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IN BALLOTAGE 

G.L.Bentvelzen 
R.A.de Kroon 
H.C.Valentin 

20-01-63 (p~ 
12-10-63 (w 
02-12-63 (w 

De Rade 17 
Maartensdijklaan 406 
Melis Stokelaan 2410 

WIJZIGIN'GEN LEDEN'LIJS'Î' 

....--875 J.J.Franke naar Geestweg 8 Naaldwijk 
-,,, 175 C.A.Grimbergen wordt ns-lid 
..,. 700 R,Bergenhenegouwen naar Lonnekerstraat 30 
,,- 816 C .A .Hazelzet naar Van der Marcks tr 7 Voorburg 
.-234 A.P.Hop naar Dr.H.J .van Mooklaan 317 Rijswijk 
- 235 J. C .Hop idem 
~ 236 P.J.Hop idem 
,..-- 237 P. W .Hop ideIJ 

· _. 266 J .A;Keetman naar Dijkwater ·125 Zoetermiier 
,------284 J.M.v.d.Kleij toevoegen telefoon 252556 

AFVOEREN' LEDENLIJST 

833117 

_,,... 894 T.C.-Bogisch (d)° 
,- 282 P.H.Klein Ereteler (s) 

_,,- 427 V.W.Pouw (b) 
,.....-537 B.A.Vaske (b) 
,,- 755 J.J.van Geffen (a) 

,.-- 662 
,-502 
,..657 
,., 6,71 

A.G.van Lu:x:embi!rg 
W.J.Snijders (a)' 
J.W,Hof (p) 
J,C.van Schaik (s) 

PASFOTO'S ========= 

(p) 

672532 
674632 

• 

De volgende spelers worden met klem verzocht een pasfoto in te le.veren bij de 
SEK0 en wel bij M,Bloks, Zonneoord 85, teL 29.28.38: 

F,v.D<:>olen, W.Duiverman, 0.Kortekaas, A.F,G.v •. d,Meer, 
J.M.Reuver, T,P.J.vnRijn. 

Zonder legitimatie k~n. er :brslist niet worden gespeeld ... 

START K0MPETITIE 

1 en 2 september: setlioren 4 t/m 10 
alle juniören 

9 september: senioren 1-2-3-11-12-13 

MEER K0MPETITIEWEDSTRIJJ)EN S:ENI0REN 8-9-10 
Op aandrang van eeri groot aantal klubs - waaronder LENS - heef~ het bestuur van 
de Afd:Den Haag van de KNVB besloten de afdelingen in de derde· klas~e uit te brei- . 
den tot 12 teams. Dit betekent, dat de elftallen in deze afdelingen meer kompeti
ticwcdstrijden zu:i,ien spelen. Ons Be, 9e en 10e ,elftal waren het afgelopen seizoen 
ingedeel!'l in afdelingen niet tien elftallen, zodat zij slechts 18.kompetitiewed
strijdcm konden spe:len. Als gevolg van de uitbreiding zullen deze elftallen de ko
mende kompotitie 22 wedstrijden spelen. 

TRAINERSCURSUS D 

Onze leden Theo Hoefnagel en Hans Zoet hebben het afgelopen ii'e:i.zoe·n deelgenomen 
. / aan de trainerscursus. D. Z,ijJ;tebben aan het eind ervan het examen met goed gevolg 

afgelegd. 

JEUGDLEIDERS CURSUS 

Paul van den Steen hooft het afgelopen seizoen met suksos de jeugdleiderscursus 
/ van de KNVB/NKS gevolgd. Hiermeè"is hij' oén"van de weinige gediplomeerde jeugd

leiders van onze vereniging, Ben Osse, die deze kursus eveneens heeft gevolgd, 
heeft niet deelgenomen ann het exämen, 
Hot bestuur wijst nog eons op het grote belang, dat zij hecht <1nn het-volgen van 
deze kursus, die ook het komend seizoen weer zal worden gegeven (12 avonden;). 
Wordt het examen met goed gevolg afgelegd, dnn worden de kosten van het volgen 

, ' . 

-~· . . 

1 



van dGze kursus 
BelangstellGndc 
G.v.d.Stcen. 

( ad Fl. 35) door do vereniging bètaald.'""'· 
leiders kunnGn zioh opgevGn bij onze Sekr9taris 

- ,.- .• ~:t·.....-1,' ,.-
Junioren, · de heer 

!COMPETITIE INDELING .SENIOREN 1-2-3 -
. 

r 

" 2e klasse A ·ros 2o klasse B -- . _,_,. ros 3c ·klasse C LEN'S 1 .LENS 2 LEN"S 3 b.lauw-•zwart· · ..... ckc 2 dhc 3 dhl dhc 2 dhl 2 laakkwartier feyenoord 4 hbs 3 lfc gouda 2 hmsh 2 lugdunum de musschen 2 naaldwijk 2 naaldwijk overmaas 2 odb 2 rkavv postduiven 2 pdk 2 tcxas/dhb rfc 2 scheveningen 2 velo st volharden 2 togb 2 vorburoh SVV 3 westlandia 2 wilhclmus vos 2 

LENS 1: als gevolg van de promotie allemnal 'nieuwe tegenstanders. Tcxas roept natuurlijk emotionele herinneringen op. Wilhelmus was het moest akticf tijdens de overschrijvingsperiode. Prettig bijverschijnsel is, da~ er geen echt verre uitwedstrijden zijn. 
LE!rn 2: lijkt ons ingedeeld in oen bijzonder pittig,:i afdeling. Helaas erg veel v0rre ~i twedstri~den, zoals 1 x Capelle a/d IJssel ( CKC), 1 x Gouda, _ .. 5 x Rotterdam, 1·."'x Schiedam, 1 x Delft en slechts 2 x Don Haag. · Oude bekenden van vorig seizoen ziJn DHC 2, Postduiven 2 en RFC-2. Gedegradeerd uit do res 1e klasse is Gouda 2. Gepromoveerd uit de ·ros 3e klasse zijn CKC 2 en ·st Volharden 2. 
LENS 3: treft als oude bekenden: :ffe-stlandia 2, PDK 2 en ODB 2. Wostlandin.' was do kampioen van hot afgelopen- seizoen, ma'.U' redde het niet in de promotiewedstrijden. Verder in deze afdeling geen degradanten of promovendi. Slechts een verre wedstrijd in Borkel (TOGB). Scheveningen 2 werd vorig jaar ook kampioen, maar promovecrd~ niet. 
EINDST,\NDEN ZOMERAVONDKOMPETITIE 

~ 

Afdeling B Afdelin!'j F Afdelin[ M haven boys 6-11, wequ 6-10 hsv169 6- 8 vue 6- 9 plv 6-· 8 LEN'S 3 6- 7 pkb 6- 7 sms 6- 7 the baron 6- 7 holland sport 6- 7 LÉNS 2 6- 6 ec-so 6- 7 LfilTS 1 6- 5 vr kring 6- 4 ymca 6- 7 de zuid 6- 2 slotboom 2 6- 4 blue stars 6- 6 lhs 6- 1 osc 6- 3 nblc 6- 0 
Hot was voor het eerst, dat LENS met eigen elfta_llen aan de . zom~:r.av.ondkompeti t'ië heeft deelgenomen. liet bestuur beschouwde hi§t aTs- e"ëfi"··oxperimcht. Later bl,rnk hot eon redelijk geslaagd experiment to zijn, zOdat .mag worden verwacht, dat ook hot komend seizoen weer voor deze zomeravondkompetitie zal worden ingeschreven. Hopelijk zullen er dan gGen afkeuringen zijn, zodat we niet, in do knoei komen mot de vastgestelde reparatieperiode van do velden. · 
PROGRAMMA 1o.HELFT SEIZOEN LENS 1-2-3 
9 s 0 p t e m b e r 
lens 1 - dhl 
verburch rkavv 

23 S e E t o m b e r. 
lens 1 velo wilhelmus texas/dhb Lens 2 - dhc 2 lugdun,um - lfc hmsh 2 lens 3 bl zwart - velo 

lakwa. - naaldwijk 30 s e p t e m b e r 
lens 2 de musschen 2 
naaldwijk 2 - lens 3 

na.aldwijk lens , 1 
ckc 2 lens 2 
lens 3 pdk 2-16 S C ]) t o ra b e r 

lfc 
SVV 3 

2 lens 3 

lens 1 · 
lens 2 

- westlandta·2 



7 o k t o b o r 
lons 1 -: lab\a 
lons 2 - vcs 2 
lens 3 "'. v;ri j 

14 o k _t o b e r 
bl zwart - lens 1 
[;Juda 2_ - lens 2 
lens 3 - _hbs 3 

~1 oktober 
-~-Gns 1 lugdunum 
l~ns 2 :- pqstduiven 2 ' . ~-

togb 2 - lens 3 · ,(,: 

23 okt o_b er 
, · .• :'.c ·!-v - lens 1 
i:; -:;,::< ... u1n.a.s 2 - lens 2 

-lons 3 . -;- cj.hc 3 

'. 

03FENPROGful.l,U>L\ SENIÓREt'I" ' . : .. 
------------- •• -----. --- • '!, • .• 

4 novemb 
wilhelmus 
lens 2 

- dhl 2 : 

25 'n o v e m b 
· 1ens 1 
· feyenoord 4 

lens 3 

e r 
-' lens 1 

· :_: st volharden 2 
- lens 3 · , 

e r 
- vèrburch 
- lens 2 
- scheveningen 2 

2 d e C e 
texas/dhb 
lens 2 ' 
odb 2 

m b o r 
- lens 1 

· - rfc 2 
-, '· ·.,./lons 3 

/• 

! L ,1 . ~ 

z:-..terdag 28· 'juli 15 •. 00u Scheveningen 1 -,LENS 1 . (Hari~gserie) 
' . 

~,mdag 5 augustus 14 •. 00 u; 
· 12.oou. 

.'.'::'.~~'.!:g 12 augustus 14.30 u .• 
12.oou. 
1 2. 00 u·. 

LENS 1 
LENS 2 

D.H,C.1 
" 2 
" 3 

~ , l 1, 

:... Quïck Stops 1 
Il Il 2 

.., v.u.c.1 

- LENS 1 
- LENS 2 
- LENS 3 

IL: 1derdag 16 augustus 1 9. 00 .u •. Lens komb. - Ooievaars 1 

14.30 u. 
12.00 u, 
10,00 u. 

LENS 1 
LENS 2 
LENS 3 
v.r.o.s. 4 

. v.r.o.s.5 · 
v.r.o.s.6 

:!onderdag 23 augustus .19,30 u, LENS 2 
21 .00 u, LENS 1 

14.00 u. LENS 1 
11,30 u. o.s.c.1 
12,00u. R,V,C,3 
12.00 U, LENS 4 
12,00 u. R,V.C,5 
12.00 u. LENS 6 
10,00 U, R,V.C,7 
10,00 U, LENS 8 
10,00 u. R,v.c.9. 
10.00 U, LENS 1ó 
10.00 u. Quick 11 
12,00 U, Quick 12 

zondag 2 september• · 14.00 u. LENS 1 
12,00 U, LENS 2 
12 ,00 U, LENS 13 

·- v.r.o.s.1 
Il 2 . 

" 3 
:- LENS 4 
- tENS 5 
-' LBN"S 6 

-Die Haghe 2 
~ 11 Il 1 

- A,D.S,1 
- LEI'IS 2 
- LENS 3 
- n.v.c.4 
-, LEffS 5 
- R.v.c.6 
- LEI'IS 7 
- R.v.c.8 
- LENS 9 
- R. V, C. 10 
- LEffS 11 
-LENS 12 

- R:K.w.r.K.1. 
- R,K,W.I.K.2 
- Quick 13 

- J.fgelopen m:,.anda(; is Cas Franke, komend seizoen trainer van de A-selektie, 
opgenomen in het 1fostoinde-ziekenhuis. Woensdag is hij aan zijn meniscus én · 
kniebanden.geholpen. Hij ligt op Theresia I kamer 160, Vanaf dezci plaats wensor 

·1fi;Î·hem·bèterschap en hopen, dat hij spoedig de ·trainingen kan hervatten. 

é.'RAININGEN • 
• _:;::;:::;::;::;::====:;:===::::==,;:;::::::;::::::: 

IIïoronder volgt het schema voor de•selektietrainingen junioren: 

~i.-klassers: 
Op maandagavond van 20.- tot 21.15 uur on woensdagavond van 20;- tot 21;- uur 
o.l.v. de !!Ger C,Franko. Wij starten de trainingcin op maandag 30 juli a.s. 



/ 

Aangezien de heer Franke ,ui i;:;hat:·ziekènhuis...is gekomen, zullen de eèrste. trainingen worden verzorgd daor de heer J;Willoms, ·: -, ... • _- ,.' . -~ . 

De training kan i,órá.en bozocl:i:t door de spelers, die destijds oen ui tnod:i.ging hebben gehad om de trainingsbijeenkomst bij te wonen, Bij verhindering afschrijven bij de heer N .Osse; . ..:tel:, -.60 ... 20.9.0._ _ -~•"'· Speciaal door de spelers, •·à.ie in ons eerste elftal zullen uitkomen, zal hard moeten worden getraind. De regionale-kempetitie start al op zaterdag 25 aurrus-. tus en dan moet d,e ·konditio optimaal zijn. 
ll-klassers: 
Op maandag- en woensdagavond·van 19,00 tot 20,- uur o.l.v. de heer J,Zoet, Do trainingen beginnen op maandag 6 augustus a.s. 
Aangezien de trainingsbijeenkomst slechts door een klein aantal jongens werd bezocht, volgen hieronder nog eens de namen van de uitgenodigde spelers:. 

J,P.Bronaer, S.G.Brard, J.Broohard, 0,Borst, P,M,Devilee, · A. 1 s-Gravendijk, lf,H.Groen, R,W.Ilofman, P.de Haas, P,W,llop, A,M,vat;1 Kleef, T.de Kok, R.M.v.d;Kruk, E,P,Landman, R,_J.v.d,Laan, J,G,LausborE;, J.C.Lustenhouwer, E.A.van Luxemburg, R.Th,v,d,Moer, W,J.v.d, Mije, M.J.Peperkamp, _P.Th,Perreyn, M,B,I'rins, A.L.Reesink,.J,W.van Rijn, C.A.Schenkols, A.v.Volzen, J,v.d,Wel, M.Wolters. · · · . . . ' . . 
Bij verhindering afschrijven•bij de heer J,Zoet, tel.. 66.22·.93, Voor de wegblijvers bij de tr.ainingsbijeenkomst willen wij hier nog even herhalen, dat de trainingsg;r-oep na cà. 4 weken zal worden teruggebro1pht. "!;oèh ca:;_ ,. 20 spelers. Er zal worden geselekteerd op l<;waliteit, maar ook op regelmatig opkomen en inzet tijdens de training. Doet dus je best.' · · 

, C-klassers: 

V 

,, 
't 

Maandag- en donderdagavond van 18 •. -' tot 19,- uur o.l.v. de heer A,Wagenaar, DcL trainingen starten op maandag 30 juli a.s. · · · · · ··· ······ · - · ...... ·· . - . . 
De volgende spelers worden een kwartier vo~r aanvang verw~ht: 

R.v.Loon, A,Overgaauw, P,v.d,Burg,·A,Fortman,W.Frantzen, P.Lucas, R,Noordeloos, P, Valkenburg, A.v. Velzen·, ·n, Vink·,• R. Vers teeg, P,Lelioveld, F.Verbarendse, C.v.d.Beek, R,de Keyzor, s.v.d.Moer, J,Riomen, w.valontin, M.v.Baggum, C,v,Rijk,· O.Huis, R,Bon,· II,Planken, W,Heynen, Th.v.Luxomburg, A,Koevoets, D,Pronl,{, C.Vermeul~m, ]i:_,Kauderor en R,Kau-. der er. ... ---·--· --·· .. · ..... -- ... · 
Ook hier 
s;,elers. 

geldt, do.t,. na ca. 4 wekon de groep zal worden teruggebracht. t.ot ca, Dezelfde solektie als bij de È-klassers._ zal. wo~den ~oêgepast.: ....... · 
Bij verhindering afschrijven bij de heer·'Ï\.,Wagenaar, tel. 67.59.04. 
Voor alle groepen gelden de volgende.regels: 

= 
OPKOMST BIJ DE TRAJNilrn IS VERPLICHT, . . 
DE TRAilifJNG GAAT ALTIJD DOOR (OOK BIJ SLECIIT WEER). 
KOM STEEDS OP TIJD D.lf.Z, MINSTENS' EEN: KWARTIER VOOR AANV,'\NG. VAT DE TR.'\.INIUG SERIEUS OP EN ZET JE VOLI,EDIG JN. •. . . ~ 
De pupillen~ en welpentrainingen zullen omstreeks half augustus starten. iiierover volgt in de volgende Lensrevue nog nader bericht • 

. JUKO . . . ATTENTIE PUPILLEN ' ===::::;;=========:;:;:;== .. •· ,, 

.22. 

A,s. zaterdag 28 juli speelt ons 1e seniorënelftal tegen Scheveningen voor de ]Iaring-se:):'ie.· 

Tevens kreeg onze juniorenk~mmissie een uitnodiging om met eeIJ. pupillenkombinatio een voorwedstrijd te spelen om 13.00 uur, 
De volgende spelers worden om 12.00 uur verwacht: 

R,Bloks, R.v.d,!Ioek, R.Michels, J,v,d.Nieuwenhuysen, L,Janmaat, R,Groen, M,Leyn, P,Scholtes, R.v.Baggum, R,de Boer, A.v.d,Burg, F,Lekahena., M,Meerman, F.Rons, F.:Blom. 
Leider: Gerard Duivosteijn. 
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0fficiele Hededelingen 

Algemene ledenvergadering: 

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op maandagavond , 
13 augustus in ons klubgebouw. In de komende dagen k:unnên de le- · 
den van 18 jaar en ouder .de uitnodiging voor deze vergadering · 
en de daarop betrekking hebbende stukken in de brievenbus ver
wachten. De vergadering begint om 20.00 uur. 

Varia : 
+ Aad Vervaart heeft zich op 27 juni verloofd met Inge v d Kooi •. 

Alsnog onze gelukwensen! 

+ Leffert en Lilian Veenstra-Scholten danken de LenS-gemeenschap J 
"' voor de belangstelling bij hun huwelijk. 

+ Geruchten doen de ronde, dat Fred de Zwart zich in het genie;[>. 
verloofd heeft met Yvonne Verhoef. 

Pasfoto's Senioren: 
De volgende senioren worden nogmaals met klem verzocht een pas
foto in te leveren bij Dhr. !:I Bloks, Zonneoord 85, 
F v Deelen, 1I Duiverman, 0 Kortekaas, A v d Meer, T v Rijn. 
zonder legetimatie kan er beslist niet worden gespeeld 

Programma Senioren a.s. . . 
Lens l Quick Steps l 

Lens 2 Quick Steps 2 

zondag 5 augustus : 
14,00 uur Scneidsr, Dhr. Aarts 
12.00.uur Scheidsr. Dhr. v d Klauw 

De opstellingen worden door de trainer bekend gemaakt, 
Er wordt gesP,_eeld op het tweede veld. 

Kompetitie-Indeling Al 

Al is dit jaar ingedeeld in de geselekteerde Jeugd-II kompetitic 
met : EB0H ( Dordrecht) 's Gravendeel, Katwijk, Lfc ( Leiden) 
Lugdum.llll (Leiden), se Lisse, Neptunus (Rotterdam), 0NA. (Gouda), 
fNW ( Gorinch~m), vue , VVP, Wilhclllius. 
De eerste kompetiti.ewedstrijd wordt al gespeeld op 25 aUf,rustus 
tegen se Lisse dat samen met Lens degradeerde uit dc.A-regiona
le !Competitie, 

Als alles meezit is onze junioren-trainer Dhr. e Franke deze week 
uit het.ziekenhuis ontslagen. Wij wensen hem van harte een voor
spoedig verder herstel toe. 

r 

" 



De haring won -- ... '•• ., - .. ;-•' .. -· ... - •· .. - . ' .... _,, . ·- .. ------------
Voor het eerst in de 36-ja.rige geschiedenis rond de Haringserie was LENS uitgenodigd aan deze door Scheveningen gcol!lganisecrdc wedstrijdenreeks deel to 'nemen. ,Het betekende tevens do start van de ocfqnçrunpagnc voor onzc,solcktiegroep. De bedoeling van de Haringwedstrijden is ScheveningGn de grootste nederlaag toe te brengen, waarna eon kanjer van een cup wordt uitgereikt. Het moest aantrekkclijl{e is echter steevast de haringmaalti,jd na afloop. Vandaar dat Scheveningen nogal kieskeur~g is bij het uitnodigen van tegenstanders. Dat zijn altijd klub,swaarmec Scheveningen bepaalde goede relaties hooft. Schovcningon-voorzitt or Maarten Spaans liet er in' zijn taf0lrodC geen twijfel over beste.an erg trots te.zijn dat zijn eerste elftal do afgelopen twee seizoenen LE.N'S l toch maar veel puntjes had afgesnoept (Lons-voor-zi ttcr Hc.ns v d Klcij boarund0 dát LENS soms met !mikkende knic'én do wedstrijd0n t0gen Scheveningen tegemoet ging). Voor SchE:v0-. ningon was dat aanleiding LENS nu eens wat moer plezier te gunnen aan zo'n ontmoeting. En inderdaad do haring en do drankjes smaakten uitstol{end. 

Over de wedstrijd zullen wc kort zijn,, want er mag niet al te voE:l wanrd'o à.an guhecht worden. Diverse spelers zijn nog met vakantie on do training is nog maar pas begonnen. Voor rust nrun Scheveningen con 3-0 voorsprong. Het kostte do Lcnsers lcennelijk moeite aan hot gras on do bal to wonnen na do training in de duinen en op hot str2nd.Nn. do rust raakte LENS wat boter ingespeeld zod~t het toch nog 3-3 werd door doelpunten Donald Sch"ónhorr ( 2x) cri Wiin Keotman. Do opstelling was uls volgt: R BruggcmÈms, P de Jongh, H Rooduyn, J Zàot, H Brandcnburg (L Riemen), F do Zwart, J Englcbert, D Brruidc,nburg ( G v d Volde), A Kortokaas, D Schtmhcrr, W Kc0tmrui. 
Eon,epupillon-lcombinatio verloor du voorwedstrijd tegen de pupillen van Schovon'ingon mot 4-2: , 

Guido Hclloon. 

SD.lllenspel doet zëgovîoron 

De voctbalklub SDZ ( sruncnspol doet· zegevïorcn) is door hot óffi:;_ citlo blad van de KNVB in hot zonnetje gezet. Het bijzondere van deze uit do iunst0rd2.111so· onderafdeling afkomstige klup is, dat het, nagenoeg geheel op eigen kracht 0011 nieuw klupgc:bouw heeft 6dbouwd. Slechts do tekeningen ware:n door oen urchitokt gemaakt. Door o.lles, van do eerste steen tot do laatste lichtschakelunr zelf te doen werd hot lic,vo sommetje van·f 50,000,-- bespaard, ( dit was oen dorde van do totaal geraamde kosten) Eon enorme besparing, uitsluitend bereikt via vele manuron, waartegenover geen nndoro beloning stond dan oen kop koffie, con pilsje of con kop hoto soep. , . · Omdat hot voor SDZ was ging do keeper vrui hot eerste elftol, ',recht-, streoks uit de nachtdienst nls krar.nd.rijvor in de Amsterdamse he.ven komend, eerst nog evun oen paar uren lopun "opperen" clvorc,ns zijn bed in te duiken.Of ging do linksblliton" oen chc:uffcur van hot gemeentelijk vervo0rbedrijf, op zat0rdag specie staan makon, hoow0l hij daar de 11 bfillon" vorstand van had. En ga zo maar 0,von doo,r •. De totale bouw duurde anderhalf jaar. SDZ tolt 550 loden. Knap werk! 

Ons lid Co0s Visser is opgenomen in hot zcehospitium to Kijkduin. Wij wensen hom van h::.rto beterschap on hopen hem weer spoedig op onze velden te, h'Ullilcn bogrooton. 

14. 00 uur LEl'JS l - Quiek stops l 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN~ 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Nogmaals maken we alle leden van 18 jaar enouder erop attent, 
staande maandagavond 13 augustus de :algemene l·edenvergadering 
gehouden.Aanvi=µ1g 20 uur. De jaarverslagen en- de uitnodigingen 
vergadering zij:q: inmiddels verzonden •. 

BEHEER KLUBGEBOUW 

.. · .. 

dat aan
wordt ... 
voor d_ez·e 

Er hebben zich intussen enkele wijzigingen v.oorgedaan in het beheer van· 

het· klubgebouw. Wi.e afgelopen zondag op de Hengelolaan was, heeft al . 

ontdekt, dat earel. van der Laan achter de bar de scepter zwaait, bijge~ 

staan door enkele .medewerkers. Ook op woensdag zal Carel in het vervolg 

achter de bar te v:inden zijn. Het echtpaar Rierck zult u daar aan_treff_en 

op de overige doordeweekse avonden en op zaterdag. 
Wij wensen de ni.euwe barkombinaties een voorspoedig seizoen toe. 

OPENSTELLING KLUBGEBOUW 
Met ingang van heden is het klubgebouw wee·r van maandag-tot en met vri·j

dagavond geopend. En uiteraard op zaterdag en zondag. 

DONDERDAGAVOND LENS 1 - vue . . ..... - . . ........ -- . 

Morgenavond, donderdag 9 augustus, speelt ons eerste een oefenweds~I'.ijd_ 

tegen de nieuwe eersteklasser .vue. De wedstrijd begint om acht uur én.· 
dat betekent dat het grootste gedeelte bnder kunstlicht wordt gespeeld·. 

· Zondag· treden de ·eerste drie seniorenteams in Delft aan tegen DHe .. 

REKLAMEBORDEN . .. · .... - ·· ...... .... - ... ,,_ ... ----~--:: 

Het· Bestuur iS op zoek naar iemand die ee:ri paar boiden wil timmeren. · · 

Het hout ligt al klaar. Graag even een telefoontje naar onze sekretaris 

IN BALLOTAGE . . - ·. ( ?~4-044) 

G.L.B'êntvelzen 20-01-63 (p) De Rade 1.7 '· · 
R.A.de Kro·on · 12-10-63 (.w) Maartensdijklaan 406 · 672532 

H.e. Valentin 02~12-63 (w) M.Stokelaan ·24-10 674.-f:,32 

R.J.v.d.Boogaardt 01-08-65 (w) Da eostastraat 127 -333044. 

WIJZIGfNGEN/AANvULLINGEN LEDENLIJST. 
- 234 A .P .Hop telefoon 944159 
- 235. J .e.Hop idem · 
~ 236 P .J .Hop idem 
~ 237 P,W,Hop · idem . . . . 
/ 285 F,d.de Kleyn telefoon 01742-4371 
~735 J.P,Verheugd naar Appelstraat 81 . . 
✓ 157 R.J 1Fortman naar .B.H.Heldtlaan119 Rijswijk 

'.. . ~ . . . ... •· ' 

· · D:AMESELFTAL · . 
De training voor ons dameselftal begint· op vrijq.àgav:ond ,17 augustus.. . : 

De heer J,Willems heeft zich weer bereid verklaard de training te verzor

gen. Het voorlopige oefenprogramma is als volgt: 
zondag 26 augustus: PDK~toernooi 

. . woensdag 29 augustus: LENS - ves.. 
Over de kompe,ti tié-:-indeling . is nog· niets bekend. ·. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 12 AUGUSTUS 1973 
14,30 uur D:H.C.1 _; LENS 1 
12,00 uur D.H.e.2 ~ LENS 2 
12,00 UUJ> D,H.e. 3 - LENS 3 
14,00 uur LENS C_omb.A - Xerxes A 
12.00 uur LENS Comb.B Xerxes B 
10:00 uur LENS eomb.e - Xerxes C 

V2 G1 L 
V2 G'l L 
V2 G'l L 

6/4 
5/3 
6/4 

1-
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. L:rGG-ING -:im:R.VELlJEN , .. ,a., :•<-···•-- :--· .. - -· ··-••.• ---•-•a,,, -c:,=·-,·,·-,c.·····-:-,· ---·:: ·-·,· ,. , _... - " .. D.H.C. - Brasserskade·,· Delft · ·· 
VERZAMELEN ' C • ,· - ,•· ' ' .• , ••• ' . - '. ' ' - • ·; ,,· ..... _ _. - . · LENS-2· en· 3 .,:., 10;45''ûur···krubgèb"öûw·-~--·" -- •· ... 

. .... ~ .... -' '··'-... , 

OPS'rELLINGEN 
LENS 1· t/m 3 worden door de trainer bekend gemaa:\{_t. . .... 
LENS 00MB. A · 
R. Brandenburg · 
J.Bijsterveld 
J.v.Dijk 
A.Hoek (K) 
G.Oostrom (A) 
J .Verhaar· 

,· ' 

' ' 
· .LENS COMB. B 
. Ji..Albers · . 
Th.Booms 
A.Bauman ' · 

. F.Disseldorp 
' /;.IA.Reuver (K) • 

P.Schouten 
C.Schrover; (A) 
C .Stapel .. 
P.v.d.Steen 
Ch. VJol ters 

1_ ,· 

,. ; ' 

i'' • 
. ~. 

LENS COMB. d 
E.Bakkers 
A.v.Egmond 
J.Groenendijk 
K • K e 1,r!;m_an _ ... " 
G.Lo6yestein · : 
M,Mj..chels . 
R,Scholten. 
J.Silverentand 
F.Straathof (A) 
A. Vervaart · 
M.v.Zilfhout 
J.Borst 

-· .. ~ 

J, de waart 
R.Eykelhof 
W.Eykelhof 
E,J'oendoe 
W.Verheul 
F.Veelbehr 
G.Duyvesteyn 

·T.Heerschop 
J.de Jongh 
J.v.d.Ende ·J .Meuleman ........ . 

• J. Verbarendse AFSCHRIJVINGEN 
Vrijdagavond tussen 20 en 22.00 uur bij dhr.Ch.Blok;ê_ tE)J: 292838,. .,. 

,_, , .. ,, 
PASFOTO'S . 
F,v.Deelen én A.v.d;Meer laatste mogelijkheid voor inlevering. 

Vanaf 9.- uur is van de SEKO _aanwezig dhr.Bloks en R,Eorn 6}:. · 
LENS 1 - Q.UICK STEPS 4-1 _ . . ·; , ._, . De Oei"enwedstrijd afgelopen zondag van ons eers:te tegen Quick .Steps····."'--:-·· leverde een winst van 4-1 op. Een keurig resultaat, waaraan ook weer ··· niet teveel waarde gehecht moet worden. Na een kwartier kwam LENS al met 1-0 v'öor, ,dankzij een al te listige terugspeelbal van een vand§_sl,.çhtsi.r.':- .. hoodespelers van Quick Steps. De QS-doelman deed nog een vertwijfelde'·;· poging de bal voor de doellijn te redden, maar belandde met zijn dijbeen· tegen de paal en moest. zich laten vervangen. Jan Englebert zorgde even_·. later voor 2-0 met een fraai schot na goed voorbereidend werk van Wim Keetman, die de bal op maat had voorgetrokken, en Leslie Hazelzet, die . handig over de bal heenstapte. Meteen na rust werd het ·-3~0 .door :.1,e•sli:e ;·. · Hazelzet, terwijl Wio Keetnan na .een·so1o er halverwege de tweede lie:tft 4-0 van maakte. Het tegendoelpunt van QS werd gescoord uit een straf~ -schop, De QS-voorhoede toonde te weinig stootkracht om de vermogens van de LENS-achterhoede te kunnen testen. Donderdagavond tegen vue zal onze achterhoede wellicht meer onder druk staan. · · · · · Gespeeld werd in de volgende opstelling: . - . , ,. .. _ c.v,d.Beek (D.v.d.Mark), P.de Jongh (J.Zoun), H.Rcioduyn, R.v.Hartiigs~ veld, H,Brandenburg, F,de Zwart, J .Englebert, D.Brandenburg, D.Sqhonber.r., L,Hazelzet en W,Keetman. •·. . · ...... 

De ontmoeting tussen de· tweede ·elftallen van LENS en Quick Steps €indigd,-, in 1-1, Het LENS-doelpunt werd door Gerard Verhaar ingekopt. 
IS LENS TE GROOT ? . . 
In het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar, ~at deze week aan alle leden van 18 jaar eri. ouder is gezonden, komei:i enkele passag~s voor, die ook voor ouders van leden of 'donateurs_ var\ b~lang'_:.zijn .... Da.ro:Qlll..kora0n.we er in deze Lensrevue nog ·even· op"terug.{Met excuses aan- q.e leden, · ·. die het jaarverslag wel hebben gelezen). . .. · Van alle Haagse voetbalklubs nam LENS het afgelopen sei·zoGn met de meçst·. elftallen aan de kompeti tie deel. Nemen we de gehele afdeling Den Haag· · in ogenschouw (dus Den Haag met randgemeenten, Westland;·Delft en Zoet8r:.. meer), dan neemt LENS na RKAVV en Blauw Zwart de derde-plaats iri.. Daarbij dient nog bedacht te worden dat het afgelopen seizoen en een gedeelte 

2van het seizoen ervoor een beperkte ledenstop werd toegepast om de toe-



stroom aan nieuwe leden wat in te dammen. HierondEJF .Yolgt._EJElil.Qyflrzich:t; ~. 
van de grootste verenigingen in de · afdeling Den Haag naar het aantal . ·. 
aan de kompetitie. deelnem.ende elftallen:. 

1 . RKAVV 56 Leidschemdarn 
2. Blauw Zwart ·53 · Wassenaar 
3·. · LENS 52 Den' Haag 
4. Fc Den Haag/Ado 50 Den Haag 
5, WC . 50 Den Haag 
6.· Velo . · 50 Wateringen ; 

7. Vredenburch 49 Rijswijk 
· 8.. . Sche'(eningen 45 Den Haag 
9, Wilhelmus 43 Voorburg 
10. Rijswijk 42° Rijswijk 
11, Verburch 42 Poeldijk ·· · · · · 

Voor wat betreft de ruimtelijke mogelijkheden komt LENS er evenwel 
bekaaid a;r. De meeste klubs, van· de "Toptien" over 0,vier of soms viél meer 
velden, terwijl LENS.het met slechts. 3.velden moet doen. Overigens ziJn 
er meer klûbs in Den Haag, die te krap zitten en daarom genoodzaakt 
waren een ledenstop in te voeren. We zouden hierover nauwelijk_s woorden . 
vu:j..l gemaakt hebben, ware het niet dat het gemeentebestuur ·van •Den: H-àfrg·'·c 
n;i,Si:; <;zo nadrukkel;ijk harn$rdé op de noodzaak te komen tot grotere·· sport:.· · 
etinheden, terwijl tegelijkertijd die grotere_ spórteenhedén··wórden gedis- · 
krimineerd. Er zijn in Den Haag een aantal regelingen, die grote.verenig
ingen benadelen. Als voorbeelden noemen we het huur-en subsidiebeleid. 
Grote verenigingen als LENS, die velden·op jaarbasis huren, dienen, 
nao.st huur ook nog onderhoudskosten te betalen (f2500 per·veld per jai.,.r) 
terwijl kleine verenigingen; die op uurbasis huren,· geen onderh,oud:s:.. 

·kosten behoeven te betalen, Voorts valt de subsi~ieregélïng bij -hèt;:;, 
bouwen van klubakkqmodaties uit in het nadeel vap. de. grote verfnigihgï~n:, 
d16 imme:r;.s gé~oodzaélkt zijn grotere klubakkomodaties neer· te zetten: en · · 
dus·hogere investeringen te doen, terwijl het maximum subsidiebedrág 
gelijk is aan dat voor kleine verenigingen. We kunne~ I_lt~t. !?,?;I_ÜQ;ê ,tfiçlr_uk: .. 
ontkomen, dat LENS als een té grote vereniging wordt beschouwd; Daarom. 
zou.LENS.graag van het geGJ.eentebestuur vernemen, wat nu êigenlijk,ondèr· 
eon "grote vereniging" wordt verstaan. Als gevolg·van'ons eerste èlftal 
de.afgelopen jaren.heeft het.aspekt "prestatie" m.b.t. LENS.veel rîadruk, 
gekregen. 1.Jie echter verder kijkt, moet tot de kohklusie komen, dat LENS 
juist ook op organisatorisch.gebied (hulde aan het.kader) enorme pres
taties levert. LENS biedt immer9 rekreatie aan een grote groep (jonge) 
st'J.dsbewoners · · · · · ' · · 

Guido Halleen • 
. · . ' . . ; ~- ~- . . . ·• . ~<~.t.:·. 

VA R-J-AcA:N T•-J··E S: .c. . ... ·········.• ... •····-···:··-···· ·· ·.c:- •····· -· .. ··- · · ··-··.·---:~: · · 

- Cas Fräiïke dankt het.bestuur voor de,fruitrnq.nd'en veel leden voor.de 
getoonde belangstelling na zijn meniscusoperatie.· 

- Op woensdag 22 augustus om 13 ,45 uur trouwen in het stadhuis in Rijs·-,-· 
~ wijk Ruud Fortman en Carolien Geitenbeek. Het kerkelijk huwelijk vindt 

plaats om 14,45 uur in de Bernadette kerk, Sir Winston Churchillaan 
in Rijswijk. Receptie van 17.00-19.00 uur in Paviljoen Welgelegen,, 
Laan te Blothinghe Rijswijk 

- Theo Hoefnagel en Cynthia Schrama verloven zich op 18 augustus. 
U kunt ze op kosten jagen van 16.00-17,30 uur. Weverslaan 3 Voorburg. 

- De beste leiding is die welke ons leert onszelf te leiden. 

- In dit jaargetijde is slasaus nog steeds de beste bladvulling. 

PROGRAMMA JUNIOREN 11 AUGUSTUS 1973 
13,30 uur Lens C-komb. - Wilhelmus 
15,00 uur Lens B-komb. - Wilhelmus 
16,15 uur A-selektie onderling 

PROGRAMMA PUPILLEN 11 AUGUSTUS 1973 
9.30 uur Pupillehkombinatie naar W.D.S.toernooi in Breda. 3 



0 P $ T E :t, L I N G E N: · ' ,,,, 
C ,Kombinatie: , " , 
P.v.d.Burg, F.Fortman, W.Frantzen; R.v.Loon; P,Lucás, P.Leli~veld, R.Noordeloos, 1..0vergauw, P.Valkenburg,F.v.Velzen, R.Versteeg, H.Vink, O,Huis. 
SJ1MENKOMST: 13. 00 uur LENS Leid.er: _ Hr. D. W agenaar 
B,Kombinatie: 
A,v.Velzen, J,Bronger, T,de Kok, E,Landman, P.Perreyn, P.Devilee, R.v.d.Laan, P,Hop, A,'s-Gravendijk,W.v.d.Mye, J"Broc):iard, C.Schenkels, A.v.Kleef, S, Brard. · 
S:J.mNKOMST: 14. 30 uur LENS . Leider: Hr ,J. Zoet . ' 

A,Selektie is reedp, op.de training medegedeeld. 
S;,rIBNKOMST: 15,45 ü:i,r LENS 

J,FSCERIJVINGEN op vrijdag tussen 6,30-7 uur. 

W,D.S.-toerriooi 

A,...:KLASSE Hr. J ,'Hop tel: 
B-KLASSE Hr,J.Zoet 
C-KLilSSE Hr.R.Becker 

944159 
662293 
,559477,, 

;,.s.zaterdag 11 augustus start het seizoen ,73/74, Een pupillenkombinatie • o.et bij Vv.D.S. de LENS-kleuren verdedigen. Het toernooi begi;nt om 9,30u. DQ wedstrijden voor ons zijn: 10.20 uur D.A.W - LENS; · 
12, 25 uur BJillONIE - LENS, 

. , , 13,40 uur LENS - W.D.S. D0 volgende spelers· worden zaterdag verwacht: 
P.Scholtes, R.de Boer; R.v.d.Hoek, R,Groen; C.Odenkirchen, F.Lekahena, R,Bloks, Q~Michels, F;Rens, L,Janmaat, R.Rademaker, R.v.Baggum, M,Meerman. SAMENKOMST: 8,30 uur LENS , LeidGr: Paul v.d.Steen 
l~fschri.jven op vrijdagavond tussen 6,30-7,30 uur bij Paul v.d.Steen tel 0 398694, Wij hopen ook dan van de ouders te horen of zij kunnen rijden. 
PUPILLENSELEKTIETRAINING: . . . 
Woensdag.8 augustus begint de training voor de pupillenselektie o.l.v. Paul v .d.S.teen. De 'training begint om 17 ,45-19 .00 uur Men moet ui t0rlijk oG:t 17,30 urr aanwezig zijn. De volgende spelers worden ver:wacht,'.·' R.v.Baggum, R.Bloks, R,de Boer, R.Groen, R.v.d.Hoek, L.Janmaat; M,Leyn, F.Lekahena, M.Meerman, Q,Michels, J .v.d.Nieuwonhuizen, C,,Odenkirchen, R.Rademp.ker, F.Rens, P,Scholtes en M,Veenman,- · ' 
AFSCHRIJVEN BIJ PAUL VAN DER STEEN TEL: 398694 

OPROEP VOOR ALLE PUPILLEN EN WELPEN DIE NAiill OUDENBOSCH ZIJN GEWEEST, ;,anstaande. ~insdag 14 augustus kunnen. jullie de foto' i? •• v.@ J1;j._ng_s. er>~,', .. Gerard bek1Jken en ev_Gntueel bestellen. Van half acht tot acht uur in het klubgeboµ~. Oo~ de ouders zijn natuurlijk van harte weikóm. .. ' . . . .' 

,,4 
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DE LENSREVUE· 

Weekblad van de Voetbalvereniging __ Lenig en Snel 

nr BALLOTAGE 

J,V.Veenman 
ii.R,v.d.Wallen 
E,M.Warmenhoven 
/.!.A.Wilmer 

NIElfü LID 

H,C,Valentin 

ADRESWIJZIGING 

10-09-65 (w) 
21-04-65 (w) 
05-08-65 (W) 
13-10-62 (P) 

02-12-63 (w) 

Hofzicht 8 Wateringen 
Meppeirade 173 
Wolweversgaarde 349 
Het Oord 53 

M.Stokelaan 2410 

461 J. W. van Rijn naar Populierendreef 550 Voorb_ui,g 

DONDERDAGAVOND: LEHS 1 - DE OOIEVAARS 

01742-3617 
661305 
671333 
675858 

674632 . 

873163 

~opgen~vond, donderdag 16 augustus, speelt ons eerste elftal een oefenwedstrijd 
tegen De Ooievaars. 

ZONDAG: LENS 1 - VIOS 
Zondag spelen zes elftallen tegen onze buren van de overkant van d~'Melis Stoke
laan, Vios-. De eerste drie elftallen thuis en de andere drie uit. Vios 1 promo-
veerde het.afgelopen seizoen naar de derde klasse. " 

hoe zit het nu met de 

DE KOLLEKTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING? 

Omdat daarover kennelijk nogal wat misverstanden bestaan, besteden we nog maar 
weer eens aandacht aan de Kollektievè Ongevallenverzekering, 
Elk lid valt onder deze verzekering, Dat gebeurt automatisch, Een deel van de 
kontributiè ,iordt namelijk hieraan beste.ad, Het is een persoonlijke verzekering, 
die een aanvullend karakter draagt: de verzekering vergoedt die schade, welke 
door andere verzekeringsmaatschappijen (b.v. partikuliere ziektekostenverzekeraars) 
NIET wordt vergood. 
Gerlekt is de schade, diG men eventueel lijdt tijdens het voetbalien.", het trainen 
on het gaan naar of van het voetballen of trainen, 

_Hot grootste probleem bij deze verzekering is, dat men vergeet een "ongeval" aan 
te melden. Dit wordt veroorzaakt door do omstandigheid, dat bijvoorbeeld blessu-· 
res aanvankelijk minder ernstig lijken. 
Het bes~~ur raadt daarom alle leden aan bij een eventuele blessure, of een onge
val onderweg van of naar het voetballo1:1, nog deze1fde dag een "schadeaangifte
formulier" in te vullen. Deze formulieren zijn te.krijgen bij de sekretaris van 
de Juko of Seko, terwijl ook de wedstrijdmapjes van aanvoerders of leiders een 
dergelijk formulier bevatten, 
Als een lid is vergeten bij een "ongeval" een formulier in te vullen, dan heeft 
het geen zin,bij het bestuur aan te kloppen, als blijkt, dat men voor hoge kosten 
is komen te staan. 
Enkèle voorbeelden van schades, waarvoor men is verzekerd: 
- verkeersrisico 
- blijvende invaliditeit 

tijdelijke arbeidsongeschiktheid (ook voor bijverdienste als krantenwijk) 
- medische kosten; bij partikuliere z~ektekostenverzekeringen zijn vaak de kosten 

van een huisarts niet medevorzekerd, ook voor andere behandelingen geldt vaak 
een eigen risico, terwijl op een partikuliere polis tandheelkundige hulp nooit 
is medeverzokèrd. · - ,.,, 

Alie spelende loden, leiders on aanvoerders worden'verzocht van hot bovenstaande 
goede nota te nemen, 

Het bestuur. 

1 
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PROGRAMMA SENIORËtî ZOHDAG 1 9 AUGUSTUS ···---···,·--•-·"--.. -•.•-•-"-·•· ~. ·---- ·---· ---· 14.30 uur Lens 1 - V,I,O.S.1 
12.00 uur Lens 2 - V.I,O.S.2 
10.00 uur Lens 3 -: v.r.o·.s.3 . 12·;00-uur ·-1f;I;O;s;zr '-'"Léifäi Koii:io";!· ··-··•··--··· 
1 2 .oo uur V. I.O .s. 5 - Lens Komb ,B 
10.00 uur V.I.O.s.6 - Lens Komb.ë 

V2 G1 
V2 G1 
V2 G1 

VERZAMELEN : Lens 
·Lens 
Lens 

Komb.A 
Komb,B 
Komb.C 

- 11.15 Klubgebouw . 
-11,f5 Il Il 

9.30 Il Il 

L 6/4 
L 5/3 
L 6/4 _ 

:~ 

LIGGilfG DER VELDEîî: v.r.o.s •. - Dedemsvaartweg hoek M.Stokelaan 
0 PST ELL INGEN: ========-=-====-~=-==== 
Lens 1 t/m 3 worden door de trainer bekendgemaakt. 
Wij maken de spelers erop attent, dat de navolgende 3 opstellingen kombinatie- -elftallen zijn, zodat dit hoegenaamd geen indikatie is voor de samenstelling van de elftallen voor het a.s. seizoen. De Seko is hiertoe gedwongen door het wegens vakantie of anderzijds nog afwezig zijn van diverse s~elers .. Mocht U van een toch opgestelde speler weten, dat hij a.s.· weekend· niet aanwezig is, laat dit. dan de Seko zo spoedig mogelijk weten, Telef. 29.32.75 dhr.G.v.d. Velde. . 

Komb.A: A.Vervaart (K) Komb.B: M.Reuver (K) Komb.C: P,Fieret (A) G.Oostrom (A) P.v.d.Steen (A) W.Krol (K) J,de Waart A.Albers L,Brandenburg J.Disseldorp Th,Booms F.v,Dijk R.Eykelhof A.Bauman J.Endlich W,Eykelhof F.Diss0ldorp R.de Groot· E.Foendoe P.Schouten G.v,d,Kleij. G.Duyvesteyn c.stapel J.Riemen ·p .Ros sit . J.v.d.Ende P.Schulten A,Rooduyn Ch.Wolters J ,Simons G.Kemperman J .de Jongh' B..v,d.Velde G.Vervaert T,Heerschop H.v.Welzen R.Michels J,Meuleman J,Witting 
AFSCHRIJVINGEN: Vrijdagavond tussen 20 en 22.00 uur bij Dhr.Ch.Bloks, telef. 29.28,38. 
AANVOERDERSBIJEENKOMST: Maandag 27 auguE1tus a.s. om 9,30 uur hoopt de Seko een bespreking te hebben met de aanvoerders van de toekomstige elftallen voor hot a.s. seizoen. De volgende heren worden hiervoor uitgenodigd: G.Oostrom, F.Straathof, G.Duyvesteyn, P,v/d Steen, P.Fieret, B,Osso, R,Peters, A.v,Lu:x:emburg en_J,Verhoef. LEGITIMATIES:· De· volgende spelers kunnen hun legitimatiekaart voor hot nieuwe seizoen bij de bar afhalen: ·· 

B L E S S U R E S 

C,Beyer, Th.Booms, !I,Dietz_, Fr.Disseldorp, J.v.d.Ènde, H,Meyers, H,Rimmelzwaan, rr.soholten, C,Stapel, en P,v/d Steen, J,Meuleman. 

========---==---= 
De oefenperiode voor de kompeti'tie verloopt bij onze seniorenselektie tot nu toe. een beetje andèrs dan aànvankelijk de bedoeling was. Naast enkele spelers, die nog mot vakantie zijn, of juist daarvan zijn teruggekeerd, !èampt trainer Anderiesen met·een groot aantal geblesseerde spelers. Vandaar, dat het eerste elftal nogal eens "vreemd." opgesteld in het veld zien versch:ijnen. Voor sommige spelers kan dat intussen wel een prettigo bijkomsi;igheid zijn, omdat ze daardoor e:x:tra kansen krijgen zich in d0 kijker te spelen. 
Het rijtje geblesseerden ziet er als volgt uit: J·/iD Hansen - sukkelt nog steeds met een knieblessure; hij mag deze week voor het eerst weer loopoofeningen doen, Fred de Zwart - zei de afgelopen week last van zijn lies te hebben; bij nader 



,· ., . . . . • .. ·,_ -· ' .. •' -' ; ·•./ .,_ .. '<-. 
·ónderzo·ck bl~~k· het een zeer· érns'tige liesblessure te zijn,. die 
hem voorlopig noodzaakt tot toekijken. . ... ·,~. :- , .. : .... 

Dick Brandenburg - heeft een knieblessure, waarbij het neg onduidelijk. is "hb.o do 
ernst ervan is en dus hoelang de gene•zihg~zä.l:..dürën;·-· :--· · ·· 

Otto Kortekaas - J,ee:ft d~ _operatie aan zijn meniscus· aanvankelijk• goed' ·a:oorstaan, 
m_aar .Jatcp:- b:j.eek het allemaal toeh niet zo -lekker te· zï ttén, 
zodat hij wecr.onder.behande;J.ing_is., 

Harry :Dietz ·- héeft ~èn' liardnekkigè 'ertkclÎllessure ;'·'hij st:ii~t nog steeds op 
.non-aktief, . 

Uim Keetmari - heÓft lf~er ~ens· iets heel anders: een kaakontsteking, die hem 
intussen al twee kiezen. heef,t gokost; desondanks wordt zijn kaak 

, •,'. s~ee{s dikk~r .• , :, . . . , 
Dolf Wageriaa:r:<- ,had eo_11 enk:elblesi.ur.e, maar die·, kon dankzij de inspanningen 7:'!.n 

.. ; . .. · ,\. ·on_ie ,niey1rE/ masseur /fysiothGrapeu t Henk Tap snel .,en . .ku,ndig worden 
· , , · · verholpen. , 

Door dit alles, zagén wij -al· va.>1af ·het begin van de _oef,enp;;riode .Ron y:an. H.ar,,-, 
tingsveldt als ausputzer optreden, Als hij nog een paar wedstrijden op die plaats 
staat, dan lijkt hGt net, of hij daar altijd. heeft gestaan._Dat zou dan ,natuurlijk 
wel sneu zijn voor Ruud Fortman, die als gevolg van een knieblessµr13, (hij.hoorde 
eigenlijk ook op het blessurelijstje t0 staan) de eerste oofenweds-trf5iïe:rÏÏi:i.'c·t · 
koh rae\'doen_.en _op e~gen. v,e.rg1oek: tegen. vue en DHe in de'voorho0de s..tond; '.fla'j;-i,111 
hefn n_ietc'~iJr(me~g13vall<èri;;m;,.a:r ja,.hij. moet het zelf _maar w0ten • 

. Ook zageri w~ ~~~ele m?.,J,en lif:l.:J'.'rY. Brand0ri:?~~ .. in de plseg; en hij deed het niet 
onverdienstelijk' als· snel opkomende achterspeler., : 
Leo Riemen trad een paal'. keer op na heel. lang te zijn weggewe<;>st Q.ls, gev.olg VO..'l 

zijn beenbreuk destijds (in•d0'vierde'klasse nog) tegen VVP. :ijans :äoö4.uyn; die 
vo).gens 'ons· tenonrechte··wordt' aangéduiç. met "ouwe", Jl)Ocht ook .enkele keren cp
drav.en., En ''!:0:i;:fe;r-, natuurlijk v0el bekende gezichten:' Hans -Zoet ;:;agen we als 
linksback, voorstopper en spits; Donáld Sohönherr op alle ... plàatsen in voor, 
of aohter de voorhoede; Leslie Hazelzet als spits, zowel vooruitgasehov0n·als· 
teruggetrokken; Peter de Jong4 als rechtsback met veel konditie; Dolf Wagenaar -
,als v.oo;rstopper; 'J·an, Englebert als_ bélêé'nd.'. .OP het mi.cj.denveld s·j,ouweri:d; ·Fred d.e . 
Zwart tot, zijn blessurè op he't m·id.dehveld; Di°ok B!~denburg .to.t. zijn blessure als 
linkshalf en liiikabuitèn: "· · · ,. ,, ... ·-'·· · ,... , · 
Dan hebben ;~· h~-t nog niet gehad over da doeimannen. Meer dan eens zagen we 
Cees .~a.11 der :Se<è~,. D\ck, van de,r Mark ·en. Peter de Ilamr.· , 
·rron.~oi? iiàs afgelOPflll. z.ond_;i.g.voor het eerst' van de partij na zijn vakantie. 
Heel kort .. over de wedstrijden zelf'. ·Lens,-::VUe was ·eon-tegenvaller~ Van .vue werd 

:: inoe-r vérwäoht: 'iret werd t·enslotte 2-0 voor. vue. DHe-Lens was oo_k van weinig 
c..llu:;:-e ( 0-0). 

. :_',.' . 
PROGRAMMA ·JUNIOREN,· 'PUPILLEN én ·wELPÉN' ;:.. · 
;::;;:;:;;::;;::;;:=;::;:::;;::;::;:;;::::;::. ;::;;;::;;:: • --~' •- r •;:: .=. ;::; ', ó ::;:;:: • • • :;:;::; • •;::; > • ~ 
ZONDAG, .. 19 augustus ·1973, '·· "' ..... . . 
12.-- uur Lens A-Komb.1 - II.B.e,toernooi, Heemstede, 

WODîSDAG, 22 augustus 1973, .l-. • . _ .. 

-. . , ~. - ~, 

18.45 uur '.Quick ..:•·Lens A-Komb.-2 '- Sav.Lolunanlaan 
20 ,C:-. uur 'Lens B:...Komb ,1, ",.;·.Quick' ('zi0' o·ok 1.8/8) ·• -' ·. 
17 ;30 uur Quick - Lens e-'Komb.1 , - ·sa'v.Lohraanlaan 

ZATERDAG,, 18 augü.Stu~ 1973 •. • ,.. . •. , 

·16:::.-.:.::i.;:;:ir b.D;:Îl.'.,' ::.• L-~ns A-Komb.3 °,. - Albardastra,at 
15.3o·iur Leris B:.Komk1''··.::·o·;o;B. (zie ook 22/8), -· 
14.30 uur Te Wçrve' ,.;, Lens B-Komb.2 .-:- Vredenbu:rqhwég .. 
14.15 uur lJ'aaldwijk - Lens B.:.Kófub.3 - îl:oge'Bomeii, Naaldwijk .. 
14.-- uur, 'Lens e-Komb;J .. ;.,:,.i.o.,D,-B;• (zió oók.22/8)· .. ; · :. . . ' 
14.15 uur Naaldwijk - Lens-,e-Komb.2 - Hoge 'Bomen;: }îaaldwijk, .. , .. '.' .. , . ..:..j,.: .. ~ ... -..... : •. 
12.45 uur Lens C-Komb:-3" ;::·cJ','n·.A,-"· ... -· , .. , ....... , ...... ·:-· , . , : ,', ·, ,· 

' • ·... .• ....... ,·; ·>.': • .- ., :, .. • . . • . 

l' U P t L. L E N ,,,,,. ,,., . , . • , 0 " 

WOENSDAG,' 22 àugustus' 1 97'3. 

1 8. 30 Ulll.'., . Len,3, P-eomb .1 . -; ,Quick 

Z!LTERDAG, 18 augustus, 1973. 

13,-- uur O.D,B. - Lens P-Komb.1 - Albardastraat 3 



11,-- uur Te Werve - Lens P,Komb.2 
WELPEN 

- Vredenburchweg 

ZATERDAG, 18 augustus 1973 
12.-- uur O,D.B. - Lens W-Komb.1 - .Albardastraat 10.- uur Te Werve - Lens W,Komb.2 - Vredenburchweg 
~r~~JH!!g!~~fil!: Schriftelijk:_ v66r vrijdagavond bij dhr,G,v,d.Steen, tel, 39,86.94 

Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend ------ in geval van ziekte): · · 
A-Komb.: dhr,J.ITop, tel,94,41,59 
B-Komb.: dhr,G,v,d,Steen, tel,39,86,94, 
C-Komb,: dhr,R,Becker, tel,55,94,77, 
Pupille\'1- en Welpen-Komb,: ·Klub1sebouw, tel,66, 13, 14. 

In noodgevallen op zaterdagochtend tussen 10,30"eri'11~00 uur afbellen bij dhr,G.v,d,Steen, tel, 39,86.94• 
0 P S T E L L I N G EN: ====~=================== 
A-KOMBINATIES: 
Lens A-Komb,2: --------- Q.v.Noort, a.wouters, M,v.Baggum, R,Bertens, G,Colpa, R,v,Luxon·•· burg, A.IIeynen, F. Veeren, J ,Apperloo, .A,de Groot, J ,Janmaat, L,Baams, M,IIeynen, Leider: Dhr,A,v,Ba.ggum, Samenkomst: 18,15 uur Quick-terrein, 

B-KOMBINATIES: 

B.Ruiterman (keeper), J.Slabbers, R,Verbarendse, p;de Wolf, · IT,Straver, G,Lelieveld, W,v,d.Linden, H,v,d,Broek, J,Hollink,· P,Meyer, R,Heemskerk, R,v,IIoek, R,Hulselmans, Leider: Dhr,A,Blok. Samenkomst: 13.-- uur Lena, 

- l:!~~B-Komb.1: J ,Brenger, T,de Kok, R,v.d.Laan, E,Landman, P,Perreyn, II,v,Rijn, A. 1 s-Gravendijk, S,Brard, P.IIop, O,Borat, C,Sohenkela, J,Brochard, A,v,Kleef, J,v,d,Wel, Leider: Dhr,J,Zoet. Samenkomst: half uur v66r aanvang wedstrijden. 
~~~~~~~~: A,v.Velzen, P.Devilee, W.Groen, R,Hofman, R,v,d.~k, E.v,Luxomburg, W.v.d,Mije, M.Peperkamp, L,Reeaink, P,de Ha.as, J,Lauabcrg, R,v,d,Meer, M,Prina, H,Lustenhouwer, Leider: Dhr,N,J)rabbe, Samenkomst: 13,30 uur Lens. 
Lens B-Komb,3: P,Blom, G,Bcelhouwer, L,v,Domburg, J,v.d,Ende, R,Hoppenbrouwers, E,v,d,Hoven, M,Jansen, R,Leyn, A,v,MarGll, G.Mahieu, Q.v.d,Mcys, T,Prins, A,Slabbers, W,de· Vos. Leider: Dhr,B,Osse. Samenkomst: 13,- uur Lens, 
C-KO~IBINATIES: 
L0ns C-Komb,1: 

Lens C-Komb.3: 

P.v,d.Burg, F,Fortman, W,Frantzen, R,v.Loon, P,Lucas, R,Noordeloos, A,Overgauw, P,Valkenburg, R,Versteeg, O,Huis, R,Keyzer, P,Lelyveld. Leider: dhr,R,Becker, Samenkomst: voor 18/8: _13,30 uur Lens: voor 22/8: 17, - uur Quick-terrein. .. .... 
M,v,Baggum, C.v.d,Beek, R,Bon, W ,Heynen, A.Koevoets, Th,v,Luxombu:\ ·, S.v.d.Meer, J,Riemen, C,v,Rijk, W,Verbarendse, H,Vink, F.v,Vclzém, P,Lanken. Leider: Dhr.W,Micl:els, Samenkomst: 13,00-uur L,:ms, 
A,Bijnagte, R,Coli, II,du Chatinier, E,Kauderer, A,Maas, R,Peeters, R,Pereira, D,Pronk, T.v.d,Tol, .. C,Vermeulen, R,îfessels, A:Rovors, S,Bruens. Leider: dhr,R,Becker, Samenkomst: 12,15 uur Lens. · 

.. ' ZONDAG, 19 augustus Il,B,C. tóernooi voor Lens A-kombïnatie. 
: .. s, zondag gaat een ·Lens-kombinatie van A-selektiespelers naar Heemstede om de Jaar vorig jaar gewonnen wisselprijs, de zilveren haan, te verdedigen. Vorig jaar werd dit toernooi gewonnen door het 2e A-elfta.l onder leiding van de '1eer .A.v.Baggum. · lTij hopen, dat ook dit jaar deze kostbare wisselprijs weer naar. de Hengelolaan ::c:11 komen, 
'1oul_nemors aan dit toernooi zijn in 



._: __ _ 

poule A: NFC, Blauw-Zwart, J,O,S., Q,uiok Steps, Do,Co,s, HBC en in 
p~ule B,: ]J.CH, St ,Martinus_, Lens, Stormv'ogels, DEM, Schalkwijk, 

Ifot programma voor Lens ïs.:. 
12, 25 _uur St ,Martinus' 
13.15 uur Stormvogels 
14.05 uur D.E,M, 
14. 55 uur Schalkwijk 
15,45 uur R,C,IT. 

finales om 16,30 uur en 16,45 

De 'volgende spelers _worden om 11.00 uur a.an de ingang van het Lens-terrein 
vernacht: C.BöesGken, E,lloefnagel, A,Jungsohl1:tger, R.M:i.cka, A,de Pagter, 

G,Trommlllen, R,Zoun, A,Mulder, L,Baams, A,Sclm:aider, R, Lavooy, 
L,Ko'hing, J .v,G!3-st~1, G,v,Gessel. Leider: Dhr.C.Franke, 

Programma 1 e helf.t B,regionale kompetitie: 

25 9-ugustus Lens Lisse 
1 se_ptember · vue - Lens 
,à september Lens . 1 s-Gravendeel 

.15 s_eptember svw. Lens 
22 se;pt_ember Lens Wilhelmus 

,,?9 .september Wilhelmus - Lens 
6 oktober Lens - LFC .,· 

13 oktober.· vrij 
20 ,oktober ·· EBOIT Lens 

. 27 oki;o·ber VVP Lens 
, , 3 novemb,;,r :Cens - ONA 
1 O. november · 1reptunus - Lens_ 
17 _november vrij 
24 november Lens Katwijk 
. 1 deoember Lugdunum - Lens 

PUPILLEN- en lrELPEN-KOMBINATIES: ;------=---=----==-====--------
P,Komb.1: ·• R;v,Oosten, R,de Boer, R,v.d,IIoek, R,Groen, M,Leyn, R,Miohels, 

R,Iiiokfl., rr:Rademàker, L,Janmaat, M.iieermmi., F,Rens, F,Lek'ahena; 
A,v,d,Burg, Leider: Paul v,d,,Steen, Samenkomst: 12.00 uur Lens-terrein. 

P,Komb.2: P,Scholtes, -·R.v.Baggum, F,Blom, P.Eys, K,v,Kleef, O,Könemann, 
C.Odenkirchen, l.f,Rutgers, R,v.Ruyven, M,Veenman, Ro1;,ert lfasserman, 
Ronald Wasser.man, P,cl.e Groot. Leider: U ;N, Samenkomst: 1_0,00 uur 
L\ms-terrein, 

W.Komb.1: !(,Boon, W,Colpa, R,Groen, R,de Jong, J,Odenkirchen, J,Rombouts, 
'L·,_v,Rijn, R,v,d.Hoek, M,v,·d,Lans, J ,G1·eve, _R,Kanis, M,Bon, P,Pronk, 
Leider: Hans Zoun. Samenkomst: 11,00 uur Lens-terrein, ' · · 

' W,Komb.2:-. M,v.Adriohem, A,v,Blitterswijk, M,v,Boheemen, E.v:Dop, P,il=land, ' 
T,Harland, !.Kaffa, E,Perreyn, J,Riemen, B,Roozen·daal, II,Valentin, 
J,v,Wassem, W,de Jong, Leider: Guus lleynen. Samenkomst: 9.00 uur 
Lcms-terreïn; 

PUPILLEN mr WELPEN NAAR OUDENBOSCH, 

Zondag 15 juli vertrókken 24 jongens en 3 leiders na= Oudenbosch. De aankomst 
.. verliep, ondanks de stromende regen, zonder t-e veel geharrewar, We. sliepen met 

12 jongens in één tent. Het kampterrein zelf was niet erg groot, maar er waren 
ook 2 voetbalvelden, 2 slagbalvelden en 2 lijnbalvelden. De W.G. en de wasgale
genheid waren erg ver van de tenten af gelegen. Er wa:s ook een snoepwinkeltje, 
waarin vier meisjes in stonden van onze leeftijd, genaamd Jolanda, Karin, 
Carina en Jeanine (verdere uitleg natuurlijk overbodig), Op het kampterrein ston
den 13 tenten, 2 staftontcn en 1 grote tent, waarin we bingo, touwtrekken en 
film hebben gehad. Op het kampterrein was ook nog Ben klein vijvertje, waarin 
een paar van ons nog in hebben gezwommen, 
De eerste avond hebben we, omdat het zo hard regende, bingo gespoeld. 
Lens schitterde door de valse bingo's. Hierna zijn we naar bed gegaan, maar van 
slapen is weinig gekomen en om vijf uur liepen we al te voetballen, hetgeen voor 
do leiders erg moeilijk was. 

5 



De andere ochtenden stonden we· om een uur of zeven op on moest~n ons ga.in wassen, wat niet altijd werd gedaan. Om acht uur aten we; overigens het eten was formidabel lekker. 1 s-Middags aten we om twaalf uur en 's-avonds om zes uur; Om half tien moesten we naar de tent om ons-klaar.te.maken voor de nacht en om tien uur ging het licht uit on moest het stil zijn, maar daar·hoefde je helemaal niet op te rekenen, We maakten 's-avonds nog meer,goin dan op de dag, 1s-Avonds werden er altijd baklcen verteld en dan om een uur of half twaalf begon het stil to worden, We zijn ook nog naar het bos geweest1,we gingen·in drie groepen, want we moesten langs een tamelijk drukke weg. In het.,bos _hebben we nog in een sloot gezwommen en geprobeerd om Gerard in het water to gooien, wat helaas niet is gelukt. Daarna hebben we nog vier mooio ,ll)eisjos versierd, die dàa:r aan het fietsen waren, Nadat wo hun petjes hadden gepild;, kregen we een lift naàr. liot kamp, Dit bleek een van dé-fietsen, niet to kunnen houdeh, 'want onderweg kregen we een lekke band, diê op het ~ampterrein deskundig word gemàalct. Met voetbal ging het redolijk:good: we wonnen wedstrijden lllet 6-1, 3--0, 6-1, 5-0, 2'-1, 6-0, maar verloren ·ook sommige wedstrijden mot 0-3, 0-7 en 1-6. Ook het tweede toa• had wisselende resultaten. Mat lijnbal waren we boter dan met voetbal. He waren verdeeld in Lens 1a en 1b en Lens IIa en IIb, De punten waren • alckelijker te verdienen dan mot voetbal. Onze geliefde tegeristanders waren Walcheren, da.ar wonnen we altijd van en De Bataven, onze vrienden, die naast ons sliepen, Met slagbal waren we ook erg goed, We wonnen vaak, maar net niet v:iak genoeg om bovenaan to komen. 
•s-Avonds doden we o.a. dierenspol, de leiders waren de dieren en wij moesten zo opzoeken. Lens II word hierbij derde en Lens I zesde, Bij het speloircus, allerlei vaardig- en behendigheidsspelletjes, werd Stefan Teunissen eerste, Peter Krol 26ste en Jan Riemen 34ste. Donderdag hadden we feest, want Bart llopponbrouwcr was jarig. 's-Morgens kreeg hij eon boek van Lucky Luck en een van Arendsoog. 1 G.-Middags kwam de ka.mpstaf hem in optocht feliciteren en I s-avonds werd hij gefeliciteerd door de Miss Tour de Oudenbosch. Na de leiderswedstrijd kregen we een lokker ijsje; 

We hadden ook een atletiekdag, die bestond uit boomwerpen, verspringen, steenwerpen, balwcrpen en hardlopen. Met het boomwerpen en steenwerpen kwam Stefan Teunissen op de tweede plaats. We hadden ook achtkamp, met zoiets~als zeskamp van de televisie, dat bestond uit kruiwa15e~ ;i-ijden, es taf.ette, waterdragen, zaklopen, veterloop, zeiltrekken en viltjes gooien. Hierbij werd Lens I eerste en Lens .II negende. · 
Vrijdagavond hebben we kip 'en appelmoes gegeten (het was geen eten, ma.ar vre .... , selijk). 1 s-Avonds kregen we eerst· eon kampvuur, waarbij de· prijzen worden uitgereikt en waarbij natuurlijk ons kampliod: 111\ngeline, de blonde sexmachine" we;rd.gezongen. Hierna krc,gen 1m een film van Tarzan en patat, waarna we mot een hoop snoep gÎngen slapen. 

,De kampstaf, bestaande uit lfille•, Henk, Tom en natuurlijk niet te vergeten 'Koetie, Marijke·en Greetje, was voortreff~lij~ (vraag.het maar aan Martin). De· leiders·; Gerilrd Duivesteijn, Fred de Kleyn en Ma.:rtin Reuver, waren erg aardig en goed gehumeurd. We hebben ze nog·met water besproeid, ma.ar ondanks dat bleven zo even aardig, Maar de. held van de week was toch de KOK. Allemaal hartstikke bedankt en tot volgend jaar; 
Stefan Teunisscn, 

. - . ~ 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

CRISIS IlT LENS? 

Ondanks het feit, dat de jam-stukken en de daarbij gevoegde agenda voor de jaa.i.
vergadoring van.m~andá.g 13 augustus jl,, voor elk lid bijzonder duidelijk moet 
hebben gemaakt, cfat or tijden_s. deze vergadering belangrijke besluiten moesten wor
den 'genomen, was de belangstelling van de leden zeker niet overweldigend to noe
men. 
Voor de wel goïnterésseerde leden is zonneklaar goblokon, dat we op dit moment nog 
steeds in een impasse verkeren, waarin ook de groep leden, die zich de afgelopen 
maanden met deze kwestie heeft bozig gehouden, goen·verandering kon·brengen. 
Toch geloven we, dat deze vergadering verhelderend heeft gewerkt. Faar onze ·mening 
is illllllers'duidelijk àan het licht gekomen, wat de oorzaken zijn, dat de interne 
moeilijkheden zich· zo konden toospitàen. Voorop staat, dat er in het algemeen geen 
breekpunten zijn ten aanzien van hot in voorgaande jaren gevoerde en voor do toe
komst te voeren beleid. Er is in de voorgaande jaren door de zittende ·bestuursleden, 
door keihard werken, een ambitieus programma verwerkelijkt, 
Organisatorisch klopten do zaken, op papier, goed, 
Spel-téchnisch gozion·sprekép, de promótio van het eerste elftal naar de tweede 
klas, alsmede de prestaties van andere senioren- en· junioren~elftallon voor zich-· 
zelf. . 
De verbeteringen aan de accooioda.tio van terreinon-komplex annex klubgobóuw kan elk 
lid met eigen ogen aanschouwen,.: 
Het voor do komende jaron nog uit te voeren progr_amma liegt or evenmin om, Om eon 
dergelij.lj: bestuursbeleid goed te kunnen_ uitvoeren, moot je·eon groo-t; enthousiasme 
on doorzettings--vermogen kunnen opbrengen, Als or in enig jaar, spel-technisch ge-

- zien, minder goede resultaten worden behaald, dan wordt dit algemeen aanvaard on
der het motto : "elke vereniging kent z 1n ups en downs". Maar io ook het bestuur 
geen onderdeel - en belangrijk · ... van de vereniging, En zou deze regel ook niet voor 

• een bestuur:kunnen en mogen gelden? " 
Na een degradatie, we hebben dit zelf ondervonden, maakt elk lid het väste'voorne-

. men, door -extra inspanning, er voor te zorgen, dat het verloren terrein zo spoedig 
mogelijk wordt heroverd..· 
En zo ligt het nu voor ons ook, maar dan op een ander vlak, 
Er is voor een bestuur niets frustrerender, dan zich met allerlei details te ·moetcm ··· 
bózighouden, juist in een periode, dat belangrijke zaken aan de orde zijn, Wie 
durft te beweren, dat dit nu, na do promotie, niet het geval is.. ·· . 
Er komt een gevoel van moedeloosheid over je, als blijkt, dat een groot gedeelte 
van de leden, alles wat er gebeurt, zo zonder meer langs zich heen laat .gaan. Erger
nis ontstaat· er, als je bemerkt, of meent to bemerken; dat leden onderling bvor 
zaken ·"kankeren", en zich niet tot daarvoor aa.ngewozen instantie -:: bestuur en/of 
kommissies ... wenden, terwijl men toch bereid is aan elk lid een willig oor te ver
lenen. Moeten de. leden, die het jn alle opzichten met hot beleid eens zijn, en dat 
zijn er velen, zich dan gaan bezig houden met het uitdelen van schouderklopjos? 
Beslist niet, hoewel eon goed woord op de juiste tijd en plaats wonderen.kan doen. 
De vereniging is - wie zal dat· ·ontkennen - de laatste jaren in alle opzichten ge,
groeiden versterkt. Als je de ledenlijst doorloopt, kom je tot de konklusio, dat 
een flink percentage, nog iets moor doet dan louter voetballen. Meerdere leden ra
ken geen bal moer aan, en zijn toch al jaren, wekelijks vele uren voor do vore~ 

• niging werkzaam. 
Het is echter een vaststaand feit, dat meerdere bostuurs- en kommissieleden, over
belast zijn. En ook dat kan het eigen enthousiasme een enorme deuk geven. 
De uitbreiding van de vereniging vereist nu eenmaal, dat ook het kader, telkens 
wordt aangevuld, Dan blijft ook do doorstroming naar de diverse kommissios boter 
gewaarborgd. 
Tijdens de jaarvergadering hebt u het kunneri beluisteren, dat op vele plaatsen,. 
nieuwe medewerkers zullen .moeton worden gevonden. · 

· Om uit de senioren-, junioren- en toto-kommissie het volle rendemont to· kuple_}! J:i-",.. 
lon, ie aanvulling onontbeerlijk. 
De poging öm,· de gehële zondag on de woensdagavond, de bar met eigen leden te ex
ploiteren, mag geen schipbrey.k leiden. 
IIot vervaardigen van nieuwe reklaineborden ZO)l voor ii.e äánváng-van"dé ·kompetitie 1 



gerea~isoerd m~eten ziJn, 
En mochten deze werkzaamheden _u ,.niet .. liggen, .. dan"kunt• u · oo-k op ander· giföf0a.··1:,ö:: · ·s1is'G·worden inge"zet-:· - - - · · · : · · .--- · En ook al zou u - door welke omstandigheid dan ook - beslist niet tot het verrichten van ex.tra workzaamhod"en 'in stàat zijn, dan kun_t i,i._:_t,oçh i;o.t .. verbetoring van .. de situat-ie· bijdragen·.· ·--- ··-----··-···· -··- ·----··· --· .---.-,, '· · '· ·· .. · '._ · - · · Kom gewoon eens kijken bij de wedstrijden op zaterdag en zondag, of bij de training, o:r worp.t elke avond geoefend_:', bij.do klubavondon op maandag'.. en vrijdaG-._- • ·•1•_ . . j ' 

. ,, . • • avond. Gewoon eém praatje maken on kon"j;_(l.kten' leggen met mede-leden. Ma korte tijd ~nlt U: ervare"n, _dat óók u prettige ugrt,jes,_aan de IIengelolaan kunt .doorbrengen. 
. . .. . Uit do reaktios van do vergadering· bleek,· dat men he,t or toch wel mee eens was, J.o bestaande problemen nograáals door oen aantal leden, te doen onderzoeken on to. trachten een uitweg· uit dce. bestaande •situatie te yind_!in: '.Eon daartoe door 'do hoor, H ,Vorheggen .. gedaan voorstel,' we.rd "dan ook_ door_ de z'ftten~è bestuursleden overge- • 11CUdn.; N. • •··· .. ,;_.~_·}, •. '_ • ..... ,. ' - .r - ..,:,.:' ;." Op verzoek van dit béstuur zullen de heren S.de Bruyn ;- II,Houkes ~ J .v;d.Kn~ap _: ·-, W.'forheggen .en II,Zoun zich mcit een cri' _ander bezighouden,· en t(;lvens proberèn wogen. C.'.ln te •geven, wil;:,.rdoor · eon betere· komr.iunikatie tussen_ be~tm1r-kommissios,redilktio ;· on ledenkan·worden·bereikt, · · · ·.-., ·. , ·- .- _-.,- ,--.... . -·-: '[o:i;J-ieugend was ,--dat- reeds ti'jdens de vergadering, erike"io leden' hun diensten hebben_< :iangebodon. · ·" · · __ •-, , , . · , •·, ,. •· :,, , · Houdt u er echter wel rekening mee, dat bekwo.me.spoodis vereist, omdat uiterlijk 1 okt9oer ,1973 oèn· riieu1fe algeméne vergaderinè( zal w;orden belegd, lfaarir{ ove;r -è.o ·: niei,iwe: formaties "lhi.ri bcstuur en koriimissies dient te worden beslist. . .. 

lbt nieuwe bestuur, hoe __ do samenstelling dan ook .zal zijn ~ zal de overtuigin'c; . doeten hehbeh; · dat hàar bel"eid in de kommissies en d-aardoor iri de hole' vorenig·ing, zo goed mogelijk zal .~rorden ui.tgevoe;r_d •. : _ 
Sleç-"hts dl:i'° IhEid

0

ewerking van vele -nieuwo krachten -· op d:e oude· mogeri we rekene~i -is oell e)-1 all'd.er "to ·vei-wczGnliJ.kên•."~ · :.. _' ~ - -. . . · ·:t, . ., .,;;•. ·· · -ç ·• ', · Do" formàt-iegroep hou_dt. zich gaarne aanbevolen voor uw toezegging en eve:iitueie sug3esfios. · - · · · . : . .· .. i, · · ;-.. : : .. .·. · _ _.,. · , " · ·. · , .. , · · · · Onzerzijds zullen wo u yan _het verloop van onze, po,;ingen ·op de hoógto houden. !Iet is we'llioht "voor u nog gewenàt om te weten,. dat voor de bovongenoemd'e groep de heer :à.IIoukes, .2e Schuytstraat 60,, tel, 324721, cls kontaktmari·zal optreden. 
• J?e. formatiegroop. --

BARBECUE, .... · .. 
. . ' . . . . Z:1-terd:ag 1 septe• bpr a,s_, begint de Kilk11-,, 1 

__ t seizoen '73'-74 met de al sinds jaren c;c:slaagd·e bárbecÜcavond, Om te beginnen zullen-· we. even de· nieuwe samenstelling vmi de Kak;i. verme],d_~r,. N·a.\1-st -de leden, die zi.ch ook ·vorig jaar al voor Uw gezellicrhoid, inspanden, nl._ Milrianne 1I9-lleon, IIfmS Bi_jsterve·ld en Hans ·Bertens, gaan nu _ook . · :fary Jansen;. :/)c,n. Osse, René v.d,Steen on Aad de Pagtor zich met deze taak ,bezighou~ èton. · · · · " . "' ... · · ... • ,. · · · · · Wc zien : '. t 'z~Îf me"t _.dez·e samenstelling al J:iolemo.al zitten en. zijn dan ook van p;Laµ V'.1h ·:)nze · eerste ·_g13orgiiniseerde avond, 'n geweldige hil.ppening te maken. Ons·: prog:i-apr,1a· voor· .1é·barbecue luid.{_dan· ook als volgt: ·- . . . '· . -
- 1Jo· :begi~~~- r~nd .ri:ch~- uû~ r.1et de· 'vérdeling van çlo eerste heerlijkheden. Dus zorg.· ervoor,· dat u op tijd aanwezig bant. . .. .,... . .. Hat we gaan v.oorschot-élen is··we-er hei"emaal te gek, nl: _,, .,. :_r.n flinke:.karbon-ade · 

--~·saté ,ma~ ·uitstekende· saus 
- chaslick met exclusieve saus 
__ heerli,jke •wijn• 
- stokbrood .- ,. ,· ... 

- J~omkommer .• · è . .' :: .!' , ' 

Bovendien· is·· ·ervoor gezorgd, da-a U op muzikaal gebied ook niets tekort komt, De avond is_ toegankelijl;: voor alle A-klassers en senioren,_ - De prijs- voor deze avond, die mot T!w medewerking zeer zeker zal' ·slagen, bedraagt Fl.9,50 :per persoon, .. , . · E;~ bel;~gri jk i~ wel, dat U zich op tijd opgeeft ëri 'ni~·t hoeveel personen U wilt kQmen. Dit is nl,. noodzakelijk vóor "de di verso bestellingen. Daarom moet U uiterlijk r.1aandci.g 27 auçustus b{J een van de Kaka:..leden,laten we.:. 
2 --ten, dat U van de partij zult zijn,' U kunt dit doen bij de hier reeds bovenge-



noemde leden, Wilt U eventueel telefonisch opgeven, belt U dan 29,02,45, dan komt 
1 t wel in orde. Bovendien aan de bar bij Dhr,Ilicrck. Er dient wel vooraf te 
worden betaald, · 

Ka.ka, 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 26 AUGUSTUS 1973, 

14,30 uur Lens 1 
11,30 uur o.s.c.1 
12,00 uur R,V,C,3 
12,00 uur Lens 4 
12,00 "ütir. R,V,C,5 
1 2. oö uur Lens 6 
10,00 uur R,V,C,7 
10.00 uur Lens 8 
10.00 uur R,V,C,9 
10.00 uur. Lens 10 
10,00 uur Quick 11 
12.00 uur Quick 12 

LIGGING DER VELDEN: 

- A.D.S.1 
~ Lens 2 
- Lens 3 
- R.v.c.4 
- L,ms 5 
- R.-v.c.6 
- Lens 7 
- R.v.c.8 
- Lens 9 
- R,V,C,10 
- Lens 11 
- Lens 12 

V1 G1 L 6/4 ·· 

V1 G1 L 5/3 

V2 G1 L 6/4 

V2 G2 L 4/2 

V3 G2 L 5/3 

o.s.c. 
R.v.c. 
Quick 

- Vlamenburg, Mario.hoeve 
- Schaapweg, Rijswijk 
- Sav.Lohmanlaan 

VERZAMELEN: 

Lens 
Lens 
Lens 
Lens 

3· -11,00 uur 
5-11.15uur 
7 - 9,00 uur 
9 - 9·.00 uur 

Klubgebouw 
Il Il 

11 . Il 

Il Il 

Van de Seko zijn a.s. zondag de heren Ch,Bloks, R,Bom en H,Jac·obi vanaf 9,00 uur 
op het veld aanwezig. 

AFSCHRIJVINGEN: Vrijdagavond tussen 20.00 en 22,00 uur bij Dhr,Ch,Bloks, telef, 
. 29.28.38. 

Lens 1, 2 en 3 

Lens 4 
A, Timmers (K) 
G,Oostrora (A) 
J,v,Dijk 
R,Brandenburg 
J,Bijsterveld 
G,Keraperman 
A,Rooduyn 
R,Eykelhof 
E,Foendoe 
P,Rossit 
F,Veelbehr 
G , V e_rv,aa;c-t 

Lens 8 
W,Krol (K) 
G,v.d._Kleij (A) 
L,Brandenburg 
J,Endlich · 
R,de Groot 
J,Riemen 
P.Schulten 
R,·,.d,Velde 
Il,v,Welzen 
J.Witting 
M,v.Eysbergen 
Il.de Groot 

worden door de trainer bekendgemaakt. 

Lens 5 Lens 6 Leris 7 
M,Reuver (K) A,Verva=t (K) 

. P-,v/d Steen (A) F,Straathof. (A) 
C,Schrover E,Bakkers 
A.Albers A,v.Egmond 
A,Boumo.n J .Groenendijk 

A,Iloek(K) 
G,:ouyve·stêin (A)' 
B,v.d.Burg 
A·:Bilderbeek 
R,Feekes . 

C,Stapel K,Keetma.n P,Heynen ' . -- .. " '. 

Ch, Wol ters G,Looyestein F,v,d,Berg, 
T,Ileersohop R,Michels G,de Iloogd 
J,de Jongh R,Scholten F,de Kleyn 
J.v,d.Ende J,Sil~erentand 
J ,Meul0man W, V0rheul 

M,v,Zilfhout 
J,Borst 

J ,!foyers 
J,Verbarendso 
M,Wolters Rückort 

Lens 9 
B,Berenbak (K) 
N,Osse (A) 
E.v.D0elen 
L,Egberts 
W,Englebert 
J,Franke 
P ,1Itl.rïng 
.A.v.d.Keer 
J,Keetman 
A,v,d.Meer 
B.Osse 
A,Verdonk 
F,de Vos 
F,Wubben 

Lens 10 Lens 11 
W,v,Rijn (K) ·M,Suykorbuyk (K) 
R,Pceters (A) A,v.Lu.xemburg (A) 
H,.Albers ·p,1Jurghouwt 
A,Bergman J,Jager 
C,Beyor G,Jehee 
G .Blankospoor· · · ----fh'!Céinper--- -·-·-· ---
H ,Dankers C,Kras· 
c.v,Dcelen ... H,Sc!loïtën .... 
P,F,de Haan , . H,Suiker 
J. Kuypers . 1f. S,,,.iker ; 
W ,01 thof -- · ... : ---;w.Janssen· 
J ,Riant jas !. ,Raii· 
F,de Vroege R,v,Oostveen Keent~ 

ze .3 ... 



::t=' _, _.-;-;;. i;·< l Lens 12 ' 
I' ,i.\il tonbu:rg (k)· ·' 
J ,Yerhoef (A) 
A"3nnning 

' · •.i.· ói-i 2' sèpte~o'er tl'.s·~ '~tart d~ kompetitie voor de elftal-. len 4 t/m 10. Programma en indeling wordt volgende week in de Lens-Revue gepubliceerd. 1-; • Dn i verman 
G,Goossen 
1,James 
E,v.d.Linde 
J.Staffelieu 
l!,Verhoesen 
l'. Vorboef 
L.Voorduin 
1T.v/d Laan 
3.Bouhuys 

Aanvoerd'er'sbisjee;komst:·'WiJ'liëriiini:i'ren de -voigèndo 'spè-
' lers· aan' orize pproep van· vorige week voor bovenvermelde bijeenkÓmsi op maandagavond 27 augustus om 9 ,30. uur: · · • · 

' ' . G,Oostrom, Fr.Straathpf, G .• Duyvestein, P.v.d. 
Steen-, P.Fieret, N ,Qsso, R,Pooters, A.v,Luxora- · bu:rg en J.Vorhoef. 

TENUE: Wij herinneren alle spelers van Lens eraan; dat het officiële tenue van hun vereniging bestaat' 
uit: korenblauw shirt'mèt'ronde witte bals, shirt voorzien van embleem; witte niet zijden broek, korenblauwe kousen zonder witte rand. 

Soko, 
PDK-TOERNOOI VOOR LENS-DAMES 
Ons dameselftal doet zondag mee aan hot damesvootbaltoernopi van PDK, Hot elfto.l -dient ui torlijk om 12, 15 uur op het terrein van PDK aanwezig te z1.Jn (aan de Duinlaan). Alle speelsters worden verzocht daarom uiterlijk 11:45 uur· in ons klubgebouw aanwezig te zijn, zodat we gezamenlijk; _naar PDK kunnerï gaan.· Lens is ingedeeld in een poul:3 mdt RKDEO, PDK, VCS, Om kwart over vier wordt cló ·• finale gespeeld, waarna de prijsuitreiking zal plaatsvinden. -;;" ' De opstelling wordt vrijdagavond aanstaande na de training ·bekendgemaakt. ·De training begint om 19,30 uur en staat onder leiding van de heer J,Willems. Woensdagavond 29 augustµs _speelt, hot .. damoselftal een oefenwed'st:rijd tegen.VCS op ons terr'ein-;" ·aanvang 19,00 uur. 
Mscbrijvingon bij Mary Jans~n, tel: 293000. .. ,, 
V ~-RIA ANTJE ------ ~--- .. ------
:Ict dochtertje van Loo Riemen beeft afgelopen zondag op het Lens-terrein een gouden armbandje verloren. De vinder kan het, :r,oor dit meis_ke, kos.tbare kleinood aan de.c bar afgeven. 
PROGRAMMA DAMES,.:'-:·,. 

Door omstandigheden kan de vriendschappelijke wedstrijd tègen v.c.s. niet doorgaan. De kompe-pi tie-indeling van do dames is als volgt: 
1o klasse A,· 
Coleritas P,D.K, 
Duindorp S, V.' Postduiven 
D.z.s. R.A.S. 
G,D.A. ·s,E.P. '(Delft) 
!loek van Ilo1.land ' ·. V ,D.S, 
lfoo.ldwi jk " LENS 
De eerst~ kÓmpetitiowedstrijd wordt ,gespeeld op 2 september en wel tegen V,D,S, om 10,00 uur, Verzamelen om 8,30 uur op hot veld (met evt. vervoer), Do volgende_dames worden verwacht:. 

Betày, )i.ia, Moes, Mari;;_;;, •Mary, Gemma, Yvonne, Jozotte, . ,, Thoa ,v •. d.H., Annemiek, Carolien, Elly-Ann, Bernadette, Angelique,. 
Afschrijvingen op 'v.rijdag tussen 18.00 en 19.00 uur bij MD.J:'Y Jansen, toi.29.30,60'. 
P R O G RA MM A c:· JUN I O R EN 
ZO~TDAG 26 augustus 1973, 
11 ,30 uu:r Lens 2·. ,_ JEKA-toernopi, Breda 
12.00 uur Lens· 3 - Vrodonbu:rch 2 

Terrein:· 

V3 
FOENSDAG 29 aûgUstu~ 1973. 
20.15 uur Lens 1 - V,C,S, 
19.00 uur Lens, •~ v.c.s. 

"' v:-::CJDAG 24 augustus• 1 973. 
4 

18,30 uur Spoorwijk - Lens 5 Hengelolaan 



ZATERDAG 25 augustus 1973, 
14,30 uur Lens 1, - S.C.Lisse 
15. 30 uur Léns 4 - Wilhelmus·· ·· 
16. 15 uur -Lens 9 ,. - G ,D • S, 
14. 15 uur .Lens 1 0 - V. U • C, 
14,15 uur Lens 11 - v.u.c. 
15, 30 uur Lens 12 - _IlilhelllJUS 
13,00 uur· Lens 13 - Lens 14 
1J,OO uur Le'ns 16 - Vr0c],onburch 
15.00 uur Vr0denburch - L0ns 17 
13,00. uur Lens- 18 - G,D,S, 
11,45 uur Lens 19 - Lens 20 
15.00 uur Vredenburch· - Lens 21 
11 ,45 uur L0ns 22 - Lens 23 

AFS CiffiI JVIN GEIT : 

V1 
V2 
V1 
V2 
v3 
V3 
V3 
V1 
Vrodenburchweg 
V2 

Vrodenburchweg 
V3 

Schriftelijk: v66r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G,:r,d,Steon, NunspGotlaan 303_,_ 

Telefonisch vrijdagavond tussQn 18.45 en 19,30-uur (uitsluit0nd in geval van 
ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8): dhr,J,Ilop, tel,944159 · 

· · J3-klassers ( 9 t/m 15): dhr.G.J3.v,d.Sto0n, tel.398694 
C-klassers (16 t/m 23): dhr,R.J3ecker, tel.55,94,77, ..... 

In noodgevallen kunnen do juniorcm nog op zaterdàgochtend tusscin 10,30 en 11,00 
uur afbellen bij dhr.G,v,d,Steen, tel,39,86,94, · · 

DE OP S T E'L LINGE N: ======--====--==---=-=--===== 
Lens 1: L,Baams, G.Trommelen, A,de Pagter, R,Zoun, C.J3oesoken, J,v,Rijn, 

A,Jungschltiger, L,Koning, E,Iloefnagel,· R,Micka, A,/,!u_lçler, G,v;G0ssel 
R,Lavooy, A. Schn.eider, Samen.1<:omst: 13. 30 11ur Len·s-terréiri, Léîá.ër: . 

· C. Fr::mke. 

( 2:;)' 

Lo~:!__}: G.v,Gessel (2x), R,Hulsolmans, H.Straver, R,v.d,Meer, P,Lejewaan, 
A.J3avon, G,Bloks, A,Kloiwegt, J,Post, J.v,Velzen, F,Veoron, A,den Boer, 
A.do.Groct. Leider: Dhr,A,Schneider, 

Lens 4: 

Lens 5: 

Lens 9: 

Lens 10: 

Lens 11 : 

Lens 12: 

E.Castenmiller, J.Slabbers, P,de Wolf, G,Lelieveld, w.v.d,Linden, _ 
H.v.d.Broek, J.Ilollink, P,Meyer, R.Heemskerk, R,v,Iloek, P.v,Rijn, 
M.v.Wassom. Leider: Dhr,A.Blok. 

A,Brouwer, P,Driessen, P,Booms, G.Hoogervorst, J.Tetteroo, R,Guit, 
A,Hoefnagel, II,Keynor, F,Klos, E,Reesink, II,Ruyter, J,Wijngaarde, 
Leider: Dhr,J.Ileynen. Samenkomst:·18.15 uur•Spoorwijk-terrein. 

•' 

A.v.Velzen, E,Landman, T,do Kok, P,Perreyn, ·R.v,d,Laan, M.Wolters, 
P,Ilop, S,Brard, A. 1 s-GravendijK, O.Borst, C,Schenkels, J,Brochard, A.v. 
Kleef. Leider: Dli;r .. J .Zoet. -······--·· .. 
J.J3ronger, Il.v.Rij,n, J.v.d.Jfol, 1',Devilee, R,Hofman, R',v.d,Kruk,' W,v,d, 
Mije, i.r,Peporkamp, L.Reesink, L,Lausborg, R.v.d.MoeI", II,Lustenhouwer, 
A.Slabbers •. Leider: Dhr.If .Dra.bbe.. · -·-· ···-· 

W,Groen, E.v.Luxemburg, M,Prins, P,de !Iaas, G,Mahieu, A.v.Maren, G,_l.lo.eJ..-:-. 
houwer, R.Leyn, J.v.d,Ende, K,-v.d,Meys;· ·C~Li-pman;--1,r;r;ooyiï;· T,Prins. 
Leider: Dhr. w ,Kouwenhoven. - · · - - --·----- .... ··· 

P,Blom, E.v.d.Hoven, !Il.Jansen, W.de Vos, R,v.d.Boogaa.rè:-,--P,v,Duyn·,· 
F,Kortokaas,'L.Lejewaan, L,v.Domburg, R,Hoppenbrouwer, ~-Wijsman, D.v.d; 
Zwan, H.Uding •. Leider: Dhr,J.Bijsterv0ld. · · 

'Lens 13: A,Iloenstok, L,Oosterveer, Il,G,Wub·oen, R,Blank, R,Zetz, F.Kras, M,do Groot, 
C,Harland, R.v.d.Laeden, A,Sips, M.v.Zwoden, J.Spol0r, J,Wasserman, 
LeidE,r: Dhr.II.Dankers, 

Lens 14: Th.Mooyman, P.Dullaart, A.Ellingcr, A.Gordijn, A,Grimbergen, A,Kocvoets, 
J.]Corte, T,Gimborg, M,v.Pelt, M,Schmitz, H.P.Wubben, N,Groenewegen, R, 

· ···' ' - Klëy-,,égt; Lel.dor: dhr.E,Sandifort. .. · · --- . 

Lens 16: P.v.d.]3urg, W.Frantzen, R.v.Loon, P.Lucn.s, R.NoordelooS·, -.A:.Q:lfergo:~w, ···· -
P,Valkenburg, R.Vcrsteeg, R,Koyzer, C.Vormeulen, O,Iluis, F._v.ll_calzen, 
Leider: Dhr.R.Becker. Saoenkomst: 12.30 uur Lens. · 

Lens 17: M.v.Eaggum, c.v.d.Eeek, R.Bon, W,Heynen, A,Koevoets, Th.v,Luxemburg, 
J,Riemen, W,Valentin·, F.Verbarendso, P.Lelyveld, E,Kauderer, S.v.d.M_ee_r, 5 .. _ 

. ·- ----- -· ---- -~ ... - . 



LGns 18: -~-----

Lons 19: 

L:;ns 20: 

L0ns 21 : 

L,:ms 22: 

C,Rijk. Leider: Dhr,W,Michels. Samenkomst: 14,00 uur Lens, 
A.Bijnagte, H,du Chatinier, A,Maas, R,Peeters, R,Pereira, T,v,d,Tol,· ll,Vink, II,lloppenbrouwer, L.Straub, F,Scholtes, A~de Jong, R.v.Eyk, P, Heemskerk. Leider: Dhr,J,Cólpa. Samenkomst: 12,30 uur Lens. 
P,Brochard, s.Bruens, R.Coli, R,Duyndam, J.Eys, 'J,Franken, R,l(auderor, L,v.d,Lans, H,Plankon, R,Rovers, S,Teunisse, R,1fossels, D,Prorik, Leider; dhr.IT,Verbarendse. Samenkomst: 11,15 uur Lens, 
M,Dessing, n.v,Dijk, H,ter Hark, E,Hofman, H.Houtman, R,Jansen, T,King, $,Kramer, J,Kleef, W,ter Lo.are, W,Luoassen, J,Prins, II,Zonneveld. Leider: dhr,R,Peters. Samenkomst: 11.15 uur Lens. 
R,Aarle, P,Bakv;i.s, F.Bauman, G,Boon, E,Frankc, P,de Gier, F,Mos, R,Notebaard, M,Rovers, R,v,Viersen, R,de Vos, G,Janson, R,Stravers, Leider: dhr.w.v.d.Tol, Samenkomst: 14.oo·uur Lens. · 
P,v,d.Broek, P.v.d •. Brande, R.Driesen, H,Erkelens, E,Gorritsen, J.Hoonstok, T,Hoogevoen, B,v,Nieuwenhuizen, R,J,Raaphorst, R,J,M.Raaphorst, R,Wijngaardo, E.Kne;Ynenburg, R,Houwelingon. Leider: dhr,T,Bauman. Samenkomst: ·11.15 uur Lens. 

Lens 23: è,.Cbcmen, N,Franken, L,de Gruyter, R,de Haan, R, Ieperen, H,Jansen, . ·J.Kok', R.Kleyberg, L.v,Luxemburg, T.Plugge, R,Stra1:1-b, J,Vogel, M.Kerkhofs. Leider: dhr,II,Banning, Samenkomst: 11.15 uur Lens, 

Toernooiagenda, •' 

Zondag 26 augustus' i:E,K,A,-toernooi te Breda voor Lëns 2. 
Zondag a.s. gaat een Lens 2 op bezoek bij ·de vereniging JEKA te Breda om ·aldaar doel te nemen aan het hoofdklasse junioren (regionaal) toernooi, Eveneens een uitnodiging ontvingen de ve~enigingen Brabantia (Eindhoven), Do ~ussohen (Rottor~ dar.i), DESK (Kaatsheuvel), Hercules. (Utrecht), KVVl, (Amersfoort) en S ,C.Lisse, !Iet toernooi begint om 11,30 uur en er zal worden·gespeeld om de 

-

1e prijs: de Kerkhofswisseltrofee en 12 shirts 2e prijs: wedstrijdbal 
3e priJs: trainingsbal 
4e t/m 8e prijs: bekers 

:i:,ons speelt in poule A om 11 , 30 uur tegen JEKA 
12.20 uur tegen KVVA 
13,10 uur tegen DESK 

aanvang finale w~dstrijden om 15,00 uur en 15,45 uur. 
Lens 2:.G.Wouters, B,Ruiterman, M,v.Baggum, G,Colpa, J,v,Gastel, A,Heynen, M,Heynen, J,Janmaat, J,de Hilster, Q,v,Noort,.J,Apperloo, R,Bertens, R,v,Luxemburg, 

··samenkomst: 9.30 uur Lens-terrein. Leider: Dhr ..• A,v,Baggum, 
• PROGRAMMA 

PUPILLEN 

PUPILLEN EN 

Z,èTERDAG 25 augustus 1973, 
11,45 uur Lens 1 
13.00 uur Celeritas 2 
11.00'uur' Lens 3 
11 .• 00 uur Vredenburch 
11 ; 00 uur · Vreden burch 
11.00 uur Lens 6 

- Quiok Steps 10 
- Lens 2 
- VredenbuI'ch' 
- L.ens 4. 
- Lens 5 
- Vredenburch 

WELPEN' 

Terrein: 
V1 
Leyweg 
V2 
Vredcmburohwcg 
idem • · · 
V3 

~TT:filN'~IE PUPILLEN EN WELPEN: LEES ALLES OVER DE WOE!>TSDAGMIDDAG IN DEZE LENSREVUE, . --=---==-------------- ., =-=====-===.;=;:--==..:.=--== WELPEN 

ZATERDAG 25 augustus 1973, 
11.00 uur Lens 4. 
10.00 uur ·veie 3 
10.00 uur Vredenburoh 
10,00 uur Vredenburch 

.- Celeritas 1 V1 
- Lens 2 
- Lens·3 

Noordweg, Wateringen 
Vredenburohweg - Lens 4 idem · 

6 l,TTENTIE-PUPILLEN EN WELPEN: LEES ALLES OVER DE COCKTAILKOMPETITIE IN !IET NIEUWE SEIZOEN. 



!.~ 

-AFSCHRIJVINGEN: 

Schriftelij~: 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), tol: 66.13,14 Klubgebouw. 

In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 9.45 
on 10.-- uur afbellen. _Tel.66.13,14 klubgebouw. 

DE OPSTELLINGEN: --==-----=--------------------
Lens p 1 : ... 

Lens p 2: -------
~, 

Lons p 3: 

"' 

--~!:_~_!'._1: 

R.v.Oosten, R,de Boer, R.v.d,Hoek, R,Groon, M.Loyn, F,Lokahena, 
R.Bloks, R,Michcls, F.Rens, M,Meorman, J,v.d.Nieuwenhuisen, L.Jan
maat. Loider: Paul v.d.Steen. 

" P.Scholtes, C.Odenkirc·hon, R,v.]aggum, R.Radomaker, P,Eys, F,Blom, 
Ronald Wassorman, A.v.d,Burg, M,Ruteors, P,de Groot, 14.Voenman, 
Robert Wassorman, O.Könomann. Loider: Rob Iloofnagel. Samonkoms1: 
12.00 uur Lens-terrein. 

F.Tolenaars, R.v.Dijk, E,v.d.Ilarst, B,Ilenkes, K.v.Kloef, G.do Kok, 
B,v.d.Kruk, M.Ras, R.v.Ruyven, L.v.Rijn, J.Schipperen, B.Voster. 
Loider: Otto Kortekaas. 

F,Hooghiems·tra, R.Buys, D.Frankon, R,do Gruyter, J.Raapho.rst, P,Krol, 
M.Riomen, R,Fromberg, R.de Haas, E,Swart, J.v;straalen, J.Schnoider, 
Loider: Fred de Kleyn. Samenkomst: 10.00 uur Lens-terrein. 

LET OP DE WOENSDAGMIDDAG ======================== 
Lens P 5: M.v.Zwol, E,Buysen, M.Dutreo, R.Gimborg, F,v.Gorp, F,Welling, ],Iloppen

brouwer, 'G.de !Cleyn, M.Lustenhouwor, E,Sandifort, F,Valkenhof, R,Mat
thijsen. Leider: dhr,Iloppenbrouwer. Samenkomst: 10.00 uur Lens-terrein, 

Lens P 6: R.Bergenhenegouwen, R.Boelhouwer, F.Dullaart, F.v.d,Iloeven, G,]ent
velzon, J,Krijgsman, M,Wilmer, N.Noort, J.Overklift, M.Senten, P.Tet
tero, T,Wanders, J.v.d.Zwan. Leider: Coen Tiooghiemstra. 

Lens W 1: M.v.d.Lans, H.Valentin, 
J.Odenkirchen, W,Colpa, 
Leider: Hans Zoun. 

R.Groen, R.de Jong, R,v,d.Iloek, M,v,Adrîchem, 
J.Rombouts, L.v.Rijn, P,Pronk, R,Kanis. 

, 
Lens W 2: K,Boon, J.Greve, M.Bon, B,Roozendaal, E,Perreyn, C,Bergmans, E,Eykel

hof, P,Il'.lrlmid, T.Ilarland, P.v.Es, ],Heemskerk, W.de Jong. Leider: 

· Lens W 3: 

.. 

Lons J-1 4: 

Guus !Ieynen. Samenkomst: 9.00 uur Lens-terrein, 

LET OP DE WOENSDAGMIDDAG. 
C 

B.Driessen, R.Franke, A.Franken, A.v.Gorp, C.iloefnagel, Ronald Ilouwe
ling, Rudi Houweling, I.Kaffa, J.Koevoets, J,Kortman, R.Niggebrugge, 
A.v.Pruyssen, Il.Zoek. Leider: dhr.Cees v.Deelen. Samenkomst: 9,00 uur 
Lens-terrein. 

A,v.Blitterswijk, M,v.Boheemen, E,v,Dop, M,v:rroudt, E,Jager, A,Kuiper, 
E,Metsolaa:, J,Riemen, E.v.Santen, J.v,Wassem, J,Wasserman, ''J,Veenman. 
Leider: dhr.Arnold Brouwer. Samenkomst: 9.00 uur Lens-terrein. 

ATTENTIE PUPILLEN EN HELPEN ! ! ! 

In tegenstelling tot voorafgaande jaren willen wij op de woensdagmiddagen een 
cocktail-kompetitio organiseren. 
Het is de bodooling, dat elk elftal iedore woensdag minstens één wedstrijd speelt. 
Tovens is er eon training, waar jullio de rest van de middag worden begeleid. 
Het elftal, dat de hoogste plaats woet te behalen, zal hiervoor oen prijs ont
vangen. 
Uij willen op woensdagmiddag 29 augustus hiermee beginnen om 2 uur. Dus iedere 
pupil en welp, dio hieraan mee wil doen, moet zich op woensdag 29 augustus om 2 
uur in ons klubgobouw opgeven (dit geldt niet voor de pupillen en welpen selektie). 
Neem jullie voetbalkloding mee ! ! 

WELPENSELEKTIETRAINING, 
A.s. vrijdag 24 augustus bogint de solektietraining voor onze welpen. Hierbij wordt 
uitdrukkelijk bepaald, dat dit een voorlopige selektie is. Dit houdt in, dat or nog 
wel spelers zullon afvallen. De volgende jongens dienen om 17. 15 uur aanwezig to 

7 
· 



zijn: M.v.d.Lans, H.VaJ'.entin, R.Groen," R.de Jong, R.v._d.H(!'Jek, 

M.v.Adrichem, J.Odenkirchen, W.Colpa, J~Rombouts, L.v.Rijn_, 

P.Pronk, R.Kanis, K.Boon, M.Bon, J.Greve, P.Harland, T.Hàrland, 

E.Perreyn, C.Bergmans, E.Eyckelhof, P.v.Es, B.Héemskèrk • 
. , 

. i 

•• 
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47e·Ja.:irgang nUJll)ller 6 29 áugustus 1973 

DE LENSREVUE 

Weekblad van d0 Voetbalvereniging.Lenig en Snel 

OFFICIEEL 

liet dame.selftal heeft nog oen leider/leidster ndd.ig, Wie wil de dames; die nf-
wisselond op woensdag,wonél on zondàgcchténd voetballen, bet,oleiden ? • 
lleeft U interesse, neemt U dM oven.telefonisch kontakt op met dhr: v·.d. Kleij, 
tol. 25.25.56 cf dhr. llalleen, tel. 32.40.44 (na a.s. zondag). 
llelpt ,U ons ? ! · 

IN llALLOTAGE 

J.P.L. Schuemio 
J.M~M.v.d.Spiegel 
W. J., van Melz1,n. 

NIEUWE LEDEi1 

4-12-64 (w-) 
15- 8-65 (w) 
.8- 2-65 (W) 

· l-!olenaarstr. 174 
Copornicusstr.181 
Loosduinsokado 654 

" 967 G .Bouman 3-12-31 (NS) Cannenburglaan 254 
.,. 968 !,!. van d'on Iicogaard 16- 2-65 (1-1) llcogvoen 215 

677858 

.,. 969 G,L,M,Ilontvelzen 20- 1:::63 .(l:'1 .... D.Q •.. Rs1,de 17 ..................... - -······· · ···· · · ··· 
,.,970 R.J ;./i..van den Boogaard-i. 1:.: 8-65 (w) Da Costastr.127 . 
,.· 971' · R:.li.dè Kroon 12.:.10-63 (W) -MaaFtensdijklaan 406 
" 972 R,Sanders 18- 9-57 (ll) -Veonondaalkade 388 
"973 J.V.Veqnman 10- 4-65 (W) Hofzicht 8·, Wateringen 
, 974 M,R,M,yan Velzen 13-10-65 (Wi Ruinerwolds·tr. 65 
, 975 M.R.vm,. der Wallen 21- 4-65 (U Meppelrado 173 
, 976 È,M,W0;rmenhoven 5- 8-65 (W Wolweversgaarde 349 
,, 977 M,Welli.ng 6- 6-63 (P) Do Rade 61 ·· 
" 978 a· .• de W;i.et 26- 2-58 (ll) l/Jient 33 
" 979 M;Wilme_r 13-10-62 (w) Hot Oord 53 
,- 980 G.M .A.F, Wolkenfol t 23-12-40 ( S) Ottérrade 16 

KOM OVER DE llRUG='13-'74,-

333044 
672532 
671981 

01742-3617. 
669723 
661305 
671333 
670744 
395915 
675858 
675799 

Do loden, die op 13 augustus de ~lgomeno Ledenvergadering hebben bi~gewoond, ziJn 
al op do hoogte van de vele donkere wolken·, die zich de laatste tijd boven de 
llengelolaan opstapelen. 
We kunnen rustig stellen, ·dat, indien er niet spoedig door ALLE l_eden wordt in
gegrepen, Lens als VElrQ.11.iging er moeilijk voor_ komt to staan:-
!Iet ~c,h:iJ_r.it . .Q.E:n _gr.qot aantal leden tot no& toe to zijn ontgaan, dat ze lid :viln 
een vereniging zijn in die zin, dat zij zelf hun gemeens.chappelijke belangen 
moeten behartigen, in hot bijzonder op het gebied van de vrijetijdsbesteding, 

, Bovondien is het element van het sociaal kontakt het uitgangs.punLvan iedere sport
vereniging. Waar het dus op neerkomt, kan in de volgende .kreet worden neergelot,d: 

ZELFWERKZ;u\Nl:IE ID • ---------, -------
Om oen voorbeeld te·geven; wat ·deze kreet de veronigin5 kan bosparort; kunt U vin
den in hot jaarverslag, dat U misschien nug ergens in de krantenbak heeft liggen. 
In·d,rkol6m "Lasten" komt de post Lens-revue voor. Do begroting '72-'73 bedroeg 
hiervoor Fl.13,500,- en do uiteindelijke kosten waren "sleoh:t.1o'.'. Fl.526a ,--, het
geen neerkomt op eon besparing van maar liefst Fl.8239,-, Om- dat te bereiken, 
zijn er wél hot afgelopen jaar zo'n tien leden é0n of meerdere av0nden per week 
in de weer geweest, totaal belangoloos, maC1.r volkomen naar-het idee van wat eon 
goede klub moet zijn. 
Lens is geen kommerciële instelling, ondanks hot feit, dat èr·groto bedragen ïn 
omgaan en op subsidio·s na zal al1os door de eigen leden en uit eigen middélorr • 
moeten worden geregeld on wie daar niets voer voelt, kan boter aan-p_assieve·rokre-
atie gaan doen. · 
Nu zijn er misschien leden; _die denken, dat Lens aan de kontributie genoeg hooft 

·om de vereniging draaiende te li.oudan. Inderdaad wordt alles tot nog toe, onder-
meer uit ·deze"m'i.d:delen, aardig o,i poil gehouden, maar dat komt .alléén; omdat c,r 
nog st.oeds ,l?~"n 1 __ maar bijna al tî_jd dezelfde, keihard in. hun vrije tijd voor w-er
ken~ 
Een groot· aan,ta1 van deze mensen ·zouden hun werk mot· spos>d". v-,rlicht willen zien 

1 



2 

door de mensen, die zich om misschien goede redenen nog nooit hebben kunnen inzetten vo-6r "Onze" vereniging, maar er nu wel· een· pa= uurtjes voor kunnen werken, Het is beslist machtig boeiend werk, als we hot ma= over een .. .f\l.ink aantr,l personen kunnen verd0len, want als all0s neerkomt op dez0lfde groep mensen;·· füm ·"kan h&t voorkomen, en die rode streep is al bijna bereikt, dat deze mensen dusdanig van alles gaan balen, dat de status -"vereniging" overgaat in de "firma" Lens, wa:i.rdoor de kontributio minstens zal mooton worden·vördrievoudigd om do betaalde krachten een redelijk salaris te kunnen bieden, 
Er zijn momenteel leden, die "eer.te lodèn" openlijk bolaohelîjk ma.ken, omdat zo zoveel tijd aan Lens besteden, dergelijke figuren kunnen beter alléén bedrijfs,roetbal gaan spelen, dáár geeft de werkgever in de regel de faciliteiten om te kunnen spelen,· . , . 
In de vorige Lensrevue heeft onze formatiekommissie al een pleidooi voor dit probleem gehouden. Zeer veel leden hebben ook nog een persoonlijk schrijven cohad en de laatste berichten spreken al over een leuk aantal geïnteresseerden, hetgeen ons alweer wut·meer moed geeft. 
De aanhef van dit artikel is niet figuurlijk bedoeld, het is n,l. de bedoelinc, dat óók U over de brug van de llengelolaan of Melis Stokelaan komt, niet alló,fo cm te kijken, maar om de juistheid van de volgende kreet te bewijzen: 

Lens is van ons allemaal, 
Coca. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 2 SEPTEMBER 1973, 
Scheidsrechtor: 14.00 uur Lens 1 - R,K.W,I.K.1 V1 G1 L 6/4 12.00 uur Lens 2 - R,K,W,I.K,2 V1 G1 L 5/3 12.00 uur Full Speed 2 - Lens 4 M, Boumeestor 12.00 uur D,II. C, 5 - Lens 5 C,Brederode 10.00 uur Spoorwijk 5 - Lens 6 O,Rodriques 12,45 uur D,II,C,6 - Lens 7 Th. Bruyniks 10,0Q uur Zw,Blauw 4 - Lens 8 E,de Wijs 10.00 uur Valkeniers 4 - Lens 9 R,Jansen . 12,09 uur A,D,0,9 - Lens 10 A,Zuiderwijk 12.00 uur Lens 11 - Quick 13 

12,00 uur Westlandia 10 - Lens 12 
LIGGING DER VELDW: 

Pull Speed 
11.rr.c. 
Spoorwijk 
Z1-r.J3lauw 
Valkeniers 
A.D.Q" 
Westlandia 

- Sportpark, Brasserskade, Delft 
lf 11 1r 

~ Ilenr;elolaan 
-.Kijkduinsostraat 
- R1 damseweg, Rijswijk 
- Zuiderpark 

Lange Broekweg, Naaldwijk 
VERZiiMELEN : 

Lens 4 10.45 uur Klubgebouw 
Lens 5 10,45 uur 11 

Lens 6 9,30 uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

L,ms 7 11 ,30 
Lens 8 9, 15 
Lens 9 9,00 
Lens 1 0 11 • 00 
Lens 12 11.00 
D E O P S T E L L I· N G E N:· =====-====================== 
R,Bruggemans 
G.Qostrom (A) 
J,v.Dijk 
R.JJrandenburg 
J,Bijsterveld 
G.Kempcrman 
A.Rooduyn 
R.Eykelhof 
Tf.Eykelhof 
E.Foendoe 
F,Veelbehr 

Lens 4 

G.Vervaart 
J,de Uaart 

.Afschr.: tol. 55.82.98 
vrijdag 18-19.00 uur 

DENK AAN 
UW LEGITIMATIE! 

Van de Seko ziJn a.s. zondag 
de heren Ch,Bloks en rr.Jacobi 
va.~af 9.00 uur op het veld aanwezig. 

Lens 5 
B.v/d Lans 
P,v/d Steen (A) 
C,Schrover 
A.nouman 
c.stapel 
Ch.Wolters 
T,IIeerschop 
J,dc Jongh 
J,v/d Ende 
P.Schouten 
F,Disseldorp 

Th,]Jooms 
J,Meuleman 

Afschr. : tel. 
39,B6,94 vrijdag 
18-19.00 uur 



Lens 6· , 
~Lvërvaa.rt 
F:0 .Straath9f (A) 
E.Bakkers 
J.Groenendijk 
K.Keetman 

.G.Looyestijn 
R~Michels 
il', Schol ten 
J .Silvercntand 
w.verh'?ul 
M,v.Zilfhcut 
J.Borst 
G.de nciogd 

i,fschr. : 33. 72. 88 
vrijdag 18-19,00 uur. 

Lep.s 9 
W.v,Rijn 
Il.Peeters (A) 
Il,Albers 
}J...~ercman 
C,J3eyer 

_G,Blankespoor 
Iî,Dankers 
C,v.Deelen 
?,F,de Haan 
J,Kuipers 
lT.Olthof 
J.Rientjes 

Lens 7 
A,Hoek 
G ,Duyvesteyn (Jl.) .. 
B,v,d.Bu:rg 
A,J3ilderbeek 
R,Feckes 
P,Heynen 
F,v/d Berg 

· F.de Kleyn 
J,Meyers 
J.Verbarend.se 
M,Wolters Rüokert 
J.Schouw 
A,Albers 

Afschr.: tel.67,61,83 
vrijdagavond 19-20.00 uur 

Lens 10 
M,Reuver 
N ,Osse (A) 
E.v.Deelen 

:L.Egberts 
W,Englebert 
P,!Iaring 
A.v/d Keer 
J,Keetman 
A.v.d,Mecr 
B.Osse 
Jl..Verdonk 
F.de Vos 
F,11ubben 

Lens 8 
A.Timmers 
P ,Fierst (A) · · · 
G,v,d,Kley 
L,Brandcnburg 
J,Endlich 
R,d9 Groot 
J,Riemen 
P,Schulten 
R,v,d,VeJ.de 
II.v,Welzen 
J,Witting 
M.v,Eysbergen 
F,v,Dijk 
II.de Groot 

Lens 11 
M.Suykerbuyk 
A,v.Luxemburg (A) 
P,Burghouwt 
J ,Jager 
G.Jehee 
II.Kamper 
c.,Kras 
II,Soholten 
II.Suiker 
w.suikèr 
L;Jan_ssen 
J,Ras 
G;lfolkenfèl t ·· ~- · P. dE: •Vroege 

J,Franke 

.\:fschr;: . tel.67 • 00.75 · 
vrijdagavond 19-20,00 uur. 

Afschr.: 66.13,14 
vrijdagavond 19-20.00 u. 

Afschr.: tel.60;52 .• 73 
vrijdagavond 18~20.00 u, 

Lens 12 
B;Berenbak (K) 
F,Miltenburg (A) · 
J, Verhbef, 

J.Staffelieu 
M,Vcrheesen 
P.Verhoef 
L.Voorduin 
w;v/d Laan 
E,Bouhuys 

DENK AAN UW LEGITIMil.'l'IE 
-------. -----------------

il., Banning 
W,Duiverman 
G.Goossen 
L,James 
E,v,d,Linde 

;,FSCHRIJVINGEN: ============== 

; 

Afschr,: tel.66.16.36 
vrijdagavond t·, 19-::;o.oo uur. 

Evenals verleden jaar zullen de afschrijvingen wederam bij de 
desbetreffende aanvoerders dienen te· geschieden, . __ 
!Iet telefoonnummer en de tijden, waarop dit moet gebeuren, sta•·n 

.vermeld onder de opstellingen van qe _elftallen, 
Wij verzoeken de spelers drinffend niet dan biJ uiterste noodzacl:: 
(ziekte, uitstedig e.d.) af te schrijven en zich precies te hou
den aan de opgeffeven tijd en de reden van afschrijving mede tci 
delen, 

EEREN SPELERS ATTENTIE 
Na heden zullen de opstellingen nog éénmäal in de Lensrevue worden gepubliceerd. 
LET DUS GOED OP. U dient te weten, in welk elftal U staat opgesteld en noteer 
het telefoonnummer van de aanvocrdor, alsmedi:i" de tijd, wanneer U kun't afschrijven. 
Ha volgende week wordt al:J.een nog vérmcld: Opstelling als bekend. Sle~hts wijzi·· 
c;ingen worden aangegeven. 

DGze week heeft er een bespreking plaatsgeyonden tuss.en bestuur, Seko en de nieu1-1 
te benoemen aanvoerders, In het kort volgen hier de voor- de leden-belangrijke 
r;unten: 

- elke aanvoerder,· heeft twee bällen B'Okreffen, twee vlagffon en een aanvoerders-
band;'· . , 3 

.. • , l 
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- elftallen zullen na eerste aanloopperiode nog slechts zelden-worden .gepubliceerd, 
afsohrijvëif cÏïènt bij aanvoerder te gEisohi~den, ~ bij klubgebouw of Seko, 

Alleen in.noodgevallen kc:n kontakt worden opgenomen mot het wekelijks in 
de Le~srev:ue gepubliceerde Seko-lid. · 

aanvoerder stc,lt (in overleg met cüftal) de opstelling vast en wijst de grens
rechter aan en wisselspelers. 

Fi j doen op alle spelers eon beroep om aan ·dezê regeling allo medewerking te ver
lenen. Deze weck staat achter de naam van d_e aanvoerders een "A" vermeld en het 
telefoonnummer. · 

In ov0rlecr met. h·et b·estuur zijn door de Seko. voor het aanstaande seizoen de vol-
~;ende recrels vastgosteld: · 

1. Het niet-opkomen van een opgestelde spelè)r zonder a:f'.schrijven bij de ap.nvs,or
dor of in ui tl:lrste instantie bij oen Sekc.-lid wordt bestraft met 2 reserve-. . ·. beurten. Bij herhaling wordt de desbetre.f,fende speler niet meer ópgcsteld, 
tenzij bi,j verweer ( op Ç1aandagavond bij de Seko) bli·jkt, dat het nict-o:;:,komon 
op overmacht berust, • · 

2, Het ni0t willen optreden als grensrecht,:;r 'à.oor ee·n wisselspeler is aan. 00n-
zelfile strafmaatregel gebonden. .. ' · 

3. Spelers, die door de Seko als speler en niet als reserve naar oen ander elf
tal worden ov"rgeplaatst, spelen in dat elftal mee, terwijl de reserve.:.bcurt 
normaal wordt.vervuld door de speler van het elftal, wiens beurt.het is. 

~. Ieder is verplicht naar aanwijzing van do Seko to spelen in het elftal, waar
voor hij is (wordt) aanaesohreven, 

J• Afschrijvingen dienen te geschieden met•opgave van reden. 

L1deling der elftallen 4 t/m 7. 
I,0;1.s 4 Res,Hoefd.klasso A met: 
,full Speed 2, TI,B,S,4, El.Zwart 4, 
C:.on !Ioorn 2, D.IT,L,3, Celeritas 3,, 
-Spóorwijk 2, V,V,P.2, Q,uiok 3, . 
. u.K.A~.v.v.2 en n~M.T.2. · · 
Lens 6 Res.2e Klasse K met: 
Spoorwijk 5, v.u.c.7, Archipel 4, 
v.r.o.s.4, R,K.D,E.0.5, Gona 3, 
'.}.D.A.4, Duno 3, O.Blauw 4, Sohe
venint,en 5, D.II.L.9; · 

~o indeling van do elftallen 8 t/m 

Lens 5 Res.1e Klasse n·met: 
D.II,C,5, 1-1,Jllauw 2, Velo 3, Tedo 2 1 
lfos tlandia 5, Vredenburoh 4, Flamini_;-o I s 2 1 

. -~,D,0,5, W.K.3, B .• M.T.~, Wilhelmus 3, 

Lens 7 Res,2e Klasse L met: 
D,H.L.6, Postalia 4, B,E.C,5, El.Zwart 7, 
Celeritas 4,.Postduiven 4, Q,uiok 7, 
B,T,C,2, JI.l(.S.H,4, Oliveo 4, Gr,W,II 
Vao 4. · 

12 wordt volgendo·week gepubliceerd. 
'.Tegens niet-opkomen afgelopen zondag krijgen de volgende spelers 2 reservcbaurton: 

F,Veelbehr, J,Borst en Ch.Wolters • ., ~,. ' ,,,,. ' 

Voor verweer a.s. maandagavond bij de Seko, 

LEGITIMATIES1 
"Van de volgende' spelers is hun legitimatie bij de bar aanwezig: 

W.Duiverman, G,A,Goossen, O,Kortekaas, T,P,v,Rijn en A.Timmer, 
D0 spelers worden verzocht na te gaan, of hun le[l'itimaties niet verlopen zijn, 
aangezien zonder goldig legitimatiebewijs niet kan worden gospeeld, 
·)o horen Aanvoerders dienen zich ook al hebben zij geen afschrijvingen, vrijda:..;
~,vond tussen 21 - 22.00 uur in verbinding te stellen met Dhr,Ch.Bloks, tolof. 
29,28.38. 

· 0:1:or fantastische weersomstandigheden was ik· zondag als nieuw SEKO-,-lid bij de 
~rndstrijd van het derde elftal togen R. V .C. 
,=ot werd 'oen a'ardiae, levendiee wedstrijd, waarin beide elftallen legio kansen 
:C:-egen, Na 20 minuten spelen werd de eerste hiervan 'hándig benut door Vervaart 
na goed aangeven door Bortens ( 0-1). Nog voor de rust werd de stand ge]ijk door om1 
raisvorsta.rid _in de LENS-achterhoede ( 1-1), In a:e tiende ·minuut ri.a rust kwam do 
bal na een af15eslagen aanval voor de voeten van Vervaart, J.ie deze kans gretir; 
::;ebruikte (1-2), Na een half uur spelen bleef de Lens-achterhoede staan, toen men 
neende, dat er voor buitenspel we'rd gefloten, !fot was echter een fluitsignaal 
vc:..~ een ander veld, waardoor de doorlopende R.V.C.-speler de bal over keeper 



3rli0gemans heen kon lepelen ( 2-2). Twee minuten daarna viel het mooiste doelpun"i 
van de wedstrijd. Bij een vrije schop van R.V.ê. werd de bal even.aangetikt, tor
~-rijl daarna een· tweede speler de bal vel op de slof nam vanaf oneeveer 25 metÓr, 
;,ls een granaat vloog de bal via binnenkant paal· volkomen onhoudbaar het doel in 
(3-2), Len~ gooide toen het te_mpo weer _oJ11hoog, hetgeen resulteerde in een prach
tig·doelpunt van Bertens. In een:jange solo passeerde hij drie. R,v.c.-verdedigers, 
alsmede de uitlopende keeper (3-3). 
fü:,,t mij bij dit Lens-elftal opviel, is, dat er veel tegen elkaa;r werd gepraat 
j_::,. het veld, dooh dat dit uitsluitend in positieve. zin was, hetgeen naar mijn 
mening een groot plus-punt is voor do sfeer in de ploeg. Rest mij nog te vermel
,: o,·, de ui tmuntend.e · leiding van de soheidsroohtor, die een vrijwel f.smtlozo wed-
eh·ijd heeft gefloten. · 

G,Bouman (SEKO) 

?iiOG RAM!,L'\. DAMES • ================ 
Dc,cr omstandigheden kan de vriendsohappelijku wed.strijd tegen V,C.S, niet dcor
cu.o.n • . 
i .s. zondag wor.:l.t er gespeeld tegen V.D.S. (veld Th,Ma.nn Bouwoeest.erp1,.rl) voor do-
kompetitie. Verzamelen 8.30 uur op het veld. Opstelling vrijdagavond-na de 
training bekend. Training om 20.00 uur. 
l.fsèhrijven bij Mary Jansen, tol. 29,30,00. 

STiffIOREifTRAINING. 

De seniorentraining van de niet-gese
lektieelftallen zal op woensdagavond 
o.l.v. Cas Francke plaats gaan vinden. 
Ingangsdatuo: woensdagavond 12 septem-
1:or. Nadere gegevens in de. volgende 
'1.iensrevue. 
Voer die senioren, die op vrijdagavond 
de spieren willen losmaken, verzorgt 
l'aul v.d.Steen het "licht en materiaal". 

Uw aller m0dewerking voor het, nà af
loop van do training, op z'n plaats 
komen van het materiaal is u~tor~o.rQ 
dringend gewenst; m-aa..1<: het Paul car:rn.k- . 
kelijk. 
Deze training start vrijdag 31 augustu.r; 
om 9 uur. 

. ï5,_\ -~. 

DEN"K J\.1\N ffif LEGITIIILATIE ! ======-=-=---=-=-======== 
;,ullekteer voor Aktie "Kind in nood" ! 

;,.s. maandagavond zal er deer t:1lloze sportmensen een supersnelle (ca.60 min.) 
kcllekte wordan gehouden, dit in het krul.or van de Aktie Nationaal Geschenk bij 
··olegenheid van het 25-jarig regeringsjubileuo van Koningin Juliana. 
Llle leden van 14 jaar en ouder worden ui tgencdigd hun sponta.'1e medewerkiritf hier.-
:,,cr. te verlenen. Deelnemerskaarton leunt U krijgen bij N .Drabbe, Leyweg 727. , 

-VARIAANTJES-------------------. ---=--
Sinds maandàgavond loopt or in ons klubgebouw eon 4-voeter, die waa.xsohijnlijk 

een snelkursus·"waakhond"_gaat krijgen. 

Bij gel~genheid van het 90-j=ig bestaan van de Haagsohe Cricket- en Voetbal
vereniging (II, V, V.) wordt er o;;, het tarr":in _van deze vereniging .een fancy-fair 
gehouden, waarbij al onze leden van harte wordGn uitgenodigd. Deze festivi
teiten vinden plaats op zaterdag 1 septeu1ber, aanvang 15.00 uur terrein van 
!Iogenhoucklaan. 

- Het uitzendburo Free-lance nodigt op donderdag 30 augustus, tussen 16.00 en 19.00 
uur, belangstellenden uit, het glas te heffen bij gelegenheid Vdn het betrek
ken van een nieuw kantoorpan.d. aan de Laan van Meerdervoort 470·. 
Piet kennende, valt er wel wat te heffen, 

Thuis is niet, 1:raar men woont, maar waar men U begrijpt. 

IlEf,T-AVOND KWIEK SPORT. 
• 

~8 handbalvereniging Kwiek Sport orga
~lisoer·t op zaterdag 15 se1itcmber a.s. 
'n beat-avond, waarvoor ook de Lens B
en C-klassers zijn uitgenodigd. 
V:m 20,00-23.30 uur· ku..'11len d0ze Lens
Lden zich geheel gra 'tis ui tleyen in 

· do ,krypto van 
IIengèlölà.an. 
Jungens, stel 
n:.et ·teleur. 

de Pius X-kerk àari do 
·- ! . 

5 



, JJARJ3ECTJE. 
- .L s. · zaterdag weer dè heerlijke-; eczellige Lens-barbecue. Vorige week schreven . ,re, dat er uiterlijk ,afge).opon--maandag moest worden ingeschreven, maar wc hoè>bo11 _ cloze termijn nu kurinén ver longen naar donderdag 30 augustus a.s. Dus , iedoroon ·, :-<'-ic· 1 t nog niet· zeker•wist, kan zich nu nog opgeven. Na donderdag is er echter Goon pardon -me,ir,." on <moet U zich hebben ·opgegeven. 

]'î:v1r aanleiding van 1 t aantal mensen, die zich reeds hebben opgogevon, vorw:101,ton ,::i 'n erg gozelligê.:ti.vond. - · 
Opgeven ( telefonisch, 29 .02 .45 )._0.f'_ ai.JA. de bar. 

KaKa. 
l' R O GRAM MA J tJ N I'o REN 
Z:JNDAG 2 september 1973 
,2.00 uur Gr.Willem II 
i2.00 uur Gr.Willem II 
:;,Loo uur Verburoh 3 
1 ;..GO uur nl.Zw=t 4 -

Vao 1 - Lens 
Vac 2 - Lens 

- Lens 
- Lons 

2 
3 
6 
7 

Terrein, 

Roggewoning, Wassenaar 
idem 
Hatorinesowog, Poeldijk 
Dr.Mansvol tkado, l/assenaar · 

'JO}::NSDAG 5 septembêr 1973 
· :).30 uur · n.n.s.-toernooi Lens X 1 '(spe~ors worden door de tra:i,ner aaneewezori). 
:,i,TERDAG 1 september 1973 
is~.30 uur v.u.c.1 - Lens 1 Loudonstraat 
15.00 uur D.s.0.4 - Lens 4 v.d.Ilagenstraat, Zootert;ioor 16.15 uur Lens 5 - R.v.c.5 V2 
1C15 uur :Lens 9 - Quick 5 v1 
~).00,uur Quiok 6 - Lens 10 Sav.Lohmanlaan 

.15 .oo uur IT.M.S.II.5. - Lens 11 Vrederustlaan 
13.30 uur Westerkwartier 6 - L~ns 12 Duinlaan 
16 .15 uur Lens· 13 - v.v.P.8 V3 
·15.00 uur Lens 14 - v.v.P.9 V3 
15.00 uür v.u.c.13 - Lens 15 Loudonstraat 
15.00 uur Lens 16 - A.D.0.14. V1 
15.00 uur Lens 17 - v.u.c.15 V2 
13.45 uur R.v.c.15 - Lensi 18 SohaapwoG"lti jswi jk 
13.45 uur Lens 19 - v.r.o.s.11 V1 
1 3 •. ~5 uur Lens 20 - Velo 21 V2 . ., .... ' . 

Lens 21 vrij 
î3.~+5 uur · Lens 22 Velo 22 V3 
i 3.45 uur Quiok 15 - Lens 23 Sav.Lohmanlaan 

.. ,,:'SCIIRIJVIl'fGEN: 

(~chriî'telijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij de heer G.v.d.Stoon, l'funspeetlc..e:m 303. 
vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in eoval van 
ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8): dhr.J.Hop, tel. 94,41.59. · ·-

n-klassers ( 9 t/m 15): dhr.G.n.v.d.Stoen, tel.39.86.94. 
C-klassors (16 t/i;i 23): dhr.R.neoker, tel.55.94.77. 

T0lefonisoh -----------
. - . 

I:i cioodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdaaoohtend tussen 10.30 en 11.00 · -,1ur •afbellen bij dhr. G.v.d.Steen, tol.39.86,94, .. ·- .. . 
. , . ' 

,',:7'KEURING:EN : De ,junioren moeten bij slechto weersomstandigheden steeds '1e afkeuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hiorov3r niet verstrekt. 
VERGEET JE LEGITIMATIE l'fIET ! ~ ·E OPSTELLINGEN: ==========--=======-=-===--== 

~'.:!.';:.~_:!. L.TiaàJns, c.noeseken, E.!Ioefn(Bel, A.Jungsohläger, R.Lavooy, A.de P:,gtor, J .v,Rijn, G.Trommelen, R. Zoun, J .cle Hilster, G.Woutors, G ,Colpa ( 2x). Leider: Dhr.C.Franke. Samenkomst: 13.30 uur Lens-terrein, 
::ons 2 

J,ens 3 

E.Castonmiller (2x), J.Apperloo, M.v.Baggum, R.Bortons, Q.Colpa (2xf, J.v.Gastel, ,LI!eynen, M.Heynen, J.J'anmaat, R.v.Luxemburg, A.Mulder, Q,v.lfoort, A.Sohneider. Leider: Dhr.A.v.na;:,gum. Samenkomst: 11.30 u;,_r ingane Gr.Willera 'II Vac-torrein,. _:;.·. • 

G.v.Gessel, II,Stravor, R.v.d.Meer, P.Lejewaan, A.Baven, ·G.nloks, A.Kleiwogt, .J.Post, J.v.Volzen, F;Veoren, A.den Boor, ,1.Vorbarertdse, G .Lolieveld. Leider: Dhr.J .Hop. Samenkomst: 11 •. 30 uur ingang Gr. lfillom II Vac-terrein. 



Lens 5 · : 

I.cnS 6 

E,Castenmiller (2x), J.Slabqers (2x), P.'a:ëi~îrëif;·tT.''v-O'd.Linde~,, II,v,d. 
· Broek, J .IIoll:Lnk, P.Meyor, R.Hoemskerk, R,v,Hoek, P,v.Rijn, M,v,lfassm. 1 
A,de Groot, R.Hulselr.ians,. Leider: Dhr.A.Blok. Samenkomst: 13. 30 uur 
per_ .fi_ets/brommer ·Lens~te:rroin. . . . 

· A.Broüwer (2x), P. Booms, G.Hooge~vorst, R.Guit, A.Hoefnagel, II.Koynor, 
F.Klos, E.Roosink, II.Ruyter, J.Wijngaardo, A.v.d.Aar, A.Slabbers (2x), 
J.Tetteroo. Leider: Dhr.J.Heynen. 

R.Bom, F,Magneo, P,Driessen, C,Ilooghiemstra, R.v.d.Linde, E,Booms, 
Th.lleemskerk, J.Ruyters, J.Houtschild, E.T0unis, J.de Waal, F.v.0s. 
Leider: Dhr.F.Flumans. Samenkomst: 12,30 uur Lens-terrein. 

A.v.d.IleriJ, G,Blank, 'F,Jonker, D,Kortekaas, H.Kouwonhoven, F.v.0ost2yon, 
Th.v.d,Voort, F,Wouters, M.Ma,3110e, J.Slabbers (2x),· A.Slabbors (2x) 7 
A,Ilrouwer (2x). Leider: Dhr.G.v.d.St0on. Sam0nkomst: 13.30 uur Bl
Zw'.l.rt-terrein. 

~~12:!._2 : als vorige week. Leider: Dhr.J.Zoet, Samenkomst: ·•.15 uur Lons-tarroin, 

Lens 10: J.Brongo; (K), P.Devilee, R.Ilofman, R.v.d.Kruk, J,Lausberg, Il.Luston
houw0r, R.v.d.Moor, W,v.d.Mij0, Jl.de Niet, M.Peperkamp, L,Reesink, 
n.v.Rijn. Leider: Dhr.N,Drabbe. Samenkomst: 14,-;..: uur Lens-terrein. 

L.ms, 11-: K.v.d.Ende, P,de Haas, R.Loyn, K.Lipman, M.Looye, E.v.Luxembur1s, 
G.Mahieu, T.v.Maren, K.v.d,Meys, M.Prins, Th.Prins (K), J.v.d.Wel. 
Leider: Dhr.W.Kouwenhovon. Samenkomst: 12.30 uur Lens-t0rrein. 

Lens 12: P.Jllom, II.Coli, R.v,Domburg, P.v.Duyn, U.Gro0n, E.v.d.Hovon, F-K~rt0-
kaas, L.Lojewaa.n, H.Uding (K), W .de Vos, R.Wijsman, D.v,d ..• Zwrui, ' 
G.llo0lhouwer. Leider: Dhr.J.llijstervold. Samenkomst: 12.30 u.Lens-torr. 

Lens 13: R.lllànk, R.v.d,Boogaard, A,Hoenstok, R,Hopponbrouw0rs, M.J~son, 
R.v.d.Leeden, L.0ostorveor, II.Speler, J.Wasserman, H,G.Wubben, R.Zetz, 
M.v.Zwedon. Leider: Dhr.H.Dankers. " 

Lons 14: A,Ellinger, P.Gordijn, ll.Griml:lergon, M,de Groot, ·F.Ë:ras, J.Korte, 
A,Koovoets, R.Kloywegt, Th.Mooyman, A.Si:;:is, H.P.lfubbon, N;Gröen-ew0(;'Ól1 
(K). Leider: .Dhr.E.Sandifort. 

ï,::ms 12_: 

Lcons 16: 

Lc.ms 17: 

Lens 18: 

Lens_ 19: 

Lans 20: 

Lens 21: 

Lens 22: 

kins 23: 

P.Dullaart, R.v.Elderen, T,Gimberg, A.Jansen, L·.v.J,!aarseveen, J.Pom
pen, R,Roozendaal, w.Rots, M.Schmitz, T,Zerbo, M.v.Pelt, A.Bijncgto (K), 
R.Peeters. Leider: Dhr.M.Vorheesen, Samenkomst: 14,- uur Lens-terroin. 

P.v.d.Burc, W.Frantzen, R,v.Loon, P.Luoas, R,Uoordeloos-, .A.0vergauw, 
P,Valkenburg, R.Verst0eg, R.Keyzer, C.Vermeulen, 0,Huis, F:v,Velzen. 
Leider: Dhr.R.Beoker. Samenkomst: 14.30 uur Lens. 

M.v.]Jaefflllll, c.van Boek, R,Bon, w.Heynen, A,Koevoots, Th.v.Luxombura, 
S.v.d.Meer, J.Riemon, W,Valentin, F,Verbarcndse, P,Lelyveld, D.Pronk, 
E.Kauderer. Leider: Dhr,U,Miohels. Samenkomst: 14.30 uur Lens: 

H.du Chatinier, A.Maas, R.Pereira, T.v.d.Tol, H."vink, ll,Hop,ionbro..:.wcrs, 
F,Soholt0s, P.!Ieer.iskork, A.de Jone, L.Straub, J.v.d.llrande, J.Engolc, 
R,v.Eyk. Leider: dhr.J.Col;;ia, Samenkomst: 12.45 uur Lens. 

P,Ilrochar,l, S.llruens, R,Coli, R,Duyndam, J.Eys, J,Franken, R,Kauderor, 
I.v.d.Lans, II.Plank0n, A,Rovers, s.~eunisse, R.Wess0ls, c.v.Rijk. 
Leider: dhr.H,Verb=ondso. Samenkomst: 13.15 uur Lens. 

M,Dessing, ·H.v.Dijk, II.ter Hark, E.Hofman, H,Ho:itman, R.Jansen, 
T,King, S.Kramer, J.Kleef', w.tor Laaro, w.Lucasson, J.Prins, H.Zcnno
veld. Leider: dhr.R.Peters. Samenkomst, 13 .15 uur Lens •.. 

vrij 

G.v,d.Broek, P.v.d.llr:mde, R,Driesen, H.Erkelens, E,Gerritsen, 
J.IIoenstok, T.IIoogcvo0n, B.v.Niomrenhuizen,, R.J.Rci.a,ihorst, J.M. Raa:;i
horst, E,!(nijnenburg, R,!Iouwelingo. Leider: dhr.T .Bouman. 
Samenkomst: 1 3. 15 uur Lens. 

C,Coenen, N.Franken, L.de Gruyter, R.de Haan, R.Ieporen, Il.Jansen, 
J.Kok, R.Kleyb0rg, L.v .Luxemburg, ·T.Plug1se, K.Straub, J. Vogel, 
M.Kerkhofs. Leider: dlu.A.Banning. Samcinkomst: 12.45 uur, Lens. 

A.]ijn,:igte on R,Peeters, zie B-Klasse. 1 



,. 

S'iLEKTIETRJ\.INING :Jl-KLASSERS. 
·. Vc.naf maanda.g .) september .a.s. zal de B-selektietraining uit de volgende Sllolors bestaan: · O·.norst-S,Jlrard -J .Brochard-J .Bronger-P.Devil00-A. 1 s.:.Oravendijk

P.Hop-A.v,Kleef-'I'.do Kok-R.v,d.Laan-E.Landman-J,Lausb0rg-
H .Lustenhouwcir-W. v .d.Mije-M, Peperkamp-L .Reesink-H.v. Rijn-
C .Schenkels-T. v, Velzen-M. Wol tors-P .Porr0yn. 

:J0 training is voor deze spelers verplicht. · · 
lriet regelmatig opkomen z:ü verwijdering uit do selektiol3'roo,1 tongev:olge hebl,cr .• ,lfs-ch:rijven verplicht bij verhindering tussen 17.45 en 18,15 uur bij J.ZoJt, tol. 66.22.93. 

Do afgevallen spelers kunnen voortaan trainen o.l.v. Nico Dr/l.bbe ( zie olderEl). 

- VERGEE'J'. /rn LEGITIMATIE lHET ! ~ . , . 
t ... 

l ===-=======------==--====-==--==--- ' 
TRAININUEN' JJ- on C-KLASSERS•. 
;_,s. week beginnen voor de· niet_selaktiogrcopon de· training. 
Deze trainingen, die ondór leiding staan van Nico Dribbe, ziJn voor de C-klas,:nrs b0paald op dinsdag van 17 .45-19.00 uur ":àri voor de· JJ'-klci.ssers ~P wo0nsd1J./S rn 18.00-19.00 uur. . " 
'{c,cr komende week-is de trainine van d0 JJ-klassers op maandag van 18.00-19.00 m,:·, ".~1(sezien•dez0·training op 5 s0ptembor niet kan plaatsvinden, 
Je.or deze traini'ngen worden alléén jongens. verwacht, die graa1, komen trainen. :):)genen, die alleen maar voor de lol of voor rotzooi trap,Jen komen, kunnen thuis blijven. · · ' 
E'.EPERSTRAINING: Dez<i training zal 
~laatsvinden op vrijdag van 16.45-17.30 
uur. A.s .. vrijdag voor S.Druen.S, M.v. 

· l:;1101 '-~n II. v·. Kleef. · 

.Jlij vorhindoring bollen naar Nico 
Drabbe, te1.29.24.96. Dit geldt 
voor allo trainingen ! 

.':cOGRAJ.lMA •PUPILLTIJN EN WTIJLPEN 
··.,UFcILLEN 

~j:,TERDAG 1 septem1iJer 1973. 
12 .45 uur Lens 1 - o.s.c.1 
12 .45 Ullr Lens 2 - Laakkwartic,r 2 
12.45 uur K.M.D.1 - Lens 3 
12.45 üur Lens 4 - Quiok 5 
11 .45 uur · K.M.D. 2 - Lens 5 
1 ·; • 45 uur Lens 6 - lfesterkwartier 4 

Terrein: 

V1. 
V2 
Hofpark, l{aterin1,en 
V3 
Hofpark, Wateringen 

l! E L P TIJ N· 
l 0.45 uur Lens1 
·11.45 uur Lens 2 
·; î .45 uur Lens 3 
10.45 uur Lens 4 

· - Westlandia p. 
- Quick 2 
- Laakkwartier 
.- Westlandia 3 

4 

2 

V2 
V1 
V2 
V3 

'3SCIIRIJVI1TGEN: 

:._;:1,riftelij~: vóór vrijdagavond 18. 30 uur bij dbr. G. v.d .steen, Nunspeetlann 303. 
'P:le.fonis'cli : vrijdagavond. tussen 18.45 en 1'9.30 uur (u'itsluitend fn geval van 

zièkto), tel. 66.13.14 Klubgebouw. 
:r: noodgevalien kunnen do pupillen· en welpen no,3 op _zatcird0;goohtend tussen. 9 "I5 ~n 10 .' 1 5 uur afbellen. Tel.' 66. 1 3 .14 Klubgcbouw. 
:.FKEURIIWEri : 

' 8 

Bij sl0chte woersomstandigheden steeds eerst de afkeuringslijston 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "G01!JDG5·· 
KEURD", dan steeds naar veld of punt van :samenkoms•t komen. IN DI·:r c: -
VAL MAG ER DUS NI:ET TELEFOUTSCH WORDEN' GEINFORMTIJERD NAAR EVTIJJ:l"T(TBLD 

. AFKEURilTGEN. 
Staat bij de afkeurin1,sadross.en bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
... ZIE ;\.FKEURINGSLIJST", dan moot als volgt wo;L'den gehandeld: V00r C:.0 thuiswedstrijden móet juniorenlijst worden eoraadpleegd. Zijn do c,r0,. ·strijden van Lens 5 en 9 1,oed,_:ekóurd, dan gaan ·ook de Pupillen- e,i 
lfelpen-wedstrijdon op·'ons veld" dour. Uitsluitend voor do uitwed.st:".'c.,·· 
den mag in dat c;eval telefonisch worden geïnformeerd, of hun ;;,Jd.-



·1 E 

Luns 

strijden docrgaan. (Tel.66,13.14.), 

0 PST ELL INGEN: 

P 1 : R.v.Oosten, L,Janmaat, R,v.d.Hoek, M,Leyn, R,Groen/ R,Michels, 
R,Bloks, F,Lekahena, J.v.d.Nieuwenhuisen, F,Rens, M,Meerman. 
Leider: Paul v.d.Steen. - · 

I.ons P 2: P,Scholtes, C,Odenkirchen, R.v.Baggum, R,Rademaker, P,Eys, F,Blom, 
A;v.d,Burg, M,Rutgers, P,de Groot,· O,Könemann, n.v.d,Kruk. ·Loidori 
Rob Hoefnagel. 

I,ens P 3: F,To·lenaars, R.v.Dijk, DENK lu\N DE WOEJ:rSDAGMIDDAG 

E,v.d,IIarst, Ronald Wasserman, hobert Wasserman, B,!Ienkes, G.de Kol:, 
M.Ras, R.v.Ruyven, L.v.Rijn, J.Schipperen, B,Vester. Leider:. 
Otto Kortekaas. Samenkomst: 11,45 uur Lens-terrein. 

Lons P 4: M,v.Zwol, D,Fr:mken, R,dc Gruyter, J,Raaphorst, P.Krol, M,Riemo,:,, 

ions P 5• 

Lons P 6: ~·-·------

Lens W 2: 

.R.Fromberg, R,de Haas, E,Swart, J.v.Straalen, R.Buys, J,Schnoidor. 
Leider: Joop Mculeman. _ 

DEHK AJ;N DE WOEffSDAGMIDDAG 

F,HooghierJstra, E,Buysen, M,DutrGc, R,Gimberg, P,Tettero, F,v!Gllin;a;, 
B,Hop,)enbrouwer, C,de Klcyn, M.Lustenhouwer, E,Sandifort, F,Valk0!:
bof, R,!-!atthijsen, Leider, Dhr,Hoppenbrouwer, Samenkomst: 10,45 uur 
Lens-terrein. · · 

R,Bergenhenogouwcn, R,Boelhouwer, F,Dullaart, F,v.d,Hoeven, G,Bont
velzen, j ,Krij;:;-sman; M,,1-lilmer, N ,No ort, I.Overklift, IL Sentcm, F. v, 
Gorp, T,Wanders, I.v,d,Zwan. Leider: Coen Hooahiemstra, 

DEHK A..\N DE WOEHSDAGMIDDAG 

M,v,d.Lans, II, Valentin, R,Groen, R,de · Jong, R,v.d,Hook, M,v,Adriohor.1, 
J.Odenkirchen, W,Colpa, J,Rombouts, L,v.Rijn, P:Pronk, B,Heems!wrk. 
Leider: Hans Zoun. 

DENK AAN DE WOEHSDJ,GMIDDAG 

K,Boon, J.Greve, M.Bon, B.Roozendaal, E.Perreyn, C.Bergmans, E;Eykol-·· 
hof, P.Harland, T,Harland, P.v.Es, R,Kanis, W,de Jong. Leid3r: Guus 
Heynen. 

Lons W 3: . B,Driessen, R,Franke, A,Franken, A,v,Gorp, C,Hoefnagel, Ronald 
Hcuweling, Rudi I!ouwoling, I.Kaffa, J,Koevoets, J,Kcrtman, R,Nig0 o
brugge, A.v,Pruyssen, JI,Zook, Leider: Jos v.d.Ende, 

DENK A1Uf DE WOEITSDAGMIDDAG 

:.c-ns W 4: A.v.:illitterswijk, M.v.Boheemen, E,v,Dop, M.v,Houdt, E,Jager, A,Ku.i:c' .:-, 
E,Mctsel11r, J.Riomen, E,v.Santon, J.v.Wassem, J. Wasserman, J,V:i01:
man. Leider:, Arnold Brouwer. 

K,:.T DE Af.NVbNG VAN DE KOMPETITIE 

Voor ons eerste A-elftal begon afgelopen zaterdag de kompetitie weer e:rî voor de 
•:,vorige elftallen _a.s. weekeind, Uij wensen .olle junioren, pupillen on welpen 
.·.,.,;, suksesvol seizoen too. .. 
:·c A-elftallen 2,3, ó en 7 zullen op zondag ge.an spelen en do elftallen 1, ,\ en 5 

zaterdag, Voor het eerst zal ook het derde op zondag 2 x "1-5 min, gll~---spolon" 
-)i.t elftal is bijzonder hoog ingedcelcl, nl. in Afd. A 4, De B-klasse~alftallen 
_o:)on. van 9 t/m 15 en de C-klassers van 16 t/m 23. De A-klassers, die' op zaterda;; 
::io·s kunnen spelen, kunnèn dit a.s. weekeind aan· oen van de JUKO-loden opcrovon. 
_',. leeftijden voor de diverse klassen gedurende het seizoen 1973/4 luiden:· 

A-klassc, spelers geboren na 31-7-54 en voor 1-8-57 
B-klasse, spelers 1,eboren na 31-7-57 <,Il voor 1-8-59 
C-klasse, spelers geboren na 31-7-59 en voor 1-8-61 
pupillen, spelers geboren na 31-7-61 en voor 1-8-63 

·welpen, spelers 1,ebor0n na 31-7-63 on minimaal 8 jaar oud. 

;~nn:;ezien .onze volden nog niet allemaal beschikbaar warcm, konden wij nog geen 
v·illedig oefenprogramma afwerken, Afgelo;,on zaterda1, kwamen zovèel moeelijk 0lf
t:,:.len aan bod.· De opstellintsen van do e.lftallon zijn natuurlijk nog vocrlopig. 
In .ie eerstvolcende wedstrijden moeten de spelers zich waarmaken, 9 



Doe je best en speel zo goed mogelijk. Noi even een advies: Zorgt, dat bij do 
r.,1.nvang van het seizoen jullie voetbalspullen in orde zijn, Kijkt alles nog o ,Er~ 
i;ood na. . .. ,. ... •·T., · ... 

. Teneinde een goe.de gang van zaken te w:1arl,orgen, zullen ook he:t .komend seizoen 
cliverse regels in ;;:,cht moeten worden genomen. Leest het ,ond0rstaande goed door 
en oniihoud t, wat er sta:1t, Bewaar dit blad "van de., Lensrevu.e, zodat, je in de loo:) 
mn het seizoen oen en ander kunt terugvinden. . .. -. • 
';PORTKLEDING: Korenblauw shirt met ronde witte kraa1, en witte manchetten; wi tto 
katoen.en broekj~· (niet gliramerid) en geheel blauwe kousen, Het Lonserableem vol
tcoi t het geheel. Wie met kapotte of vuile spullen komt, moet er op rekenen nic,t 
-oe worden opge.,:i-teld,. !Iet is v0rbodmi om in voetbalkleren· of trainincspak na:1r b,·~ 

Jv0ld te komen. ,· . ; .:.:.,... .. . , .. 
O:?KOMEN VOOR WEDS'l.'RIJDEN: .Bij thuistredstrij;l.en minstens 15 minuten voor aanvo.nr; 
·,::m de wedstrijd aanwezig zijn én bij· ui twedstrijcl\:)n op'. het in de Lensrevu.e ~e.iu
lJlioeerde tijdstip. Bij uitwedstrijden gaan ·de junioren over hot algeme,m por 
fiets. Wil je om-'speoiale rGdenen" rechtstreeks naar het veld van de tegenpartiJ, 
dan moet je dit vrijdac;avorid ,bij 'het afschri,jvingsadres opgeven.· Degene, die to 
è.ac.t komt, verliest zijn.recht om to spelen,·Zorgt dus, dat je steeds op tij<l. 
,m:nt, Bij niet-()pkomeri zondpr.,afschr.ijven wordt de speler bestraft mot twoG ro
sos·vebeurten, ]ij herhaling volgt ui ts],ui ting van' het spelen ven. wedstrijden, 
.::e verpli<?htints tèt he.~ .b0talen vcm_de .kontrïb1,1tie tot eind van het seizoen (31;'~ '. 
1Jli~ft."dan onvorminçl.0~d van kracht,. ;. , .. 
• li'SCHRIJVEN: !Iet afschrijven voor wedstrijden mac uitsluitend gos chi eden ze als 
in de Lensrevu.e wordt gepubliceerd, Afschrij;,.ingen voor eon andere reden dan 

. siekte wordt op vrijdo.,-;avond nit,t geaccepteord, Het kamperen gedurende het wo·ck-
, •:,ind .noemt hand over hand toe.· Wij kunnen echt oen derèali jke reden voor af
c~hrijving op do vrijdaeavond niet accepteren, Ouders, die regelmatig gacm kam
.,,,·2en, I!lCeten dit zo spoedi,T mo(';elijk aan ons o:,,creven. Wij moeten hier cl.an 'bij ,L 
~;::tellincren van· de-elftallen rekening houden, 
: .. ,. ·: een belanp;rijk punt: De spel ars, dio ·aan de selektietrainïri6en deelnemen, 
::,_.;,;ell, voor wedstrijden niet bij de trainers afsc~ijven, doch uitsluitend bij 
'.1ot afsohrijvinasadres. 
1,0KEN: A-klasscrs mogen vóór wedstrijden of trainingen en verder zolans zij in 
r:;:,ol'-tkledine zijn en in hot kleedlokaal niet roken, B-kiäii'sers ·mocr0n t_ijdens lmr. 
uods-trijddagen en trainincren op onze veldün niet rqken of bïer drinken. Voe,r d'J 
G-klassers .en de rost is roken te allen tijde verboden op onze .terreinen on eek 
1:,ij ui twe<l.strijden. 
:JOELSC!IIETEl'T, Dit is onder allo omstandigheden op ons veld verboden, 
"i:JffSREVUE: Indien je geon Len~revu.e hebt ontvan3en, bel dan vrijdagavond op,11, 
c1,!-;eeevon tijden_ cp naar het afschrijv;inesn.dres om te informeren ·of je meet 
:1};:olon. 
'7'::RVOER PUPILLEN EN HELPEl'T : 
;;.Jt toenemend verkeer noopt ons oen steeds intensiever beroep op de Ouders te 
,;o,:m'.voor het verzorr-;eri van h0t· verv0er yan onze jongste leden, Wij zullen· in ,lo 
"..cmsrevu.e steeds publiceren, wanneer wij vervoer per auto noodzakelijk achton, 
,,Tij hopen dan, dat wij niet tevor[ieefs 0en beroep op de Oudi:ïrs zullen doen. Hot 
ls voor de veiligheid van hun eigGn kinderen. 
;,[.'KEURINGEN: Handel overeenkomstig heteeen elke week in do Lensre'vue wordt. r:;o~o,:
ölj_ceerd. Ga niet af o~J mededelinr: van vriendjes, maar konstateer zelf op de, GJG "c., 
r.:a:1,ior, of je moet spelen, Dit voorkomt straf wecrens nietc.opkomen, · 
~Gnslotte een dringend verzoek: SPEEL SPORTIEF EN GEDR..LltG JE TIJDEtfS DE WED
:::TRIJDEJIT ZOALS EEN GOED LENSLID BETMMT. 

')EN'SDAGMIDDAG ! ? ! , 
:.on.ls verle<l.eri weok al ui tvoÓric; in de LonsrGvu.e is besproken, starten w1J 1,;oons
t'-a!i 29 aU[;ustus weer de tr;;:,di tionele woonsdn.gmid<l.ac;klub •. Eán dine; echter is vor
\:-iclerd, n.l. naast de trainint; organiseren wij nu ook nee 0en cocktail-kompoti-
;,1 "• ./!J,;J,~ pupillen en welpen (pupillonseloktie uitgesloten) kunnen hieraan mooJo,:;;:, 

0.:o \ siïiiio:nstellen van do elftallen zal op dezelfde wijze gebeuren als op het oocl:-· 
·~,.~l tct,rnooi het afeelopen · seizo0n, Dus alles door elkaar. , 
:Iet is de bodoelint, om eniGe prijzen beschikbaar te stellen, Wij dachten aan va~,-· 
tj.~s voor het 1-rinnondo elftal, Verder w'illen wij ook voor do beste speler en kcc
~~r een beker beschikbaar stollen, On<l.er de boste·spolor verstaan wij niet docc
T'.Gn, die,de meeste doelpunten maakt of deeenen, die het beste pingelt, 

10 

Iedereen, die zich afe;elopon wo·onsdnc 29 aueustus · om 2 uur nor, niet heefj; opc,;o-
;;;,ven, kan dit op woensdae .5 september alsnog· doen. 



Jo moet er wel rekening mee houden, dat je je voor meerdere woensdac;en bindt, 
Elke woensda[( speel je een wedstrijd. en volt; je een training • 

.\.an het eind van de cocktailkompotitie is hot de bodc0lin15 om con sportdar; to 
'.:lr[;'aniseren, met dr!arbij weer oni150 leuke prijzen, De uitslar;en en standen zul
len regelmatit; in de Lensrevuo worden eepubliceord. Tevens is het klub15cbc,nw 
::;oopcnd. Wij hopen, dat vool jone-ons aan deze oproep gehoor zullen {l"evon en mo0-
holpcn om deze nieuwe opzet van de woensdagmidda{l"klub te doon slagen. 

'.:et woens.da1s om 2 uur, 

•' 
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DE LENSREVUE 
Weekblad van de Voetbalvereniging Lenic en Snel 

lJindelijk ••••.•• , · ZJ.Jn alle problemen, die he.t starten van de uï tbreidinc van ons ;dubcebouw in dé wee stonden, op6elost. Afeelopen week is het licht door de aanner.1er, die reeds geruime tijd stond te popelen, op eroen eezet. Een dezer da..:sen zullen de eerste werkzaamheden be6innen! 
Eindelijk •••••••• lijkt het erop, dat .in de v.erenicin& becrrip komt voor de·nood
k7eet om meer mensen, die bereid zijn hun steentje bij te dragen aan het verenigincswërk.en·a.ië Bich positief ópstellen t.a,v. hetgeen bestuur en kommissies pres~ teren. 
Eindelijk •••• ;,,. na 53 jaar start Lens 1 de kompetitie in de tweede klasse, waarin we noe ni'et eerder mochten uitkomen. Het bestuur stelt '.i.n het eerste elftal hetzelfde vertrouwen als de af&elopen jaren: veel sukses. We vertrouwen, dat het samen
vallen van boveneeneemde orastandi&heden Lens een eoed seizoen earandeert. Alle elftallen, kommissieleden on overi&e medewerkers wensen we een fijn,·suksesvol en spor-tief seizoen toe, · 

Het Bestuur. · 
0 F F I C I E E L ===============~=· 
Op maandae 10 september a.s. om 19.30 uur spoelt een versterkt jeugdelftal een wedstrijd tee-en het distriktselftal van West II, bestaande uit spelers van 16/17 ja.ar. Hot elftal is samengesteld uit de boste jeu(>dspelers in die leeftijds(>róep van alle afdolineen van het distrikt, · -· 
De vergaderende koramissies celieven er rekenin(> mee te houden, dat het in hot klubcebouw wat drukker en rumoeri0er dan normaal zal zijn. 
lrAU:;JETALERS. 

In de Lensrevue van 19 september zal de lijst worden crepubliceerd van leden, dia !contributie-achterstand hebben. De kontributiG moot zijn betaald tot en met het Je k1mrtaal 1973 (d,w,z, tot en met hot eerste kwartaal van het nieuwe seizoen, dus ,, tot on met september). 
l!Goft U al betaald? 

. STRAFZAKEN 
~• Het bestuur heeft R,Micka B'eschorst voor één bindende wedstrijd van Lens 1 ( jU..'l,) 1rogens zijn eedrae; tijdens de wedstrijd Lens 1 - Sportklup Lisse 1 (jun;). Do straf is inmiddels ten uitvoer B'ebracht. 

Hot bestuur heeft geen aanleidine gezien do spelers P.Boeseken en E.Hoofnagel te straffen i.v.m. de gekregen waarschuwingen tijdens de wedstrijd v.u.c.1-Lens 1 (jUl1.) op zaterdag 1 september. 

VAKiu:rTIE BESTUURSLEDEN. 
Jl0 bestuursleden ·wisselen elkaar af: S0kretaris Guido Halloen is nae niet terue 7.J,n Ibiza, of komtnissaris Cor Uieuwonhui'zen is vertrokken naar, U raadt het al, Amerike. Voorlopie is hij dus niet te bereiken, 
"DE HOLLANDSE LEEUW" OP BEZOEK. 
i .• s, zondag zal ons keurteam van loer moeten trekken to(sen· èon tegenstander, die do J.eom, in het vaandel draagt en, zoals ze in Delft beweren; is de "Leeuw" oen sym'bool van kracht, een beeld van 1srootmoedil,heid en dapperheid, ei[\'enschappen, die volg,ins insiders inderdaad nauw met deze Delftse vorenieing verbonden zijn, zodat men 1se-rust ma1s stellen,·dat D.H.L, zijn naam eer aandoet. · 
Kracht en dapperheid hebben do klub in de loop der jaren doen uitgroeien tot één dor Grootsten van·do Prinsenstad. Niet alloon qua ledental~ maar ook qua prestaties is D.!I.L. doorgedroneen tot wat men zou kunnen noemen de "sub-top" van hot amatour·rn0tbal. 
liot nadruk o:p "á.i\latour"; want hoewel ·een grote voronigin(l'•vandaag do dae·meer·wcr.:.. l,ceft van een voetbalbedrijf, is hot, vol(>ens de D.H.L. bostuurderen, opvallend, hoc ,;ood de sfeer en de opofforincs1sezi'ndheid bij dezo klub is. 
Jo n.K.V,V. D.H.L. telt momenteel on3ev0er duizend loden en donateurs, beschikt 
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over 3, velqen en een trainingsveld .~n gaat :wat .. deze rµimte betreft een eoede. fo . .., 
_ ~~m-~_t.: t,ee;:e.Il.!o.'ê.~ , .1/,~Ge.'<l.:Ï,_e.r,, .. er .. Jl.innen .af:zienhar.c -tijd .eenc .:r.u.i~kavel-in&· •plé.>.,1 toe-·· -vindt in het Delftse sportpark, iets waar wij jaloers op kunnen zijn. Ilovm1elio~1 
beschikken ze over een overdekte tribune en ·een sauna, waap veel 0ebruik van wo:: :, :::;ema.akt. · · ' · -. · · · -· · - _ 
'fo- kunnen wel-· st-,,,l·len, -da-t--wi j··zond:a5 -eeh 11i.ëït înis••të'-véfälfäfiëï·,;-ège:rîiifänà.ër_Ö_p - .. 
1,ezoek krijgen, een klub, die qua ledental en akkomodatie zich o'ólCzëër.gra,'tf \f:/ 
fl!'.el mogelijk de eerste klasse in wil werken. In de wetqnschap,d:at"10iis hc·Ciït'i.i/ :r.c0ilijk heeft gehad te3en Delftse klubs, behoeft het eecri betoog; 'dat à-ll0s,.'.:,. ·; .. r,.~ns is,· zondag achter "Ons Lens" moet staan!··· · · · ' · · · 

Coco. 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 9 SEPTEMBER 1973. • . ' . !" ..... ,; •• - •• ; 

·; ,f.00 Lens 1 ~ D.H.L.1 V1' G1 L 6/4 
.. uur Scheidsrechter: 

s:11.00 uur Lens 2 - de Mussehen -2 · V1 G1 L 6/4 
P.J.Meeder 
J.v.d.Ilerc 
Tb.Bunnik: .. 

.P.Rosbergen 

12 .oo uur Naaldwijk 2 - Lens 3 
.. 1.2. 00 uur IJl.Zwart 4 · - Lens 4 
12.00· uur, Wit Blauw 2 - Lens 5 .. \ 11 .00 uur Archipel 4 - Lens 6 

. 10,00 uur B.E.C,5 - Lens 7 
14,30 uur · G.D.S .4 . - liens 8 
î0.00 uur Gona 5 - Lens 9 
12.00 uur n.v.c.4 - Lens 10 
1\.\.00 uur Lens 11 - R.V.C.10 V2 G1 L 5/3 
11.30 uur Lens 12 - :S.T.C.7 V3 G2 L 4/2 

F .Illokpoel jr. 
J.Blonk 
H.Kleinc-Ilöes 
Th.v.Galen 
E.Tolen 
A.Polderman 
C.v.d.Born 

. "' ~, 

J IGGING DER VELDErT: 

1: àal.dwi jk 
31 . .Zwart 

. Y,Blauw. 
ai.rehipel 
:3.E.C. 
(}.D.S. 
'.}onq. 
D.v.c. 

-. Gem.Sportpark "Do Hoee nomen", Naaldwijk 
- Katwijkseweg t/o Duinrell, Wassenaar 
- Westvlietwee, Voorburg 

Buurtwerr einde Waalsdol'perlaan, Wassenaar 
- Brasserskade, Delft 
- eind Erasmusweg t.o. Sehildersgaardc 

·. - Beresteinlaan 
- nrasserskadc, Delft 

è'lo.:ens herhaald niet-opkomen worden Ch. Wol ters on J .A.Borst NIET !@ER opecstold. 

~.~c.ns 3 - 11.00 uur Klubgebouw Lens 7 9.00 uur Klubgebou,;- - ., -·--·-··- -·· ·• Loqs 4 - 10.45 Il Il Lèris 8 13.45 Il !t. 
Lons 5 -.10.45 " " Lens 9 "- 9.30 " " Lens 6 - 10.00 Il 11 Lens 10 - 11.00 · 11 " 
Il .3 0? S .TELLING EU: -------------- ~ ., .------------

·1e~s 1 en 2 worien door de trainer bekendgemaakt. . ... ~. 

Lens 3 
R.~ruggemans 
J)".1·rae;0nn.~r 

· !l.:noodbol 
TI.y.Deyeren 
:CI,Dictz (A) 
2i. Tioefnn.gel 
J. Verheugd " 

· "G•:. v.d. Velde 
J.v.d.K:naap 
;;.-nuit 
L.!(o.r:tekaas 
z"ncrtens 
C. ve·rvaàrt 

711!:,. v. Rijn 

.',f.schr. : 87 •. 21 • 03 
v:.· •. ,19-20 uur . 
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Lens 4 
IJ.v/d Lans .. 
G.Oostrora (A) 
G.Kempernîan 
A.Rooduyn 
R.Ilrandenburg 
J.de Waart 
R.Eykelhof 

·J.:Sijsterveld 
E~Foendoe 
G.Vervaart 
J.Verhaar 
F.Veelbehr 
;J:v.Dijk 

Afschr.: 55.82.98 
vr.18-19 uur 

Lens 5 
A.Timmers 
P.v.d.Stoen (A) 
c.Sohrover 
A.Bouman 
c.stapol __ :_.:_ __ -_ .. 
T.Heerschop 
J. de .'roni;sh . 
J.v.d.Ende 
.p.sc!Îouten 
F.J:0:Disseldorp.. -
Th.nooms · · · · · ~ 
·;r .Ifouleman 
R.Nieuwenhuyzen 

Afschr.: 39.86.94 
vr. -18-19 uur 
' . 

· Lens .6 .............. : ...... . 
· A. Vervaart 

F.Straa:thq-f (A) . 
E.Bakkors 
J ._troenendi jk 

... .K.·Keetman ....... · 
G.Looyens:tcin 
R.Miehels 
R.Sohol:ten 
J .Sil verent.:tnü.· 
W,Verheul . 
G·.de Hooad 
W.Eykclhof 
w.verbare~dsc 

Afschr. : 33: 7 ~ •. ,0 -

vr. 18-19 m,~- . 



Lens 7 :. . 
A ,Hoelé · · 
d.Dûivestein (A) · 
'l,v/d nerg ·· · 
1, ,Tiilderbeek 
i1,Foekes 
P.Heyn_en 
_ .v/d nerg 
!i',:.'e Kleyn 
J ,;.reyers 
J ,·;·erbarendse 
:; . '.'.cl ters-Ruckert 
J.Schouw 
_J.. • .Albers 
~~. Verbarendse 

.~fschr.: 67 .61 ,83 
vr, 19-20 uur. 

L:ms 10 
I•:I. Reuver 
:1 .Osse (A) 
B.c.Deelen 
L.Egberts 
':1,Enelebert 
I',Harine •. 
.;.\_.v.d.Keer 
... -,Keetman 
~·_.v"çl.~ee_r · 
. J.Osse 
:,, Verdenk 
:-'.do Vos 
:;',Wubben 

Afschr.: 66.1.3,14 
·-,.::. 1 9"20 uur. 

Lens 8 
. P,Fieret (A) 

·G.v/d Kley 
.. J .E:ndlich ·· 

L,nrandenbure 
R,de Groot 
J,Riemen 
P.Schulten 
R.v.d,Velde 
H,v,Welzen 
J ,Wi tting 
M,v.Eysber1sen 
F,v,Dijk 

.. H,de.,GroQt ..... 

Afschr,: 66.66,71 
vr. 19-21 uur. 

Lens 11 
M. St1ykerbuyk 
H:suiker (A) 
A,v.Luxemburs· 
P,nur1shouwt 
J,Jaeer 
G,Jehee 
H,Kemper 
C ,Kras 
H.Scholten 
W,Suikcir . 
L.Jansscin 
J,Ras 
G. Wolki:mfel t 
R.v.Oostveon Koentze 

Afschr.: 60,52,73 
vr, 18-20 uur. 

Uitsla.gen Senioren zond(l.{s 2 september 1973 
Li3r.S 1 - R.K,1-f. I.K. 1 · 0.:.4 
l:ons 2 - R.K.w.r.K.2. ~ 2-1 
i>'ull Speed 2 - Lens 4 1-0 
D.fr.c.5 . - Lens 5 1-1 

Lens 9 
W,v,Rijn 
R,Peters (A) .. 
H,Albers 

. A,Bcreman 

. C,Beyer 
G,Blankespoor 
H,Dankers 
G,v,Deelen 
P,F,de Haan 
J,Kuipers 
W,Olthof 
J,Rientjes 
F,de Vroe&e 

Afsclir,·: 67,00, 75 
vr. 19-20 uur 

Lens 12 
Jl,Berenbak. 
P,Miltenbure (A) 
J .• Verhoef 
A,Banning 
w. Dui verman . 
G.Goossen 
L.James 
J,Staffelieu 
M.Verheesen 
P.Verhoef 
L,Voorduin 
W11v.d.Laan 
E.Bouhuys 
J.Frankci 

Afschr,: 66, 16.~(i, 
vr. 19.-20 uur, 

Spoorwijk 5 - Lens 6 2-2 
D.ILL.6 - Lens 7 o"-o 1sestaakt weeens blessure A.l¼)_ek 
Zw,Bl~uw 4.· - Lens 8 4-0 
Valkeniers 4 - Lens 9 · 2-6 
l,,D.0.12 - Lens 10 afe, 

. ,. 

TRAININGEN: Voor de niet-eeselekteerde spcilers gaat de trainine 9.,1.v. Dhr. Cas 
Franke op woensdag 12 septembcir a.s. beginnen, Aanvanè 21.00 uur, 
Op iedere vrijda_eavond om 21,00 uur is tev~ns voor iedere speler co
legenheid om de spieren los te maken en een balletje te trappen v;> 
eigen 1,elesenheid. · · · · · 

Programma voor zondag 16 september 1973, 
14,30 uur 1·;F,C, - Lens 1 

11.00 uur 
.13~00 uur 
10,00 uur 
12.00 uur 
14.00 uur 

s.v.v.3 
Lens 3 
Lens 4 
Lens 5 
Lens. 6 
Lens 7 

- Lens 2 
- Westl.2 
- D,H,L,3 
- Westl.5 
- R,K,D,E,0,5 
- Celeritas 4 

10,00 uur 
12.00 uur 
14.00 uur 
12,00 uur 
10,30 uur 

STl,RT KOMPETITIE 1973-1974 voor K,N. V .n.-elftallen. 

Lens 8 
Lens 9 
Lens 10 
Celeritas 9 
Cromvliet 10 

- Texas 6 
- H,v.Holl"-",d 5 
- Triomph 3 
- Lens 11 
- Lens .12 

A,s. zondag gaat de nieuwe kompetitie voor het seizoen 1973-74 van start. Onzo 
-roortrekkers debuteri:m in de tweede klasse en wel met een thuiswedstrijd te0m1 
D.H.L, (zie elders in dit blad). Wij willen U nu de 18 spelers, die dit seizoon 



-

j_n de selektie voor he..t"e.er.ste elftal zijn ~pc;enomen, aan U voorstellen·,·;''.... · :;ir. Anderiesen beschikt aver 3 doelverdedige_rs, t:w. Çees v.d •. Beek, Pet)3r ·de .Eaan en Dick v.d,Mark (éx {).D.B,). Als achterhoed:è ·speler selekiieèrde· hij: -.uud Fortman, Ron Hartinc;sveldt, Peter de Jonc;h on ·mms Zoet. Op het middenveld ] eeft hij de keus uit: Jan: Enc;lebert, Fred de Zwàrt·, Peter Hop, Ton Hop, Dièk :~.randenbure, Harry Brandenbur,:; en Hans Rooduyn. .. · De voorhoede zal voor het ·komende seizoen waarschijnlijk bestaan uit: Donald 
Schönherr, Leslie Ha2elzot, Nol Jansen en Uim Koetman. 
l°ïj sproken de wens uit, mede namens d0z0 jon;cns en Dhr,Anderiesen, (j.at U lfön dit komende seizo·en dio morele steun weet te cseven, die ze zo hard nodi,:; zul1.c:, hebben. -- i 

Averechts. 
Versterkt A 1 - Selektie distrikt West II ( 16-17 ·ja~r). 
i-.'.aandagavond 10 september speelt een versterkt A 1 tee-en een selektie-team var. het distrikt West II. Dit team bestaat uit spe:).ers, _die 16 of 17 jaar z~jn. D0 ·redstrijd wordt Î!;espe~ld op ons terrei~ en bec;int or.î' half acht. 
De opstelline van het versterkte Lens-t0am is als volet: 

... P.de Haan 
H. Rimmelzm:an-Th, v. Ri jn-G. Trommelel'.l-G :wouters 

P.v.d.Steen-P,Hop-C,Boesekon 
Ch,Bloks-J.v\Rijn-E,Hoefnagel, 

Ros,: H.v,:Beyeren, M,Reuver on R,Zoun. 
Averechts. 

7ARIAANTJES 

- Zaterdag 15 september a.s. oreaniseert de Hmigse· Poli tie voor do burBoriJ e0n strandloop over 5 en 10,k,m, Start om 13,30 uur bij do Wandelpier in Sch;-;veningen. Deelnemersprijs; Fl .1 ,-. Inschrijvingen vanaf 1½ uur voor dcr start op de Promenade of bij_Bi,irE)aU Voorlichtin;;'van do Haaase Poli tie, Burg.de Monchyplein 19, Den Haag (tijdens kantooruren), 
Delftse slogan: de "welpen" van nu zijn de "leeüwën" van morrr,.,n,. 
!Hco de Gruytèr en 'Marjon Peeroboom· dolli1 ons kond van hun voorgenomen ·huwÓlijk op 28 september a.s. Do voltrekkinG van het huwëlijk heeft plaats om 15.00 uu~· in het Raadhuis, Dorpsstraat 71, te Amstelveen, Gelec;enheid om het. paar to feliciteren is er van 17, 00-18. 30 tiur üi" Apol1ö-h6"fêl, ·:Apolföbäan -2;. Amster:. dam. lHco en Marjan, onz0 hartelijke gelukw,msen, . . . . 

- Oud Lens-speler, te1,enwoordiB jeugdtrainer van V.C.S,, Theo Hoefnac;,al, schijat Pokon in het water van zijn verzore;ingsto.s te hebben e;edaan, Vol(l'ens .:i'.nsidon; 1sro0ien de spelors hem boven het hoofd, , . . 
A 1 speler, Ton Jungsohläger, is opgenomen in het ziekenhuis Anthoniushove r.10t oen lichte hersenschudding. Ton, van harte beterschap, 

· · Uw kontributie al overeemaàkt?? 
··· Het schijnt pruimen-tijd te zijn. 
·- 'Jlon Ho0k, 'keeper van Lens 7, hoeft afeelopon zondaê tijdens de wedstrijd· D,H,G,-Lens oen horsonschuddih(l' opc;elopen, Hij liet thuis i;o rrenozen. Ton, van harte beterschap. 

Gehoord! De kantin0 wordt omeebouwd. tot ziekenzaal. 
- De redaktionele eoedkourine eaat deze weok naar Lens 5, Zij speelden hoi; kl:1.c,r om met 9 man noIT eelijk te spolen. . . •- - ,.,._ • • •· · ··-"· ...... -~--, --·· - ··· · · - · -···· 
- Hot ,is, werkelijke- levenskunst d.e ecest ven het kind in ouderdom -te behoud.on, 

3AR:BEC.UE ----=--=====::::;-:::::::::::: 
Ondanks· 1 t 'feit, dat de weer3oden' ons 
afeelopen zaterdae;avond enieszins in de 
Jteek hebben celaten, kunn0n we terug-
~-. :;_en op een zeer GOslaa{3'dc on _e_rf.S ge:._ .... , 
s ,llice barbecue-avond •. Hoewel 't aan::.·· 
è',l personen, nl. 50, minder was dan 
· :dg jaar, was · 'de sfeer o.i. duidöli jk 
~zelliger. : 

0:~t vlees, uitstekend verzored door Ca-

rel v.d,Laan., viel bij iedereen cewel
dig goed in de smaàk, terwijl ook do 
wijn vlot we~d eesohonken en gedronken, 
Nadat iedereen de inwendige mens oi;i ilo·
ze manier had versterkt, kon mon zich 

· wat' meer met de muziek gaan bezit;houà.r1:,. 
Dat· daze ook werd e;owaardeerd, blook woJ. 
uit •t feit, dat or al snol 'n dans
vloer met wat ronddraaiende fieuron· t;:, 
zien was, Onze hulde eaat op dit pun·; 
vooral uit naar Mevr,v.d,Hoek, Dhr.J,!i ·· 



nhels en Dhr,v,d,Steen, die de stemmine 
or uitstekend inhielden, . 
Onze dank eaat ook uit. naar Dhr.en Mevr. 
Hierck, .die. we .. bereid vonden op hun 
-irrije avond aan we zie;' te zi.jn. · 

I:laverjas-ávond;-

Al mot al kunnen .we- zonder--me€r -sproken 
van 'n eoede openill{l' van 1 t seizoen 
1 73-' 74,. . 

Kaka 

·v.rijdaeavond ·14 september a.s. begint 't seizoen voor alle· fanatieke· Lens-klaver-
j'.1ssers weer, 
:fo beei~en met 1n "losse-avond" om er weer even· in .te komen, 
J.ls U nu allemaal om 20.00 uur aanwezig bent; kunnen we op tijd èeginnen en houden 
we nae tijd over om daarna 1n lekker afzakkertje to ncimén, Evenals'vorig jaar is 
clo prijs Fl. 3 ,-- per paar, waarvoor U mee kunt dingcin naar de vochtige avondprijs. 

PROGRAiMA JUNIOREN 

ZONDAG, 9 september 1973, 
12.00 uur Lens 2 - ;N"ivo. 1 
14.ciO uti:r ... Le_ns 3 -.st.Vo_orwaarts 1 
13,0ó uur Lcins 6 - Quick Steps 3 
1 4. JO uur. Lens 7 ·- 'Rava -3 

liU\NDAG, 1 o' september 1973. 

Terrein: 
V2 
V2 
V3 
V3 

Kaka, ····· 

19,30 uur Lens-jeugd - J0u15d0lftal K,N,V,B, West 2. 
Voor opstelline zie elders in Lensrevue • 

. ' 
WOENSDAG, 12 'september 197 3. 
18,00 uur Lens 16 - Lcins 17 

Z,~TERDAG, 8 september 1973; 
14,30 uur Lens 1 
16.15 uur_ Lens 4 
16; 15 uur ·1tostlandia 5 
16.15 uur D.H,C,5 

- 1 s-Gravendeel 1 
- B,M.T,2 
- Lens 5 
- Lens 9 

16, 15 uur .,Lens 10 
15,00 uur Lens 11 
16,15 uur Lens 12 

- B,M,T,4 

1 ]. 45 uur· Sclievénin15en 10 
15,00 uur· D,H,C,9 

- die Haehe 5 
- Postduiven 3 
- Lens 13 
- Lens 14 
- RK.A.v.v.12 15,00 uur Lens 15 

13.45 uur Scheveningen 
13.45 uur ,Gona 7 

11 --Lens 16) zie ook 
·- Lens 17) 12/9 : 

.13.1(5 ·uur Lans 18 
10, 15 uur Ec-so 1 
15;oö _uur Quick 14 
·13. 45 uur Wilheimus 15 
13,45 uur H,D,V,5 
13,45 uur .... Ji~n,;i 23 

AFSCHRIJVINGEN: 

- Laakkwàrtier 9 
- Lens 19 
- Lens 20 
_: Lens 21 
- Lens 22 
- G,D,A, 12 

V1 
V1 
Lange Broekweg, Naaldwijk 
Brasserskad.e, Delft ·· 
V2 
V2 
V3 
Houtrust 
Brasserskade, Delft 
-V3 
Houtrust 
M,Stokelaan 
V2 
Schaapwe1s, Rijswijk. 
Sav.Lohmanla,m 
Westvl.ietwee, Vo.o:cbur15 
Zuiderpark, 2e god, 
VJ 

Schriftelijk:·· vóór vrijdagavond 18,30 ~ur bij dhr,G.v,d.Steen, Nunspeetlaan 303, -- .- ~. 
Tolefon-isch : ·. vri jdaeavond. tussen 18, 45 en 1 9. 30 uur (uitsluitend ih eoval van 

.. ziekte): A-klassers ( 1 t/ra 8): dhr.J,Hop, tel, 29.40 .• 38 . 
' ~ .. ·. B-klassers ( 9 t/ra 15): Tel.66, 13. 14 Klubgebouw .. 
' , · · ' · C-klassers ( 16 t/m 23): Tel. 66. 1 3. 14 Klubp,ebouw, 

In nood1,evallen kunnen de jun.ioren noe·op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11,00 uur 
afbellen bij._ dhr. G.v,d.•.Steen, tel.39,86,94, 

l.FKEtrRING:EN: De junior0n mo0ten bij. slechte weersomstandieheden steeds de afkou
ringslijston raadpleeen. Telefonische informaties wordén hierover 11:;.e-t 
vers trekt. · · · · --

WIET-OPKOMERS: Wè5ens niet-opkomen afgelopen weekeinµ krij1,t. qe voleende speler 2 
extra reserve-beurten: P. dé Haas. - . 

· Bij herhaling volgt uitsluiting van d.eelnemine aan· de"kompe~itic-
', wedstrijd.en. In dat p,0val blijft de verplichtinB tot. betalinG van do 

kontributie tot het eind van het seizoen (30 juni) gehandhaafd. 

5 



• 

DE OPSTELLINGEN: 
· Lens· 1: _, ___ _ 

Lons 2: 

Lens 3: 

· Lèns 4.:. 

Lens 6: •·-----

Lens 7: 

!::?.~::_2: 
Loiis 10: 

I.ons 11 : 

L3:1s 12: 

' Lans 13: 

Lens 14: 

Lens 15: 

Lens 16: 

L.Baams, G.Trommelon; G.Woutors, J.do Hilster, R.Zoun, C.Böeseken, 
A.de Pagter, J.v.}l.ijri, :!D.Hoefnai:;el, R.Micka, L.Koning, A.Mulder (2x), 
H.Straver. Leider: Dhr-C.Franko. Samenkomst: 13.30 uur Lens-terrein. 
J.Apperloo, G.v.Gessol, M.v.:aaegum, R,Jlèrtens, G.Colpa, A.Heynen, 
J.J=maat, A.Mulder (2x), Q.v.Noort, A.Schneider, A.Baven (2x). Res.: 
M.Heynen. Leider: Dk.•.A.v.naceum. 

H.Straver (2x), R,v.d,J.foer, P.Lejewaa.n, G,Bloks, A,Kleiweet, J.Post, 
J.v.Velzen, F.Veeron, A.Verbarendse, G,Lelieveld, R.Hulsel_mans, 
F.naven (2x). ~: J.v.G:.wtel. Leider: phr;J.Hop. 
(keeper) · ' 
E.Castenmiller, J.Slalfoers, if,v.d,Linden, H.v.d.Broek, J.Hollink, 
P.Meyer, R.Heomskerk, R.v.Hook, P.v.Rijn, M.v.Wassem, A.de Groot, 
P .de Wolf, R. v ,Luxemburg. Leide:r: Dhr:A.Blok._ 
A,Brouwer, P,Booms, G,IToocervor3t; R.Guit, A.Hoefnueel, H. __ Keyner,. _ 
F.Klos, E.Roesink, H;Ruyter, J.Uijncaarde, A·.v:d.Aar,- A,Slabbers, J.To':
teroo. Leider: Dhr.J.Heynen. Sa!ilenkomst: 15.00'.uur Lens-terrein. 
R,Bom, F.J-laenee, P ,Driossen, C .He-:,chiomstra, R, v.d.Linde, E.Booras, · 
J,Ruyters, J.H01 .. tschilt, E,Tei,i:ic, J.de Watl, M,Magneo, F.v.Oostayen 
Leider: Dhr.F.Flumans. · , · 

'' .' ' . ··- '.. 

G.Blnnk, .i\..v.d.Berg, ]'.Jonker·; D.ïCortokaas, H,Kouwenhoven, F.v.Oos:. 
tayen (2x), F.v.Os; J.1'.1\'outers, R.I:opponbrouwers_ (2:x:), R,Blank (2x), 
H.G.Wubben (2x), I,eiclc::-: Ilhr.G.v.•l,Steen •. . ........ -~ 

( ,, "\ 
~--✓ • 

als vorico w0ek. Leid.or: ·Dhr,J .zo0t. Samenkomst: 15.DO uur Lens-terrein, 
als voriao wook. Lej_dc:. .. ~ Lhr~lT .Drp.bbo. 
als vorige weck zonder K,Lipraan, mc,t .G.Boelhouwor. Res.: P.de Haas, 
Leider: Dhr. 1f ,Kouwonhovon. · --
als vori0c week, zonder G.Boelhouwer en E.v.d.Hoven, ·met "K.Lipman. : 
Leider: Dhr.J .Bijstervclcl. · = ~ 

C.Hnrland (K), R,Blank (2x), A,Hoenstok,_E.v.d.Hoven, R.Hoppenbrouwors 
(2x), M,Jansen, R.v,d,Looden, R.v.d.Boo,3aard, H,Spoler, ]I.G.Uubben ·(2x), 
R,Zetz, !,!·v. Z.-reden. fnr-s,nkomst: 12 .45 uur Lens-terrein • 
L.Oosterveer, J.Wassorraan, A,Elli{sor,' P.Gordijn, B.G~imbergen, M.de 
Groot, F.Kras, 11,!Coovoots, R,Kleywcct, H.P.Wubben, lf.Groenewecen (IC), Th.Mooyman. Leider: Dhr.E,S=difort. Samenkomst: 13.45 uur Lens-terre.in. 
J.Korte, A,Sips, P.Dullaart, R.v.Eldcren, T.Gimbere, A.Jansen, L.v.fü:e.arsova.en, J .Pompon, R,Roozemdaal, l'1 ,Rots, M. Schmi tz, M. v.Pel t. Leider, 
Dhr.M.Verheesen. 

Als- vorico weck, zonder R,de Keyzer, mot P.Lelioveld.- Leider: Dhr.J,,'ffa-eenaar. Samcmkon:st: 12. 4-5 i.;.ur Len:i-terrein. · 
M.v.Bagi,Ulll, C.v.Beck, R,Bon, W.Hoynen, A.Koevoets, Th.v.Luxümburc,· 

,S.v.d.[1!eer, J.Riemen, W.Valentin, l,i'.Vorbarendse, D,Prànk, E,Kaudcrer, R.de Keyzer. Lej_l~r; Dhr,W.Micholc. Samenkomst: _13,00 uur Lens.·· · 
!.ons 18: H.du_Chatinie:ç-, A.,iaas, ·H.PerGir,:,., :".v.d.Tol, H,Vink, H.Hoppenbrou;;~r~, 

.Lans 20: 

F,Scholtos, ~.Heemskerk, A,dc Jone;, L.Straub1 J.v.d,Brande, J.Engele, 
R.v.Eyk. Leider; Dhr.J .Colpa. Samm~koir.st: 13, 15 uur Lons. 
P.Ïlrochard, S.Brucns, R.CoJ.i,_R.Jmyndam, J.Eys_, J.Fra.nken, R,Kaudorcr, 
I.v.d.L:ms, H,Plc.:,ken, A,Rove:.:·s, S,Teunisson, R.Wesseis, c.v.Rijk; 
Leider: Dhr.H. Ve:,.•bar,md.se, Sa"len!<:orJst: 9, 30 uur Lens. 
M.Dcssine, H,v.Dijk, H.tor Hark, Y;,5ofmen, H.Houtman, R,Janson, 
T.Kina, S.Kramer, J.KJ.oef', \f,tcr Lè~arc, lf,Lucassen, J.Prins, H,Zonne
veld. Leider: Dhr,R.::Oeter::i. S,•.rae:ikomst: 14,00 uur Lens. 

:,ons 21: R.Aarle, P.Bakvis, F,1liumn:,, C',.'Boon, El.Frank~, P.dc Gier, F.Mos, 
R.Notebaa.rd, M"Rovc:r3, ·::i~v~7.l.o:t.·'.3cn, Rlrde Vos, G.Jn,nscn, R.Stravor. Leider: Dhr,W.vd.Tol. ,·am'.lnkorrst: 12.45 uur Lens. 

' c &ons 22: G.v.d.Broek, P,v.d.Drande, R,:ilriese~, TI.Erkelens, E.Gerritsen, J,Hoon-



stok, T.HoogeveelJ, B,v!Nrieuwenhuizen, ·R.J,Raaphorst, J,M:,_Raaphorst, 
-. R,Wijngaarde, E.Knijnenbure, R,Houwelinge, Leider: Dhr,T,Bouman. Samon-

-.. 1--_-":~-!:1_·_:~·2_·.· •· t (komst: 1,3,00 uur Lens._· _ C,Coenon, N,Fr'anken, L,de Gruy er, R:de 
Haan, R,Iperen, ·H,Jansen, J ,Kok, R,Kleyberg, L,v.Luxembure;-1'.PlU{l'Ge, 
K,Straub, J.Voeel, M.Korkhofs. Leider: Dhr.A.Banninc. Samenkomst: 
1 3. 15 uur Lens • 

;TIET-OPKOMEN. . _ ~ . 
. :cfgelç,pen weekei1Jd • begon voor onze elftallelJ _ de kompeti tie weer en_ wie nu had 
cedacht, dat alle spelers zonder uitzondç,ring enthousiast zouden.starten, komt 
bedroeen uit. 
:iJ;i.v:er.se.·_1;1_p_elers en.heus .niet _ui.t do lal'J.gs.te o.lftallen, vonden het de eewoonsto 
zaak van de wereld om zonder eeldigo reden af to schrijven cp vrijdagavond, ter
wijl e:r;. e~elën zo mq.ar zonder l!leer WO/{bleven. Wij zullen hiermede uiteraard bij 
de opstelline;en rekening houden. · 
ïiet zo maar wegblijven van divÖrso sp,:Hors zal· voor· _do A-klassors waarschijnlijk 
het eevolg hebben, dat·wij ona zevende elftal moeten terugtrekken; Jammer, maar 
daar is•niets aan te·doen. Een bootje verantwoordelijkheid moeen·wij toch wol v,:,_~ 
onze spelers verwachten. · 

Juko. 
KEEPERSTRAINING. 

A.s. vrijdag 16 .45 uur voor M.v,d.Lans, F. Verbarondso en R,Boreonheneeouwen_,_ 
. . 

Zaterdag 10,00 uur R,Driessen,_C,Harland on F.Hooghiemstra. 

ATTENTIE J1JNIOREH' PUPILLEN EN WELPEN ! ! ! = =========-=====.2.======================= .. 
A,S, ZATERDAG VAfTAF 11 UUR KUNNEN DIEGENEN, DIE BIJ DE AFGELOPEN SPORTDAG 
:CEN PRIJS HEBBEN: Qïpl(QNNEN, DEZE KOMEN AFHALEN :\)IJ NICO OSSE _IN DE :\lESTUURSKAl;!ER, 
VERGEET DE PRIJSBEWIJSJES NIET ! 1 . - -- · . . . . 

JURA 
"ROGRAMMA PUPILLEN EN WELPEN 

·?.U.PI.L L E.N . • 
ZJ .. ~ERDAG 8 SEPTEMBER· 1973. 
12,45 uur •Lens 1 - D.S.V.P,1 (vr,) 
12,45 uur Juventas 1 - Lens 2 
12.45 uur_ Lens 3 - Laakkwartier 3 
11 • 00 · uur · 'Die Ifaghe 3 - Lens 4 
12,45 uur ·Lens 5 · ~ Cele;itas 3 
12,45 u.Ür· Cromvliet 5 - L"ëns· 6 . 

WOENSDAG 12 SEPTEMBER START HET COCKTAILTOERNOOI, 

WELPEN 

Z,UERDAG 8 SEPTEMBER 
11,45 uur Lens 1 

· 11.30 uur J ,A.Ç._1 
11.45 uur Lens 3 
11,45 uur H.M.S.H,3 

1973, 
- Quick 1 
- Lens 2 
- w.I.K.1 
- Lens 4 

1/GENSDAG 12 SEPTEMBER START HET COCKTAILTOERNOOI • 

. I,FSCHRIJVINGEN: 

Terrein: 
'V1 
·R'damsewee, .Rijswijk 
V2 
Steenwijklaan 
V3 ° 
Red:erijkstraat 

• 

V2-
Buurtwee, Jj'assenaar 
V3 
Vrederustlaan 

Schxiftelijt: 

Tolefoniscli: 
vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr,G.v,d.Steen, Nunspoetlaan 303, 

vrij~a~avond tus~en 18.45 en 19,30.uu~ (uitsluite1Jd in geval van 
ziekte), tel. 66.13.14 Klubeebouw, 

In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 10,00 
0n 10.39 uur afbollen. Tel,66.13.14 klubgebouwi · 

· AFKEURINGEN: Bij slechte weersomstandiB"heden steeds eerst do afkeuringslijston 
raadplegen, Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "GOEDGE
KEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen_. IN DE: GE
VAL 1/iAG ER DUS NIÉT TELEFONISOH WORDEN GEINF0ill'1EERD NAAR EVENTUELE 
AFKEURINGEN, 
Staat bij de afkeuringaadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan'mo0t als volgt worden .gehandeld: Voor 7 

' .,. 



rl0- ·thÛ°is'wèds'trijden 'moet juniorenlijst worden geraadpleegd, Zijn de_ wedstrijden 
:7 .. ,,[l.n: .. 1ens" 4,: 1 o· en 18 goedgekeurd, dan gaan ook de Pupillen- en Welpen-wedstrijden 

"-" ons veld door. Uï ts·lui tend voor de ui.twedstrijden mae in dat eeval telefonisch 
·;;0rdo11 ge ïnfornieord, : of hun wodstr~jd.~ri d~orgaán. ( rol. 66. 1 3. 14) mi wel za ter-
,bgeohtc.n9:: ___ !':2.ss_en 10,30 on.1.1,00 uur._ • · · · · 

~ E OPSTELLINGEN: 

Lens P 1: R,v,Ooston, 1,Janmaat, R,v,d.Hoek, M,Leyn, R,Groen, R,Miohels,· ·:~ .. ---
. · Il..IJloks, F,Lekahenà., I .v,d.Niouwenhuisen, F,Rons, J-LMeerman, M, Voen-

r man. Leider: Paul v,d,Steon. · '. · 

COCKTAILTOERNOOI WOENSDAG 12 SEPTEMBER 2.00 uur, 

Lons P 2:. P,Scholtes, C.Odenkirohen, R,v,JJaee.,_m, R,Rademaker,·P,Eys, F,Blom, 
A,v.d,IJurg, M,Rutgers; P,de Groot, O,Köneman, J.Sohipperem, R,de Tioor. 
Leider: Rob Hoefnagel. Samenkomst: i1 ,45 uur Lens-terrein, 

Lens P 3: F,Tolonaars; R,v,Dijk, E;v,d,Harst, Roi-iald.Wasserman, Robert Wasser
man, IJ .Henkes, G; de Kok, M,"Ras, .R. v ,Ruyvcm, 1; v ,Rijn, IJ, v .d,Kruk, 
B,Vestor. Leider: Otto Kortokaas. · 

COCKTAILTOERNOOI WOENSD.'lG 1 2 SEPTEM!l;m 2. 00 uur. 

LGJîS P 4: M,v,Zwol, D.Franken, R.de ·Gruyter;, J,Raaphorst, P,Krol, M,Rierrim1, · 
R,Fromberr;, R,de Haas, E,Swart, J,v.Straalon, R,Buys, J.Sohneider, 
Leider: Joop Meuleman. Samenkomst: 10.15 uur Lens-terrein. 

Lens P 5: F.Hoo0hiemstra, E,lluysen, T, Wanders, R,Grimbore, P ,T-ettero ,_ F. lfallins, 
B.Hoppcmbrouwer, C,de Kleyn, M,Lustenhouwer, E,Sandifort, F. Valko;~- _ 
hof, R,i\'latthijsen. Loider:"Dhr,Hopp,mbrouwor •. · · 

Lrms· P 6: :Il..IJor[tonhenegouw0n,· R,Boelhouwer, F.DuÛ.a~rt, R,v,d,Hoevcm; G,IJent
velzen, J,Krijgsman, M,Wilmer, lf ,Noo.rt, I.Overklift, M,Sonten, F'.v. 
Gorp;·M,Welling, I,v,d.Zwan, Leider: Co0n Hooghiemstra. Samenkomst: 

L,ms W 1: 

12,00 uur Lons-torretn_, ... ___ ..... .. _ ----- ....... -· ...................... .. 

WOENSDAG 12 SEPTEMBER COCKTAILTOERNOOI .2. 00. uur. 

1,1.v.d.Lans, _l!._valontin, R,Groen, R,do Jons,. :a.v:.d.Hoek, .M,v.Adrichem, 
J .Odonkirchen, i-l ,Colpa, J ,Rom'bouts",- L,.v.Rijn:, P,Pronk, E.Eykelho:f. 

· Leider: Hans Zoun. 

Lens W 2: K,Boon, J.Grevo, M,Bon, B,Roozondaal, E.Perreyn, C,Bergmans, B,Hoems
kerk, P,Hil.rland, T,Harland, P.v.Es, R,K:anis, W,de Joncr, J,Veenman, 
J,Wass?rman. L_eidor: Guus Heynen. Samenkomst: 10,30 uur Lens-terrein, 

:-,,,ns W 3: B,Driossen, R.Franke, A,Franken, A,v.Gorp, C,Hoefnagel, Ronald Houwe
linél", Rudie Houweli-i:rg;· ·r ;·Kaffrr,· j;-]{öèvoetsï J'". Kóri;má1ï, if,Nî"êee brÜg/3"0, 
A.v.Pruysson, H.Zock, M.v.d,Walm. Leider: Jos v.d,Ende, • ----· .. --

Lens W 4: A,v,Bli tterswijk, M,v,ilohoemen, E.v.Dop, M;.v..Houd:t, ... E,-Jae;e-r, A,Kuij?er, 
E.Motselae.r, J,Riemon, E.v.Santen, J.v,Wassem, R,de Kroon, R.v.d.1300-
gaardt, E.lf=menhovon, 14,v.d,Booga=d, M.Dutrée. Leid0r~ Arnold IJrou
wor. Samenkomst: 11.00 uur Lens-terrein. 

l!OENSDAG 1 2 SE?TEMilEil. COCKTAILTOERNOOI 2. 00 uur. ------=------=----===--------------== .--===---== 
1:ELPENSELEKTIE. 

.. 
···----··-· 

Bi J het begin van de kompeti tie komen wij thans tot de defini:tievo --,,i'iipën_~eïëiktio
training. Deze training vindt plaats op vrijdagavond on be13"int om 17.30 uui-;-Do 
volgende spolors worden om 17.15 uur (dus niet eerder) verwacht: M,v.d,Lans, 
l\,de Jong,·M.v.Adriohom, J,Romboûts, P.Pronk 1 L,v,Rijn, R,v,d.Hoek, R,_Gro0n;: ---· 
'.J,Colpa, J.Odenkirohen en H,Vaiontin. 

P,:ïPILLEN EN WELPEN ATTENTIE ! ! ! ---====--====================== . 
T/~onsdag 12 september _1:Jogint de èooktail-kompoti tie.· Iedereen, _dioh zich hiervoor 

. 
1:ouft,opgegavon, moet om 13,45 uur aamiezig zijn. Dan 1-fOrûen de olftalÏon bekoncl 

· · .:u1a.'.1kt. Vergeet niet, dat jullie ·hot Lens-tenue moeten mec,nomen. Het is verbod.on 
c·,c r.iet Lenskleren r,.:,n' niw.r hot terrein t0 komen. Kom w,31 op tijd, anders wordt 
1:.dt · erg m6'oi1i.jk- voor cris. Tot wo0nsdag 12=se:12ter.1bor. _ 

,: 3 .!. . 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig eri Snel 

0 F F I C I E L E MEDE DEL IN GEN. 

TOEdANGSBEWIJZEl'T. " 

Steeds weer blijkt, dat sommigen hun toegangsbewijs voor onze velden niet bij 
zich hebben. Nogmaals maakt het bestuur iedereen erop attent, dat zowel op za
terdag als op zondag de (dit jaar blauwe) toegangskaart op verzoek dient' te wor
den getoond. Ome Nico c.s. heeft van het bestuur opdracht de kaarten steeds goed 
te kontroleren. Wie geen kaart bij zich heeft, ook al is hij een bekende, wordt 
zonder pardon de toegang geweigerd, tenüij een toegangsbewijs wordt gekocht. 

FTETSEN en TIROMFIETSE!'T. 

Op zaterdag en zondag mogen géén fietsen rond of achter het klub(kleed)gebouw 
worden geplaatst. Fietsen dus in de rekken bij de ingang van. het terrein (bij 
Ome Nico). 

EERSTE VELD. 

!fade gezien de minder goede kondi tie 
van de velden, maakt het bestuu~ nog
maals iedereen erop attent, dat het eer
ste veld alleen toegankelijk is voor 
spelers en leider(s). 

SAMELrnTELLING DIVERSE KOMMISSIES. 

Verder heoft niemand binnen de afras
tering iets op het veld te maken, ook 
niet tussen of na de wedstrijden. 

De laatste weken hebben zich in diverse kommissies enkele nieuwe leden gemeld. 
Uiteraard zal t.z.t., d.w.z. na de Algemene Ledenvergadering van maandag 8 okto
ber,-na o.v:e.rleg met en na goedkeuring van het nieuwe bestuur, mededelingen van 
de benoemingen 1rnrden gedaan. 

ALGEME!'TE LEDEN"VERGADERING. 

Do op de laatste A.V. aangekondigde 2e 
vergadering, die aanvankelijk op 1 ok
tober was gepland, is na overleg met de 
formatiegroep verschoven naar maandag 

tegenwoordigen. Gezien het belang van 
de vereniging - verkiezing nieuw be-

1.5 oktober, aangezien op .1 oktober de 
vergadering van de afdelipg 's-Graven
hage van de K.N.V.B. wordt gehouden in 
het Congresgebouw. Op deze vergadering 
dienen enkele bestuursleden Lens te ver-

. stuur - dat op het spel staat, wordt 
allo senior- en A-klasse-ledon. ver

.zooht maandag 8 oktober vrij to houden. 

WAfîBETALERS • ===. ======== 
Do lijst van wanbetalers ziet or op dit moment nog gigantisch uit. Desondanks 
zal hij dé kcmendeweok worden gepubliceerd met alle konsekwentios van.dien • 

. STRAFZAKE!'T, 

De K,N. V.B. Afd. 1 s-Gravenhage heeft R.Micka geschorst voor twee bindende wed- _.:. ! 
strijdéh, waarvan één voorwaardelijk, i.v.m. zijn optreden tijdens de wedstrijd 

,Lens 1 ~ Lisse 1. (jun,) op 25-8-1973, 
De kosten van deze strafzaak ad Fl.5,-- komen voor rekening van deze spoler on 
dionen vóór 15 öktöbcr te zijn voldaan. 
Het bestuur heeft F.Straathof oen officiëlG berisping gegeven i.v.m. zijn optre
den tijdens ·do wedstrijd Archipel 4 - Lens 6 (sen.) op 9-9-1973, 
Hot bestuur heeft P,Meyor eon officiële berisping gegeven i.v.m. zijn optreden 
afgelopen zondag in A 7. · 

PROGRAMMA DAMESELFTAL, 

Vanavond, woensdag 12 september, spoelt ons dameselftal voor do kompetitie togen 
SEP. Aanvang 19.00 uur. Do dames worden verzocht om 18.30 uur aanwezig te zijn. 
Volgende week woensdag 19 september volgt eon thuiswedstrijd togen Celeritas on 
vrijdag 21 september uit tegen Duindorp SV, 
Op vrijdagavond wordt er getraind onder leiding van de heer Willems. 1 



:ï)E LOTTO.· IS ER· DOOR 
. ... 0s,--··•-··· ,' -,······--·-• ~~-~, .. , ..... _______ ,. __ ,-.. _-·-- -·-- ... - --· . 

:OG wGttelijke basis voor de lotto is -gelGgd, .nu ook de Ee.:ste Kamer akkoord is gegaa."l met de wijziging van de we~ op de kansspelen. Dit -betekent, dat we naast do sport!oto _"_o_!<= _e~n- ~-~~~_rlaA~~-e. ~ottg .. !?.~.ll!è!:l __ lgijgGn,. W(l.!)llG!3r do .lotto van start gaat; vàlt nog niet te voorspellen. Als het meezit begin volgend jaar, anders wel-licht aan hot begin van het seizoen 197-4-:·:75,.·__ · Uij bGstedGn aandacht aan deze kwestie, omdat de sportverenigingçn nauw betroklcon zullen zijn bij de organisatiG van de lotto, dio immers rn,t als do spórttót'o ondor supervisie van de Nationale Sporttota:lisator zal worden gehouden. Het b0tekont, dat- onze tótokomrnissio een aanzionlijkG taakverzwaring zal gaan krijgen. Do onderlinge konkurrentie··ondor de sportklubs zal_ doof' cl.G invoering van de lotto en de to wijzigen organisa.t:i:i{ bij de toto ongetwijfeld. groter worden. lfe weten achter, dat onze huidige totokomraissiè heel wat -mans is, hetgeen onder meer blijkt uit de voortreffelijke pos'itie, die Lens ook als totövèroniging hoeft opgebouwd. Do inspanning om die positie te handhaven Z8:_7c Gr echter nio.t rainde_r _~ra.zijn •. 
LENS nr DE PERS 

' 
Vorige week werd in Do Posthciorn, .. Het· Vaderlnnd en ûe Haagsche Courant vrij uitvoerige aandacht aan Lans besteed. 
Sportverslaggever Pim Eeukema van De_Posthoorn liet Hans ZoGt ziJn gGdachton over training spuien, Het Vaderland publiceerde eGn artikel uit het klubblaá.·v.on hot Amsterdamse AFC, terwijl Wim Schild vun de Haags·chG Courant in zeGr posit:ieVG zin aandacht aan Lens besteedde.· 
Opr:-.erkelijk was, dat alle publikaties gewag maakten van de WGns van het Lensbestuur Lenig Gn Snol met "LGns" aan tG duiden. 
DE POSTHOORN': •.•• "Lenig Gll SnGl heet sinds kort trouwens Lons. Een nogal toepasselijke naam, ne.ar het schijnt. Als je tegen een fotograaf zegt ·"ik schop je lens" is dat tot da:i.rentoe, maar als je dat aan tegenstanders ·gaat belbvon ·,,ordt- 1 t minder leuk, LGns schijnt tijdens een paar oefemrndstrijden tamelijk stevig uitgepakt to hGbben. Van vue- en·VIOS-zijde vernam ik vrij luid gokankGr op·het·raggen door Lons-spGlGrs in het algemeen en door ausputzer Fortraan in het bijzonder •••.• " HET VADERLA.lfD: "In hGt als altijd uitGtakend geredigeerde blad De Schakel van AFC · (,\msterdam) ook nog een Haagse gedachtG: "Ik ben ma.ar bltj, -dat wij doodgewoon AmstGrdamsche Football Club heten. WeGt u wie in de lagere· regionen gedegraà.ë'erd zijn? 1riet te geloven. "Succes" en "Gelukvogels". En in Don Haag heet ·een bekendG club, gopromovGerd naar de 2de klas, '!Lenig en Snel". Do lGdon vonden die naam een beetje ouderwets Gn nu hGet diG club "I;ens". Nu maar hopon, dat z0 daar niGt lens worden ~otrapt 11 

• . 

-HAWSC!IE COURANT-: •••. "Vorig seizoen struikelde Lenig en Snel. - dat zich graag Lens laat noemen - nog in een beslissingswedstrijd _tegen Texas. Lens was Gr evenwo_l niot "lens" door geslagcn. 11 •••• 

Uat een simpele hint aan dG pers allemaal niet teweeg kan brengGn. GewGzen werd slechts op de bij Lenig on Snel levende wens in het vervolg graag uniform aangeduid to worden met "LEtîS" of "Lens". Dit dan omdat gebleken is, dat vGlen mo·ei te hGbbGn mot hot a.fkorten van de nacira "LGnig (3ll·. Snel", diG wat lang on dus onhandig is in ' hot p~rsgebruik. Ï·/e. zijn in d.it verband van .alles tegGngekç,men: "LenS", "L.en s. 11
, "L"011 sh~ 11 , 11 Lcnig 9n sn. 11 , etc. . . Wij LensGrS gebruiken altijd al dG gemakkGlijk in de mond liggende aandulding"Lcns". liatuurlijk weten we bGst, dat het woord lens. volgens hGt woordenboek onder, meer· spiets, harpoen, leGg of lam betekent en da~-het woord lGns vroeger in de volk~mond in nogatiGVe zin werd gebru.ikt om aan te duidGl:l, · dat -iemand Gen flink pak slaag had gGho.d (lens gesln.g0n, ~am ~csl~en). Maar,"What is· i:n a nn.mo 1'? Ovorigcms kan erop worden gewezen, dat de oprichters van onze v0reniging ïn 1920 nol degelijk hun kluppie "Lens" noemden. Een.naam,· die zij ondGr het klavorjassGn hadd.en'verzonnen (en misschien dronken ze er ook nog eon borreltje bij). Volgens dö ovGrlevering zou de

0

VOGtbalbond d~sttjds mot dezo naam g0en gGnoegGn hebben genomen, vmnroge de wat negaiiêvé betGkGnis. Daarom zochten onze oprichters naar woordGn, · · wr,arvoor de letters 1 en s als afkorting zoudGn kunnen diGnen. Die woorden worden - en toen w.1.ron ZG konneli jk mind0r spiritueel - lenig en snel. OndertusGen .hebben we niet dG indruk, dat de naam Lens in de. afgelopen 53 jnar onze' vorehigi.ng veel schade heeft berokkend. .. 
Guido HalleGn . 

2 • ' > .. 



L.F.C.1 - LENS 1. ·===============--=-
Zondag 16 sapteinb0r 1973 sp0elt ons k0urt0am de.uitwedstrijd tegen L.F.C, in 
Leiden·. L;F.C. was vorige week vrij. L,F.C. wist· zich vorig seizoen tornauwer.nood 
te redden van degradatie, Ondanks de 3-1 nederlaag, die het eerste leed tegen 
D,H.L., zien wij doze wedstrijd met vertrouwen tegemoet. .. 
Dit kan echter niet zonder de morele steun van alles wat Lens een warm hart toe
draagt. Wij roepen U dan ook op·om in grote getale in Leiden to verschijnen. Do 
jongens hebben Uw steun hard en hard nodig. 
Tot ziens in Leiden, wij rekenen op Uw komst. 

averechts, 

U moet het zelf•maar weten! 
Vóór en tijdens de wedstrijd Lenig en Snel - DHL is het herhaaldelijk voorgekoraon, 
dat de leden het veld (de toegang) zonder lidmaatschapskaart binnen kwamen. Dit 
gaf aanleiding tot enige moeilijkheden, welko wiJ in do tookomst, vooral bij de 
thuiswedstrijden van Lens 1, willen voorkomen. 
Nogmaals doen wi:j ·een beroep op onze leden hun iidrnaátschapskaart duidelijk o.'1 
zonder vragen onzerzijds to laten tonen, de leden, die geen lidmaatschapskaa:ct 
bij zich hebben, raoeton dan de normale entreeprijs betalen, 
Do ovontuelé autobezi tters, die met toestemming van -hot .bestuur hun auto op hot 
parkeerterrein willen zetten, doen wij eon dringend bero.ep om een kwartier vóór 
de aanvang van de wedstrijd (alleen bij Lens 1 senioren) aanwezig te willen zijn. 
Hopende op Uw aller medewerking. ··· 

Namens Do Accomodatie Commissio · 
Oom Nico en Albert Loykens •. 

Hat is Sauna? 
"-oals U in de vorige Lens-revue heeft lrunnen lezen, komt de· uitvoering van de 
verbouwingsplannen binnepkort van de grond, 
Onder die plannen valt do bouw van ocm sauna on het blijkt, dat de meeste mensen 
or weinig tot niets van af weton, wat een sauna nu eigenlijk is en waar het voor 
diont. De gemiddeldo Lenser zal zeggen, dat het een soort van warm bad is, waarin 
Finnon zich met berkentakken te lijf gaan. Een juiste voorstolling·van wat sauna 
eigenlijk is, ontbreekt echter maar al to vaak, want klein is nog de groep van 
mensen, die door het regelmatig bezoek aan een sauna-badinrichting. bokend zijn 
met de bijzondere eigenschappen van deze reeds meer dan 2000 jaar oude Finse-bad
trc.ditiG. 
De Sauna is in wezen niets anders dan een primitief spel mot de oerelementen wa
ter, vuur en lucht. Een spel, dat niet alloen dient tot reiniging van het lichaam 
on herstel vb.n krachten, malir waardoór tevens do weerJètqnd tegen tal van infekties 
wordt vergroot en waarmee in vele gevallen suksesvol l::!epaalde ziekten kunnen wor
den bestreden. Afgezien van dit laatste meer spoeialistische en therapeutische 
g8bruik van h_et saunabad is het .vooral ,do()r hot ontspannendo en rU:stgevonde "aftor
sauna"-gevoel, "dat de opgejaagde moderne mens uit de 200 eeuw zich iri steeds toe
nomc,nde r.m.te 'tot de oude sauna-ritus voelt aangetrokken. Want in de sauna valt 
ieder begrip van tijd van ons af. Hier_verdwijnon lichamelijke vermoeidheid en 
gossteli_jke spanningen en daalt oen sea:-ene rust in ons neer, waardoor wij ons weer 
kunnen opladen met nieuwe enorgie voor de taak, die ons wacht. 

M.i.v. zondag a.s. zullen de standen-. 
borden· weer in het· klubgebouw hangon •. 
Iedsreen wordt vriendelijk verzocht er 
met zijn handen a,f te blijven. Als dit · 
niet gebeurt, zullen.deze borden weer 
worden verwijderd. Deze borden hangen 

LENS 1 -'D.IT.L.1: 1~3 (0-1 ) •. 

Coco. 

er n. 1. voor U en niet voor ons ! .! ! .. 

S.E.K,O. 

'· 

Ons oerste elftal speelde afgelopen zondag zijn eersto wodstrijd in do 2de klasse 
tegen hot Delftso D.H.L. Al na 25 sec. opende D.H.L. de score. Hans Zoet tastte 
mis op betrekkelijk ongevaarlijke voorzet. De bal kwam toen voor de voeten van do 
rechtsbuiten van D.H.L .• , die een schot loste op hot door Cees v.d. Boek verdodigdo 
doel. De bal belandde tegen de paal on-do torugspringende bal werd door de midvoor 
van de groen-witt0n omgezet in een doelpunt. Dit was ui toraard een tegenslag voor 
Lens r maar het hole elftal vo·eht zich dapper terug. In do eerste helft waren do 
onzon beslist niot zwakker dan ]).H.L., alleen op het gebiod van konditie waren do 
Delftenaren de jongens van trainer Andor;i.esen een slag voor. Ook in het begin vo.n

3 
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de tweede helft deed Lens niets onder voor D.H.L., maar toen D·.H.L. · door <Jen ·dubieus doelpunt op 0-2 kwam, geloofde Lens niet meer in eigen kunnen. Het werd· dan ook spoedig 0-3. Diok Brandenburg redde tenslotte ui,t eep. strafschop de' eer voor Lens: 1 - 3. Lens 1 speeldè ln'. de. volgende o;pstelling: . Ceos v.d. ll!!,ak, Peter de Jongh, Jan Engelbert, Ruud Fortman~ Hans Zoet·, Ton Hop,_ Peto.r Hop, Dick Brandenburg, Fred do Zwart, Lesliö Hazolzet, Wim Keetman. Ros. wa.:ron Dick v.d. Mark, Don:lld Schönhorr on Ron van Hartingsveldt. 
Averechts. 

PROGRAMMA SENIOREtf VOOR ZO~IDAG 16 SEPTEMBER 1973. Scheidsrechter: .. 
14.30 uur L.F.C.1 - Lens 1 C.T.v.d,Heuvel 10.00 uur s.v.v.3 - Lens 2 , •r,, ..... ,. · ··· H.l-folffenbutt'el ·, °' 

6/4 11.00 uur Lens 3 - Westlandia 2 V1 G1 L M,Kuiper 
13.0(? uur Lens 4 - D,H"L.3 V1 G1 L 5/3 L. v. Wijngaarq.en 10.00 uur Lens 5 - ,TGstlandia 5 V2 G2 L 4/2 C.B~rst jr. 12,00 uur Lens 6 - R.K. D,E.0.5 V2 G2 L 5/3 J,J.Visser 14,00 uur Lens 7 - Celoritas 4 V2 G1 L 6/4, P,J.Kool 10.00 uur Lens 8 - Texas/D,H,B.6 V3 G2 L 5/3 G,IJsebrands 12,00 uur Lens 9 - H.v.Holland 5 V3 G2 L 4/2 lf,Wolters 14,00 uur Lens 10 :- Triomph 3 V3 G2 L 5/3 E.Talen 12 .00 uur• Celoritas 9 - Lens 11 ' B,Martin 10.30 uur Cromvliet 10- Lens 12 
LIGGING DER VELDE!J: 

~ Boshuizerkade, Leiden 
- Sportpark "HARGA", Schiedam 
- Leyweg t,o, woonw:1genkamp 

L,F;C. 
s.v.v. 
Celeritas 
Croravliet - Rederijkerstraat (zijstraat Troelstrakade t.o. benzinestation) 
VERZAMELEN: 

Lens 11 
Lens 12 -

- 11.15 uur Klubgebouw 
9.45 uur Klubgebouw 

D E O P S T E L L I N G E N: 
Lens 1 en 2 worden door de -trainer bokendgemaakt, 
Lans 3 
:üs bekend 
zonder J,Bertens; A.Kcirtekaas, 

D.lfagennar en Th,v.Rijn 
mot H.Brandenburg on H.Zoun, 
Afschr.: 87.21.03 

vr,19-20 uur, 

Lens 6 
als bekend 
m0t M.Zilfhout 

• 
Afsohr.: 33.72.88 

vr,18-19 uur 
Lens 9 
als be~0nd 

Afschr.: 67.00.75 
vr, 19-20 uur 

Lens 10 
als bekend 

Afschr.: 
66. 13, 14 
vr. 19-20 uur 

L0ns 4 
als bek0nd 
mot Tb.van Rijn. 

Afschr.: 55.82,98 
vr.18-19 uur 

Lens 7 
met J.Nieuwenhuizon 
Ä~Verbarendse naar 8. 

Afsohr.: 67 ,61. 83 
vr, 19-20 uur 

Lens 11 . 
als bekend 
m0t G.!Ialleen 
Afa:ohr.: 60,52,73 

vr. 18-20 uur. 

Lens 5 
als bekend 
J ,Nieuwenhuizen 

. naar 7. 

Afsohr,: 39,86.94 
vr,18-19 uur 

Lens 8 
fil2! A.Verbarendso. 

Afsohr,: 66.66.71 
vr:19-21 uur, 

Lens 12 
als b0kend· 
1.1!~! .W.Krol 
Afschr.: 66.16,36 

vr. ·19-20 uur. 

AFSCHRIJVINGEN: Op de tijd0n en onder het mlefoonnummer bij de opstellingen vermeld. De heren an.."lvoerders dienen zich' ook al hebben zij geen . qfschrijving0n, vrijdagavond tussen 21.00·en 22.00 uur in ve-:;:::::binding te stellen met Dhr.Ch.Bloks, tel. 29,28.38. 
Zondag a.s. zijn van·de 
vanaf 9 uur en vanaf 12 

Seko de hcreri Ch.Bloks en R.Bcm op het 
uur do heren ·G.:Bouman en G.v/dVeldo. 

' .... 
DEl'TK OM DE LEGITHL\TIES. 

veld aanwezig, 



,PROGRAMMA SENIOREN VOOR· ZONDAG 23 SEP'I'Et<IBER ·1973. 
14.00 uur Lens -1 c. - Velo ·1 
11 .oo uur Lens 2·. - D.H.C.2 
12 .oo uur H.M.s .• u .. 2 - Lens 3 
11 .• 1 5 uur Spoorwijk 2 - Lens 4 
·12.ob uur Flamingo's 2 - Lens 5 
10.00 uur G.D.A.4 - Lens 6 

Uitslagen Senioren' zondag 9 september 
Lêïns_Î_ :.. D.H.L,l -----1-3 
Lens 2 - de Mussohen 2 2-3 
No.aldwijk 2 .,.. Lens, 3 1-5 
El.Zwart 4 - Lens 4 2-3 
w .Blauw 2 - Lens 5 2-2 
Archipel 4 - Lens 6 2-5 

DTDELilW ELFTALLEN 8 t/m 12: 

Lens 8: 3e kiasse A met:· 
zw:nïäuw 4-Lakwa 8-Texas 6-
D.S.0.3-G.D.S.4-H.B.S.8-B.M.T.6-
B.B.W.2-Groen ifit'58 4:.0r.W,II Vac 5-
Delfio. /5 . • 

Lens 10: 3e klasse B met: 
A.D.o.9:..Lakwa"7-D.c.v.4-Cromvliet·7-
Triomph,3'-H.D. V. 5-W .Blauw 4-de Jag~rs 
Full Spèed 4--0liveo 5-R.K.A.v.v.7. 

14.00 uur Quiok 7 
1.2 .00. uur B.M.T.6 
14.00 uur Celeritas 
10.00.uur H.D.V.5 
.10.00 uur Len.s 11 
11.30 uur Lens 12 

1973: 
:s:E.c.5 - Lens 7 
G.D.s.4 ~ Lens 8 
Gona 5 - Lens 9 
D.v.c.4 - Lens 10 
Lens 11 - R,V.C.10 
Lens 12 - B.T.C.7 

8 

- Lens 7 
- Lens 8 
- Lens 9 
- Lens 10 · 
- A.D.S.6 
- Spoorwijk 8 

5-0 
2-1 
5-2' 
0-7 
6-0 
5-0 

Lens 9: 30 klasse IC met: 
Valkeniers 4-Wippolder 7-Gona 5-D.H.B.RIC 3-
H.v.Hol~and 4-V,V.P.7-Vredenb.9-Celeritas 8-
Spoorwijk 5-Ve~burch 5-Westlandia 6. · · 

Lens 11 : 4e klasse G met: . 
R.V.C.10-H.D,V,7-Celeritas 9-Gona 6-· 

~- A.D.S.8-P,D.K.6-Sp9orwijk 7-Quick 11-
G.D.A.8, 

Lens 12: 6e klo.sse F met: Cromvliet 10-
FÏämi:ngo's 8-Rijswijk 9-Spoórwijk 8-
R •. V .C-11-Gona 8-G,D,S. 7-0r.Blauw. 7-B,T.C, 7. 

VRLTilAG ICLA VERJAS-A VOND. ==--==================== 
A,s, vrijdagavond kunnen allo lmartgruge Lcinsers zich weer rond de diverse kuurt
. tafels zetten om.'t k:J.aver jus-seizoen te ·openen. Als U nu allemaal· om 8 uur aan
wezig bent om in te schrijven, kunnen we 'n kwartiertje later met spelen beginnen, 
Ko• dus wel op tijd! Op z'n luatst om 8.30 uur beginnen wij de avond. Inschrijf:.. 
geld Fl.3,-- per koppel. De prijzen zijn weer grandioos, 

P R O G R A M M A JUN.IOREN 

ZONDAG 16 september 1973, 
15.00 uur Den Hoorn 1 - Lens 2 

· ·· .... · Lens 3 vrij 
13.15 uur Velo 6 - Lens 6 

Lens 7 vrij · 

ZATEilllAG 15 september 1973. 
14. 30 uur S.V. W. 1 - Lans 1 
16.15 uur RK.D.E.0.2- - Lens 4 
î6,15 uur Lens 5 -: R,A,S.2 
16.15 'uur Lens 9 - v.c.s.5 
16.15 ·uur. O.D.B.,3 - Lens 10 
16,15 uur G,D.s.7 - Lens 11 
15,00 uur R.A.S.3 - Lens 12 
16,1·5 uur Lens 1.3 · ·_ Velo 15 
15.00 uur Lens 14 - H,D.V,3 
15.00 uur v.c.s.9 - Lens 15 
15,00 uur Lens 16 - Westlandia 13 
15,00 uur. O,D,B,5 • - Len.s 17 
15;00 uur ···RK,A,V,V.15 - Lens 18 
15.00 uur Lens 19 - GDCPH 1 
13,,t5 uur Lens 20 · - D.,r.0.13 
1,3.45 uur Lens 21 - Vios 12 
13, 45 uur Lens 22 -: C:r::.omvl iet 1 2 
13.45 uur Velo 23 - Lens 23 

AFSCHRIJVINGEN: 

de KaKa 

Terrein: 
rfoudsewog, don Hoorn 

Noordwog, Wateringen 

Mollonburgseweg, 
Nootdorp 
V2 
V1 
Albardastraat 
Erasmusweg · .. 
Albardastraut 
V3 
V3 
Dedomsva~tweg 
V1 
Albardastraat 
Leidschendam 
V2 
V1 
V2 
V3' 

Gorinohen 

Neprdweg, Wateringen 

Sonriftoli.'j!<=: . 5 
vóór vrijdaguvond 18.30 uur bij dhr,G.v.d,Steen, Nunspeetlaan 303, 
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Telefonisch: vrijdagavond tussen 
ziekte): A-klassers 

];-k;J.a,ssers 
C-klassers, 

In noodgevallen ]runnen do junioren nog· op zaterdagochtend tussen 10. 30 en 11 ,00 
uur afbellen•bij "dhr.G,v,d.Stoen; tei. 39,86,94, . '' ' . ;·•;•• 
l,FKEURINGEN: Do junioren moeten bij slechte weersomstandigheden stoeds de af~ 

Jmuringslijsten raadplegen', ,Tele.fonische informàties worden hierover 
niet verstrekt. 

NIET-OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgt P.Gordijn 2 extra 
reserve-bo~rten. 
Bij herhal±r;g yolgt uitsl;iiting van deelneming aan de kompetitie
wedstrijdei;i,. I;i dat geval blijft de ve_rplichting tot betaling van 
de kontributie tot het eind van h0t sci'izoen (30 juni) ge~andhaafd, 

.. i, . • . . 
KEEPERSTRAilifING: zaterdag 10.00 uur voor B,Roozendaa1,'·s·.Briiens·~n- Ij.van Kloef. 

' ' 
DE OPSTELLINGEN: ====-==-=--.... ==================== 
LENS 1 

LENS 2 

!:~ê._2, 
~~.!ê._1 

LE1'TS 5 

- L,Baams, G.Tróll)inelen, G,Wouters, J,de HiÜitbr~ R,Zoün; C,Böesèken'; 
A.de Pagter, J.v.Rijn, E,Iloefnagel, R,Micka; L,Koning, R,Lavooy; 
Leider: Dhr.C,Franke, Samenkomst: 12,45 uur Lens-terrein, 
J.App0rloo, G.v.G0ssel,-M.v,llaggura, R,Bertens, G.Colpa, A,Heynen, , 
M,Ileynen,- J ,J[\llmaat,' A,!l'Juldér, R,v,Noort, A.Schneidér; A,Baven, G.Lè
lieveld, 'J,\r.Gastel; Leider: Dhr,A,v,Baggum, Samenkomst: 14:30 uur 
Den Hoorn-terrein. 

vrij (G,Lelieveld en J,v.Gast0l zie Lens 2), 
als vorige week. Leider: Dhr"1,Blok. Samenkomst:' 15,00 uur ingang Lens-
terrein m0t fiets/brommer. , 

als vorige week. Leid.er: Dhr.J,H0ynen. 
LENS 6, als vorige .-rnok. Leider: Dhr,F,Flumans, Samenkomst:' 12.00 uur Lens-t0rr, 
!:~ê._I vrij. 

LENS 9 :' als vorige week,, zonder 0,Borst, Leider: Dhr,H,Zoet,, 

VRI'.J.DAGAVOND :ilE.,\.TAVOinl KWIEK SPORT IN DE PIUS X 
LmîS 10: als vorige week, zonder W,v.d.Mije, met Q.Borst. Ros,~ P,de Haas, 

Leider: Dhr.N,Drabbe, Samenkomst: 15.15 uur Lens-t'.'rrein, 
LENS 11: 

LNfS 12: 

LI:NS 1 3: 

LENS 14: 

LEffS 15: 

als vorige week (P.de Haas zie 1 O). Leider: Dhr. W .Kouwenhoven. Sar.ienkomst: 
15.15 uur Lens-terrein. · 
als vorige week, met E,v.d.Hoven. Leider: Dhr.J,Bijsterveld. 
Samenkomst: 14.-- uur Lens-terrein. 
als vorige weck met F.Kr:is, (E,v,d,Hoven zie 12), 
c.Harland (2x) zie ook Lens 15. 

VRIJD,\.GAVOUD 3EATAVOND KWIEK SPORT IN DE PIUS X 
als vorige week,·met J,Pompen (F,Kras zie 13), Res,: P.Gordijn. 
Leider: Dhr.E,Sandifort. 

C,Harland (2:z:), rest als vorige weck, z,ond.er J,Pomp,m Czïe 14); 
Leider: Dhr,M.Verhoesen. Samenkomst: 14,30 uur Lens-terrein. 

VIlIJDAGAVOND ïlE.".TAVOND KWIEK SI'ORT IN DE PIUS X , 

LEN"S 16: 

LEiJS 17: 

LEtTS 18: 

L1:'JIJS 19: 

worcl t , woensda;;;avond bekend gema1kt, Leider: Dhr ,A. Wagenaar" Samenkomst: 
14,30 uur Lens-terrein. 

wordt woensdagavond bekend gemaakt. Leider: Dh.r,W.Michcls. 
Samenkomst: 14,-- uur Lens-terrein. 

als vorige woek.Leidor: Dhr.J.Colpa. Samenkomst: 13,45 uur Lens-terrein. 
als vorige, w0ek. Leider: Dhr,Il. Verbarc;indse, 

VRIJDAGAVOND BEATAVONID KWIEK SPORT nr DR PIUS X ----=---------==----=-====---==-== .. ---=-====--
• • • • #0 



LEITS 20: 
~ ------- als vorige weck. Leider: Dhr,R;,Pctors. 

. - •·· • ···c, - - . 

LE!.TS 21 : als vorige weck, Leider: Dhr,W,v,d,Tol. 

LilTS 22: ------- als vorige week (zonder E,Knijnenburg), Leider: Dhr,T.Daunan. 

LilfS 23: als vorigë ·weck, Leider: Dhr.A,Banning" Samenkomst: 12·.45 u,Lens-terroin. 

VRIJDAGAVOND BEATAVOND KWIEK SPORT Il, DE PIUS X 

A-SELEKTIETRAINING. 
Vanaf maandag 17 september a.s. kunnen uitsluitend de volgende· spelers de A-sc
lektietraining volgen: 

M.v.Daggum, C,Böeseken, J.v.Gastel, A,Hcyncm, M.Heynen, -J.de Hil
ster, E,Hoefnagcl, A,Jungschläger, R.Micka, Q.v.Noort, A,de Pag,
ter, J.v,Rijn, A,Schneider, H,Straver, a:Tromnielén,. Ci,Wouters, 
R,Zoun, L.Baams, L,Koning, R,Lavooy, A,Mulder. 

Opkomst voor deze spelers verplicht. Niet regelmatig opkomen zal verwijdering 
uit de selektiegroep tengevolge hebben. 
Dij verhindering verplicht afschrijven bij de heer C.Franke tussen 18.30 en 19,00 
uur, tel. 66.05,55,. 
De afgevallen spelers kunnen vunaf diezelfde datum trainen op woensdagavond 
vanaf 21 .-- uur o.l.v. d!3 )lesJr C,Franke, Op deze ,;wo:id zijn ook de overige A- _ 
klasscrs, die willen trainen, welkom, 

LENS 7, Ons droevig verhaal :van vorige week over de A-klassers is afgelopen 
weekeind bewaarheid geworden, Voor A 6 waren slechts 9 spelers beschik
baar en voor A 7 nog maar 7. Met veel Ja.mst en vliegwerk en dan)czij me
dewerking van enkele A-·en B-klassers, die' al h~dden ges,eeld, konden 
wij .nog komplote elftallen binnen de lijnen brengen, 
Helaas hebben wij de K,N,V,B, moeten verzoeken Lens 7 terug te trekken. 
De overgebleven 6 spelers zullen worden heringedeeld of eventueel evc:::-
geheveld nuar d0 Senior0n. 

Juko, 

BEATAVOHD KWIEK SPORT, --------.-------------
Zoals we twee weken geleden al annkondigden, maken we allo B- en C-klassors 
or nogmaals op att!3nt, dat Kwiek Sport zaterdag 15 september a.s, 1n beatavond 
organiseert in de krypto van. de Pius I aan de Ifongelolaan. 
't Feest begint om 20,00 uur en duurt tot 23.30 uur. En voor dat alles hoeven 
jullie helemaal niets te betalen, 
Kwiek.Spàrt rekent d{is op f;I.ink wat Lensers. 

KaKa, 

LENS 10 - B,M,T,4: 3-1, 
Ondanks het warme weer werd er, vanaf het eerste ·fluitsignaal in een redelijk. 
hoog tempo gespeeld, w~ar vooral Lens, in de eerste helft rekening houdend mot de 
afmatte_nde temperatuur, niets voor voelde. Het resultaat was "wol, dat er gaten 
viélen in de Lens-veste, waardöör-Ii.M,T, vrij snel een voorsprong kon nemen, 
Lens, hierdoor wakker geschud, 6ing één versnelling hoger spelen, ·hotgeen"dirókt 
tot govolg had, dat er grote paniek in de B,M,T.-gelederen ontstond, 
Vooral Bert de Niet wist na steeds fe-1 • door"etten veel veri·rarring to stichten, 
zodat doelpunten.niet konden uitblijven, Vanuit het middenveld, waar vooral Ro
n::ild Hofman uitstekend werk deed, ·werd de voorhoede van goede ballen voorzien, 

-- maar herhaaldelijk. verslikte on30 voorhoede zich in de vijandeli,jke buitenspelval, 
Vlak voor rust word eon vloeiende.combinatie beloond door oen schitterend doel
Pl\Ut vrui Rona~d Hof~an. Na de hervatting liet Lens zij~ ware gedaante zien door 
in een moordend tempo B,M.T, · in ·do verdediging te drukken. Enkele Lensers gingen 
hiordoor wel iets te individualistisch spelen, maar het geheel bleef op een ·rede
lijk peil. Vooral aanvoerder Paul Deviléo wist "zijn manncm" tot grote dadendran;; 
aan te sporen, stormde zelf nog eon keer naar voren, torwiJl hij 5 tegenstanders 
zijn hielen liet zien, maar schoot helaas vlak naast. . . . . . 
Ha con listig voorzctje van Lex Reesink zag llort de Niet zijn harde werken be
loond -in een gaaf doelpunt.· B.M,T. ondernam een wanhoopsoffensief en hot was de 
uitstekend op dreef zijnde Robby v.d,Kruk, die e0n bal van de doeilijn knalde, 
Vlak voor tijd wist Wim v.d,J.lije uit een onoverzichtelijke situatie de stond zclfD 
op,3-1 te brengen, geheel verdiend overigens. · 

Nico Drabbe. 
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PROGRAMMA 

PUPILLEN 

P U P I L L· E N . IDI 1{ È L:..P.lE :N • ' 

Z,\.TEilJJAG 1:5. sei,:rt'i3mb0r 1:9.71,.:.; • • ·•·· · 
13 .45 11ur 
·11 .45 uur 
12.45 uur 
12.45 uur 
11.45 uur 
·12;45 uur 

.D.!I.L.1 ... -.,Lens 1. .. , .. 
c'.romvliet ·2 :,:;-I;öns 2 '( n.:),.' 
II.D.'V .'.1 ' .. - Loris' 3 ·: '· ·:. 
Lens 4 - Dynamo 1 67 2 
H.M,S.rr.4. , - Lens 5 ·. 
Léns 6 · - Tonegido · 3' 

1lELPEN . '· !.,,.,_; . 

ZATERDAG 15 septomhor• 1973'; .. 
11,45 uur • V .u.c.1 · , :-,Lens 1· · 
11.45 uur Vredenburch 1 ·- Lens 2' · ,, 
12 .45 uur Lens 3 Quick St~ps 2 
11.45 uur 'Lens· 4 Cromvliot 3 ,., 
1 2. 1 5 uur Vies 3 Lens 5 ( :yr • ) • ~ I• . ~ . 

f.FSCHRIJVINGF::N: 

. \ \_._ 

Tcirrèin: 
Jlrasserskade, . Delft 
Roderijkorstraat 
Zuidorpark, 2e god. 
V2 . . 
Vrodorû'st1.aàn 
V3:, 

. ' 

. " " . . ~ •· 

\. / • • : • ' .= 

· Löudohstraat 
· Vreélénbtlrchweg, 
. , V1 

v2. 
Mgl:i.s Stokelaan 

Rijswijk 

Schriftelijk: vóór vrijdagb.vond -18.30 uur b'ij·dh'r,G.v.d:Ste~n, lîunspectlarm.303. 
Tolofonisch : vrijdagavond tussen 18.45.on ·19~30 uur (uitsluite~d in geval vii.n 

ziokto)·,.;tol. 66.13.14 klubgobouw. ' .. 
In noodgevallen kunnen do pÜpillen en weipon nog op zaterdagoèi;ton_d.tussen 10.45 · on 11.15 uur afbellen. Tol.66.13.14 Klubgobouw. 

i3 

;,FKEURilWEN; ·Bij i;lechto weersömstandigheden steeds éorst de afkeuringslijston . raadploge_n. Staat daarop bij '.'Pupillen en-Welpen" vorineld.: "GOEDGEKEURD", dan s-toods naar veld of punt van samenkomst komen. nr DIT 
GEVAL !,!;\G ER DUS lTiill' TELEFONISCH WORDEff GEilTFORMEERD NAAR EVEN'TUELE AFKEUHilWEt,. 
Sta::ct bij de afkouringsadrossen bij "Pupillen en Wo'ipon" vermeld: 
"ZIE AFKE!JRINGSLIJST", dan moot als volgt worden gehandeld: Voor_ 'do thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn de wods1rijden van Lens 5, 9 en 22 goedgekeurd, dan gaan ook de Pupillenen Welp0n-wodstrijden op ons veld door. 
Uitsluitend voor de uitwedstrijden mag in dat 6 eval telefonisch worden goïnformeerd, of hun wedstrijden doorgaan. (Tel.66.13.14.)'en wol zaterdagochtend tussen 10.45 on ll ;· __ uur. 

D E 0 P S T E L L I lf G E N: . . .-- ~ 

LEtfS p 1 : R.v.Oosten, L,Janm:.i.at, R.v.d.HooR:, 11.Leyn, R,Groor;i, R.Miohels, 
, R.Bloks, L.Lekahcma, J.v.d.Nieuwenhuisen, F.Rens, M,Jlfeerman, l,!.Veent:1an. L0ider: Paul v.d. Steen. Saraenko• st:-12,45 uur Lens-terrein, 

LEl'fS" P 2: P.Scholtes, c.Odenkirchon, R •. v.Baggum, R,Radeinaker, P,Eys, F.Jllom, A.v.d.Jlurg, M,Rutgors, P.do Groot, O.Könomann, J.Schipperen, R,do }loer. ''Leider: Rob Hoefhagól.' Samenkomst: 10.45 uur Lo;ns-terrein. 
lfOEN'SDAG 12 SEPTE!IIBER COCKTAILTOERNOOI. ====--================================= 

F.Tolenaars, R,v.Dijk, E.v.d.Harst, Ronald Wasserman, Robert Wasserman, B,Hcnkes, G.de Kok, 11,Ras,·R.v.Ruyveh, L,v.Rijn, B.v.d.Kruk, B,VestGr. Leider: Otto.Kortekaas. ,Samenkomst1· 12.00 u.Lens-terrein • 
. M.v.Zwpl, ·D.Fr~nken, R.ào. Gruyter,' J.Ra.iphor~t,. I,!.Riomen, ,R.Fromberg, R,do Haas, E.Swart,."J:v.Strncllen·, R.Buyi;;, J.schneider. Leider: Joop Meuleraan: 

WOEN'SDAG . 12 SEPTEMBER COCKTAILTOERNOOI. 
LENS P 2 

LENS P 6 

. ' 

F.I!ooghîeinstra, E.Bcyson,.T.Wandcrs, R.Grirnherg,P.Tettero, F.Wollins, JJ.Hoppenbrouwor, c·.de Kloyn, .M.Lu,ÎtÓn1Îouwer, E.Sandifort, F. Valkenhof, R.Matthijsen.' Leider: Dhr:'m:ippcnhrouwor: Samenkomst: 11 .QO .uur Lehs:..torrein. · · · · · " 

Il..Bergonhenegouwon, R.JJoolhouwer, F.Dullaart, F.v.d.Ho0ve11, G.Bontvclzon, J.Krijgsman, M,Wilmer, N ,Hoort, I.Overklift, M.Senton, F-v. Gorp, M.Welling, I.v.d.Zwan. Leider: Coen !Iooghiemstra. 



WOENSDAG 12 SEi'TEMBER COCKTAILTOERNOOI. 

LENS W 1 : M.v.d.Lans, H,Valentin, R,Groen, R,de Jong, R,v.d.Hoek, M,v.Adrich0m, 
J,Od0nkirchen, W,Colpa, J,Rombouts, L.v,Rijn, D,Pronk, E,Eykelhof, 
Leider: Hans Zoun, Samenkomst: 10,45 uur Lens-terrein, 

LENS W 2 K,Boon, B,Roozendaal, E,Perreyn, C,Ilorgmans, IJ,lleemskerk, P,llarland, 
T,Harland, R,Kanis, W,de Jong, J,Veenman, J,lfasserman. Leider: Guus 
Heynen. Srnaenkomst: 11.00 uur Lens-terrein. 

LEHS W 3: J,Greeve, M,Ilon, IJ,Driessen, R,Franke, A,Franken, C,lloefnagol, 
Rudie. llouweling, I.Kaffa, N,Niggebrugge, A.v:Pruyssen, II.Zoek, 
Leider: Jos v,d,Ende. 

LE!'rS W :± A.v,Gorp, Ronald llouweling, J,Koevoets, M,v,d,llallen, M,v,IJcheemen, 
E,v.Dop, A,Kuiper, J,v,Wassem, R,de Y.roon, R,v.d,Boogaardt, M,Du
trée, E,Warmenhoven. Leider: Arnold Brouwer. 

LENS W 5 A.v.IJlitterswijk, M,v,Houdt, E,Jager, E,Metselaar, J ,Riemen, E,v,Sc,n
ten, M.v.d.Boogaard, J ,Schuemie, J .v.d.Spiegel, W ,v,!folzen, M,v. 
Velzen. Samenkomst: 11,30 uur Lens-terrein. 

ATTENTIE OUDERS VAN WELPEN. 
Daar de laatste week bij do meeste elftallen 14 soms zelfs 15 welpen stonden 
opgesteld en dit voor veel jongens betekende, dat zo reserve moesten staan, 
hebben wij een vriendschappelijke wedstrijd geo:cganiseerd voor oen nieuw te vor
men 5e welpenelftal, 
Dit houdt in, dat diverse spelers een elftal zijn gezakt, voor hot grootste dool 
in overleg met hun leider. 
Momenteel zitten wij nog maar net een 58 welpen, maar dit zal in de komende wekon 
zeker groeien. 
1-Ti j hopen, dat U begrip kunt tonen en verzoeken U dit uit te leggen aan Uw zoon. 

OPSTELLilTGEN VOOR DE COCKTAILKOMPETITIE. 

Feyenoord. 
P,Schol tes (K) 
E,v,d,Harst 
E,Swart 
B,Hoppenbrouwer 
R,v,d,Hoek · 
J,Wasserman 
Ron !Iouwelin,, 
J,Koevoets 
N ,Niggebrugge 
E.Uarmenhoven 
R.Lovrinks 

Bayern München 
F.v,d,Hooven (K) 
n.v.Dijk 
P.Tettero 
R,Bergenhenegouwen 
J.Rombouts 
V.Veenman 
T,Harland 
H,Zock 

Ajax. 
F,Hcoghiemstra (K) 
B,Hcnkcs 
R.do Haas 
F,Welling 
Ch,Bergraans 
A,Kuiper 
Rudie Hcuweling 
A,v,Pruyson 
il.Franken 
E.Jager 
M,v.Boheemen 

A, C ,Milan 
B,Roozendaal (K) 
M,Riemen 
R,de Gruyt0r 
J,Krijgsman 
E,Eikelhof 
P.v.Es 
K,Ilocn 
M:.v,d,tTallen 

J. v, Wassem E,Jfotselaar 
L,Steemers W ,Pacqué 

Puweko, 

Real Madrid, 
E.v.Dop (K) 
R,1-Tasserman 
].Franken 
M,Wilmer 
B.Heemskerk 
W,de Jong 
P,Harland 
I,Kaffa, 
E,v,Santen 
A.v.Blitterswijk 

Barcelona 
M,v,Zwol (K) 
G.de Kok 
E.Buisen 
M,lfolling 
P,Pronk 
R,Kanis 
E,Perrein 
R,Franke 
J,Riemen 
G,Bentvclzen 

Samenkomst voor alle elftallen om 
13,45 uur klubgebouw LENS. 
Neem je juiste LENS-kleren mee. 

Programma woensdag 12 september 1973 cocktailkcmpetitie. 
14,00 uur: Feyenoord - ,LC.Milan 
14,45 uur: Ajax - Barcelona 
15,30 uur: Bayern München - Real Madrid. 

Eindelijk is het dan zever, De cocktailkompeti tie gaat woensdagmiddag 12 septor.ll:101' 
a.s. om 14,00 uur van start. Wij verwachten alle jongens, die opgesteld staan cm 
13,45 uur op Lens cm to strijden voor de mooie prijzen, Wij rekonen op mooi weer 

·~- t en natuurlijk ook op bolangstolling van veel moeders on misschien zelfs wat va-
ders, Tot a.s. woensdag. 0 , 

• 



' 
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D E L' E N S R E V U E 
..... 

Weekblad van dé Voetbalvereniging Lenig en Snel 

0 F F IC IELE MEDEDELINGEN, 

ALGEMENE VERGADERING 

In de Lensrevue van vorige week is een onduidelijkheid geslopen i.n de aankondi
ging van .de te houden Algemene Vergadering, 
De juiste datum is: maandag 15 oktober a.s., aanvang 20.- uur, 
Iedere Lenser gelieve deze avond acte de présence te geven ! 

TOEGANGSKAARTEN 

lfogmaals wordt erop gewezen, dat ieder
een steeds bij het betreden van ons kom
plex zijn blauwe toegangskaart moot kun
mm tonen. 

De toegang kán U and.ers worden 
geweigerd! 

AFRASTERING, 

Nogmaals wordt erop gewezen, dat de afrastering van het eerste veld er niet voor 
niets staat. Niemand anders. dan spelers en leiders mogen het veld betreden, 
Ook mogen de jongens niet op het hek of de dug-outs gaan zi ttèn, 

BOUW 

In da loop van de week zal het materiaalhok ·ill' het eerste kleedgèbouw worden ont
ruimd, pe spullen worden in een te plaatsen bouwkeet ondergebracht. De diverse 
betrokken kommissieleden dienen de komende tijd met enige overlast rekening to 
houdeµ, waarvoor zeker begrip zal zijn, 

STRAFZAAK 

De 'K,N :v ;n. Afd. 1 s-Gravenhage heeft F,Straathof voorwaardelijk geschorst voor 2 
·wedstrijden met een proeftijd tot 13-9-74 i.v.m. zijn optreden tijdens de wed
strijd Archipel 4-' Lens 6 (Sen.) op 9-9-73, 

NIEUWE LEDEN ========:;::;==== 
W.J.van Melzen 
J·.P .L. Schuemie• 
J,M.M,van der Spiegel 

IN BALLOTAGE 

B.Boelhouwer 
V.G.H.Paquay 
L,C.Steemers 
R,E,Loveri¼:s 
G ,Martopawiro 

08-2-65 (w) 
04-12-64 (W) 
15-8-65 (w) 

30-11-64 (w) 
21--05-63 (P) 
24-06-63 (Pl 
01-05-62 (P 
07-03-51 (s 

Loosduinsekad.e 654 
Molenaarstraat 174 
Copernicusstraat 181 

H.v.Deventerstraát 91 
Uolvenrade 123 · 
Wolvenrade 51 
Wolvenrade 7 
Rozenburgstraat 105 

ADRESWIJZIGINGEN· . 

68.48.86 

64.44.74 

_,.- 138 J\.,van Egmond naar Duindoornstr.147, Breda 016•0-44533 
··· ,578 T,J.v.d.Voort naar Abrikozenstraat 93, Den Haag. -- WJ\..WBETALERS 

Groot de, H,J. s Fl.116,- plus Fl,39,-- - Fl.15,- = Fl,140,--
Heiden v.d., M.H. s. Fl. 116 , - plus Fl.19,--
Kleyn de, F,C. S. Fl.116,- plus Fl.20,--
Winter de, F.J . s Fl. 116 , - plus Fl.48,--
Schaik van, 

. 
J.C. s Fl.116 ,- plus Fl.48,--

= Fl,135,--
= Fl.136,-
= Fl.16,h--
= Fl. 164,--

Dessing, M,C. J Fl. 80,- plus Fl,33,50 
Dessel van, G.F,. J Fl. 80,- plus· Fl,15,~-
Koevoets, A. J Fl. 80,- plus Fl,30,-~ 

= Fl.113,50 
= Fl. 95,-
= Fl.110,-

Kleef van, K, p Fl. 64,- plus Fl. 6,-- Fl. 70,-

. Frijters, J,P, NS Fl. 40 -' . plus Fl.18,-- = Fl. 58,-;... 

Bovenst_aand de namen van de leden, die zelfs nog kontributie over het vorig seizoen 
1 



moe-ten .. betalen~ ,J)eze .1-eden. zullen, m.i .• v~. 1. .oktober. nie.:t .. meer .J:ro:i::den __ qpge:;,teld, tenzij bovenstaande achterstand is voldaan, terwijl volgens de maatregel van do A.V. ook de hole kontributie voor het seizoen 1973/1974 moet worden betaald. Er zijn nog veel leden, die het 1e kwartaal 1973/74 nog niet hebben voldaan, hoewel dit volgens· dé rëglêrilenten "',fol is verë•ïst; -· · ··· ···· ·· 
Aan deze leden verzoeken wij onmiddellijk..te. betalen, zodat.J\ublikatie van de. naam op de volgende wanbetalerslijst,van 15 oktober a.s. wordt vermeden. 

Het Bestuur. 
TEGELPAD lîAAR TRIBUNE 
Het bestuur stelt pogingen in het werk. om op kort0 termijn een tegelpad te laten aanloggen vanaf het pad klubgebouwziJde naar de overdekte tribune. De benodigde to0els zijn inmiddels aangeschaft. 
NOGMAALS AUTO 1 S OP ONS TERREIN. -
Het bestuur wijst er nogmaals op, dat 
het gedurende hot weekeinde voor leden 
niet is toegestaan hun auto's op ons 
terrein te parkeren .• 

IN MEMORIAM 

Dit is uitsluitend toegestaan voor be
stuursleden .. en leden van Seko on Juko. 

Vorige )'Teek bereikte ons bericht van het overlijden van de heer Th.van Rijnj vader van onze leden Jos en Theo. . . 
1/ij betuigen onze' deelneming en wensen mevrouw van Rijn en haar kindèren sterkte in deze moeilijke periode. 
STARTSEIN UITBREIDING KLUllGEBOUW GEGEVEN". 
Niets staat de ~erkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van ons klubgebouw nog in de irng. De aannemer is van plan deze week te beg.innen met het verplaatsen van de afrastering achter ons klubgebouw om.de nodige bouwruimto te scheppen. Vervolgens zal er een opslagkeot worden geplaatst. Een van de eerste bouwtakeii. ··is· het wegbreken van de waterput achter het kleedgebouw. Eon nieuwe waterpu-è··wordt aangelegd in het huidige· materiaalhok, dat in de nabije toekoms·t als o.h. Ó,Ö ./massagoruimte gaat dienen. De tijdelijke ops~agkeet zal gedeeltelijk. als materiaalhok worden benut, althans ten tijde van de bouwwerkzaamheden. Als het hiervoor beschrevene is geregeld, dan kan met het graven van de bouwput worden begonnen. Onze leden 9-ienen er rekening mee te houden,· dat het met ini;ang van deze week niet meer r.iogelijk zal zijn achter het kleedgebouw te komen om daar fietséin' en brommers te_plaatsen. Die dienen in het vervolg in de fietsenstalling bij de ingans van het terrein· te worden geplaatst. · · Tot dit kleine ongemak en het nood-materiaalhok blijft voorlopig do overlast èo::porkt. 
Wat betreft de financiën kan nog worden ~eegedeeld, _dat de bank vorige week hoeft laten weten akkoord te gaan met de gevraagde geldlening. 
Wellicht inspireert de zichtbare ae..nvang van de bouw tot het gev:en van oen niouwè impuls aan de aktie voor het bouwfonds. · 
Om U een indruk te geven van do omvang van het nieuw te bouwen gedeelte enkele cijfers: Onze huidige kantine heeft een oppervlakte van 8 x 16 = 128 vierkante meter. Na de bouw is daar 11,20 x 6,70 "'75,04 vierkante meter bijgekom~n, zodàt" de kantine dan ruim 203 vierkante meters telt. 
Aohter het kloedgcbouw, dat zelf 5,35 x 24,19 = 129,42 vierkante meter oppervlakte heeft, worden ruimten gebouwd mot een oppervlakte van 6,55 x 26,44 = 175,83 viorkante·meter en vervolgens nog oen extra fustberging voor de keuken van-5,50· x 6,50 = 35,75 vierk. meter. 
!Ioeft,het·bestaande klubgebouw· (kantine, hal, toiletten, keuken) een oppervlakte v::m 191 vierk. meter, de totale nieuw te bouwen oppervlakte bedraagt 286,62 vierk. meter, hetgeen betekent, dat de uitbreiding bijna anderhalf maal zo groot is als het bestaande klubgebouw. ·· Do l;,ouwti;jci. is naar schatting ruim een half jaar. Deze wordt uiteraara sterk boinvlood door de weersomstandigheden. 

G .II. TWEE PUNTEN UIT DE LEIDSE IIEL 
Zondag tijdens do wedstrijd LFC ~ Lens 1 moesten we ineens sterk denken aan een passäge uit de oude film "The Bridge on the river·Kwai". Uie die film destijds hooft gbzion, kent do beelden van'de in de gloeiend hoto zon ploeterende mannen. Zo moosten wel doorgaan, anders ging d:e zweep erover. 

2 Op onze spelers lagen niet zwepen, maar twee kostbare punten te wachten. 



Ze ha~en niet voor niGts gesjouwd. Al na.tien minuten spr;ntti, .Wim Keetman achte::
een dieptepass aan en langs zijn dirokte tegenstander, hetgeen niet alleen een 
snelle voorsprong·, maar vooral ook ee~ flinke ruggesteun betekende. LFC had kenne
lijk moeite met de taktiek van Lens, want het had ·veel mooi te met het maken van hot 
eigen spel. De Lens-achterhoede maakte zich sleo"ts zorgen om de lange Leidse 
spits. Dit kon niet verholen, dat deze speler na 25 minuten de stand weer in even-
wicht braéht. 1-1 was ook do ruststand. · · 
N:i rust pakte Lons_de zaken meteen energiek aan en alweer na tien ·minuten stond 
Fred' de Zwart klaar om een voor de Leidse achterhoede onbereikbare bal op te pik
ken en in het doel te deponeren. lliGrna kreeg Lens zijn tegenstander goed in eon 
soort-houdgreep - voornamelijk omdat de lange LFC-spits volledig werd uitgescha
keld. Natuurlijk werd op den duur do :f:eidse druk groter, daartoe in de gelegenheid 
gesteld door het meer verdedigende Lensspel. Onze jongens knokten echter voor elko 
vierkante meter veld. En als het dan nog eens gevaarlijk word, dan stond' daar al
tijd nog Cees van der Beek, die öp een puike wedstrijd kan terugzien. Zijn lange 
uittrappen bezorgden de Leidse achterhoede vaak grote problemen. Wim Keetman kwam 
daardoor in soms kansrijke posities, maar er kwam geen doelpunt meer bij. 
Zondag komt Velo op bezoek, dat evenals Lens twee punten hoeft. Het verloor de 
eerste wedstrijd van Blauw _Zwart en won de tweede van Lugdunum. Dè Westl,m.ders 
houden van een nogal onstuimige start. Over de andere resultaten heeft U .al in 
de krant kunnen lezen. DEL bevestigde zijn kracht door Wilhelmus te kloppen; Laak-
kwartier blijkt redelijk te kunnen draaien en sleepte eon punt weg bij RKAVV; Ver·
burch debuteert sterk en won van Texas; Blauw Zwart kre0g oen pak slaag van 1!1 her•-
borèn Naaldwijk. ~, 
D0 stand is nog weinig zegg0nd. De vierde plaats van .. Lens misschien geflatteerd, 
maar misschien.ook niet. Onze jongens.hebben in elk geval gotoona heel wat mans 
te zijn. -

DEL 
Lakwa 
Verburoh 
LENS 
LFC. 
Hilhelmus 
Velo· 
Naaldwijk 
El.Zwart 
RKAVV 
Texas/DHB 
Lugdunum 

2-2-0-0-4 
2-1-1-0-3 
2-1-1-0-3 
2-1-0-1-2 
2-1--0-1-2 
2-1-0-1-2 
2~1-0-1-2 
2-1-0-1-2 
2-1-0-1-2 
2-0-2-0-2 
2--0-0-2-0 
2-0-0-2-0 

De opst0lling was als volgt, 

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

' 

C.v.d.Ileok, P.de Jongh, R.Fortman, R.v.m:i.rtings
veldt, J.Zç,ot, F.de Zwart.-(P.Hop), J.Engl0b0rt, 
D.Schönherr, D.Brandenburg, L.Hazelzet (T.llop) 0n 
W.Keetmsn. 

LF.NS-POPFESTIVAL 28 SEPTEMEER 1972. 

Het seiz.9en is alweer enige weken geleden begonn0n en de hele L0ns-machine draait 
weer op volle toeren. Een radertje vän'- ·deze machine vormt de KAK,'\., welke ook dit 
seizoen weer boordevol ambiti0uze ideeën zit. All0 leden van do ÏCA.KA: zijn vol··gooè.e 
moed, want met de medewerking van Lens-oud 011 jong zal het weer een gew0ldig sei-
zoen wórden. · 
Do spits wordt dit jaar afgebeten door de jongere Lens-leden, dié allen door de 
KAKA worden uitgenodigd om op 28 september a.s. in 1 t Lens-klubg0bouw aanwezig t0 
zijn. Die avond girnft naGJelijk do "FAIR IMPRESSION DRIVE-Il{ DISCOTHEEK" we0r 00n 
vun haar grandioze "performances". 
Zoals jullie weten, staat Ton• Hoek c.s. altijd borg voor het bètère hitwerk. 
Je kunt het z0 gek niet verzinnen, of' Ton heeft de plaat wol. 'men korte en onvol-
ledige opsomming, Slade, Swoet, Golden Earring, Alice Coop0r enz. ' 
De KAKA staat .garant voor een tof sfeertje en, .lot wel, voor g01ioeg vrouwelijk 
materieel, wat als vanouds zal worden beleverd door onz0 onovertroffen zustervor
cnigi!lg KWIEK-SPORT. 

De toegangsprijs (Fl.1 ,50) GJag geen ~elets0l zijn om tot do Lens-incrowd te gaan 
behoren. 
Enkele gegevens moeten wij 

aanvangstijd: 
sluitingstijd: 

echter 
20.30 
01.00 

' nog aan julli0 kwijt, t.w.: 
• uur·: . 

uur. 3 



Bedienend Personeel: Fam. Hiarck 
Tccgo.,_YJ.kel ijk voer: . Senioren ;n A- on B-klassers, 
B~ys. en girls·, we rekoncm op jullie ! ! ! ! ! ! ! 

KAKA, 
!CLAVERJASAVOND. 
Afgelopen vrijdag hcbben·18 klaverjas-paren an,n de eerste Lens~kaartavond deelgenomen. Eon aardig begin mogen we zeggen en we hebben dn,n ook goede· hoop voor do 
kor,1ende kerstdrive. We zullen daarvóór echter nog wel 'n oofenavondje organiseren. De eerste prijs werd vrijdag in de wacht gesleept door Arnold Brouwer en Wim v.d. Linde, die met ruim verschil Fred Bavon en Arnold Banning achter zich lieten; 
5666 c,m 5270 punten. Deze krijgen echter dit jaar, met allo andere deelnemers on uiteraard ook nieuwe gezichten, allo kans ook eens op de eerste plaats beslag te luggen. 
Uo hopcm wel, dat volgende. koren ook do oudere loden zich wat moor :iandienen, ,:,.n,ngczien or vrijdag vooral door do jongeren om ,de gonover werd gevochten. 

Kakn.. PROGRAMMA LENS DAMESELFTAL 
Vanavond, woensdagavond 19 september, speelt ons damoselftal om 19.00 uur togen 
Ccleritas. Scheidsrechter is de heer J,F,Meskos,. Ccleritas heeft tijdens de ko•-petitio al mot 3-0 van PDK gewonnen on mot 1-1 gclijkgospoold togen SEP. Als Lens filat dezelfde instelling als vorige weck tegen SE? hot veld in gaat - hot werd 
toen 3-0 - dan ligt con overwinning in hot verschiet, 
Vrijdagavond aanstaande (21 september) staat eon uitwedstrijd tegen Duindorp SV op het programma; aanv=g 20.15 uur; scheiq.srcchtcr is do hoor A,Schuttenhelm. Dit ·bctekcnt,dat do training op deze avond geen doorgung kan vinden. Er wordt om 
19.15 uur verzameld in hot klubgcbcuw. 
Woensdagavond 26 september volgt weer een thuiswedstrijd tegen Hook van Holland; aanvang 19,00 uur. 
Opstelling voor woensdag: 

Bctsy, Ria, Yvonne, Moos, Mary, Josettc, Thea v/d H,, Anner.iiek, 
Angelique, Marijot, Bernadette; ros. Carolien, Gemme, Marian. 

Degenen, die reserve staan, zijn toch verplicht bij de wedstrijd te zijn i.v.m. uitvallers of afschrijvingen, wanneGr dit niet gobGurt, volgt oen oxtra reservobeurt, 

U moet het zelf maar weten (deel 2) ! 
,~.s. zondag speelt het 1e v= Lens togen 
Velo uit Wateringen, Wij verwachten con 
groto~toolcop van kijkers en daarom doen 
wij nogmaals een dringend beroep op ::üle 
leden en donateurs hun lidmaatschaps---
kaart bij zich te_hebbcn en deze bij het 
betreáan van het veld te tonen. 

Namens de Accofilodatie-Kommissie, 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 23 SEPTEMBER 1973, 
14.00 uur Lens 1 . - Velo 1 V1 G1 L 11.00 uur· Lens 2 - D.H,C.2 V1 G1 L 
12.00 uur H.M.S.H.2 Lens 3 
11. 15 uur Spoorwijk 2 Lens 4 
12 .oo uur Flamingo's 2 - I,ens 5 
10.00 uur G.D,A.4 - Lens 6" 
14.00 uur Quick 7 - Lens 7 
12.00 uur J3.M.T.6 - Lens 8 
14.0.0 uur Ccleritas 8 - Lens 9 
10,00 uur H.D.V,5 - Lens 10 
10.00 uur Lens 11 - A.D,S.6 V2 G1 L 
11.30 uur Lens 12 - Spoorwijk 8 V2 G2 L 
LIGGIN"G DER VELDEN: 
H.M. S.II. Vrederustlaan 
Spoorwijk - Hengelolan,n 

6/4 
6/4 

5/3 
4/2 

Flamingo's - Sportpark "Irene", Schaapweg, Rijswijk 
G,D.A. Ockenburgh . 

4 Quick - Sav,Loh~anlaan hoek Sportlann 

DENK 1\J\N mv LIDMAAT-

SCHJ\.PSKAART 

Schoidsrechter: 
C.A.Bakker 
M.Slierings 
A,den Heyer 
A,J,Horstman 
A,G.Romeyn 
G,Niehat 
H.Verheyen 
J.W.Meyór 
J.P,de Boer 
L,Volkors 
G,v,d.Plas 



B.M.T. Hengelolaan 
Celeritas Leyweg t.o. woonwagenkamp 
rr.D.V. - Zuiderpark 2o gedeelte. 

VERZAMELEN: 

Lens 3 -11.15 uur Klubgebouw Lens 8 - 11.15 uur Klubgebouw 
Lens 4 10.30 " " Lens 9 13 .15 " " 
Lens 5 - 11.15 " " Lcms 10 - 9.15 Il " 
Lcms 6 - 9.00 Il Il 

Lens 7 13.00 " " 
DE OPSTELLINGEN: =======================-====-= 
Lens 1 on 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 

Lens 3 
met J.llortens 
en H,Brandonburg 

Lens 6 
met A,Bauman 
G.do,Hoogd naar 4 

Lens 9 
als bekend 

· m:et J'f, Verdonk 

.Lens 4 
mot P.Rossit 
on G. de IIoogd . 
CT.Vervaart naar 5 

Lens 7 
mot J.Witting 

Lens 10 
A.Verdonk 2x 
14.00 u.naar Lens 9 

Lens 5 
mot Th.v.Rijn en G.VervD,art 

• À.Bauman naar 6. 

Lens 8 
J. Wi tting nq.ar·-'7·. 

Lens 11 
als b~kend. 

Lens 12 
al,§ bek:end 

AFSCHRIJVINGEN: Op de tijden en onder het telefoonnummer als verleden week bij do 
opstellingen vermeld. In twijfelgevallen bij Dhr. Ch.Bloks tussen 
20 en 21 .OO uur telef. 29,28,38. De heren aanvoerders dienen zich, 
ook al hebben zij geen afschrijvingen, vrijdagavond tussen 21.00 
en 22.00 uur i~ verbinding to stollen mot Dhr.CQ.Bloks, tel. 
29.28.38. . 

Vmi de Seko zijn zondag vanaf 9 uur de horen Ch.Bloks on R.Bom op het.veld 
1 

n.n.rrwezig •. 

Programma Senioren voor zondag 30 september 1973: 
14.30 uur Haaldwijk 1 - Lens 1 10.00 uur Lens 8· ·- ar.Wit 4 
10.QO uur C.K.C.2 - Lens 2 12 .oo uur Lens 9 - Spoorwijk 6 
11 • 00 uur Lens 3 - P.D.K.2 14.00 uur Lens 10 - F;Speed 4 
13.00 uur Lens 4 - Q,uick 3 10.00 uur Q,uick 1 ~ ·- ·Lens 11 
10.00 uur Lens 5 - Westerkw.3 10.00 uur Gona 8 - Lens 12 
12.00 uur Lens 6 - Duno 3 
14.00 uur Lens 7 - n.M.s.rr.4 

1fogens niet-opkomen zonder afschrijving krijgen de spelers H.Vordonk en P.Schouton 
2 reservebeurten. Voor vèrweer'op maandagavond bij de Soko in hot klubgebouw. 

Van de spelers C.Berenbak en J.Endlïch zijn hun legitiraatiekaa.rten bij de bar · 
aanwezig; • ~ 

•. • 1 

Uitsr'cige~ van. ~fge~open zondag:. 

/;..F;c:,,1 - Léns 1 1-2 Lens 8 - Texas D.H.]3.6 6-0 
s.v.v.3 - Lens 2 1-1 'Léns 9 - H'.v:Holland 5 2-1 
Lens 3 - Westlandia 2 3-0 Lens 10 · - Triomph 3 2-2 
Lens 4. - D,H.L,3 0-0 Celeritas 9 - Lens 11 4-2 
bons 5 - Westlandia 5 1-5 Cromvliot 10 ,..:. Lens 12 1-î 
Lens 6 - RK.D.E.0,5 4-1 
Lens 7 - Coleritas 4 

0

2'-3 DEJ:IK AAJ.'I UW LIDMAATSCHAPSKAART· ! 
=========;::;===== 

V A R I 'A A N T J E S · · 

- Wie oh wie is Arno vmi do Tribune ? 
Ingezonden stukken worden gaa.rno goacceptoerd, mits ,ze niot anoniem zij11;-..: _ _' 

- Laa,t do dwazen praten, zo kunnen gelijk hebben., 
- Zo'n flipperka~t is net een wieg. 

- Ilet :J.ing hangt·er nog. Zal erriog wát'inzitten ·7 
: . : 5 



- Hans van dor Kleij en Mieke vm:i der Kloij-Haas zeggen U hartelijk dm:ik voor do ovorweldigende belangstelling, die zij lij gelegenheid van hun huwelijk ook van U mochten ontvangen, 
- Er staat bij do ingang nog steeds een geweldige krantenbak, 
- Wat dacht U van de aktie, "stapel tjo kranten". 
- Als ieder lid ééns per wook'zijn krantombak loogt, dan hebben we eon paar. honderd "stapeltjes", 
- Eén "stapeltje" onder do arm? 
- Voor moodors met kindorwagens 3"stapeltjos", 
- Maak ons maar stapelgek met Uw "stapeltjes". 
- Tijdens do wedstrijd Lens W 4 - Westlandia W 3 op 'zaterdag 1 september heeft Edward Jager zijn trainingsjack in hot kleodgebouw laten liggen, Wil degene, diG per abu'is eon verkeerd jack heeft meegenomen, dit teruggeven aan Edward Jager, lTeimarstraat 67, tel. 33. 21 • 33. 
PROGRAMMA JUNIOREN 
ZOi'TDAG 23 SEPTEI\IDER 1973, 
12.00 uur Lens 2 - Gona 1 
14,00 uur Lens 3 - DJIB,R,K,1 
10,30 uur Lons 6 - Rava 2 
ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1973. 
16.15 uur Katwijk 1 ~ Lens 1 
13,00 uur Lens 4 
14,45 uur Sp9orwijk 3 
!4, 30 uur Westlandia 8 
16.00 uur Lens 10 
14,45 µur Lens 11 
13,30 uur Lens 12 
·14.45 uur Triomph 3 
13,30 uur Duno 7 

- Flamingo I s 2 
- Lens 5 
- Lens 9 
- Rava 7· 
- Or.Blauw 2 
- Rava 8 
- Lons 13 
- Lens 14 

14.45 uur Lens 15 
13,30 uur Laakkwartior 

- Westerkwartier 7 

• Lens 17 vrij 
13.30 uur V,V.]:,11 
10.45 uur Ooievaars 7 
13,30 uur G,D,S,13 · 
13,30 uur 
13,30 uur 
13,30 uur 

A,Ii.~.4 
Kranenburg 5 
Lens 23 

AFSCHRIJVINGEN: 

8 - Lens 16 
.. ., 

- Lens 1·8 
- Lens 19 
- Lens 20 
- Lens 21 
- Lens 22 
- Scheveningen 16 

Terrein: 
V3 
V3 
V3 

Hoornospolder, Katwijk 
V1 
Dodomsvaartweg 
Lange Broekweg, N aald.-r, 
V1 
V2 
V2 
Zuiderpark, 2o god, 
Mgr,Nolenslaan 
V3 
Jansoniusstraat 

Zuidcrpark 
Zuiderpark, 2e ged. · 
Erasmuswog 
Monstorsoweg, Loosduinen 
Duinlaan 
V3 

Schriftelij!'.:: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G,v.d,Steon, Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch: vrijdagavond tussen 18,45 on 19,30 uur (uitsluitend in geval van ziekte): A-klassors ( 1 t/m 8) : dhr,ff.,Hop, tol. 94,41.59, B-klassers ( 9 t/m 15): dhr,O,Kortekaas, tol,67,40,40, 

C-klassers (16 t/m 23): dhr,R,Beckor, tol, 55,94,77 In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11,00 ,uur àfbellon bij dhr,G.v,d.Stoen, tol, 39,86,94, 
I..FKEIJRINGEU: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds de afkeuringslijston raadplegen. Tolofonisoho informaties worden hierover niet verstrekt. --

✓ 1HET-0PKOMERS: De publikatie ovor do straf ,g;an P,Gordijn vorige )'foek berust op con mis vors tand. 
KEEPERSTRAINING: vrijdag 16,45 uur voor B.Roozendaal en H.van Kloef en S,Bruens, zaterdag 10.00 uur voor F,Vorbarendso en C.Harland, 
D E ·o P S T E L L I N G E N : 

LENS"1 : L.Baams, G.Trommolen, G.Wouters, J.do Hilster, R,Zoun; C,Böosoken, A.Daven, A,do Pagter, J.v.Rijn, E.Hoefnagel, R,Micka, A,Schnaider, J.van Gastel (2x). Leider: Dhr.C.Franko, Samenkomst: 14.30 uur Lons-torr, 
LEN'S 2 J.v.Gastel (2x), G,v.Gessel, J.l.v,Baggum, R,v.d,Meer, L,Koning, R,Lavo~y, 6 



LEtifS 3 

,'\. 

LEJITS 5 

Lens 6 

LENS 9 

J,Janmaat, G,Colpa, A,Heynen, M,Heynen, A,Mu:Îder, R,v,Noort, R,Bertons. 
Leider: Dhr.A.v,Baggum, 

G ,Bloks, R,Jiulselmans, A,Kleiwegt, P,Lejewaan, G.Lelievold,, J ,Post, 
II,Straver, F,Veeren, A,Verbarendse, M,Magne·e·,· J,Apperloo, J.v.Velzen, 
C ,Hooghiemstra, · : · • 

E,Castenmiller, H,v.d.Broek, A,de Groot, ,J •. Hollink, R,Hoemskerk, R,v, 
Hoek, P.v,Rijn, J.Slabbers, W,v.d.Lindon, P,Moyer, M,v,Wassem-·, , 

P. de Wolf, . R, v ,Luxemburg. Leider: Dhr ,A. Blok. 

1\,Brouwer, P,Bcoms, A·,v·.d•,Aar., R,Guit, A,Hoefnagel, H,Koyner, G,Hoogor
vorst, F,Klos;E.Reesink, H,Ruyter, A,Slabbers, J,Tettoroo, J,Wijn.:. 
gaarde. Samenkomst: 14.bo uur Lens-terrein. 

R,Bom, F,Magnee; P,Driessen, R,v,d.Lindo, E,Booms, J.Ruytors, J,Hout
schil-t;::rr:,Teunii:,:, J.de Waal, F,v;Oostayen, F,v.Os, F,Wouters, B,Ruiter
man, Leider: Dhr.F,Flumans. 

A.v.Velzen, E,Landman, P,Perrey:n, T,de Kok, R,v.d,Laan, T,Hop, M,Wol
ters, A. 's-Gravendijk, S,Brard, O,Borst, C.Schenkels, A.v.JÇ!,eef,. Leider~ 
Dhr.J.Zoet. Samenkomst: 13.15 uur Lens-terrein. · · 

LEl'TS 10: P.Devilee (A)~ P.de Haas, R,Hofman; R,v.d.Kruk, ,T.Lausberg, J,Lusten
·.· houwer·, J3,do):f:i.et, M,Poporkamp, L,Reesink, J.v,Rijn, J,Bron:g0r, J,Bro

. chard. Lcüder': Dhr,N ,Drabbe. Samenkomst: 15,30 uur Lens-terrëin, 

LEtifS 11: G,Boolhouwor., K,v,d,Ende, R,Leyn, M,Looye, E.v.Luxemburg, G,Mahiou;(A) 
T,v,Maron, R,v.d,Moer, K,v.d.Meys, W,v,d.Mye, M,Prins, Th,Prins, J,v,d. 
Hol. Leider: Dhr.W.Kouwenhcven, 

LEtifS 12: P,Blom, J,Coli, R,v,Domburg, P,v,Duyn, W,Groon, E,v,d.Hoven, F,Kortc
kaas, L.Lejewaan, K,Lipman, H,Uding, R,Wijsman, D,v,d,Zwan. Leider: 
Dhr,J ,J3ijsterveld. .. · 

!!!:!NS 13: R,Blank, R,v.d,Boogaard, ·c.Harland, A,Hàonstok, R,Hoppenbrouwors, M,Jan
son, F,Kr1s, R,v.d.Loeden, H,Spcler, II,G.Wubben, R,Zotz, M,v,Zwcdon, 
Leider:•Dhr,H,Dankers. Samenkomst: 13,45 uur Lens-terrein. 

!!~~-l±: A.Ellingor, N,Groonewegen, M,de Groot, R,Kloywegt, A,Koevoots, 
Th.!.!ooyman, L,Oostorvoor, J.Pompen, J,Wasserman, H,P,Wubben, P,Gordijn, 
B,Grimbergen, Leider: Dhr.S,Sandifort. Samenkomst: 12,30 u.Lons-terr6ir,., 

!!~ê_l2= 'P.Dullaart, R,v.Elderen, T.Gimberg, T,Janscn, J.de Korte, L,v,Maarsovoo"a 
M.v.Pelt, W.Rots, M,Schmitz, A.Sips, F,Verbarondse, W.Heynon, A,Koc~ . 
voets. Leider: Dhr,M.Verhoescn. 

LEtifS 16: R,v.Loon, A.Ovcrgaauw, R,Nocrdeloos, lf,Frantzen, P,v,d,Burg, c;v,J3eek, 
C,Vormeulen, P.Valkenburg, P,Lucas, F,Fortman, F,v.Volzen, R,Versteog, 

.. 
LENS 1 '.7-: 

LEUS Hl: 

LENS .1.9: 

J,Riemen. Leider: Dhr,A,Wagenaar. · · · 

vrij. F.Verbarondse, A,Koevoots on W.Heynon - zie Lens~ 15, ' 

als vorige week. Leider: Dhr.J.Colpn. Samenkomst: 12,30"uur Lens, 

als vorige week - mot R.Coli. S,Bruens zie keeperstraining, 
Leider: Dhr.JI,Vorbarendse. Samenkomst: 10.00 uur Lens. 

, ~TS 20:- Als vorige weck. Leider: Dhr •. R:Petcrs, Samenkomst: 12,30 uur Lens •. 

L1'NS 21: R,Aarle; P.Bakvis, F.Bauman, G.Boon, E,Franko, P.de Gier, F,Mos, 
R.Notobaard, M,Rovors, R.v.Viersen, ·R.de Vos, CT.Jansen, R,Stravors, 
Leider: Dhr,W,v.d,Tol. Samenkomst: 12.30 uur Lens, 

LEUS 22: Als vorige wook met R.Peeters: Leider: Dhr,T,Bauino.n. Samenkomst: 
12.JO uur Lens. · 

LEUS 23: Als vori,3'G week. Leider: Dhr.A,Banning. 

S1'."LEKTIETRAINilîG C~KU1.SSERS. 

Vanaf maandag 24 september a.s. zal de selektietraining voor de C-klassers 
uitsluitend door ·de volgende, spelers mogen worden bezocht: 

R.v.Loon, A,Overg1muw, ·R,Noord0loos, W .Frantzen, 
P,v._d.Burg, C.v,B0ok, C•,Vcrmoulen, P,Vnlken:mrg, O.Huis, 
P,Lucas, F.Fortman, F,v,Volzen, R;versteeg, R,de Koyzer, 
J,Riemen, P,Lelievold, R,J3on 1 F,Vorbarendse. 



, Do training voor deze speler.s is verpl.icht. Niet regelmatig opkomen zal verwijdering uit de selektiegroep tengevolge hebben. ,lfschri jven is verplicht bij verhindering tussen 1 7. 00 en 1 7. 30 uur bij A, Wagen aar, tel. 67 ,59,04, . 
De afgevallen spelers kunnen voortàan trainen o.l.v. Nico Drabbe, (.zie elders in Lens-revue). 

;.'; . . 

Uitsl:::;gon Junicre~_l5/16.s~p!~~~er 1973: 
s.v.w.1 - Lens 1 0-4 ·Lens· 14 -H,D.V,3 6-2 Den Hcorn 1 - Lens 2 3-0 v.c.s.9 - Lens 15 0-3 RK,D.:E,,0,2 - Lens 4 1-3 Lens· 16 .- Westlandia 13 1-1 Lens 5 - R,A.S,2 . 1-2 O,D,B,5 - Lens 17 6.:. 1 Velo 6 - Lens 6 1 .:.1 RK,A.v.v.15 - Lens 18· 5-2 Lens 9 - v.c.s.5 1 ~1 ,Lens 19 - G,D.C,,P,H,J 0-1 O.D,B,3 - Lens 10 · 0-3 Lens 20 -: D.w .o .13 1-1 G.D.S.7 - Lens 11 2-6 Lens 21 - Vies 12· 6-3 R .A .·S. 3 .- Lens .12 0-:3 'velo 23 - Lens 23 9-0 Lens ·13 - Velo 15 q-0 
WIJZIGING TRAINING c- en Jl-KL.î.SSERS, 
Lens 18 en 19 zullen voortaan trainen op maandag van 18,00 - 19.00 uur. Lens.20 t/m 23 trainen'op woensdag van 18.00 - 19,00 uur, Aanwezig·17.45 uur. Do maandagavond is verplicht, 
Lens 11 t/m 15·trainen voortaan op 9-insd~g van 18,00 - 19.00 uur. Aanwezig 17 ,45 uur. 
Bij wangedrag tijdens de trainingen volgt uitsluiting hiervan, b~nevons 2 extra re serve beurten, . 
Do niouw0 regeling gaat a.s. maandag in. 
PROGR,lMMA PUPILLEN EN WELPEN 
PUPILLEN. 
ZATERDAG 22 september 1973, Terrein: 12,00 uur Lens 1 - Quick 1 V1 12.00 uur Lens 2 - Rijswijk 2 V2 12,00 uur Lens 3 - H,M,S,II,3 V3 11 .oo uur R,V,C,4 ··.:.::Lens 4 Schaapweg, Rijswijk 11 ,00 uur Lens 5 - Vredenburch 5 V3 1 o. 15 .,uur Rijswijk 7 - Lens· 6 Schaapwo./5, Rijswijk 
WELPEN 
ZATERDAG 22 september 1973. 
10,00 uur v.c.s.1 - Lens 1 Dedemsvaartweg 11.00 uur Lens 2 - Vredenburch 1 V1 10,00 uur R,V,C,3 - Lens 3 Scha"!,pweg, Rijswijk 10.00 uur Lens 4 - Rava 3 V2 11,00 uur Lens 5 - v.v.P."2 V2 
AFSCHRIJVINGEN: 
Schriftelij~ : vóór vrijdagavond 18:30 uur bij dhr,G.v,d,Steen.', Nunspeetlaan 303. 
Telefonisch : vrtjdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval VRn ziekte), tel. 66. 13. 14 Klubgebouw. 
In noodgevallen kunnen de pupille.11 on welpen nog. op zaterdagochtend tussen 9,00 en 9,1_5 uurafbellon, Tol.66,13.14 klubgebouw, 
,lFKEUTIINGEN: Bij slechte weorsor.istandigheden steeds eerst de af/rnuringslijsten raadplegen. Staat daar.op bij "Pupillen on Welpen" vermeld: "GOEDGEKEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen, IN DIT GEVAL mw ER DUS NIET TELEFONISCH. WORTIEtr GEINFORMEERD NA.ii.R EVENTUELE AFKEURINGEN. 

Staat bij de afkeuringsadressen bij "Pupillen on Welpen" vermeld: "ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeld: Voor do thuiswedstrijden moot juniorenlijst worden geraadpleegd, Zijn do wodstrijden van Lens 4, 11 en 23 goedgekeurd, d'l,Il gaan ook de Pupillen-8 on Welpen-wedstrijden op ons veld door. Uitsluitend voor de uitwod-



. . \ 
D E 
LENS P 

.. · 

• 

-

strijden mag in dat gevul telefonisch worden gqinförmeord CÏf hun 
wedstrijden doorgaan, (Tel. 66. 13 .14.) ,en wol zaterdagóolitêriq ··füs

,scm 9,00 en 9, 15 uur • 

0 PST E 11 INGEN: 
. . 

1. .R,v,Oostcn, L,Janmaat, R,v.d,Ilock, M,Leyn, R,Grocm, R,Michels, , 
R,Bloks, 1,Lekahena, ·J.v.d,Nieuwcnhuisen, F,Rens, M,Veenman; M,!ljeer
man. Leider: Paul v.d. ·steen, 

·LENS P 2 . p·,Scholtes, C,Odenkirchen, R,v.Baglsllm, R,Rademakor, P,Eys, F,Blom, 
M,Rutgers, P,de Groot, O,Könoman., J.Sohipperen,--R,de Boer, A,v,ch, 

Burg, Leider: Rob Hoefnagel, 

LENS P 3 F,Tolenaars, R,v.Dijk, E.v,d,Ilarst, R,Wasserman, R,Wassorman, B,Hen-
kes, G,de Kok, M,Ras, R,v,Ruyven, L,v,Rijn, B.v.d. Kruk, D,Vestor, 

'E,Si-mrt. Leider: Otto Kortekaas. 

LENS P 4 R.Loveriks, M,v,Zwol, D,Franken,.R,de Gruyter, J,Raaphorst, R,From
berg, R.de Ha:ts, J,v.Straalen, R,Buys, J.Schneider, T,Wanders, 
M,Riemen, Leider: Joop Mouleman. Samenkomst: 10.15 uur Lens-terrein. 

LEJ:îS P 5 F,Hooghiemstra, È,Buysen, R.Grimbcrg, :P,Tettoro, F,Welling, B,!Iop
penbrouwor, C,do ·Kloyn, M,Lustonhouwer, E,Sandîi0öTt, F,Valk,mhof, 
R.Matthijsen, M,Senten, J.Krijgsman, Leider: Dhr.!Ioppenbrouwer. 

• L • 

L:ENS P 6.: R,Bergenhenegouwen, R,l3oelhouwer, F,Dullaart, F,v.d,Hoeven, G,l3ont
velzon, !,!,Wilmer, lf .Noort, I.Ovorklift, F.v.Gorp, M,Welling, I,.Y,d, 
Zwan,. L.Steomers, V,Paquay, Leider: Coen Hooghiomstra, 
Samenkomst, 9.30 uur Lens-terrein, 

LfflS 1-1 1 M,v.d,Lans, !I,Valentirt, R,Groen, R,de Jone, R,v,d,Hook, M,v.Adriohem, 
J.Odenkirchen, W,Colpa, J,Romb'."uts, L,v,Rijn, n.Pronk, E,Eykelhof, 
Leider: Hans Zoun. Samenkomst: 9,30 uur Le~s-terrein. 

LENS W ? ](.Boon, ].Roozendaal·, E,Perreïjn, C,l3ergmans'; l3,Heemskerk, P,Harland, 
T,Harland, R.Kanis, w:de Jong, J,Veenman, J,llasserman, P.v.Es, 
Leider: Guus Hoynen. · · 

B. Roozendaal zie kooperstraining. 
' LENS W 3 :-- J,Greove, M,Bon, B,Driessen, R,Franko, A.Franken, C,Hoofnai;el, 

LENS W 4 

LffiS W 5 : 

Rudie Hotlweling, I.Kaffa, N ,Niggebrugge, A.v.Pruyssen, A,Kuiper, M, 
Dutrée. Leider: Jos v.d,Ende, Samenkomst: 9.15 uur Lens-terrein. 

II.Zoek, A,v.Gorp, Ronald Houweling, J.Koevoets, M.v.d,Wallen, 
M,v,Boheomen, ·E,v.Dop, J.v.Wassem, R,de Kroon, R,v.d.Boogo.ardt, 
E,lfarmenhoven, M,v.d,l3oogaard. Leider: ArnoI\l· l3rouwer. · • 

; ' 

, .. , ._ - ••• ... -H ... ,,.. ''"' ,, 
A,v.Blitterswîjk, M.v,Houdt, E,_Jager, E,Metselaar, J,Riemen, E.v.San
ten, J,Sohuomie, J,v,d,Spiegol,.•W.v,Melzen, M.v.,.:1/;elzen, J3,Boelhouwer. 

Uitslagen pupillen en welpen: 1 september 1973, 

Lens P 1 o.s.c. p 1 
.. ,.-Lens •·P 2 - Laakkwartier p 2 

K.M.D. p 1 ~ Lens P 3 
Lens P 4 Quick P 5 
K,M,D. p 2 Lens P 5 
Lens :i;i 6 -Westerkwartier p 4 
Uitslagen: 8 september 1973, 

Lens P 1 - n.s.v.r. p 1 ~vr.) 
Juventas P 1 ; ~ Lens P 2 
Lens P 3 - Laakkwc.rti0r p 3 
Die Hn.ghe p 3 - Lens P 4 
Lens P 5 - Celeri tas P 3 
Cromvliot p 5 - Lens P 6 

Ui tsla~en: 15 september 1973, 

D,II,L, p 1 - LElns p 1 
Cramvliet P 1 Lens p 2 (vr.) 
H,D.V, p 1 Lens p 3 
Lens P 4 - Dynamc'67 P 2 
H,M.S.H. p 4 - Lens P 5 
Lons P 6 - Tonegido P 3 

:2-1 
,0-0 
2-1 
2-t 
9-0 
1-2 l 

7-0 
2-5. 
5-0 
2-0 
6-0 1 

2-0 

2-0 
1-0 ' 
2-3 
1-2 
1-0 
1-2 

Lens w 1 - Westlandia -p 4 
Lens W 2 - Quick W _2 
Lens W 3 - Lo.akkwartier W 
Lens w 4 - Westlandia W 3 

Lens W 1 - Quick W 1 
J ,A,C. lf 1 
Lens 1-f 3 
H,M,S,H. W 

- Lens W :2! 
- W,I,K, 1'I 1 

3 - Lens W 4 

- Lens W 1 
1 - Lens W 2 

(vr.) 

2 
(vr;) 

V,U .C. lf 1 
Vrodenburcl: W 
Lens W 3 - Quick Steps W 2 
Lens W -ll- - Cromvliot W 3 
Vios 1î 3 - Lens W 5 (vr,) 

·3-0 
2-0 
1-1 
5-1 

0-2 
2-1 
1-11 
2-2 

2-0 
6-0 
2-0 
0-C 

9 



COCKTAILKOMPETITIE, 
Afgelopen woensdag 13,45 uur. Het hele veld stond vol pupillen en welpen, 
!,laar liefst 70 jongens waren gekomen om meo to strijden in de cocktailkompeti tic, }îa een wat moeilijke start bogen om 14,00 uur de openingswedstrijd tussen 
Feyenoord en A. C . lhlan. 
Al duidelijk bleBk, dat Feyenoord op de oude weg terug is, Het roemruchte 
A;é;- Mi·lan werd van het veld geveegd met 7-0. Ondertussen hadden de andere teams een lichte training gehad, 
Do tweede wedstrijd was alweer een thriller. Ajax meest aantreden tegen Barce
lona ( u1ot Cruyff) •. De Michels· taktiek had echter geen sukses. Ajax bestreed 
zijn tegenstander koelbloedig. De eindstand was 4-1. · 
De laatste wedstrijd tussen Real Madrid en Bayern Milnchon eindigde in een 4-0 overwinning voor Real Madrid, Hierbij moet -men echter,niet vergeten, dat Gord 
Müllor niet kon spelen, omdat- hij nog steeds ernstiG was geblasseerd. 
De stand is nu in Poule A: 1.Feyenoord met 2 pnt. 

2.,Barcelona met .0 pnt • 
. 3,A.C,Milan met O "pnt. 

in Poule B: 1,AjQ..:!(: .· met 2 pnt. 
2,Real met 2 pnt. 
3:Bayern M, met O pnt. 

Iedere ·ploeg speelt 2x tegen elkaar. Ook tegen do teams uit de ·andere poule, Aan h:it eind wordqn er finales gespeeld. De nummers óón van elke poule zullen w:19,rschijnlijk een voorwedstrijd bij ons seniorén 1 spelen voor de le plaats. 
A.s. woensdag 19 september verwacht,m wij iedereen m,er om 13,45 uur op ons terrein, waar de volgende wedstrijden worden gespeelcl: 

14,00 uur: Barcolona.- Real Madrid 
14,45 uur: A,C,Milan - Bayern München 
15,30 uur: Feyenoord - Ajax 

Kom allemaal-op tijd en noem je Lenskleren mee, 
Woensdag 26 september worden gespeeld om: 14,oo·uur: 

14.45 uur: 
15,30 uur: 

Bayern München 
Foyenoord 
A,C,Milan 

- 13a.rcclona 
- Real Madrid 
- Ajax 

Wij hopen, dat iedereen aanwezig zal ziJn en verwachten net zoveel support0rs als cló afgelopen week. Hot klubgebouw_is-ook geopend. 
A.s. woensdag om 13.45 uur móót-iedorèen aanwezig zijn. ========= 
R,K,DEO 2 - Lens 4 (Jun.) 
Ondor ?en moordende hitte trad Lens 4 afg0lopen zaterdag aan op de renbaan 
yan Nootdorp om hier 2 punten op R,K,DÉO te veroveren. 
Van hot begin af viel Lens stormachtig aan, maà.r"clè afwerking faaldo zelfs 2x 
voor open doel. Zo kon hot ook gebeuren, dat. 5 minuten voor rust R,K.DEO counter-de, do bu;i.tenspolval faalde en het stond 1-0, · · · · 
Gelijk na rust viel Lens weer fel aan, maar o.a. goed keeperswerk stond Lens doolpunten in de weg. Pas oen minuut of tien vooJ:' het eind0 kon Paul de Wolf : 
do gelijkmaker scoren, hierna zakte RK,D.E.O, helemaal weg, zodat de Groot on v,d, Broek vlak voor tijd het karwei af konden maken, 
Lens 4·had zijn 1e overwinning binnen en heeft nu 4 punten uit 4 wedstrijden, een redelijk uitgangspunt cm de A4 traditie (kampioenschap) voort te zetten, maar dan zal in de komende wedstrijden iedereen wel met de volle 100% inzet moetpn spelen. 

B,O, 
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DE LENSREVUE 

. Weekblad van ife VÖetbalvereniging L·enig en Snel· 

0 F F I C I E L E . M" E D E D E L I N G E N. 

ADRESWIJZIGINGEN 
'935 P.Harland naar .. Dr.H.J. van Uooklaan 343 Rijswi,jk 
,., 936 T .Har land idem. 
_ 587 J ,H,de Waart. n~a:i;- Gantel 1 '1B Honsel·ersdijk 01749-5448 
.,..496 J.J.Silverentand naar Burg,Elsenlaah 61 Rijswijk .. 

Iiî BALLOTAGE 
R,M.Arnold 
L.Tokkie 

20-07-63 (P) 
01-04-59 (B) 

STIJGENDE LIJN BIJ LENS 1 

C Wezelrade 29 , . 
Erasmusweg 1591 

671537 
673639 

Lens 1 boekte z'n tweede overwinning tegen het eveneens in de tweede klas debu
terende Velo, Vooral in de eerste helft werd er oogstrelend voetbal gespeeld. 
De Wateringers wisten niet, hoe ze het hadden en mochten blij zijn, dat het bij 
rust slechts 1-0 was. Dat doelpunt op zich was een juweeltje. Wim Keetman liet zijn 
direkte tegenstander voor de zoveelste maal z'n hielen zien, trok de bal scherp 
voor, zodat Leslie Hazelzet de bal tegen de touwen kon knallen. Daarna volgde nog 
een aantal goede kansen. Aanvallend speelde Lens in deze fase erg sterk, mede dank
zij het goede opkomen van Dick Brandenbu:?g en Ton Hop, die ondertussen hun verde
digend€ taak allerminst verwaarloosden. Het storen van de Wateringse aánvalsplan
nen begon al bij de Lensspitscm Hazelzet ··en Keetman, daarna volgde het uitstek<,.ndo 
middenrif, waarin Jan Englebert als vanouds en Donald Schönherr- opvallend sterk o
pereerden. Tegen de tijd, dat Velo 'bij de rand van ons strafschopgebied was, bleek 
voor hen de lol er allang af. Na rust liet het zelfverzekerde Lens de tegenpartij 
rustig komen. Slechts in het tweede kwartier werd het even moeilijk, maar doelman 
Cees van der Beek demonstreerde de grootse vorm, waarin hij de laatste tijd steekt, 
en gaf geen krimp. Gedurende het laatste 'kwartier brak Lens soms nog erg gevaarlijk 
uit - zo kreeg Dick Brandenburg nog een z-eer fraaie kans-. In de stand kwam ech
ter geen verandering meer. 
Al met al heeft Lens zich na drie wedstrïjderi bij de eerste vier geschaard. 
De lijst wordt aangevoerd door het nog OP-t;eslagen DHL, dat uit van Verburch won. 

_Op de tweede plaats verrassend Laakkwartier, dat Blauw Zwart met 0-3 liet zitten. 
Wilhelmus deelt de derde plaats met Lens na de 3-0 overwinning op LFC, Onderaan 
behaalde Texas de eerste punten door RKAVIT te verslaan en Lugdunum z'n eerste punt 
door Haaldwijk op 1-1 te houden. Datzelfde Naaldwijk is de tegenstander van aan
staande zondag. Het won al eerder van Blauw Zwart (4-1) en verloor van Laakkwar
tier ( 2-0). Alle aanleiding om zondag met, het eerste he_t Westland te bezoeken. 
De opstelling was als volgt: 
Cees van der Beek, Peter de Jongh, Ron van Hartingsveldt, Ruud Fortman, 
Huns Zoet - Ton Hop, Donald Schönherr, Jan Englebert, Dick Bran1enburg 
L0slie Hazelzet, Wim Keetman (Fred de Zwart). -
De stand: 

DHL 3-3-0-0-6 7-2 
Laaklrnartier 3-2-1-0-5 5-0 ' 
L EN S 3-2-0-1-4 4-4 
Wilhelmus 3-2-0-1-4 6-4 
Verburch 3-1-1-1-3 5-4 
Nc.aldwijk 3-1-1-1-3 5-4 
Blauw Zwart 3-1-0-2-2 2-7 
LFC 3-1-0-2-2 2-5 
fil{/1.VV 3-0-2-1-2 2-3 
Velo 3-1-0-2-2 1-2 
Texas/mm 3-1-0-2-2 5-7 
Lugdunum 3-0-1-2-1 1-3 

ONSLAG LENSREYUE. 

Do meeste leden zullen 
hebben, De indeling op 
Zoals U ziet, is er op 

deze week bemerken; dat ze een nieuwe omslag om de Lensrevue 
het front is zuiver om technische redenen veranderd. 
de binnenzijde nog plaats voor advertenties. Gegadigden 1 



hiervoor kunnen. zich opgeven bij het sokretariaat, waar ze U kunnen inlichten·· •over afmetingG!J. ... en. kosten.-- ··· ·· --· · · <·· ---· --·-
PROGRAMW1A SEJHOREN VOOR ZOi'rDAG 30 SEPTEJIIBER 197 3. Scheidsrechter: 14.30 uur Naaldwijk 1 - Lens 1 -- .. ---"'~ ~.-.,, '" ...... •· 

F ,1 eupê_.,,. ____ _ 
.... 10.00 uur C .R:;·C. 2 ·c. 1,Eiris 2 

6/4 
5/3 
5/3 
4/2 

JI;C.Knijff 
J,Moerings 
A.llendriks 
J.H.Jäger 
13.Engelsman 
J.C.Hollander 
G,Hoeks 
L.v.Beelen 
R.Flinterman 
s.W;Mulders 

11.00 uur Lens 3 
13,00 uur L0ns 4 
10.00 uur Lens 5 
12.00 uur Lens 6 
14.00 uur Lens 7 
10.00 uur Lens 8 
12.00 uur Lens 9 
14.00 uur Lens 10 
10.00 uur Quick 11 
10,00 uur Gona 8 
LIGGING DER VELDEN: 

- P.D.K.2 
- Quick 3 
- Westerkwartier 
- D,U,N,0,3 
- H,M.s.u.4 
- Gr.Wit 1 58 4 
-, Spoorwijk 6 
- F.Speed 4 
- Lens 11 
- Lens 12 .. 

·· V1 G1 1 
V1 G1 1 

3 V2 G1 1 
V2 G2 1 
V2 G2 
V3 G2 1 
V3 G2 1 
V3 G1 1 

5/3 
5/3 
6/4 

Naaldwijk 
C .K. C. 
Quick 
Gona 

:... Sportpark "De Hoge Bomen", Galgeweg, Naaldwijk - Kralingse Veer, Rotterdam 
- Sav,Lohmanlaan hoek Sportlaan 
- J3eresteinlaan bij M,Stokelaan 

VERZAMELEN : 

Lens 11 - 9.15 uur Klubgebouw 
. Lens 12 - 9, 15 uur " 

2 

.DE 0 p STELLINGEN: 
Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 
Lens l 
als bekend 
met D,v,d.Mark 

Lens 6 

c1ls bekend · 
met A.Bauman 

Lens 9 

als .bekend 
met M,Roozendaal 

!!.!::.!!:!_± 
als bekend 
met JI.v.d,Wilk en 

R,Bruggemans 
P,Rossit naar 7 
B.v/d Lans res,2· 

Lens 7 

als bekend 
m,3t P,Rossit 

Lens 10 

als bekend 

.. 

· Lens 5 

als bekend 

Lens 8 

als bekend 

Lens 11 

als bekend 

Lens 12 

met G,Blank 
A.v/d Berg 
D,Kortekaas . 

AFSCHRIJVDWEN: Op de bekende tijden en onder het telefoonnummer destijds gepubliceerd, In twijfelgevallen bij Dhr.Ch,Bloks, tussen 20-21 uur telef, 29.28.38, De heren aanvoerders dienen zich, ook al hebben zij geen afschrijvingen, vrijdagavond tussen 21 en 22 uur in verbinding te stellen met Dhr.Ch.Bloks 1 telef. 29.28.38. Wegens niet-opkomen zonder afschrijving en het niet willen fungeren als grensrechter wordt P.Schouten dit seizoen n.iet .meer opgesteld. Voor verweer maandagavond bij de Seko in het Klubgebouw. Na gehoord verweer wordt A.Verdonk weer normaal bij zijn elftal opgesteld. 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZOHDAG 7 OKTOBER 1973, 
14.00 uur Lens 1 - Lalrna 1 12.00 uur Gr.Willem Vac 4 - LGns 7 11 • 00 uur Lens 2 - v.c.s.2 12 ,oo uur Delfia 6 - Lens 8 Lens 3 :- vrij _14,30 uur lfostlandia 6 12.00 uur J3 .J,I.T. 2 - Lens 4 12.00 uur Oliveo 5 

- Lens 9 
- Lens 1Ö 12.00 uur Wilhelmus 3- Lens 5 10.00 uur Lens 11 - G,D.A.8 14.30 uur D,H.1,9 - Lens 6 11., 30 uur Lens 12 - Or.Blauw 7 



Uitslagen van afgelopen zondag: 

Lens 1 - Velo 1 1-0 
Lens 2 - D,H,C.2 4-4 
H,M.S,H.2 - Lens 3 2-2 
Spoorwijk 2 .· -:- Lens 4 3-1 
Fl"'mingo's 2 - Lens 5 2-2 
G.D,A,4 - Lens 6 2-7 

NAALDWIJK - LENS 

.. 
Quiok'7' Lens 7 0-6 

··.B,!,!,T,6· Lens 8 4-4 ..,__,. 
Celeritas €l :.: Lens 9 0-0 
H.n.v.5 '... Lens 10 0-1 
Lens 11 .:.. A,D,S,6 1-3 
Lens 12 .:.. Spoorwijk 8 1-3 

Al met al kunnen we·dus met oen gerust 
hart de· rest van deze kompetitie volgen. 
Naaldwijk won zijn eerste kompetit:i.e
wed~trijd m0t 4-1 van Blauw Zwart en 

.verl,.oqr zijn tweede van het dit jai;,.r 
goed gestarte Laakkwartier met 2-0. 
Afgelopen zondag speelde het met 1,1 
gelijk tegen Lugdunum. 
Dus tot zondag in het Westland!! 

Zondag a.s. speelt ons keurteam de uit
wedstrijd tegen Naaldwijk en het hoeft. 
dus geen betoog, dat wij een ieder, die 
Lens een warm hart toedraagt, in Naald
wijk verwachten. Gezien het vertoonde 
spel v= ons 1 ste,,elftal van afgelopen 
zondag, kunnen wij deze, toch wel zware 
werlstrijd, met vertrouwen tegemoetzien. 
Immers, volgens Dhr,Anderiesen zijn de 
spelers verlost van de 1:1gn,. "drempi:ll-

' vrees", Ook wil Dhr,Anderiesen het niet, 
afdoen met de alombekende uitspraak, dat.i, 
we ons dit jaar ,.moeten zien· te handha-

AVereóhts; 

ven (zie Het.~innenhof van·24-10-73). 

PROGRAMMA LEN'S DAMES 
Vanavond - woensdag 26 september - speelt ons dameselftal·om 19.00 uur een 
thuiswedstrijd tegen Hoek van Holland; scheidsrechter de heer A,Schuttenholm,· 
H,v,Holland heeft 3 punten uit 3 wedstrijden. Het won v= n.z.s. (2-0), speelde·· 
gelijk tegen G.D,A, (0-0) en verloor van Postduiven (1-2). 
Verzamelen om 18.30 uur in het klubgebouw. 
Vrijdagavond wordt er weer getraind. Volgende week wo0nsdag volgt weer- een·-thuis-
weds'l;rijd tegen G,D,A. i. 

VARIAANTJES 

Ons· ërelid '!Dhr,P.Juffermans, heeft vorige week in het ziekenhuis lfosteinde 
een· operatie ondergaan. Uij wensen hem een voorspoeciig h.erstel toe. De hoer 
Juffermans bevindt zich:· op "Clemens" 247. 

Eveneens in het ziekenhuis Westeinde bevindt zich·Gerard van Reenen, grensrech'-
.,,,, ter van het eerste, voor een lichte operatie. Ook Gerard wensen wij een spoedig 

herstel toe. Hij zal wellicht eind deze week het ziekenhuis .alweer •kunnen ver-
laten; hij ligt op "Cal;ycptus 150". · · · · 

- Ton 's-Gravendijk en Stanl~y Brard hebben afgelopen maandag meegedaan met een 
Haags selektieteam van 15- en 16-jarigen, tegen de selektio van Westland/Delft. 
Deze wedstrijd werd op ons terrein gespeeld. 

- Als ·keeper van het Westland/Delft-team trad op Anton van Velzen, keeper van 
Lens B 1. Anton kon terugzien op een .bijzonder goede· wedstrijd; 

- Ronald Ve;r:-barendse', zoontje van Tineke en Wim, heeft er een broertje bij,. Peter 
heet .de jongste ,,telg van de familie Ve,rbarendse, die wij bij deze" van harte fe

. lici teren met deze geztnsui tb.re;tding • .> 

- Bent U a.1.va.n, "stapel" gelopen·,? 
Volgens geruchten zingt zondag in de rilst ·van Naaldwijk·', Lens het Westlands 

Mannenkopr. 
- lfe zullen hopen, dat het een klaa{,zarig t:ordt. 

PROGRAMMA JUNIOREN 

ZO!ffiAG 30 september 1973. 
12,00 uur Rava 1 - Lens 2· 
10.00 uur Quick,Steps 2 - Lens 3 
14,00 uur Wit Blauw 2 - Lens 6 

• ~c-- . 

! 

Terrein: 
· Zuidorpark 

· Nijkerk:laa.n · 
Westvlietweg, 

DENK AAlf DE JlEATAVOND A.S. V R IJ D A G -=--=====----====--==================== . ~ . ' . 
ZATERDAG 29 september 1973; ' . 

Voorburg, 

14,30 uur Wilhelmus 1 - Lens 1 Wostvlietweg, Voorburg .. , 

' . 
3 
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16,00 uur 
16,00 uur 
16,oo·uur 
16,00 ·uur 
14, 45 ·uur 
14.45 .uur 
14,45 uur 
14,45 uur 
14,45 uur 

13,30 uur 
13,30 uur 

13.30 uur 
12. 15 uur 
13.,30 uur 
1 _1 ,00 uur 

Vredenburch 5 
Lens 5 
Lens 9 
Lens 10 
v.v.P,7 
Spoorwijk 5 
Lens 13 · 
Lens 14 
S,E,V,5 
Lens 16 - vrij 
Lens 17· 
Lens 18 
Lens 19 - vrij 
Lens 20 
Lens 21 
Texas/D.H.B,3 
Duno 11 

Lens 4 
- A.D.S.2 
- v.u.c.7 
- Vios ·5 ·· 
- Lens 11 · 

· - Lens • 1 2 · . · 
- OoiGvaars 5 

Loosduinen 5 
- Lens 15 

Tonegido 8 
- Vredenburch 17 

----- K,M,D,6 
- H,M,S,H.11 
- Lens 22 
- Lens 23 

Vrëdenburohweg, Rijsw, 
V3 
.vt 
V2 
Zuiderpark 
Hengelolaan · 
V2 
V3 
II euvel wë;'g ,- i:.Ëi'idschendag . . ·- ___ ,. , .. - - .. -

V1 
V2 

V3 
V2 
Buurtweg, Wassenaar 
Mgr ,N olenslaan 

AFSCHRIJVINGEN: 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v,d;Steen, Nunspeetl~an 303, 
'I'Glcfónisch : vrijdagavond tussen 18.45 en 1_9.30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte): A-klassers ( 1 t/rn 8): dhr,J ,llop, tel.94,41,59 
B-klassers ( 9 t/m 15): dhr,O,Kortekaas., tel.67,40,40, 
C-klassers (16 t/m 23): dhr,R,Becker, tel,55,94,77 

In noodgevallen kunnen de junioren nog öp zaterdagochtend tussen 10,3Q_en 11..00 uur afbellen bij dhr.G.v.d,Steen, tol,39,86.94, · 
' AFKEURINGEN: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds de af-

keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hier-
over niet verstrekt, · -- ·· 

KIET-OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afgelopen.weekeind krijgen de volgende spelers 
2 extra reserve-beurten: E,Booms, H. ter Hark en.,.l..Grimbergen, ~ r . 
Bij herhaling volgt ui ts].;,_i ting van deelneming· aan. de_ ko~petitie
wedstrijden, In dat geval blijft de verplichting tot betaling van 
de kontributie'tot het éind van het seizoen (30 juni) gehandhaafd. 

lCEEPERSTTu\INING: vrijdag 16. 45 uur voor ,R. van Bergenhenegouuen on F. Verbarendse. 
Zaterdag 10.00 uur voor M.v.Zwol en P,Scholtes, 

NOGMAALS AFSCHRIJVEN: 
Nog steeds krijgen wij afschrijvingen op vrijdagavond.te verwerken, waarbij als 
reden wordt opgegeven: buiten de stad, kamperen o.i.d. lfij maken de spelers er opmerkzaam op, dat deze redenen op'vrijdagavond niet worden geaccepteerd. De be_trokken spelers worden bij niet-opkor.ien in d<,rgelijke gevallen do volgende week als reserve opgesteld of voortaan •in een van de.lagere elftallen geplaatst. 
D E O P S T E L L' I N G E N: · 

LENS 1 : 

LEl>TS 2 

LENS 3 

LEN'S 4 

L,Baams, A~Baven, C.Böeseken, J·.de Hilstor, E,Hoofnagel, R,Micka, 
A.de I'agter, J .v,Rijn ,. A,Schneidèr, G ,Trommelen, G,Woutors, R,Zoun, 
J.v.Gastol. Leider: Dhr.C,Franko. Sae1onkomst: 13,30 uur Lens-terrein, 
J,Apperloo, M.v.Baggue1, R,Bertons, A,den Boor,G.Colpà, G,v,Gessel, 
A,Hoynon, M,Heynon, J,Janmaat, L.Koning, R,Lavooy, A.Mulder, Q,v.Noort, 
Leider: Dhr,A.v.Baggum. Samenkomst: 11.30 uur Rava-terrein. 
G,Bloks, R,Hulsolmans, 11.,Kleiwegt, P,Lejewaan, G,Lclievold, R,v.d,Moer, 
M.Magnee, J ,Post, H.Straver, F,Veeren, Ly~V~lzcm; _R,Ver):,arendso, 
C,Ilooghiemstra. Samenkomst: 9,30 uur Quick-Stops-torrein. 
Il.v.d.Broek, E,Castenmiller, l!..de Groot, R,Ho-emskerk, R.v,Hoek, 
J,Hol'iink, W,v.d.Lindon, R,v,Luxemburg, P,Moyer, P,v.Rijn, J,Slab
bers, M,v,Wassem, P.de Uolf. Leider: Dhr.,\.,Blok. Samenkomst: ·15.30 ûur Vredenburch-terroin. 

A,'v.d,Aar, P.Bèoms, A,Brouwor, R.Guit, A.Hoofnagel, G.Hoogcrvorst, 
H,Koyner, F,Klos, E,Reesink, H,Ruytor, A,Slabbc,rs, J,Te.tteroo, J,Wijn-gaarde, F.Jonker. Leider: Dhr.J,Heynen. · 
Res;: E,Boons. 



LENS P 6 

Valkenhofj RiMatthijssen, J.Krijgsman. Leider: Dhr,Hoppenbrouwer! 

R.Bergenhonegouwen, R,Boelhouwer; F.Dullaart, F.v.d.Hoeven, G.Bènt
velzen, M.1-Tilmer, N ,Noort, I.0verklift, F,v.Gorp, M.Welling, I.v.d •. 
Zwan, L,Steemers, V .Pag_uay. Leider: Coen !Iooghiemstra. Samenkoms.t: 
10.15 uur Lens-terrein, 

LEl.ifS W 1 M.v.d,Lans, II,Valentin, R.Groen, R.de Jong, R.v,d,Iloek, M,v,Adrichem, 
J,0denkirchon, W,Colpa, J.Rombouts, L,v,Rijn, D.Pronk, E,Eykelhof; 
Leider: Hans Zoun, 

LENS W 2 

LENS W 3 

K.Boon, B,Roozcndaal, E,Perreyn, C,Bergmans, B,Heemskerk, P.Harland, 
T,JbrL:md, R,Kanis, w.de Jong, J.Veenman, J.Wasserman, P.v.Es. 
Leider: Guus Jleyncn. Samenkomst: 9.15 uur Lens-tellrein, 

J,Greeve, M.Bon, B.Driessen, R,Franke, A,Franken, C.Iloefnagel, 
Rudie !Jouwelin1s, !.Kaffa, N ,Niggebruggo, A.v.Pruyssen, A.Kuiper, 
M,Dutrée. Leider:. Jos v.d. Ende. Samenkomst: 11.45 uur Lens-terrein. 

H.Zock, A,v.Gorp, Ron,:,,ld Jlouwelinc;, J.Koevoets, !Lv.d.Wallen, 
M.v.Bohe0~0n, E.v,Dop, J.v.Wassem, R.de Kroon, R,v.d.Booc;aardt, 
E.Warmenhoven, N.v;d.Booc;aard. Leider: Arnold Brouwer, 

• 
LENS W 5 A.v.Blitterswijk; r,.v,Iloudt,, E·.Jagor, E,Metsólaar, J.Riemen, E,v.Smi

ten, J,Sohuemie, J.v'.d.Spiege'i, M,Y,Melzen, M,v.Velzen, B,Boelhou,r:ir. 
Leider: Dhr,Riemèn. Samenkomst: 10.00 uur Lens-terrein. ==-= ---··-;·-

Aan de ouders van tle· pupillen en welpénl willen wij meedelen, dat wij vanaf vol
gende weck de opstellingen niet meer zullen vermelden, Er zal nu komen te staan 
"als voric;e woek", Eventuele wijzigingen zullen worden vermeld, 
Laat Uw zoons dus even opletten, in welk elftal ze het laatst hebben gespeeld,. 

Puweko, · 

Lens P 1 - Quick P 1 • 
Afgelopen zaterdag 22 september hebben Lens P1 en Quick P1 onder slec.hte weers
omstandigheden een a=trekkelijke partij yoetbal op de groene 1srasmo..t gespeeld. 
,\.1 gauw bleek, dat Lens •niet onder hoefde te doen voor Quiok, in tegenstelling tot 
;,lf de -vriendschappelijke wedstrijd, dië(met 2-1·verloron ging, . 
Quick word onder druk 1sozet en kon alle~n gevaarlijk worden via snelle uitvallon,-

"De achterhoede greop 0chter elke k0er goed in. Lens kreec enkele goede kansen, dio 
,jarnwr genoeg allemaal om zeep werden•ge·bracht. Het l~atste wapenfeit .was een. 
Yri je schop van Rinus Ihchels, die op dé kruising belandde, · 
Lens kan echter terugzien op een goede wedstrijd, A.s. zaterdag is •s-Gravenzando 
de tegenstander, Wij hopen, dat het spelpeil zal blijven stijgen, 

Uitslagen 22 september.191d' 

Pupillen: 
Lens 1 - Quick 1 
Lons 2 - Rijswijk 2 
Lens 3 - II,J,I,S ,H,3 
R,V,C,4 - Lens-4 
Lens 5 . - Vredenburch 5 
Rijs_wi}k--7 .--Lens 6 

Lens P T - Rijswijk P 2, 

l • 

·Î' Helpen: 
. - v.c.s.1 0-0 

2-1 
4-2 
0-1 
0-5 , 
3-0 , 

- Lens 1 

.,, r., 

Lens 2 ~ Vredenburch 1 
·rr.v,c.3 .._ Lens 3 
Lens 4 RaYa 3 
Lens 5 - v.v.P,2 

5-0 
0-6 
3-0 

·o-o 
2-3. 

Lens begon zeer kalm tegen een sterk Rijswijk, Door Gen mooie a=val scoorde m1n
fred eei;i mooi deelpunt ( 1 ~o), Lens eing,tsteeds meer -in de aanval_ on do.or een mooie 
solo sê:-oorde Manfred opnieui, (2-0). HGt-,Lzag ernaar uit, dat Lens een"grote ovc::-
winnin1s-zou behalen. J;n de 2e helft was ,Rijswijk voel sterker. Rijswijk scoord.o 
door een mooie hoge bal ( 2-1 ) • · · · ' · - : · · 
Toen eing Rijswijk steeds meer in do aqnval en de aohterhoede van Lens kroeg het 
er1s moeilijk, Met moeite hield Lens stand, In con goed gespeelde wedstrijd heeft 
P 2 verdiend met 2-1 gewonnen, 

C0CKTAILK0MPETITIE, 

' ·-
.~rans Schipperen · 
·Ton v,d,Burg 
Rom.lil v.Baggi,un 
Peter Scholtes 

Afgelopen woensdag reeonde hot bij Ylagen. Dit was voor maar liefst 26 spelers 
de aanleidine om lekker thuis voor de kachel te blijven zitten, Ilierdoor kon de 7 



cocktail-kompeti tie niet doorgao.n, waardoor do overige spelers werden gedupoer,l, Bij herhs.ling voelen wij ons (l'onoodzaakt om één of meer elftallen terug te trelcken, 
Wij rekenen n.,s, woensdag o:n 13,45 uur weer op een voltallige opkomst, De volgende wedstrijden worden gespeeld: 

14.00 uur 
14.45 uur 
15,30 uur 

-Spelregelwedstrijden voor pupillen en 'junioren, 

Bayern München 
Fcyonoord 
.A.C.Milan 

- Barcelona 
- Real ~)adrid 
:-- Ajn.x 

Er worden ook dit jaar weer spelregel- Jongens, die hiervoor interesse hoè-wedstrijden georganiseerd voor spelers bon, kunnen zich opgeven bij de hooi' van 10 t/m 18 jaar. Deze avonden zijn·;, G.v,d,Steen, t.el.39,86.94, bijzonder gezellie:; en leerzaam. 

LENS-POP-,1 VOND 28SE"'TE.'0ER 1973. 
De Ko.ka wil nocr even het grootse gebeuren van a.s. vrijdagavond onder jullie a1111dacht brengen. •· 
Om hàlf nGffon sto,at dit festijn met medewerking van de momenteel tot een der boterc drive-in 1s uitgroeiende 11 Fn.ir-Imprcssion-Driv0-In-Discothoek11 • Ten overvloede nogmo,als do toegangsprijs: Fl..1 ,50, . .. 

Breng gerust je zus, broer, je nicht, je neef onz. mee, 1mnt het belooft een ontzettende goeie. ::,,vond te worden. 
Voer do mannelijke Lens-leden mwat deze avond porsé een "must" zijn, want "KWIEK SPORT" is ock weer met het nodige ( charmo.nte) vrouwelijk 'personeel amiuczig. 

Seo ycu frilay ! ! ! ! ! 

' ' K./i.KA 
K.'J{,\.-p.genda=soizoon= 1213-1214= ! 
De KAK.Ais reeds druk bezig geweest met het organiseren van avonden voor hot kieskeurige Lensvolkje, 
Om u alvast aen blikje achter do schermen te laten worpen, volgt hieronder con· opgave van ,le reels door de KAKA geplande avonden, 
1 7 oktober 1973 

10 november 1973 

23 november ) 
30 november ) 
7 december 

~ 14 ·iecember · 
21 december 

KERSTVAK1\NTIE 

Popavonl voor C-klassers en pupillen 
WijmtvonJ. met, afhankelijk van do animo, gelegenheid 
voor TIIJITGO. 

- KERSTDRIVE 

Speeldag cq. -avond voor do jeugd, 
Ultimo januari 1974- Schaal<lséance. 
Voorts heeft de KAKA Je mogelijkheid opengehouden om op bepaalde (vrijdag)-avonden een losse kla~erja.s-J.rive t0 crga.nisQ.ren. Maar hierover binnenkort moer. 

KAKA 

8 



: ;: ;,. ;_ .. ~ -~ ~-·,t ·'47ii_ Jaargang· n\uruner 1 f ··• 3 oktober '1973 

.. ':i)E I,"ENSR'EVUE 
. . 

Weekblad van de Voetbal ve;r-eniging Lenig en Snel . 

OFFICIELE .MEDEDÊLINGEN" 
~-~ . 

ALGEMENE.LEDENVERGADERING 

Hierbij worden-alle leden 
led:envergadering, die zal 
21 .00 UUI' •. ·. 

van 18 jaar en ouder uitgenodigd voor de algemene 
worden:gehouden~op maandagavond 15 Óktober. Aanvang 

. ' ' . 

"Tijdens deze vergadering, die als verlengstuk van.de op 13 augustus j.l. gehouden, 
vergadering moet worden ge·zien/ komen de volgende agendapunten aan de orde·: 

1. Opening 
2._ -Ev;entuele mededelingen 
3. Te voeren beleid 
4,._ Verkiezing bestuur 
5. Benoeming kommissies 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 

De kommissies worden verzocht bij hun werkzaamheden op maandag 15 oktober met 
het aanvangsuur van deze vergadering rekening te houden. 

Het bestuur 

CGORDINATOR UITBREIDING KLUBGEBOUW 
Het bestuur heeft de heer c(or) Peeters bereid gevonden op te treden als coör
dinator uitb:reiding klubgebouw. De heer Peeters zal derhalve namens het bestuur 
kontakten onderhouden met alle bij de uitbreiding van het klubgebouw betrokken 
bedrijven en instanties, 
Het bestuur wenst de heer Peeters bij dit ·belangrijke-werk veel sukses • . · 
W~.TERIAALHOK VERPLAATST 
De oplettende Lenser zal hebben gezien, dat er inmiddels ,in het verlengde van he_t 
·kleedgebouw bij het eierste ,veld een houten bouwkeet is opgetrókken·. Ëeii gedeelte . 
v_an. di~ gel:Jouw is gereserveerd als opslagruimte voor spelmateriaal, totdat de uit
breiding van het klubgebouw iE, gerealiseerd. Het huidige ll)ateriaalho]ç, .d&t.zal 
wordên omgebouwd tot ehbo- en massageruimte, diende op korte termijn te worden 
ontruimd,. omdat· er een waterput in zal .. worden .aangelegd, Deze put dient ter ver
vanging val} de ht:idige waterput aan de achterzijde van het kleedgebouw. 

REC'l'IFlICATIE 
Op de wanbetalerslijst, die twee weken 
geleden werd gepubliceerd, werd abusiè~ 
velijk de naam van dhr.J.~. Frijters 

vermeld, )Iiervoor onze ·verontschul~ . 
digingen. 

NIEU1'1E LEDEN 
"984 B.Boelhouwer 
- 985 R.E.Loveriks · 
✓- 986 G.Martopawiro 
- 987 V,G.H.Paquay 
" 988 L.C. Steemers 

nr BALLÓTAGE .. '.'. . 
H.M.van Kuyk · .·_ ·"' 
L.L.van Leeuwen·-•. 

30-11-64 (w) 
01-05-62 (P) 
07-03-51 (s) 
21-05-63 (P) 
24-06-63 (P) 

H,v.~eventerstraat 91 
.Wolvenrade 7 
Rozenburgstraat 105 
Wolvenrade 123 
Wolvenrade 51 

26-05-47 (s) Esc~plaa.rt 495 · · 
20-10-65 (W) · Loosduinsekade · 662 

1 ', ' 
KONTRIBUTIE ' 

668224 
678481 

685646 

Ondanks een drii;,gend verzoek ZJ.Jn er Jiog ste~ds _vele leden, die het- eerste kwar
taal van hun kontributie 1973/1974 nog'niet hebben -voldaan. Indi6,h-niet v66r.' 
15 oktober <1,, 1;1 •• ,:1ordt betaald, worden de, volgende maatregelen genomen: .. 

kontributie·moet dan voor het hele seizoen worden ·betaäld. 
men wordt niet meer opgesteld, zolang de kontributie niet is'voldaán. 
de lijst van wimbetalers wordt in de Lensrevue gepubli!ieerd. · 

Het bestuur. 



, ZONDAG: LENS 1 - LAAKICT-rARTIER 
Tot veler teleurstelling werd afgelopen zondag de wedstrijd Naaldwijk - Lens af
ge~aflt1 l?,<l_ewe~. •_s=m_orge_]'.lS .9P .. .de a:fll::~urings_li;js_tj1og .!i.e.t tegendce.l werd. b<;>weerd.. Ook· LFC-Verburch ging niet door. Wij kregen daardoor gelegenheid onze toekomstige tegenstanders Lakwa en Lugdunum te bekijken, Lakwa viel ons erg tegen na de fraaie resultaten· van dit team, Het omgekeerde kan·• van Lugdunum worden gezegd, Het spel van Lakwa was nogal ·onsamenhangend; zelfs na rust; toen met ·dé wind in de rug werd gespeeld. De aanval toonde zich nogal traag en wij verbaasden ons orover, dat die aanval in do voorgaande wedstrijden 5 doelpunten ·had gescoord; Dé verdedigers bleken individueel wol wat mans, maar als ge.heel klikte het zondag niet, Lugdunum toonde zich in de eerste helft weinig ~chotvaardig, Hot winderige overwicht werd kort voor ·rust uiteindelijk toch nog mot een doelpunt beloond. Na rust bleken de Leidenaars erg verstandig te kunnen voetballen, waarbij ons do rustige verde<iiging en hot sterke middenveld opvielen, Toen het .na tien minu-. ten 0-2 was geworden, kon Lakwa geen-vuist meer maken. Bij de andere uitslagen kan de 1-1 van Texas bij DHL verrassend genoemd worden. Wilhelmus won van Velo en RKAVV versloeg het kennelijk dit jaar niet al te sterke Blauw Zwart. Zondag dus Lens-Lakwa, Dan zullen we kunnen merken, of het spel van Lakwa tegen Lugdunum op een vergissing berustte. 
Andere wedstrijden zijn: DHL-RKAVV; Wilhelmus~aaldwijk;· Texas-LFC ·en LugdunumBlauw Zwart, 

-De stand: 

DHL 4-3-1-0-7 8-3 
Wilhelmus . 4-3-0-1-6· 8-4 · 
Laakkwartier 4-2-1-1-5 5-2 
LENS 3-2-0-1-4 4-4 
RKAVV 4-1-2-1-4 5-4 
Verburch 3-1-1-1-3 5-4 
Naaldwijk 3-1-1-1-3 5-4 
'Lugdunum . 4-1-1-2-3 3-3 · 
Texas/DEJ3 4-1-1-2-3 6-8 
LFC 3-1-0-2-2 . 2-5 

. Velo 4.,-1-0-3-2 1-:4 
Blauw Zwart 4-1-0-3-2 3.:jo 
LENS 1 - Laakkwartier 1, 

· De weergoden lieten ons afgelopen zondag flink in de steek, De voor ons ecirste .. elftal zo belangrijke wedstrijd tegen Naaldwijk werd op het laatste moment door 

2 

de K,N,V,B, afgekeurd. Zoals U elders kunt lézen in dit blad, zijn er voor Lens toch. wel leuk<e ui tslagcn gevallen •. De belangrijkste uitslag was wel die van onze komende tegenstander Laakkwartier, A.s. zondag komt deze rood-zwarte klub naar de Hengelolaan en wie weet zijn zij wel aangeslagen door deze nederlaag. Laten we echter nog geen hoera roepen voor de 2 punten binnen zijn. Een bal kàn n,l, vreemd rollen, niet waar? Laakkwart.ier had immers een zeer goede start dit seizoen. Het versloeg Naaldwijk en Blauw Zwart met resp. 2-0 en 3-0. Tegen RKAVV werd het slechts 0-0, Toch zal het voor de Rood-Zwarten niet meevallen om te scoren, want doelman .Cees v.d,Beek verkeert in een· grootse vorm •. Als Wim Keetman en Leslie Hazelzet ook hun huidige vorm weten te handhaven, dan zien wij.Lens echter wel de zo belangrijke 2 punten binnenhalen. 
Geeft U als supporter de jongens zondag·,wcer de· juiste· steun ? Wij hopen het van harte ! ! 

Averechts.· 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 7 OKTOBER 1973, 

Scheidsrechter: 14,00 uur Lens 1 - Lakwa 1 .. V1 G1 L 6/4 --------J,W,Mulder· I . 11 •. 00 uur Lens 2 - v.c.s.2 V1 G1. L 5 3 W,F,Claa:::::ms Lens 3 - vr1. J 
12.00 uur B,M.T.2 - Lens 4 P,W.E,Telle j 2.00 uur Wilhelmus 3 - Lens 5 J,de Valck 14.30 uur D.H,L.9 . - Lens 6 • F,Nagy 12.00 uur .Gr.w.vac, 4 • - Lens 7. V.F.J,Suric 12,00 uur Delfia 6 - Lens 8 M,J,v.Exter 14.30 uur Westlandia 6 - Lens 9 . G.Bogaards 12.00 uur Oliveo 5 - Lens 10 B,F.J,v,d,Burch 10.00 uur Lens 11 - G-D.A,8 V2 G2 L 5/3 H,de Geus 11,30 uu:r Lens_ 12 - Or.Blauw 7 V2 G2 L 4/2 



LIGG ma DER VELDEN: 

- Escaipp, Hengelolami ;_;,,,, .· 
- We?tylietweg, Voorburg :;, 
- Gem.Sportpark, Brasserskade 
~ -Roggewoning, Wassenaar; Laiidsche:i.dingsweg 
-·Mozartlaan, Delft · . i·-: 
- Lange Broekweg/Burg,Elsenwèg 

B,M,T, 
Wilhelmus 
D,H,L, 
Gr.W,Vac 
Delfia 
l-Testlandia 
Oliveo · - Sportcomplex "De Groene Wijdte", Noordweg, Pijnacker. 

VERZAMELEN: 

Lens 4 
Lens 5 
Lens 6 
Lens 7 

- 11,15 uur Klubgebouw Lons 8 - · 11,00 uur Klubgebouw 
! : .. 

- 11 .oo " " Lens 9 - 13,30 " " 
Lelis 10 - 10.45 " " - 13.15 " " 

- 10.45. " " l 
1' , .. 

DE. 0 PST ELL INGEN: ' . =========-================== 
·!- ~ 

Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 
,.l:u 

Lens 3 

vrij 
G.v.d,Velde naar 2 

F,Gui t naar 5 

Afschrijven bij 
H,Dietz vrij, 
tussen 19-20 uur·, 
tol. 87. 21 ,03. 

Lens 6 

A.Vervaart (K) 
F,Straathof (A) 
E,Bakkers 
J .Groenendijk 
K.Keetman 
G,Looijenstijn 
R,Michels 
R,Scholten 
J.Silverentand 
U,Verheul 
W,Eykelhof 
M,Y,Zi~fhout 
A,ifauman 

Afschr, ,bij F,Straathof, 
tussen 18 en 19 u. tel, 
33,72.88 ' 

Lens 9 

u.v,Rijn (K) 
R,Peters (A) 
A,Bergman 
C,Beyer 
G,Blankespoor 
H.Dankers 
G ,v .• Deelen 
R,F,de Haan 
J,Kuipers 

Lens 4 .. 

R,Bruggemans (î{) 
G.Oostrom (A) 
G,Kemperman 
A,Rcoduyn . i_'
R,Brandenburg J.-
J, de t:aart •-

. R,Eykelhof /-,. 
J,Bijsterveld 

' E,Foendoe · · 
J. Verhaar. i~-
J. v.Dijk t~-

:l_ G.de Hoogd , 
H,v.d.Wilk (met R,Rcodbol) 

f.:. . .· 
Afschr,bij G,O'f'ptrom, 
tussen 18 en 19 u.55.82.98 

Lens 7 ,' ;,. 

A,Hoek (K) 
G.Duivesteyn- (A) 
A,Bilderbeek 
B.v.d,Burg 
R,Feekes 
P,Heynen 
F.v.d.Berg 
F,de Kleyn_ 
J. Verbarendse 
J. !foyers i. 
M.Wolters Rückert 
J .IHeuwenhuizenf · 
J .Witting 
P,Rossit 

Afschr.: bij Gf:puivesteyn, 
tusseri 19 en 20 u. tel. 
67-61.83. 

Lens 10 

M,Reuver (K) 
N .Osse (A) 
E,v,Deelen 
L,Egberts 
w.Englebert 
P,Haring 
./l.v.d.Keer 
J.Koetman 
A.v.d.Meer 

Lens 5 

A,Timmers (K) 
P,v.d.Steen (A) 
C,Schrover 
c.stapel 
T,Heerschop 
J.de Jongh 
J.v.d.Ende 
Fr.Disseldorp 
Th,Booms 
J,Meuleman 
G,Vervaart 
Th.van Rijn 
(met F,Guit) 

Afschr.bij P.v.d,Steen, 
tussen 18 en 19 u, tel, 
38.96.94. 

Lens 8 

A,Verbarendse (K) 
P,Fieret (A) 
J,Endlich 
G.v.d.Kley 
L.Brandenburg 
R,de Groot· 
J,Riemen 
P.Schulten 
R,v,d.Velde 
H,v.Welzen 
M.v.Eijsbergen 
F.van Dijk 
H.d:e Groet 

Afschr.: bij P,Fieret 
tussen 19 en 21 u, tel, 
66.66.71. 

Lens 11 · 

M,Suykerbuyk (K) 
H.Suiker (A) 
A,v,Luxemburg. 
P.Burghouwt 
J,Jager 
G.Jehee 
H,Kemper 
C-.Kras 
H,Scholten 

• 
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l/,Olthof 
J,Rientjes 
F.de Vroego 
N.Verdonk 
U.Kuipcrs 
J.}Jorst 
I·.r.F.Roozendaal 

.,fschr. bij R,Pète:rs 
tussen 19 en 2Ó u. · 
tcl.67 .oo. 75, 

Lens 12 

B,Berenbak (K) 
J,Vorhoef (A) 
P.Miltcnburg 
.t ... Banning 
~·I. Dui verman 
G.Goossen 
L"Ja.mes 
J.Staffelieu 
1"1.Vcrhecson 
P.Verhoof 
L.Voorduyn 
W,v.d.Laan 
E.Bouhuys 
J.Franke 
'.-f ,Y.rol 

Lfschr,: bij P.Miltonburg, 
t1~ssen 19 en 20 u, 
tel.66,16,36, 

B,Osse 
A, Verdenk 
F.de Vos 
F,Wubben 

Afschr.: bij N ,Osse., 
tussen 19 en 20 u, 
tel.66.13,14, 

.I,• 
AFSCHRIJVINGEN: =:============--

W ,Suiker 
L,JanE:scn 
J ,Ras 
G. Wolkenfel t 
R.v.Oostveen Kpentzo 

. G ,Halleen 

Afschr.: bij H .sui
ker, tussen 18 en 20 
uur, tol.60.52.73. 

Op de bekende tijden en plaatsen/num~crs heden • 
g0publiceerd. De heren, aanvoerders d:i,onen zich, 
ook al h'ebben ze geen 'afschrijvincl'en,, vrijdag
avond tussen 21 en 22 ·uur in verbinding te stellen 
met J .v'.'.'assem, tel.68.65. 1 -i. 

PROGRAMMA SEtHOREN VOOR ZONDAG 14 OKTOBER 1973, 
14.30 uur Blauw Zwart 1 - Lens 1 
10.00 uur Gouda 1 - Lens 2 
11 .oo uur Lens 3 - n.n.s.3 
13.00 uur. Lens 4 - V.V.P.2 
10.00 uur Lens 5 - A,D.0,5 
12.00 uur Lens 6 - O.r.Blauw 4 
14.00 uur Lens 7 - B,T,C,2 
10.00 

,/~ 
Lens 8 . 

- B.B,W.2 uur 
12.flO uur Lens 9 - v.v.p.7 
14.00 uur Lens 10 - de Jagers 3 
10.00 uur P.D.K,6 - Lens 11 
11 .oo uu:r 

' 
G.n.s.7 - Lens 12 

r 
Deze week zijn in de Lens-revue voor do laatste maal dit jaar de volledige basis-'"' epstell:i-ngen met uitzond.ering van het 3é''elftal gepubliceerd. Ook de telefoonnum-'" ::iers en tijden voor de afschrijvingen·worden hieronder'voor het laatst vermeld, Wij verzoeken dus de spelers dringend deze publikatie goed te bewaren, daar in het •rorvolg alleen de wijzigingen zullen worden aangegeven bij de betreffende elftal-· lcn, 
Basisopstelling van 3e elftal wordt gepubliceerd in de Lens-revue van de volgende wcoko 

Uitslagen: 
C,K.c.2-= Lens 2 
Rest afg0k0urd. 

AFKEURINGEN 

Van de Seko zijn aanstaande zondag van~f 
9,15 uur de heren Ch,Bloks en R,Bom 
op het vo1a.. aanwezig, 

(bewaar dit s.v.p.) 
liat t0 doen, als u denkt of verwacht, dat het voetballen is afgek0urd? nr ELK GEVAL NIET naar het klubgebouw of'do sekrotaris boll0n. Wol kunt u de lijsten op d0 afk0uringsadrossen raadplegen. Da.ar staat aangegevcm, of het gehele·. programma, dan wel welke wedstrijden niet doorgaan. Bij afgelasting van hot gehele amateurprogramma, of hot gehele programma in de afdeling Den Haag, dan kunt ü daar ook achter: komen à.oor naar do volgende rádio- of tv. ui t.zondingen te luis teren: 
op =iJaag: radio nieuwsdienst van 12;39_ - 13.00 - 18,00 on 18.30 uur. op zaterdag: radionieuws 7 en 8uur, VARA-·10,15·uur · op zaterdagmiddag (alleen voor zondagvoo~bal): radionieuws 12,30 - 13 - 18 en · · .. ·· · · · 18.30 uur. op zondag: radion'ieuws 8 en 9 uur; AVRO 12,30 uur, " H0t tv-journaal vertelt alleen of hot gehele programma is afge~eurd, lfie de nieuwsberichten heeft gemist, kan hot nieuws çoi per TELEFOON beluisteren: tol: 6222-333. . . 
Op de volgende adressen kan men zien, welke wedstrijden- goen doorgang vinden: 
DEïî HAAG: 
Regcntesseplein 23a; Raaphorstlaan 136; Stoemrijklaan 82; BerestGinlaan 381; -· 3oekhorststraat 151; R<sitsstraat 31; B,Uolffstraat· 271·; M,Stokolaan 2; 



Valeriusstraat 16J Marktwog 2; Ursulaland 68; Zoutmanstraat 6a; Renswoudel~_?Jl '.89} Jul.v.Stolberglaan 284; Fahrenheitstraat,'671; Maasstraat 138; v.Musschenb:i;,oekstr 145; Hoefkade 15; Boreolstr 25; Balisiraat 48; Wesselstr 1; P.Krugerlaan ''.{$)''' \"' Groenezijde 212; v.Zeggelenlaan 90; Soestdijksekade 26; de Genestetlaan 1;?2) Celsiusstraat 133; Stationsplein 661 Hobbemastr 159; Karnperfoelieplein 6; Zwaarçl.vegersgaarde 86; Rijswijksewog 392; Hulshorslatraat 110; Hoofkade 1592. 
LOOS.DUINEN: 
Lisztstraat.6; Quarlesstraat 3, 
RIJSWIJK 
Lindelaim 211; Tamboerijnlaan 48; Min,Talmalaan 52, 
SCHEVENINGEN 
Amsterdamsestr 53; Badhuisstr 26; Pluvior'iitr 433. 
VOORBURG ' 
Laan v.Middenburg 26; v.Sevenbergsestr 204; Parkweg 12; Loolaan 28; v.Bonthuysenlaan 6. 
lfAS Silî AAR 
v,Zuylen v.Nijeveltstr 247; Charlottestr '7; 
fü\.TERINGEN' 
terrein Velo (Noordweg) 
ZOETERMEER !'.. 

Kuyperweg 23; v.d,J.!11asstraat 41; Dorpsstraat 51. 
1 

bewaar d i t 

VARIA'S 

g o e d 

- U,v.d.Larin is ziJn "Silvermatch" aansteker verloren. Wil de eerlijke vinder hem afgeven bij hot bestuur of aan de bar. · 
- Denkt U nog steeds aan maandag 15 oktobér a.s. 
- Laakkwartier loopt al godeoltelijk in rouwklodij, 
- Dhr.P.Juf-fermans mag vandag (woensdag) het zi0kenhuis verlaten. Wij hopon, dat ' wij Dhr.Juffermans weer gauw op onze velden tegenkomen. . - Ton Jungschl/iger bedankt allo spelers wan A 1, die tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis blijk van warme belangstolling hebben gotoond. 
- En op de tribune, daar zit •••• a.s. zondag héél Lens ! - De krantenbak staat zaterdag weer open, 
--U kunt trouwens iedere dag Uw kranten Jrn:ijt 
- Ue wachten rustig af ••• , het is bijna 15 oktober. 
- U houdt deze avond toch wel vrij ? '· 

noot van de redaktie. 
Enige tijd geleden verzochten wij dele
den van Lens om ingezonden stukken in 
te leveren, 
Tot nog toe hebben wij echter nog niets 
ontvangen. Zijn er dan zo weinig mensen, 
die iets willen vertellen door middel 
van de Lens.-revue. Kom mensen, schaamt 
U niet en schrijf wat in ons klubblad, 
Het is nl. de bedoeling, dat, ons klub-

PROGRAMMA LEl:IS DAMES 

blad een echt verenigingsblad voor
stelt en geen "mededelingenblad". 
U kunt Uw kopy inleveren bij de ro
daktie, die bestaat uit: Nico Drabbe 
en Aad Vervaart. · 
Zij zien met belangstelling Uw kopy 

!· tegemoet. B.v.d. 

"i; ,, 
' 

CoCo en 
AVERECHTS. 

Vorige week leverde ons damesteam een voor~reffelijke prestatie door met 1--0 van Hoek van Roliand te winnen. Vanavond ( woensdag 3 oktober) staat een thuiswe'dstrijd tegen GDA op het programma; aanvang 19.30 uur! 
Verzamelen 18.45 uur in hot klubgebouw. Leidster is Mevrouw Guit. Scheidsrechter de heer A.Janson o/d Haar. GDA heeft 2 punten door gelijk te spelen tegen H.v.Holland en Duindorp,; het.:verloor vo.n SEP en Coleritas. 
Zondag 14 oktober volgt oen. uitwedstrijd tegen PostduivonJ aanvang 10.00 uur. Verzamelen 9.00 uur klubgebouw. 
Vrijdagavond om 20.00 uur trainen, 
SUKSESVOLLE START LENS-POPSEIZOEN. 
Afgelopen vrijdàgavond is de eerste opo-avon~ van dit seizoen eon sukses geworden, Omstreeks 20.00 uur begonnen de eerste fanatici hot klubgobouw reeds binnen· te druppelen, teneinde het warmdraaion van de FAIR-IMPRESSION mee te maken. 

5 
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De toeloop was zo groot, dat de Kll!Cll omstreeks 21,30 uur reeds de honderdste 
bezoeker mot do nodige égards kon binnenhalen, 
En wat was de FAIR IMPRESSION op dreef!!!!!! 
De mooiste grollen en ,grappen ,terdon door de voortreffelijke deejay afgewisseld 
raet het betere hitwerk van de Earri.ng, Sweet, Deep Purplo enz. 
De deojay stal ook de "Show". door.zijn uitstekende playback van o,à. "Easy Livin" 
van Uria.h Heep. · 
Hot enthousiasme van do "FAIR IMPRESSION~' sloeg al gauw over op het aanwezige 
popvolk, wàt tot gevolg had, dat do'dimsvloer binnen de kortste koran was afge~ 
starapt. 

Eon woord van dank zijn wij dan ook verschuldigd aan "Kwiek 
eniging woor in rijke (vrouwelijke) gotàlo aanwezig was. 
Do KAKA wil hierbij graag nog eens benadrukken, hoezeer zij 
"KrfIEK SPORT" op prijs stelt. ' 
Wij hopen, dat dit nog'lang zo r.iag blijven, 

PROGRAMMA JillTIOREN 

Zondae 7 oktober 1973 
12.00 uur Lens 2 - v.u.c.2 
14.00 uur Lens 3 - D.Z.S.1 
13,00 uur Lens 6 - A.D.0,5 

. 
V3 

'V3 
• V2 

DENK AAU DE KONTRIBUTIEBETALING 

Zaterdag 6 ·oktober 1973 
14.30 uur Lens1 - L,F,C, 1 V1 

- Lons 4 -- Lsd.Hoofdstraat 
- Lens 5 ··sav,Lohmanlaan 

Sport" , w;olko ver

de samenwerking met 

KAKA 

15.45 uur G,D.A.2 
14.30 uur Quick 3 
13.15 uur R.v.c.7 
13.00 uur Lens 10 
14,30 uur G,D,A,4 
15.45 uur Lens 12 
'14.30 uur H,V.V.6 
13,15 uur G.D.A.6 
15,45 uur Lens 15 
14,30 uur Rijswijk 12 

- Lens 9 · Schaapweg, Rijswijk 
- Ooievaars 3 .'.. V1 
- Lens 11 Loosd,Hcofdstraat 
- Quin tus 3 r: V2 
- Lens 13 Hogenhoucklaan 
- Lens 14 Lsd.Hoofdstraat 
- H.v.v. 6a V3 
- Lens 16 Schaapweg, Rijswijk 

. 13.15 uur v.c.s.11 
12.00 uur H.v.v.8 
14,30 uur Lens 19 
14,30 uur Lens 20 
1 3 .15 uur Lens 21 

' - Lens 1 7 Dedemsvaartweg 
- Lens 18 Hogenhouckl::rnn 
- Spoorwijk 8 V2 
-W,I.K,3 V3 

- Westerkwartier '1-1· V2 
1 3. 1 5 uur Lens 22 
13. 15 uur Wilhelmus 

- El.Zwart 15 ·' V3 
17 - Lens 23 , Westvlietweg, Voorburg 

DllTK J,A,.lif DE KOUTRIBUTIES 

AFSCHRIJVINGEN: 

Schriftelijk: v66r vrijdagavond 18.30 uur bij dhr,G.v.d.Steen, Uunspeetlaan 303, 

Telefonisch : vrijdagavond tussen 18,4·5 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte): A-klassers (1 ·,.t/m 6) : dhr.J,Hop, tol.94,41,.59 

B-klasscrs (9 t/m 15): dhr.O,Kortekaas, tel.67,40,40 
C-klasscrs (16: t/m 23): dhr.R,Bocker, tel,55,94,77 

In noodgevallen op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11.00 uur bij dhr,G.v.d.Stcon, 
tel. 39, 86. 94, 

1,FKEURINGEN: Bij ·slecht weer stoods de afkeuringslijsto~ raadpleg,m. Telofonischc 
inlichtingen worden hierover niet verstrekt, 

KEEPERSTRAINING: a.s. vrijdag 16,45 uur voor S.Bruens en H,v,Kleef. 
· Zaterdag 10.00 uur voor C,Harltllld en J,Bronger. 

DE OPSTELLINGEN: ------------ - -----===----== 
LEUS 1 

LEi'!S 2 

als vorige weok, zondor R,Micka, met R,v,Uoort (2x). Loidor: 
Dhr.C,Franko. Samenkorast: 13,30 uur Lens-terrein. 

als vorige weck, zonder G.v,Gossel, met M,t!agnee (2x). 
R,v.Noort (2x). Leider: Dhr,A.v,Baggum, 

' 



LENS 3 : ------
LEffS 4_: 

LENS 6 -----

LENS 10: 

LEtTS 11: 

L:ms 12: 

LENS 15: 

als vorige week (M.Magnee 2x). Leider: Dhr,P.Jansen •. 

als vorige week. Leider: Dhr,A.Blok. Samenkomst: 15.15 uur G.D.A,
terrein. 

als vorigo weck, zonder E.Booms. Leider: Dhr.J,Heynen. 
Samenkomst: 14,00 uur Quick-terrein. 

als vorige week, Res.: E,Booms.· Leider: Dhr,F.Flumans. 

DENK ll!J, DE K0NTRIBUTIES 

A.v.Velzon, E,Landman, P,Perreyn, T. de Kok, R.v.d.Laan, T.Hop, 
· l,l.Wolters, A. 's--Oravendijk, S.Brard, 0.Borst, C.Schenkels, A.v.Kleef. 

Leider: Dhr.J,Zoet. Samenkomst:. 12.15 uur Lens-terrein • .. 
P.Devilee (A), P,de Haas, R.Hofman, R.v.d.Kruk,· J.Lausborg, J.Lusten
houwer, B.de Niet, M,Pepc,rkamp,' L,Re0sink, J.v.Rijn, J,Bronger, · · 
J,Brochard. Leider: Dhr,N, Drabbe, Samenkomst: 12.30 uur Lens •. 

zie vorige week, Res.: M,Prins, Leider: Dhr,W.Kouwonhoven. Samen
komst: 13.30 uur Lens-terrein. 

P.van Domburg, JI,Uding, H,Coli, P.van Duyn 1 P.Blom, C.Lipman, R,Wijs~ 
man, F,Kortekaas, L.Lejewaan, D.v,d.Zwan, W~Groen, R,Sanders, Leider: 
Dhr.J,Bijsterveld. 

' M.v.Zweden, R,Z0tz, H.Wubbcm, i.Spoler, F.Kras, M.Jansen, A.Hoenstok, 
C,Harland., R.v,d.Boogaard, R,F,Blank, R.v.d.Leeden, R.Hoppenbrouwers. 
Leider: Dhr,H,Dankers. Samenkomst: 13,15 ,uur Lens-terrein. 

H.Wubben, J ,1fasserman, T.Mooyman, L,0ostervoer, R.Kleiweg-t, M,de Groot, 
H.Groenewegen, A,Grimbergen, A,Gordijn, A,Ellinger, J.Pompen, 
Loider: Dhr,S,Sandifort. Samenkomst: 12.15 uur Lens-terrein. 

P.!Ieeniskerk, A.W,Jansen, J.M.de Korte, M,J,van Pelt, W.B.Rots, A.Sips 1 
L.v,Maarseveen, T.J.Grimberg, R,J.v.Elderen, P,J.Dullaart, -M.IT.Sohmitz, 
Leider:' Dhr,M.Verheesen. 

DENK .~'!N" DE K0NTRIBUTIES 

LEt.S 16: ------

LWS 18: 

LEUS 20: 

LEN'S 21 : ------
LE!'fS 22: ------
LENS 23: 

F.Fortman, W.Frantzen, R.v.Loon, R.Noordeloos, A.0vergaauw, P.Valkon
burg, R,Versteeg, C.Vermeulen, c.v.Beek, P.v,d,Burg, P.Lucas, F.v,Vol
zen. Leider: Dhr,A.Wagenaar. Samenkomst: 13.30 uur Lens, 

M.v.Baggum, R.Bon, W.Heynen, E,Kauderer, A.Koovoc,ts, P,Lelyvold, Th.v. 
Luxemburg, S.v.d,Meer, W,Valentin, F,Verbar0ndso, R,do Keyzer, J.Rie.!. 
men, 0.Huis. Loidor: Dhr,W,Michels. Samenkomst: 12.30 uur Lens. 

als vorige week, Heemskerk zie Lens 15. Leider: Dhr.J,Colpa, 
Samenkoost:. 10.45 uur Lens. . 

P,Brochard, S.Bruons, R.Coli, R.Duyndam,. J,Eys, J,Franken, R,Kauderer, 
I.v.d,Lans, H,Planken, R,Ro,rors, S,Teunisse, R,Wessels, C.v,Rijk. 
Leider: Dhr.H,Vorbarendse. 

als vorige wcrnk (zonder,M.~essing). Leidor: Dhr,R,Petors, 

als vorigo week, Leider: Dhr, W, v, d. Tol. , 
als vorige week, zonder·R,Houwelingen, Leider: Dhr,A,Bauman, 

als vorige woek, Leider: Dhr,A,Banning, Samenkomst: 12.00 uur Lons. 

DWK Mill DE K0NTRIBUTIE 

PR0GMMMA PUPILLEN Ell' WELPEN' 
PUPILLEtî 
Zaterdag 6 oktober 1973 
1 2. 15 uur H,V,V,1 
12 .15 uur R,K.A,V,V,4 
12 .15 uur Lens 3 
12 .15 uur Lens 4 
12,30 uur Flamingo's 2 
11. 15 uur Lens 6 

DEtîK ,~\N DE K0NTRIBUTIE 

- Lens 1 
- Lens 2 
- G,D,S,3 
- Cromvliet ·4 
- Lens 5 

Semper Altius 2 ' . 

Hogenhoucklaan 
!Ieulweg, L'dara 
V2 
V3 
Schaapweg, Rijswijk 
V3 

7 



8 

;{ELPEN 
6 oktober 1 973. Zat0rdag 

11.15uur Lens 1 - D.S.0.1. V2 (zie ook zondag) 
1 0 .15 uur 'Lerts 2 Scheveningèn 2 V1 
1 o. 15 uur Ooievaars 1 - Lens 3 Zuiderpark, 2e ged. 
10.15 uur Lens 4. - IT.M.S.II.3 V2 
10. 1 5 uur Lens 5 G.D,A,3 V3 
Zondag 7 oktober 1973, • •· 
12 .45 uur Lens 1 - Laa.kkwartier 

. ,·, ' t . 
DENK AAN DE KONTRIBUTIE . . 

AFSCHRIJVINGEN: < • 

Schriftelijk: voor vrijdagavond.18,30 uur bij dhr.d,v.d,Steen, Nunspeetlaan 303, Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van - - ziékte), tel.66,1J.14 klubge.bo).lw, · ···· ' ' ' ' . - .. " . .. . , ; . •',, ' 

In noodgevallen op zaterdagqchtend :tussen• 9,.1:5 en 9,45· afbellen. Tel. ·66, 13, 14 Klubgebouw, 
.. -·· , 

AFKEURINGEN: Bij slecht weer eerst de afkeuringslijsten raadplegen. Staat bij "Pupillen en Welpen" vermel_d: "GOEDGEKEURD", qan _steeds naar veld of punt van samenkomst komen. 'IN DIT .GEVAL DUS NOOIT OPBELLEN. 
Staat bij ,,·Pupillen en Welpen" vermeld: "ZIE AFKEURINQSLIJST", dan moet als volgt werd.en gehandeld, voor de thuiswedstrijd.en moet je naar de juniorenlijst bij de Lcnselftalloo to, 21 of 22 kijken; Zijn •deze wedstrijden afgekeurd, dan gaan ookjullie wedstrijden niet doo:r>, -U:i,tslui tend: voor de ui twdds-trijden' kan in dat geval telefonisch w~rden geinformóerd, of deze.wed.strijden doorgaan (Tel,66.13,14) en wol tussen 9,15 eµ 9,45 uur. · , ,·c ,. • 

lWGMAALS .\FSCHRIJVE!îf: 
Ui j ma.ken de. Ouders, van onze pup.il'ien en welpen er nogmaals· op attent, dat op vrijdagavond alleen ip gev0-.l van ziekte mag worden afge.sc,hreven. Buiton de stad, kamperen o, La.: k':-in 'op doze avo"na. niet als reden voor afschrijven worden geaccept'Gerd. Dit inoet minsten's 'een w0ek van tevoren wo.rd.en' opgeg,ev,ep. Wordt or op vrijdagavond toch om e0n derg0lijke redon afgeschreven, dan moet Uw zoon er rekening. mede houden, dat hij de volgende week een extra etrafreserve'beurt krijgt en bij herhaling zal hij ofwel ni0t meer worden opge_steld of overg_opl_aatst naar een van ,le ·1agere elftallen, · 

Uitslagen 29-9-1973 
Pupillen: . . 
Ïs~Gravenza,nde 1 -~ Lens 1 

'. . -
. - ··"- -· ·-· 

Alle, Óve":r-ige w13d.13trijden werçl.en 
a:fge).ast, 

D E O P S T E L L I N G E N: 
-- ------ • - a ---.... -.------ ••-• ~ 

LENS P 1 , Als vorige week, m0t M.v,Zwol, R,v.Oosten en M,Meerman zie P 2, Leider: 
Paul ,v,d,St?en, Samenkomst: 11, 15 uur. Lens-terr13in .• 

LENS P 2 : Als,vorige week; met R,v.Oosten en M;lfoerinan, 

LEN'S P 3: 

L:iNS P 5 

L~::J!TS P 6 

· ''P,Schol tes zie P 3, Leider: Rob Hoefnagel." Samenkti'mst: 11, 15 u.Lens-
Als vorige week, mot P,SQholtas, R,v.Ruyven·ziê 
Leider: Otto Kortekaas 1 . 

p 4, 
,. 

Als vorige week,. met R,v,Ruyven. M,y,Zwol zie.P 1 .• 
Leider: Fred àc, Kleyn. . 

( terrein •. _ 

Als vorige weok. Leider: Dhr.Hoppenbroüwer; Samenkomst: 11.30 uur Lcns
(terrein, als vorige week, Leider: Coen llooghiernstra. 

DENK Aiill DE KONTRI:BUTIE, -=-==================== 
LENS w 1 Als vorige week. Leider: Hans Zoun, 
LENS W 2 Als vorige week (zie welpen selolctie), Leider: Guus lleynen. · 

'C à •. LEHS w 3 Als vorige weck. Leider: Jos v.d.Ende, Samenkomst: 9, 15 uur Lens-terrein, 
LEl'TS ,r 4 Als vorige week. Loidor: Arnold Brouwer. 
LENS w 5 Als vorige week. Leid.or: Dhr,Riemen •.. 

DENK Mill DE KONTRIBUTIE 



WELPEN -SELEKTIE. 

De welpenselektie zal met ingang van a.s. vrijdag worden uitgebreid. 
De volgen.~e spelers _worden dan ook om 17 .15 uur verwacht: 

COCK'l'AILNIE!JWS, 

M,v.d.Lans, M.v.Adriohem, E.Valentin, R,de Jong, W,Colpa, 
J,Odenkirchen, Ch,Bergmans, B,Heemskerk, P,Pronk, J,Rom
bouts, V,Voenman, L,v,Rijn, R,v.d,Hoek, R.de Groen, E.Por
reyn, P,v.Es. 

Uoensda.g 26 september j,l. is de tweede serie wedstrijden gespeeld in do cock
tailkompetitie, 

.. Om 14,00 uur kwamen Bàyern München en Bilrcolona hot propvolle Lonsstadion binnen, 
begeleid door onze welbekende fluittist Dhr,A. 1 s-Gravendijk. Bayern München · 
was de nederlaag tegen Real Madrid gehoJl to boven gekomen. Nu met Ger'd Müller 
werd Barcelona met 2-1 verslagen. 'l'och bleek, dat Barcelona op de goede weg terug 
is. We zullen dit a.s. woensdag wel merken. Bij de wedstrijd Feyenoord-Real Ma
drid bleek weer, dat hot spitsprobleem bij Feyenoord weg is. Do stand 4-0 liegt 
Gr niet om, Do laatste wedstrijd tussen 'A,C,Milan en Ajax werd door de, laatste 
mot 5-0 gewonnen, ondanks het sterk verd.edigen van A,C,Milan, 
Volgende week worden de volgends wedstrijden gespoeld: 

" 
14,00 uur 
14,45 uur 
15,30 uur 

A,C,Milan - Barpelona 
Ajax - Real Madrid 
Bayern München i- Feyenoord 

Ka=tverkoop vanaf maandagavond 1 oktober bij do bar. 
Alle spelers worden woensdag 3 oktober om 1J!.JQ_1,!1:!,!'. verwacht. 

KON'l'RIBU'l'IES: 
Helaas hebben wij deze week in opdracht van hot Bestuur enkele spelers niet mogo4 
opstellen in verband mot kontributie-achterstand. Gelukkig was deze lijst nog 
noel klein, maar wij hebben vernomen, dat nog zeer veel junioren, pupiilen en 
welpen hun kontributie t/m 30-9-1973 niet hebben voldaan en dat binnenkort een 

1 M 
zeer grote lijst met z.g. "wanbetalers" wordt gepubliceerd. 
~ls een speler op deze lijst voorkomt, d&n houdt dit in, dat hij niet eerder mag 
worden opgesteld, voordat de kontributie over het hele 1'erenigingsjaal:'. (t/m 
30-6-74) is betaald, 
Een dringend beroep op de Ouders: Betaalt U s.v.p. de verschuldigde kontributie 
op tijd d.w.z. aan het begin van het kwartaal. Dit bespaart Uw zoon en ons veel 
narigheid. Bovendien hebben wij het geld. dfingend nodig in verband met de aan~ 
vang van de verbouwing, 

LENS 10 - Vies 5. 
Deze wegens slechte weersomstandigheden . 
niet gespeelde wedstrijd werd zater
dagmiddag onder goede weersomstandighe
den gespeeld en de beide waterpoloploe
gen schitterden dan ook door afwezig
heid. De wedstrijd was dan ook zeer 
slecht, doordat de badmeester het zwem
bad had leeg laton lopen, waardoor de 
spelers in eon klein laagje water moes-· 
ton spelen. 

• ,.r_ 

Juko 1 

Bovendien konden de meeste spelers 
niet eens zwemmen. 
Nog even de uitslag, die grote vraag
tekens opriep: deze was nl;;,; ? ~ ?, 
Konklusie: "Uw redakteur hèoft een ver
peste middag in het stadion aan de 
IIengelolaan doorgebraéht 1 · 

Zwartkijk~rtje._ ,,. ' . 

9 
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DE LEHSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELIHGEN 

ADRESWIJZIGINGÉ!i'.LEDENLIJST 
946 M.v.Adrichèm naar Willem Pijperstraat 218 Den Haag 
347 G.P.Looijestijn naar Kraaienlaan 83 Den Haag 250225 
678 L.C.Vcorduin naar Allard Piersonlàan 73 Den Haag 
612 F.J.Wubben naar Cartesiusstraat 267 Den Haag 

S'l1RAFZAKEN 
De KNVJ3 Afd.'s-Gravenhage heeft E.Hoefnagel voorwaardelijk geschorst voor twee bin

' dende wedstr;i.jden i.v.m. zijn optreden tijdens de wedstrijd vue 1- Lens 1 ( jun) 
op .1-.9-7,3. · . : . . _ 
De.:KNVJ3 Afd. 's-pravenhage heeft P.Böeseksn geschorst voor_ zeven wedstrijden, waar-

✓ van _v.ü,r vëio.rwà.ardelijk woaens zijn 0ptreden tijdens de wedstrijd VUC 1 - Lens 1 
(jun) op 1-9-73. 
Het bestuur heeft· G.Wou_ters geschorst voor vier bindende wedstrijden wegens zijn 

- optreden tijdens de wedstrijd Lens 1 - LFC 1 (jun) op 6-10-73. 

-
Het bestuur heeft J.van Rijn (A 1) voor de verd~re duur van dit seizoen het aan
voerderschap oninomen. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 
Nogmaals herinneren wij U aan de op a.s. maandag te houden ledenvergadering, aan
vang 21.- uur. 
Hij zijn U nog schuldig een toelichting bij punt 4 van "de agenda, -nl. verkiezing 
bestuur. 
De voordracht is als volgt: 

Voorzitter 
Sekretaris 

J.M. van der Kleij 
G.H.C.Halleen 

Penningmeester: C.P.Nieuwenhuizen 
Kommissaris S.A.P.de Bruyn 
Kommicsaris c.van Beek 
Een nadere toelichting bij deze samenstelling wordt op de vergadering g~~even. 

NIEUHE LEDEN 
r 989 L.van Leeuwen 
" 990 · H.M.van Kuijk 

(w) 
(S) 

Loosduinsekade 662 
Escamplaan 495 

685646 

IN BALLOTAGE 
J.M.Hooft 
R. WannéQ. 
A.E .• van der Schenk 
E.A.M. Vos 

(B) . 
(lf) 
(w) 
(w) 

Wormerveerstraat 13 
Ruimzicht 144 " 
Hof zicht 10 Wateringen 
Beresteinlaan 427 

KONTRIBUTIES LAATSTE WAARSCHUWING ! ! ! 

01742-3815 
674668 

Nog steeds zijn er leden, die het eerste kwartaal van hun kontributie nog niet heb
ben betaald. Indien dit niet ~v_ó_ó~r_1~5'--o_k_t_o_b_e~r_a_.s_. gebeurt, betekent dit onherroepe
lijk: 
niet meer 
te worden 

worden opgesteld, publikatie in de Lensrevue 
voldaan voor men weer wordt opgesteld. 

•••• en toen waren het er zes 

LENS 1 VERZAMELT PillTTEN 

en.het gehele jaar dient dan 

Het Bestuur • 

Lens 1 is bezig voor de komende winter een flink aantal punten te verzamelen. 
Tijdens de winterstop is zo'n verzameling.altijd leuk om op terug te zien. Laak
k:wartier, dat een onstuimige k:ompetitiestart heeft gehad, werd het derde slacht
offer in suk:sessie van de eerste Lens elf. Een geweldig goede wedstrijd is het niet 
geworden, maar dat zal slechts de neutrale toeschouwers berouwen. Ua vier wedstrij
den in de tweede klas durven we voorzichtig vast te stellen, .. dat LENS 1 voor zijn 
tegenstanders niet. hoeft onder te doen, laat staan ze met angst en vreze tegemoet 
te treden. Laakkwartier had in de eerste fase van de wedstrijd een ogenschijnlijk: 
overwicht. De gevaarlijkste bal kreeg Cees vàn der Beek echter van Ron van Har
tingsveldt, die zijn tegenstanders kennelijk: wilde laten zien, hoe het wél moest. 1 



'"'" (,,! ... Daarvoor _moèst Ron op de doellijn een ter!lgspeelbal van.Ruud Eortman r~ddèn. __ . .ondertussen· 1<aren ·de razehdsnellë ·tegeifsi;ö,t'"en' ván "Lens geve.arlijk. Na rµ13:t deed · ~ Len; ·;,;·~g wat meer inzet en snelheid· in het spel'· en dat kon Lalcwa maar moeilf;jï{. bijbenen. Na ruim tien mirrut0n vloog Leslie .Ïfàzelzet aoht0r een door de Lakwa-'' verdediging schietende. )lal' a.~n .. ,en .. !J_cgop'\. .de bal ,langs· do JJ,ç,elman in de kleinste hook; î,akwa probeerde hierna.krampachtig terug te komen. De_geprikkeldheid uittezich in het -een paar maal neerleggen van Lensspelers, De goed leidende scheidsrechter Mulder liet het-·,bij vermaningen, die wel effekt ·sorteerden. Over en weer trnrden nog kansen gemistr-zodat de 1-0 ble'i3f staan. 

2 

Door deze overwinning staat Lens nu op do derde plaats; relatief wordt zelfs ·g,e " eerste plaats met DHL gedeeld. Om dat waar te maken, zou ook de .v~lgende wèdstrijd (uit tegen :Blauw .,Zwart) moeten worden gewonnen. De Wassenaarders staan na' de 'nederlaag tegen Lugdunum samen met Velo, dat van Verburch verloor, onderaan •.. \. Lens 1 zal zondag moeten bedenken,d.at een kat in het nauw soms rare s.prongen· ·. . kan maken. rfilhelmus incassêerde. z'n derde verliespunt van Naaldwijk. DHL speelde· · 0-0 tegen RKAVV. · 
LFC won bij Texas. 

DG stand: 
DH(D, . 5-3-2-0-8 8-3 
Wilhelmus 5-3-1--1-7 9-5 
LE N S · 4.,.3-0-1-6 5-4 
Verburch 4-2-1-1-5 8-4 

.. 
Laakkwartier 5-2-1-2-5 5-3 
Lugdunum 5-2-1-2-5 6-4 
RKAVV 5-1-3-1-5 5-4 
LFC 4-2-0-2-4 4-4 
Naalclwijk 4-1-2-1,4 6-4 
Texas 5-1-2-2-3 6-9 
Velo 5-1-0-4-2 2-7 
Blauw Zwart 5-1-0-4-2 4-13 

:Blauw-Zwart - Lenig en Snol 
Na de fraaie 1-0 overwinning tegen Laak
kwartier van afgelopen zondag, prijkt 
Lens op een 3de plaats in deze nog jon
ge·kompetitie. De komende zondag moet 
Lens de strijd aanbinden tegen het Was
senaarse :Blauw-Zwart. De Wassenaarders 
staan onderaan de ranglijst en hebben 
slechts één overwinning behaald. Tegen 
het eveneens onderaan staande Velo werd 
het slechts een magere 1-0 zege. Verln
ren werd van Naaldwijk (4-1), Laakkwar~ 
tier (3-0), RK.A.V,V, (3-1) en afgelo
pen zondag tegen Lugdunum werd het 3-1. 
Op hot eerste gezicht zou men kunnen zeg
gen, dat .di•t · voor Lens, .. een gemakkelijke 
overwinning zou moeten worden. Maar la
ten we niet al te optimistisch worden. 
Iedere wed.strijd weor:moet er hard wor-
clen gelmokt om de nodige punten. 
Do Hassenaarfü,rs zullen na 4 achtereen-
KOSTEN STRAFZAKEN 

De opstelling was als volgt: 
c.v.d.:Beek -·P.de Jongh, R.v. 
Hartingsveldt, R.Fortman (D-Wa
genaar), J.Zoot - A.Hop, J,Eng
lebert, D.Schönherr, D.:Brànden
burg - L.Hazelzet en w.Keetman. 

. ' 

volgende nederlagen gebrand zijn 
op eon redelijk sukses, Een sukses, 
dat voor hun alleen maar bestaat . 
uit een overwinning. Gezien hot spel 
van onze voorwaarts.en van do· afgo·lo
pon weken zijn wij echter van mening, 
dat onze jongens eon. goedo kans ma
ken om met 2 punten uit Wassenaar · 
terug t0 komen, 
Echter, dat zal niet zonder ........ , 
ach de rest van deze zin kunt U nu 
wel zo langzamerhand uit Uw hoofd,· 
wij schrijven hot immers el,lw week 
weer. Wij hopen·U.a,s. zo.ndag in 
Wassenaar to ontmoeten •. 

AVERECHTS, 

U hebt in de diverse dagbladen kunnen lezen. Voorzitter Hans van der Kleij heeft hot niet kunnen halen met zijn voorstel op de algemene vergadering vap. de Afdeling Den Haag van cle KNVB om de maximale kosten voor een strafzaak voor amateurs terug to schroeven. Hoewel de meerderheid van de klubs het wel niet hot door LENS naar voren gebrachte princfpe eens was, schrok men uiteindelijk toZ'l.lg voor de financiële konsekwentiei,. Ook hierbblijkt geld .•t nog altijd van het principe'tG kun-nen winnen. 
1Jaar ging hot nu om? liet bestuur van de Afdeling Den Haag heeft tU;im 00n ja:ar ge-leden da "administratiekosten strafzaken" dra1itisch verhoogd. '· In de e0rste· 'plaats was dat nodig, omdat de voor h0t behandelen van dio s:trafzaken to maken kosten waren gestegen en in de tweed~ plaats om potentiële voetbalwetso-



~~~-------------------------~,,--- ··-·· 

v;rtreders af te schrikken. Met deze argumentatie was LENS het helemàal eens, 
Niet echter me't'' de· hoogte van het m11ximale bedrag, Wordt de strafzaak van een spe
ler door de Kominissie van Onderzoek monçleling'bèhandeld, dan komt dat die speler 
op 50 gulden te staan, als hij schuldig wordt bevonden. Zou dezelfde zaak sohrif~ 
telijk zijn afgedaan, dan bedroegen de kosten 2~ gulden, 
LENS heeft steeds moei te gehad met het principieel aanvaarden van een hoog bed1·e,g 
van 50 gulden vó'or !'~dministratiokosten ,strafzaken", die meer als "boete" wordt er
varen. LENS vindt, dat bij amateurs de n_adruk dient te liggen op disciplinair8 
straffen en dat slechts betaalde voetballers boetes kunnen worden opgelegd. Voor 
amateurs acht LENS een bijdrage in de kosten van het behandelen van strafzaken het 
ui torste. ·· . 
Hot voorstel op de algemene vergadêir;i;ng·behelsde dan oolj: het maximale bedrag van 
thans 50 gul.den terug te brengen op 25 gulden, waarmee tevens zou._ worden bereikt, 
dat er geen verschil meer bestaat tussen schriftelijke en mondelinge behandeling, 
Spelers, diè via een mondelinge behandeling Vf!-ll hun strafzaak hun recht zoeken, . 
zouden daardoor niet meer financieel kunnen worden benadeeld, 
Het verlagen van het maximum bedrag zou 2500 gulden extra vergen. De meerderheid 
bleek niet bereid de begroting op dit punt te wijzigen, 

TERUG VA.~ ( EVEl'I) WEGGEWEEST 

!Teer teruggekeerd in de huiselijke kring en dankbaar gestemd wegens de voortreffe
lijke verzorging in het Westeinde-ziekenhuis, heb ik er behoefte aan tevens een ' 
woord vm dank te uiten voor de aangename wijze, waarop ons bestuur namens de klub, 
de redaktie in dé Lens-revue en bovendien nog individuele Lensers mijn verblijf 
tussen de lakens wisten te veraangenamen. 
Bijzonder prettig vond ik de twee bezoekjes van Gerard van Reenen, die keurig ge
kleed in een elegante kamerjas zijn afdeling voor een tijdje verliet om mij gezel
schap te houden. Wat hebben wij toen ongestoord lekker kunnen roddelen over de Hen
gololaanlooiers. 
Do eerste week trof ik als kamergenoot Paul Fretz, · die van 1957 tot 1962 onze kleu
ren verdedigde. 
En op een van de laatste· dagen ontdekte ik in een van de assistenten, van Dr,Alle
man nog meer oud Lens, nl. Bert Thomas~ die samen met zijn broer Arthur menige 
stunt weggaf op onze velden ïn de jaren 1955-1963, 
Zq ziet men in die ontmoetingen, hoe klein de wereld on hoe groot Lens is, " 

.. 

P, S. Over een pa ar weken - hoop ik 
ben ikcc-11eer te bezichtigen op de 
Hengelo laan." 

PROGRA"1\WJ.A SElifIO:[lEN. VOOR ZONDAG 14 OKTOBER 1 97 3, 

14,30 uur El.Zwart 1 - Lens 1 
10.00 uur gouda 2 - Lens 2 
11,00uur Lens3 -H,B,S.3 
1 3. 00 uur Lens 4 - V.V. P. 2 
10.00 uur Lens 5 - A.D.0,5 
12.00 uur Lens 6 - Or.Blauw 4 
14,00 uur Lens ::r - B,T,C,2 
10.00 uur Lens 8 - B.B.W.2 
1 2. 00 uur • Lons 9 . - V. V. P. 7 
14.00 uur Lens 10 - do Jagers 3 
10.00 uur P.D.K,6 - Lens 11 
11.00 uur q.n.s.7 - Lens 12 

,. V1 G1 L 6/4 
V1 G1 L 5/3 
V2 01 L 5/3 
V2 G2 L 4/2 
V2 G1 L 6/4 
V3 G2·L-5/3 
V3 G2 L 5/3 
V3 G2 L 4/2 

P,Juffermans. 

Scheidsrechter: 
B,J,Viv0en 
H,Dijkers 
Tj.Smid 
H,Gillet 
P,Suurd 
L,de Koeter 
A,v,d,Kraan 
H,Meefout 
H,Zweers 
R,Henstra 
E.H,v.Riel 
n,aangewezen 

1~vondwedstrijd Woensdag 17 oktober 1973, Lens 6 - Junioren A 1: aanvang 20,30 uur. 

~?:!à:!':l:~ 
P"D,K. 
G,D,S. 

der velden: 
- Duinlaan (S_a,v,Lohmanlaan) 
- Erasmusweg·-'Lo. Schildersgaarde. 

Verzamelen: 
Lens 11 9.15 uur Klubgobouw 
Lens 1 i - 1 O. 1 5 11 11 

DE OPSTELLINGEN: -=============-=-=========== 
Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 

3 



Lens 3 
(vÖÖr-doze week) 

Lens 4 

m·,R,Bruggemans 
en R,Roodbol 

Lens 5 

m. lt,Michels 
_ en· ,J. Verhaar D,v.d.Jl[ark . ,)< 

H.v.Beyeren . . ~~-
H.Diotz (A) _ 
.R.Hciofnagel 
J,Verhougd 
G.v,d.Velde 

J .• Verhaar naar 5 · _Afschrijven tol.no. 
39. 86. 94 vor:i,ge. weok 
verkeerd gepublioeerê. 

Lens 6 

als bekend 

Lens 7 

als bekend 
m. P,Rossi t 

J ~v /d K.'l.aap 
J,Bcrtcns 
C.Vervaart 
J.Disseldorp 
1,1,Bloks -
W,Kouwenhoven 
(F,Guit, H.:Zoun 

J,Schouw naar 11 (2x) 
J ,Wi tting naar 11 

on H,Brandonburg naar 2) 
1l,Bruggemans 
R.Roodbol 

Lens 10 

als bekend 

n, 4 
n, 4 

Lens 8 -----
als belwnd 

Lens 11 

als bekend 

Lens 9 

als bekend 
M. Roozendaal n,11 

Lens 12 

als bekend 
m. J,Witting, 
J.Schouw, M,Roozendaal 
en W ,Krol. 

w.Krol n. 11 

·_ ,fagens niet-opkomen zonder afschrijving wordt C,Kras 
Voor· verweer bij do Seko op maandagavond. 
Programma Senioren voor zondag 21 oktober 
.·14. 00 uur Lens 1 Lugdunum 1 
11.00 uur Lens 2 - Postduiven 2 
11,00·uur T.O.G.B.2 -: Lens 3 
12.00 uur Celoritas 3 - Lens 4 
10.00 uur Vrcdenburch 4 - Lens 5 
12.00 uur Gona 3 - Lens 6 

1973, 
10,00 
12.00 
10.00 
14.00 
10.00 
11 • 30 

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

2x als reserve opgesteld, 

Postduiven 4 ~ Lens 
H.B,S.8 - Lens 
Vredenburch 9 - Lens 

7 
8 
9 

W.Blauw 
Lens 11 
Lens .12 

4 - Lens 10 
- Spoorwijk 7 
- W,Blauw 9 

AFSCHRIJVINGE!'I: Op ·de bekende tijden en onder de telefoonnum.r.iors, als destijds 
gepubliceerd, De heren aanvoerders dienen zich, ook al hebben zij geen afschrijvingen, vrijdagavond tussen 21 en 22,00 uur in ver
binding te stellen mot Dhr. J, v. Wassem, telef, .68, 65. 11 • 

TRADTI!'TGEN: Wij maken de spelers er nogmaals op attent, dat er 's-woensdag
·a~onds om 9 uur gelegenheid is om te trainen o,l,v. Dhr,C,Franko. 
Tevens is or ieder·e vrijdagavond vanaf 9 uur gelegenheid om op 
eigen gelegenheid oen balletje te trappen of de konditie op te 
va.er.en. 

Uitslagen afgelopen zondag; 
Lens 1 - Lakwa 1 ---1=0 D,H,L,9 - Lens 6' 2-4 Oliveo 5- Lens 10 Lens 2 - v.c.s.2 0-1 Gr.w.vac 2 - Lens 7 .4-:1 Lens 11 - G,D,A.8 B,1.LT,2 - Lens 4 1-0 Delfià 6 - Lens 8 3-0 Lens 12 - O,Bl. 7 1-filhlemus 3 - Lens 5 3-2 Westlandia 6 - Lens 9 3.-1. 
Vmi. de Seko zijn zondag vanaf 9.00 uur op het veld aanwezig de horen Ch,Bloks, R,Bom on H,Jacobi. 

VA RIA 

- Volgens Bob Bakhuys speelt Lens hot 4-4-3 sistoem met 2 spitsen. 

C•··3 
3·-3 
î ·-i 

- 1fe hebben bij dca redaktie nog steeds n'iets ontvangen. Wie durft er nu eens iets te schrijven? (leuk; 
Heet U, dat hot maandag 15 oktober is? 

- Weet U ook, wat er dan aan do hand is ? 

- Mfoke de Loos on Peter de Haan hebben zich op 29 september 1973 verloofd-. Onze gelukwensen gaan uit naar Mieke en Petor, 
·· De red.aktionolo goedkeuring gaat op voorhand deze week naar de samenstollingskommissie. 



- Hans Zoun is na de training van afgelopen donderdag zijn voetbalschoen kwijt, 
De eerlijke vinder wordt vriendelijk ver;zocht "het kleinood" terug to bezorgen. 

IlT DE LEUS ••••••. Keopor Anton van Velzen. 

Na de verkiezing van Tonnie 1 s-Gravendijk en Stanley Brard is nu ook Anton van 
/ Velzen gek<12en in het Haagsche jeugdelftal voor Bpelers van 15 en 16 jaar. 

Wat dergelijke uitverkiezingen betreft, is de K.N.V.B. in het algemeen, maar Lens 
in het bijzonder, voorzichtig in dè keuze, vooral wat betreft mentaliteit: .het mag 
deze knapen n.l. niet te hoog in de bol gaan zitten. . 
Wat Ari'ton betreft, behoeven we daar niet bang voor te zijn: het ïs een· jongen, 
die ondanks vo·e1 privé-beslommeringen alles vopr z'n sport on ook voor ando~e 
mensen over heeft. Dit gaf de redaktie aanleiding enkele vragen aan deze talent
volle keeper te stellen. 

Wa.nneer ben je op Lens gekomen? 
- Toen ik negen was, samen met mijn oudere broer Hans, daarna zijn ook mijn 

broertjes Freddy on Marco nog als lid ingeschreven. 

- Aan welk elftal bewaar je tot nog toe do fijnste herinneringen? 
- Ann C 1 heb ik tot nu toe de lou_lcsto herinneringen, het was oen ,!3lfta:L _vol sf oor 

on leuk voetbal, 

- Vorig jaar ben je getroffen door een gekomplioeerde beenbreuk, er gingen toen 
geruchten, dat je met keepen wilde stoppen: klopt dat? · 

- Inderd(l.ad, maar tijdens mijn ziekbed ben ik vooral moreel en daarna met keepers
tr(!,ining. gewe:j.dig geholpen door Nico ,.Drab be, waardoor ik tot ieders verbazing 
weer yrij snel de oude was. 

- Uil je ·wat dr:i;nken? - Ja, graag! 

- Hoe zie je zelf jo uitverkiezing voor het Haagse jeugdelftal? 
- Het blijft natuurlijk enigszins een g~_:luksfaktor, want er lopen in Den Haag: 

meer goede keepers rond, die toevallig niet zijn bekeken, 

- Bon je altijd zo bescheiden? 
- Nee, dat niet, want als ik enkele knappe reddingen 

iedereen graag weten, daartegenove"r staat, dat ik 
uit te komen. 

heb verricht, laat ik het, 
ook voor mijn fouten durf 

• 
- Jo ,vindt het dus juist, dat een speler" en vooral een keeper in zekere mate ... ·• 

. zelfverzekerd dient te zijn. ,. 
- A'ls je dat niet bent, kan je beter niet onder do lat gaan staan, maar het mo·et 

niot ontaarden in zelfvoldaanheid. '· 

-' Ho'e i~ je ·eerste wedstrijd bevallen, vooral wat betreft stemming in de 
- Ik was bang, dat het allemaal kapsones jongetjes zouden zijn, maar dat 

-· Lens mag niet klagen ovor de kwaliteiten van zijn keepers, 
hoe zie jij voor. jezelf do toekomst bij Lens? 

ploeg? 
valt bost 

(mee. 

- Ik zal er in ieder geval naar streven om in Lens de hoogste top té bereiken, 
· maar indien eon-ander mecir kwaliteiten toont, dan zal ik hem die ereplaats 

harte gunnen. 
van 

- Wat zijn je verwachtingen dit seizoen 'voor je huidige elftal B 1 ? 
- Ach ja, we hebben op papier een geweldig elftal, als alle kansen goed worden be-

nut, zit er oen kampioenschap in, maar het is een bekkolµarde afdeling, waar 
natuurlijk ook veel geluk bij komt kijken,'. 

- Wat zou je grootste wens op voetbalgebied zijn· î 
- Over 2 jaar komt mijn jongste.broertje, op Lens. In theorie 

we nog met z'n vijven in Lens 1 spelen, ·maar dat zal wel 
maar toch een leukè gedachte. ' ' 

is het mogelijk, dat 
oen utopie ,blijven, 

PROGRA!,IJ.IA JUNIOREN' · 

Zondag 14 oktober 1973 
12.00 uur G.D.A.1 - Lans 2 
12,00 uur Velo 2 - Lens 3 
12.00 uur Rijswijk 3·- Lens 6 

Woensdag 17 oktober .1973 
20.30 uur Lens 1 - Lens 6 (Son.) 

. '. 
Redaktie, 

Loosd,Hoofdstraat 
Noo:i::dweg, Watoringen 
Schaapweg, Rijswijk 

5 
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Zaterdag 13 oktober 1973 
Lens 1 vrij 

15_. 30 uur. .. Lens .4 
15.30 uur ,Lens 5 

·14.15 uur Lons 9 
14 .15 uur Scheveningen 8 
15,30 uur Lens 1,1 
10.45 uur .s.v.a.w.2 
14, 15 uur Tedo 2 

.14.15 uur Lons 14 
14. 15 uur RK.,1..v.v.12 
14. 15 uur L,ms 16 
13.00 uur Lens 1 7 
13.00 uur Lens 18 
12,00 uur Wos terbrnrtier 
13.00 uur Or.Blauw 6 
10.45 uur Ooievaars 8 
13.00 uur ·Bl. Zwart 15 
13,00 uur Lens 23 

- D,S,0,4 
- Cromvliet 2 
- D,H,L,8 
- Lons 10 
- a.s:c.2 
"- Lens 12 
-•Lens 13 
- R,A,S,4 
- Lens 15 
- v.c.s.10 
- Loo'sduinen 6 
- Quick Steps 11 
10 - Lens 19 
- Lens 20 
- Lens 21 
- Lens 22 
- die Haghe 10 

V1 
V2 
V1 
Houtrust 
V3 
Ockenburgh 
Vredenburchweg, Rijswijk 
V3 
Heulweg, L' dam 
V2 
V1 
V2 
Duinlaan 
Schimmel weg 
Zuiderpark, 2e· ged. 
Dr.Mansvol tkado, Wassenaar 
V3 

Al<'SCHRIJVINGEN: . ~ ·, 

Schriftelijk: v66r vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G,v.d.Stoen, Nunspeotlaan 303. Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 en .19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte): A-klassers ( 1 t/m.6) dhr,J.Hop, tel,94,41,59, 

B-klassers (9 t/m'15): dhr.O,Kortekaas, tel.67,40,40, 
C-klassers (16 t/m 23): dhr.R,Becker, tel.55,94,77 In noodgevallen op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11_.00 uur bij dhr,G,v,d,Stoen, tel. 39,86,94, 

1,FKEURINGEN: Bij slecht weer steeds de afkeuringslijsten raadplegen. Telefonische 
inlichtingen worden hierover· niet verstrakt. 

lTOG!fu\ALS AFSCHRIJVEN: 
Nog steeds krijgen wij afschrijvingen op vrijdagavond te verwerken, waarbij als reden wordt opgegeven:. buiten de stad, kamperen o.i.d. Wij maken de spelers er opmerkzaam op, dat dez0 rodonen op vrijdagavond niet worden geaccepteerd, De betrokken spelers worden bij niet~opkomen in dergelijke gevallen do volgende wêek_ als_ reserve opgesteld, of voortaan in een van do lagere elftallen geplaatst. ' . \ KEEPERSTRli.lliING: a.s. vrijdag 16,45 uur ·voor F.Verbarendse on R,Driesen. " 

zaterdag 10.00 uur voor)J.Bronger en P,Scholtes. .. 
Bij verhindering donderdagavond bellen naar N ,Drabbe tel.29,24,96, 

DE OPSTELLINGEN:· 
LEffS 1 vrij. 

• '. ~.!.~_?_: J,Apperloo, M,v.Baggum, R,Borteh's, A,den Boer, G,Colpa, A.Heynen, M.Heynen, J.Janmaat, L.Koning, R,Lavooy, A,Muldor, R,v.Noort, G.v.Gessel. Leider: Dhr.A.v.Baggum. Samonkomst: 11,30 uur G,D,A,-torrein, 
LEffS 3 

LEHS 9 : 

LEl'JS 10: 

LE!:rs 11 : , 

G,Bloks, C,Hooghiemstra, R,Hulselmans, A,Kleiwegt, P.Lejewaan, 
M.Magnee, R.v.d.Meer, J,Post, H,Stravor, I<',Veeren, J,v,Velzen, R,Verba.rendso. Leider: Dhr,P,Jansen, Samenkomst: 11 ,30 uur Velo-terroin. 
If.v.d,Bro~k, E.Castenmiller, A,de Groot, R,Heemskcrk, R;-v.Hoek, 

· J.Hollink; W,v.d.Linden, R.v.Luxemburg, P.Mcyer, P,v,Rijn, J,Sla.bbers, M.v.Wassem, P.de Wolf, Leider: Dhr,A,Blok. 
A.v.d.Aar, P,Booms, A,Brouwer, R,Guit, A,Hoofnagel, G.Hogervorst, F,Jonker, H,Keynor, F,Klos, E,Reesink,H.Ruyter, R,Slabbors, J,Tettcroo, J ;Wijngaarde. Leider:_ Dhr .J .Hoynen. 
R,Bom, P,Driessen, J.Houtsohilt, H.Kouwenhovcn, R,v.d,Linde, 
F·.M11gnee, F.v.Oostayen, F,v.Os, B,Ruitorman, J,Ruyters, E,Teunis, Th.v.d,Voort, J.de Waal. Res.: E,Booms. Leider: Dhr,F.Flumans. Samenkomst: 11 ,30 uur Rijswijk-terrei.~. 
zio vorige week. Leider: Dhr.J,Zoet. Samenkomst: 13,30 uur. 
zie vorige. week. Leider: Dhr,N.Drabbo. Samenkomst: 13;15 uur Lens-terrein 1 

zie voI'igo woek (zonder G,Mahieu). Loider: Dhr.W,Kouwenhoven. Samenkomst: 15,00 uur. 



LSffS 12, zie vorige week (zonder R,Sandars). Leider: Dhr.J.B:i.jsterveld, ,-
Samenkomst: 9,45 uur Lens-terrein. · 

LENS 1'3: zie vorigo week, met R.Sandors (zonder H.Uubben). Leider: dhr.Dankors. 
Samenkomst: 13.15 uur Lens-terrein. 

LENS 14: zie vorige week (zonder A,Koevoets) met H.G.Wubben. Leid.er: Dhr.S.Sandi·
fort. Samenkomst: 13,45 uur. 

LEf!ê_l2: P,Heemskerk, M.Schmitz, P.J.Dullaart, R,J.Elderon,· T.J.Grimberg, 
L.v.Maars'evoen, A.Sips, M.J.van Pelt, J.M.de Korte, J\..W.Jansen, J.Pom
pen. Leider: Dhr.M.Verheesen. Samenkomst: 13.00 uur Lens-terrein, 

!:~:!ê_!t= F.Fortman, W.Frantzcn, R,v.Loon, R,lfoordeloos, A.0vergn.äuw, P,Valken
burg, R.Versteeg, C,Vormculen, P,v.d.Burg, P,Lucas, 0.Huis, F,v,Velzen. 
Leider: Dhr.A.Wagenaar. 

!,~ê_!I= M.v.Baggum, R.Bon, W,Heynen, E.Kauderor, A,Koevoets, P,Lelyveld, 
Th.v.Luxemburg, S.v.d,Meer, J,Riemen, W,Vn.lentin, F,Verbarendse, 
R:de Keyzer, C.v.Beok. Leider: Dhr.W.Mich,üs. 

LEi'iS 18: H,du Chatinier, A,Maas, R,Pereira, T,v,d.Tol, H,Vink, R,v,Eijk, 
H,Hoppenbrquwers, F.Scholtes, A,de Jong, L.Straub,. J.v.q..Brandç, 
J .Engele, D,Pronk; Leider: Dhr .•. J.Colpa. 

LENS 19: 

LEN'S 20: 
als vorige 1<10ek, Leider: Dhr.Hè-Verbarendse. Samenkomst: 11.00 uur Lens, 

als vorige waak, met M.Dessing. Leider: .Dhr.R,Peters. Samenkomst: 
12.00 uur Lens. 

1 

LENS 21 : . als. vorige week. Leider: Dhr.w.v.d.ToL Samenkomst: 10.00 uur Lens. 

.P.v.d.Broek, P,v.d.Brande, R,Drieson, !I.Erkolens, E,Gerritsen, J.Hoen-· LENS 22: -------
stok, T.Hoogeveen, B.v.Nieuwonhuizen, R,J.Raaphorst, J.M.Raaphorst, 
R.Wijngaarde. Leider: Dhr,A.Bauman. Samenkomst: 12.,00 uur Lens •. 
Zijn er ouders,• die de jongens met de auto naar rfassenaa.r willen verge
zellen ? · 

LfilTS 2J.: ·als vorige week, zonder i,[.Kerkhofs. Leider:' Dhr.A.Banning. 

Uitslagen Juniorenvoetbal: 

Lbns 1 - L.F.C,1 1-1 n.v.v.6 - Lens 13 
Lens 2 - v.u.c.2 3-5 G,D,A.6 - Lens 14 ,. 
Len_s 3 - D,'Z.S, 1' 8-2 Lens 15 - n.v.v.6a 
G',D,_J\.,2 - Lens 4· 0-2 · Rijswijk 12 . - Lens 16 
Quick 3 - Lens 5 0-2 v.c.s.11 - Lens 17 
Lens 6 - cA,D,0.5 2-2 n.v.v.8 - Lens 18 
R.V.C,7 - Lens 9 2-2 Lens 19 - Spoorwijk 8 
Lens 10 - Ooievaars 3 8-o Lens 20 - W,I.K.3 
G,D.A.4 - 'Lens 11 0-1 Lens 21 - Westerkwartier 
Lens 12 -.Quintus 3 3-2 Lons 22 ~ Blauw Zwart 15 

Wilhelmus 17 - Lens 23 
Stand C-klasse t(.i;i 22 september 1973. . :,.•. 

·Lons 16 LEi'TS 17 •· . LEi'TS 18 
v.u.c. 4 - 8 v.u.c. - 4 - 8 RIC.A. V. V, 
J\..D.0. 3 - 6 Tonegido ! 4 - 8 v.v.P. 
Rijs1r, 4 - 6 0.D.B., .4 - 8 Vredenburch 
Schev. 4 - 5 Crornvl. 4 - 3 LEN'S 18 
LEMS" 16 4 - 4 Loosà. .4 -: 3 Laaklrn. 
Westl. 4 - 3 B.M.T. " 4 - 3 H.v.v. 
Lao.kkw. 4 - 3 Quick-St. 4 - 3 Celerit, 
R; Y. C. 3-- 2 v.c.s. 3 - 2 Quick-St. 
v.c.s. --· 3 1 LENS 17 .3 2 H.B.S. 
.D.H.C; C, 2 0 Ve;I.o 3 0 R. V. C. 
Quick 3 - 0 Gona 3 - 0 
L..r.:N's: 19 LENS 20 LENS 21 
H,M.S.JI. 3 - 5 S.O.A. 4 - 8 LEi'TS 2if 
Rijswijk 2 - 4 n.w.o:." 4 -'c • .5 R"A.S,' ' ·• "' - ... 

··• Westerkw, • 3 4 K,M,D. 4 - 5 H.M.S .rr. . 
v.r.o.s. 3 - 4 Volo " 4 ~ 4 lfilh·. 
G.D.C,P.H. 2 - 3 Qui'ck 4 - 4 n.v.v., • 

1.:.4 
4-1 
4-8 
4--0 
3-4 
2-2 
8-1 
0-1 

11 7--0 
n.a.g. 
3-4 

3 - 6 
3 - 6 
4 - 6 
4 - 4 
4 - 4 
2 - 2 
3 - 2 
4 - 2 
1 0 
4 0 

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



Ooicv. 
LENS 12_ 

2 - 3 
3 - 2 

Zw.-Bl. 
1-[.I.K. 

3 - 3 
3 - 2 

Spoorw. 
EG-SO 
Laakkw. 

4 - 2 
4 - 2 
4 - 1 

< - 1 , • LENS 20 ~. 
Or.-Bl. ' j - 0 

LENS 22 LENS 23 
Kranenb. 3 - 6 Sohev. 4 - 8 
LENS 22 3 - 4 Duno '4 - 6 
H.D. V; 4 - 4 die Haghe 
Quick.:.st. · 3 - 3 Duind:s.v. 
Rijsw. 3 -:- ,3 Velo 
Bl..:.zw. 2 - 2 á.D.A. 

4 - 6 
2 - 4 
4 - 4 
3 - 3 ,·, 

Texas 3 - 2 LENS 23 ~ . ' Ll-3;, 
.Velo 3 - 0 : . , Lo9sd. 
Tripmph - - - i . • Wilh. 
Flamingo - - - · .· Quick 

-~ '. 
EROGRAMMA PUPILLEN EN }/ELPEN 
PUPILLEN, ZATEfillAG 13 OKTOBER 1973 
12.00 uur Lens 1 - Vredenburoh 
1 2. 00 . 0. S. C , 2 - Lens 2 
12,00 . Lens 3 - Ooievaars 2 
12.00. Lens 4 - B.M.T.2. 
12.00 .. Celeritas 3 - Lens 5. 
11.00 Lens 6 - V.C.S.4 

WELPEN, ZATERDÁG 13 OKTOBER 1973 · 
11 .oo uur Lens 1 - A.D,0.1 
9.30 B.M .• T .• 1 - Lens 2 

l Lon~ 3 vrij 
11'.00 G.D.s.4 ' - Lens 4 
11 .00 · Lens 5 - V. C , S. 3 

, 

AFSCHRIJVIlîGEH: 

4 -2 
3' - 0 . ' . 
4 - O 

" 

1 

·. , Ooiev. 2 - 2 
· v.r.o.s. 2 - 1 

: . · v/èsterkw. 2 - 0 
. "A",D.O. 

' 

' .. 
. ·. ~ .. 

·:-:' 

V1 
Vlamen burg 
V? 
V3 
Leyweg 
V2 

Vl 
IIengelolaan 

Erasmus weg ·., 
V3 

'- ..... Sohrif,eJ.l.JK: 
Telefonisch : 

vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dh:r.G.v.d,Steen, Nun~peetlaan 303. 
vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte) tel. 66.13.14 klubgebouw. 

In noodgevallen o; zat~rdagochtend t~~sen 9.15 en 9;45 uur ai'belle~. Tel.66.13,14 
k.lü:bgebouw. · , . 

AFKEURHWEN: Bij slecht weer eerst de afkeuringslijsten· raadplegen, Staat bij "Pu
pillen en Welpen" vermeld: "GOEDGEKEURD", dan steeds naar veld. of punt vmi. sain(m-
komst komen, IN DIT GEVAL,nUS NOOIT OPBELLEN.. , 
Staat bij "Pupill:en en Welpen" vérmeld: "Zie afkeuringslijst", · dan moet '11s volgt 
wÖrden gehandeld, Voor de•. thuis'wedstridden moot je naa:r de juni•orenli.jst oij de , . 
Lenselftallen 9, 11 of 16 kijken. Zijn deze wedstrijden afgekeurd, dan gaan ook · · 
jullie wedstrijden.niet door. Uitsluitend voor de uitwedstrijden kan in dat geval 
telefonisch.worden geïnformeerd, of deze wedstrijden doorgaan {Tèl; 66.13,14) en 
wol tussen 9.15 en 9,45 uur. · · · ' · 

NOGMAALS AFSCHRIJVEU: 
Wij"maken de Ouders van onze,pup:j,llen on welpen er nogmaals op attent, dat op 
v~iijdagavond alleen in geval van ziekte mag worden afgeschreven, Buiten de stad, 
kamperen o.i.d. kan op deze avond niet als reden voor afschrijven worden geacccp-. 
teerd, Dit moet minstens een weck van tevo:i:en worden opgegeven. Wordt er op vri.j
dagavond toch om een ·dergelijke reden afgeschreven, dan moet Uw zoon er rekening ' 
mede houden, µat hij de ·volgende week een extr.,;,. strafreserve-beurt krijgt én bij 
herhaling zal. hij ofwel niet m.eer worden opgesteld of. overgeplaatst naar een van 
de• lagere 01.'ftallçm. · 

DE OPSTELLINGEN: 

!!~~-r_! : Als vorige weck, Leider:_ Paul van den Steen. 

LEUS P 2 : Als vorige week. Leider~ Rob Hoefnagel.. Samenkomff:' 1 hOO u.Lens-terr. 

!!~!Lr_4 
LENS P 4 

Als vorige week. Leid.er:,,. ptto 

Als·vorige week:;Lêider:·· Fred 

]Çortekaas, 

dG Kl~;yn. 

.,.::.: -

-:,,.-; 



LEJITS P 5 Als vol'ige week. Lei':.er: Dhr; Hoppenbrouwor, Samenkomst: 11.15 uur 
·tcms-terréin, 

. ' .. 
LEl'TS P 6 Ale, vorige weck. Lei,ler: Cc;,en Hooghioras.tra • 

.. •.. .. , ..... -·-·---
. . . 

LEJITS W 1 •. Als vprigo week, ra0t B.Heemsk0rk·i.p.v; i:Rombouts, Lei,lor: Hans Zm.;n, 

LEJITS w·2 : Als vorige w0ek, mot J,Rombouts i.p.v. B,He0mskerk. Leilèr: Guus Hey:
nen, Samenkomst: 9,00 uur Lens-terrein, 

, . 

~EN'S W 3 vrij.-

L:!filifS 1-f 4 Als vorige weck, ;·on.ler J .v.Wassem, Leiler: Lex v.:l,Meer. 
·samenkomst: 10,15 uur Lens-terrein, 

LfilîS 1'I 5 : 

.Uitslagerr 6 

Als vc,r_ige week, zonJ.er E,v.Santen, LoiJ.or: Dhr,Riemen: -

oktob.er 1973. 
Pupillen: 
H, V, V. 1 - Lens 1 
RK.A.V,V,4 · - Lens 2 
Lens' 3 -. G ,D,S .3 
Lens 4 - Cromvliet 
Flam'ingp I s ;2 - Len_s 5 
Lens 6 - Semper Altius 2 

' . 

Verslag Lens·p 'J:. ci,D·;·s:· P 3: 4-1, 

1-2 
1-2 
4-1 
5-0 
2-0 ' 
0-3 

Welpen: 
Lens 1 
Lens 2 
Ooievaars 1 
Lens 4 
Lens 5 

n.s.0.1 
Scheveningen 2 
Lens 3 

- n.11.s.H.3 
- a·.D,A,3 

0-1 
0-3 
1-0 
3-0 
0-0 

__ na eon gc,ele start en een vlugge openingstreffer van Elwin v,J.,Iiarst zakte.hot 
een beetje terug, _Zo kwamen op 2-0 te staan door een doelpunt van Richard v,Dijk, 
Toen, was :e beurt aan G,D.S. om 2-1 te maken cm :loor dat togendoolpunt'wer;l het 
elftàl weer tot Je realiteit geroepen en wer,l er vanaf :lat moment goed en soms 
zeer geel gevoetbald, 
Men ging met goclc kombinaties door J.e achterhoele van G,D,S, Uit een van dezà, 
kombinaties kon Robert Wasserman 3-1 scoren en zo word het ook·4-1· door Robert. 
De jongens _speelden voor 100% en als J.a:t zo cloorgaat, zie ik ze uit seizoen hoge 
ogen gooien. 

Otto. 

Verslag Lens ·P 4 -·.cromvliet P 4: 5-0. 
Lens speelde oen goede welstrijd. Men begon zeer offensief, Het eerste'ioelpunt 
wérl gescoor,l door van Straalen door een goed :voorgetrokken bal van Schneider: 
Lens bleef goei doordrukken on na eon scrimmage voor hot doel van Cromvliet word i.o 
bal met ie, handen weggewerkt d.oor een Cromvliets;ieler. De penalty werd genomért· · · · 
cloÖr de Haas, die de bal in het net schoot • :boze werd afgekeurd., omdat le koopor 
zich te vroeg had bewogen. Do Ilaas nam nu de penalty wol goó:l en het was 2-0. 
In de 2e helft bleef Lens doordrukken met als gevolg nog 3 goals gescoord door d.o 
Haas, Wand.ers en Franken, Al met al mag worden teruggekekèn op een goede wedstrij,l,. 

P 4 en Leicl.er, 

H ,V.V. P 1 - Lens . P 1 : 1-2 ( 1-1 ) , 
Na cl.0 cl.oor verleden m,ek met goecl. voetbal verloren ·wedstri ju tegen I s-Gravenzanuo 
(2-1) zijn onder goede weersomstandigheden de leider Paul v,d,Steen (zeer· aktiof-· 
voo:,:, rle jongens, dat mag oens worden gozogJ in loze revue) en enkele trouwe sup
porters met ,le jongens van P 1 vol vertrouwen op weg gegaan riaar ue Hogenhoucklar:m 
om twee puntjes te veroveren op het al oude H.V,V, 

\ Dirokt na de aftrap op het prach tigè terrein uoor de jongéns· van Lens, waren hot 
ue H,V.V,,-ers, è.io .al snel op de·aanval gingen spelen met hot gevolg, _dat ·onz.o 
jongens het in do. verdediging zwaar te verduren kregen:voo:r:al door het goeue wer'.<: 

_ van cleze jongens met aan het lioofd Rinus l<!iohels, dïe" èen zeer goeie wedstrijd 
speelde, kond.on de H,V,V,-ers niet -clirekt tot scoren komen. Jammer, dat een bal 

·door onze jonffens verkeerd werd beoordeeld en deze in h0t not verdweon, dus naar 
hot spelbeeld oon v0rdiende stand voor de ll,V.V.-ors. l'Ta deze achte.rstand kwamen, 
onze jongens meer uit de verdediging en volgden ër· diverso a.a:rdig~ aanvallen op 
hot ·n.v.V.-doel. Hans miste een opgelegde kans, maar wist later uit een mooi' aan
gegoven passje vart Roy do stand gelijk t0 maken, waarmede ·uo rust kwam~ 
No de rust een gelijk opgaand0 strijd: aanvallon over on woor met Lens iets go
vaarlijkèr in do aanYal. De jongens konden elkar:ir beter vinden en uit con van x 
dozo mooie aanvallen ,was het Hans, die 2-1 op hot scoringsbord.•lièt ·aantekenen, 
n.v.v. proboerd.e no'g 'oven door te drukken om d13 stanu weer in evenwicl\t to brengor.., 
maar Lens li.et het niet zover komen en ging m0t tle ov0rwinning terug naar huis, 
Als het kan, volgende week weer oen overwinning op Vredenburoh:mot voetballen is 

9 



hot winnen on mot rommelen is het verliezen, .. · ·C,v.d.Nieuwenhuysen, 
Lens - G,D,A, (dames) 
woensdag j.l. werd de 4e kampetitiowedstrijd tegen G.D,A. gespeeld en wel met sukses. Na wat leuke kombinaties hier en daar zag Elly-Ann kans om onze ploeg op 1-0 te zetten. ,'l:l gauw zagen we, dat er gemakkelijk kon worden gescoord, maar door wat slordig aanvalswerk .zagen we geen kans doör te breken. Toch zag Annemiek or wel oen gaatje tussen en ging er vandoor en zorgde v:oo.r. eon 2-0 voorsprong. G.D.A, bloe"f terugkomen en na een verdedigingsfout bij de Lens-damès brachten wij de stand terug op 2-1. De verdediging van de Lens-dames werd wat harder en zorgde ervoor, dat.de einduitslag op 2-1 voor Lens bleef en tevens oen overwinning. 
PROGRAMMA DAMES 
A.s. vrijdag ~1.2 oktober 1973) word.t er i.p.v. getraind, do vriendschappelijke wedstrijd tegen V.C.S. gespeeld ·om 19.30 uur. Verzamelen om 18.45 uur in de kan-tine. -· 
Opstelling wordt bokendgemàakt vóór do wedstrijd. 
woensdag 17 oktober 1973·a.s. is ons dameselftal uitgenodigd om bij Spoorwijk oon nederlaagserie-toernooi te• spelen. Er wordt gespeeld oc 19.30.uur. Verzamelen om 18.45 uur, in de kantine. De opstellingen worden nog nader bekendgemaakt. Ver.dere deelnemende verenigingen zijn: Celeritas, G,D.A,, Delft en P,D.K, 
Verslag voorwedstrijd van Lens l: Lens Welpen 1 - Laakkwartier Welpen 1. Anderhalf uur, voordat do Lens-senioren hun d~el met Laakkw~rtier begonno, traden do welpen-elftallen van boide verenigingen in het strijdperk om·op hun niveau elkaar to bekampen. Eigènlijk had U niet coer naar hot eerste seniorenelftal hoeven to gaan kijken, want deze wolpenelftallen gaven een strijd te zien, die vrijwol identiek was met hot later uit to vochten duel (zij het dan, dat de belangen, dio cp het spel stonden, verschilden), Niet alleen do uitslag (1-0) on het tijdstip, wanrep werd gescoord, dooh ook het spelbeeld vertoonde veel overeenkomst met do seniorenwedstrijd. Lens wds oen groot gedeelte van de wedstrijd in de meerderheid, maar kon niet tot scoren komen. Er was een wat minder sterk moment van eon Lakwaverdedigor voor nodig om een attente Lens-aanvaller in staat te stollen, do strijd in het voordeel van Lens te beslissen. Lens wist hierna de voorsprong goed vast to houden en daardoor als trotse overwinnaar het speelveld te verlaten. We hopen, dat dit suksesje eon einde maakt aan do tot nog toe nog niet zo gelukkige uitslagen in de kompeti tie, maar het begin is van eon herstel. Afgelopen zondag was het in leder geval eel leuke wedstrijd. J C 1 aap o pa. 
COCKTAILKOMPETITIE. 
Do u-itslagen van do woensdag j.l. gespoelde 

A,C.Milan - Barcelona 
Ajax - Real Madrid 
Bayern M. - Feyenoord 

Dit geeft de volgende standen: in Poule A: 
1. FeyenoÖrd 
2. Real Madrid 

wedstrijden 
2-0 
4-1 
0-4 

3. Bayern München 

3-6 
3-2 
3-2 

v-t 
15-0 

5-8 
2-9 

LET OP!! 

zijn: 

in Poule B: 
1. Ajax 
2. A.C.Milan 
3. 'Barcelona 

13-1 
2-12 
1-8 

A.s. woensdag de toppér ·van de weck Feyenoord-Ajax. De kaarten zijn alleen nog maar op do zwarte markt verkrijgbaar. Wij zien in togenstolling tot do kompetitie een kleine overwinning voor Feyenoord zitten. De wedstrijd begint om half 4 en wordt geleid door dhr,J,Keetman, onze topfluiter. 
Op het voorprogramma staan do volgende wedstrijden: om 14.00 u.Roal Madrid-Barcelona. Wij zien hierbij het eerste punt voor Barcelona wel zitten. 
Om 14.45 u. Ba.yam Münchon..:i\.C,Milan, hetgeen oen zéér interessant duel kan worden. Tot a.s. woensdag 10 oktober, Alle spelers worden om 13,30 ~ur verwacht voor de waruing up. 

DISKO-AVOND VOOR PUPILLEN Eff C-KL:ASSERS ! . 
Woensdag 17 oktober komen ook de jongere Lens-leden aan do beurt voor 1 n dansavond. Na het sukses van vorige week (.de avond voor de ouderen) rekenen we•oök nu op eon vol tlubgebouw •. Van half aoht tot ongeveer half elf kunnen jullio je vermaken met de mo1sjes van Kwiek Sport, die we voor deze gelegenheid hebben uitgenodigd, De toega.pg is helemaal voor niks, zodat. ook dat geen reden hooft te zijn om thuis te blijven. Bovendien valt deze avond in de herfstvakantie, dus is hot niet zo erg, als je 1n koertje wat laat thuiskomt. · Uo hopen ,op I n volle tent. 

Ka.Ka. 
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0 F F I C I E L E MEDEDELINGEN 

EElT NIEUW BESTUUR 
Tijdens de 
bestuur 'in 
voorzitter 

afgelopen maandagavond gehouden algemene 
de volgende sam·enstelling gekozen: 

sekretaris 
penningmeester 
kornmissaris 
kommissaris 

Hans van der Kleij 
Guido Halleen 
Cor Nieuwonhuizen 
Cees van Beek 
Simon de Bruyn 

SJJ/IEl'fSTELLDW KOMMISSIES 

ledenverg~dering.werd het 

!l'ijd.ens de afgelopen maandagavond gehouden algemene vergadering werden door het 
bestuur de volgende benoemingen in de kommissies bekendgemaakt:-

senioren kommïssie (seko) 
Gerard van der Velde (sekretaris) 
Chi el Bloks, Rob Bom, Gé Bouman, Nico Koot en Joop van Wassem, 

junioren kornmissie (juko) 
Gerard van den Steen (sekretaris) 
Ruud Becker, Jan Hop, Otto Kortekaas, Nico Osse. 

pupillen en welpen kornmissie (puweko) 
Arnold Brouwer, Uim van der Linde, Nico Osse, Joop Meulernan, Martin Reuver.· 

·toto !commissie 
,Tos Jag0r (sekretaris) 
,Tan Born, Ap Hoppen brouwers, 

.redaktie kornmissie 
lhco Drabbo, Aad Vervaart. 

kontakt koniirtîssie 
· Hans Berteris ( selcr) 

ITana Bijsterveld, Marianne 
Steen. · 

administratie kornmissie 

Gerard Kemperman, Ton van Luxemburg, Gerard van Ree
(nen. ,, 

Halleen, Mary Jansen, Adri de Pagter, René van den 

Wim Michels, Jos Keetrnan, Wim Englebert. 

!clubgebouw kornrnissie 
H\mg Houkes • 

akkornod.atie korn,~issie 
Jacques van der Knaap, Ap Loykens, Cor Peeters. 

s.tra.:f kommissie 
Uil Verheggen, Huug Houkes/Carel van der Laan. -

EEi'T l'fEDËRLAAG IN WASSEi'TAAR 

Het moest natuurlijk gebeuren. l'fa drie áchtereenvolgende overwinningen kon een ne
derlaag niet uitblijven. Jammer alleen, dat het nu juist il:',-wasseüáar ·tegeh--Blau1l 
Zwart moest gebeuren. De Wassenaarse for·matie had tot zondag slechts van Velö. kün- · 

-nen winnen. In de eerste helft tekende zich de nederlaag nog allerminst ai'. LENS 
speelde in elk geval wat minder slecht dan de tegenstander. Veel·te genieten viei 
or echter niet. In de achterste vier nam Dolf Wagenaar de plaats in van de aan zijn 
knie geblesseerde Ruud Fortman, terwijl na ruim tien minuten spelen Nol Janssen de 
goblossoord geraakte Donald Schönherr kwam vervangen. Na twintig minuten maakte 
Ton Hop, die steeds betor gaat spel,m, handig gebruik van een aarzeling in de 
Blauw Zwartso defensie on prikte de bal in het doel. Voor het overige ging ván 
LENS te weinig stootkracht uit om de voorsprong meer reliëf te kunnen geven, 1-firn 
Kootr.ian bijvoorbeeld werd behoorlijk aan banden gelegd. Zijn opponen-'s( en) gaven . 
hem geen centimeter ruimte" Aan de andere kant kon ook Blauw Zwart geen vuist ma~ 
ken; hoowel soms forse gaten vielen in ons verdedigingsblok. Daarom was het even 
verrassend als t'eleurstollend., dat net oven voor het rustSignaal van scheidsrech
ter Viveon. uit Gorinchem de gelijkmaker achter Cees van der Beek terechtkwam, 1 



-;,:· ,t,,:· Het was inderdaad een frommeldoelpunt,. maar het telde. Na rust zakto'l::(Qt·C:~;pelpeil 
nog bedenkêlijker. Blauw Zwart nam spoedig è'en voorsprong en LENS bl<lekL'dà\\I' het.on-,, __ 
s,:unerrhangende· spel- niet • in staat-d,3 äêhtè"rstarièl. în to halen. Zondag thtiis•·tegen Lug
dunum gaat LEJITS weer echt voetballen, hebb"en we gehoord. Dat is dan ook wel nodig 
om do aansluiting, met de kop van de ranglijst niet teveel te verliezen. Lugdunum 
heeft _w"lts:,,_a,a,.:. een .. sl.echte kompeti tiestart.rgehad·, maar··beschikt toch ovèr ë,'fö· göede 
ploeg en is in opmars. De uitslagen van de overige wedstrijden waren weinig verras- . 
send, LFC hield DHL op 0-0; de Westlandse derby NaaÏdwijk-VerbÛreh eindigde 1-1, 
evenals RKAVV-Lugdunum. Wilhelmus kwam moeizaam met 2-1 langs Lakwa en Velo vèrsloog 
zowaar Texas met 1-o.· D0 stand laat zien, dat LEN"S 1 verliespunt meer heeft dan DHL 
on Wilhelmus en 4 minder dan Blauw Zwart •. Onder.tussen is het gedrang om de derde en 
vierde plaats groter geworden. •• 
DHL 6-3-3-0-9 
Wilhelmus 6-4-1-1-9 
LENS 5-3-0-2-6 
Verburch 5-2-2-1-6 
Lugdunum 6-2-2-2-6 
mo.vv 6-1-4-1-6 
LFC 5-2-1-2-5 
Naaldwijk 5-1-3-1-5 
I.akwa 6-2-1-3-5 
Velo 6-:2-_0-4-4 
:3lauw Zwart 6-2-0-4-4 
rroxas 6-1-2-3-3 
LENS 2 MOET WINNE!r 

Het tweede behaalde zondag in 
alle vroegte te Gouda een ·punt 
w0g bij de kiub van die naam. 
De positie op d0 ranglijst is 
nog allerminst rooskleurig, 
Vandaar, dat zondag van De Post

_duiv~n.moet worden gewonnen, 
Het tweede wacht nog steeds op 
de eerste overwinning. 

LENS 3 SPEELT TOPPER 

8-3 
11-6 
6-6 
9-5 
7-5 
,6-5 
4-4 
7-5 
6-5 
3-7 
6-14 
6-10 

Hot derde doet het totnutoe erg goed. 
Zondag werd van het laaggeplaatste 
HBS echter met maar 1-0 gewonnen, 
Aanstaande zondag wordt in Berkel 
Roodonrijs de strijd om de eerste 
plaats gestreden tegen TOGB 2, 
Bij winst zit het derde voorlopig 
op rozen, Veel strijdlust toegewenst! 

ALGElfilN'E LEDl!NVERGADERING DRUK BEZOCHT. 

De opstelling was: 
Cees v.d,Beek, Pete_r -de Jongh, Dolf Wago-· 
naar, Ron v.Hartingsveldt, en Hans Zoet; 

.Ton Hop, Donald Schönherr (Nol Janssen), 
Jan Englebert en Dick Brandenburg; 
Leslie Hazelzet en Wim Kectman, 

CKC 2 
st.Volh.2 
Musschen 2 
o'vermaas 2 
Postduiven 

·vcs 2 
Gouda 2 
RFC 2 
DHC 2 
LENS 2 
SVV 3 
Feyenoord 4 

TOGB 2 
L EN S 3 
ODB 2 
Jföstl.2 · 
DHC 3 
DHL 2 
ID4SH 2 
Séhev-,2 
PDK 2 
HBS3 
Naaldw.2 · 

...... ~ 

2 
.. 

6-5-,-1-0-11 
5:..4-1-0- 9 
5-3-0-2- 6 
5-2-2-1-'- 6 
5-2-2-1- 6 
5-3-0-2- 6 
5-1-J-1- 5 
5-2-1-2- 5 
5-1-1-3- 3 
6-0-3-3- 3 
5-0-2-3,- 2 
5-0-0-5- 0 

4-4-0-0-8 
4-3...:1-0-7 
5-3-1-1-7 
5-3-0-2-6 
4-2-1-1-5 
4-2-0-2-4 
5-1-2-2-4 
4-1-1-2-3 
5-1-1-3-3 
4-0-1-3-1 
4-0-0-4-0 

13-,6 
11-4 
10-9 
7-7 
7-4 
5-5 
4-4.; 
5-7' 
9-11 . 
7-10 • 
3-7 
6--13 

12-3 
. 11-3 
11-9 
7-4 
9-5 
5-5 

10-8 
2-9 
5--11 
3-7 
3-14 

Niet minder dan 86 stemgerechtigde leden hebben hun interesse voor het mooie vereni
gingsleven getoond,_door déze_ zeer belangrijke vergadering bij te Wfnen. 
Do heer w.Keetman.werd bereid gevonden als nutulist op te treden. Vervolgens las de 
hoer W,Verheggen een uitgebreid verslag voor van de werkzaamheden en de oplossingen 
t.a.v. hot nieuw te benoemen kader. Weliswaar kon nog niet in alle vacatures worden 
voorzien, maar de lege plaatsen zullen binnen afzienbare tijd worden bezet: daar staa-t deze niet meer weg te denken kommissie borg voor.· 
Ten aanzien van het te voeren bestuursbeleid zal hot nieuwe bestuur op de eerste 
nlaats cen.b0tcre kommunicatie met kommissios en leden voorstaan. 
iict het oog op de t~ekomst zal or intern eon opleiding c.g_. begeleiding van nieuwe 
kaderleden.nodig zijn. Voorts is het bestuur nog steeds voorstaµder van oen multi:. 
sportvereniging ondanks het feit, dat de bewandeling over gemeentelijke wegen niet be
paald over rozen gaat. Hot bestuur is gekozen·,' zoals het is voorgesteld t.w. ? . . 



voorzitter: 
Sekretaris 
penningmeester 
kommîssarissen 

~ . _, '" . 

J, v.d. Kleij 
G.Halleen 
C ,Nieuwenhuizen 

' •'i: ,... ·. : c.v.J3êek en s_.de 
·: ,· . ' 

;: .' 

Bruyn, jiiet die.restrictie, dat _het 
S_.de Bruyn tijdelijk is, 

voor ... 

. , ,:r.' .,J.. .... . ' :. ' -Het bestuur is wel v~ mening, dat, wil h~t bestuur als zodanig goed kunnen 
blijven funktioner,m, het huidige en'thousiasme moet blijvén bestaan, zo nog 
wo:tden vergr'èiot. :;- .. · . ' . 

. ·t·. Coco. 
WERKELIJJ{ LAATSTE WAARSCHUWING, 
Door de" vergadering, v.an jl. maandag,,is .er· nu nog -geen wanbet-alersl:ijst'gepu
bliceerd, _Daa:rdoor hebben ca. 75 Teden nog een week.respijt gekregen om hun 

--"ko_n~ri~tie over het.eerste kwartaal te voldoen. Indien echter voor volgende 
week'niet is betaald, ·zijn de gevolgen, die in vorige Lensrevues zijn medege~. deelden onherroepelijk worden toegepast, aan eigen schuld te wijten.· 

. , 
Hèt Bostuur, 

LENIG EN SNEL 1 -' LUGDUNUM 11 =~=======~=================== • _j •• 

Tja) ·daar zit je dan, Denk j·e en schrijf je, als rèdaktielid, dat Lens 2 punten 
weg zal halen uit Wassenaàr en wat gebeurt er? Enfin, dat weet U al_. Nou kan ik 
wel weer ga.an schrijven, dat L'eris 1 zondag a.s. tegen Lugdunum een goede kans 
maakt om 2 punten binnen te halen en dat deze jongens dat niet ~non zonder Uw 
steun, Maar waar blijft Uw steun,· als ër"niet EJens voor wordt gevoetbald, 
Laten wij nu afspreken, dat wij als Leris in zijn geh~el op onze gezellige tribune zitten of langs de lijn staan om onze jongens te zien "voetballen", 
Tot zondag en voor het eerste beterschap voor a.s. zondag tegen.Lugdunum~ 

-'•• os-~•• ~•• • •• 

Avè;;êc-lits. 
PROGRAMr-iA SENIOREN VOOR ZONDAG 21 OKTOBER •1:973. Soheïdsrechter: ,, 
14.,00 uur. Lens 1 ,: ,~{: ·_.:; L~gà.unum 1 '"' V1 G1 L 6/4 W,F,Schull~e.r_ 
11,00 uu,r Lens 2 : ··; · ·.:... Pos'tduivën 2 ·;~, V1 G1 L 5/3 B,Arkevçild 
11_,00 uur, TOGB 2 ·;., /'::_Lèh~ }· .. ·• ., .... •·,;-'.·;.~i.,.~, ,~C,Zappeij ;. · 
13'.00 uur Celeritas·•.3 :_ t'ens 4 . '~~: .,,,;"i, :, .· .. ;,•, .. : A,de Vis_s~r,Jr., 10.00 uur Vredenburch 4 - Lens 5 ·•·· D;G.Pitlo. 12,00 uur · Gona 3 · .:.. teris 6 ·' hd · ·,,. • ., ·•· ·:il::.èb'.:'ru-ërîït< . 10.oouur·Postduiven:4•·.:..Lens·7' ;•,:., ,•.c.'.:. -·,,,· :;, 0 '"c1;"v~D~m ·:;· 
12:,00 ·ui.u- 'H,B:,s·~.8 ... - Lens 8 <'i' · .. ,H_,B, Veld.huizen 
10,00 uur V'1:'edenburch 9 - Lens 9 L,P,Y.d,Lans 
14:00:uur:i.Wit Bl.auw.4.,-;".:., Lens'.10 W:Y:erbeeki,, .. 10.00 uur Lens 11 ·· · · ' · :· ·· " --:w.·Bäck' ·,_.,,, 

,,v~--"-'·, '. Lens 12: wedstrîjd uitgesteld ·door de'bónd. ... . ' " 
LIGGJNGDERVELJ)BJ: .· •. ; ·, _;. ... .·~ : •.. . .. ' • .<.: 
TOGB ' -G~m:·sporti;;k ·Eelrkel-:-Roderµ-i

0

js:' . . . • •. ; ; ::. ·t, 
Celeri 1as - L0yweg/Noordweg ., : J• , ,:-.-
Vredenburch - VredenburB1'7eg, .. Rijswijk .· ·. ., 
Gona. · · ;,.•Beresteinlaan J · , ' .. 
Postduiven - Madestein_, Lsd., Monstersoweg t/o No.tQ•q · · 
H,B.S·,·· •,..:, Evert .. Wyt0maweg·,-3 •.-· , 'i•f ·,:·• ···.1:··: .• 
Wit· Blauw · . -:Westvlietweg .naast. Park Leemr_$hburg,'., V:09rb11re, · .. 

. ' ,.. { .. 
. . 

' . 
'· DE. 0 PST EL (·r N'--G .EN:. '·." ..• ~,,,,.:- ,,,,.,. . • ·-.::,.:: .. ,; 

~-•~ .. il:;; 
0 

t' •,,,.. !~ r~~'·;·•,'.,;' _. ..•. '•g••i .,,11,·· ,!~:·-?;;.;'.,:.~~-•~•~.'· :·• .. ~~', •. 
Lans 1 eh_ 2 worden d-qor do'trainor'. bekendgemaakt,· ::.<:,.;.•.-•< · •. · • • ::, ·' ':L. •' ,· .•.'.,1.;, 

Lens 3 Lens '4 · · ·· ' ' · • · ;•fw" ' -,· -L~nÈi'°'.s" , · ·;;. ' ; ' ; ' · · 
als bekend met· . à.ls b'ekènci• ·i\'• :· ,, .. als ·bekend bîèt · · '' , ... '• 
H.v,d.Wilk "j. Verhaà.f. naar 5 :.{, .J. Verhaar · '·, · 

Lens.'- 6 : .. :,. •: 
a].s bekend ! 

·.::.L~~~~:_ :1 '.,;·-.•·~··~•-- ,:,;. ~·_:::,.~:;.-.: .. ~i·<.:\ .. . ,~).: .. 
als bekend · 

Lens 8 '..-
.. als. b,ekend 
'.' Iile~. J .• ~fitting 
'Lens ·1·2' 

-Lens·9. t r·, 
·,als .bekend 

Lens 10. 
als' bekend 

VERZAMEL:EN : 

.' 

· .. 

'!i ,·· 

.;, ·- :: -~ .. 

Le_ns 
Lens 

,, '':. 
•• ,., ~' •• J 

J,Witting naar 8 

L~n;' 11·· .' 
.,. als bekend 

··.· p ~ ,,i. 

3 ~ 9.30 "Litir ., ' 
4' - _11 .oo tiûr; 

. -~:' .» . ' . .., 'e 

. ,4· 

,.,,, ,.,, 

: ' vrij 

Léris 5 9.00 uur 
Léhs -.6 -- 11.00 uur 

••• •·1 ._1_~: '., , ·., . ' ., 
/1 ~- ).; <··. _,. ";•· .• 

' .. :, -~--'""./} ·_,;,: 

'!. 

Lens. 7 ·..., 9.00 uur· 
I,en·s & '- 11.00 i= .3 

·" ' . 



!,..... ) ;{ Lens 9 - 9,00 uur Allen in het klubgebouw. · · · 
Lens 10 - 12.30 uur . , ..• ,.,... . , . -~Ç;'.1{ , . 
AFSCHRIJVIN.GJ!N;:· 0.P, do ,be.k;~pd_~--tijden en p;:t.aa:tsori/:imfumèrs laat.stelijk 13'ep{i.bliceerd, 

.. ,. c!)e .heren.,aanvoerders dienen zich, ook al .hebben ze geen afsohrij-,·- ·I : ~.. .. .,:- ,. ..-. ,.. . •·:.; .. ..... • , . . . . · •: ~ .. · vipgen, . vrijd<!-1,avond t_ussen 21 en- 22 uur in verbinding te stellen 
-~-'-<v'-. '!·- mêt "J'.v:.~rassèm, 'tel.68:65,11. • : v: f :_, ,1 ; • • • • J ,~• !' ~ ' e, 

Programma Senioren voor zondag 28 oktober 1973, 
ruc.A. v.v. - Lens' ·1- · 14,00 uur Lens 7 - Bl,Zwar·t. 7 
Overmaas 2- Lens 2 10,00 uur Lens 8 •. -:";L,alcwa_ 8" 
Lens 3. - - D.,H,C,3. .,,_., 11 .oo uur .• Lens 9 , ,'--;D.H,B,RK 3 
Lens .4 · ·· ::- don ·Hoorn 2 ,. 13.00 uur , Lens 10', '·,,- Cromvliet 7 
Lens 5, . - 'I'odo· 2. ;, .,10 .• 00 uur Gona 6 '; <:-:Lens 11 

'. ' 

14.00 
1 o._óo 
12.00 
14.00 
14.00 
12.00 

uur 
UU;r, . 
uur 
uur 
uur 
uur J,.ens"6,, .. -.·Vios; 4·v ,, , ';_ .12,00 UU;J::. l!ijswijk-9- ·--!.,ins 12 

J.Staffolie'u 2' e:xtra re1er:srê-beurt~n i.v.m.· nie't· opk~~-~~, ·Lens 12 zondag 1.1. 
Verweer mogelijk,maand~av</rid a.s. bij Seko, ··:);' •. ,·, 

. ,, ~ - . .- . 
Uitslagen: ~ · · ' ·. • 
Bl.Zwart-1 - Lens 1 · '' 2-1 L011s ,7 - B•,T.C,2 2:..2 · · 
doudá 2 ..: Lens 2 ••·•'.'•·\' •J 0---0· '· Lens' 8 ··:.. B,B;r[,2 · ·•· '3:.2 

' > 

Lens 3 --~ !I.B,S',3 .;_,-; ·: 1---0 Lens 9 v.-V,P,7 . 3-1 Lens 4 .:. V. V .P. 2 ;. ·''- :4~2 ' Lens 10 • - de. J~'ers·':r--.,....:---·· ••i,::1- ------~:--·· 
Lens 5 - A,Ji.0,5 0-1 ·P,D,K,6 - Lens 11 . 3-2 
Lens 6 - Or.Blauw 4 3-1 G.D.S. 7 Lens 12 2---0 ' . . -Van de Seko z_ijn zontlag ,áanweizig vanaf 9 -uur op het veld de heren Ch,Bloks en 
H,Jacobi. 

Modderbaden ook gezond voor U? 

liet is al· een q)lde chinese, goed ,ee:wdonte. om togen alle.rle:j, !G,alen modderbaden, ... 
to;nomen: f:léd·eTt .kort beschik_t Len,s 'ook ö'vor· deze·. t!ieräpoil.'ffi'iëli.ë mogolijkheïa:. ·. 
Onder leiding .fan'' de verzorger .van Lens zal elke dinsdag- cm donderdagavond 
e;ebruikkunnen ··worden gemaakt van deze hypermoderne installatie, die vooral niet.'.·, 
het ~qg'op. de Itcimcmdo uitbreidingen veelvuldig zal z:i:Jn bezet. .. · . . . , .. 

• Dd tijde!!, _.,,aati:i'p: men terecht zal kunnen, zijn: Dinsdags ·en "donderdags van· · :· 
20~3.0.:.i,r:-'21, •. 15';.uur on"22.00 uur- 22.45 uur. ·_.: ··. · .. ,·. · __ . · _·· 
VantevÓrcn dien:t echter wol oen afspraak te werden gemaakt,. dit m~t hoj; oog óp fü:, 
samenstelling.'van het modderbad; Adviezen hieromtrent 'zal dè verzorger inwinnen, 
bij Dhr.Hans'Zo0t, die met zijn trainine;sgroopcn imme'.r: voor een gevarieerde samcn
s ~~lling;, ~fh,_aiik:elijk van de weersoms t.andighedon, kan · zorgeq, , waarvoor 'mijn liarte-
ll. Jke dank. : - , . - . . 
Kortom: Doo me ·~en plezier en laat do "behandelkamer'' vrij, zodat· diegene, die 
niet van bagger houdt, ook· schoon kan worden behandeld. · · 

Red,: Wij wisten allang, dat er bij Lens rare "ChiriozerilF 
rondlopen, maar hot bordje "behandelkamer" hebben 
wij ook nog niet kunnen ontdekken, . . . 

VARIA'S -=========::::== • 

Krenten~ik. 

- Van.daag (maandag) ontvi~gen wij'het bericht van eèn ongeluk bij verhuisonder
neming 1 t Voentje. Tijdens een ,verhuizing, die werd·.:verzcrgd--door~óns ·Soko-lid-

_,,,. Dhr.G.v_.d.Velde, brak een balkon af. Dhr.G.v.d.Velde wist de val te breken van 
✓ zijn zoon Gerard - speler van Lens 3 -. Gerard Jr. liep,-,hiei'bi·:i'·echter-"wei.' eon . 

dubbele beenbreuk op en Gera:,:-d-S·r.· een waarschijnlijk verstuikte enkel. Een--'•'"'·' 
medewerker van Dhr.v"d.Ve:).de ligt in zcrgwokkonde toestand in het ziekenhuis. 
Verdere mededeli,ngm:1·· om:tr'imt dit ongeval zijn ons nog 'riiet bekend., · .... 

- Wie is zender zonde?-- Lens-1 in. ieder geval niet. 
- Ze is leuk, heeft een prettige stem. Zondag voor de wedstrijd Lens 1 - Lugdunum 

1 kunt U )l.aar weer horen. 
,.~, ·---·-~ .. 

- LENS mul tisportvoreniging! Tienjarenplan ? Nee toch ! ? • 
Ti11-us wil nou wel oens weten, _wat het bestuur gaat doori ! ! ! ??? 

- Do redaktionelo · goedkeuring-gaat_ deze week naar Hans v.,d,Kleij, Guido .IIalloon, 
Piet dè'.Jóngh,'Carel v.d.Laah. en Gerard Jluyvestoyn •.• 

,~Erik:·Va'.leni'îri.'·vei-toeft op .het. ·momént in het Juliana-Kinderziekenhuis. IÎij is 
herste;:t.J.ende v'àn oen liesbreuk. Erik, wi~ wensen je beterschap on tot ziens op 



. onze vcüden. 

Lens 9 - v.v.P.6 
Lens 9 heeft in dèze·wedstrijd de tro~
wo aanhang niet teleurgesteld. Do op
bouw van de aanvallen was zoor goed,met ; 
rustig schuifwcrk werd de vijandeli'jke · 
veste opgezocht. Veelvuldig word het 
V.V.P. goal onder vuur genomen, maar de 
schoten oisten net de juiste richting. 
De V.V.P.-aanvallen werden veelal vroeg
tijdig onderbroken door de goed ingriJ
pende verdediging. De rust ging met een 
0-0 stand in. 
In de rust deed "de coach" ( voor niet 
ingewijden cle heer Kuypers) een taktisch 
zeer sterke set, nl. een pilsje do man 

PROGRAMMA LENS DAMES 

1 

bij een 1.,..0 on 2 pilsjes bij een 3~0 
overwinning. Voor de van 'natuxe ~ors
tige Lens-voorwaartsen bleek dit do 
juiste stimulans te zijn. .. 
Marcel, Hans on Jo.s namen elk een · 
treffer voor hun rekening. Vlak voor 
het einde wist V.V.P. nog een tegen
doelpunt te forceren, hoewel or wel 
een zware overtreding tegen keeper 
Bill, die er eon lichte hersenschud
ding aan ovorhiold, __ aan vooraf was 30-
g.'.lan. 

In een keiharde wedstrijd hebben onze dames afgelopen zondag bij Postduiven mot 
1-1 gelijkgespeeld. Vrijdagavoncl om zeven uur volet de .thuiswedstrijd tegen Cele
ri tas, dat nog geen wedstrijd heeft verlóren. Verzamelen 18.30 uur klubgebouw. 
lfocmsdagavond 24 oktober wordt op ons veld om zeven uux gespoeld do wedstrijd 
DZS - LEL'IS. DZS staat onderaan met 1 punt. 
Twee speelsters van ons elftal zijn uitgekozen om aan do selektiewedstrijden 
voor het Haags Dameselftal mee te doen. Het zijn Mary Jansen en Annemiek Guit. 
Sukses.! 
DG stand in de !competitie is als volgt: 

LENS 5-3-2-0-8 8-3 
SEP 6-3-2-1-8 8-5 
Celeritas 3-2-1-0-5 6-2 
Postduiven 4-2-1-1-5 10-4 ' 1 

)'DK 5-2-1-2-5 8-3 l 
!f.v.Holland 5-1-2-2-4 3-3 ,. 
'TDS 2-0-2-0-2 3-3 

è-GDA 5-0-2-3-2 3-7 . ' Duindorp 2-0-1-1-1 1_-4 
DZS 4-0-1'-3-1 2-17 

.. · ... 

G.D.A.2 - Lens 2., Eindelijk hooft Lens A 2 het zoet van de overwinning geproefd 
en bovendien verdiend. Wogen de partijen in de eerste helft 

goed teg~n elkaar op, in do tweede waren·wij duidelijk beter. Men hield nu de 
tegenstander goed onder druk on dat re.sul teerde in twee gave doelpunten, terwijl· 
do rust met een gelijke stand was afgesloten, namelijk 1-1. · 
Haren wij echter in do vorige wedstrijden erg lief, nu werd de tegenstander feller 
~=gevallen, soms wel eens te fel, waardoor het laatste kwartier een bijzonder 
grimmig karakter kreeg. Niettemin hield men het hoofd ochte'r koel, waardoor de 
eerste twee punten·binnen zijn. Alle spelers verdienen lof voor hun rnaximalê inzet~ 
echter doe ik .de andere spelers niets te kort, als ik keeper v.G.essel een extra 
pluim"geef voor zijn vooral in de eerste helft mae;istrale verdedigen. Nu op dezo 
weg voortgaande, moeten er beslist moer·punten komen. 
Do dcièlpuntenmakers waren Mulder, G.Heynen en Lavooy. 

A.v.Baggum. 
LENS POP-AVONll II lfOEffSDAG 17 OKTOBER. 

1'foonsdagavond (vanavond?) komen do jongere Lensledon, in casu de pupillen en 
C-klassers, aan de beurt ~m zich in het beat-, pop- en undergroundgewoel te 
storten. · · . . · · · · · 
René Peek ·èn zi.jn ~nvolprezen drivc,-in-disco.theek zorgt voor het betere stamp
work in de vorm vin alle hits van dit moment. 
En om eens te meer te laten blijken, dat,de KAK/1. het ook met• de jongere groep 
onder de Lons-ledeh goed voo~ heeft, i~ de toegang voor deze avond GRATIS !! ! ! ! ! 

1'1ij verwachten dan ook 00n gewcldiBe· opkomst.· 
HOERA ! ! ! ! ! 

·KaKa 
Losse Klaverjasavond vrijdagavond 26 oktober a,,:i". 

Het klaverjasseizoen wordt voortgezet m~t een losse ivond op vrijdag 26 oktober 5 
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a,s. Ook deze avond is weer door de KaK~ georganiseerd in hot kader van de voor-
bereiding op de Lens-Kerstdrive 1973, , 
Wij verwachten allo gerenommGGrdG koppGlf! om van deze àvond ffGbruik. të· maken 
om'"hGt oude· ritme- wGer te kunnen terugkrijgen, 

~ •,. . 

KàKa 
P R ,o .G R À ~Î M . A JUNIOREN 
ZONDAG 21. oktober 1973. 
12.00 uur L~ns 2 - Vredënburch 
1 4.,.0Q, uur Lens 3 -. Verburch 2 
13,oO:uur Lens 6 - RK,A.v.v.4 
DEi'TK AAN KONTRIBUTIES 

ZATERDAG 20 oktober 1973. 
14,30 uur E.B.O.H.1 - Lens 1 
15.15 uur O,D.B.2 - Lens 4 
15. 15 uur Lens 5 - Ooievaars 
14,00 uur A.D.0.8 - LGns 9 
15. 15 uur Lens 10 - Croravliet 
14.00 uur Lens 11 - Gona 4 
14.00 uur Lens 12 - D.H.B,RK 2 

2 

4 

14.00 uur Lens 13 · - Quick Steps 
14.00 uur Cromvliet 6 - LGns 14 
12.45 uur Lens 15 - Flamingo's 
14.00 U1,lr v.u.c.14 - Lens 16 
12.45 uur Cromvliet 9 - Lens 17 
12.45 uur Lens 18 - Celeri tas 9 
12 ,45 uur Lens 19 - Es-Co 1 
14,00 uur S.O.A.2 - Lens 20 
15, 15 uur Lens 21 - Lens 22 

Lens 23 - vrij 

ARSCHRIJVINGEN: 

8 

4 

' 

.. 

Terrein: 
V3 
V3 
V2 

Schenkelsdijlc, 
Albardastraat 
V2 
Zuidorpark . 
V1 
V1 
V2 
V3 
Rederijkstraat 
V3 
Loudonstraat 
Rederijkstraat 

·V1 
V2 
Ockenburgh_ 
V3 

DENK A,\N.KONTRIBUTIES 

DordrGcht 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur-bij dhr.G.v.d,Steen, Nunspeetlaan 303. 
Telefonisch: vrij4a.gavond tussen 18,45 en.19,30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8) : dhr.J.Hop, te1.94.41 .59 
B-klassers (9 t/m 15) : dhr,O.Kortekaas, tel.67,40.40; · 

. . C-klassers (16 t/m 23): dh.r,R.Becker, tei.55.94.77. 
In noodgevallen kunnen de junioren nog op.zaterdagochtend tussen 10,30 on 11 ,00 
uur afbellen bij dhr. 9.v.d.Steen, tel,39,86.94. 
AFKEURINGEN: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds de af

keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt. · 

UIET--OPKOMERS: Wegens niet-opkom,m afgelopen weekeind krijgt de voliendo e:peler 
.,,. 2 extra reserve-beurten: H.Kouwenhoven, · . 

Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan de kompetitie
wedstrijden, In dat geval blijft de verplichting tot betaling van 
·de kontributie tot het eind van het seizoen (30 juni) gehandhaafd. 

iCEEPERSTfü\'.JNilW: vrijdag 16,45 uur voor S,Brtio~s en H.v.Kleef 
·zaterdag 10,00 uur voor è.Harland en J.Bronger. · 

D E O P S T E L L I U G EU: 
LENS 1 : L.Baams, A,Bayen, A,den Boer (2x), J,cl.e I!ilster, E;Hoofnagel, A.Jung

~schläger, A.de Pagter, J.v,Rijn, A._Schneider, G,Trommelen, R,Zoun,· 
R.v.Noort, J.Janmaat (2x). Leider: Dhr.C.Franke, Samenkorast: 13,00 uur 

· ·Lens-terrein. 

~ENê_g : . J.Apperloo, M.v,Baggum, R.Bertens, G.Colpa, G,v.Gessel, A.Heynen, 
. ·. " .. _M.Heynen, J.Janraaat (2x), L.Koning, R.Lavooy, A.Mulder, J,v.Gastel, 

A.den Boer (2x). Leider: Dhr.A,v,Baggum. 
LENS 3 G.Bl_oks, C,HooghieÎ:istra, R,IIulselmans, A.Kleiwegt, P.Lejewaan, G,Lelie

vold, R.v.d.Meer (2x), J.P9st, B,Ruitorman, H,Straver, F.Voeren, J.v. 
Velzen, R.Verbarendse. Leider: Dhr.P.Janscn. 



LN"!S 5 

LENS 6 ----

H.v.d.Broek, E.Castenmiller, A.de Groot, R.Heemskerk, w.v.d.Linden, 
ll.iv.tuxemi:iürg, P,Meyer, P,v.Rijn, J,Slabbers, M.v.wassem, P.de Wolf, 
R.v.d.Meer (2x). Loidor: D):q:•_,.1)._.]lo.k, Samenkomst: 14,45 uur ingang 
0 .D,B. -t0rr.0in. · 

A.v.d.Aar, P.Booms, A.Ilrouwer, R.Guit, A.I!oefnagel, G.Hogervorst, 
H.Keyner·, F.Klos, A.Slabbers, J ,Tetteroo, J. Wijngaarde, H.Ruyter, 
A.v.d.Berg. Leider: Dhr.J.Heynen. 

R.Bom, E.Booms, P.Driesscm, J.Houtschilt, F.Jonker, R.v.d.Linde, 
F.Magnee, F.v.0ostayen, F.v.0s, J.Ruyters, J.v.d.Voort, J.de Waal, 
D.Kcrtekaas. Leider: Dhr.F.Flumans. ' 
Ros. : II. Kouwenhoven. 

DENK iu\N ImNTRIBUTIES ==-==============--== 
LENS 9 : A,v.Velzan, E.Landtlan, P.Perreyn, T.da Kok, R.v.d.Laan, T.Hop, M.Wol

ters, S.Brard, 0.Borst, C.Schankels, A.v.l{leef, B.de.Niet. Leider: 
Dhr.Zoet. Samenkomst: 13.00 u1,1r Lens-terrein. 

LEUS 10: P.Davilee, P.de Haas,. R.v.d.Kruk, J.Lausberg, J.Lustenhouwer, M.Pepor
kamp, L.Reesink, J,v.Rijn, J.Bronger, J.Brochard, E.v.Luxemburg. 
Leider: Dhr,H.Drabbe. 

LEl.S 11 

LEUS 12:. 

LEHS 13: 

G.Boelhouwer, K.v.d.Ende, R.Leyn,·M,Looye, G.Mahieu, T.v.Maren, 
R.v.d.Meer, K.v.d.Meys, !,[.v.d.Mye, Tb.Prins, J.v.d.Wel, M.Prins, 
Leider: Dhr.W.Kouwenhoven. 

P.v.Dombutg, H.Uding, H,Coli, P.v.Duyn, P,Blom, C,Lipman, R.Wijsman, 
F.Kortekaas, L,Lejewaan, D.v.d.Zwan, w.Groen, R.Sanders. Leider: 
Dhr.Bijsterveld. · 

M.v.Zweden, R.Zetz, H.Wubben, J.Spoler, F.JCras, A.Hoenstok, .C.Harland, 
R.-v.d.Boogaard, R,Blank, R,v.Leeden, R,Hoppenbrouwers, Leider: Dhr. 
Dankers. 
Res.: M.Jansen. 

i,EtTS 14: H,Wubbon, J.Wasserman, T.Mooyman, L.0ostorveor, R.Kleiwegt, M.de Groot\ 
H.Gro.ene:wegen, A.Grimbergcm, A.Gordijn, A.Ellinger, J .Pompen, K. 
Straub. Leider: Dhr.Sandifort. Samenkomst: 13.00 uur Lens-terrein. 

LEl.ifS 15: P,Heemskerk, A.W.Jansen, J.A.de Korte, A.J.van Pelt, 11..Sips', 
T.J.Grimberg, R.J.v.Elderen, P.J.Dullaart, 1\..W.Sohmitz, Kerkhof, 
K.Frantzen. Leider: Dhr.M.Verheesen. 
Res.: LTMaarseveon. 

DENK l> .. AN !CONTRIBUTIES 

LENS 16: F.Fortman,·w.Frantzen, R.v.Loon, R.Noordeloos, A,0vergaauw, P.Val
kenhof, R.Versteeg, C.Vermeulen, P.v.d.Burg, P,Lucas, O,Huis, 
F.v.Velzen. Loider: Dhr.A.Wagenaar, Samenkomst: 13,00 uur ~ens •. __ . 

. . . -· ' - ' . . ...... --·· - .... ,. 

LENS 17: R.Bon, W,Ileynen, E.Kauderer, 1\..Koevoets, P.Lelyveld, Th.v.Luxemburg, 
S.v,c).,Meer,.J.Riemen, W.Valentin, F.Verbarendse, R.de Keyzer, C.v.Beek, 
M.v,BMg1.b. Leidor: Dhr.W.Michels. Samenkomst: 11.45 uurLens. 

1:ENS lê: Als vorige week. Leid0r: Dhr.J,Colpa. 
LENS 19, 

LEl:ïS 20: 

Als vorige week. Leider: Dhr.H.Verbárendse. 

LENS 21 : . 

LENS 22: 

Als 

.Als 

Als 

vorige 

bekend. 

bekend. 

week. Leider: Dhr.11-Peters. 

L0ider: Dhr.lf .v.d,Tol. 
(• 

Leider: Dhr.A.Bauman. 

LEt,S g~: vrij. K. Straub zie Lens _14. 
Kerkhofs zie Lens 15. 

Stand A-klassers tZm 6 oktober 1973. 
tl'.m 14 oktober 1973. -
Lugdunum 7-11 E,B.0.H. 6- 7 
's-Gravcndeel 8-10 Katwijk 6- 5 
v.u.c. 6- 9 v.v.P. 6- 4 
0 .H.A. 7- 9 LEHS 1 6-· 4 
lfcptunus 6- 8 Lisse 7- 4 

Samenkomst: 

s.v.w. 
L.F.C. 
Wilhelmus 

13,00 uur Lens. 

·7..:. 4 
6- 3 
4- 4 

7 
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Gr.W ,II Vac 5-7 
West},andia 5-6 
Gona 5-6 
G,D,S, 5-6 
Nivo 5-6 
G.D.A. 5-6 
v.u.c .. 5-6 
Rava 5-6 
Don Hoorn 5-5 
Vrodonburch 5..,3 
Duindorp 5-2 
LEtrn 2 5-1 

A.D,S. 5-8 
Die Haghe 4-7 
LENS 5 5-7 
R.A.S,. 3-5 
Uostlandia 4-4 
Ooievaars 4-3 
R.v.c. .4-3 
Quick 5-3 
Spoorwijk 3-1 
Cromvliet 5-1 

JDNIORENKWIS 

Quick-St0ps 
Velo 
LEHS 3 
D;R,B,RK 
St.Voorwaarts 
·Verburch 
Gr.W.II Vac 
Toxas 
G,D.S, 
Rijswijk 
Vogel 
D.z.s. 

Rijswijk 
A,D,q. 
Rava 
LENS 6 
Wit Blauw 
El.Zwart 
Q,uick Steps · 
Velo 
RK.A.v.v. 
Verburch 

5-9 
5-9 
4-7 
5-7 
5-4 
4-3 
5-3 
2-2 
3-2 
4-2 
5-2 
5-2 

5-10. 
4-7 
5-7 

'5-6 
5~6 
4-4 
5~4 
5-'3 
5-1. 
5-0 

.LENS 4 
Vredenburch 
Scheveningen 
R!{,D.E.O. 
B.M.T. 
D.s.o. 
Velo 
0 ,D;B. 
G.D.l~. 
E'lsl,lllingo's 

5-8 
5-8 
5-8 
5-7 
5-6 
5-6 
5-4 
5-2 
5_1 
5-0· 

Wij hebben van de vereniging Spuorwijk de uitnodiging ontvangen om deel to ·nomen 
aan 00n kwis· voor C-klass0rs, Verdere deelnemende verenigingen zijn·: 
G.D,S., A.D.O., Delfia, ·Duno on Spoorwijk. 
Er zullen vragen worden gesteld op h0t gebied van Sport, Muziek, Aardrijkskunde 
en Algemeen. Elke ver0nigine n0omt deel met een team van 8 C-klassers. 
Er zal worden gespeeld in het klubgabouw van ·Spoorwijk op de woens'dagavonden 
7 en 21 november, 12 december, 2 en 16 januari. Juist0 aanvangstijd wordt nog 
bekendgemaakt. ,, 
Wij zoeken 8 intellektuele C-klassers, die op ~ozo avonden hun ]µaohton daarvoor 
'.in willen zetten. Gaarne opgave aan de heer G,v.d.Stoen, tel.39 .• 86,94 of bij een 
van de Juko'-· of Pu1;0koleden op' het terrein. 

. . . 
IèONTRIIJUTIES • 
Er zijn nog zeker 45 junioren, pupillen en welpen, di0 hun kontributie.niet' tij-' 
d.ig hebb0n betaald, d,w.z·. 'over de peri.ode 1/7. - 30/9-'73, !Iet g0volg zal binn0n~ 
kort zijn: Opnonon op wanbetalerslijst on niet opstellen voor do kontributio 
over het h0le ver0nigingsjaar is b0taald. · 
Ouders, a.u.b. voorkomt deze ellende voor Uw zoon on voor ~ns. Betaalt nu. dirokt 
de door U :versohuldigd0 kontributie, · · 

Uitslagen Junioren 131'.'.14 oktober 1973 .-
G.D.A.1 - Lens 2 1-3 
Velo 2 -·Lens 3 3-1 
Lens 4 - D,S,ö.4 7-3 
Lens 5 - Cromvliot 2 2-2 
Rijswijk 3 - Lens 6 4-0 
Lens 9 - D,H.L,8 1-0, 
Scheveningen 8 - Lens 10 0-2 
Lens 11 - a.s.c.2 3-1 
s.v.a.w.2 - Lens 12 4-0 
Tedo 2 .. .! Lcms 13 0-0 
L0ns· 14 - R,A,S,4 3-0 
PRO G R ll. MMA p u p IL L EN EN 

PUPILLEN 

ZATERDAG 20 oktob0r 1973 
12,00 uur. Lons 1 - A,D,0,1 
12.00 uur II,B,S,2 - L0ns 2 
12,00 uur 
11,00uur 
12,00 uur 
·11 ,00 uur 

Rijswijk 3 ~ Lans 3 
Rava 3 - Lens 4 , 
Lens 5 . - S, V, G, W. 1 
Westerkwartier 4 - Lens 6 

• 

Juko, 

RK,A. V, V. 12 - Lens 15 
Lens 16 - v.c.s.10 
Lens 17 - Loosduin,m 6 
Lens 18 - Q,uick-Steps 11 

, Westerkwartier 10 - Lens 19 
··''Oranje Blauw 6 - Lens 20 

Ooievaars 8 
· Blamr Zwart 
Lens.23 

]'[ E-L P EN 

- Lens 21 
15 - Lens 22 

- Die Hagho 1-7 

T0rr0in: 
V 1 -
Da0l en"IJorgs0laan 
Schaapwog, Rijswijk 
Zuidcrpark 
V3 
Duinlaan 

12:-() 
3-1 
1-5 
7-1 
2-1 
0-10 
0-5 

· 4-6 
1-7 



DENK Al1N KONTRIBUTIES 

ZONDAG 21. oktober, 1973 ,voorwedstrijd ·bij Lens 1 - Lugdunur.i 1 
12.45 uur Lens 2 - Rijswijk 2 

MAJ>NDAG,22 oktober 1973. 
19.00 uµr Lens P 1 - Quick Stops 10 

HELPEN 

ZATERDAG 20 oktober 1973 
12.00 uur Lens 1 1 s-Gravenzn.nde 
12.00 uur G.D.S.2 - Lens 2 

· 11.,00 U\ll', Lens 3 - Semper Altius 
1 o.'30 uur Gromvliet 3 - Lens 4 
11.00 uur Vredenburch 5 - Lens 5· 

DENK A1\N KONTRIBUTIES ---------.--.--------
AB'SC!IRIJVHTGEN: 

sv 1 

1 

V2 
Erasmus weg 
V3 
Rederijkerstr. 
Vrodenburchweg, Rwk. 

Schriftelijk; v6ór vrijdagavond 18.30-uur bij dhr.G.v.d.Steen, Nunspoetlan.n 303. 

Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval vn.n 
ziekte), tel. 66.13.14 Klubgebouw. 

In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 9.30 
en 9.45 uur afbollen klubgebouw. 

AFKEURINGEN: Bij slechte weersomstandigheden steeds eerst de afkeuringslijston 
raadplegen. staat daarop bij "Pupillen on Welpen" '\Ormeld·: "GOEDGE
IOORD", dn.n steeds naar veld of punt van samenkomst komen: IN DIT 
GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCJI WORDEN GEL'JFORMEERD MAAR EVENTUE
LE AFKEURINGEN·. 
Staat bij de afkeurin1ssadressen bij "Pupillen en. lfolpeh" vermeld: 
"ZIE ,\FKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeld: Voor 
de thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn file 
weds tri jdon van Lens 5, ·1 0 en 1 8 goedfl'okeurd, dan gaan ook do Pupil:... 
len- on Welpon-wedstrij<'l.on op ons vel_d door. Uitsluitend voor de uit
wedstrijden mag in dat geval tolofonisoh worden geïnformeerd, of 
hun wedstrijden doorgaan. (Tel.66.13.14.) en wel zaterd;:,.goohtend 
tussen 9·.30 en 9.45 uur. 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS P.1 , .• (1.v.Zwol, L.Janmaat, R.v.d.Hoek, M.Leyn, R.Groon, R,Michels, 
· . .' R.Blcks, F.Lekahena, J.v.d.Nieuwenhuison, F.Rens, M.Veenman, . 
. · · R.Loveriks. Leider: Paul v.d.Stoen. 

LENS P 2-: R.v.Oostcm, C.Odonkirohen, R.v.Baggum, R.Rador.iaker, P.Eys, F.Blom, 
M.Rutgers, P.de Groot, O.Könemann, J.Schipperen, R.de Boer, A.v.d. 
Burg, M.Moerman. Leider: Rob Iloefnagel. Samenkomst: 11.00 uur Lens
terrein. 

LENS P 3 

LEffS P 4 

LENS P 5 

LENS P 6 

P.Scholtes, F.'l'olenaars, R.v.Dijk, E.v.d.Harst, R.Wassorman, R.Was
serman, B.Henkes, G.do Kok, M.Ras, L,v.Rijn, B.v.d.Kruk, E.Swart. 
Leider: Otto Kortekaas. Samenkomst: 11.00 uûr Lens-terrein. 

R.v.Ruyven, D,Franken, R.de Gruyter, J.Raaphorst, R.Fromberg, 
R.de Haas, J,v.Straalen, R.Buys, J.Schneider, T.Wanders, M.Riemen, 
P.Krol. Leider: Joop 1-!eulemrm. Samenkomst: 10.00 uur Lens-terrein. 

F.I!ooghiemstra, E.Buyscm, R.Grimberg, P.Tottero, F.l-fellinl:l', B.Hop
pcmbrouwor, !LSenten, 1-!.Lustenhouwer, E.Sandifort, F.Valkenhof, 
R,Matthijsson, J .Krijgsman. Leider: Dhr.IIoppenbrouwer·:· ·, 

R.Bergenhonegouwon, R.Boolhouwer, F,Dullaart, E.v.d.Hoeven, G.Bent
velzen, 1,1.Wilmer, N.Noort, I.Ovorklift, F.v.Gorp, M.Wolling, L.Stee
mors, V.Paquay, I.v.d.Zwan. Leider: Coen Ilooghiemstra. Samenkomst: 
10.00 uur Lens-terrein. 

DENK AAN KONTRIBUTIES 

·--.... 

LENS W 1 M.v.d.Lans, H. Valentin, 
J.Odenkirohen, w.Colpa, 
Leider: Hans Zoun. 

R.Groen, R.de Jong, R.v.d.Hoek, M.v.Adrichem, 
L.v.Rijn, D. Pronk, E.Eyk~lhof, B.Ileemskerk. 
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LENS W 2 K,Boon, B,Roozondaal, E,Perroyn, C ,Bergmans, R.Uarland, T';'Harland, 
R.Kanis, w.de Jong, J,Veonman, J.Wasserman, P.v,Es, Loiaér:.;Guus Hey-
nen. Samenkomst: 11.15 uur Lens-terrein. ',>::1::,:/·· 

LENS W 3 
,, -- . ., ... :. -· " . · .... : .... -~---~.~~:-:;:~-~~ . J.Greeve, !,!.Bon, B.Driessen, R.Franke, A,Franken, C,Hoof!,}agel, Rudie 

Houweling, I,Kaffa, N,Niggebrusge, A.Kuiper, M.Dutree. L'eidor: 
--------

Jos v.d.Ende. 

LENS W 4 H,Zook, A,v.Gorp, Ronald Houweling, J.Koevoets, M.v.d.Wellen, 
M.v.Boheemen, E.v.Dop, J.v.Wassem, R.de Kroon, R.v.d.Boogaardt, 
E.Warmenhoven. Leider: Lex v.d,Meer. Samenkomst: 9.30 u.Lens-torroin. 

LENS W 5 M.v,Houdt, .E,Jager, E,Metselaar, J,Riemen, J,Sohuemie, j,v.d,Spiot:;el, 
M,v.Molzon, M.v,Volzen, B,Boolhouwor, L.v,Leeuwon, M,v.d.IJoogaard. 
Leider: Dhr.Riemen. Samenkomst: 10.00 uur Lens-terrein, 

Uitslagen Pupillen en Welpen: 
Lens P 1 - Vrodenburoh p 1 1-2 Lens W 1 - A,D,O. W 1 0-1 o.s.c. p 2 - Lens P 2, 2-1 B,M,T, W 1 - Lens W 2 0-0 
Lens P 3 - Ooievaars P 2 2-1 G,D,S. W 4 - Lens W 4 1-0 
Lens P 4 - B,M,T, P 2 2-2 Lens W 5 - v.c.s. w 3 Ö-2 
Celeritas p 3- Lens P 5 5-0 
Lens P 6 - v.c.s. P 4 0-4 

Coloritas P 3 - Lens P 5 
Verdiend door Celeritas gewonnen, omdat er veel moer in do.ruimte werd gospeold on or werd ook veel meer samengespoeld. Dit moot bij ons ook kunnen, als iedereen zich cons_.aan zijn plaats hield, Niet mot z'n tienen om de bal heen circuleren, 
want anders kan je de bal niet afspelen, 
Hou ja, oen voleonde koor boter. 

.. . Do Leider: 
WOEtifSDAGIHDDl,G i ! ! . 
Do eerste wedstrîjd, die llfgolopen woensdag word gespeeld, was Real Madrid - Ba:,:-cclona. Dit was de eerste keer, dat Barcelona de beschikking had over Cruyff, hot-• geen.in do uitslad ook tot uitdrukking kwam. ]Jarcelonà won met 7-1, waarvan 4 d_oolpunten door Cruyff worden gemaakt, 
Bayern München wpeèldo togen A,C,Milan mot 0-0 gelijk, Beide teams bleken oven 
sterk. Do laatste wedstrijd was Feyenoord-Ajax. Togen de verwachtingen in heeft 
àjax (mot wind mee) do gehele eerste helft kunnon aanvallen, maar slaagde or doorhot sterke· verdedigen van Feycmoord niet in om te scoren, In de tweede helft 
werden do rollen omgedraaid, Feyoneord (nu· mot wind mee) kon naar hartelust aanvallen on kwam ondanks de enkele gevaarlijke uitvallen van Ajax nauwelijks in moeilijkheden. Tien minuten voor tijd kon de pas aaneekochte ·linkorspi ts, Ronald v/d Hoek, r.iet e·en keihard schot Foyenoord op- 1-0 brengen, In de laatste· minuut 
maakte Nico Noort or 2-0 van. Alle drie do wedstrijden worden gefloten door Jos Koetman. 
Do stand is nu: Poule I 

Feyonoord 
Bayorn M, 
Raai.Madrid 

4 8 
4 - 3 
4 - 2 

PROGRAMrM VOOR WOENSD,iG 17 oktober 1973, 
14,00 uur: Ajax - Bayern München 
14.45 uur: Feyonoord - ]Jaroolona· 
13,30 uur: Real Madrid - A,C,Milan 

Iedereen moot om 13,30 uur aanwezig zijn. ===== 

Poule II 
Ajax 4-6 
A,C,Milan 4-3 

· Btl.rcelona 4-2 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

0 F F I C I E L E M E D E D E L I N G E N =-=======================--================ 
AAI,VULLING BEHOEMIJITG . nr SEKO 

In de vorige Lensrevue is ten onrechte de.naam weggevallen van ons Sekolid 
H(arry) Z.Ja~ob~ •. ,,: 

NIEUWE LEDEN 
'991 R.!,I.Arnold 20-07-63 (P} Wezelrade 29c 671537 
- 992 J.M.Hooft 27-05-58 (B .. _Wormerveers~raat 13 

- 993. A.E.v.d.Schenk 05-03-66 (W Hof zicht 1 O Wateringen· 01742...:3815 
... 994 L.Tokkie 01~04-59 (B) Erasmusweg 1591 , ·.· 673639 
,. 995 E.A.M._Vos 07-ö6-65 (w) Beresteinlaan 427 674668 
-996 R.Wannee 28-10-64 (w) Ruimzicht 144 
"997 C.J.M.van Beek 17-'-12-28 (NS)· Pr.Hendrikplein 3a 336323 

nr J3ALLOTAGE 
R.A.M.v,.d.Bemt 29-10~49 (s) L.v.Meerdervoort 990 253539 

ICLA VERJASAVOND. VRIJDAG 26 OKTOBER 1973 •.. 

lfog even Uw attentie ,;.oor de losse klaver;jasavond, die a.s. vrijdagavond door de 
Ka!Ca wordt georganisee:-d. 
De aanvang van deze avond is bepaald op 20,30 uur, Een vriendelijk verzoek aan~ 
alle klaverjasfanatici om as-'t-effe kan op tijd te zijn. 

· Als laatste(~) gel~genheid voor een warming up voor de Kerst-drive acht de KaKa 
deze avond voor de gerenommeerde koppels bijzonder geschikt, 
Prijzen zijn er vanzelfsprekend in voldoende mate aanwezig_. 

14.00 uur •iflK.A,V,V.1 - Lens 1 
·· 10.00' uur· Overmaas: 2 - Lens 2 , 

11 ,00 uur .•Lens 3 -D.H,C,3 V1 G1 L 6/4 
13 .OO· uur Lens •4 - den Hoorn 2 V1 G2 L 5/3 

· 10.00 uur Lens 5 - Tedo 2 V2 G1 L 5/3 
12,00 uur Lens 6 - Vios 4 V2 G2 L 4/2 
14,00 uur Lens 7 -·El.Zwart 7 V2 G1 L 6/4 
10.00 uur Len_s 8 - Lakwa 8 V3 G2 L 5/3 
12.00 uur Lens 9 - D.H,B.RK 3 V3 G2 L 4/2 
14.00 uur Lens 10 - Cromvliet 7 V3 G2 L 5/3 
14.00 uur -Gona 6 - Lens 11 
12.,00 uur Rijswijk 9 -.Lens 12 

LIGGIJITG DER VELDEN: 

KaKa 

Scheidsrechter: 
J .:Bakker - • 
G.Mullenders 
D.Netten 
D,de Rouville 
R.M,de Kok 
v.steenbergen 
J.Hendriksen 
J.Jansen 
B.Jütra 
L,v,d,Lans 
R,v.Zweden 
n.aangewezen 

RK.A.v.v. 
Overmaas 
Gona 
Rijswijk 

.:.. Sportpark "De Heuvel", Heuvelweg, L'dam (lijn 6) 
-·sportpark "Varkenoord" a.d.Stadionlaan 15, R1dam-Z. 
- Beresteinlaan 
:._:S_portpark ."Irene", Schél:apweg, Rijswijk 

VERZAMELEN,: 

Lens 11 - 13,15 uur Klubgebou~ 
· Lens 12 - î 1 .00 uur Klubgebouw 

A VOND1'/EDSTRIJD: 

Uoensdag 31 oktober: · Lens 1 - Full Speed 1 

DE OPSTELLINGEN: -----========================== 
Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 

Lens 3 
als bekend 

Lens 4 
als bekend 
J.Verhaar naar 6 

' 

Lens 5 
als bekend 

Lens 6 
als bekend_ 

· met J .• Verhaar 

' 

1 



Lens 7 
als l?_ekend 
J.Witting naar 8 

Lens 11 
· als be:kend ... · 

Lens 8 
.. als .bekend -

met J.Witting 

Lens 1 ~-
·-·· "äH,· o·ekënd"' .•-•:··' 

met M.Rozendaal 

. Lens 9 
... als bekend 

Lens 10 
als bekend 

AFSCHRIJVINGEff: Op de bekende tijden en plaatsen en qnder d~ nummers laatstelijk 
gepubliceerd. De heren aanvoerders dienën zioh, ook al hebben zij 
geen afschrijvingen; vrijdagavond tussen 21 en 22.00 uur in ver-
binding te stellen met .Dhr.J .v,Wassem, tel:68.65.11. ·· 

Vanaf 9 uur zijn van de 'Seko de heren Ch,Bloks, R.pom en H.Jacobi aanwez,ig. · 
Programma Senioren voor zondag 4 november 1973. • 14.00 uur. lfil!/-e:J.mus . 1 - Lens 1 14.30 uur Lens 7 - Postalia 4 11.00 uur Lens 2 - St.Volharden 2, 12 .oo uur D.s.0.3 - Lens 8 
11 .oo uur D.n.L.2 - Lens 3 10.00 uur Wippolder 7 - Lens 9 
1 o.oo uur H,B.s.4 - Lens 4 10.00 uur Lakwa 7 - Lens 10 
14.30 uur Velo 3 - Lens 5 10.00 uur Lens 11 - H.D.v.7 
12.00 uur v.u.c.7 - Lens 6 11 • 30 uur Lens 12 - Flamingo's 
De volgende spelers worden niet meer "opgesteld i.v.m. kontributie schuld: 
Selektie 
B.J.Fortman 

8e elftal 
R.G.v.d.Velde 

Je elftal 
J,P,Verheugd 

" '• . 
9o elftal 
J,A,Borst 

5e elftal 
P.J.Schouten 

1 Oe elftal 
L.W,Egberts 

7e elftal 
P.L.Rossit 

. 12e elftal 
D.Kortekaas 
J. W. Verho'ef 

1le rr.H.aanvoerders mogen deze spelers beslist NIET opstellen. 
R.K.A.V,V, - Lenig en .Snel 

8 

Als de weergoden hot toelaten, speelt Lens zondag in Leidschendam tegen R.K.A.V.V. 
Do·Leidschendammers bezitten evenveel punten.als Lens: zij hadden hier echter één 
uedstrijd meer voor nodig. R,K.A.V.V. heeft dit seizoen een niet zo'n goede start 
gehad.· Weliswaar.'1-/erd er pas één nederlaag geleden (2-1 tegen Texas/D.H,B.\lit),. 
er word ook pas éé1~ overwinning geboekt (3-1 tegen Blauw-Zwart). De Leidschendam
mers spelen echter ieder jaar een hoofdrol in de kompetitie en zij zijn dat ook 
dit jaar weer van plan. De gebroeders Bolleboom zullen het zondag Cees v.d. Beek 
c.s. bijzonder lastig maken. De achterho<ctde van de Rood-Witten zit bijzonder goed 
in elkaar. In 6 wedstrijden stonden zij slechts 5 goals toe. Al met al zal het 
voor de ónzen een zware wedstrijd worden in Leidschendam. 
Uij vertrouwen echter op Uw steun! ... \· ·, Averechts. 
LENS 2. · LfflS 3. 
Het tweede gaat proberen het punten
totaal wat op te ·vijzelen door in Rot
terdam Ov'ermaas 2 te verslaan. ., 
Overmaas heeft 6 punten uit 5 wedstrijden 
en Lens 2 slechts 3 uit 6. 

Het derde zal de topper tegen TOGB"2 
op later tijdstip spelen; • 
Zondag komt D.H,C,3 op bezoek. De· 
Delftenaren hebben 5 uit 4, terwijl· 
Lens 3 er 7 uit 4 hoeft. 

PROGRAMMA LENS DAMES. ===============~===== . . " f\ 

Vanavond (woensdag 24 oktober) speelt oris dameselftal op ·de Hengelolaan tegen het 
onderaanstaande D,Z.S.; aanvang 19.00 uur; verzamelen 18.30 uur.· 
Om de fraaie positie aàn de kop van de ranglijst te behouden, is een overwinning noodzakelijk. 
Volgende week woensdag volgt een thuiswedstrijd tegen· P ,D.K. 
Standen Senioren bijgewerkt t/m 14 oktober 1973. 
Lens 5 opereert dit seizoen in de 1ste·klasse H, on behaalde tot nog toe 

3 punten. Wij verwachten echter, dat dit elftal nog veel punten zal 
binnenhalen. 

Stand onderste 5: 
e:--wi t J;llauw 6-5 9-7 
9, 13,M.T. 5-3 8-12 

10, LEi'TS 6-3 8-14 
11 • Wes t0rlrnar,tier 4-2 5-9 

2 12. Flamingo's "6-2 10-16 

< 



Lens 6 is praktisch hetzelfde elftal, dat vorig jaar in de 1stc klasse spoelde. 
De jongens van Frank Straathof zijn nog ongeslagen. Jongens, houden zo. 

Stand bovenste 6: 
1 • LEi'TS 6-11 
2, Duho - .6- 9 
3,' Gona . · ; . 6- 9 · 
,i,. Vd.Ö·.s. 6- 9 
5, Cf,D,A. 6- 7 
6. RK,D.E,O. 6- 6 

25.,.10 
22-10 
18- 8. 
14- 7 
18-16 
14-10 

Lens l'hcièft hot dit jaar in de 
echter Ton Hook - Gerard 

tweede klasse L bijzonder moeilijk. Wij zien 
Duyvesteyn c.s. nog de nodige punten behalen, 

Stand onderste 6: 
7. Postdui von 6-6 
8. LENS 5-3 
9. Quiclc 6-3 

10, D,H.L, 6-3 
11, Postalia 5-2 
12. Bl,Zwárt 6-0 

10-14 
11-14 
11-22 

9-15 
9-15 
3-37 

Lens 8 speelt in de 3de klasse A en wisselt goede mot· slechte 
Do jongens, die spelen onder do bezielende leiding van 

·Kleij, zullen nog hard moeten vechten. 
Stand onderstc'6: 
7, H,B.S. 5-5 
8. Lakwa 6-5 
9, LENS 6-5 

10. G,D,S, 6-4 
11, Texas/D.H,B. 5-3 
12. B,M.T, .. 6-1 

19..:19 
18-18 
14-15 
9-25• 
9-21 
7..:45 

--;t-·. 

rè'sul tatcn af. 
Gerard van der 

Dit is een, overzicl;tt van Lens 5 t/m Lens 8, Wegens ruimtegebrek kondc,n wij 
Lens 9 ·t/m 12 deze week niot plaatsen. ;oeze elftallen komen volgende week aan 
da :.beurt. . . ,· · Averechts. 

W/UTBETALERSLIJST 
Ondanks de vele oproepen tot betaling van do kontributio voor het seizoen 
1973/1.974 zijn er holàas nog oon flink aantal loden in gebreke gebleven. Deze 
leden worden met ingang van heden niet ·meer opgesteld; totdat zij hun kontributio 
tot on met 30 juni 1974 hebben betaald. De namen met de verschuldigde bedragen 
luiden als volgt: 

Senioren: Junioren: .• .. .... .- ~ . . . 
A.F,Albers •." Fl.116,- R.A,Bertons Fl. 80, _;; 
J,A,Borst ., 116,- A,Bijnagte , Bo,-
L,H,Egborts 116 ,- H,C,du Chatenier . Bo,-
R,J,Fortman 116 ,- R,C,Duyndam Bo,-
G,J.Heogervorst 116 ,- A.H.Fortraan 80, ::-
D.Kortekaas 116 ,- M,A.de Groot 90,-
P.L.Ressit 116 ,- A,H.de Groot 90,-
P,J.Schouton 116 ,- P.de Haas Bo,-
R,G.v.d,Vcldo 116,- A. W, Hendriks 85,-
J,P,Verhougd 116 ,- R,v.Iperen Bo,-
J.U.Verhoef 116 ,- F.H,Klos Bo,.., 
C.J.Uelters 116 ,- R,A.Koevoets -80,-, 
G.M.Weuters 116 ,- J,Q,Lausberg Bo,-
Pupillen: 

R.A.v,d.Leod_en Bo,-
il,H.van Gerp 64,-

J,C.Lustenhouwor Bo,-
Q,A.v.d.Moys 80,-. 

F,J.van Gorp 64,- F.Mooyman 80,-
P,U.de Groot 64,- F.Plugge Bo,-
c.A.Hoefnagel 69,- J,Pompen Bo,-
F,J.v.d.Hoeven 64,- v.n.Pouw 80,-
J .W .Hof 64,- H.D.Ruyter Bo,-
J.Koovoets 64,- B.l\.. Vaskè Bo,-
J.G,Kortman · 64,- R,J.Zotz Bo,-
R.van Leeuwen 64,-
l[, C .Lustonhouwor 64,- 3 
B.R.Roozendaa.l . , 69 ,.- , • 



Dames: 
J.\,J .de Bruyn 
P .'J ,Hendriks · · 

VARI!JINTJES. 

' 
_121,-. 

"·.,, 1.'16,'-. 
1. "·' 

1 
_.. • i.-- .. r. I',.,; 

Een dankbetuiging ontvingen wij van Miep van Rijn-:Beurri,er vc;>ëir de vele blijken 
van belangstelling en meeleven tijdens de ziekte è1i n_a het overlijden van 
haar man, zij waren voor haar en de kinderen een grote steun in de'ze m"Dei.'li'jke 
dagen. 

• • • ' ~ . I - Allo eendjes zwommen in hot water •.••• Voor mensen zonder zwemdiploma is de 
toegang op onzo terreinen tot nader order ontzegd •... 

- 1-i"ilt & tijdens 'het heien niet op d~ pa;l gaan zitten; we hebben n.l. nog maar 
voor twee wedstrijden verband, · • 

- Dat komt, omdat er zoveel wanbetalers zijn, 
:,· -J 

- Heeft U de krantenbak al geleegd? Wij zijn nog lang niet stapelgek, 
- Wij zoeken nog ü,mand, die I s-zondags tijdens 

het scoringsbord voor zijn kop wil hebben. 
de wedstrijden van ons. keurtoa~ 

- Bep.t U al getript, geflipt of get(r )apt ? 

B0UWAKTIVITEITEN~1213, 
'. .. Een ieder, die de laatste weken 

kleedgebouw een toestand kunnen 
van eon kipperen, 

op ons terrein 
ontdekken, dat 

is geweest, hooft naast hot eerste 
vooral in hot donke':r' vêèl.;i{ég heeft 

Maar laat U niet misleiden, onze voetballende dames 
kloedgebouw om. llet is bij nader bezien de workkoot 
dat onze "homo" gaat uitbreiden, 

kleden zich nog steeds in 
van hot·aannomorsbep.rijf,' 

Niemand minder dan Cor PcJGtors zal tijdens doz0 w0rkzaamhodon als coörd;i.r1p.tor 
optreden en ons regelmatig op de hoogte houd0n omtr0nt de gang van zaken, 

het 

Als de weersgesteldheid het toelaat, zullen er· begin november 'ca,79 ~otonpalon 
worden ·geheid, zoals U ziet, eon degelijke ondergrond. Medio decombar hopen de 
boul'rnrs a].le ·beton te hebben gestort. . · · · 
Begin februari, nog staeds ijs en weder dienende, moot hot geholo .. gc,bouw wa.tc,r'
dicht zijn: in dit watc,rige land beslist geen overbodige luxe. 
Eind ·april moet het opgedragen bouwgodecl te gerood zijn, waarna het nog wol müge 
tijd zal vergen de aankleding te verzorgen en de inventaris aan te passen. 
Ui j wensen alle betrokken goed weer en V!)el sukses toe! , Co Co , 

PR0GR.AMM A JUN IOREU 
ZONDAG 28 oktober 1973, Terrein: 
12.00 uur Westlandia 2 - Lens 2 Geo!,!tweg, Uaaldwijk 
14,30 uur' G.D,S,3 - Lens 3 Erasmus weg 
15.00 uur Wit Blauw 2 - Lens 6 '. lfostvliotweg, Voorburg. 
ZATERDAG· 27 oktober 1973. 
14.30 uur V.V.P,1 Lens 1 Zuiderpark 
15.00 uur Lens 4- Scheveningen 4 V2 

Lens 5 vrij 
15.00 uur Lens 9 D,S.0.6 · V1 
14,30 uur. B.M,T,4 Lens 10 .. ·Hengelolaan 
14.00 uur P,D.K,2 - Lens 11 · Duinlaan 
13.45 uu:r 0,D.B,4 - Lens 1 2: Albardastraat 
15 .oo uur· v.v.P.8 - Lens 13 .zuiderpark 
15.00 uu:r · Lens 14 - Wippolder 4 . ' V2 
13.45 uur-- Lens 15 - B,E.C,4 V3 
13 ,45 uur Lens 16 ·- R,V.C.12 V1 
13,45 uur Lens 17 B,M,T,6 V2 

Lens 18 vrij • 12.30 uur Lens 19 - Rijswijk 16 V1 
11 .15 uur Lens 20 R,V.C,16 • V1 
12 ,30 uur · Lens 21 - R.A.S.6 V2 
·12,30 uur · Lens 22 - Triomph 4· VJ 
11 • 15 uur. Loosduinen 8 Lens 23 -.Monsterseweg, Loosduinen 
AFSCHRIJVIUGEN: 

4 
Schriftelijk: v66:r vrijdagavond 18.30 uur bij dhr,G,v.d,Steon, Uunspeetlàan 303, 



Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur·(uitsluitend in geval vän 
ziekte): A-klassors ( 1 t/m 8): dhr.J.Hop,tel. 94.41;59 
" ' B-klassers (9 t/m 15): dhr.O.Kort0kaas, tel.67.40.40 •. 

C-klassers (16 t/m 23): dhr.R.Beckor, t01.55.94.77 
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. 

' AFKEURilTGEN': De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steéds d0 af-
keuringslijsten raadplegen. Telefonische .informaties worden hier
over niet verstrekt. ., 

ICEEPERSTRi\.INilJG: vrijdag 16,45 uur 
zaterdag 10.00 uur 
Deze training gaat 

voor S.Bruens en J.v.Kloef; ,
voor Il.van Domburg en J,Brortg0r. 
altijd door! 

DE OPSTELLINGEN: --~.-------- ------------------ ' LENS 1 als vorige week (A.den Boor, J.Janmaat 
Samenkomst: 13.30 uur Lens-terrein. 

(2:x:). Leider: Dhr.C.Franke,_ 

LEJJS 2 : als vorige weck (A.den Boer, J,Janmaat (2:x:), Leider: Dhr.A,v.Baggum. 
Samenkomst: 11,30 uur l'lestlandia-terrein. 

LENS 3 : als vorige week, Leider: Dhr,P.Janson. Samenkomst: 14.00 uur G.D.S'."." 
.· terrein. 

LENS 4 als vorige week, zonder R.v.dsMe·er, met R.v.Hoek en J,Hollink. 

LEffS 5 
LEUS 6 

Leider: Dhr.A.Blok. 

vrij. 
j 

als vorige weok. Leider: Dhr.F,Flumans. Samenkomst: 14,00 uur Lens-
t.erré În. -" 

- ·,., 
A.v.Velzen, E.Landman, P,Perreyn, T,de Kok, R.v.d.Laan, T.Hop, 
M,Wolters, S,Brard, O.Borst, ·c·oschenkels, A.v.KlGef, B .• de Niet. 
Leider: Dhr.H,Zoet. Samenkomst: 14,30 uur. - . . 

LENS 10: P.Devilee, P,de Haas, R,v.d.Kruk, J·.Lausbe:rg, J .Lustenhóuwer, M,Peper
kamp, L,Reesink, J .v.Rijn, J .]ronger, J .Brochard, E,v.Lu:x:mn,burg, :"· 
R.llofman. Leider: Dhr.N ,Drabbe". Samenkomst: 14.00 uur Lens-terrein. 

LEUS 11 ;; · G.BoelhÓuwer, K,v,d.Ende, n:.Leyn, M,Looye, G.Mahie~, T.v.M.aren, · 
R.v.d.Meè.r, K.v.d.Meys, M.v.d.Mye, Th,Prins, ,J.v.d.Wel, M.Pr:i,ns. 
Leiä.or: Dhr.W.Kouwenhoven. Samenkomst: 13.15 uur Lcms-terrein. 

LEUS 12: P.v.Domburg, H.Uding, H,Coli, P.v.Duyn, P,Blom, C.Lipman, R,Wijsraan, 
F,Kortekaas·, L,Lejewaan, D.v.d.Zwan, W.Groen, R.Sanders. Leider: 

LEffS 13: 

LENS 14: 

Dhr.Bijstarveld. Saraenkorast: 14.15 uur Lens-terrein, 

zie ';,orige week (H.G.~fubb~n)_. Ros.:· M.Janso~. Leider: Dhr.Dankors. 

zie vorige week, mot H,lloppenbrouwers. Leider: .nhr:Sandifort. 

LENS 

LEi'TS 

15: 

16: 

zie vorige,week, mot A.W.de Jong en W,R,Rots. Leider: Dhr,M,Verheeson. 

als·vorige week. Leider: Dhr.A.Wagenaar. 
.. 

LENS 17: als vo:r:igo weck. Leider: Dhr.W.Michels. 

LEi'TS 18: vrij, R,!Ioppenbrouwors zie Lens 14, 
A,de Jong zie Lens 15, 

LEN'S 19: als vorige weck; Leider: Dhr.H.Verbarendse, 

LEi'TS 20: als vorige weck. Leider: Dhr.R.Peters. . . 
LEfJS 21 : als bekend. Leider: Dp.r.]f,v,d,Tol. 

LEHS 22: als bekend. Leider: Dhr,A,Bamnan. ·-1 

-. 
1Ei'TS 23: als bekend. Leider: Dh:i;,A,Banning, Sar.ienkomst: 10.15 uur Lens, 

PROGRAMMA P~PILLEN m WELPE~ 

PUPILLEN 

Z1~TERDAG 27 .oktober 1973. 
11,30 uur· Velo 1 - Lens 1 
11,30uur Lens2 -0.D,B.1 

Terrein, 
iföörä:wëg, 
V2 

Wateringen 
5 



6 

1 ·1, 30 uur Lens 3 - K.M,D.1 V3 
10.00 uur D.V.J,1 - Lens 4 Schaapweg 

Vredenb~;ch 
.. 

,< 12 ,45 uur 5 - Lens 5 -· . Vrodonburchweg, Rijswijk 
12.45 ' Tonegtdo 3 - Lans 6 Voorburg uur 

WE-LP EN 

ZATERDAG 27 oktober 1973, 
11, 45 uur H.V.V, 1 - Lens 1 Hogenhoucklaan 
10.30 uur Lens 2 - S,E.V.1 -~· V1 
12.15 uur Spoorwijk 1 - Lens 3 Hengelo laan 

9,45 uur D,S,V.P,4 - Lens 4 Pijnacker 
î 0,30 uur Lens 5 , -s Valkeniers 1 V3 . 

1 ' AFSCHRIJVINGJ!N: 

Schriftelijk 

Telefonisch· 

vóór vrijdagavond ·18,30.uur bij dhr,G.v.d,Stoen, Nunspeetlaan 303, 
vrijdagavo,i;td tussen 18,45·en 19,30 ~ur (uitsluitend in geval van 
ziekte), tel.66.13,14 Klubgobouw. 

In• noodgevallcm kunnen de pupillen on welpen nog op· zaterdagochtend tussen 9,30 
on 10.00 uur afbClllcn. Tel.66,13,14 klubgcbouw, 
AFIQiJURINGEN: Bij slechte wccrsomstandight,den steeds eerst de afkeuringslijsten 

raadplegen, Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "GOEDGE
KEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen, 
IN. DIT GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEH GEI!,FORMEERD Nlu~R 
EVEffTUELE AFKEURINGEH. 
Staat bij do afkeuringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld~
"ZIE AFKEIJRINGSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeld: Voor 
dê thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn ·do 
wedstrijden van Lens 4, 9 on 16 goodgelrnurd, dan gaan ook de Pu
pillen- en Helpen-wedstrijden op ons vold door. Uitsluitend voor 
uitwodstrijdon, mag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd, 
hun wedstrijden doorg,:ian,(Tel.66.13, 14.) on wel zaterdagochtend· 
tussen 9,30 en 10.00 uur. 

do 
of 

D E .0 P S T E· 1 1 I N G E N: =======================-====== 
LE!:TS "p 1 

., 
M,v,Zwol, L,Janmaat; R,v,d.!Ioek, M,Leyn, R,Groen, R,Michels, R.Bloks, 
F.Lekahena, J·.v.d.Nieuwenhuisen; F.Rens, M,Veenman, R,Loveriks. 
Loider:·Paul v.d.Steen, Samenkomst: 10.30 uur Lens-terrein. 

LE!:TS P 2 • R.v.Oosten, C.Odenkirohen, R;v',Baggum, R,Rademakor, P.Ey,t, F,Blon, 
M,Rutgers, P.de Groot, O.Könemann, J.Schipperen, R.de Boer, A,v.d. 
Burg, M,Meorman. Leider: Rob lioofnagel. · 

LENS P _l : P,Scholtes, F,Tolenaars, R.v.Dijk, E.v,d.,Harst, R,Wasserman, R,lfassor-· 
man, B,ITenkes, G,de Kok, M,Ras, ·L,v,Rijn, B,v,d,Kruk, E,Swart, 
B.Vester. Leider: Otto Kortekaas, 

LENS P 4 R,v.Ruyven, D,Franko,~, R,do Gruyter, J.Raaphorst, R,Fromberg, 
R,de !laas, J,v,Straalen, R,Buys, J,Schnaider, T,Wandars, ]',!,Riemen, 
P,Krol, N.Noort, LGider: Joop MGuleman. Samenkomst: 9,00 uur Lons-

L.,,..TS P 5 F II h" t = B · R._G:. b · tt 1· (terrein, ~" • oog iems ra, -"'• uysen, • l:'im erg, P,Te era, F.We -
ling, B,Hoppenbrouwer, M,Sentsn, M,Lustenhouwer, E.Sandifort, 
F,Valkenhof, R,Matthijs$en, J~Krijgsman, C,de Kleyn, Leider: Dhr,Hop
ponbrouwGr, Samenkomst: 11 ,45 uur Lens-terrein, 

LEffS P 6 R.BergonhenogouwGn, R,Boelhouwer, F,Dullnart, E,v,d.Hoeven, G,Bent
velzon, M,WilmGr, I.Ovorklift, F.v.Gorp, M.Welling, L.Steemers, 
V,Pag_uay, I,v,d.Zwan,. R,Arnold. LeidGr: Coen Hooghiemstra. · 
Samenkomst: 11,30 uur. 
Ouders met auto's s.v.p; voór vervoer zorgen, 

LE!:TS W 1 ': M,v.d,Lans, R.Groo:n, R,de Jong, R,v.d,l!oek, M,v,Adrichem, J.Od0n
kirch0n, W.Colpa, L,v.Rijn, D.Pronk, E,Eykelhof, B,Heemskerk. 
Leider: Hans Zoun. Si:imGnkomst: 10,45 uur Lens-terrein. 

!!~_IS W 2 IC.Boon, B.Roozendaal, E,Perreyn, C,1lergmans, R.ITarland, T,Harland, 
Il.Kanis, lf.do Jong, J.VeGnman, J,Wass,3rman, P.v.Es, J,Rombouts.-
Loider: Guus IToynon, · 



LEiTS 1-T 3 J.Greeve, M.Bon, B.Driessen, R.Franke, A.Franken, C.Hoefnagel, 
Rudie Houweling, I.Kaffa, N.Niggebrugge, A.Kuiper, M.Dutree, A.v.Pruys
sen. Leider: Jos_v.,9-_._]ln.9,e. Samenkomst: 11.15 uur Lens-terrein. 
. . .. - . .. . - .. ,. ~ . 

LEIJS W 4 H,Zock, A.v.Gorp, Ronald Ilouwoling; J,Koevoots, M.v.d.Wallon,·E.v:Döp, 
·- ···~ '···--M·;-v~Bohèemen,. R.de Kroon, R.v.d.Bbogaardt, E.Warmenhovon, M.v.d.Böo'

gaard; B.Boolp.ouwer. Leider: L_ox v.d.Meer. So.menkemst: 8,30 uur Lens
torrein: 

1 '' •• (Attentie:· vanwege de.verre uitwedstrijd gaarne zoveel 
·mogelijk auto's). 

LE!<TS W 2. A.v.Blitterswijk, M.v,Iloudt, E.Jager, E,Motsèlaar, J.Riomen·, J.Schuemie, 
J.v.d.Spiegel, M.v.Melzen, J~.v.Velzon, L,v.Leouwon, Ë.Vos, A.v.d.Schenk, 
R.Wannee. Leider: Dhr.Riemen,· . 

TRHNING B-en C-KLASSERS. 
Hu hot woor duidelijk is verslechterd, kor.it het regelmatig voor, dat er aan het 
bui tenhek oen bordje hangt "terrein afgekeurd", d.w.z. de wodstrijdveldcm •. 
Op do trainingsstrook kan er praktisch altijd worden getraind, ondanks het feit, 
dat hot vaak beholpen on wat improviseren is. Vooral nu or regelmatig wodstri.jd
afkeuringen plaatsvinden, is het van hot grootste belang, dat jullie toch jo kon
ditie 'op peil houden, ook al is het naargeestig weer. Er zijn mogelijkheden. genoeg 
om jo er op te kleden met b.v. oude truicin, broeken of jacks: hot is echt niet 
nodig, dat je in je beste plunje loopt te trainen. Aan do n.ndere kant zie je nog 
regelmatig jongens, die met koud en guur weer tijdens do training niets n.nders ,aan 
hebben dan een shirt en een korte broek: 'dat is natuurlijk helemaal fout. Hot, kan 
bij bepaalde golegonhedon tijdens de training voorkomen, dat je weinig in beweging 
bont, terwijl je juist tevoren bezweet bent geraakt, zoiets werkt, mits nio.t goed 
goklood, een verkoudheid ui toraard in de hand. Ov0r eon maancî' is-Ï1ot · wëer ·si .Nico
laas. Als je nog geen trainingspak hebt, zot het dan- bovenáán jo vórianglijstje, 
wànt hot hoort gewoonweg bij je· voetbaluitrusting. · · · ····· ·· · · · 
l!ocht ook do trainingsstrook, zoals afgelopen weck, onder water staan, dan wordt 
or z.ovoel mogelijk bui ton hot terrein getraind, maar dan op gymschoenen. Noem 
dozo bij slecht weer dus voortaan moe. 

Laat je makkers en do trainer.niet in de ko1l staan r 
SiiLEKTIETRAININGEN, 
Do deelnemers aan deze trainingen 
doorgaan. Hot is daarom vereist, 
loybalschoenon meebrengt. 

KWIZ'- C-KLASSERS. 

wordt erop gowozon, dat de.traimingon altijd 
dat men behalve vootbalschoonen ook gym- of vol-

!fot is bijna niet te geloven!. Er hebbon zich nu al na de eerste oproep drie C-klas
sors voor deotname aan. do2/o kwiz gemold, 'Onze dank gaat uit naar de moeder, dio 

'· hiervoor zorgde. . · · · 
D.oz·o woek verm:i.chton wij do aanmeldingen ,van do n.ndere 5 C'-klassers. · 
Wedstrijdavonden Óp 7/11 ,. 21/11, 1·~/1,2, 2J1 · en· 8/1 in hot klubgobouw vàn Spoorwijk, 
;·,anmoldingon bij dhr.G.v.d,Stoen, teL.39,86.94 of bij oen va,i do Juko/Puweko-lodon,.•, 

STJ;NDEN"_B-KLASSERS "tLm,20-10-'ïJ, 

] 1 

v.u.c. 6-10 20-4 
LEUS 9 6- 9 12-6 
R.v.c. 6- 8 9-5 
Rijswijk 6- 8 9-8 
Quick 6- 7 10-9 
D,lI,C, 6- 7 7-6 
'Tolo 6- 6 12-7 
if GfJ tlandia. 6- 5 7-9 
A.D.O. 6- 5 5-8 
v,c.s. 6- 3 6-10 
D.II.L. 6- 2 4-10 
D,S.O. 6- 2 5-24 
B 11 

Gonn.- 6-12 31-1 
LENS 11 6-12 20-8 
Or.Blnu1-r 6- 8 20-11 
die !Iagho 6- 6 13-12 

B 8 

LENS 10 6-11 18-1 
Vios ·c. 6- 9 24-8 
O.D,B." 6- 9 21-12 
B.M.T. 6- 7 12-12 'I', 

Scheveningen 6- 6 . 13-13 
Rijswijk 6- 6 10-14 
Q.uick. 6- 5 7-12 
Cromvliot 6- 3 15-21 
Ooi0vn.ars 6- 3 13-31 
Rava 6- 1 4-13 

P.D.K. 6- 6 9-17 
G.D.A. 6- 5 15-17 
G,D,S · 6- 5 17-31 
v.v.P. 6- 3 9-17 lI,M,S.H. 6-1 8-19 
a.s.c. 6- 2 6-15 7 

' 
' ,. 
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B 17 

LENS 12. 
S,V,G.W. 
R.A.S. 
liestérkwártier 
Quint'us 
Quièk 
Spoorwijk 
D.H,B,R,K. 
Postduiven 
O.D,B. 
Rava 

B 31 

R,K.A.v.v. 
Westerkwartier 
v.u.c. 
Flamingo's 
B.E.C. _ 
Marathon 
S.E.V. 
Quii,k 
rr.v.v. 
o.s.c. 
LE1.S 15 
v.c.s. 

6-9 22~9 
,-6~9 17-8 
5-7 21-7 
5-7. 17-5 
5...:5 18-4 

. 

5-6 14-11 
5-5 10-11 
5-4 14-24 
6-3 10-24 
3~ 0-16 
5-0 5-29 

5-10 27-10 
6-10 21- 5 
6-9 27-11 
6-9 14-10 
6-6 15- 9 
2-4 10- 1 
5-3 7-12 
6-3 4,...24 
2-2 9- 4 
5-2 14-17 
6-2 8-37 
5~ 6-22 

COCKTAILKOl-!PETITIE, 

B 27 __ B 30 

LENS 13 - · '5-9 . ·. 2-1-4 ' v.v.P. ·5-9 21-8 
-V,V.P, ·-' 5-7 · · ·8-7 Loosduinen 5-9 18-6 
Tedo 6-7 14-8 LENS 14 5-6 16-10 
Triomph . 3-4 9-5 Vios 5-5 7-16 
Ooievaars 4..,4 15.:.6 R • .A..S. 4-3 7-12 
·rr.v.v. 3-3 2-4 G.D.A. 5-3 13-13 
Velo 3-2 5-12 Duno 5-3 6-13 
Nivo ·, 4-2 3-7 Cromvliet 2-2 2-2 ,__; 
Schovoningen- 4-2 15-24 Wippoldoz: 2-1 3-6 ,/ 
Quick st.· · 4-2 1_4-27 rr.D.v. 4-1 -6-13 
Rijswijk 1~ 0-2 

> - . 

Daar de velden a.s. woonsdag 24 oktobor zeor zeker nog onbespeelbaar zullen ziJn, 
heeft de Internationale Voetbalbond- ( de I. V.B.) besloten om gocn programma vast 
te stGllon. Ook de scheidsrechters vinden het niot verantwoord om de spolers, 
do meesten zonder zwemdiploma, in de diepe watermassa too te laten, Do kuip zit 
tot de nok toe vol met water. 
Daarom organiseert de I,V.B. een internationale spelmiddag, waarop alle Pupillen 
en lfolpen worden ui tgonodigd. Dus ook de selektios. 
Het is.de bedoeling, dat jullie dan tafeltennissen, kaarten, flipperon, tafoL-. 
vootballen, mens-erger-je-nieten, puzzelen, dominoën, zakdoekkic logge, dammen, 
kwartetten en schaken kunnen. 
Ook zullen wij op deze middag enige bingo's spelen. Hiervoor hebben wij enige 
leuke prijzen tot onze beschikking gekregen van do A,B,M. on de AraL De eerste 
bingo is om 14.30 uur. Daarom verwachten wij een grandiose opkomst. 
A:s. woènsdagmiddag om 2 uur openen Mevrouw v.d.Hoek en Mevrouw Könemann het 
klubgebouw voor jullie. Kom dus niet vroeger, anders sta je in de regen. 
De alaohele leiding dezo middag hebben Joop Meuloman, Paul v.d.Steen en onze we
reldb(èlkende_scheidsrechtor Jos Keetman. 

, .. - -•I~ .. · • I,V,B, 

.· ' _.,:·,. .. 

.. 
' ~- ' . . . '"·~' . 
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IN BALLOTAGE ... 

L Eikenaar 
R. Peek 
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(B) 

DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereni~ing Lenig en Snel 

M.E.DEDELINGEN 

Erasmusweg 638 - Den Haag 
Rade 45 - Den Haag 

664162 
676506 

ADP..ESlHJZIG D-TG 
,.. 075 · H.Brandenburg naar Hanenburglaan 30D 
,.. 077 " R.Brandenburg naar Reinkenstraat 4a 

- Den Haag 392258 
- Den Haag 

,, 931 C.Beijer naar Saturnus 53 - Berkel en Rodenrijs 

HMTBETALERSLIJST 

\ 

Op de gepubliceerde lijst stonden M.A.de Groot, A.H.de Groot en P.W.de Groot 
abusievelijk vermeld. 
~fij bieden deze leden onze e·xcuses aan.· 

GEBRUIK VELDEN EN TRAININGSSTROOK 
Nu het weer minder wordt, zal ook vaak de konditie van de velden achteruit gaan. 
Het bestuur vraagt dan ook ieders aandacht voor de volgende punten: . 
1) Als op·het buitenhek het bordje "terrein afgekeurd" hangt, mag absoluut niet 

van de velden (ook niet het tweede veld) gebruik worden gemaakt, 
2) Op het eerste veld wordt alleen gespeeld als de andere twee velden bezet zijn. 

Allèen de selektie-elftallen, d.w.z. Lens 1-2 en 3 sen., A1-B1-C1-P1 en W1 · 
mogen steeds op het eerste veld terecht. 
Het eerste veld is kort geleden weer helemaal opgelapt;" deze maatregel dient 
streng te worden toegepast om het veld goed te houden. 

3) Op vrijdagavond mag het tweede veld niet worden gebruikt, ook niet door 
trainingsgroepen. 'De verantwoordelijke trainers gelieven hierop toe te zien. 
D~s op vrijdagavond mag alleen het 'licht op de trainingsstrook branden. 

4) De groepen, die de trainingsstrook gebruiken, mogen niet v.:..n het derde veld 
gebruik maken. Door het afsnijden van de hoe-ken biJ het rondjeslopen blijkt 
het vel_d g:r:ote sohade te hebben opgelopen. Een ernstige klacht van de gemeente 
iE! hierover binnengekomen. Alle trainers gelieven erop te letten, dat de spe
lers steeds buiten de lijnen van veld 3 blijven, dus achter de cornervlaggen. 
Het bestuur zal zorgen, dat de corner-vlaggen als "baken" blijven staan, 

Hij verzoek(m trainers en spelers om van bovenstaande - in uw aller belang -
goede nota te nemen. 

VERUAID!IlrG KLEEDLOKALEN 
Nu het weer kouder wordt, brandt uiter
aard d.e verwarming weer 'en zijn de 
drangers op de deuren van de kleedloka
len weer in gebruik. Veel jongens ge
bruiken deze drangers als rekstok, waar-

3 TRA F ZAKEN 

door veel schade wordt aai.gericht. 
In jullie eigen belang: blijf van 
de drangers af! 

Do K.N,V.B: heeft aan F,Wouters een straf opgelegd (conform de straf van de ver
" eniging) van 4'bindende wedstrijden wegens zijn gedrag tijdens de wedstrijd 

Lens 1 (jun) - Lisse 1, 
De kosten ad Fl.5,- dienen door betrokken speler te worden voldaan.-

De Strafkommissie heeft J.v.d.K>:J.aap een berisping gegeven i.v.m. zijn optreden 
..,, tijdens de wedstrijd Lens 3 ·_ D.H.C.3 op 28 oktober 1973, · 
"De Strafkommissie heeft R.Hulselmans geschorst voor twee bindende wedstrijden 

i.v.m. 2:,ijn optreden tijdens de wedstrijd G,D.S, - Lens 3 (jun) op 28-1?-73, 

VERZORGING LEtfSREVUE. 
Daar Adri de Pagter niet·mecr in de ge
legenheid is zijn'medeworking te verle
ll<l.'1 aan de ·verzorging van ons klubblad 
Do Lensrevue.;. heeft hit bestuur Peter 
Perreijn verzocht de opengevallen plaats 

in te nemen. Adri wordt hartelijk dank 
• gezegd voor zijn medewerking de afge

., __ lopen jaren, terwijl Peter suksos wordt 
toogewo~st met deze job. 

1 



STRAFK.01-!MISSIE -=-=========== 
De voor ,het ee'l'.'st in de Lertshistor'ie 1foriöeiiïde -,ii'trafkoinmissie; bestaande ·.uit de heren w.verheggen, H.Houkes en C.v.d.Laan, heeft afgelopen maandagayond (helaas) voor het ee1·st zitting moeten houden, In het vervolg zal deze kommj,_!lsie steeds alle strafzaken l;lehandelen. In_dicm een .speler. (.junior of- sen±or) een officiële waàrsèhüwing ·he-eft--ontvangen of uit het veld is gestuurd,,wordt hij op maandagavond om 20,30 uur in het klubgebouw verwacht (senîoren met verweerschrift), al dan niet vergezeld van aanvoerder of leider (denk om het rappor~). Is men niet aanwezig of heeft men goon verweerschrift opgesteld, dan gaat de strafkommissio ervan uit, dat de betrokken speler volledig schuld bakent en legt de maximale straf op. 
Het bestuur blijft hopen, dat do strafkommissio weinig in aktie zal hoovcm komen. 

Hot bestuur 
WILHELMUS - LEN'IG Elf SNEL 
Volgens do trainer van Wilhelmus - Adri do Mos - ·spoelt Wilhelmus volgend jaar in de 1ste klas. Althans dit was eon uitlating van de Voorburgse oefenmeester aan hot begin van deze nog jonge kompeti tie. Wilhelmus had volgens hem zonder moe~· het beste elftal. Dat kan dan best waar zijn, maar de mensen uit Voorburg hebben al heel wat punten laton liggen, En wie zegt er, dat a.s. zondag dat woer zal ge-beuren? Immers onzo voorwaartsen snakken na twee'aohtereenvolgende nederlagen naar een overwinning. En laten we eerlijk zijn, Lens 1 is nog maar twee punten verwijderd van de rode lantaarn en heeft een overwinning dus hard nodig. · Wij wensen onze jongens in deze zware wedstrijd. het nodige sukses toe. 

Averechts. U.B. 
R,K.A.V,V,-trainer Cremers heeft voor aanvang van de kompetitie voorspeld, dat Lens,. bij do eerste vier zou eindigen en n~ar de 1 s te klas promoveren. Vandaar wellicht de voorzichtige start van RKAVV afgelopen zondag tegen ons eerste. LENS nam meteen het heft in handen en drong RKAVV in de verdediging. Het werd zelfs zo moeilijk, dat aan de noodrem moest worden getrokken. De RKAVV-doelman haalde de doorgebroken Wim Koetman onderuit. Helaas voltrok Dick Erandonburg hot vonnis ~iet vanaf de elfmeterstip on dat betekende een ommekeer in de wedstrijd. De R.l(AVV-trainer gaf na afloop ruiterlijk toe, dat RKAVV op dat moment eigenlijk al "op apegapen" lag en dat·een 1-C achterstand een volledige instorting zou hebben betekend. De uiteindelijke afloop kennen we. lfij gaan ervan uit, dat LENS 1 wel een deuk heeft opgelopen, maar niet total-loss is. Vandaar, dat wij Wilhelmus eon moeilijke zondag voorspellen! 
Do stand: 

DI!L 7 - 10 
Uilhelmus 7 - 10 
Vorburch 6 8 
RKAVV 7 8 
Lugdunum 7 7 
LFC 6 7 
L El, S 6 6 
i'Taaldwijk 6 - 6 
Labra 7 
El.Zwart 7 
Velo 7 
Toxas 7 

EERSTE OVERWINNING 
VOOR LEi'TS 2 

6 
4 
4 
4 

Lens 2 behaalde in do vroege 
zondagmorgen bij Overmaas 2 , 
de eerste overwinning in deze 
kompetitie. Het bleek niet zo'n 
groot probleem, raaar de krachts
verhouding werd toch wol erg ma
gertjes uitgedrukt, Teveel kansen 
werden gemist. Zondag komt het 
hooggeplaatste Steeds Volharden. 

2 We zullen zien. , 

'-;1._; . 

De opstelling was als volgt: 
Cees v.d.Eoek 
Peter de Jongh 
Ron v.Hartingsveldt 
Ruud Fortman 
Hans zoet 
Ton Hop 
Jan Englebert 
Donald, Schönhorr 
Dick Brandenburg 
Losliè Hazelzot , 

(Harry Erandenburg) 
(Fred de Zwart) 

Wim Keetman 

CKC 2 7-5-2-0-12 14-8 
St.Volh.2 6-4-1-1- 9 12-6 
Gouda 2 6-2-3-1- 7 5-4 
Musschen 2 6-3-1-2- 7 13-12 
Postduiven 2 6-2-3-1- 7 8-5 
RFC 2 6-3-1-2- 7 7-8 
vcs 2. 6-3-1-2- 7 7-7 
Overmaas 2 6-2-2-2- 6 7-9 
LE N S 2 7-1-3-3- 5 9-10 
DHC 2 6-1-1-4- 3 9-12 
SVV 3 6-0-3-3- 3 4-8 
Foyenoord 6-0-1-5- 1 9-16 



LENS 3 NOtJ STEEDS 
DT DE RACE 
Lens 3 houdt de race mot 
TOGB 2 nog steeds vol, ge
tuige de fraaie 2-1 over
winning op DHC 3. Zondag 
do uitwedstrijd tegen DHL. 
Dat wordt weer bijten• TOGB 
ontvangt Westlandia. Wie 
weet, Zorgen de _Wêstlanders 
voor een prettige <verrassing? 

~OGB-2 
L EN S 3 
ODB 2 

• Westlandia 2 
.. .' DHC 3 

DEL 2 
. ID4SH 2 
Scheveningen 2 
PDK 2 
HBS 3 

,Naaldwijk 2 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR zmmAG 4 NOVEMBER 1973. 
14.00 uur Wilhel• us 1 - Lens 1 

· 11 .oo· uur · Leris 2 · - St. Volharden 2 
11.00 uur D.H.L.2 - Lens 3 
10.0o uur H.B.s.4 - Lens 4 
14.30 uur·· Velo·3 - Lens 5 

' ·1 2. 00 uur V. U·. C. 7 - Lens 6 < • ' 

14.30 uur Lens 7 - Postalia 4 ·t 
12.00uur D.s.0.3 -Len_s 8 
10.00 uur Wippolder 7 - Lens 9 
1 0. 00 uur Lakwa 7 .:. Lens 10 
10.00 uur Lcms 11 - H.D.v.7 
11 • 30 uur Lens 1 2 '-- Flamingo I s 8 

LIGGING DER VELDEtf: ,. 

V1 G1 L 6/4 

V1 G1 L 5/3 

V2 G1 L 
V2 G2 L 

5/3 
4/2 

.,- îfost.v;Lietweg naast Starlift, Voorburg ·, 
- Brasserskade, Delft 

.. 

5-5-0-0-1 o_ 14-4 . . . 
5-4-1--0- 9 13-4 
6-3-2-1- 8 12-10 
6-4-0-2..: 8 10-6 
5-2-1-2'- 5 10-7. 
5-2-1~2- 5 6-6 
5-1-2.-2- 4 10-8 
5-1-2-2- 4 3-10 
6-1-2-3-"4 6-12 
5-0-1-4- 1 5-10 
5-0-0-5- o 4-16 

Scheidsrechter: 
M.Sling!3nb~rg. 
c.PrinsenJ:>\'rg 
E.J.Plooy 

· M.Bouwmeester 
L,Kesselaar . 
E.Brook 
J.Hendriksen 
J.Slootmaker 
J.Gillet 
L.Hafkensoheid 

· nieia aangewezen 
H.Suiker (lid Lens) 

Wilhelmus 
D.H.L. 
H.B.S. 
Velo 
v.u.c. 
D.S.O. 
Wippolder· · 

- Evert Wijtemaweg ingang·Daal en Bergselaan 
.:..Noordweg, Wateringen 
- Kleine Loo, Mario.hoeve · l' • 

- Burg.v.Tuyll Sportpark, ·v.d. Hagenstr., Zoetermeer 
- Sportpark "Oµde Laan". ingang einde Schoenmakersstraa;t, Delft 

-Lakwa - Jansoiüusstraat ( Goeverneurlaan) 

VERZAMELEN: 

Lens 3 1 o.oo uur Klubgebouw Lens 8 10.45 
Lans 4 - 9 .15 uur " Lens 9 - 9.00 
Lens 5 13.45 uur " Lens 10 9 .15 
Lens 6 - 11.00 uur " 
DE · 0 PST E.L• L IN G E.N: 

Lens ·1 · en 2 ·worden door de trainor bekendgemaakt. 
, 

Lens.4 Lens 5 Lens 3 , , 
als bekend als bekend 

uur Klubge_bouw • 
uur " 
uur }I 

Lens -6 

mot J.v.d.Wilk 
als bekend 
J.v.d.Wilk naar"3 met A.M.M.Nieuwenliuyzen · 

als bekend 
met J~Vcrhaar 

Lens 7 ·. 
als bekend 

Lens 11 
als bekend 

Le~s· 8 
als bekend 

Lens 12 
als bekend 
met J.Roozendaal 

Lens 9 Lens 10 
als bekend als bekend 

Van de lijst wanbetalers van do vorige week kunnen do volgende spelers weer 
worden opgesteld: H,Verheugd 30 elftal,_Jl..v.d.Velde Be elftal, L.Egberts 100 elft, 

AFSCHRIJVINGEN: Op de boke.nde tijden en plaatsen en onder do nummers , .. 
laatstelijk gepubliceerd. ' · 
De heren Aanvoerders dienen,· ook al hebben zij geen afschrij
vingen:, zich vrijdagavond tussen 21.00 en 22.00 uur in verbinding 
te stollen met Dhr,J .v.Wassem, tel.68,65.11. 

Uitslagen zondag 28 oktober 1973. 
R,K.A.v.v. 1 - Lens 1 4-0 
Overmaas 2 - Lens.? 1-2 

Lens 3 - D,IT.C,3 
Lens 4 - den Hoorn 2 

2-1 
1-1 3 



4 

Lens 5 - Tedo 2 7~1 Lens 10 
Gona 6 
Rijswijk 9 

- Cromvliot 7 1-1 
0-2 
2,,,0 

Lens 6 -~ Vios 4 3-2 
Lens f - Bl. Zwar~ 7 4-2 

- Lens 11 
Lens 12 

Lens · &:-, Lakirá · 8 · · · 1-0, -
Lens ~- -. D.IT.B;RK 3 .. 2-1 
Prograni@a Senioren voor zondag 11 november 1973 
14.30 uur Naaldwijk 1 - Lens 1 . . 

vastgesteld. Lens 2 en 3 nog niet 

13.00 uur Lens 4 - Quick 3 12.00 uur Lens 9 
10.00 uur Lens 5 - W.kwartier 3 14.00 uur Lens 10 
12.oo'uur LcrîS 6 - Duno 3 10.00 uur Quick 11 
14.00 uur Lens 1 - rr.M.s.rr.4 10.00 uur Gona 8 
10.00 uur Lens 8 Gr.'i/it'58 4 
Van do Seko zijn v:anaf 9 uur aanwezig de horen H.Jacobi, R.Bom 
VARIAAl,TJES 

- Spoorwijk 6 
- F.Sp0od 4 
- Lens 11 
- Lens 12 

1 0 uur Hr. ]ou1:-rc.1:, 

- Er gaan gorucl1ten, dat Lens 9 (jun.) gesponsord wordt door eon Zoot-warenfabric::. Uit prot0st zullen zij a.s. zaterdag t.b.v. hot fonds ter bestrijding van tan·l -bederf, oen voorwedstrijd spelen bij de belangrijke wodstri jd Lens 10 - Rij::-, wijk 7. 
- Do rodaktionelo goedkeuring gaat deze week naar A 1. 
- Do Lens-krantenbak was afgelopen week borstensva:l. Bravo, ga zo door ! Voor ons jongste seniorenelftal (Lens 5) hebben ,we ook nog eon goedkeuring: dit vanwege l1~n 0ersto overwinning, raat raaar liefst 7-1. 
- Is hot nou Johny Brandenburg of Dick Rep? 
- De boste breister laat wol eens een steek vallen! 
- L0ns 9 (jun.) zot z'n boste B-één voor. 
- Gerard v.d.Velde (jun.) vertoeft momenteel in ziekenhuis Ley0nburg, 6e etage, karaer 622, 
- De spelers van A 6 krijgen do groeten van hun leider. 
- Wilt U zondags, om misverstanden aan de bar tè voorkomen, Contant betalen! Dit geldt voor iedereen, ook voor U ! !! 
- Lens 6 hooft voor de uitwedstrijd tegen Vue 7 twee bakfietsen gehuurd. - Een back uit Delft was eon bepaald raoment niet op z 1n helft. 

En wat hoorde 
Hij scoorde 
Uit een twee-een 
scoorde hij 3-1. 

Heren Aanvoerders. ================== 
Mot ingang van a.s. zondag zullen de aanvoerders van Lens 4 t/m 12 worden verzocht ara op hun wodstrijdforr.mlior e0n verslag t0 schrijven, wat dan 1 s-maandags-in -do Lonsrovue kan worden geplaatst. Per week zal dan 1 elftal worden aangewezen. Wij hopen op Uw welwill0nde r.iodeworking. U kunt dan 1 s-maandags Uw copy inlevero'1 7 on wel bij Hico Drabbe of Aad Vervaart. Deze weck beginnen we dan bij Lens 4, 
ê.!~è!~~~ Senioro~ (bijgewerkt tot 0n mot 14-10-1973) 
Lens 9: speelt in de 3e klass0 Ken dat is lager dan ons 10de seniorenelftal • . Het negende behaalde tot nu toe 7 punten uit 6 wedstrijden, maar is beslist niet kansloos voor 0en van d,'J topplaatsen. 

Stand bovenste 6: 

1. W e3 thmdia. 6-10 25-11 
2. Spoorwijk 6- 9 30-17 
3. V0rburch 6- 8 19-10 
4. Wippolder 6- 8 16-12 
5. Vredenburch 6- 8 1'5- 8 
6. Lil.S 9 6- 1 14-14 

Lens 10: is dit jaar hoog ingedeeld - 30 klasse B - wat voor de jongens van Nico Osse echter geen probloera is ora in d0 kopgroep raee to draaien. 9 Punten uit 5 wedsiirijden mot een doelger.iiddolde van 20 voor 011 3 t0gen. 
Stand bovenste 5: 

1. Triomph 3 
2. Full Speed 4 

6-11 
6-10 

27-9 
· 23-9 



3. Oliveo 5 
4. LENS 10 
5. Wit Blauw 

6-10 
5- 9 
5- 8 

17:.,3 
20-3 
25-6 

Do "Veteranen" - Lens 11 - laton ons wat in de stook. Uit 5 wedstrijden wisten 
zij pas 3 punten te halon. Van Ton van Luxemburg c.s. verwachten wij, dat zij 
toch nog wol do nodige punten binnen zullen halen. 
Stand onderste 5: 

6. Gona 5-4 8-10 
7. LENS 11 5-3 15-14 
8. Quick 5-2 7-22 
9. G,D.A, 5-1 7-19 

1 o. R.V.C. 5-0 5-21 

_Ook het 12de elftal is tot nog toe niet suksesrijk. Het resultaat van 4 
uit 5 wedstrijden is aan do magere kant. Wel blijkt, dat do achterhoede 
elkaar zit. In ieder geval draait dit gedeelte van de ploeg boterchn do 
Stand onderste 5: 

5, Croravliet 
6, Or.Blauw 
7, LENS 12 
8. 
9. 

Flamingo's 
B,T.C. 

5_;5 
4-4 
5-4 
4-2 
5-0 

7-7 
4-9 
8-7 
5-10 
4-19 

Dit waren de ,kÓmpetitieresultaten t/m 14 oktober. 

punten 
goed in 
voorhoede, 

Wij zullen proberen in het vervolg eens in de maand dit soort standen te publi
ceren en eens in do 3 maanden de gehele, stand. 

Averechts, 
. . . 

Vanavor,d, woensdag 31 oktober, speelt ons dameselftal thuis tegen P,D,K, om 
19,00 uur. 
Verzamelen om 18,30 uur, P.D,K, heeft 5 punten uit 5 wedstrijden, terwijl Lens 
bovenaan staat raet 8 uit 5, 
Vrijdagavond wordt de eerder afge~eurde wedstrijd tegen D,Z,S, gespeeld. 
D,Z,S. staat onderaà.n met 1 punt uit 5 wedstrijden. De wedstrijd begint ook om 
19,00 uur. Verzamelen om 18.30 uur, 
Volg.ende week zondag 11 november volgt de uitwedstrijd tegen S,E.P, om 10.00 uur. 

KLAVERJASAVOND VRIJDAG 26 oktober 1973, 
Afgelopen vrijdagavond werd de tweede losse klaverjasavond van dit· seizoen 
verspo0ld, 
De opkomst was niet overweldigend to noemen, maar desond;:i.nks werden er toch 
goede resultaten behaald. 
De beste vijf van ·~e avond waren: 

' 1. v.d.Schilde - Nieuwenhuizen 
2. v.d.Steen - Bertens 
3, Baven - v,d,Linden 
4. Blok - Peeters 
5. Jansen - Franke 

5756 punten 
4995 punten 
4943 punten 
4877 punten 
487.6 · punten 

Voor de eerste priJswinnaars was er oen. fles Jonge Bokma boscliikba=, terwijl 
het KAKA-koppel op de tweede plaats met een fles.sherry ging strijken, 

De KAKA hoopt wel, dat de belangstelling voor do Kerst-drive die van vrijdag
avond (16 paar) zal overtreffen, 

PROGRAMMA JUNIOREN 

zmrnAG 4 november 1973 
12,00 uur Lens 2 - Rava 1 
14.00 uur Lens 3 - Gr,W.II Vac 2 
13 • 00 )lUr Lens 6 - Bl. Zwar·t 3 

MA,'\NDAG· 5 november· 1973 
19.00 uur Lens C-Ko• b, - Quick.Steps. 

UOENSDAG 7 november 1973 
19,00 uur Lens 10 - Quick Stops 

KaKa 

Terrein: 
v3 
V3 
V2 

DINSDAG.6 novembor.1973 
Lens 9 - Quick Stops 19.00 uur, 

~ 5 
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Z!,TERDAG 3 november 1973 
14, 30 uur Lens 1 

Lens 4 vrij 
13,45 uur A,D,S,2 
13,00 uur Lens 9 
15.00 uur Lens 10 

Lens 11 vrij 
13,45 uur Spoorwijk 5 
15,00 uur Lens 13 
13,45 uur Lens 14 
·15 ,00 uur o.s.c.8 
11 ,00 uur Lens 16 
13,45 uur Lens 18 
12,30 uur Laakkwartier 
13,45 uur Zw,]làuw 3 
12;30 uur II, V.V. 9' 
13,45 uur Texas/D,H,B>3 
12.30 uur Lens 23 

- Ona 1 

- Lemi 5 
- · Rïjsw:ijk' 6 ·· 
-'Rijs'lj;i.Jlc 7 

;.1: . 

- Lens 12 
- Rijsw:jjk 10 
- Vios 7 
- Lens 15 
- Lens 17 
- V,V,P,11 

10 - Lens 19 
- Lens 20 
- Lens 21 
- Lens 22 
- Duno 11 

' V1 ' , - . . ' .. ~. - . . 

},!onst~ro.eweg, 
V1 

-V2 

Hengelo laan 
V3 
V3 
Vlamen burg 
V3 
V2 

-· ~ . 

Lo_os<l.uin~n -

Jansoniusstraat 
Kijkduinsestraat 
Hogenhoucklaan 
Groonendaal, Wassenaar 
V3 

AFSCHRIJVDWEN: 
Schriftelijk: v6ór vrijdagavond 18,30 uur· bij dhr,G.v.d.Steen, Nunspoetlaan 303, 
Telefonisch vrijdagavond tussen 18.45 on 19,30 uur (uit~luitend in geval van: 

ziekte): A-klassers ( 1 t/• 8): dhr,J.Hop, tei.94.41,59 
B-klassers ( 9 t/m )5): dhr,O,Kortekaas, tel.67,40,40 

·. C-klassors (16 t/m 23): dhr,R,]ecker, toL55,94,77 In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 on 11,00 uur afbell,on -bij dhr,G,v,d,Stoen, tol.39,86,94, 
llFICEURINGEN: De junioren moeten bij slechte woersomstandigheden steeds de afkeuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierovor · n'.i.et verstrekt, · 
NTElJ'-OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afg0lopen wo0keind·krijg'on de volgende spelers 

. / 

2 extra reserve-beurten: J.Post, G,Lelieveld, D,Kortokaas, F,Jonker, P,de Wolf, ' 
Bij herhaling volgt uitsluiting van doelneming aan de kompetitièwedstrijden. In dat geval blijft de verplichting tot betaling van 
de.kontributie tot hot eind van het seizoen (30 juni) gehandhaafd, 
Wegens herhaald niot-opko• on _wo_rdt .. de volgende speler -niet moer ,,,- opgesteld: H,Kouwcmhoven. -· ·-· 

KEEPERSTRADTING: vrijdag 16.45 uur voor F,Verbarendse en R,Drieson 
zaterdag 10.00 uur voor C,Harland, J.]ronger on N,Frankon. 

DE OPSTELLINGEN: 
LENS 1 : L,Baaos, A,Baven, J,de Hilster, E,Hoofnagol, A,Jungschläger, 

R,v,Noort, A,de Pagtor, J.v.Rijn, A,Schneider, G,Trommelon, R,Zoun, 
J.Janmaat (2x), L.Koning (2x). Leider: Dhr.C.Franke.• 

LEtrn 2 : ---
Samonkcmst: 13,30 uur Lens-terrein, 
J.Apperloo, M.v.Baggum, R,]ertens, G.Colpa, G.v.Gessel, A,Heynen, M.Heynen, J,Janmaat (2x), L,Koning (2x), R,Lavooy, A,Mulder, J.v,Gas-tel, A,den Boer. Leider: Dhr .. A.v.]aggur.!. · 

LEJTS 3 G.Bloks, C,Hooghiorastra, A.Kloiwegt, P.Lejcwaan, R,v.d,Meer, M,Magnee, B.Ruiterman, H,Straver, F.Voeron, J.v.Velzen, R;Verbarondsc, Res.: 

LilTS 4 

LE!îS 5 

J.Post, G.Lolioveld, Leider: Dhr,P,Janscn. 
vrij, 

A.v.d.Aar, .. A:Y•.d.:Borg, P,]ooms, .\..Brouwer, R,Guit, A.Hoefnagcl, G.Hogervorst, H.Keynor, A,Slabbcrs, J,Tettcroo, J,Wijngaarde, H,Ruyter,' E.Recsink. Leider: Dhr,J.Heynen. Samenkomst: 13,1"5 uur A.D.s.-terrein, 
R.Bom, E,Booms, P.Driessen, J,Houtschilt, R.v.d.Li~de, F,Magnee, F,v,Oostayen, F.v.Os, J,Ruyters, J.v.d.Voort, J,de Waal, E,Teun-is, F,Wouters, Res.: F.Jonker, Leider: Dhr,F,Flum::ins. · -- ' 

?::!~m.:.2· :. zie, vàrigo-w-'~ek: LÖÏ.ä.è;;· Dhr:iï."zoet. Sa• enkomst: 12. 15 uur. 
·• Zio ook dinsdag. 



LENS 10 

LENS 11 
·,_::r 

ziG y-orige week, met A,v.Maren. Leider: Dhr.N.Drabbe, 

· (vrij. 
(van Maren 

Zie ook woensdag.:. 

zie Lens 10. G.Boelhouwer en R,Lc,yn zio Lens 13. 
M.Prins en R,v.d,Mec,r zie Lens 14) 

· LENS 12': 'zié' v'Orige weck. Loider: Dhr.H,v.Bijsterveld. Samenkomst: 
13.,0Q uur Lens-terrein. 

LENS .. 13, zie vorige weejc (zonder J ,Zetz en R.J\..v.d.Leeden, 

LENS 14 

LENS 15 

LEN'S 16 

m(lt G.Boelhouwer en R,A,Leyn), Leider: Dhr,Dankers. 

zie vorige week (zonder J.Pompen on Th.Mooyr.ian, 
r.iet M,Prins on R,v,d.Meor). Leider: Dhr.Sandif~rt. 

-
zie vorige week. Leider, Dhr,Verheeson. Samenkor.ist: 14.00 u.Lens-terroin. 

(zaterdag) ·.A:J.s bekend, P.Luoas zie Lens 23, Leider: Dhr.J\..Wagenaar. 
• · Samenkomst: 10.30 uur Lens. 

Opstêlling C 1 - Komb •. voór maandag 5 november 1973, 
\" ,· -

LENS 17 

LENS 18 

·LENS 19 

LENS 20 

LENS 21 

lf,Frantzen, R.v.Loon, R.N'oordeloos, A.Overgaauw, R,Versteeg, 
C.Vermeulen. M.v.Baggum, Th.v.Luxomburg, R,de Keyzer, O.Huis, 
F,Fortman, F.v.Velzen, P.Luoas. Leider: Dhr,A,Wagenaar, 
Samenkomst: 6,30 uur Lens. 

Als bekcmd. R,Bon zie Lens 23. Leider: Dhr.W-,Miohels. · 
Samenkomst: 10.30 uur Lens. 

1 
A,Maas, R,Peroira, T.v.d,Tol, H.Vink, R,v.Eyk, H,Hoppenbrouwers, 
F.Soholt.es, A.de Jong, L,Straub, J.v.d.Brando, J. Engele, D,Pronk. 
Leider: Dhr.J.Colpa. 

'' P.Broohard, S.Bruens, R.Coli, R,Duyndam, J,Eys, J.Frankon, R,Kauderor, 
I.v.d.Lans, H,Planken, R,Rovers, s.~eunisse, R,Wessels, C.v,Rijk. 
Leider: Dhr,H,Verbarendse. Samënkoust: 11.30 uur Lens. 

M,Dessing, H.v.Dijk, H.ter Hark, E,Hofman, H.Houtrnan, R.Jansen, 
T,Ki.ng, S,Kramer, J,Kleef, U.ter Laare, J.Prins, H.Zonneveld, R,Po'etors. 
Leider: Dhr.R.Peters. Samenkomst: 12,45 uur Lens. · 

R,Aarle, P,Bakvis, F.Baurnan, a·.Boon, E,Franke, P.de Gier, F,Mos, 
R,Notebaard, M,Rovers, R.v.Viersen, G,Jansen, R,Stravers, W,Luoassen. 
Leider: Dhr. W, v.d. Tol. Samonkous t :· · 11 • 30· uur Len:s. 

LENS 22 : P.v.d.Broek, P.v.d,Brando, R.Driosen, H.Erkelens, E,Gerritsen, . 
J,I!oenstok, T,Hoogoveen, B.v.Ni.euwonhuizen, R,J,Raaphorst, R,J.M.Raap
horst, R,Wijngaardo, R,Houwolinge, Leider: Dhr.A.Bauman. 

LENS 23 

Stand A-1 

Lugdunum 
v.u.c. 
Neptunus 

Samenkomst: 12.45 uur LQns. 

Zijn ·er -ouders, die de jongens met de auto willen vergezellen). 

C.Coenen, N.Franken, L,do·aruyter, R,de Haan, H.Jansen, J.Kok, 
R:-Jüeyberg, L.v.Luxemburg, K.Straub, J.Vogel, M,Kerkhofs, P,Lucas, R,]on. 
Leider: Dhr.A,Banning. 

tl'.m 27·oktober 1973. 

8 - 12 'C-KLASSE KWIZ 
7 - 11 
7 10 

1 s-Gravondeel 8 10 

Zowaar heeft zich weer een C-klasser 
aangemeld voor de krriz, welke' door Spoor
wijk op 7/11, 21/22, 12/12, 2/1 en 16/1 
wordt georganiseerd. Er zijn nu al 4 a=-E.B.O.!I. 7 -

O.N.A. 8 -
Katwijk 8 -
LEN'S 7 
Wilheluus 6 
v.v.P. 7 
Sp.Lissè 8 
s.v.w. 8 
L.F.C. 7 

9 
9 
!:! 
6 
5 
5 
4 
4 
3 

.. -meldingon bin..>ten. Er moeten· nog 4 spelers 
bi·jkomon. Hot wordt nu toch wel hoog tijd, 
dat het team kompleet wordt, want op 7 nc
vembor wordt do eërste wedstrijd gespoeld 
in de Spoorwijk-kantine togen het team 
van Spoorwijk. Aanvang .19.- uur. 

Mogen wij deze week nog de aanmeldingen. 
ontvangen? Tolefonisch bij dhr.G.v,d,Stoc:a 
(39,86.94)' of zaterdag op ons veld, 
Wij zoeken ook nog oen intelligente lei- 7 



8 

der. Ook hiervoor geldt: Wie he:t 0ors', 
komt ..... 

KONTRIBUTIEBETALING. 
Uij werden deze wook geconfronteerd met het besluit van hot Bestuur om sptilers, 
die hun kontr:i,butio niet hebben botaald, niet· moer te • ogen opstellen. Wij hcbbc,. 
moeten puzzelen om.de elftallen korapleet te krijgen. · 
Ouders, wilt U a.u.b·. ons èm Uw zoon dergelijke .onàangename situaties besparen 
on er voortaan voor zorgdragen, dat de kontributie aan het begin van ieder kwar•• 
ta.al wordt voldaan. 
Bij voorbaat dank, ook namens Uw zoons. Juko/Pu;rnko. 
Uitslagen Junioren: 
V. V .P. 1 - Lens 1 
lfostlandia 2 - Lens 2 
G.D,S.3 - Lens 3 

0-2 
4-0 
5-4 

L0n,s 14 - Wippold0r 4 4-1 
1-2 
3-1 
3-4 
5-0 
2-4 
3-1 
2·-0 
8-1 

Lens 15 - B.E.C.4 
Lens 16 - R.V,C,12 

Lens 4 Sohovoningon 4 0-0 
1-2 
4-0 
1-1 
4-2· 
2-12. 
3-0 

Lens 17 - B,M.T.6 
llit Blauw 2 
Lens 9 
B.!I.T,4 
P.D.K.2 
O.D,B.4 
v.v.P.8 

- Lens 6 Lens 19 - Rijswijk 16 
- D.s.o.6 Lens 20 - R,V,C, 16 
- Lens 10 Lens ·21.. - R.A,S,6 

· Lens · 22 Triomph 4 - Lens 11 
- Lens 12 Loosduinen 8 - Lens23 
- Lens 13 

G,D.S,3=- Lens=3=(Junioronl, 
Lens startte goed ón dat rèsulteerdo al gauw in eon 0-1 voorsprong, gosooord 
door Frank Voeren. Maar G.n.s. herstelde zich snol en maakte gelijk. 
In diezelfde rainuut strafte Peter Lcjewaan eon 'fout iri do G,D;s • ...:achtorhoodo a~·, Een kwartier voor hot verstrijken van do eerste helft oen snelle doorbraak op 
links on hot was wederom Poter Lojowaan, die met con diagonaal schot do keeper het nakijken gaf, De rust ging in oot con 1-3 voorsprong voor Lens. 
Do thee had do G.D,S.-voorwaartsen schijnbaar goed gGdann,- want ze kwamen via 2-3 op 3-3 gèlijk. Lens liet h0t echter niet op zijn kop zitten en via: eon raooj.o voorzet scoorde èoen ]!ooghiomstra 3-4, waarbij hij nog wel ovon do keeper moonam, G,D.S., door dit voorval geprikkeld, kwam weer gelijk on ging fanatiek door (wat · van de Lensors helaas, niet kon worden gezegd) on zo op een 5-4 voorsprong kwam :n 
hield. Het was eon sensationele wedstrijd. 

De Aanvoerder. DISKO-AVOND ,C-KLllSSERS EN PUPILLEN GR;\NDIOOS SUKSES. 
Do à.isko-·avond van 17 oktober j. 1. voor ·: .. 
het jongere Lonsvolkje is een doorslaand. 
suksos geworden. · 
Ondanks· do konkurrentio van do voetbal-:
topper Engeland-Polen, dio op de T.V. 
word uitgezonden, was do opkoost uit
stekend.' l)o kroet, dat do jongeren onder 
ons do i:ioes te •kous ho bbon, bleek wel uit · 
do verhoµdirtg meisjes-jongens, dio ze-
kGr 2 op 1 was. · 
Dos ondanks. ,;aren or nog enige knullen, 
dio bleu langs do·kant bleven zitten on 
do kat (poès) ,uit de boom keken. 
Maar in de loop va.".l de avond ging ook 
dit beter on vanaf negen uur werd er volop 
e-;cdanst. 

P R 0 G RA M·M ,\ PUP I L LE 1'T EN H E 
p u p IL ·1 EN 

ZATERDAG 3 november 1973. 
12.00 uur Lens 1 v.c.s.1 
12 ,45 uur Lens 2 Juventas 1 

Lens 3 zie zondag 
11,30 uur Rijswijk 5 - Lens 4 
11 • 30 uur Schovoningcn 3- Lens 5 
12,00 uur · ~ons 6 - Kranenburg 2 

De diskotheek van Ad Kloywogt c.s. 
was in het begin vnn do avond niot 
al to best op droef, maar na :10t 
:i:mslopcn van andere [;.:pparutuur on 
mindor gezwam van de diskjockey ging 
het aanmerkelijk vlotter. 
Wij hopen, dat wij do jongsten van 
do vereniging m,t deze avond eon plc·· 
zier hebben gedaan en wij ·kunnen jul·· 
lie eon volgende avond zokor in het 
vooruitzicht stellen. 

LPEN 

. , 

Terrein: 
V1 
V2 

KaKa 

Schaapwog, Rijswijk 
I!outrust 
V2 



ZONDAG 4 november 1973. voorwedstrijd bij Wilhelmus - Lens senioren 1 
12,45 uur Wilhelmus 1 

WELPEN 

. ,.- Lens 3 . lfostvlietwog 

ZATERDAG 3 november 1973 

11 .oo uur Lens 1 G.D.S.1 V2 
10.00 uur v.c.s.2 - Lens 2 ( vr.) 
11 .oo uur G.s.c.1 - Lens 3 Erasmuswcg 
10.45 uur D.S.0,5 - Lens 4 .,v.d. Hagenstraat, Zoctcrmc,:,r 
10,30 uur v.v.p·,2 - Lens 5 Zuidorpark 

AFSCHRIJVINGEN: 

Sohriftolijk vóór vrijdagavond 1-8.30 uur bij dhr.G.v.d,Stoon, Nunspcotlaan 303,· 

vrijdagavond tusson.18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in 'geval van Telefonisch 
ziekte), tol.66.13.14 Klubgébo·uw, . 

In noodgevallen kunnen do pupillen en w0lpen nog op zaterdagochtend tussen 9,45 on 
10,15 uur afbollen. Tcl.66.13,14 klubgobouw. 

. ·~ . . -. 
AFKEURINGEN': Bij slocht,e .weersomstandigheden steeds eerst de afkouringslijston 

·raadplegen. Staat daarop bij· "Pupillen en Wel.pon" vermeld: "GOEDGE
KEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen. IN DIT GE
VAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN" GEINFORMEERD NAAR EVENTUELE 

· f.FKEU-RINGE'Î. 
Staat bij do afkeuringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"ZIE Al!'KEURINGSLIJST", dan moet als volgt wordcm gehandeld: Voor do 
thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn do wed
strijden van Lens 9, 13 en 18 goedgekeurd, dan gaan ook do Pupillen
on Welpen-wedstrijden op ons veld door. Uitsluitend voor de uitwed
strijden mag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd, of hun wed-· 
strijden doorgaan. (Tel. 66. 13, 14.) cm wel zatoTdagoohtond tussen 9.30• 
on 10.00 uur. · 

D E O P S T E L L I N G E !T: 

LEN'S P 1 Als vorige waak, met A.v.d.Burg i.p.v. M,Loyn, Leider: Paul v.d,Stoon, 

LEN"S P 2 : Als vorige week, mot M,Leyn i.p.v. A.v,d,Burg. Leider: Rob,Hoefnagol. 

LIJlTS P 3 (zie zondag) 

!!~i~-~-'.:t 
LEHS P 5 

LTI:!TS P 6 

Als vorige weck (voorwedstrijd voor Wilhelmus 1 - Lens 1 Senioren) 
(attentie: vanwege 'de verre uitwedstrijd gaarne zoveel mogelijk auto's) 
Leider: Otto JCortckaas. Samenkomst: 11,45 uur Lens-terrein. 

LET OP DE WOENSDAGMIDDAG!!! ======----=-=========-==--= 
Als vorige week, Leider: Fred do Kloyn; ·samenkomst: 10,45 uur Lens-tcrr, 

Als vorige weck. Leider: Dhr.Hoppenbrouwor. _Sar.ionl;:o.m.1,:t: ..1.0.,.30 uur Lcnlël
( torrein, 

als vorige weck, zonder F.v.d.Hoeven on F,v,Gorp. 
Leider: Coen Hooghiomstra, 

LET OP DE WOEtfSDAGMIDDAG ! ! ! =====-----------====---=--== 
LENS W 1 : Als vorige week, mot E.Valentin. Leider: Hans zcun, 

!!~ê-~_g"~ Als vorige weck, Leider, Guus Hoynen, Samenkomst: 9,30 uur Lens-terrein. 

~~-~-l Als vorige week. Leider: Jos v.d,Endo. Samenkomst: 10,15 uur Lens-tcrr, 

LENS W 4 Als vorige week, zonder A.v.Gorp. 
(attentie: vanwege de verre uit
wedstrijd gaarne zoveel mogelijk 
auto's). 

Leider: Lex v.d,lfoer. Samenkomst: 

LET OP DE WOENSDAGMIDDAG ! ! ! ============================ 

9.30 uur Lens-terrein, 

LEUS W 5 .: Als vorige week. Leider: Dhr,Riemen. Samenkomst: 9,45 uur Lons-terroin, 

1-TOEiTSDAGMIDDAG ! ! ! ! 
-================== 
Door• de slechte toestand, waarin do volden verkeerden, kon afgelopen woensdag do 
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cocktail-k:o!'}_p_ojJ.1;_:il?'J'áe.t .. do.orgaan •.. Hiorvo.or -iii-'de-,plaats WGrd er een bingo-middag 
georgar:tiseerd.,Mot•,behulp van Mevrouw v/d Hook (oen expert op dit gebied) en 
Mevrouw Könomann is dit oen groot sukses geworden. 
A.s. woensdag 31 oktober worden do volgende wedstrijden gespoeld: 

14.00 uur 
14.45 uur: 
15,30 uur : 

Ajax - Bayern München 
Feyonoord - Barcelona 
Real Madrid - A,C,Milan. 

• 
_A_llo m,>elers moeten om 13,30 uur aanw0zig zijn, 

,:::;::::;::::;::::= 

Uitslagen: 
Velo P 1-- Lens P 1 0-2 
Lens P 2 - O,D.B. P 1 0-0 
Lens P 3 - K,M.D. P 1 4-1 
D,V,J, P 1 - Lens P 4 0-3 
Vredcnb.P 5 - Lens P 5 5-1 

·Tonogido P 3 - Lens P 6 1~0 

H.v.v. w 1 - Lens w 1 
Lens W 2 - S,E,V. W 1 
Spoorwijk W 1- Lens W 3 
D;S,V,P, w··1 - Lens W 4 
Lens W 5 - Valkeniers W 1 

I,V,B. 

0-1 
0-3 
1-0 
1-1 
0-9 

H.V.V. W 1 - Lens W 1 : 0-1. Welpen 1 'hooft eindelijk na 5 verloren kompotiti0wod
strijdon do eerste overwinning behaald tegen H, V.V., dat th~is geen cmkolo wed-. 
strijd. had verloren. H,V.V, trad aan mot oen Poolse spits, Engelse back on Franse 
middenvelder. Voeg daarbij hot deftige Haags van do rost, dan is het begrijpelijk, 
dat wij de taal van de togonstand.cr niot verstonden. Dit had wol con gunstige uit
werking op "ons elftal. Mot grote inzet van allo spelers werd H,V,V, vanaf hot be
ginsignaal o.nd.er druk gehouden. Wij kregen door vaak lcrnko kombináties geode kansen, 
welke helaas niet worden benut. De uitvallen van H.V,V, waren niet gevaarlijk, zo
dat de rust inging zonder dat or werd. gescoord, In do tweede helft eenzelfde spel
beeld. Lens bioef komen en con doelpun-t kon niet ui tblijvon. Uit 'eon pass van Joop 
Odonkirchen wist Loo van Rijn op fraaie wijze to scoren. Door deze voorsprong 
word.on wij zenuwachtig., Er werd. ineens slechts geplaatst, wat voel onnodig balver
lies tot gevolg had, H.V.V. drong st0~k aan, maar d0 verdediging m0t 00n uitblin- · 
k0nd.o Ron do Jong, hield. stand. Geleidelijk aan namen wij het initiatief weer over 
on werd or meer gebruik gemaakt van do snelheid in do voorhoede. Doelpunten violen 

"or echter niet moer. 

Aan Lenig .. on Snol. 
Ik bedank mijn leider Hans Zoun en miJn medespelers van Welpen 1 heel 
voor de prachtige fruitmand, die ik in het ziekenhuis heb ontvangen. 
Ik bon inmiddels uit hot ziekenhuis gekomen on hot gaat go0d. met mij, 
Ik hoop weer spoedig to mogen voetballen. 

hartelijk. 

Tot zi0ns op het voetbalveld. 
Eric Valentin. 

ATTENTIE 

SUPPORTERSBUS NAl,R WILHELMUS 

In verband. mot do autoloze zondag zal er voor con beperkt aantal 
supportors do mog0lijkheid bestaan met do spclorsbus naar Wilhelmus mee 
te rijd.on. 
De bus vertrekt omstreoks half 1 vanaf do Hongololaan. 

Gaarne attentie voor•Lens P 3 (voorwedstrijd) voor autoloze zondag, 

A T T ·EN T I E 

1 o. 
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DE L-E NS REVUE 

Weekblad van do Voetbalvereniging Lenig on Snol 

" .. ·< 
v a,n, m i d·,d ·a -g o m d r i o u u r 

1f O R -D T . E E R S T E P A A L G E S L A G E N 

Va.nm;i.ddag (woensdag 7 november) om drie uur zal het jongste LENS-lid, do 7-ja
·rigc,André Kuiper, de eerste paal slaan voor do uitbreiding van ons klubgobouw. 
We begrijpen bost, dat op dit tijdstip niot voel leden deze gebeurtenis kunnen 
bijwonen, maar het bestuur wenste hot slaan van do oorsto paal niet vorder uit to 
stollen. De voorbereidingen hebben al lang genoeg geduurd •. Do talrijke pupillen 
on welpen, die elke woensdagmiddag op ons veld n_anwozig zijn, mogen André Kuiper 
bij deze gewichtige taak uiteraard helpen. 

A.s. Poolwinnaars, 
Eon gelukkige poolwinnaar, dio onbekend 
wil bli jvon, hooft zijn_ ,gewonnen prijs 
ad Fl,33,-- aan ons overgemaakt t.b.v. 
ons jeugdwerk, 

REKTIFIKATIE. 

Mogen velen hem hierin volgen, 
liefst raot do ho-ofdprijs, 

Vorige weck is ton onrechte gepubliceerd, dat Adri de Pagter bedankte voor hot 
vcrzorgingsteam van de Lonsrovuè on opgevolgd zou worden .. door Poter Porroijn, 
Hot betrof hier niet do "verzorgingsploeg" van do Lonsrovuo, maar do Kon takt I{orJ
missio, Onze excuses-voor deze vergissing, Vann_f heden maakt Poter dus dool uit 
van do KaKa, 

LEIDER .SN!TIOREN 2. 
.te treden van S0nioron 2, Hot ~cstuur hooft Puck Coomans bereid 

gevonden in het vervolg als leider op Wij wensen Puck voel suksos met daze 
tank. ' 

BEGELEIDING SELEKTIEGROEP, 
•. , ·.'-; 1_ '. 

Vanuit hot bestuur zal Simon do Bruyn do "begeleiding van do scro~tiëgi-oep•i" 
-op· zich'--ncmen, ·' 

VJ,NAVOND Lîëïi:T~TEDSTRIJ]). 
Al.s het · veld is goedgekeurd, speelt LENS 1 vanavond (woensdag) om l.ialf., nogon 
'een lichtiodstrijd togen Full Speed, Mocht hot veld zijn afgekeurd, dan wordt 
do wedstrijd._vêirschoven naar morgenavond, 

" 

Volgende weck donderdagavond komt do zaterdag-tweedeklasser Jodan Boys uit Gouda 
op bezoek met twee elftallen, 
Senioren 1 on 2 zullen worden ingezet, 

S TPJ..FZAKEN • 
Do KNVB Afd.'s-Gravenhage heeft R,Hulsolmans (jun,3) gesohorst voor twoo bindende 
wedstrijden i.v.m. zijn optreden tijdens de wedstrijd GDS-Lens 3 (jun,) op 
28-10-73, Conforra de uitspraak van onze strafkommissie, De boete ad Fl,5,-- komt 
voor rekening van deze speler en dient v6ór 1 decombor te zijn voldaan. 
Do strafkommissie hooft geen aanleiding gezien C,v,d,Beok oen straf op to leggen 
i.v.m. do officièle waarschuwing tijdens do wedstrijd Wilhelmus-Lens 1 (sen,) 
op 4-11-73, · 

iTIEUWS VJ\.N DE ÁKKOMODATIE-KOMMISSIE. 
Jacques v,d,Knaap zoekt assistentie 
voor het aanloggen van een tegelpad 
van de tribune naar het tweede veld. 
Vrijwilligers kunnen zich opgov.:m op 
iel.nr. 64,58,30, 

Streefdatum is zaterdag 17 november c.,s, 
Zoals U weet, luidt oen welbekend 
spreekwoord: "Vele handen maken licht 
werk11

• 

Averechts. 
OP NAAR NAALDWIJK. -------=--- "--.=== 
Do vorige weck 'schreven wc optimistisch, dat LENS 1 "gedeukt, maar niet •total
loss" was, Ondanks do nederlaag tegon Wilhelmus handhaven we die uitspraak. 
Er wort]_ vooral in. de oers te helft veel -s_terker gespoeld dan togen RKA VV, Wilhelnuo 
had echter·ónbetwist het heft in handen. Nadat hot moeilijke eerste kwartier 
goed was doorgekonen, kwam de Voorburgso·aohterhoede zolfs enkele malen in grote 
raooilijkhoden, oradat de snelle Lensspitsen steeds hun hielen lieten zien. De 
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daardoor ontstane kansen werden echter niet·bonut, zodat wê mot 0-0 gingen :r;ustcn. 
-1!:l, .. de. tweed~'. helft-.raoes:t--LENS .,soms met· de rug tegen ·de muur., Na· twintig min,ut"cif 

, .. ' riam Willieii.îü·s ·verdiend de leiding, hoewel dat doelpunt volgbns velen in bui tori- · 
spelposi tie werd gescoord. De uitvallen van Lens bloven s9_lláárs, Toch kwam J,ès~ 
lie Hazelzet nog oog in oog met Wilhelmus-d_oelman Van Donioû:Îig, zodat hot 1.::;1_ ha.à. 

·· - ·kunn.eh .. zï.Jn, .. a1s: hij niet had ó'vergesÓhÖtén. Gejojo ih dè'achter:hoed.e bleek do 

2 

inleiding tot de tweede Voorburgse treffer. · · · · 
Zondag wederom eon zeer zware uitwedstrijd. want dan moct.ho.t duol togen Naaldwijl, 
worden ingehaald. Onze spelers.rekenen op do steun van een grata schare luidruch
tige supporters. Als er niet mot een auto mag werden gereden, hoeft dat geen ·bc

.zwaa,r to·zijn, omdat de autobus tweo ritten zal makon. 
De stand: Do opstelling was: 
DllL 8-4-4-0-12 11-5 Cees v.d.Boek 
Wilhelmus 8-5-2-1-12 14-7 Poter de Jongh 
Verburch 7-4-2-1-10 13-'8 Ron v.IIartingsvcldt (Poter Hop) 
LFC 7-4-1-2- 9 7-7 Ruud Fortman 
RKAVV 8-2-5-1- 9 11-6 Hans Zoet 
Lugdunu.'Il 8-2-3-3- 7 8-7 Ton Hop 
L EN S 7-3-0-4- 6 6-12 Jan Englebert 
Naaldwî;îk 7-1-4-2- 6 10-10 Donald Schönhcrr 
Lakwa 8-2-2-4- 6 8-8 Dick Brandcnburg 
Toxas • 8-2-2-4- 6 9-12 Lcslio Hazolzot 
Velo 8-2-1-5- 5 5-10 Wim Keetman 
Blauw Zwart 8-2-0-6- 4 8-18 
MET DE BUS NAAR NAALDWIJK 

In verband met de uitwedstrijd zondag van ons oorstc elftal tegen Naaldwijk 
boschik.1<cen wc weor ovcr eon autobus. Evenals togen Wilhelmus zal_ do .bus do· rit. 
twcomaal maken, tonoinde zoveel mogelijk supporters in de gelegenheid to stollen 
veilig, vlug en voordelig naar Naaldwijk te gaan. De kosten bedragen voor reizi
gers tot en met 16 jaar één gulden on voor de overigen twee gulden. 
Vertrok 12.30 en 13,30 uur. 

LEt.-S 2 WINT WEER 

Senioren 2 verraste vriend en vijand 
doör nummer twee Steeds Volharden met 
oen 4-2 nederlaag terug naar Rotterdam 
to sturen. 
Onze reserves wisten zich een groot aan
tal skoringskanson to scheppen. 1 

Daarvan worden er "slechts" vier benut. 
De tegenpartij vond tweemaal hot net. 
Zondag is het tweede vrij. 

EERSTE NEDERLAAG 
VOOR LENS.· 3 

Senioren 3 liet zich verrassen door 
DHL 2. Met eon 3-2 nederlaag kwamen on--'
zo spelers uit Delft torug. Koploper 
TOGB ging ondertussen rustig door met 

_.punten verzamelen. Nu werd Westlandia 
hot slachtoffer. Zondag koot PDIC bij 
cns derde op bozook. Er moet werden ge
wonnen om niet al teveel achtor te ra
ken. 

Naildwijk 1 - Lenig en Snel 1. 

CICC 2 
St. Volharden 2 
De Musschen 2 
vcs 2 
Postduiven 2 
Gouda 2 
RFC 2 
LENS 2 
Overmaas 2 
SVV 3 
DHC 2 
Feyenoord 4 

TOGB 2 
ODB 2 
L EN S 3. 
Wostlandia 
DHL 2 
HMSH 2 
DHC 3 
PDK 2 

2 

Scheveningen 
Nqaldwijk 2 
HBS 3 

2 

8-6-2-0-14 
7-5-1-2- 9 
7-3-2-2- 8 
7-3-2-2- 8 
6-2-3-1- 7 
7-2-3-2- 7 
7-3-1-3- 7 
8-2-3-3- 7 
7-2-2-3- 6 
7-1-3-3- 5 
6-1-1-4- 3 
7-1-1-5- 3 

6-6-0-0-12 
7-4-2-1-10 
6-4-1-1- 9 
7-4-0-3- 8 
6-3-1-2- 7 
6-2-2-2- 6 
5-2-1-3- 5 
6-1-2-3- 4 

'6-1-2.:.2- 4 
6-1-0-5- 2 
6-0-1-5- 1 

Zondag a.s. do destijds afgelaste wedstrijd togen en in Naaldwijk. 
Do Naaldwijkers bezitten evenveel punten als Lens, maar mochten pas 6ón keer 

15-8 
14-1C 

· 14-13 
8-,3 
8-5 

5-5 
7-11 

1 3..,12 
7-1 Ij. 
9-8 
9-12 

12-16 

16-4 
17-11 
15-7 
10-8 
9-7 

12-9 
10-8 
6-12 
4-15 
5-16 
6-12 

het genoegen van con overwinning smaken. In hun tweede wedstrijd van dit soizcon 
wisten zij Blauw Zwart naar eon 4-1 ncdorlaag te spelen. Hierbij dient echtc:t ,• 



wol de kanttokoning te worden gemaakt,:.-dat Blauw Zwart een van de zwakste olf- · 
tallen tot nog toe is, Eaaldwijk behaalde de overige punten alle uit golijke spc
lon, Lans verloor afgelopen zondag van Wilhelmus, maar wij,kunnon tooh al sproken 
van een lÎCht herstel van onze voorwaartf;len. Daar er.a.s.·.zondag woer oen autolo
ze zondag is, kunnen de supportèrs; die interesse hebben,'mcereizen mot de bus, 
Wij v0rwachten, dat Lens 2 punten ga;:i.t ·bohalon, <l,us .. :r'3:i;§_ ,r;ie'j; de jongens mee en 
schreeuw,ze desnoods naar een overwinning, Laat de jongens van Dhr.Andericsen 
weten en horen, dat U, ondo.nks 3 opeenvolgendo nederlagen, nog steeds in hen ge
looft, 

PROGRAMMA :JENIOREN VOOR zmmAG 11 NOVEMBER 1973, 
14,30 uur Naaldwijk 1 - Lens 1 
11.00uur Lens 3 - P,D.K,2 V1 G1 L 6/4 
13,00 uur Lcms 4 - Q,uick 3 V1 G1 L 5/3 

· 10.00 uur Lens 5 - Westerkwartier 3 V2 G1 L 5/3 
12.00 uur Lens 6 - Dunc 3 V2 G1 L 4/2 
14.00 uur Lens 7 - H,!.!.S,H,4 V2 G1 L 6/4 
10.00 uur Lens 8 - Gr,Wit'58 4 V3 G2 L 5/3 
12,00 uur Lens 9 - Spoorwijk 6 V3 G2 L 5/3 
14,00 uur Lens 10 - Full Speed 4 V3 G2 L 6/4 
10.00 uur Quick 11 - Lens 11 
10.00 uur Gona 8 - Lerts 12 

LIGGING DER VELDEN: 
lfaaldwijk - Sportpark "do Hogo Bomen", Galgeweg, Naaldwijk, 

(Bushalto Wcst.Ned. lijn 56 "Proefstation", 
Sav.Lohraanlaan, H,T,M, 3-4-14-23, 
Berestoinla'an, H.T,M. 5-6-13, . 

Quick 
Gona'· 

Averechts, 

Scheidsrechter: 
F,hmpe 
J,Moerings 
A,Hendriks 

· E.Ncordam 
B.H.Engelsr.1an 
J,C.Hollander 
G.C.Hoeks 
A, v. d,.Tang Jr. 
R.R,Flintcrman 
G.v.d,Plas 
niet aangewe:aen 

VERZAMELJ!N: Zolang 0r geen vervoer is per auto op zondag, worden do spelers 
v0rzocht op eig0n gel0genh0id met tram of fiets minst0ns 20 minuten 

· voor de w0dstrijd aanw0zig 'te zijn. Wij zullen zover mogelijk de tram/ 
buslijnen v0rra0ld0n. 

DE OPSTELLINGEN: 

L0ns 1 wordt door de trainer bekendgemaakt, 

LENS 3 LENS 4 LENS 5 
als pékcnd . als bek0nd als bekend 
met J.v/d Wilk met A,Nieuwenhuyzon 

LENS 7 LENS 8 LENS 9 
als bek0nd als b0k0nd als bekend 
LENS 11 LEITS 12 
als. bekend als bekend 

met J,Roczendaal 

LENS 6 
als bekend 

LENS 10 
als bek0nd 

Van. d0 lijst van wanb0tal0rs • cgon do volgondo spel0rs weer worden opgest0ld: 

P,Rossit (7e) en J,W,Verho0f (120). 

: 

AFSCHRIJVINGEN: Op d0 bekende tijden on plaats0n, Do hcron aanvcordors dionen,· 
ook al zijn or goon afschrijvingon, tussen 21.00 0n 22,00 in vor~ 
binding to stell0n met J.v,Wassem, tol, 68,65,11, 

Uitslage~ 4 novombor 1973: 

Wilhol• us 1 - Lens 1 2-0 D,S,0.3 -·Lans 8 1-2 
Lans 2 - Steeds Velh,2 4-2 Wippoldcr 7 - Lans 9 2-2 
D,Il,L,2 - Lens 3 3-1 Lakwa 7 - Lans 10 2-0 
rr.B.s.4 - Lens 4 1-2 Lans 11 -H,D,V,7 0-2 
V'?lo 3 - Lens 5 0-1 Lans 12 - Flamingo's 8 1-2 
v.u.c.7 - Lens 6 0-8 
Lens 7 - Postalia 4 2-1 
' "' '' 

{InhaaiErogramma) 
... ~ ' ~ ., 

Pró~rarnma Sonioron 18 november 1973 
Lens 1 - 2 - 3 nog niet bokond 
Lans 4- 5- 6 vrij Lens 8 - 9 -11 - 12 - vrij, 
11 ,00 uur D.H,L, 6 - L0ns 7 
12,00 uur O,D.B,9 ~ Lens 10 3 



van de Seko zijn a.s. zondag vanaf 9 uur aanwezig de heren Oh.Blok, H.Jacpl<J 
en R,llcm. 

Lens 5 en Lens 6 ziJn deze week aan de beurt voor oen wedstrijdverslag. 
-Inleveren bij Nico Drabbo of Aad Vervaart op maandagavond, 
Wodstrijclverslag H,B,S,4 - Lens 4 (3-11-73-) 
liet in de vorige Lens-revue beloofde v~~slagwan de door Lens 4 afgelopen zondag 
g0spcelde wedstrijd wil ik U niet onthouden, · 
Aángozion op dit niveau moeilijk van onnavolgbare dribbels, schijnbowogingon en 
andere Nerfijnde technieken, g0dcmonstreerd voor overvolle tribunes, kan worden gesproken, zult U er genoegen mee moeten· nemen, dat U niet uitsluitend over d_o· wedstrijd wordi;-geinformoerd, · · . · · · ·· · · · 
Lot wel, ik onderschat geenszins de kapaciteiton van mijn medespelers; alhoewel 
dio meor·op het taktische vlak liggen, zijn ook de hak-, hoek- on schaarbowegiB.Gell niet van de. lucht. Helaas is dit geen gevolg.van door de jaren geslepen vootbaltalont, maar eerdèr uiting van primitieve drang tot zelfbehoud in do persoonlijke 
duels; natuurI;i.jk altijd met d0 bedoeling de bal te spelen, dat wol. •· Vóór onze tro~wè supporterschare (twee vrouwen en 1n kleuter) naar 90 minuten • 
min of meer energie sparen kon kijken, was er al iets gebeurd. 
Hans· van Dijk

0

bijvoorbeeld moest, nog maar nauwelijks in Maassluis aangekomen,· 
z'n bed weer uit, Hij zag voor het eerst op zondag do zon opkomen en via de 
ZIIMBK, NS, IiTM en mogelijk andere moeilijke afkortingen vcrsohoon hij tenslotte 
op de Daal en Bergselaan. 
En nat te denken van Foendoo, doe al z'n luoht in z'n fietsbanden moost persen; 
on hij had ze drie jaar geleden nog opgopomptt 
Uist U trouwens, dat Bas ·van dor Léms kan .fiotseri ? 
Gerard Kemperman levert natuurlijk een verhaal apàrt op. Ooggetuigen verklaarden, dat hij samen met Elly, na hot onderbrengen vari wat menselijk en dierlijk kleingoed, on na de nodige ovenwiohtsoofeningen, por tandem in alle vroegte do straat uitpeddolde. · 
Hans Bijstorveld was enthuusiast over hot ·toch wel late suksos van hot witte
fietsonplan~ maar moest, omdat or teveel liefhebbers waren, zelf to voet, · 
Ronald Rood bol, 0die zijn markante uiterlijk voornamelijk dankt aan een woolderigo baó:rdgroei, had bij voorbaat reeds een verbandje om zijn pols gedaan; hij had dit oxèuus niet nodig, hij was op tijd, 
Jos' de Waart had abs:il.uut do bedoeling op do vouwfiets to komen; naar zijn zeggen vertoonde zJjn tweewieler echter een klein foutje: hij was ·verkeerd gevouwen. Geen enkele klacht van Gerard do Hoogd; hij stapte dan ook ongeveer zo van z'n bod 
het veld op. " 
Ruud Eykolhof had de zaterdag besteed aan het bezoeken van enkele bejaardeninstellingen om tq __ proberen 1n zielig oud mensje met rijverbodonthoffing op te pikken.··· 
Hij slaagde er echter niet in iemand te vinden, diode sacramenten wilde ontvangen in een kerk, dio op zijn route naar het illlS-terrein lag •. ··- _ · Van René Brandenburg heb ik horen zeggen, ik weet het niet zeker, tenslotte sta2.t 
hij helemaal linksbuiten en ik rechtsback, dat hij z'n sympathie voor de Arabieren oxtra onderstreepte door ook hot afgeven van do bal te boycotten .• fijdons dezo akties gaan de nndoro spelers echt0r onmiddellijk "boompje verwisselen", zodat buitenstaanders, zoals do scheidsrechter, hier niets van merken, 
Onze man in de olie, Adriaan Rooduyn, die tweemaal per dag tegen twaalven pleegt 
wakker te worden, konden we na de wedstrijd geruststellen: hij had deze keer niot rosorvo gestaan. 
Dat ondergetekende zijn huis in alle vróegte in wanorde moest achterlaten, omdat hem, ten onrechte natuurlijk, oen ontheffing was geweigerd, had U al begrepen. 
0 ja, we wonnen r.10t 2-1 • 

Gerard Oostrom. V A R I A A N T J E S 
- Hij gaat or geheid in ! 

Gerard v.d.Veldo Jr. mag morgenochtend (dinsdag) het ziekenhuis weer·vorlaten, Wol zal het nog even duren voor hij weer heleI;Jaal genezen is. 
- Do strafkoI;Jmissio heeft deze week zijn eerste officiële waarschuwing uitgedeeld, 

Aa.n •... , zichzelf ! ! ! ! '. .. ··- . M ~- • • • • • • ·_ • - • • - De redaktionele goedkeuring gaát deze week naar Lens 6 (Sen,). De jongens van 
Frank Straathof hebben na 8 ,redstrijden 15 punten on een doelsaldo van 36 voor en 12 tegói:t. 

- Hebt U het verslag gelezen van Gerard Oostrom? Verdient navolging,: ;,.indt U ook 4 niet? 



~ De Seko bestaat vandaag uit 2 man. De rest is ziek of onderweg. 
- Leider en spelers van Lens 10 (jun.) wensen Rob by v.d.Kruk, die tijdens de 

wedstrijd tegen B.M.T. oon ernstige knieblessure opliep, vool sterkte en eon 
;. _s_p_oo.!].ig- hersjel _tp,e •. 

- Volgop.s. d','·.''Haqgsche_ Courant" was het enige "Lens wapenfeit", in de wedstrijd 
Wilhelmus .. ;- L.ens·; · hot hopg overknallen van Leslie Hazolzet. De rodaktie· is 
ç:,ch:t,o_r-:.:de,:Ji.esohoiden. mening toegedaan, dat Cees v.d.Beek toch enkele leuke din
gen heeft gèdaan; Waar.,een eind, fietsen al niet go.od voor is. . ;. 

Boze· t~ngon''bow·eron, dat do doelpalen bij v.c.s. van zoet-hout zijn .gemaakt. 
Ome Nico Collé dankt namens zijn vrouw al degenen, die hebben bijgedragen in do 

leuke a.:!;tentio. 

René Brande'nburg· en Joke Kuiper doen ons kond van hun voorgenomen huwelijk. Dit 
r-"' huwelijk zal plaatsvinden in hot stadhuis Burg.de Monchyplein to Js-Gravonhago, 

De.kerkelijke inzegening zal plaatsviridon om 15.15 uur in de kerk Onbevlekte 
Hart van Maria, Bloklandenplein, to !s:..Oravenhage. · ... 
Gelegenheid om hot paar te feliciteren is er in Restaurant Le Coq d'Or, 
Leywefl 533, van 17.00 - 18.30 uur. 
Toekomstig adres Roinkenstraat 4a, Den Ra~6 • 

- Na zijn opgelopen gokompliceerdo beenbreuk, na een val van eon balkon op de 2e 
etage, _moest vorige.maandag hot boen van Gerard v.d.Voldo Jr. opnieuw op twee 
pl:i.atsén _worden gebrokon. liet gaat nu 9ohter weer een stµk beter met -Gerard cin 
hij mag. zelf13 morgon9chtond (Dinsdag 6-11) hot ziekenhuis verlaten. Gerard, wij 
loven allim ·met je· moe en hopen je binn,mkort op onze velden to zien. 

- Twee speelsters v,:,n ons damosolftal zijn goselekteerd voor het Haags damosolf-
tal. Do soloktjowedstrijdon wordon gespeeld op zondag 18 no_vembor. Wij wensen 

,,. Mary_ Jans.on en lmnomi?ko Guit veel suksos ! 

ICR.i\NTENAKTIE. ·. 
::;:::;;::;:::;:::;:======== 

Denkt U nog steeds aan de krantenaktio. Niet alleen kranten, maar ook telofoon
booken e.d. zijn·van harte welkom. 

PROGRAMMll DAMES 
' :;. A.s. zondag spoelt ons damesteam oen uitwedstrijd tegen SEP in Delft om 10,00 uur, 

We vorzamolon op hot Lens-terrein om 8;15 uur mèt vorvoèr-on gaan dan gozamonlijk 
no.a.r d0 Turf'markt om daarvo.nda.o.n mot lijn' 1 na.ar Delft (Brassorskado) to go.an, . 
Do opstolling wordt voor do wedstrijd bekend gemaakt, 

. . l 
Woensdag 14 novémbor spelen 
Vorzo.molon ·om 18.30 uur. 

we eon thuisw0dstrijd tegon Celorito.s om 19,00 uur. 

PROGR-AMl-!A J.UNIOREN 

ZONDAG 11 november 1973. 
- L0ns 2 - vrij 

12 .OO uur· D,H,B,R,K, 1 
10,30 uur Quiok Steps 3 

- Lons 3 
- Lens 6 

WOENSDAG 14 november 1973, 
20.15 uur Qi,liok 1 - Lens 1 

ZATERDAG 10 november 1973. 
14.30 uur Neptunus 1 - Lens 1 
14.45 uur Lens 4 - Vredonburoh 5 
14,45 uur Lens 5 - Wostlandia 5 
14,30 uur v.c.~.5 - Lens 9 

14.45 
13,3Q 
12. 15 

13,30 
13 .30 
13. 30 
13.30 

Lens 10 - vrij-· ·· 
uur Lms 11 - v.v.P.7 

J.\Ur Lens 12 - Quiqk . 7. 
uur Ooiovo.ars 5 - Lens 13 

Lens 14 - vrij 
uur Lens 15 - S.E.v.5 
uur Lens 16 ·~ Quick 10 
uur Tonogido 8 ~ Lens 17 
uur Vrodonburch 17 -Lens 18 

Lons· 19 -:-.vrij 
13;30 uur 
12. 1 5 UJ.\r 
12.15uur 

K,M,D,6 . -:- Lens 20 
Lens 21 - A,D,0.19. 
Lens 22 ·...: Flamingo I s 6 

.. 

• 

Terrein: -----
Ockonburgh 
Nijkerklao.n 

Sav.Lohrnanlaa.n 

Abr.v,Stolkwog, Rotterdam 
V1 . ' 

. V3 
Dodomsvaartwog 

V2 
V2 
Zuidorpark, 2e ged. 

V3 
V1 
Rodola.an, Voorbûrg 
Vrodonburchwog, Rijswijk 

Houlwog, .Wateringen 
V1 . 
V2 5 



6 

12,15 uur Lens 23 

AFSCHRIJVI!füEl'T: 

~ Velo 23 V3 

Schriftel:!:_,i~ 

Telefonisch 

v66r vrijdagavond 18,30,uur bij do hoor G.v.d.Stoen, l'Tunspeotlaa.n 

vrijd.clgavond tuss0n 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval 'JgJ, 
ziekte): A-klass0rs ( 1 t/m 8) : dhr.J,Ilop, tel.94.41.59 · 

·, B~klassors ( 9 t/m 15): dhr.0,Kortekaas, tel.67,40.40. 
C-klassers ( 16 t/m 23) : • , . 

In noodgevallen kunnen do junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11,00 
uur 'afbollen bij dhr.à.y.d..Stcen, tel.39,86.94. . 

AFKEURil'TGEN: Do junioren mo0ton bij slechte woc,rsomstandighoden steeds do af
keuringslijston raadplegen. Telefonisch0 informaties word0n hiorovor 
~ v0rs trekt. · 

· IHET~PKOMERS: Weg0ns h0rhaald niet-opkomen wordt d.0 volgond0 sp0ler dit soizoen 
'I ' ~ niet meer opgost0ld: J .Post·. 

KEEPERSTRAil'Til'TG: vrijdag 16,45 uur voor B,Bruens en II.van Kloef 
zat0rdag 10,00 uur voor P.van Domburg 0n J,llfonger. 

D E 0 PST ELL INGEN: 

LENS 1 L,Bp,ams, C,Bö0sobln, J.do Hilator, E,!Ioofna.;ol,' A.Jungschliiger, 

LENS 2 

LEHS 3 

R.v.Ifoort, A,do Pagtor, J ,v,Rijn, A.Schneidor, G.Trommelon, R,Zoun, · 
R,Lavooy, L,Koning. Leider: Dhr.C.Franko. Samenkomst: 13.15 uur Lans

vrij .. ., (terrein. 

·.G.Bloks, C.Hooghiemstra, A,Kloiwogt, P,Lojewaan, R.v.d,Meer, 
M,l,!agnoe, B.Ruiterman, II.Stravor, F-Voeron, J.v,Velzen, R,Vorbarendse, 
G.Lelieveld. Leider: Dhr.P.Janson, Samenkomst: 11 ,30 uur D,H,B,R.JC.-. 
terrein. 

LENS 4 ll.v.d.Broek, E.Castonmiller, A,de'Groot, R.Heemskork, R.v.Hoek, 
J.Hollink, W.v.d.Linden, R.v.Lu::rnmburg·, P,Meyer, P.v.Rijn, J,Slabbë>rs, 
·M.v.Wassom. Res,: P,do Wolf. Leider: Dl'-1',A,Blok. 

LENS 5, A.v.d.Aar, A.v.d.Berg, P,Booms, A,Brouwer, R,Guit, A,Hoofnagel, 
G,Hogervorst, H.Koyner, A,Slabbors, J,Tettoroo, J.Wijngaarde,·H,Ruy
ter, E,Reosink, F,Klos. Leider: Dhr.J .Jfoynen . . 

LEiTS 6 R.Bom, E,Booms, P.Driessen, J,Iloutschilt, R.v.d,Lindo, F,Magneo, 
F.v.0ost!lyen, F.v.0s, J,Ruytcrs, J.v.d.Voort, J.do Waal, F,îfoutors, 
F,Jonker.·Leidor: Dhr,F,Flumans. Samenkomst: 10.00 uur Quick-Steps-tor:c. 

LillS 9 : zie vorige week. Leider: Dhr.ll,Zoet. Samenkomst: 13,45 uur-Lens-terrein. 
ui:rn 1 o: 
LENS 11: 

LENS 12 

LENS 13: 

LE:l'IS 14: 

LElrn 15: 

vrij. 

G.Boelhouwer, K.v.d.Endo, R,Leyn, M,Looye, G.Mahiou, T,v,Marcm, 
R.v.d.Meer, K.v.d.Meys, M.v.d.Mye, Th.Prins, J.v.d.Wel, lVJ.Prins. 
Leider: Dhr.W.Kouwenhoven. · , 

P.v.Domburg, ll.Uding, II.Coli, P.v.Duyn, P.Elom,. c;;LiiJman; R,WijsnÏan;·. 
F.Kortokaas, L,Lejewaan, D.v.d. Zwan, W,Groon, R.Tokkie. Leider: Dhr. 
BijstGrveld. · · ·· - · · · · ·· ·-· ·• · 

M.v.Zweden, R,Zetz, H.G.Wubben, J.Spolor, F.Kras, A,Hoonstok,· 
C.Harland, R.v.d.Boogaard, R,Blank, R,v.Loedon, R,Hoppenhrouwers,· 
!,!.Jansen, R,Sanders. Leider: Dhr.JJankors. Samonko• st: 1t,30;uur Lens-. 

vrij. A.Koovoets zio Lens 15. (terrein, 

P,Hoomskork, A,W.Janson, J.A,Korte, A.J.v.Pelt, T.J.Grimborg, R.J.v. 
Eldoren, P.J,Dullaart, A.W.Schmitz, L.v.Maarsevoen, W,Rots, A,Koevoots. 
Ros.: ;l..Sips. Leid.or: Dhr.M,Verhcesen. 

LEiTS 16: P.v.d.Burg, F.Fortr.,an, W.Frantzen, R,v.Loón, .P.Lucas, 0.Iluis, R,Nooru.o-· 
loos, A,0vergaauw, P,Valkenburg, F,v.Velzen, R'.Verstoog, C,Vermeulon. 
Lo i(lor : Dhr. A. W a.g~nn.ar. 

Lil!S 17 M.v.Baggum, C.v.Beok, R.Bon, W,Heynen, E.Kaudcror, A,Koevoots, 
P.Lelyvold, Th.v.Luxor.iburg, s.v.d.Meor, W,Valontin, F.Verbaren<lso, 
R,:l.e Keyzor, J.Rio• on. Leider: dhr.W.Michels. Samenkomst: 12.30 uur 
Lens. 



LEUS 18: als vorige woek, Loidor: Dhr,B,Osse. Samenkomst: 12.30 uur Lons. 

LENS 19: vrij. 

LENS 20: als vorige week, Leider: Dhr.R.Poters. Samenkomst: 12.30 ~ur Lens. 

· LÊNS. 21 ; :_·á11t-,i~r:Î.g~ w~~J<i: Leider:.· Dhr. W. v .d.Tol. 

LINS 22: 

LENS 23: 

als '!orig~ woe½:, Leider: Dhr,A,Bauraan. 

C,Coonon, N ,Franken, L,do.-Gruytor, R.de Ho.en, H.Jansen, J .Kok, 
R.KloylÎorg, L.v,Luxomburg,, R.Straub, J. Vogel, M,Kerkhofs, T,Pluggc, 
R,Ioperen. Leider: Dhr,A,Banning. 

--~----C-ICTJ,SSE KWIZ. 

l'loonsdag, 7 november (vandaag) begint de Junioronkwiz in de kantine van Spoorwijk, 
Do volgende spelers worden om 18,45 uur bij Spoorwijk verwacht: 

M,Kerkhofs, II.Planken, A,Mo.o.s, W.Vo.lentin, P,Luoo:s, W,Fro.ntzen, 
A,Overgo.o.uw, C,Vormeulon. · 

Als coach zal optreden Martin Reuver, Belangstellenden zijn uitera=d van harte 
welkom. 

Uitslagen Junioren 3-4 november !~IJ..:. 
Lens 1 - O,N ,A, 1 1-0 o.s.c.8 - Lens 15 3-2 
Lens 2 - Ra.va 1 0-2 .' Lens 18 - V • .V.P.11 6-1 
Lens 3 - Gr. W. II Vo.c 2 3-2 Lao.kkwo.rtior 10 - Lens 1.9 0-3 
A,D.S,2 - Lens 5 3-1 Zw=t Blauw 3 - Lens 20 5-2 
Lens 6 - Blo.uw Zwart 3 2-1 H.v.v.9 - Lens 21 0-3 
Lens 9 - Rijswijk 6 1-0 Texas/D,H,B,3 - Lens 22 2-7. .. 
Lens 10 - Rijswijk 7 1-2 .. Lens 23 - Duno 11 2-2 
Spoorwijk 5:.. Lens 12 3-3 
Lons 13 - Rijswijk 10 6-0 
Lons 14 - Vios 7 3-1 

Standen t/m 27 oktober 1973,-
5 - 1Ó 

. i ..., ::ia 
6 - 8 
6 - 8 
6 - 7 

v.u.c. 
Rijswijk 
A,D,O, 
LENS 16 
Schcv. 
l'lostl. 
v.c.s. 
Quick 
Lo.n.kkw. 
R.v.c. 
D,II.C. 

S .o .A. 
1I,I,K: 
D.w.o. 
K.M.D, 
Velo 
Quick 
Zw.-Dl, 
R.V.C. 
LEffS 20 
s.v.a.w. 
Duno 
Schov; · 
Iluind,S. V. 
die Ho.gho 
Velo 
Loo.sa.. 
G.D.A. 
LEUS 23 
Uilh, 
Quick 

6 - 12 . 
7 - 12 
5 - 8 
7 - . 8 
T- 8 
7 - 6 
6 5 
6 - 4 
7 - 3 
6 - 2 
4 - 0 

6 - 12 
6 - 8 
6 - 8 
6 - 5 
5 - 5 
6 4 
5 - 3 
1 - 2 
5 - 1 
1 -. 0 

7 - 12 
7 - 12 
5 - 10 
7 - 9 
7 - 7 
7 - 6 
5 5 
7 - 5 
5 - O 
7 - O 

Tonegido 7 - 14 
O.D.B, 6 - 12 
v.u.c. 7 - 11 
B,M,T. 7 - 9 
Loosd. 7 - 7 
Crcmvl, 7 - 6 
LENS 17 6 4 
Quick St. 6 - 4 
v.c.s. 6 3 
Velo 6 - 2 
Gona 7 - 0 

LENS 21 5 - 10 
Wilh. 5 - 7 
H.v.v. 4 - 6 
A,D,O, 3 - 4 
R,A,S, 5 - 4 
Ooiev. 4 - 3 
Vies 4 - 3 
II,M.S ,II, 6 - 3 
Or,Bl. 1 - 1 
Wcstorkw. 5 - 1 

VOORLOPIGE ICI\.ICI\.-AGENDA, 

R,K.A.v.v. 
Vrodenb •. 
v.v.P. 
Celeritas 
LENS 18 
Lo.akkw. 
II.B,S, 
rr.v.v. 
Quick st. 
R~v.c. 

Kranenb. 
LENS 22 
Rijswijk . 
Flo.r.iingo's 
H,D,V, 
Velo· 
Trior.iph 
Quick· St. 
Bl.Zw, 
Texas 

7 - 5 
3 4 
5 - 4 
7 2 
6 - O 

5 - 9 
5 - 8 
5 - 7 
3 - 5 
6 - 5 
5· .;;·· 4 
3 - 3 
5 - 3 
5 - 2 
6 - 2 • 

Enige tijd geleden hobbon wij u con opgave gedaan von 
de voorlopig door do Ko.Ka geplande ovcn_omonton, 
Er zijn inmiddels enkele mutaties in·hot progro.rarJO. 
aangebro.oht, waardoor hot ons wenselijk lijkt nQgmo.o.ls 
onze plannen aan U kenbaar to r.io.k:en.· · ·· ·· .. :.: ·· · -

17 november 1973 Beo.to.vond Jonge Senioren on 
A en B-klas·sers. 
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.. ,., i 23 ,_nqvember . . . ,. · ·):: ... '.. . - , . .. _ . · · t/m "c·•·· .-.... ) · Kerst-klaverjasdri ve, 
21 december 1973 ) 

,. · 22 docomber--197>·· - Filmmiddàg cq,-avond voor A-, B- en C-klassors 
en .pupillen. on w~lpen. 

Kerstvakantie 1973 - Speeldag of -avond. voor de jeugd, 
't-Is-maar,. dat"u het we.et, dan kun.t u alle avonden nu reeds vrijhouden, -,-.... . , 

·, ·, KaKa 

DISKO-AVOND 17 november a,s, 
Gezien het moer dan eclatante sukses van do op 28.september j.l. georganiseerde diskoavonà. heeft de· KaKà zich gehaast om zo spoedig mogelijk wee_r een disko-avond 
vast te stellen, 
Uij hebben voer çle vernnd9ring eens gekozen voor een .zaterdagavond, wat als groot voordeel heeft, dat de óok deze keer w:eer ui tgenodigdo chioks van KlHEK SPORT vroe-ger en frisser aanwezig kunnen ziJn, . 
Ncrmaliter moeten dezo meisjes namelijk vrijdàgsavcnds trainen, waardoor oo~ hoop energie verloren(?) gaat. 
Dat zij do.n toch nog elke avond verschonen zijn, ploi t toch wol voor_ h9t hç,ge p.oil, waarop de Lens-diskoavcndon stao.n. . · · · · · · · 
Eon 'tweede voordeel is, dat do FAIR-IMFRESSION-DRIVE~IN op dozé avond nog niet bezet was, waardoor hët ons mogelijk was dozÖ suksesvollo on momenteel zeer pcpu-lairlil· diskotheek te kontraktcren, · · · 
Enkele nuttige gegevens, die jullie zeker moeten woten, zijn: 

1. _toogangsp~ijs, ondanks 
2, ·ao.nvang 20,30 uur. 

de olieboycot _Fl. 1 ,50 

3, sluitingstijd in ieder geval voor 0,300 uur, 
Wij rekenen weer op jullie, want slechts door een grote opkomst zal dezo avond woor oen groots suksos kunnen worden, 

KaKa · 
Lans 1 ,- ONA 1: 1 .. -o ... 
Na epn v.rij slechte. k.ompeti tie-start lijkt Lens 1 zich te herstellen en mot enthousiasme en 100}b inzat, het de tegenstander bijzonde;r -lastig te maki,n, Een ·technisch beter Ona ondervond· dit (lfgelopen zaterdag, teen, het op het Lonstorroin moest aantreden . tëigen o-ori hçi.rd ·werkend Lens. · 
In cle eerste helft, waarin rochtsbui ton _Fr9d na:'en ?,l:,snal hot strijdperk moest· yorlaton vanwege eon achil~espoosblessuro, ontspon zich con gelijkopgaande strijd, waarin doelrijpe, kansen wederzijds niet werden benut .• Icnskoopor Louis Baams· wist in deze. periode op uitstekende wijze· zijn dool schoon te houden, · na: do rust, wanrin do geblesseerde Riny v. Nourt word vervangen door Ronald Lavooy, werd eon sterker Ona kundig afgestopt door do goed draaiende Lens-verdediging •. na goed .ui tverded:igen ontstond eon· scrimmage voór hot Ona-doel, ·waaruit Jos v.Rij11 op fraaie wijze wist. to scoren. Eon fol Ona bogÓn-furious aan to vallen, maar ract veel kunst::. ê,ri" vliogworîc"hield do Lons-verdediging stand. 

;~.D.S.2 ·- Lens 5: 3-'·1; 
Voor dc · rust ging het 'gelijk op, maar door 
oen uitval van A.D.S, kwamen wij op e~n 
ongelukièige achtérstand van 1-0, Hierna 
kwamen we sterk opzèttèn on door knap 
doprgaan vnn R.Guit kwamen wc door een 
schi ttorend doelpunt gelijk, Hio_rna_ I<:r.ogg21_, 
wo nog twee mooie kansen, die jammer :&O": ... ,_. 
noog niet werden benut. 
Na rust )wam,A.D,S. erg sterk opzetten, 
1-rc.t resulteerde in 2 doelpunten. Not voor 
Lens 6 - Bl.Zwart 3 (Jun,) • 

J,v.Rijn 

hèt einde kwam H,Ruytor in botsing 
mot eon tegenstander, w'1arbij 'hij oen 
hoofdwond opliep, welke in Loyonburg 
m;ost ·worden gchocht, 
Over het algemeen wordt hot 
'\l,r!;e;i;-, .maar hot is· nog niet 

.h.ot zijn moet, 

Aanv00:rdor P.Eooms. 

sp0lpoil 
zoals 

. ·~. Op deze eerste autoloze zondag mocht ons zesde A-toam aantreden 
klasseerde Bl.Zw:irt. Aan hun postuur kon r.ion dat wel zien, !~(lar 
zij vertoonden~ N6ó. 

tegen hot hooggo
a5.n het spol, dat , 

In , let 00rsto godool to van deze puur pi ttigc wedstrijd waren beide ploegen aan ol-81ca'1r gewaagd, r.1a1r na hot drá.aion ( thee clrinkcm was 0r niet bij) was hot spoiboold 



totaal verandorcl. ïn ons- voordeel door enkele veranderingen in do opstelling, 
Hierdoor konderi de onzen steeds ·moer druk ui toef.enen op het doel van deze· gewaar~ 
deerde tegenstander, dat al spoedig ~esulteerde in eon 2-0 voorsprong, 
Door goed opbouwend'werk van Arn,B, en het bijtijds benutten van de hem opgelegde 
kansen door Ed.B, was de basis van deze overwinning. Door een eigenaardig go
plaatste bti:l' wi_s·t El.Zwart toch nog onze keeper te verrassen, raaar dat logde 
voor hen · tooh,,geen ,gewicht in do sch.aal. · 
Om op·o~zî3,;'foe~?an•Ferd,v°=1 Os terug te komen, is, dat hij op con brillanto ma
nier zijn.hok heeft verdedigd, dus eon kleinil wolgomocnde hulde op deze plaats, 
waarraoo do spelers van bovc?gonoemd elftal hot wol mee oons zullen zijn, ,niet-
wo.n.r? , 
Tot slot., wees niet bang om to voetballen, 
laars. 

Verslag Lens 14 - Vios 7 •. 

dan lappen wc do rest ook aan onze 

F,Flumans. 

Deze wedstri,jd. begon 10 rainutcn te laat. Lens begon op volle sterkte tegen oen 
met 10 nan spelend Vi-os. Lens kwara in het begin in gevaar, 'maar doolraan Groenewe
gon was op z'n hoede. Maar al na 10 minuten scoorde Wasserman uit con voorzet 
van Prins 1-0. Lens bleef komen en het tw·eedo goal kon niet lang uitblijven. 
Prins nam oen corner, die door do hole Vios-vordodiging werd gemist en toen door 
Oostorveor bekwaam werd ingeschoten •. De rust ging in mot do stand 2-0, · . 
Do twoodo helf~ gaf eenzelfde spelbeeld on hot was weer Oostorveor (topscoorder) 
die na een kwar'tier ·-3-0 scoorde·: door een zwak ogenblik· van do verdediging kon 
Vios de oor roddon (3~1). In do laatste minuten miste Lens velo kansen, maar het. 
bleef 3-1 {"en Prins bedankt voor het meespelen). 

Toxas/D.ll,B,3 - Lens 22: 2-7, 
In een bij vlagen zeer goed wedstrijd 
hooft Lens 22 wederom 2 punten aan zijn 
totaal toegevoegd. 
In do eerste helft liet Lens al duide
lijk blijken, wio de sterkste was.· 
Zowel konditioneel als technisch was 
de blauwe brigadó heer en meester. On
danks hot grote veldOvorwicht was de 
4·-2 ;ruststand ecm sohr/llllele afspiege
ling van deze overmacht. 
Voor Lens verzorgden Hans Erkelens (2x) 
en Robbio v\Wijngaardon (2x) do doel~ 
puh1en. In de tweede helft eenzelfde 
spolbèold: een aanv~llond Lens on Toxas/~ 
D,H,E. als de kat in het nauw. Door hot 
gehaaste voetbal van Lens on~brak do 
precisie en werden doelrijpe kansen een-

Lens 14 (de ~ampieonen) 
Ha Ha 

voudig te niet gedaan. Desondanks 
word uit al deze mogelijkheden nog 3x 
gescoord, (7-2) 
Omdat do aohtorhoode, met eian het 
hoofd René Raaphorst als grote uit
blinker, geen verdere Texas/D,H,E,.
troffers toeliet, eindigde dozo wed~~ 
strijd in een dikverdiende, geonszim1" 
geflatteorde 7-2 overwinning, 
Proficiat jongens. 

Ton Eauraan 
Leider Lens 22. 

PRÓGRAMMA PUPILLmN W WELPEN 
PUPILLEN 

ZATERDAG.10 november 1973. Terrein: 
12,30 uur Quiok 1 - Lens 1 Sav ;LÖhmanlaan 
11.00 uur R.V.C,2 - Lens 2 Sohaapweg, Rijswijk 
11.15 uur Lens 3 - O.r.Blauw 1 V1 
11. 15 uur Lens 4 - R.v.c.4 V2 
11 .15 uur Lens 5 - Gona 3 V3 
10.15 uur · Lens 6 - A,D.0.7 V3 
WELPEN 

ZATERDAG 10 november 1973. 
11.30 uur Quiok 1. - Lens 1 Sav.Lohmanlaan 
10.15 uur Lens 2 - Dynamo'67 1 Y1 
10.15 uur Lens 3 Tedo 1 V2 
9,30 uur Lens 4 - Dynarao'67 2 V2 
9, 15 uur G .D .• A .• 3 - Lens 5 Loosd.lloofdstraat 

AFSCHRIJVIllGW: 

Schriftelijk: vó5r vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G,v,d.Stoen, Nunspoetlaan 303,
9 



• 
Telefonisch : vrijdn.gc.v;>nJ. tUSS('ll 18.45 on 19.30 uur (uitsluitend in gova:l yun 

ziekt0), tol. 66,13.14 Klubgebouw. ·1 .. ' 

In noodgevaller, kunnor, do pup:tlleh en welpen nog .op zaterdagochtend tusá:c;~, 8~45 
en 9,15 uur afbollen,. 'j;el.66.13.14 klubgebouw. ···" 

AFKEURINGEN: Ilij slechto we0rsor,;standi6h0don steeds eerst• de afkèuringslijsten ·-·-.. 
ra3,dplegen. Stac:t dac.rop bij "Pupillen en welpen" vermeld: "GOEDGE.:.. 

• KEüRD", füiii st0eds r,aar veld of punt van samenkomst komen, IN DIT • 
GEVAL J,,AG ER DUS NIET TELEFOUISCH WORDEN GEillFORMEERD NAAR EVE!JTUEÎ,L 
AMCEURI'.WEN, . 
Staat bi,j è.e afkeuringsadrosso::i bij "Pupillen cm ,ielpon" vermeld: ·' 
"ZJ;E 1\.I<'!&J,1Ili"GS1IJST", den moet als. volgt 'C,ordén gehandeld:· Voer do 
thuicwedstrijden raoot juniarenlijst worden geraadpleegd. Zijn_d,Q: ·: _., 
wedstrijél.en van Lens 4, 11 en 16 goedgekeurd, dan gaan 90k de Pupi;L
len- en 1/Glpen·',;ods tri jden op ons veld doo::::: -•--'---• .. c...-. --.-, -----:; ·---•., ---.-~ 
Uitsluitond voo~• de uit~,edstrijden mag in.dat geval telefonisch • 
wc:rden goin::'or,neerd of hun weds tri jdon dooreaan. ( Tel. 66. 1 3. 14. ) en_ 
we], zaterdngoehtc1d tussen 8.45 en 9. 15 uur., .· _ · 

.DE OPSTEL.LIJ-îG:CN: . . ' . • 
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LENS P 1 

LE::TS P 2 

Lcidor: Paul v.d.Steen, Sa• enkomst: 11.30 uur I,gn__s

LilîS P 3 

~~§._!:_1 
LEl'JS _P _5 

LENS P 6 

als :wr,.::;o wesk, Lci_0:s,_:;,:: Rob Hoefnagel. Samenkomst: 10.00 
uur L0ns-terrein. 

113 vcri~e wcokn Leirlo1": Otto Kortokaas o 

n.ls vorige -;roek.. !:~!_6:_c.,:; li1rcd do Kl0yn. 

als. vorigu ~rook" Dhr,!Iopponbrouwor. 

aln :vo::-igo :,;oclc, met F.v.Gorp, zender :B1 .v.d.Hoeven. 
'1t:2-~~!.: Coen 1Ioo_;hi0mstrae 

alp: vor:.513 weck. LGiè.er, llansZoun. 
];~,;:éï.":komst: 10. 30 uur Lens-terrein. 

tcrrcirio. -

LEN"S W 1 

L:mi'!S H 2 als VO:!:'igG week, • et A._Kuipcr i.p.v. ]3,Roozendaal. Leider: Guus !Ioyne.1. 

LErJS W 3 

LEJ.ITS °!!_1 
LEUS 1f 5 

als vv:z..--i~-;e ,rcolc, mot :B"Rooze'.rLdn.al i"p.v. A.Kuiper. Leider: Jo_s ,.v.,d.En

als vorige wook, mot J.v"Wasscm on A.v.Gorp.-··Leidcr: Lox v.d.Meor.dc. 

·als vorige irnuk, zonder A.v.:Blitterswijk. Leider: nhr,J",Riemen. 
S2..rnanko!ï!st: 8 i 15 uur· Lons-tor.Î'oin . . . ., 

Ui tslagon Pupill,m c;1 rfoJ.pon. 
Lens P 1 V,C,S. l:- 1 3-1 · Lens W 1 G:D9S. w 1 1-0· 
Lens P 2 - Juvon~c.~ P 1 
Wilhelr.;us P 1 Lcl'S P3 

2-0 v.c.s.• w 2 Lens W 2 0-"0 ·(vr',: 
5-1 ( vr.) G"S~C. w 1 -Lens W 3 2-0 

Rijswijk P 5 Lom, P 4 ·1-0 D.s.o. W 4 .:. Lons W 4 - 0-1 
Scheveningen P 3 - L~~s P•5 
Lens P 6 - ICrm10nburg P 

,r-o·· v.v.-P. 1f 5 - Lens •W 5 3-0 
2 1-1 

=-cL..c.en~s-'P'----1---'V'"".-'-c..;.,c;;,;:s, P. T: ·.3-=J ( 2-0). 
Ons eerste :-itJU:)illenelftal beg-on evenals togen Volo do weck daarvoor ,erg ·o..anvall'onC.. 
Het oersto doelp-w:1t ken ·,tiordoor al na. ca. 5 minuten spelon worden genotecird door 
Richard van dor Ilüok, d:'.o oen direkte vrije schop achtor de nauwelijks reagorendo 
V.C,S.-·doelmc•.n krwlde. Do .tweod.e goa.l liet ook niet lang op zich wachten·. Binnen 
10 minuten wiEt Hans v.d.Ifiouuer.huison d0 koeper met eon droge knal te passoren,' 
na goed voorbGJ""oidcmd 1rerk van Fred Rans on Frank Lcknhcna. Hierna vcrvio.l Lens 
in dezelfde fout als togon Velo, nl. kansen om zeep brengen. Tot do rust bleef 
het 2-0. Tijdc:1s cla rus-~ kwo.r.:c::.1 dc nu zo langzn.merh.:md tradi tionocl wo·rdonda 
oncniGhcdon wc'3r op gO.YiS" :i:1c hoo:?, è.at hicrq,a..vi nu eens· een cinçl komt. 
na de rust viel Lo~c. G'.'"0:1 ,erug. 1)3 V,C,S,-aanvoordor profiteerde hiervan· cm 
schoot do bal r.c::itor cnzo b,epor, d!.e bij dit doelpunt niet geheel vrijuit ging,' 
IIiorna nara L0ns het hof't 17-:~or in hnncl011" V 9CPS. k"wa• or niet t1oor aan te pas. 
Micka V0enrm11 b:'.'ach·c do ei:1dcta:1è. op 3-·i, door de bal koelbloedig achtor de V,C,G ,-
doelman to scl:icten: 
Gaarne zo douri_;aG....11 do vclgGnd::J vok.3n tegen re~" Quick (uit) en -tt.D.o.· (thuis). 

Paul· v.d.Stoen. 



COCKTAILICOMPETITIE, 

De uitslagen van do afgelopen wook waren: 

Ajax - Bayorn München 3-0 
Feyonocrd - Barcelona 0-0 
Real Madrid - A,C,Milan 2-1 

Do stand in poule 1 is: gospoold punten to~on voor 
1o, Foyonoord 5 9 17 0 

= 2e, Real Madrid 5 4 8 16 
3e, Dayern München 5 3 2 12 

Do stand in poule 2 is: 

1o, Ajax 5 8 16 3 
2e, Bo.rcclona 5 3 8 9 
3o, .A.C,Milan 5 3 3 14 

In poulo 1 is Feyenoord deze 1ste poriodo bovenaan geëindigd, in poule 2 is dit 
Ajax. Het verschil mot do andere klubs wordt al erg groot, Alleen Barcelona 
komt sterk opzetten. Uit de laatste 2 wedstrijden haalden ze 3 punten, Tegen 
hot nog zonder puntenverlies zijnde Feyenoord word 0-0 gespeeld, Wij hopen,d:àt 
zij voor de spanning gaan zorgen. 

Het programma.van a.s. woensdag 7 november is: 

14,00 uur 
15,15 uur 
16.00 uur 

Barcelona 
Bayorn München 
A.C .!ülan 

- Real Madrid 
- Ajax 

-,Feyonoord 

Verzamelen om 13.30 uur in het klubgeböuw voer allo spelers. 
Onze tototips zijn voor do eerste wedstrijd oen 1, 

voor de'tweodo wedstrijd eon 2 on voor do 
laatste match eveneens con 2, 

Naast deze drie thrillers vindt er a.s. woensd~ om drie uur nog oen groots 
gebeuren plaats. Onze jongste welp André Kuipor·zal dan de eerste paal slaan xan 
onze nieuwe klubgobouw. Wij geloven, dat geen onkel Lonslid dit mag missen .• W:Îj 
zijn bereid 01,1 hiervoor deze wedstrijden voor con half uur to onderbroken. Wij, 

'verwachten vele Lonsleden, vaders, moeders, br0ers, zusters on andere belang-.-.. 
stellende bij deze opening. Het klubgebouw is a.s. woensdag va.>1af half twee weer 
geopend. 
Alle=s12olers worden dan ook weer om 13,30 uur verwacht. 

De stand voor de beste voetballer van de cooktailkompetitio is als volgt: 

1.- Roy Loveriks. 40 pnt. 
Robert Wass-,rman 40 pnt. 
Manfrod Rutgors 40 pnt. 
Victor Voenman 40 pnt. 

2. Iforry Honkos 38 pnt. 
3. Ronald van dor Hoek 36 pnt. 
4. Edwin van dor Harst 33 pnt, 
5, René Fromborg 30 pnt. 

Eddie Perreyn 30 pnt. 
Jaap Rombouts 30 pnt. 

Bij do keepers ziet deze lijst or als volgt uit: 

1 • Michel van Zwol 42 pnt. 
2. Peter Scholtos 37 pnt, 
3, Ronald van Borgenhono- 33 pnt. 

gouwen 

TOT W O E N S D A G 
--=================== 

I. V ,B. 
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0 F F IC IE L·E MEDEDÈLINGEN 

NIEUWE LEDEN . ' 
" 998 L,Eikonaar (s) 

IN BALLOTAGE 
J,L,J.van der Hoff (W) 
l\.DREStrIJZIGINGEN 

- 565 
_,. 571 

R,A,Versteeg 
C,J,Vissor 

. (J) 
(s) 

AFVOEREN LEDENLIJST 

~ 489 J.J,Sohouw (s) 

Era.smusweg 638 Den Haag 

Vriezeveenstraat 85 Den Haag 

de .Jfoibloem 13 
l.leppelweg 972 

Wateringen 
rien Haag 

ing.23/11 

vmi Ostadestraat 255 Den Haag 

DE EERSTE PAAL GESLAGEN 

664162 

670073 

01742-4335 
292134 

Zoals u allen wol zult weten, is afgelopen woensdag 7 november de eerste paal_ 
voor onze nieuwe akkomoda.tie geslagen, 
Er waren biJ dit grote gebeuren erg veel jeugdige Lensertjes aanwezig, die nor
maal op deze middag in do cocktailkompetitie spelen, Verdere aanwezigen waren 
ca. 20 oudere leden en oen aantal journalisten en fotografen. 
Het hoogtepunt van deze middag was echter het slaan van do eersté paal door ons 
jongste Lenslid (7 jaar) André Kuiper. Voor _dit grootse gebeuren had hij na"BJ.ur
lijk enkele fa.milieledon meegebracht. 
~Tadat allo aanwezigen, pupillen en welpon zich in het Lens tenue hadden gestoken, 
begaven alle genodigden en aanwezigen zich na.ar de plaats, waar de eerste pe,al 
moest worden geslagen. 
Ondertussen zag André lijkbleek, hij was vreselijk zenuwachtig. Wat wil je ook, 
met al die fotografen. 
Als eerste moesten wij poseren voor de fotografen van de Ha,_agsche Courant en het 
Binnenhof, vervolgens werd do paal geslagen onder luid gejuich van de belangstel-
lenden, daarna word nog even geposeerd voor "het Vaderland", . 
Hij kunnen. zeggen, dat André hot erg goed heeft gedaan. Er ligt voor hem zeer 
zeker een grote carrière kla.a.r als "eerste pa.lcm slaander". 
Na het officiöle gebeuren ging iedereen weer na.ar het klubgobouw torug, waar een 
konsumptio word a.angebodon. Hierna trokken enige Lensledep zich terug in de bo
stuurskamor voor enkele interviews en do pupillen en wel;;,en begonnen aan do 
training. 

Paul v.d,Stoon 
'LENS 1 KWAM TER)JG 

Lens '"1 bracht zondag Naaldwijk in eigen huis de eerste noderlaag toe. Eon pres
tatie, welke racer reliöf krijgt als wordt bedacht, dat koploper DHL eon week oer~ 
der mot een 2-2 gelijkspel genoegen had moeten nemen na eerst met 0-2 te hebben 
voorgestaan. 
Lons-1 kwam mot con nogal opvallend aanvalsplan binnen de- lijnen, wat wij voor 
oen ontmoeting in het hol van hot Westland als gedurfd kwalific;eorden, Zoals do 
la.atste wedstrijden gebruikelijk viel Lens het oersto kwartier driftig aan. Even
zeer gebruikoli

0

jk is (hela.as) het niet benutten van fraaie kansen in die periode, 
Toen daarna do teugels 1-mt raoestan worden gevierd, was het Naald.wijk, dat de bal · 
in het dool wist te frommelen, Zo ging het al zo vaak on wo hielden ons hart vast, 
Lens 1 beet zich echter karaktervol door deze zure appel heen, maar vorder dan 
thee in do rust kwam het niet. In do tweede helft beheerste Lens het spelbeeld, 
waarbij vooral komplimenten mogen uitgaan naar onze sjouwers op hot middenveld, 
In de voorhoede voelden Leslio Hazolzet on Wim Keetraan zich niet als voorheen 
eenzaam, d~nkzij do afwissolcmde steun van lTol Janssen on Fred do Zwart. Eon doel
punt hing in de lucht. Met nog eon kwartior voor de boeg begon do Lonsscharo op 
do tribune zich wel ongerust te maken. Bij eon scrimma..30 in het Naaldwijkse straf
schopgebied, leefde onze hoop weer op, omdat do scheidsrechter naar do böruchto 
stip wees,, no.dat Loslie was gevloerd. Aanvoerder Wim Keemman velde hoogst persoon-

1 
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lijk en _·on:t,qrispelijk het vonnis.: De Naaldwijkse· doelman stond n_og __ te bek?,fi!en :;v~;;<; 
de __ :;,ç:hx,;i.k, .. to.en- nummer twee achter--z-'-n-oren·zoefde. ·want het was 1h.ck Brandenb1.1;i::ff, . 
die- in dezelfde minuut en van zeker veertig meter een vrije trap in de kruising.:/· 
joeg. Die voorsprong liet Lens zich niet meer ontglippen. Dankzij de overwinnirt,; 
klora Lens twee plaatsen· op de ranglijs·f en :i,s binnen. hot bereik gekomen van -n=-

. mcr·4 "V;l'rbu'i-èh, 'diit Óver-tweè wokeii""op bezoèk komt. Vorburoh verloor in Leiden 
van LFC, dat nu als derde staat geklass.\Jqrd. 
Do stand: De opstelling: 
DHL 8-4-4-0-12 11-5 ,. 
''lilhclraus 8-5-2-1-12 14-7 Cees v.d,Beek 
LFC 8-5-1-2-11 8-7 Pctor_de Jongh 
Verburch 8-4-2-,-2-10 13-9 Ruud Fortman 
RKAVV 8-2-5-1- 9 11-6 Hans Zoet 

Donald ,Schönhcrr LEN s 8-4-0-4- 8 8-13 Jan Englebert ,. 
Lugdurium 8-2-3-3- 7 8-7 
Naaldwi-jk 8-1-4-3-"6 11-12 Dick -Bra.-:idcnburg 
Lakwa 8-2-2-4- 6 8-8 Loslie Hazelzöt, 
'I'exas 8-2-2-4- 6 9-12 Fred de Zwart 
Velo 8-2-1-5- 5 5-10 Nol Janssen 
Blauw Zwart 8-2-0-6- 4 8-18 Wim Koe t~1an 

LENS 2 was zondag vrij, maar kwam toch wat dichter bij de gevarenzone, oodat DHC 
van SVV won. VCS versloeg RFC. Postduiven verloor van St,Volharden en De Mussohen 
won van Overmaas. De stand is nu: 

CKC 2 8-6-2-0-14· 15-8 
St,Volhardon 2 8-5-"1 -'2-11 16-11 
Do Mussohen 2 8-4-2-2-10 · 17-15 
v.cs G .. 8-4-2-2-10 10-9 
Postduiven 2 7-2-3-2- 7 9-7 
Gouda 2, 7-2-3-3- 7 5-5 
L E JiT s 2 · 8-2-3-3- 7 13-12 
RFC 2 8-3-1-4- 7 8-12 
Ovcrmce1.as 2 ·-.8-2-2-4- 6 9-17 
DHC '2. 7-2-1-4- 5 13-13 
SVV.3 8-1-3-4- 5 10-12 
Fcyonoord 4 7-1-1-5- 3 12-16 

LEHS 3 zag zijn wedstrijd afgekeurd. DHL speelde gelijk tegen HBS en dat doden 
ook Naaldwijk·e~ RMSH. In do stand 

0

kwam daardoor geen wijzie-ing: 

TOGB 2 
ODB 2 
LE N S 3 
1fostlandia 2 

16-4 
. 17-11 

Zondag speelt Lens 3 thuis tegen DTIL 2 
HMSH 2 
DHC 3 

. ,,.., . 

6~6-0-0-12 
7-4-2-1-10 
6-4-1-1- 9 
7-4-0-3- 8 
7-3-2-2- 8 
7-2-3-2- 7 
6-2-1-3- 5 
6-1-2-'3- 4 
6-1-2-2~ 4 
7-1-1-5- 3 
7-0-2-5- 2 

15-7 
10-8 
9-7 

13-10 
10-8 
6-12 

PDK 2, Eon overwinning is noodzakelijk 
om niet to ver achter te raken. · 

:?DK.2 
Scheveningen 2 
lfaaldwijk 2 
HBS 3' 

SLUITDrn KLUBGEBOmf 

4-15 
6-17 
6-12 

Zondag 18 november a.s._zal i.v.o. de voetbalwedstrijd Nederland-België 
d.:, kantine oni 14,00 uur gesloten zijn. 

lTibVrlS VJ\II DE Rl!,"DAKTIE, 
De redaktic verzoekt de volgende heren op maandag 19 november a.s. om 21.30 uur 
aanwoz:ig te zijn·voo:t- oen nadoro kennismaking: 

. ,_ Hans Zoun, Ja,:,.p Colpa, J.van·venrooy, II.Suiker on ],Walhain. 

Een iede~, die verder nog zijn medewerking wil verlonen aan hot tot stand 
vnn dc"Lènsrovue is van harte welkom,, .. 

VOLGElifDE WEEK START KLAVERJASDRIVE. -======-==============--=====--=--= 

De rcdaktio 
Nico Drabbo 
Aad Vervaart. 

komen 

' ' r; _·,, 



DISTRIKT WEST_II-vergadering: _rur.ioorig, _ - _ ,,. 
Uü voorzitt~r sm1ukte afgelopen zaterdag hot ifui-ioogon Lens to verteg~nwoordigon 
Öp de. vergaderingen V!l:11 Distrikt West II van do L.B.A. (Landelijke Bond ,van Am2.·-· 

. 'teur'v'oren:i.gingen.) .en vim Distrikt West II vl¾n de K.N. V.B.. .. , . . 
•• '' .- - • .. ,; \ t .. ••. • f ' 

Bleko.n deze vergtldering,m aµdero jaren nogal eens .zoutarm, nu waren er genoeg . ' ~ . . . . 
ingredië11;ten; .. die het waard, :1;ijn aan u te worden overgebracht: . \ ' . . ~ . ·. 

• . 'h . Sponsoring wordt in de reglooentön opgenomen, doch de verenigingen in beide_vor
gadoringon · gingen· niet a!ckoord met het voorstel, dat inkomsten uit sponsoring 
verkregen in de boeken r.ioeten worden opgenomen; hetgeen tevens irnplicoort, dat' 
.1·,6% óf 2% an,n 'de bond moot worden afgedragen. 
De · ook c1anwezigé· 'bondsvoorzitter W .!foulerrian zou doze zaak "doorgeven", 
G.D.S. 'bracht oiddelf! een.ingezonden brief veel kritiek naar voren over de be
groting van do K.N.V~B. ,Op deze begroti11g prijkt eon tekort van één Llilj.oen 
gulq.en. Om e.i:1kelo posten eruit _te ·licl,ten: 
verhoging post oofonr.ieestors van 164.00,-- tot 315.000,-- (waarop dhr. Meulernan 
reagoorde:'Uaoht r.iaar af, r.iissohien valt hot nog wel mee •••••• (?!). 
Verhuizing bondsbureau. naar Zeist: ruim 300,000,-- alleen voor verplaatsings-·• 
kosten persono0l, afvloeiingsregelingen en verhuizing. 
Overigens .. bleek het pand Verlengde Tolweg voor een goed bedrag te zijn verkocht, 
zodat voor het grootste deel de nieuwbouw. in Zeist hieruit kan worden gofinan
oierd, •. Voor. iedor was een ergernis het fe:i.t, dat zovele begrotingsposten zomaar 
worden.ovorsohredon. Go!Jist word con nauwkeurige kostenbewaking, waarmee dit jaa-r 
0_1, volgens dhr.Meul_er.11:tn, qon aanvang wordt gemaakt. 
Bij de rondvran.g kwar.i het hete ·hangijzer toch tor. sprake: do hoofdkla'sso. 
Hot sektio-bestuur zondagaraatourvootbal heoft, gesterkt door do rogleoonten het 
bos luit tot invoering van .de hoofdklasse genomen, zonder voldoende dc, o.chtorban, 
t.w. do !clubs, to rao.dplegen. Nu blijkt, dat distrikt West I sa.man mot,Oost o"on 
r.iotio in zal dicmon (c-ostound ook door Wost II on Zuid I) Ofü do hoofdklasse toot 
to torpederen. Enfin,· in de dagbladen zult u over dit onderwerp nog we]; lpmne

0
n 

lozen. Hot laatste woord is nog niet gezegd............. · - • ··~ -, ·-· · • · 
Wordt deze motie in do bondsvorg-adoring aangenoL1en, , dan zal .hot soktie-bos tuur· aftreden',' · · · · 

PROGRÀMMA SENIOREN' VOOR ZONDAG 18 NOVEMBER 1973. =--=---=-. ------ .. ------ - . -- .-------" --- ----~-== 
11 .oo· uur 
11.00 uur 
12.oo·'ûur 

'Lens 3 
D.H.L;-6 
A.D.0.9 

LIGGilîG DER VELDEN: 

P.D.K.2 
Lens 7 · 

- Lens 10 
' 

D.H.L. - Brasserskado, Delft H.T.M, lijn 1. 
A.D.O •. - Zuidorpark 

,: I-

D E O P S T. E L L I U G. ·E N: 

Lens 3 

Q,ls l:icièond 
raot·A.v.d.Wilk 

~~!}.:!._1 
·als'bekend 
mot·P.Rossit on 

G.Nartopawiro 

Scheidsrechter: 
n.bekend 
n. bekend , . 
G.A.Zuyd.orwijk 

Lens 10 

als bokond 

., 

,\.FSCHJÜ'..niilWEN: Op do bekende tijden, plaatsen on onder de tolefe.onnumrners 
laatstelijk gopublicoord. . . 
Do heren aanvoerders dionon, ook: o.l hebben zij geen afschrijvingen, 
zich vrijdagavond tussen' 21.00 on 22.00 uur in ~inding te stel-.' 
·len met Dhr.J.v.Wassom, tolof. 68.65.11. 

Prograrmaa Senioren voor zonda~ 25 november 1973. 
î4.oo uur Lens 1 - Vorburch 1 1 0 • oo--:üur . . Lons .8 - zw.Blauw 4 ,. :. '" 11 .oo uur Feyenoor_d 4 - Lens 2 Lons 9 - vrij• 
11 .-oo uv.r ._Lens .3 - Scheveningen 2 12 • .00 uur Lens 10 - A.D.0.9 
14.oó 

.. 
LÓ:ns 4 10.00 uur R,V.C.10 11 uur ··- F.Speed 2 - Lo11s 10.00 uur Lons 5 ,; - D.H.c.5 .14.)0. uur B.'J:'._.C.7 · - Lens 12 

12 •. óo uur Lens 6. - Spoorwijk 5 
14.00 uur Lens 7 - D.H.L.6 

Uitslagen afg~~~pen zonda(l:: Naaldwijk 1 - Lens 1 1-2. 
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Hoc ontstaat de Lensrevue? ---------' ---r-- ------------
nat moet· eriallcraaal 15ebeµron, voordat do Lensrovue 1.s-woonsdags bij U . 1··t?·•·~.: :- ,<~;• •.. '" - ·, ,' - • • --~ -va . . .. · .. ,. , . . . . 
Allereerst· begint hot ·,:-odakt;ietoam, dat bosta;:i.t uit Nico Drab be ( Coco) on Aad Ver-· 
vaart (Averechts) op maandag mot·schrijven van stukjes c.q. variaantjes, . 
Ook do copy van de Soko-Juko/Puwokc, alsmede het officieel van hot bestuur moot 
worden ingezameld, Dhr:Wim Michols draagt ook zijn steentje bij d.ll!.v.: "nieuwe 
loden",' "in Ballotago" en helaas ook de lijst van "Wanbetalers". Ook de copy van 
do Kaka en het nieuws voor onze voetballende dames wordt op do redaktiotafol gcdc
poncord, Wedstrijdvorslagon van Senioren en Junioren worden gelukkig gcsohrovon 
door aanvoerders en/of leiders. Als'alle copy binnen is, is hot ongóvcor 24.00 uur, 
Frank Straathof, het·manusjo van alles in onze vereniging, is vervolgens bereid 
or.1 de copy te brengen naar onze typiste, Mevrouw Jager. Zij typt de copy dinsdags 
uit, zodat, hot goho.ol kan worden gestencild. Voor het stoncillen dragen Tonny 
's-Gravendijk, Frank Straathof on Tinus v,Zilfhout zorg (waarschijnlijk nog enkele 
andoron,'ma~r die zijn bij mij niet bekend),'. terwijl in het verloden Jaap Colpa 
zijn steentje heeft bijgedragen in di_t werk, Ais U denkt, dat do Lonsrevue klaar 
is, heeft U het grandioos mis, want de copy moet nu worden ingostok9n en worden 
voorzien van con omslag. Als dit alles is gebeurd, dan pas kan Frank Straathof 
do Lonsrevuo. naar de Post brengen. 
Do mensen achter de schermen, hiermee bedoelen wij alle mensen, die aan hot ver
vaardigen van do Lensrevue meewerken, zijn bovengenoemd rodaktietoam, mot als losso 
medewerkers: Jaap Colpa, Hans Zoun on Dhr,Tap (masseur) on ingeval van nood kunnen 
wij ook nog oen beroep deen. op Paul v,d,Steon, Typiste Mevrouw Sonja Jager, Seko/ 
Jukc-Puweko, Bestuur, Wim Michels, Frank Straathof, Tonny 's-Gravondijk, Tinus v. 
Zilfhout, Kaka, Damesolftalnieuws (Marianne Halloen) on U on U on U, zodat wij 
or eigenlijk allemaal bij betrokken zijn. 
Hij zoeken echter nog iera::md, die het redaktieteara wil komen versterken: 
Schroom niet U aan te melden, het is bost leuk werk. 

Averechts. 
V A R I A A N T J E S ' . , . 

- Gerard v.d.Velde Jr, dankt allo Lensloden on in het bijzonder de spelers van 
Lcms 3 (Sen.) voor het velo bezoek, dat hij mocht ontvangen gefüirondo zijn vor
bli jf in het ziekenhuis. Ook voor de fruitmand bedankt Gerard do mensen, die 
or voer hebben gezorgd, dat zijn herstel d .• ra.v. dat. fruit voorspoedig verloopt, 

- Volgende week zal de rodaktie eon interview plaatsen van Hans Zcun mot Henk ~ap 1 de raasseur van Lens. 

- Dhr,H.Tap vraagt hierin o.a.: "Als er mensen zijn, die wat te vragen hebben 
aan mij, laton zij dat dan d,m.v, de rodaktic deen, Ik zal dan proberen do 
vragen te beantwoorden. 

- De redaktie is niet uitgenodigd bij Studie Sport om de lijst van voorspellingen 
op de wedstrijd Nederland-Belgiö te kcmplementoren. Wij wilièri oris toch niet 
van een voorspelling onthouden: 2-0 voor Nederland. 

Hij, die zich zijn eigen jeugd niet moor herinnert, is een slechte opvoeder-. 
- A.s. zaterdag worden enkele flinke trimmers gevraagd, die vooral do kcnditio 

van arm- en rugspieren wat op peil willen brengen d.m.v. hot aanloggen van oen 
tegelpad voor de tribune, Toont U klubliefde en meld U aan bij Sjaak v.d.]{na(l.p, 
tel. 64.58,30. 

- Nico en Marjan do Gruytor danken allen, die 
dag tet een onvergetelijke dag te maken, 

- Mocht in het Nederlands elftal Aad Mansveld 
een 3-1 overwinning. 

. . 
Haar blijven nciu die echte Lens-loden? 

hebben meegewerkt cm hun huwolijks

medspelen, dan voorspelt do rcdaktio 

Vorige week-is er reeds gevraagd om steun te geven aan enkele workzaamhoden, die 
moeten worden .verricht ter -vcrbotering van onze akkcmodatie on deze keer betreft 
pot de aanleg van een tegelpad voor de overdekte tribune. Tot op heden hebbon zicll 
slechts 4 mensen gemold bij Sjaak v.d. Knaap, wat voor deze workzaamheden beslist 
te weinig is. Wij rekenen voor a.s. zaterdag op meer enthousiasme: het bespaart 
Uw vereniging handclvcl eeld, als wij dit karwei zelf opknappen. 
Voor inlichtingen kunt U bellen naar Sj:1ak: 64.58,30. 



PROGRAMMA. DAMES 
Vanavond, woen~9:a.g:;1 (i:iovember, spelen we con inhaalwedstrijd thuis tei~ff. • -
Coloritas om 19,00 uur. Verzamolon om 18,30 uur. 
Volgende woek woensdag 21 november wordt de wedstrijd Lens - Duindorp S,V, 
gespeeld, ook om 19.00 uur, du~ ~e verzamelen weer om 18.30 uur •. 
Do ops-tolling worrl.t ",TOOr ii'o \iëdstri;Îd bekondgoratfakt'; 

DISKO-AYOND 11,.S. ZATERDAGAVOND 1..7 NOVEl\lBER 
', ''.'•:. ·, . : · . ._ '" . ' . . 

Do !Cd.Ka 'wil jullie toch nóg oven attent maken op hot grootse Popfestijn, dat 
zaterdagilvond staat te gebeuren, 
Do Fair-Impression-machine zal als ~aµo~ds op volle (33 en 45) toeren gaan 
drn.a.ien. 

Hij.. hopen, dat· dit cxporimont van de KaKa., voor het eerst con Popavond op zatcr-'. 
··dagairond; door een geweldige opkomst ;van jullie kant op een klinkend suksos 

mo.g uitdraaien. · , 

lfellicht ton overvloede nog oven dit. t 

Aanv'o.ngstijd: 20.30 uur. ,·, 
Sluitingstijd: · 
Toegangsprijs: 

·in iedor geval voor 03,00 uur (i.v.m. autoloze zondag), 
Fl. 1 ,50, 

Wij zullen manr zeggon: "Tot zaterdag''., 

'.'..Y~:!,gendo week stnrt KLAVERJASDRIVE" 

PRO·GRAMMA JUNIOREN 

ZONDAG 18 noverabo'r 1973. 
12,00 uur Lens 2 - Vrcdenpurch 1 
12,00 uur Lens 3 - Vcrburph.2 
10,30 uur Lens 6-: R.K.A,V,V,4 

HOElTSDAG 14 novofubor ,1973. 
20.15 uur Quick 1 - Lens 1 

Zi\:TERDAG 17 november 1973. 

r· 

ICnKa 

TcrrGin: 
V3 
V2 
V3 

·so.v.Lolimanlaan 

, •. 

14.30 uur E,B.0.H.1 
14,30 uur Velo 4 
13,15 uur die Haghe 3 
14,30 uur v.u.c.7 
14. 30 'uur 

-· Lens 
• - Leris 
- Lons 
- Lans 

1 
4 
5 
9. 

Dordrecht, SchonkGlsdijk 
lîoordwcg, Wateringen 
StoGnwijklaan 
Lo.udons,trao. t 

Lans 10 - Vios 5 
14,30 uur die Hagho '5 - Lens 11 

Lans 12 - vrij 

V1 
M,S:tokcJ.o.an (Es-camp 1) 

14. 30 uur Lans- 13 ·- Nivo 3 V2 
12,30 uur Loosduinen 5 
14,30 iur Lans 15 

- Lens 14 
- v.u.c.12 

Mcnstersowog, Loosduinen 
V3 

13;15 uur D.H.C.10 
13. 15 uur Lens 17 
1 3.15 uur Lens 18 
13. 15 uu,r'_ Lens 19 
12.00 uur Lohs 20 

· 12.00 uur Lons 21 
12.00 uur Rijswijk 1'7 
12.00 uur dio Ha.ghe 10 

l,FSCHRIJVINGEN: 

- Lens 16 
- Quick Stops 
- R.v.c.15 
- H,!,I,S.H, 10 
-. Quick 14. 
- H.M.s.rr.11 
- Lans 22 
- Lens 23. 

10 

. · l 

Brassorskade, Dalft 
V1 
V2 
V3 
V2 
V3 
Scho.apwog, Rijswijk 
M,Stokolaan 

SchriftGlij~ vóór vri.jdagavond 18,30 uur bij dG hoer G.v.d,StoGn, Nunspcotlno.n 

Telefonisch :.vrijdo.go.vond tussGn 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in 
vo.n ziGkto): · ·· · • . 

gevo.1 (303, 

• A-klo.ssers ( .J t/ra 8): dhr,J .Hop, tol.94,41 ,59 · 
B-klassors ( 9 t/ra 15):Dhr.O.Kortoko.o.s, tol.67,40.40 •.. 

. . .. . . C-klo.ss.ers ( 16 t/m 23) : dhr. R,Boekor, tGl, 55, 94, 77, · •. 
In noodgovallGn kunnen do junioren nog op zo.tordo.gochtond tussen 10,30 Gn 
uur o.fbGllon bij dhr.G.v.d.Stoen, tel.39.86,94, 

11.00 

AFKEURINGEN: De juniorGn r.ioeten bij slechte woGrsomsto.ndigheden steeds do af
keuringslijst raadplogoh, TGlèfonisohe inforrao.ties worden hierover 

5 niet verstrakt. 



KEEPERSTRAINING: vrijdag 1~.30 uur voor S,Bruen_,s on H.v.IQ.oef -
za·toi•çl.ag 10.,00 uur voor P,Demburg en J,Bronger, 

D E 0 PST E 11 I HG EN: 

LEtfS 1 

LENS 2 

~A1.!ê_l 
LENS 4 
LENS 5 

LENS 6 

LE!'TS 9 

LEiifS 1 o, 

LENS .. 11 : 

LENS 12: 

als vo:riffo wook, Leider: Dhr,C,Franko, So.raenkomst:'12.45 uur \ Lens-torroin. .,, :. · · 
J.Apporloo, M,v.Baggura, R,Bo!-tens, A,don Boor, G.êolpaj J.v.Gastol, 
G,v,Gossol, A,Hoynon, M,Heynon, J.Janr.mut, R.Micka, A,Mulq.or. 
Loidor: Dhr:A,v,Buggum. ,, 

uls vorige weck. Loidor: Dhr,P,Jansen, 

uls vorige weck. Leider: Dhr.A,Blok, Sumenko1ast: 14,00 uur Velo-terrein, 
uls vorige weck. Leider: Dhr,J,Hoynen. Sumonkemst: 12,45 uur Die Haghe-
terrein. 

als veriffo weok. Leider: Dhr.F,Flur.mns. 
' A,v.Volzen, E,Lundmun, P,Porreyn, T,Kek, R,~.d.Luan, P,Hop,. 

ILWoltors, S,Brard, O,Borst, C,Sohonkols, A,v.Kloof, T, 1 s-Gruvondijk., 
• Leider: Dhr.H.Zo~t.' s·umonker.1st: 13,30 uur Lons,torroin, ,· 

R.Doviloo, P.do Haas, J,Lausberg, J,Lustènhouwer, M.Poperlmmp, 
L,Roosink, J,v.Rijn, J.Brongor, J,Brochurd, B.do Niet, R.Hofmun, 
E,v,Luxomburg. Leidor: Dhr.N,Drubbe. 
G.Boolhouwer, K,v.d,Endo,-:R,Leyn, M,Looye, G,Mahiou, T,v;Muron, R,v,d, 
Moor, K,v.d.Myo, Th.Prins, J.v.d.Uel, M,Prins, K.v.d.Meys. Leider: 
Dhr.W ,Kouwonhovon. Sanonkomst: 13 .45 uur Lens-terrein. ·· 
vri,j. P.Blom. . } . 

15 D.v.d,Zwan· ) __ zie Lons •,, 

[!:§1:!~_:)J_: M.v,Zwodon, R,Zetz, H.G,Wubbon, J,Speler, F,Krus, A,Hoenstok, 
C,lln.rland, R,v.d.Booguard, R,Blunk, R,v,Leeden, R,Tokkio, R,Hoppon-
brc4wers, ],!,Junson, Leider: Dhr.Dankors. •· -- · • 1 

LE!ITS 1.',: H.Wubben, J,Wassorman, T,Mooyman, L,Oosterveer, R.Kloiwegt, 
M.do Groot, H.Groonowegon, A,Grimbor,;on, A,Gordijn, A,'!j)l],inr;ór, 
J,Por.ipen, A,Koevoots. Leider: Dhr.Sundifort. Sar.ionkomst: 11,30 uur 
Lens-torroin, 

LENS 15: P,Heemskork, A,W,Janson, A.J.v.Polt, A,Sips, T,J,Grimberg, R,J.v,El-· 
deron, P.J.Dullaurt, A,W,Schr.iitz, L,Muarsevoon, W.Rots, P.Blom, 
D,v,d,Zwun. Leidol;': Dhr,N.Vorhooson. 

LEtrn 16: P.v.d.Jlurg, F,Fortman, U.Frantzon, R,v,LoGn, P.Lucas, O.Huis, 
R.Noordoloos, A.Overga,uw, P.Valkonburg, F,v,Velzon, R.Vorsteeg, 
C,Vormeulon. Leider: Dhr,N,N. Sa• enkor.ist: 12,15 uur Lons(Wij vorzookon 
do ouders ons to assisteren bij hot vorvoor, -s.v.p. opbollen naur af-· 
schrijfudros). 

LENS 17: M.v,Baggun, C.v.Book, R,Bon, W,Heynen, E.!Caudoror, A,Koovoets, 
P,Lolyvold, Th.v.Luxor.iburg, S.v.d,Jfoe::r,, ,W;Valentin, F.Vor]?,arendso, 
R.de I{,:,yzer, J ,Riemen. Leider: Dhr.W, J.iichels, · 

LEi'TS 18: als bekend, mot Du Chutinior. Leidor: Dlir.'J,Colpa. 
LEtrs 19: als bekend, Loirlor: Dhr,H.Vorbarcndso, 
LENS 20, als bekend. Leider: Dhr.R,Potors. 
LEN'S '.!_:!_• als bekend, zpnder F.Mos. Leider: Dhr.w.v.d,Tol. 
~:§1:!ê_'.!_~: als bekend. Loidor: Dhr,A.Bauman. -Sa• enkor.ist: 11.00 uur Lens. 
LENS 23: als vorige wook. Leider: Dhr,A,Banning. Samonkorast: 11.15 uur Lens. 

Quiz voor C-klnss,,. ===========~.======= "Vol,,ondo wook start RLAVERJASDRIVE". 
Afgelopen woensdag 7 no;_,.or.ibor is or con quiz ffohoudon in de kantino van onze ::iuurvoroniging · Spoori-ri jk. 
Aan de Quiz doden do volgendo s;:,elors r.100: H.Plankon, A.Maas, W.Valentin, P,Lucas, H,Frantzon, A.Overgauuw, ·M,KorJrJiofs, on C,Vorr.10ulon. 

6 Do to{;onstandors zijn, ;l,D,O,, Duno, G,D.S,, Lc1akkwartior, S:poorwijk en Lons. 



De quiz bestaat uit 5 ronden, waarin iodereen een koer teeen elkaar speelt •. 
Do vragen" zijiL in 4, kateeorioën verdeeld, t.w. algem0on, muzi0k, aardri jkskundo 
on sport. · · · 

. 1 , . - ' . . . 

Tw0e 'jong"ens ·vertog0'nwoordigon do kiLt0gorio. Algom_oon, 2 andere jongens do kat0-
gorio muziek enz. en men speelt al de katogorieën tegen dezelfde vorenieine, 
Afgelopen woensdag heeft A,D.O. tegen Duno gespoeld, G,D.S, togen Laakkwartior 
on Spoorwijk togen Lens. 
Do stand na één avond is, Duno 25 punten 

Lens 23 punten·. 
· A.D,O·. 22 punten ... 

Spoorwijk 22 ·punten 
Laàkkwartior 20 punten 
G.D.S. •. 19 punt.on. 

De volgende speeldata zijn_: 21 november 1973, 12 decocbor 
2 januari 1974 on 16 januari 

1973,. 
1974 

Ik hoop, dat iedereen op de volgende av~nd 21 novocber aanwozie zal zijn. 

PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELIIrn GESELEKTEERDE JEUGD. 

Seizoen 1973-1974, 

De Leider:. 

Er zal worden gestreefd naar 2x 12 ·olftàllon. Do 2 laagstgoplaatsten in Jeued A 
dc,gradoron naar :s; ··Do kampioenen van do afdelingen spelen mot z'n vijven eon halve· 
ko• potitie om·tweo l)laatsen in á.o afdeling B. 
Indien in.,afd.B, waarvan drio··vorenigingon moeten q.ograderon nao.r do eewono A
klasso, eon Goudse vereniging ook moot d0grade.r.on.,. _dan zal do kacpioon van do 
Goudse A-klasso bij keuze moeen promoveren naox:_q._o "eosolekteordo jeugd afd.B. 
Resultaat hiervan is,·dat de overige 4 kampioenen van do A-klasse dan eon halve· 
kompetitie spolon om 1 plaats in de geselekteerdo B-jeugd. 

PROGRAMMA PUPILLEN EN WELPEN 

PUPILLEN 

ZATERDAG 17 november 1973. 
12.15 uur Lens 1 - A,D.0,1 
12.30 uur H,B.S.2. - Lens 2 
1 l.00 uur Rijswijk 3. - Lens 3 
11.15 uur Rava 3· - Lens 4 
11. 15 uur Lens 5 - s.v.G.w.1 
11 .oo uur Westerkwartier 4 - Lens 6 

WELPEN 

ZATERDAG 17 hoveraber 1973, 
11 , 00 uur Lens 1 - 1 s-Gravonzando S. V .1 
11.30 uur G.D.S.2 
11,00 uur Lens 3 
12,15 uur Cromvliet 3 
10,30 uur Vredenburch 5 

i,FSCHRIJVINGEN: 

- Lens 2 
- Semper Altius 1 
- Lens 4 
- Lens 5 

Terrein: 
V1 
Dael en Bergselaan 
Sohaapweg, Rijswijk 
Zuiderpark 
V3 
Duinlaan 

V1 
Erasmusweg 
V2 
Redorijkstraat 
Vr0donburchwog, Rijswijk 

Schriftelijk vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d.Stoon, Nunspootlaan 303. 

Telefonisch vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in eoval van 
ziekte), tol, 66.13,1 • Klubgobouw. 

In noodgevallen kunnen de pupillen on welpen nog op zaterdagochtend tussen 9,45 on 
10,00 uur afbellen. Tel.66.13,14 klubgebouw. 

AFKEURINGEN: Bij slechte weersomstandigheden steeds eerst de afkeuringslijsten 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen on lfolpen" vermeld: "GO;JDGE
KEURD", dan steeds na= veld of punt van samenkomst komen, IN DIT 
GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORJ.lEERD NAAR EVE!lTUELE 
AFKEURINGEN. 
Staat bij do afkouringsadrossen bij "Pupillon en Welpen" vermeld: 
"ZIE AFICEURINGSLIJST", dan moot als volgt worden (l'ehandold: Voor de 
thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadploogd. Zijn de wod
strijden van Lens 10, 13 on 19 goedgekeurd, dan gaan ook do Pupillon-

7 
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. en Welpen--]'1-~dstrijden op ons veld door, Uitsluitend voor de ui twedstrijden mag ··in dat B'eval telefonisch worden geïnformeerd, of hun wed
strijden doorgaan.(Tel.66,13,14,) en -irel zaterdagochtcmd tussen 9,45 en 
10.00 uur .. ,: ' · 

DE o'p S-T·E·L L IN G EJ:i: 
LENS P 1 

!!.~~-!'._g 
LENS P 3 

LENS·P 4 

als vorige week, Leider: Paul v.d,Steen, 
.ils vorige weok. Leider: Rob Hoefnagel. Samenkomst: 
als vorige week. Leid•er: Otto Kortekaas, · Saraenkomst: 

' als vorige week. Leider: Fred de Kleyn, 
Samenkomst: 10,15.uur_Lèns~terrein. . . 

11,30 uur • 

10,00 uur Lens
(terrein, 

LENS p 

LENS p 

5 

6 

als vorige·week, zond.er. E.:Buysson. Leider: Dlu-,Iloppenbrouwer, 
als vorige woek, mot F;'ir,d,Iloovcm; Leider: Coen Hooghiemstra. 
S.imenkomst: .. 1_0.00 uur Lens-terrein. 

LENS W 1 

;[;grn,_~_g 
LENS W 3 

als 

als 

als 

vorige 

vorige 

vorige 

week, Leider: 

week. Leider.: 

week. Leider: 

Hans Zóun, 

.~:iu~_r!o;yrtèn, Samenkomst: 1 0. 3Q. UUI'. Lons:terr. 
Jos v.d.Endo. 

LENS w·4 : als vor~ge week, Leider: Lex v,d,Moor, Samenkomst: 11~15 uur Lons-torr, 
LENS W_2 als vorige weck, Leider: Dhr,J,Riemén, Samenkomst: 9,30 ·uur Lons-torr, 

COCKTAILKOMPETITIE, 
Afgelopen woensdag 7 november was het hele progranraa_afgokeurd, 
Uel word er na hot slaan·van de eerste paal keihard gótraind, 
Voer•a,s. woensdag staan ao volgende wedstrijden op hot programma: 

., 14, 00 uur Barcelona · · ..:.·Real Madrid· 
14,45 uur Bayern München - Ajax 
15,00 uur A,C,Milan - Feyenoord, 

De' tototips houden wij'uiiri·, 'ä.it waren resp. eon~,. oen 2 on··e;~·2:·· 
Iedereen dient woensdag 14 november om 13,30 uur aanwezig te zijn, 
:Bij algehele afkeuring hoeft hot I. V,:B, na rijp beraad met onze bingo-specialis'te, Mevrouw v,d,Hook on onze diroktrioe voor in·torne zaken,·· mevrouw Könemann, besloten om weer zo'n grandioze bingomiddag to organiseren,. 
De :Bingo's zijn geheel gratis voor allo pupillen en welpen (dus ook solektios) on voor do prijzen hooft uiteraard heloma.il niets te worden betaald. Valse bingo's worden bestraft mot drie ronden om hot 3do veld. Bij herhaling wordt mon uit do I,V,B. verbannen. 
Veel plezier woensdag on kom op tijd. 

' 
:· .. t 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

0 F F I C I E L E MEDEDELINGEN 

TEGELPAD. 1 

Het bestuur wil graag haar waardering uitspreken voor degenen, die afgelopên 
zaterdag een begin hebben gemaakt van het tegelpad naar de tribune. 
Het karwei; inderdaad niet gemakkelijk, doordat met te weinig mensen werd gewerkt, 
kreeg een goede start, zoals u allen zondag .zult kunnen zien. Maar •••• er moeten 
nog veel tegels worden gelegd. 
Laat een beroep op u nu eens niet vergeefs zijn. Helpt u Sjaak van der Knaap c.s. 
a.s. zaterdag! Vele handen maken licht werk. Als iedere Lenser twee tegels zou 
sjouwen, ligt het hele pad er in één dag. Tot zaterdag! 

GERESERVEERDE PLAATSEN TRIBUNE. 
Deze week zijn een aantal tribuneplaatsen - duidelijk zichtbaar - gereserveerd 
voor de.mensen, die vorig seizoen via de club van honderd een plaats hebben be
sproken. Tevens worden een aantal plaatsen vrijgehouden voor bestuursleden en hun 
dames, zowel van Lens als van de bezoekende vereniging. 

KRANTENAKTIE. 
De laatste (volle) container kranten, die werd weggehaald, ·leverde een bedrag op 
van rond de Fl.250,--. 
U ziet, hoeveel oud papier voor de vereniging op kan leveren; en •• ;. de prijs 
per kilo stijgt nog steeds. Wij roepen dus I),Ogmaals alle leden op om hun kranten 
en tijdschriften niet in de vuilnisbak te· deponeren, doch mee te nemen naar ons 
veld, waar bij de ingang de container s·teeds paraat is • . 
Ook zoeken wij nog een chauffeur, die samen met enkele jongens, regelmatig, b.v. 
eens in de veertien dagen of drie weken op zaterdag, de wagen kan rijden, die 
·kranten )lij mensen thuis kan afhalen. Mot een beetje goede organisatie en góade· wil 
kunnen zo duizenden guldens worden verdiend. 
~~lpi i mee •••·•••••• ?! ~ 

TRAINING C-SELEKTI1" JUlHOREN. 
Met ing5.ng van heden zal Otto 

' de training van de C-selektie 
voorlopig· overnemen\ 

Kortekaas 
junioren 

IN BALLOTAGE 

J.!.J.Groénewegen (W) 

OVER PIJN GESPROKEN. 

\ De Ga.arde 123 

van D.Wagenaar. Het bestuur zoekt 
nog naar een definitieve oplossing. 

290029 

Het is een vast gegeven, dat de weg naar de top nooit gemakkelijk is geweest en 
als we bewust om ons heen kijken, zien we, dat het nog iedere dag zwaarder wordt. 
In het maatschappelijk bestel is het ook maar voor een enkeling weggelegd om de 
allerhoogste top te bereiken, ondanks het feit, dat daar de mogelijkheid nog be-· 
staat om via een "kruiwagen" het gewenste doel te bereiken. ' 
De hedendaagse sport vraagt grote zelfopofferingen en een straffe zelfdiscipline,:·. · 
Het is veel gemakkelijker niets te doen, dan ons zelf te dwin.:,en iets onaangenaams 
te ondernemen. Willen de uren van de training goed worden benut, dan moet men zich
zelf steeds weer weten op te jagen en onaflatend streven tijdens b.v. konditie
oefeningen, de pijngrens terug te dringen. Dit vergt een harde, taaie geest om hot 
lichaam steeds maar weer te dwingen tot het punt van uitputting, het is zo ger.iakke_; 
.lijk om niet bestaande kwaaltjes te simuleren als de fut er niet meer is om door 
te gaan. 
Het is ook vaak, vooral bij onze jeugdleden, de angst voor die pijnen· tijdens oen 
stovigo training kunnen ontstaan, .maar ik we.et .zeker, dat er niet óón trainer in 
onze vereniging móór- v2.11 ·zijn jongens vraagt dan verantwoord is. 
Helaas.blijkt steeds weer, dat juist talentvolle spelers het tijdens de training 
en dientengevolge in de wedstrijd laten afweten. Dat zou allemaal nog niet zo erg 
zijn als hot om oen zeer persoonlijko sport ging, zoals b.v. atletiek of zwemmen, 
waar vooral individuele prestaties gelden. Wij bedrijven teamsport, d.w .• z. alle
máál trainen om zodoende in de wedstrijd, altans conditioneel, op gelijke hoÓgto 
te sta.an, zodat het niet, zoals nu regelmatig voorkomt, eon handjevol spelers 
~ich te pletter lopen vanwege het a-sociale gedrag van hun medespelers. · · 1 , 



Nu moet men niet denken, dat deze ·funeste mentalitéit zich alléén bij Lens vc_<>r-: doet, _ ~a(ir, .. juistadáárom. . .is -he-t· .,s;i:rrvol\·· als··wij "dödr' mentaiitêi tsverbè~e'ring ons bo:i/~n ailo andere vereniginge.n kun_nen uitwerken, Indien de leiders en, trainers dit zo geweldig belangrijke pµnt .. s~eedfl m11-ar ,i,eer. in· de-_ jµiste proporties weten over to brengen·; dan gelee~ tk, j.~_t,.w.~. iµ· .4e. l9.ekQIDs.t .. wat ,betreft dez9 materie 
géon· pi;in me'él'r-zûlÎCÏh hèbben, -:· ::. ,. . ... · __ . _,. __ :,. Cooo--

Hoe staat het met de stononleggerij? 
De oproep, •H·e wij U vorige week d.m.v. de Lensrevue deden, is weer eens onbeantwoord geblevén. j:let bestuur sprak vorige week in een onderhoud met de redaktié over "montalitéii tsverbetering". · · 
Ik. bi;,n echter ç.e mcming :toegedàan, dat er van inentali tei tsverbetering in Lens nog geen sprakè îs. Immers, waarom molden zich zo weinig motiscm bij Sjaak vim der Knaap voor,het leggen van een tegelpad van de tribune naar het 2de veld? Uaarom zijn er mensèn, ,dio eorst hun medewerking aan· iets ·toezeggort., daarna hun medewerking weer afzoggen?,Is à.at mentalitoitsvéiÎ'botorÎng? 
Kca mansen, help eens mee om dat pad. "even" neer to_leggon. U houdt er t·och ook niet van om door de blubber· te. baggeren, U leest indo variaantjes van deze week het telefoonnûmmer van Sjaak: ,',, ' ' ·. . . . 
De mGmsen,•Jdio afg~lopen zatel:'dag· Sjaak'wel hebben geholpen, verdienen nog .. een extra vermèlding, Dit zijn Ab Hoppertbrouwers, Henk .Hoppenbrouwers, Jos Keetman, Arnold :Brouwer en Sjaak zelf, Heren, hartelijk dank van Sjaak. 

Averechts.-
IN DE TELE-LENS: HENK TAP. 
lfi0 is eigenlijk Henlc:,Tap? · ._,·; ·· DÖ-heer Tap is de verzorger van Lcms voor,de, solektie en diegenen, di_Ó regelmatig C!on De,lftse krant lozen, een bekende figuur, Om ook do rest van de vereniging kennis met hem te laten maken, zijn wij de hoor Tap op gaan zoeken in zijn flat op de Hazenrade, Onder genot van uiteraard Raak-limonade heb ik de hee,r Tap leren k0nnen als oen gezellige en boeiende prater, di0 helemaal bezeten is van beroep c.q. hobby. De heer Táp is 29 jaar oud, is getrouwd ,on heeft geen kind,oren. Volgens hemzelf he'oft hij een grote bok, maar oen klein hartje. Zijn hobby's zijn ii. Muziek, b. Sport (algemeen), c, gezellig ouwe hoeren. Hij h_a;i.:t,mensen met een eenzijdige belangstelling. Zo geeft hij als voorbeeld, dat, wanneer hij op een feest van Raak-Punch is, er al tijd maar door de spelers worat gepraat ov-er -1:iasketball. Over .iets anders kunnen zij niet praten. De ·heer Tap doet zelf thans. niets meer aan sport._ llel traint hij af en toe eens mee met Lens of· Raak-Punch O!Jl do·: konditie op peil te houden. Hij hoeft vroeger gekeept o.a. bij Die Ha.ghe.en h·col even als derde doelman bij S,V,V. Hij moest toen kiezèn tussen voetbal en studio., Hij koos voor hot laatste. "· · ·-Door wiens bemiddeling bent U bij Lens gekomon? 
Eigenlijk door eigen iniatiof. Eon kellega van mij werd door iemand van Lens be-:- , naderd om de verzorging ter hand te nemen. Deze had er totaal geen zin, in,· Toeval-· lig hoorde ik dàt en hob,toen de sekrotaris gèbeld. Diezelfde avond was het rond. Verzorgt U nog meer sportverenigingen? · 
Ja, o.a. Raak-Punch (:Bilskotball) G:iï-:i:ië ben verzorger van hot.Nederlands :Basketballtoam,· · 
Wat is Uw werkelijke f'unktîe bij Lens? 
Dir,ekte behandeling van kleine aandoeningen en via verm.Jzing van artsen de vor-. dere behandeling·vanernstige blessures, Lens is een van de weinige, verenigingen in Den Haag, die via verwijzing van artsen kan terugvallen op de· fysio-pra,ktijken van de Azi vo. 
Verwijst U spelors_regelmatig door naar e0'n specialist? 
Ja, bij· Lens heb ik al 2 mensen moeten doorsturen. Meestal betreft hot con meniscus, Uat is de neost voorkomende klacht? , 
Knietje in de. dij •. 
Wat is nu eigenlijk:de door de meeste voetballers gevreesde meniscus? De meniscus is ëen kraakbonig schijfje, dai ,zich bevindt tussen boven- en onderbeen en het mogelijk naakt om onder belasting een beweging te laten uitvoeren, , ' Hierbij gebruikt hij ècn soort vocht, Als hij door oen verkeerde beweging en/of' belasting wordt beschadigd, dan moet hij eruit, Er wordt door de rost van hot lichaaim con, om het begrijpèlijk te l1ouden, nieuwci · meniscus-:- achtige substantie gevormd. De druk op de t1enisèus kan ineens te veel worden on hot is heel goed mogelijk, dat dit pas op latere leeftijd gebeurt (Puck van Heel). Wat is de rotste blessure, die, je kan krijgen? · 

2 Hot rotste on moeilijkst te behandelen is eÖn-lies-blossure. 



Hoo ontstaan do meeste blessurcis? 
Gek hè, do 0 meesto blessures ontstaan door een verkeerde.. of achterwege lat'en van 
een warming-up en door veronachtzaming van ecin blessure. De mcieste spelers denken, 
dat het warm lopen voor oen w0dstrijd een show is. Dit is cicht geen show, inaar 
con noodzaak. Als je een niouwo auto koopt, ga ja toch ook niet meteen 'vol gas rij
den. l'fce, je rijdt hem eerst rustig in, je voort do snelheid langzaam op, 
Zo moet je ook de warming-up zien. Als je het veld op kómt, is het zinloos om go
lijk een ·bal te pakken on op de goal te gaan knoerten. Je begint rustig to lopen 
en dit voer je langzaam op. Je moet or voor zorgen, dat. als de wedstrijd begint, 
je spi~ren . .al warm zijn en je cir gelijk vanaf de eerste.minuut er tegenaan kan. 
Hat de voronachtzaming van oen blessure betreft, kan ik je vertellen, dat een 
spolor van hot eerste elftal mij drie dagen na de wedstrijd pas opbelde, omdat hij 
zo'n pijn aan zijn enkel had. Hebben die gasten de mogelijkheid om gelijk te wor-· , 
den behandeld (en dus eerder van oen blos?ure afkomen) on dan maken ze er nog geen 
gebruik van. 
If_dacht, dat_cen enkelblessure een lastige blossure was? 
l'fcen, een enkel is niet moeilijk te behandelen. Het mag gewoon geon probleem zijn, 
indien er geen andere komplicaties zijn a:j.s band- en peesaandoeningcm, 
Wie worden or door U behandeld'!' 
In principe de selektiGgroep en daarbij al diegenen, die van het bestuur tccster.i-· 
ming hebben gohaû om door mij te worden behandeld.-
Hot grootste gedeelte komt er dus niet voor in aanmerking, Hoe moot doze groep 
oen blessure behandelen? 
Het is ondoonli jk or.i -nu,;_a"'"l-.,,d_e_z_e-,-b-,:l-e_s_s_u_r_o_s_t,-e-,b,-e""h,-a_n_d.,,-e""l_e_n_.-::H,-o-,t.....,,l""i-j""k""t-m""'i,-J7• _n_u_t,..,.t. ig~ 
dat wo dit onderwerp laten rusten on dat ik al de blessures in de Lensrcvue ga 
bohandelon. Als er bij do mensen, die nïet door mij worden behandeld, vragen rij
zen, laten zij die dan via de redaktio aan mij kenbaar maken, dan kan ik zo in 
mijn rubriek behandelen (een zoor goed iniatief. Wij hopen maar, dat men or ge
bruik van zal maken.Red,). 
Jo ziet voor do wedstrijd, dat r.1en do benen helemaal vol smoort raot midalgan. Ik 
weet, dat dit niet goed is. Waarom? 
Ja, dit is onbegrijpelijk. Als je nou nagaat, jo normale lichaams-korntoraperatuu.~ 
is. 37°c en die van dcJ'buitenkant enkele graden minder. Nu ga jo dit met midalgan 
opvoeren tot 40° à 42°c. Do tm::peratuur :ijt 5°c en dan nog gok vinden, dat je·· 
lcr-amp krijgt. Als jo echt je spieren warm,.wil maken, moot je olie gebruiken, Mi...: 
dalgan is alleen goed voor zaalsporten of ·als do temperatuur bui ton zo'n 30°c is. 
Maar dan gebruiken zo het niet,· want dan is hot warm genoeg. l'foe, ze gebruiken 
het als het koud is voor lekkere warme benen. De stommelingen, 
Als je een blossuro·hobt, is dit dan goed raat midalgan te behandelen? 
JÖ:--Ön neon, dÖ:t hangt van do a11rd van do-<blessÜro af. Als de aardappel on flauw 
zijn, dan gooi jo er altijd zout bij. Zo is het mot eon blessure beslist niet. 
Maar het is beter, dat wij dit onderwerp laten rusten. W.o moeten dan allo blessures 
gaan· behandelen, terwijl ik daar nog in ociri "para-modische rubriek" op terug wil 
komen. 
!'f~~l2!_~;&ivensuikor (Doxtro)? 
Ja, maar het geeft niet, zoals do reklame zegt, meer energie, Dat is larie, Je 
krijgt alleen op oen snellere manier jo energie. Kijk, jo spieren gebruiken een 
soort suiker, d:,.t eerst door je lichaam ooet worden gevormd. Doxtro geeft dit sui
kor in "_kant en klaar" vorm. Hot suiker hoeft nu niot meor eerst to worden govormd, 
Worden Uw adviezen. inzake wol of niet spelen tor harte genomen? 
Ja, zonder moer. Dit was voor mij eon eerste vereiste. Maar de verstandhouding 
raat do •'trainer is goed. Ik kon de heer Andorioson al uit mijn tijd bij Die Ilagho. 
Er wordt dan ook al ti

0

jd met hem overleg geploegd on ruggespraak gehouden met do 
artsen. 
Vindt U hot eon gezond werkklimaat op hot ogenblik in afwachting tot de nieuw to 
bouwon·bohandolkamor? 
De om~tandighoden in aanmerking genomen erg goed. 
!Ioo staat U t.o. Lens? 
Jiî, icdoroon van de soloktio weet dit wol.· Eon zoor goede vereniging, 
Goed bestuur on geweldige mensen om race om to gaan. Ja, ik bon blij, dat ik hot 
heb gedaan. Hot was eon gok. Ik werk met plezier bij Lens on ik kom erg graag. 
llob ik ·o. een vraag niet gestold, die jo wol had verwacht? 
Ua enig nadenken • Ja, con modovraag. WORDEN DE SPELERS VJ\N LENS I GEDROGEERD? 

Antwoord: NEEN. Helaas ???? 
~ou je zelf nog con vraag willen stellen?" 
Ja, graag zelfs, 

3 
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WETEN",~] _S~EL~RS V1:lf, LEN"S I WEL, WAT EEN" ÇlOEnE WARMING ~: IS? 
. !I,it antwoord ontvangen wij wol van do spelers a.s·. zondag voor 

Y A R I ·A A·N T J E S 

do w0dstrijd. 
J0e Pee 

- Gerard Gooscn - van Lens 12 - on Mary Koeze 'delen ons raode, dat zij op Donderdag 29 november a.s. in het huwelijk hopen te treden. Zij doen dit in het gomeentehU:is'van Rijswijk om'16.00 uur. Gelegenheid om het paar to feliciteren 
'is er ván 19.00 tot 20.30 .uur in Chalet Ockenburgh, Mcnstorsoweg 8B, te Loos-.' duinen,.· Het toekomstige adres van hot gelukkige paar is Hoeven bos 173, te 
Zootermeer, 

'·· ._ 1-filt U hiet 6.llooudè kranten voor Sinterklaaspapier gebruiken. 
- Bont'' U .iel eens 'het bos ingestuurd? 
- Het is finanbieol gezien beslist de moeite waard. Oude kranten voor Uw ver-== eniging te sparen, ,_ . 
- Jaap voetbalt weer!·,· ··· -~-- · 
- Doet U ook ai aan • o~tali tei tsvèrbeto.ring? 
- U hooft z'ondag niet alloraaal te koraen, als diegenen, die komon, zich dan raaar 

laten horen! 
Zaterdag vindt vóór de overdckt0 tribune het twoodc bedrijf van de straten
maker-op-gras show plaats. Belangstell0nden kunnen zich nog_opgev0n bij Sjaak 
v.d.Knaap, tol. 64.58.30. 

- Het· stadi·on ne·bben we al, nu maar kijken of het oorlog wordt. 
- Misschien weet de strafkommissie er iets op? 

-Renó v.d.Stoen mist i;,ijn lange paarse jas. Gezien hot feit, dat het bijna Advent is, zou hij daarom minstens zijn sleutels terug willen hebben. 
- Do aanvoerder van ons eerste 0lftal, tlim Keetman, -hoeft zich vrijdag verloofd. 

met Annek0 van der Kruk. Een on ander is zaterdag op gepast0 wijze in (L0ns) fa• iliekring gcvi0rd. 
· Onze hartoli·jke gelukwensen. 

- Willen de spelers. van Lens 2 niet pij Ottc Kortekaas afschrijven. Hij stuurt 
ze gelijk door naar do heer v.d. Velde. 

DISKO-AVOND. ============ 
Het experiment van do K.\KA om voor h0t eerst con disko-avond op zaterdag te or
ganiseren is oen suksos geworden. 
Omstreeks half 9 bbgon het klubgebouw langzaam vol. te stror.mn, zodat een uurtje later de honderdste_ betalende bezoeker kon worden binnengehaald. 
De Fair Impression liet zich ook van de goede kant zien, waardoor de danslustige 
figuren niet van do normaliter door voetbalschoenen geteisterde vloer waren weg te slaan. ·· · · 
!Iet·repertoire bestond o.a. uit soul, rock on roll en heavy, zodat iodero freak aan zijn/haar ,trokken kwam. 
Opvallend was (in onze ogen althans), dat or zoveol belangstelling van buitenaf was, terwijl de belangstelling van Lens-zijde ons inziens matig was. 
Wij willen toch wel oven benadrukken, dat deze disko-avond, evenals alle andere, in eerste instantie- yocir de jong(ê Lons_-leq.eTl ',/orden georganiseerd. 
Gezien do roakties, die wiJ, o.a. _vaTl de Kwiek Sportsters, ontv1mgen, lijkt de oorzaak van de geringe opkomst van Lens-zijde niet te liggen in het feit, dat onze disko--'avonden eon saai0 bedoening zouden zijn, ' · 
Wij hopen daaro•, dat vooral de junioren (Een A-klasso) in 
hun belangstelling blijk zullen geven, 
Temeer, daar dé "Ka.Ka de frequentie van d·e disko-avondon van 
vo0r0n. 

d0 toekomst meer van 

plan is te gäan op

KaKa 
1/IJNAVOND, 
Het. is u misschien opgevallen, -als de 
enige tijd geleden door de KaKa gepubli
oeer,de agenda al thcms is doorgenomen, · 
dat de medio november geplande wijnavond 
nog niet door ons werd georganiseerd. 
Indien hot u is opgevallen, dan is dat 
volkomen juist, want wij hebben deze a-

vond om organisatorische redenen 
helaas moeten verschuiven. 
Wïj kunnen u echter garanderen, dat 
wij na de Kerst-drive, ·dus begin .1974, 
crnn grandioze "soir-du-vin" zullen· 
organisoron. 

K.\IG\ 



KERST-KLAVERJASDRIVE 1973, 
A.s. vrijdagavond gaat de Korst-drive 1973 van start.· 
Wij hebben als vanouds weer voor oen aantal zoor begerenswaardige prijzen 
gezorgd, zodat deelneming zoor zeker do mooito waard zal zijn. 

Gozion hot aantal klasse-klaverjassers, dat or in onze vereniging rondloopt, .. .-., 
lijkt ons oen goo.do opkomst gewaarborgd. · · : ·:" 

Als klap op do vuurpijl stelt de KaKa als· .avondprijs oen gezinsfles, yuurwator· · 
boschikbaa;r- •. 

Korat u ook ??? KaKa 

SPUWEN "KOST" MEER D.IIN TRAPPEN, . 
Het is niot voor do oorsto keer, dat "Vo~tbal West" overgaat tot het publiooron:· 
van het "tarief", dat bij het opleggen v~n straffen wordt gehanteerd. , 
Dat lijkt ons prettig, gemakkelijk on ook leorzaara voor de boosdoeners. Bij het 
uitdelen van con klap is mon mot con schorsing voor zes wedstrijden weer overal 
van af on bij wangedrag als haken, kan men na één of twoo wedstrijden weer hot 
ventje zijn. · 
l!Gn kan boter togen oen tegonstandor zeggen, dat-io "hardstikke gok" is dan togen 
do scheidsrechter, want dat schoolt gauw oen paar weken. 
Dringend moot worden afgeraden naar de sohoidsrochter te spuwen, want dan volgt 
oen verbanning van onze vootbalvoldon gedurende tien weken, 
En zo zijn or nog oen holobool aardige voorbooldon on variaties •. 
Onze bedoeling blijft echter altijd hot zo weinig mogolijk opleggen van straffen, 
Liefst holomaal niet. En raisschion gaat or con provontiovo werking van uit, als 
we do spelers vertellen, welke sanotios allemaal hot govolg kunnon zijn van hun 
dom, onbeschoft on gowoldadig optrodon. 

STRAFNORMEN 

A, Gowoldadige handelingen, 

1, trappen naar oen tegenstander 
2. trappen van con tegenstander 
3, trappen van oen tegenstander (11ot letsel) 

4. slaan of stompen (geen letsel) 
5. slaan of stompen (met letsel) 

6, aannemen van een dreigende houding tegenover 
eon tegenstander 

7, ruw spel 1e overtreding (raot letsel) 

ruw spel bij herhaling 
mot letsel 

8. mishandeling van do scheidsrechter 

B. Wangedrag door spelers, 

9, wegduwen of haken 
bij herhaling 

10, aanmerking op do leiding 

bij herhaling 

11. spelers mot woorden onwelvoeglijk bojogonon 

vier bindende lfodstrijdon 
zes bindende wedstrijden 
acht bindende wedstrijden 
of moor, afhankelijk van 
letsel 
zos bindende wedstrijden 
acht bindende wedstrijden 
of moor, afhankelijk van 
letsel 

twee wedstrijden voorwaardo-
1:j.jk tot twee wedstrijden 
onvoorwaardelijk 
twoo wedstrijden- voorwaar- . 
delijk (two~ - vier wed~ 
strijden onvoorwaardolijk of 
moor, afhankelijk vàri"lotsèl) 
twêo.wodstrijdon onvoorwaar
delijk vior, zos wedstrij
den onvoorwaardelijk (of 
meer, afhankelijk van hot 
lotsol) ... 
minimaal 1 jaar - tot alge
hole uitsluiting 

eon - twoo wedstrijden voor
wae.xdolijk 
twoo - vior wods.trijdon on
voorwaardelijk· 
twoo wodstrijdon voorwam>do
lijk 
twee wodstrijdon onvoorwa:,.1•-
dolijk 
twoo wedstrijden voorwaar-
delijk 5 



bij herhaling twee wedstrijden. onvoorwan.r
' '' 

. ·, . , -, , . dé-14.-·jk 
} 2, speler(; belo~~en, • · , . s 

bij herhaling 
' . ; ~ ::. 

{S,; beledigen van do scheidsrechter 

14, met woorden bedreigen van do scheidsrechter 

15, hinderlijk ophouden van hot spel 
. bij herhaling 

16. opzettelijk wegtrappen speelbal 
·· bij herhaling 

17, opzettelijk hands r.iaken (spolboä.orf) 
· bij herhaling 

18, in 1o instantie woigeron naara op to goven 
aan do schoidsr.ochtor . 

in 2o instantio 

19. woigeren spcolvold to verlaten na opdracht 
van do scheidsrechter 

20, door vasthouden b0lotten verdor to spelen 
(ook vasthouden aan kleding) 

bij herhaling 

2L bij hot ncmon 11 :vTije" trap niot do voroisto 
afstand ih acht nomen ( 9. 1 5 ratr. ) 

bij herhaling 

22. spuwen van of nanr togonstandor 

23. spuwen van or' no.ar scheidsrechter 

.: twee wedstrijden yoorwaar-
delijk . . 
twee tot vier wedstrijden 
onvoorwaardelijk 

··. ·twee -tot vier wedstri jdon 
· onvoorw_a1;1rdeli jk 
vier tót zes wedstrijden 
onvoorwaardelijk 
berisping 
con of twee wedstrijden 
voorwaardol±jk .. -. 
oen wods tri jd ~oo;rwaardoli jlc 
con of twee wedstrijden · 
onvoorwaardelijk 
berisping. 
een of twee wedstrijden 
voorwaardoli jk 

oen wedstrijd vcorwo.ardolijk 
eon of twee wedstrijden 
onvoorwo.ardolijk 

con of twoe wedstrijden• 
onvoorwaardelijk 

twee wedstrijden voorwaar
delijk 
twee weds tri jdon ~nvoorwo.UJ;'·· 
dolijk 

' berisping tot oen wedstrijd 
, voorwaardelijk 

oen of twee wedstrijden on~ 
voorwaardolijk 
zovon wedstrijden onvoor
waardolijk 
tien wedstrijden onvoor
waardelijk 

Aan do,voorwaardolijko straffon is eon proeftijd van con jaar verbonden, terwijl 
bij strafoplegging bovondiGn do nog lopende voorwaardelijke straf in eon 
ONVOORW;'uUlDELIJ!IB wordt omgezet. 

Bij hot opleggen van stro.ffen spoelt vanzelfsprekend het o.l of niet aanwezig zijn 
van eon strafkaart oen belangrijke rol. 
Bovenstaande straffen kunnen, indien recidivist zijnde, r.iot 59% worden verhoogd~ 

.Mot vorzo.chtondo of verzwarende omstandigheden kan rekening worden gehouden, b.v. 
hoc lang spoelt hij in korapotitiovorband mot oon blanco-strafrogistor on do aan
leidende oorzaak van do. begane overtreding. 
Ingeval van opzottolijko misleiding kunnen straffon ingevolge art.6 lid 1 sub c 
worden verzwaard. 

KOMT LEN'S 1 
n:,AST VERBURCH ? 

· Uit "Voetbal Wast" 

.. ,. ·•·.·•·"· -

De Westlandse debutant Vorburch komt zondag bij ons oersto op bezook
0

• ·not verloor 
.,twee weken geleden do inhaalwedstrijd bij LFC, maar staat desondanks nog steeds 

op do "viordo plaats. Als Lens 1 wint, dan komt hot naast Vorburoh, lfa do over-
.. winnin,g op Naaldwijk hebben wc or vertrouwen in, dat Lens 1 het tot con goed einde · zal "brengen. D10.rbij spoelt ook nog oon rol, dat wedstrijdon togen vfostlru1dso · · 

klubs (Velo, Naald"l;ijk) totnuto" in winst werden omgezet. 
lhlhelmus, dat ·sar.ion met DIIL op kop go.at, ontvangt RKAVV, dat tussen Lens on Ver

. burch ip. stelat,,. DHL go.at naar Blauw Zwart on LFC (dorde plaats) naa.r Laakkwartio:,:,; . Lugdünûr:i ontvangt Tooms. ,. . 
6 De volledige stand liebben wc vorige wook gcpubliooord. 



LEtTS 2 
gaat naar rode lantaarndrager Feyenoord 4, Die wedstrijd raag niétwordon·çndcr-' 
·schat.· Lens 2 kan t·rouwÓns bost nog wat punten gebruiken om zich verdor: van de 
cnd_ersto twee plaatsen te verwijderen, Do voorsprong op voorlaatste SVV 3, be
drangt iraracrs sleèhts 2 punten!· 

LE:N'S 3 . 
liet hot lelijk liggen tijdens do. inhaal_wcdstrijd togen PDK 21 hot word con ne
derlaag van 2-:3, · 
Do à'd1tc,rs.tahd ,op koploper TOGB 2 
liep daardoor op .tot 4 punten, 
T0GB, kreeg zi,jn e.orsto vorlies
pun t · door hot gpl,i jko spel togen 
DIIC 3, Nurarae:,. 2 0DB versloeg Wo.st
lo.ndia. 
Zondag komt_Schovoningen op bezoek 
en dan zai, Lops.3, uit con ander vaatje 
moeten tappen om niet vorder af to 
zakken. 

LENIG El'T SNEL 1 - Vorburch 1, 

T0Gll 2 
0DB 2 
LENS 
lfostl.2 
DRL 2 
IDdSH 2 
DHC 3 
PDK 2 
Schovon~2 
Naaldwijk 
!IBS 3 

3 

2 

7-13 
8-12 
7- 9 
8- 8. 
6- 7. 
6- 6 
6- 6 
7- 6 
6- 4 
6- 2 

·6- 1 

Na oen serie uitwedstrijden speelt ons eerste soniorenteam weer eens con thuis-
wedstrijd en wol togen het hooggeplaatste Vorburch. . 
Do Westlanders staan nl. op do 4do plaats mot 4 overwinningen,' 2 gelijke spelen 
on 2 nederlagen. In 8 wqdstrijdon wisten zij 13x het not der vijando:!,ijko dool
vordodigers to vinden, wat neerkomt op ca. 1½ dóelpunt per wedstrijd, De achter
hoede werd slechts 9x gepasseerd; een gom_iddeld0 van iets bovep. 'de .1. Voor Lens 
bedragen deze ·gemiddelden: ·1 doelpunt por wodstrijd voor, en iets moer dan '1½ · 
doelpunt togen. Vorburch verloor zijn laatste wodstrijd.~A. dagen geleden uit bij 
L,F.C. mot 1--'Ü (Lens speelde destijds uit tegen L,F,C. 1-2), 

·wij hopen, dat Lens met eenzelfde instelling in hot strijdperk treedt als 14 do.con 
geleden tegen Naaldwijk en verwachten dan, dat Lens zijn 5de seizoen-ovorwinninr, 
gaat behalen. Tot ~ondag! 

Averechts. 
DE STRAFK0MMISSIE 

De strafkcmmissie hooft J .van Gastel, in verband met ziJn speelwijze gedurende do 
wedstrijd Lens 2 - Vrodènburch 1 voor con bindende wedstrijd geschorst. 

Aan _J.v.d,Knaap is wegens ruw spel tijdens do wedstrijd P,D.K.2 - Lcins 3 een en-
,,... voorwaardelijke schorsing opgelegd van 2 bindende wedstrijden, vermeerderd mot do 

roods door do K.N.V,B. opgologdo straf van 2 wedstrijden (voorwaardelijk) i.v.m. 
zijn optreden (aanmorkîng op do leiding) tijdens de wedstrijd Lans 3 - D,H,C,3, 
dd. 28-10~73, zodat de totale schorsing mot ingang van heden geldt voor 4 bindende 
wedstrijden van Lens 3, 
Do kosten van do door do K.N,V,B. uitgesproken voorwaardelijke schorsing ad Fl.25,-
voor rekening van J,v.d,Knanp. ' · . · 

,,.. Do K,lf,V.B. hoeft aan C,v.d,Beek voor zijn optreden tijdens dé wedstrijd Wilhel
mus - Lens dd,4-11-73 gemeend een berisping to moeten geven. 

,. < ' ... 

Sto.nd Lens 4 Senioren bijgewerkt t/m 19-11-1973, 
Het viorde elftal speQlt dit jaar voor het eerst in do hoofdklasse on wij kunnen 
zeggen, dat zij _deze ·opgave redelijk volbrengen. Zij wisten tot nu toe 3 overwin
ningen, 2 gelijke spèlèr1 on· 3 nederlagen te behalen. Dit is con redelijk sukses, 
als U bedenkt, do.t er vorig jaar s1Jelers van dit elftal uitkwamen in Lens 6, dat 
toon' opereerde ·in do 20 klasse N van de H.V,B. Do rest zijn spelers, dia in hot 
verloden uitkwamen in hogere elftallen. Do 3 overwinningen worden bèho.ald togen· 
ll,B.S,'., v.v.p. "Ón tegen Blauw Z-wart. · · 
Do stand: 

1. R.K.A.v.v. 2 8 6 11 13 
2. Spoorwijk 2 8 5 12 · 11 
3, B,M.T.2 8 4 22 10 
4, D,H,C,3 8 4 22 10 

1 0. Full SP,o_od 2 8 3 05 6 5, Quiek 3 8_ 4 22, 10 
6. v.v.P.2 8 5 03 10 "11. H.B·,s ,4 8 1 16 3 
7. LENS 4 8 .3 23 8 12. Bl.Zwart4 8' b. 08 0 
8. Den HoÇ>rn 2 8 3 23 8 Averechts. 

. 7 9. Celoritas 8 3. 14 7 
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LENS 1 - Full Spoed 1. 
-vanavond (woensdag) spccl't 
Full Speed, · 

ons 1 sto elftal oen liohtwodstrijçl. tegen hot Delftse .- '· 

Full< Spec:,d' sp0el t in de 4do 
een leuke wedstrijd om naar 

klas 'èri staat dmÏrin hoog genotoerd. Al met al 
te komen kijken. 

14.00 uur. Lens 1 -,Verburch 1 V1 G1 L 
10.30 uur_ Fcyenoord 4 - Lens 2 
11.00 uur Lens 3 - Scheveningen 2 V1 G1 L 
14,00 uur .. Lens 4 , - Full Spoed 2 V2 G1 L 
1 o.oo uur .. Lens 5 - D.H.C.5 V2 G1 L 
12.00 uur ... Lens 6 - Spoorwijk 5 V2 G2 L 
14.00 uur. Lens 7 - D.H.L,6 V3 G2 L 
10,00 uur. ·Lens 8 - Zw.Blauw 4 V3 G2 L 

. Lens 9 - vrij (zie opstellingen} 
12,00 uur ., Lens 10 - A,D.0,9 V3 G2 L 
14.00 uur. R,V.C,10 - Lens 11 

Averechts. 

6/4 

6/4 
5/3 
5/3 
4/2 
4/2 
5/3 

5/3 

Scheidsrechter: 
W,D,v/d Pol 
B,Pclak 
H,H,v.Tcylingcn 
E,v.Hclst 
u. Beeks 
c.W.dc Gooyer 
0,0,Rodriques 
E,S,A,Jackscn 

J.v,Esch 
G.v.d.Plas 

14,30 uur B.T,C.7 - Lens 12 
,, 

geen schcidsrcchtcr 
· - - ·· aru:rgcwczcn 

Let op diverse gewijzigde e1anvangstijdon ! ! 
LIGGING DER VELDEN: 

Fcyenccrd 
R.v.c. 
B.T.C, 

- Komplcx "Varkenoord, Oostvarkonoordsowog, R'dam (Z), 
- Gcm.Sportpark, Schaapwog, Rijswijk, Lijn 16-23. 
- Kapelaan Mc~reboorwog (voorheen Houtwcg), Lijn 6 - 23, 

DE OP S TELL IN GEN: 
L~rs 3 

al:,; bekend 
m,ii J.Rooci.uyn · 

F,Jil:i:sseldorp 
II.Bortons on H.v.d,Wilk naar 2 

LENS 6 

als bekend 
raot J,Vorhaar 

LENS -10 

als bekend 
mot R.Peters-

LENS 7 

als bekend 
P.Rossit 

. G .Martope1wiro 

LENS 4 

als bckçmd 

.11-.00 u. s•araonkomst i.v.m. het verkiezen 
van oen nieuwe aanvoerder. 

LENS 5 

als bekend 
mot J.Colpa 
F.Disseldorp naar __ 3 

·LENS 8 

e1ls bokond 
met J.Witting 

· LENS 9 
R.Potors naax 100. 

,f. ·" • 

LEffS 1i 

als bekond 

~ '\:•, , . 

AFSCHRIJVINGEN: Op do bekonde adressen on tol.nrs. 

LENS 12 

als bokcnd 
mot ·w.Roozendaal 
Afschrijven: J.Verhoof 
tel.079-166971 
vrijdag tusson 20.00-21.00 u, 

Do H.H.aanvoorders tussen 21.00-22.00 uur bellen J.v.~a~!3em, 
tel.68,65,11, ook zoals bekend, 

AVONDWEDSTRIJD: woensdag 21 november 1973 
20,30 uur Lens 1 - Full Spoed 1. 

Pro ramma zond 2 decer.1bor 1973. ~ ~-
14,30 uur Toxas D,H.B, 1 - Lons 1 12.00 uur Olivoo 4 - Lens 7. 
11.00 uur Lens 2 - R,F.C,2" 14.30 uur Gr.w. vac 5 - Lens 8 
12.00 .uur O.D.B,2 - llGllS 3 11.00 uur Verburch 5 - Lens 9. . ., .. 
11,00 uur R.K.A.V.Y.2 - Lens 4 14.00 uur· R,K.A.v.v.7 - Lens 10 
12.00 uur B.M,T,3 - Lens 5 10.00 uur Lens 11 - Celeritas 9 
10.00 uur Schev,5 - Lens 6 12.00 uur Lens 12 - Cromvlict 10 



Uitslagen:· . · , '· ... 
Lens 3 : P.D.K.2 
D.H.L.6 _: Le:r:is 7 · 
A.D.0.9 - Lens 10 

2-3 
1-2 
2-2 

Do aanvoerders. ,van Lens 5 on Lcms • 6 
_week aan.de beurt om oen verslag to 
voor de Lensrovuo. 

zijn deze 
schrijven 
-.-~,- ., :'\",::"'•('.1. 

Aànwozig a.s. zondag van do Seko de heren 
dê heren Jacobî en Bauman vanaf 12 uur. •· . ., 

LEffS DAMES VERSLAAN 
KOPLOPER CELERITAS 
Ons damoselftal heeft vorige week 
,,oonsdag eon voortreffelijke prestatie 
geleverd door kopl.opor Celeritas de 
eerste nederlaag toe te brengen. 
Het word 2-1 .~.Als Lens de achterstal
lige ,rndstrijd irnot te winnen, dan komt 
l10t gelijk ai:m k,àp. . 
Vanavond ( woensdag 21 novei:iber) · volgt·:. 
de thuiswedstrijd tegon Duindorp, dat 
de laatste tijd sterk opkomt. Oppassen· 
dus! 
Volgende weck woensdag komt Postduiven 
op bezoek. 

P R' Ó (i"R A .M M 'A J U N I O R E N 

ZONDAG 25 november 1973. 
12.QO uur .v.tr.C.2 - Lens 2 

. . 
12.00 uur 

.Lens ,3 vrij 
Rava 2 - Lens 6 

ZATERDAG 24 novenber 1973. 
14.30 uur Wilhelmus 1 - Lens 1 
1.3. 15 uur. O.D.B.2 - Lens 4_ 

Lons 5 vrij· 
14.30 uur Lens 9 - A.D-.0.8 
13.15 uur Ravo. 7 - Lans 10 
14.30 U:ur Lens 11 - Gom1 4 
13,15 uur I,ens ~2 - D.H,B.R.K, 2 
13.15 uur Lens 13 .:. Triomph 3 
13.15 uur :Lens 14 - Cromvliet 6 · 
12.00 uur Lens 15 - Marathon 2 
12.00 uur Lens 16 - v.u.c.14 
14.30 uur . Cromvliet 9 -,- Lens 17 
13,15 uur .Ceieritas 9 - Lens 18 
12.00 uur Lens 19 - Eo-so 1 

Lens 20 vrij 
Lens 21 vrij 

13.15 u_ur_ Velo 22 - Lens 22 
13 .15 'ûur Duindorp sv 7 - Lens 23 

AFSCHRIJVINGEN': 

• ,., • •"'<••-~ • " •• -•-n••"~ • 
Bloks e)l Bom vanaf 9 uur; 

-- .. ~--·. _,. . ...,-:--_ 4,~.- ........ ,, 

Coleritas 
'SEP 
L Elf S 
PDK 
Postduiven 
Duindorp 
GDA 

· H.v.llolland 
DZS 

. '1-5-1-1-11 
8-4-2-'2:.10 
6-'4-1-1- 9 
6-3-'l-2- 7 
7-2-3-2-c 7 
6-2-2-2,- 6 
7-2-2-3,- 6 
8-1-2-5- 4 
5-0-'0::5:: O 

Terrein: 
Loudonstraiit 

Zuidorpark 

j ,. , 

'. 12-"4 
10-7 
9-4 
9-3 

12-7 .. si':8 
7-7 
4-10 
0-21 

Wostvlietweg, Voorburg ....... · 
Albardastraat 

.v1· 
Zuid.orpark 
V2 
y1 
V2 
V3 
V3 
V1 
Roderijkstraat 
Leyweg 
V2 

Noordweg, Wateringen 
Ockenburgh . 

Schriftelijk: v6ó:ri vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G.v.d.Steen, Nunspêetlnan-303, 

Tolofonîsch vrijdagavond tµssen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in ·geval van 
ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8) : dhr.J.Hcp, tel,94,41,59 

B-klassers ( 9 t/m 15): dhr.O.Kortekaas, tel,67,40,40 
C-klasoers (16 t/m 23): dhr.R,Becker, tei.55.94,77,_ .. 

In noodgevallen kunnen do junioren nog op zaterdagochtend tussen 10.30 on 11,00 uur 
afbellen bij dhr.G,Y.d.Steon, tel.39.86.94. · 

AFKEURINGEN: Do junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds· de afkeu- · 
ringslijsten raadplegen. Telefonische informaties wordon'hieroYer 
uiot verstrekt. 

_,. NIET-'OPKOMERS : Wegens niot~opkomon afgelopen wookoind' krijgen do volgende spolors 
2 extra ;;,osorVci-bourton: P.Heomskork on L.Y.Ma.;i.xsevoon (15); 

fo/t!ki;, p .' ,v ,,. ' . 
Bij herhaling volgt uitsluiting van doolnoraing aa'.n do kompotitio
wedstrijdon. In dat geval blijft do verplichting tot betaiï'ng.~van do 

9 



kontributie tot lwt eind van het seizoen (30 juni) gehandhaafd. 
Wegens herhaald nict-opkomèn wordt de volgende speler dit seizoen 
nfet moor opgesteld: .. H.Jansen (23), 

J:EEPERSTRAINilTG: vrijdag 16,45 uur voor F,Vcrbarondse en S.Bruens, 
zaterdag 10,00 uu'r. voor· C.Harland en P,Dricsson. 
Bij verhindering bollen na= Nioo Drabbc, tcl,no.29.24.96, 

D E O P S T E L L I N G EN: 
LErTS 1 . L,Baams, C.Böcsekcn; J,dc Hilstcr, E,Ilocfnagol, 
------ · L,Koning (2x), R,Micka, R,v,Noort, A.do Pagtcr, 

G,Tror.1mclen, R,Zoun. Leider: Dhr,C.Frankc. 
Samenkomst: 13.00 uur Lens-terrein. . .... 

A. Jungsèhi1igcr,. 
J.v,Rijn, A,Schncidcr, 

• • '.,i' .j 

L:Gtrn 2 : - J.Appcrloo, 'M,v:Baggum, R.Bertens, G.Colpà; A.don Boer, G.v:Gosscl, 
M.Hcyncn, J.Janmaat, R.Lavooy, A,Muldor, H,Stravor, R,v.d.Mccr., 
P,Lcjewaari, L,Xoning (2x). Leider: Dhr,A,v.Baggwa.· · : . 
Samenko• st: 11 .30 uur v·.U·.c.-terr<Îin, · 

LENS 3 : vrij.C.Hooghiomstra zic Lcns 6. 
H.Straver, R,v,d.Moer, P.Lcjcwaan zie Lens 2. 

LENS 4 H,v.d.Brook, E,Castcnmiller, A.dc Groot, R,Ilcomskcrk, R.v,Hook, 
J .Hollink, W .v.d.Lindcn, R.v.Luxemburg, P,l.\cycr, P.v,Rijn, M,v,Wassco, 
P,de Yolf. Leider: Dhr.A.Blok. Samenkomst: 12,45 uur O.D,B.-t.orrcin. 

LEITS 5 vri j • 

~~_!i?__§_ R,Bom, E,Èooms, P.Dricssen, C,Hooghiomstra, J ,IIoutscl.iil t, F,Jonker, 
R.v.d,Lindo, F.Magnee, F,v.Oostayen, F.v.Os, J.Ruytcrs, J.v.d,Voort, 
J,dc waal, F,Wouters, Leider: Dhr,F.Flumans. Samenkomst: 11.00 uur 
Lens-torroin, 

LEtrs 9 : Zie vorige weck, Leider: Dhr.H,Zock, 
LENS 10: Zie vo.rigo wèok. Leider: Dhr.N,Drabbo. Samenko• st: 12,15 u.Lens-torro:tn. 
LENS 11: Zie vorige weck. Leider: Dhr,U.Kouwenhoven. ,1, ' 
LE!<TS 12: A.v,Dómburg, ll,Uding, H,Coli, P.v.Duyn, P,Blo•, C.Lipman, R,Wijsman, 

F,Kortekaas, L.Lejewaan, D,v.d.Zwan, W,Groen,· R,Tokkio. Leider: 
Dhr.H.Bijsterveld, 

LENS 13: M.v.Zwoden, R,Zetz, H.G-.Wubben, J.Spoler, F,Kras, A,Hoenstok, 
C,llarland, R,v.d.Boogaard, R,Blank, R,v,Leedon, R,Hoppenbrouwers, 
M,Jansen, R,Sanders. Leider: Dhr,Dankcrs. 

LEITS !1• H,Wubbên, J.Wasser• an, T,Mooyman, L,Oostervoer, R,Kleiwegt, M,de Groot, 
H,Gro;mewegen, A.Grimbergen, A,Gordijn, A,Ellinger, A,Koevoew, 

LENS 15: zie vorige weck, met J,Pompen en F,Bau• an, G,Jansen. 
Ros.: L,Maarseveen en P ,Heemskerk. Leider: Dhr,l~. Vorheesen. 

LENS 16: F,Fortmm, W,Frantzcm, P,Lucas, O.Huis; R,Noordeloos, A,Overgaauw, 
P,Vallcenburg, R,Versteeg, C,Vcrmeulen, :P.v.d,Burg, R,v,Loon, Th,v,Lti
xemburg, 

LEffS 17: C,v,Beek, R,B9n, W,Hcynen, E,Kaudcr9r, A,!Coovocts, P.Lclyvcld, 

LENS 18: 

LEffS 12: 
LEl'TS 20: 

LENS 21 : 

LENS 22: 

LENS 23: 

S,v.d,Meer, W,Valentin, F.Verbarendsc, R,de Keyzer, J,Ricmcn, F,v,Vel.:.· 
zen, M.v,Baggum, Leider: Dhr,W,Mioh0ls. Samenkomst: 13,30 uur Lens, .. 
als vorige week, L0ider: Dhr.,J.Colpa, Samenkomst: 12,15 uur Lens. 

·.Als vorige weck, Leider: Dhr.H,Verbarendsc. 
vrij. 

F.Bau• an ) 
G.Jansen ) zie Lens 15, Vrij; 

als vorige weck. Leider: Dhr.A,Bauman. Samenkomst: 12.15 uur Lens. 
als vorige wèek. Leider: Dhr.A,Banning. Samonko• st: 12.15 uur Lons. 
f!Q_~,JJ.Jansen, ., 

Uitslagen Junioren. 
10 E,B.O,H.1 - Lens 1 3-2 Lens 2 - Vrodenburch 1 2-3 



Lens 3 
Velo 4 
Die Haghe 3 
Lens 6 
v.u.c. 7 
Lens 10 
Die Hagho 5 
Lens 13 
Loosduinen 5 
Lens 15 
D.H,C.10 
Lens 17 
Lens 18 
Lens 19 
Lans 20 

- Verburoh 2 · 2-5 
- Lans 4 
- Lens 5 
- R.K.A.V.V,4 
- Lens 9 
- Vies 5 
- Lens 11 
- Nivo 3 

Lens 14 
- v.u.c.12 
- Lens 16 
- Quick Steps 10 
- n.v.c.15 
- H.M.S.H.10 '} 

- Quick 14 

Stand tLm 3/_,11 

G,D.c.P.H. 6 - 11 
Wostorkw. 7 11 · 
H.M.s.n. 6 9 
Vies 7 9 
Rijswijk 6 8 
LENS 19 7 8 
Ooiov. 6 - 5 
Spoorw. 8 4 
Ee-So 8 - 2 

· Laakkw. 7 - 1 

LENS 10 - Vies 5 < jun. L 
Lens 21 
Rijswijk 17 
Dio Haghc 10 

- H.M.S .H. 11 
- Lens "22 

Lens 23 

-0-5-
2-2 
3-1 
0-0 
2-1 
0-0 
4-5 
4-·1 
1-4 
5-0 
1-0 
4-0 
7-0 
0-5 
3-0 
2-5 
6-1 

___ In dozo mot spanning tegemoet gezionci" 
wedstrijd is het pub;Lick volledig aan 
zijn trekken gekomen, . 
Lijstaanvoerder Vies rankte, snel onder 
do indruk van· het tempo, waarmede Lens· _ van loer trok. Al vrij' snel werden er via de razendsnelle Johny Broohard on de onvoorstelbaar z{roegcnde Bart de Niet mooie kansen geschapen, maar do Vies-veste met oen uitstekende koopor', wisten do oorste stormlopen aardig te woors~aan. 

Do op het middenveld dobutorondc aanvoerder Paul Doviléo look op oc:in vcl(l,heor, die op, alle plaatsen verschoon, waar hot nodig bleek om zodoende zijn r.iakkors bij to staan. Hot verwekte dan ook geen vcrwondorin1,, dat na oen sohittcrondo voorzet van Bart do Niet, deze speler magnifiek r.iot éon gave kopstoot het o·orste doelpunt op zijn naam bracht. Hierdoor gesterkt ging dit Lens steeds boter spelen, hetgeen paniek: veroorzaakte bij do Vios-vordodiging,, waardoor doordouwer Bert de Niet zich vrij spoelde on bohocrst scoorde, Dirokt hierna wist Vies door nonchalance in do Lens-veste to·scoron, hetgeen Lans dirckt woor met beide benon op de grond bracht.- Na dei pauze werd het oen soort Nederland-België wedstrijd; r.iot oen Vies, dat niot' kon en durfde aanvallen on oen Lens, dat legio kansen kroeg, r.iaar niet w:i,st to benutten. 
Gezien het belang van do wedstrijd toch con zoor vcrdionde·ovcrwinning, wat tevens inhoudt, dat Lens nu bovenaan staat, 

Nico Drabbo •. 
Lans 18 (jun,) - n.v.c. 
Het derde C-olftal draait do laa:tste tijd goed. In hot begin van do kor.ipetitic werden twee nederlagen geleden togen het bovcnaanstaruidG R,K.A.V.V.'on V.V.P, (thuis w0rd r.iot 7-1 vnn v.v.P. gowonnon), Do overige wedstrijden werden mot grote cijfers gewonnen. Or.idat do uitwedstrijd togen R.V,C. not 7-1 word gewonnen, was do verwrichting gerechtvaardigd, dat or weer èen grote ovGrwinning in het vorsohiGt l::ig. Tot op zekere hoogte is dit ook gebeurd. Het ligt er maar.aan, of u oen 4-0 overwinning als groot wilt bcisohouwen. , Feit is achter, dat do overwinning voèl groter had moeten zijn. Op soms onbogrijpclijko r.ianior werden kansen gemist. Het voetbaltechnische niveau van do afgelopen waken werd niot gohaald, r.iaar dit werd voldoende gokor.iponseerd door con grote doais inzet. · 
Ho hebben lang op het eerste doelpunt moeten wachten, maar na eon olinuut. of 25 was hot Fred Scholtos, die na con scrimmage wist to scoren. Niet lang "daarna was hot weer Fred, die 'mot'oon prachtig diagonaal schot do stand op 2-0 bracht. Na do rust was or wederom oen voortdurend aanvallend Lens to zien. En datgene, waaraa.n het de hele wedstrijd heeft ontbroken, nl. vorro schoten op hot doel, gebeurde een kwartier -later. Henk Hop;:,onbrotiwors liet, profitorGnd van· dG wind, vanaf het middenvGld eon hoge boogbal los ( zijn speoiali tei t), die .achtGr do vorbouw.:,roordo R.V.C,-koeper verdwoon, Kort daarop was het Harrie Vink, die zijn zovoelsto kans eindelijk benutte. Alleen doorgebroken or.ispoelde hij slim do R,V,C.~ keeper on schoot beheerst in. · Daarna gebeurde er niets meer, dat ho_t vermelden waard is. Lens filoest tevreden zijn mot deze verdiende 4-0 overwinning. Kompliment voor hot harde werken en hot sportieve spel. 

Jaap Colpa. · 
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P R O G R A M M A PUPILLEN EN WELPEN 
PUPILLEN. ' . 
ZATERDAG 24 novorabor 1973. Torroin: · 

V1 11.00 uur Lens 1. 
11.00 uur Lens 2. 
11.00 uur Lens 3 
10.15 uur Lens 4 
12, 15 uur Velo 5 
10.15 uur Lens 6 

- Volo 1 
- Ooievaars 
- Rijswijk 3 
- Gona 2 
- Lens 5 
- Quiok 7 

1 V2 
V3 
V2 
Noordwog, Wateringen 
V3 

ZONDAG 25 november 1 97 3. , Voorwëds tri jd bij Lon·s-Vorl:>uroh ( senioren) 
12.45 uur Lens p 1 - Vorburch P 1 

' . 
UELPEN ' • , f 

ZI,TERDAG 24 november 1973. 

9.15 uur R.V.C.1. - Lens 1 " 
10. 1 5 uur Lo_ns 2 . ,-- R. V. C. 2 

Sohaapwog, Rijswijk 
V1 

• 9. 4 5 uur W. I ._K. 1 - Lons 3 
10.30 uur Ra.va. 3 . - Lens 4 

Zuidorpark, 2o god, 
Zuidorpark 

9.30 uur Lens 5 - Spoorwijk 2 V2 
.\FSCITRIJVINGEN: 

§chriftoliJ~: v66r vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d.Stoon, Nunspootlaan 303, 
Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend.in geval vun 

ziekte): tel.66,13,14 Klubgebouw, 
In noodgevallen kunnen do pupillen on welpen nog op zaterdagochtend tussen 8.45 
on 9.15 uur afbollen. Tol.66.13.14 klubgobouw. 
11.FIIBURINGEN: ·Bij slechte wcorsomstandighodon s.toods eerst de afkouringslijston 

raadplegen. Staat daarop bij "Pupillcm on Welpen" vornold: "GOEDGE-· 
KEURD"; dan stood.s na::ir velcj. of punt van.samonkonst komen. IN DIT 
GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISC!I WORDEN GEINFORJ.!EERD N-. .\.AR EVl!NTUELE" 
AFI<EURINGTI!T. 
Staat bij do afkouringsadrossen bij "Pupillen on Welpen" vorraeld: 
"ZIE AFKEURIJ:WSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeld: Voor do 
thui°iiwodstrijden noot juniorenlijst worden goraadpl.ocgd. Zi-jn do wed
strijden van Lens 5, 9 on 19 goode;ekourd, dan gaan Öok do Pupillen- · 
cm Wolpon~wodstrijdon op ons veld door. Uitsluitend voor do uitwed
strijden niag in dat geval telefonisch worden. geïnformeerd of hun wed
strijden doorgaan.(Tol.66.13.14.) en wel zaterdagochtend tussen 8,45 
on 9.15 uur. 

NIET-OPKOMERS: Wogons niet-opkomen afgelopen wookoind krijgt de volgende speler: 
2 extra resorvc-bourton: B.Roozondaal (w 3). 
Bij h~r~aling ·volgt uitsluiting vn:n deelneming a:m do kompotitio
wodstrijdon. In dat geval blijft do verplichting tot betaling van 
do kontributio tot hot eind van het·soizoon (30 juni) gehandhaafd. 

DE OPSTELLINGEN: 
LENS P 1 

LEl'TS P 2 ---
LEns P 3 
LEUS p 4 
LEl'TS p 5 

... . • 

LENS P 6 
LENS W 1 : 

LE!ITS W 2 : 

LEUS 1f 3 12 --------

als vorige weck, Leider: Paul v.d.Stoon. 
als vorige we'ok. Leider: Rob. Hoefnagel. 
als vorige w~ok, Leider: Otto Kortokaas. 
als vorige weck, Leider': 'Fred ·do Kloyn. 
als vorige weck. 
Saraonkomst: 11 , 15 uur Lens-terrain • 
als vorige weck. Leider: Coen Hooghiemstra,. 
als vorige week. Leider: Hans Zoun, 
Samenkorast: 8,30 uur Lens-terrein. 
als vorige weck. Leider: Guus Ileynon. 
als vorigo weck. Ros.: B.Roozondaal. Leider, Jos v.d.Endo, 
Samenkomst: 8.45 ~Lens-terrein. 



als vorige week. Loider: Lex v.d.Moor. 
Samenkomst: 9.30 uur Lens-terrein. 

LillTS W 5 • als vorige week. Leider: Dhr.J.Riemen .• 
, • ·, t -~'\' .:.,_ 

,,, ·: ·WOElfSDAGMIDDAG !'! 

-~· --• 

\ ·, ::C·r --=----==========::=, 

Afgolopcm woensdag ,ko~ ·ei:ri"à.elijk dó oooktailkompoti tie weer eens doorgaan. Baroc
],ona speelde onder de bezielende. loig.;i.ng van Paul v/d Steen mot 3-3 gelijk togen 
Real Madrid, terwijl Ajax mot 2-1 won van Beyorn München. 
In do laatste wedstrijd verloor A.C.Milan met 7-0 van Foyonoord, die .na 6 wed
strijden nog geen enkele tegen-goal heeft hoovon·ineássoren,··· · 
De andere ploegen hebben nu tot tank om hieraan wat te veranderen. 

Indien a.s. woensdag ( 21 nover.iber) de velden zijn goedgekeurd, worden er de vol-· 
gendo wedstrijden gespeeld: 

14.00 uur 
14.45 uur 
15.30 uur 

Barcelona - Foyonoord 
A.C.Milan- Bayorn München 

Real Madrid - Ajax. 

Wij vortrachton winst voor Ajax on Bayorn München on oen golijksp_ol bij Barcolona'-
~•oyonoord. 
Allo spelers dienen om 13.30 uur aanwezïg to zijn. 
Verder raden ,iij· allè spelers ton sterkste· ao.n om, in verband met do lage tor,1pc-
raturen, oen trainingspak of (indien je niet in het bezit bent van eon trainings
pak) oen trui moe to brengen. 

llif hopen, dat a.s. woensdag iodoreon=aanwezig is ! ! ! 
I.V.B. 

Lons P-1 - A;D;o-. P 1: ·o-o. 
Afgelopen zaterdag moest ons eerste pupillenelftal aantreden togen A.D.O. p 1. 
Do to1,onstandor was al enige tijd op hot veld aanwezig. Do warming up in do so!lit·· 
te~ondo trainingspakken was A.D.O. niet zo bost bevallen. Do eerste helft was go
:10el voor Lens. Mot snelle uitvallen over de vleugels wist P 1 A.D.O. onder druk 
to-zetten. Vooral over rechts brak Micha Voönman vaak door, maar verdor dan eon 
paär kansen kwam Lens niet. ~ 
Uol kroeg A.D.0.1 er& fraaie kans. Door een enorme snoekduik wist Michel van Zwol 
do bal voor de A.D.0.-spits weg to grijpen. In do tweede helft was A.D.O. r.ieer in 
do aanval, r.iaar echt gevaarlijk zijn zo slechts 1 keer geweest. Toon was hot Ton v. 
tl.Burg,· die do bal van do doellijn haaldd. Het was jammer, dat de toe::rnhouwors v:m 
A.D.O. c-zo fanatiek waren, fut de sfeer in het vold ook iets minder werd. Hierdoor 
eindigde- de wedstrijd vrij hard. Do eindstand bleef echter 0-0. p· ... 1 d St nu v. . con. 

I:I.B.S. P 2 - Lens P 2: 0-2. 
Lens spoelde zijn wedstrijd togen H.B.S. P 2,&at pas 2 punten bezat door oen over
winning op Juventas. Lens speolde de oerst0 helft . oot wind togen, Er werd met hoc>,; 
tempo gespoeld, zodat H,B.S, ond0r druk kwnm to staan. Schoten van Martin Moorma."li 
Poter 0n Oscar konden hot doel niet bor0ikon. Frank pro boerde het mot oen solo, i:mr,r 
word in het strnfschopgobiod onderuit gelopen, echtor we kregen do verdiende ponal.'u;;" 
niet. Hierna ontwortelde IT.B.S. zich onder de druk vandaan on kwam tot een paar go-· 
vaarlijko aanvallen. Dit leverde ook geen doelpunt op, zodat do ruststand van 0-0 
word bereikt. De tweede helft met do wind me0 gaf weer hetzelfde spelbeeld. 
Do in de tweede helft ingevallen Rudio Rqdomakor bracht Lens na een paar minuten 
spelen op de verdiende 1-0 voorsprong. Lens bleef aandringen. Eon voorzet van Cees 
nam Peter de Groot direkt op de slof en laiam keihard togen de lat. Even later ging 
Martin Leyn moe naar voren, kreeg do bal aangespeeld, passeerde oen paar man on 
schoot do bal onhoudbaar in het doel: 2-0. Vlak voor tijd kwam Lens nog in gevacx 
door een verdwaalde bal, die door de storm meegezogen word en hot houtwerk trof. 
Do terugkerende bal van do lat werd door Pet0r Eys on Rudi van Oosten zo v0rwork'ö, 
dat het .geen gevaar moer opleverde. 
Eon paar minuten hierna floot d0 niet al t0 beste scheidsrechter voor de laatste 
ko0r, waardoor Lens verdiend mot 2-0 had gewonnen. 
P 2 hooft na een paar wedstrijden, waarbij enkele punten worden verloren, do suo.,:,k 
van do overwinningen weer to pakken. 
Dit is te danken n.an de grote inzet bij do w?dstrijdon en de opkomst bij do 
trainingen. 

Il.Hoefnagel. 13 



Uitslagen Pupillen on Welpen: 

Lens P 1 - A.D.O. P 1 
ILIJ.S. P 2 - Lens P 2 
Rijswi_jk P 3 - Lens P 3 

.Rava ·p:3 - Lens P 4 
Lens . P 9: , - S.V. G. U. P 1 
Jfosterkwarticr P 4 - Lens P 6 

. ,,. -

ü'...(f 
O;-? • 
1-0 
0-8 
1-3 
2-0 

LilfS-W 1 - 1 s-Gravenzande S.V;' v(1; . . 

:l~ .,~) 
Lens··W 1 's-Gravcnzande SV,W 1 
G.D.S. W 2 - Lens W 2 
Lens 1f 3 - Scr.iper Al tius W 1 
Cromvlict W 3 - Lens W 4= 

. Vredonburch W 5 - Lens W 5 

In de beginfasq kw_am W,.'1 _yool aan de bal door goed .. te passen door heel het olftn.l. ~ '.,;·_ · . . .. · 1 

Opeens kwam W 1· door· de vcrd(i'digiïi:g ho~n en Patri~k Pz:onk ging· 2 'man ,;:o;rbij on speelde naar Loo .·v,Rijn. Do keeper kwam uit zijn go.al on Leo _speelde hem 
voorbij en scoorde toon con fraai doclp\lllt." . ,'•" Lens bleef r.mar komen en Eykolhof schoot togen een speler ·on toen kreeg Loo 

. 3-1 
2-0 
1-3 
0-0 
9-0 

de bal on deze schoot ook via con spclor• in het goal 'en de keopor dook er over-heen. 
~ 

Do 2c helft. ging iets roramcliger on daarom schoot Ronald v.d. HOEK in o_igcn goal. Er was toon nog 7½ minuut to spelen. 
Lens werd onder druk gezet, maar toen wprd Eykclhof neergehaald, Joop Oden-. kirchen mocht de vrije trap nemen en deze kwaln bij Leo terecht en .deze schoot keihard in. Er was toen nog 1 minuut te spelen. 
Maar I s-Gravenzando was nu werkelijk ovcrrorapold en 1;ord niet racer gevaarlijk~ ook dankzij Ron de Jong, dio:erg goed vordadigdo. 

Joop Odcnkirchcn. 

14 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de V~etbalvereniging Lenig en Snel 

0 F F I C I E L E l~EDEDELINGEN 

LENSREVUE . 
U vond de afgelopen week een goedgevulde Lensrevue in de bus. 
Komplimenten aan de redaktie, de typiste en de ploeg, die de Lensrevue bundelt 
en verzendt, Vooral onze typiste, Mevrouw Sonja Jager, heeft er wel wat veel uur-
tjes aan moeten besteden. · 
Kommissies gelieven erop te letten, dat de kopy niet té uitgebreid wordt (ver
mijdt vooral publiceren van opstellingen), terwijl de redaktie er rekening mee 
moet houden, dat de Lensrevue niet meer dan vijf pagina's groot mag zijn (d,w,z, 
tien stencils). 
Tevens delen wij u mede, dat het afslaan van het adressenbestand van de Lensrevue 
in het ·vervolg zal gebeuren door de Heer A,Loykens en niet meer, zoals voorheen, 
door de familie -Kras;, die dit werk vele jaren tot grote tevredenheid heeft gedaan, 
waarvoor onze dank. Wij hopen, dat door· het leggen in één hand van maken van a
dresplaatjes, bijhouden van adreswijzigingen en afslaan van omslagen de ver
zending van de Lensrevue vlekkeloos zal verlopen, 

KONTANT BETALEN AAN BAR, 

Na overleg met de betrokken medewerkers benadrukt het bestuur nogmaals, dat op 
zondagen door iedereen de konsumpties aan de• bar kontant dienen te worden voldfU!ll, 
Er wordt m.i.v. zondag a.s. niet meer geschreven, 

TELfüo'OON 

Afgelopen weekend hebben velen tevergeefs het telefoonnummer van ons klubgebouw 
gedraaid. Een storing was er debet aan.,._.dat u geen gehoor kreeg, Of deze storing 
is veroorzaakt, doordat tijdens het uitgraven van de werkput voor de uitbouw 
de kabel is beschadigd of doordat P,T,T, bij het verleggen van kabels elders op 
het komplex een fout heeft gemaakt, is heden (maandag) nog niet bekend;· 
Wij hopen, dat in de loop van de week e.e.a. zal zijn hersteld. 
Mocht dit niet het geval zijn, of mocht zich in de toekomst nog!Ilaals ee,:i derge
lijke storing voordoen, dan kan men voor afschrijvingen e.d. het telefoonnummer 
bellen van do betreffende kommissie-sekretaris. De telefoonnummers staan vermeld 
op de binnenziJde van de o~slag van do Lensrovue·. · 

MET DE BUS NAAR TEXAS. 

Zondag is er een speciale liJndienst ingelegd naar Texas, omdat de verbinding 
met het.openbaar vervoer uiterst gebrekkig is, Do spelersbus vertrekt om 13 uur 
en dan kunnen er ook supporters raèe,' Ook om 14 uur vertrekt er een çus voor de 
supporters. De kosten bedragen Fl.2,50, Tot 16 jaar Fl.1 ,50. 

BENOEMING IN KA-KA. 

Het bestuur heeft Ben Osse benoemd tot lid van do Kontakt Koramissie en wenst hem 
bij dit werk veel sukses. 

IN BALLOTAGE 

R.A.M.vanPruijssen (w) 
M.A.C.Saarloos (w) 

ADRESWIJZIGINGEN. 

,.,. 998 A.Uieuwenhuizen· (S) 
_,,, 947 G .A.Goosen (s) 

LENS 1 - VERBURCH : 1-1. =~====================== 

23-6-66 Winkolsteda 68 
13-10-65 Wolweversgaardo 685 

Zwattingburen 27 
Hoevenbos 173 

Nieuw-Vannap 
Zoetermèer 

299528 

Een furiei,ts ,slotoffensief bracht Lens 1 zondag tegen het Poeldijkse Verburch toch 
nog het verdiende gelijke spel. Een.door Ap Kortekaas leep genomen vrije trap 
dwarrelde drie minuten voor tijd in. het Westlandsa strafschopgebied on het was 
Wim Keetman, die de bal tegen de touwen tikte. Verburch, dat meteen na rust aon 
voorsprong had genomen en dus heel lang op een overwinning had durven hopen, noest 
dan toch met een puntendeling genoegen nemen. 1 



De opstelling van Lens 1 toonde een verrassing, Op de reohtsbuitGnplaats stond 
Ap Kortokaas, Hij verving Nol Janssen,.die na de oefenwedstrijd van afgelopen 
woCJnsdag tegen .f.t.tlJ Sp.~~çl,_gç,dwong~ll ~,is· 1,Gt bCJd .te houden -wegens een ni"e:rblessu-

' ,:.:_re:;."(jök. 'cd.éit·Brandenburg en Wim Keetman raa,kton tijdens die wedstrijd gebles
seerd, maar bleken gelukkig weer.op tijd fit. Ap KortCJkaas vervulde allerminst 
oen bijrol. Hij li.et mG:t.eCJn zien; :dat hij er was. Kort na he_t begin slalomde-.hij 

..... a.l daor .. Jie.t .Poeld±-jkse strafsc-hopgebied·,'"• aär oog-;in:.ëoog r.ièt de Pooldijkse doolr.ian~ faaldCJ hij in do afwerking. Er ontstonden in ... d,ie- beginfase meer kansen, · 
zoals we dat trouwens steeds tijdens wedstrijden van het eerste meemaken. Helaas, 
helaas weigeren onze voorwaartsen totnutoCJ snCJl eCJn voorsp:r:ong te nemen, 
Er ontspon zich vCJrvolgCJns CJCln vrij'gelijkopgaandCJ strijd, Ook Verburch kroeg 
kansCJn,~-Voor r1:1st wCJrd CJchtor niCJt gescoord, · 
Na do .. zeer _kortCJ rust ,.toog Lens 1notoen in de aanval: Vorburch word ·foruggCJ
drongCJn, Juist hierop liepen do Pooldijkers to wachten, want oCJn snelle counter 
betekendCJ 0-1 ;· In de loop van daze twoedo spGGlholft wist Lans zich nog vale 

·1canson to schoppen. Op soms .mirakulCJuze wijze .kwa.m de bal echter niet in hot 
dool terecht, uitgo-zondord.dan do golijkraakendo inzet van Wim Keetman, 
DCJ bCJide koplopers DIIL en Wilhelmus kregen klop, waarbij vooral do nCJdorlaag van 
DITL on Blauw Zwart eon verrassing kan worden gonoeod. LFC kwam door de overwin
ning op Lakwa bovCJnaan, Naaldwijk wort van .VCJlo èn Lugdunum van Texas, waardoor 
Lens middenmotor bleef en alle kanten op kan. 

;- : ·'· 

LFC 
Wilheli:m;, 
D!IL 
RKAVV 
Vorburch 
LE 1T S 
l,ugdunum 
Naaldwijk 

,}akwa 
Toxas/mrn 
Blauw Zwart 
Velo 

Vil R I il 1 .S 

9-6-1-2-13 
9-5-2-2-12 .. 
9-4-4-1-12 
9-3-5-1-11 
9-4-3-2-11 
9-4-1-4- 9 
9-3~3~3- 9 
9-2-4-3.:. 8 
9-2-2-5- 6 
9-2-2-5- 6 
9-3-0-6- 6 
9-2-1-6- 5 

12-9 
14-9 
11-8 
13-6 

.. 14-;10 
9~14 

10-7 
13-11 
10-12 

9.-14 
11-18 

5-12'.I'.·· 

.. Do. opstelling was: 
Cees van der Book . 
Poter de Jongh 
Ruud Fortoan . 
Hans Zoet 
Donald Schönhorr 
Jan Engleb.ort (Pa.ui 
Fred do Zwart 
Diok Brandenburg 
Ap Kortekaas 
Loslie rrazolzCJt 
Wira Keetman 

Schönherr) · 

- Lens 6 (Sen.) gaat regolr<,cht op het kampioenschap af, Wonnen de jongens van 
Straathof zelf rJot 3-0 van Spoorwijk, konkurrenton Dune, Gona en Vies verspeel
den puntCJn, · Lens 6 ·staat bovenaan dCJ ranglijst 11ot 9 gespeelde wodstrijdon on 
17 punten, 39 doelpunten voor on 12 togen; Jongens, houden zo. 

Lens - Toxas/D,H.B.-

Gohoord op do tribune: Westlandse supporter (65plui,): "Over 2 min. is hot af-
gelopen,'' Lens-junior: "Ja, uet U misschien wol!" · 

Eon minuut later: (65plus) "!Ict ziet rood voor mijn ogen", Not· op het moment, 
dat ik :ian -tor.iaton begon te donken, zag ik, dat Ton de Kok voor hem zat to 
juichen wagens hot niot .meer verwachte Lons~doelpunt. 

- Robby v.d,Kruk dankt Le~s 1u (jun.) voor de fruitmand, die hij,tor verzachting 
van zijn blessure r.iocht ontvangen. 

- Do krant,m vliegen ons bij windkracht 11 1011 om do oren, Volhouden lui! 
- Cees Visser komt vrijdag na con maandenlange verpleging uit het Zoeho.spi tium. 
PROGRA!,Ul!A LEUS DAMES 

Ons dar.1eselftal liet het vorige weck 
togen Duindorp lelijk liggen; het 
word con 3-0 nederlaag. 

ZO GAilT".DAT TEGENWOORDIG, 

Paal. 

Vanavond ( woensdag 28 no~ombor) speol•t 
ons dameselftal om 19,00 uur thuis 
togen Do Postduiven. Vorzam0len ··18,30 
uur. 

Ho ]runnen ons nu alvast verheugen op oen feestje over enigo tijd bij L,:ms·. 
Daar word namelijk con eerste paal .;asla.gen. Geen doelpaal, want die staan or al 
langer, Hoon, hot was zo'n stevige· betonnen paal, die mot vale kollega' s ,.:.:•· 
moot'dionon als fundaraent voor een nieuwbouw, waardoor do toch al uitstekende '., .. 
akkomod.atie van Lens straks nog groter, nog moÓior en nog boter zal zijn,· 

2 Zo'n paal is het begin van de eigenlijke bouwaktiviteiton, doch ook aan hot werk, 



dat daa7aan voorafgaat, zijn al heel -J~t- uû.rtjos besteed. 

PAPIER, ·,, - " ', , 
Want voor Den begint',:- te ~wóegen inet palen, stenèn iJh and!eit'e- bou;ir.iaterialen, is or 
al heel wat afgetobd raat oen grote stapel papier, ~-- ' · · 
U kent dat wol: schetsplannen, werktekeningen, subsidio-aanvragèn, vorgunm.ngon 
on nog Deer paperassen, die blijkbaar onvermijdelijk zijn; Daar wordt wol' eens -
over geklaagd. To recht of niet terecht.· Elke maatrii'gel, die -de papior-rompslor.!p 
vereenvoudigt, zal doo1 Lens, doch ook door andere verenigingen worden toege
juicht. Hot zou al oen -flinke vereenvoudiging -Zijn, als we. bijvoorbeeld de Pro
vincie on- do N .S.F., konden overslaan bij het indienen van plannen en begrotingen. 
Maar toeval'lig: zi'jn'. dat ·de instanties, ~ie ons ook nog wel eens met o_en subsidie 
willen vorrassdft én we 'kunnen er begrip voor opbrengen, dat zij dan ook heel pro
cio• willen w.iitën;-•wat•er met dat geld gebeurt. 
Eón instantie 
Misschien zou het een suggestie zijn, als wc eens voorstelden, dat do gemeente, 
do K.N .V.B., het provinciaal bestuur en do N ,i:),F, gozamenlijk aan tafel gaan zit,- .. 
ten en gezamenlijk éórr'bevoegde _instantie zouden kiezen of benoemen, dia tot tank 
krijgt, na bestudering van de plannen, advies te geven over al- of niet goedkeuren 
van dia plannen on over hot al of niet toekennen van een subsidie. . . . " 

Uit "Voetbal West" nr.17 dd.23,11.73, 

TEXAS/D,H,B, - LENIG EN ê_l.!~.'.. 

~indelijk is hot dan zover, Eindelijk kan Lens zondag a.s. laten zien, waaroD 
men vorig jaar or zo op was gebrand to promoveren naar de 2de klasse, Roel Lans 
verlangde naar eêp. hornicmwde konfrontatie mot do.oude rivaal van hot jaar dae.rvoo:_•1 
Texas. 
IrJmers op de spandoeken tijdens de vorig -'jaár gespeelde kampioenswedstrijd tegon' 
V .o, C" stortà. te lBzcin "Tcxas here wc come ! " En daar zijn we dan. WcdororJ staan ''er 
zondag ~wee verenigingen tegenover elkaar, die elkaar door on door kennen, Do l• 
fusio uot n.{I,B,: doct.'daar ·niets van af. Lens ·kan nu bewijzen; dat do prouotio 
destijds.ten onrechte ging naar Toxas. Het is de gewoonte, dat de wedstrijden 
tegen ëTexas worden bijgewoond door oen groot aantal supporters.,- Laat: dat zondo,g 

. ~ 

weer zo zijn. . 
Onze voortrekkers hobb;{; afgelopen z-,ndag immers bowozon, dat zij tot goed voetbal 
in·staat zijn. Als zij ·de.n ook'de gobadcnJ.rnnsennog weten te benuttèn;, ·dan vo')r-, 
spellen wij een ovèrwinnïng; Ter verduiaelijking go:ven wij U ~"is eens dÓ ui tslac:;on 
van de ontmoetingen· in ]:fot seizoen 71-7~·: 

\ i : . . ,. . . ~ 
Texas~Lcns 2~4 en Lens-Texas 
terrein: Lons-Toxas 0-2. 

1-0. Beslissingswedstrijd op het V,U,C,

Tot zondag. 
Averechts, 

PROGRAMMA SENIOREl:! VOOR ZONDAG 2 DECEMBER 1973, 
- Soheidsrochtor: 

14. 30 .uur Toxas/D.l!.B.1 .:, Lens 1 II.Baak . 
1 ., .oo uur .. ·Lens 2 R,F,C,2 V1 G1 L 6/4 J.Smit 
13 .oo UUJ'.' Lens 3 - O.D.B.2 . V1 G1 L 5/3 J ,Ilooge_ndoorn 
11 • 00 uur R,K,A,V,V,2 LonS 4 G,Kaudo]:'.or 
·12.00 uur B,M.T,3 - Lens 5 S.Ruskauff 
10.00 uur Scheveningen 5 Lens 6 H,Kloine-Boos 
12. 00 uur Oliveo 4 - Lens, 7 L,do Kootor 
14,30 uur Gr.W.II vao 5 - Lens 8 Th,v,Galen 
11 • 00 uur Verburch 5 Lens 9 H,Veldhuizon 

• 14. 00 uur R,K,A, V·. V. 7 Lens 10 J,Grassouw· 
10.00 UUJ'.' Lens 11, - Celeritas 9 V2 G1 L 5/3 M,Lindenburg 
11.4~ uur Lens 12 ·- Cromvliot 10 V2 G2 L 4/2 n,aangewozen 

LIGGHTG DER 1/ELDEif: 

- "Groenondaal" We.alsdorperlaan hook Buurtweg TEX:\.S/D,II,B. 

R.K.A.v.v. 
B.1-!.T. 
Sohovc<ningon 
Olivoo 

Lijn 90 N .Z.H. Iloll.Spoor hal te Uaalsdorperlaan 
- Sportpark "de Heuvel", Heuvolweg, Loidschondam (H,T,M. lijn 6) 
- )Iongelolaan 
- !'IIoutrust" ingang Houtrustweg naast H,O,K.Y, (H,T,M. lijn 4, 10), 
- Sportpark "do Groene Wijdte", Noordweg, PijnackCJr (N_.Spoorwogon 

Roll~ Spoor). · 
Gr.W,II Vac - Bus 43 lT,Z,H, via Holl.Spç,or tot Zijdoweg (Viaduct), Wassenaar, 

3 



4 

Roggcn,óning, Landsoheidingsweg·, Was:senaar 
'J"crburch - Cirkelwog 20, Poeldijk; West Nederland bus 56, Uitstappen _bij 

Veiling West, · ~, 

]) E · 0 P S T E' L. L''r N· G E N: 
• Lens 1 ·en '2 worden door do trainer bekendgeraaakt, 

Lens 3 •' 
i ,l 

Lens 4 .. Lens 5 
m,F,Dïsseldorp r 
Ros', : J ,Bertons on 
--- J,Zouni 

als beke~d 
m.G,Martèpawiro 

als bekend. 
F,Dissoldorp naar 3 
mot J ,•Colpct, on . 

voor L·ons 2 or,1 11 uur 
Ros. C,Vorvaart en H,Diotz 

Lens 6 

als · bekend 

Lens 9 

.. 
Lens 7 

als bekend 
i.v.m. safilenkorast 
vrijdag 19,00-20,00 
uur G',Duivesteyn 
67,61,83 bellen. 

Lens 10 

als bekend 

· R, v .d,Boliip't 

Lens 8 

als bekend 
raet J,Witting 

. Lens 11 

als bekend als bekend 

Lons 12_ 

als bekend 
n ;.,:, • Eikcmaar 

•Afschrijvingen: op do bekende adressen en tol. 
nrs, De H,H,Aanvoerdors tussen 
21,00 en 22.00 bollen Dhr,Ch, 
Bloks tolof,29,28,38. 
Dit geldt ook yoor noodgevallen. ' 

Van do Seko zijn a.s. zondag vanaf 9.15 uur do horen. Ch,Bloks on R,Bora en vanaf 
12.00 uur do h<?ron q.Bouman on TI,Jacobi aan:i,ezig op hot veld. 

- f 

frogranms Senioren voor zondag 9 december 1973. 
14, 30 uur D.~'[.L, - Lens 1 •'12.00 uur Lens 6 - Archipel 4 
10.J0 uur De' Musschori 2 - Lens 2 14,00 uur Lens 7 B,E,C,5 
11 ,00 uur Lens 3 - Naaldwijk 2 14,00 uur Lens 8 - G,D,S .4 
13,00 uur Lens 4 - El.Zwart 4 12.00 uur Lens 9 - Gona 5 
10.00-uur Lens 5 - W,Blauw 2 10,00 uur Lens 10 - D.V.C,4 

Uitslagen van afgelopen zonda~: 
Lens 1 - Verburch 1 
Feyonoord 4 - Lens 2 
Lens 3 - Scheveningen 2 
Lens 4 - Full Speed 2 
Lens 5 - D.H.c.5 
Lens 6 - Spoorwijk 5 

1-1 
2-0 
2-1 
4-1 
1~ 
3-0 

Lens 7 
Lens ·s 
Lens 10 
R.V.C.10 
B,T,C,7. 

Lens 11 on 12 vrij 

- D,H,L,6 
- Zw.Blauw 4 
- A,D,0,9 
- Lens 11 
- Lens 12 

Bij de bar bevind: zich de legitimatie van L,Eikenaar, 

3-1 
3-1 
5-2 
2-2 
0-1 

~~~i~i~~• i.v.m. do televisie uitzending van Feyenoord is er vanavond (woensdag) 
geem training voor de Soniorongroep o.l.v. Dhr,Franke. 

KERST-DRIVE, 
,::;=========== 

Afgelopen vrijdag zijn. 20 koppels in do slag gegaan or,1 do _Korst-drive trofoo, 
Hot aantal van 20 is ons eerlijk gezegd wol oen bootje tegengevallen, maar het 
was dosalnie,ttemin bost eon fsCJZelliGe avond. 
De meeste punten werden verzameld door do gebnoedors Bijstorveld op de voet Gevolgd 
door Ma on zoon van Doorn. 
De kopgroep van do eerste avond: 

, 1 • Bijsterveld - Bijstcrveld 5418 pnt. 
2. v.Doorn - v.Doorn "!, 5313 pnt. 
3. v..d.Tol ·. . - v,d.Steon 5215 pnt. 
4. v.Gastol - v.Gastel 4998 pn-t, 
5, RouvCJr - 's~ravondijk 4946 pnt. 



V.rijdag n..s. beginnen we weer om hn.lf negen, dus zorg, dat U allemaal op tijd/, 
aanwezig oon.t. 

KaKa 
Vervolg :c Stratenmakers "Zonder Hulp" show. 
Afgelopen zaterdag zijn wederom een paar mensen bezig geweest om het tegelpad 
:1an te leggen tussen -tribune en 2e veld; Helaas waren deze pn.n.r mensen, J·.Kectman 
en A.Hoppenbrouwers, van 10.00 tot 13.30 uur gohoel alleen bozig, wat niet oopaald 
bevorderlijk was voor· de produktiviteit van deze twee raens13r1. Waarom vraagt U zich 
af? Als U weet, dat men eerst zand,,en stenen moet kruien, dan het zand egaliseren 
en daarna pas kunnen ·deze stenen worden gelegd, dan schiet je met twee l)lan niet itl 
te vlug op. Gelukkig ·kwam die hulp· in de loop van de middag, met als gevolg , dat 
de produktiviteit werd verdriedubbeld.·IIet resultaat heeft U afgelopen zondag kun
nen aanschouwen. A.s. zaterdag hopen wij, mits voldoende hulp, het eat te dichten, 
Wij begirinen om ca. 10.00 uur. -
De medewerkers deze week waren: J .Keetman, A ,Hoppen brouwers', H, Haukes ," H .HoefnacÖl, 
W.Keetman, T .v.Luxemburg en ondergetekende, waarvoor onze hartelijke dank. · · 

J.v.d.Knaap 
P.S. Redd Het ZJ.Jn wel de mensen, die. al .zovéél voor do vereniging doen. 

W'.lar blijven de anderen ? -=---=--"-=-1 ::I:N S SENIOREN 5. 

!Iet 5de seniorenelftal is een erg jong elftal. Haast de vele eerste-jaars senioren 
spelen hierin ook enkele routiniers (niet waar Ted?). 
In het begin hadden de meeste oud-juniqren nog aanpassingsmoeilijkheden, het spel 
was harder en voor de moesten ook sne:q.(lr, 
De korapetitie start. was nog niet eens ·z9. slecht, Met 9 man• werd tegen D.I:I.C.5 uit 
Gelijk gespeeld (1-1). De weck erna speelden we 2-2 togen Wit Blauw 2 uit, na 2-;Q 
voor to hebben gestaan. Door gebrek aan routine on .kracht ging •deze wedstrijd 
oicenlijk de mist in, dit zou hiorna nog een paar lçoc,r gebeuren. .. 
Do eerste thuiswedstrijd tegen Jfestlandi'.l 5 verloren wij, met 10 man, met 5-1. ·-' 
Do week daarna speelden we 2-2 tegen Flamingo I s 2 uit; Vervolgens traden wij . 
aan togen WiÏholr.ms 3 uit (3-2) ·on tegen ll..D.0.5 thuis (0-1 ). 
Zoals u ,üet, was alleen de nederlaag tegen Westlal'.\dia .or,; hoog, Mot do andoro . 
tegenstanders was hot verschil maar erg klein. De meeste beslisE1.onde doelpunten ' 
violen in het laatst0 kwártiér; Maar inmiddels stonden wij ergens onderaan op do. 
ranglijst. Dat wij daar niGt thuis horen,. is in de laatste 3 wedstrijden wol ge-·· 
bleken, Te.;on· de nr.2: Tedo 2 on tegen de nr, 1: Velo 3 werd resp. ,110t 7-1 ! ! !, on. 
0-1 gewonnen: Afgelop,m zondag werd thuis D,lI.C. met 1-0 verslagen: Dit brenat ons 
resultaat op: 

9 gespeeld J gewonnen 3 gelijk 3 vorlorèn: ·· -
9 punten 17 doelpunten voor on 15 togen, 

Dit resultaat is niet slecht, maar moet beslist beter worden. Omdat Lens 6 van 
plan is te promoveren, mo(l'en wij niet decradoren, Wat ooi< zeker niet nodig is. 
Eon plaats bij do eerste 6 moet raogolijk zijn. 

Paul v.d. Steen. 

Ons eerste juniorenteam speelt dit jaar - nadat ZJ.J vorig jaar zijn g0_degrad0.~rd 
uit do regionaal klas,\ - in de regionaal klas B. Ha oen vrij zwakke start··, 1 punt· 
uit 4 wedstrijden, begint ons A 1 team er aardig in te.komen. __ Do zwakke start, die 
deze jongens hadden, is wol to verklaren. Immers van hot elftal, dat vorig jaar · 
dogrado0rdo, zijn nog 3 jongens over. Hot elftal moest toon worden gekoraplotecrd· 
oot 4 B-klassers, terwijl or 4 jongens over k"amen van andere verenigingen. 
Eon van deze 4 jongens was de keeper van A 1, Louis Baar.is. Hot hooft goen betoog, 
dat do achterhoede en de keeper eerst danig op elkaar moesten worden ingespeeld. 
I:on ander punt is, dat A 1 aan het begin van hot seizoen geen oen oefenwedstrijd 
l1coft gespeeld. Alleen togen A 2 werd er 'een keer geoefend. Maar het verschil tussen 
A 1 en A 2 is erg ·groot. Vandaar ook, dat men bij bl.ossures op spelers van· B 1 ·moot 
torugvallon. Tr:1iner èas Franke is echter pas mot do opbouw bozig van A 1 on als ·U 
bedenkt, dat er vol[;·ond jaar slechts 2 spelers overgaan naar do sonioron, dan kunnen 
wij van dit jonge elftal nog heel wat verwachten, Qv0r .2 .jaa:r hoopt hij dan de A
klasso wo0r binnen to stappen, Eon voordeel ~voor A l· is, dat zij van do 10 (l'ospcioldo 
wedstrijden or al 7 hebben uitgespoeld en voor do 2 volgende weken staan nog eens 2 
uitwedstrijden op hot programma. D0 trainingsopkomst van deze jongons is bijzonder· 
6eod te nom,1on. Do meeste jongens zitten in hot laatste jaar van hun studie, mao.r 

5 
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zij kunnen., t9ch nog de tijd en de, lust. opbreng_en om 2x per week te komen trainen, 
De verstandhouding tussen de spelers ofid:ërling, wordt met de week beter. Hoewel 
er van een hoera stemming beslist nog geen sprake is, zien wij de toekomst voor 
Cas Franke en zijn jongens met vertrouwen tegemoet, ... 
Tenslotte de stand, die is bijgewerkt _to.t. en .met 24-11,- 1 7.3 .• 

. 1 ó-ï 5 
1o,,,;15 

· .. )Qf,14 
. , 1' 1 ...:1 

~ (" / ·• " . 
. , 7. LENS 
·_· 8, ·ON_A 

10-9 
- 10-9 

1, v.u.c.' 
_ 2:-' N e;ptunus 
' 3 , Lugdunur.:t 
'4, Katwijk 
5,. E',B,O.H, 

,, 4' · · 9:.1 _r 
. 9. Wilheimus 

,, 19.,,,v.v.P. 
8-8 

10-6 
11-6 
10-5 '6,. ·•·s-aravendeel '• 10-10 

·,. ,11 •. _Lisse 

' .,, , .. ~ 
,, \ • • ·-~ ,! 

Standen A-klassers t/m 17-11-73, 

1 2_; S .11:,. W. 
13, L'.F,C. 9-4 

Averechts._ 

' Gr. w .Ïr Vàc ., " : 
Wes tlaridi'à . 
G,D,S, 
Vredenburch 
Rava 

'' -, 8-"12. 
9-12 
9-12 
9-11 . 
8-10 
9-10 
8- 9 
8- 8 
9- 8 
9- 7 
9- 3 
9- 2 

"· · ·i · Quick St~ps 9-16 
9-15 
9-12 

G.D.A, 
Den Hoorn 
Gona ;-
Ni vo 
v.u.c. 
LENS 2 
Duindo.rp S. V, 

"t, - • .,. . 

R,K,D,E.O, 
LE!rS 4 
:i!_cheveningen . 

9-15 A.D.S . 
. 8-13 R,A,S, 
9-13 IiENS 5 

B,M,T. 8-11 Die Haghe 
Vredenburch 8- .9 Westlandi.a • 
D.s.o. -8- 6 R,V,C. 
Velo 8- 5 Quick , 

G.D·.A. 9- 5 Spoorwijk 
Flar.1ingo 1s ··-c : ' 9- 4 Cror.:tvliet 
O.D.B •. : . 8- 3 Ooievaa±-s 

PROGRAMMA JUNIOREN• 

ZONDAG 2-12-1973 
1 2. 00 uur Lens 2 - den Hoorn 1 
14, oo-·uur Lens 3 - Quick Steps 2 
13,00 l,1-ur Lens 6 - Rijswijk 3 

MAANDAG 3-12-1973 
19.00 uur· Lens 9 · . .:. Quick Steps 
20,15 uur· Lens 10 - Quick Steps 

ZATERDAG 1-12-1973 
14.30 uur 
14,30 uur 
14,30 uur 
14,30 uur 
14,30 Ul,U' 

13,15 uur 
13,15 uur 
14,30 uur 
13,15 uur 
13, 15 uur 
13,15 uur 
12,00 uur 
12.00 uur 

Lugdunum 1. - Lens 1 
Lens 4 - G,D,A,2 
L<?nS 5 ·. - Spoorwijk 3 
VeJ;o 9 - Lens 9 · 
CrÓmvliet 4 - Lens 10 
Lenl;!" 11 vrij 

. Lens 12 vrij 
Le.ns 13 vrij 
Oliveo 6a - - Lens 14 
Quick 9 - Lens 15 
Lens 16 - Rijswijk 12 
Lens 17 - Gona 7 
Lens 18 · - R.K,A,v.v.15 
Lens 19 .: Laakkwartier 
Lens 20 - s.o.A.2 
Lens 21 - Wilhelmus 1 5 

· Velo 
D,H.B,R,K, 
LENS 3 
Texas 
Verburch 
Rijswijk 
G,D.S, 
St.Voorwaarts 
Gr,W,II Vac 
D,,Z,S. 
Vogel ,. 

. 8- 9 
6- 8 

. 8 7 . -- ' '-· - l .. 
6- 6 ,. :, . 
8- 6 ---- · 
9- 6 
8- 5 
9"- 4 
7- 2 

9~16 
7-11 

Rijswijk 3 · · 
Rava 

9-16 
8-12 
8-11 
7- 9 

8- 9 
7- 8 
,7.;; 7 
7.;;,, q 
8- 7 
7- 4 
8- 2 
6- 1 

Hl , 

LENE: 6 
BI.Zwart 
Wit Blauw' 
Quick Steps 
R,K,A,v.v. 
Velo 
Verburch 
Rijswijk 4 

Terrein: 

V3 
V3 
V2 

.. Leiden· 
V2 
V3 

8- 8 
8_;; 7 
9- 5 

. 7- 3 
7- .3 
3- 0 

Noordweg, Wateringen 
Rederijkstraat 

Pijnacker 
· Sav, Lohmanlaan 
V1 
V1 
V2 
V3 
V1 
V2 

:-. 



Lens 22 vrij 
12.00 uur Lens 23 - Q,uick 1.5 VJ 

AFSCHRIJV°INGÈN: 
..., r··•.:" .• ~; 

:r•)~\{. 
Schriftelij~-: v66r vrijdagavond 18,30 Jmr bij de heer G.v.d,Steen, Nunsp'èèt:I.aan 

vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in ge;~-;_'•' ( 3o3 • Telefonisch 
van ziekte): ·· · · ·· 
A-klassers ( 1 t/m 8): dhr.J,Hop, tel.94,41.!59 · · 
B,-lµassers (9 t/m 15):· dhr,0,Kortekaas, tel.67.40.40. 
C-kl'assers ( 16 t/m 23): dhr,R,Becker, tel. 55. 94, 77, 

In noodgevallen kunnen de junioren p,og op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11,00 
uur ~fbellen b;i.j dhr. (l.v.d,Steen, tel.39,86,94, 

,\FKEURDWEN: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds de af
keuringslijste11 raadplegen, Telefonische inform.aties worden hierover 
niet verstrekt. 

KEEPERSTRAINING: vrijdag 16,45 uur voor J.v,Kleef en. R,Bergenhenegouwen 
-, ... zàt·erdag 10,00 uur voor .à.v.Domburg en J,Bronger, 

DE 0PSTELL.INGEN: 

LE!iS 1 Als vorige week (met H,Straver 2x), zonder L,Koning. Leider: Dhr,C, 

LENS 2 

LENS· 3 ----

L~S 4 

LENS 5 : 

LENS 6 

LENS 9 : 

LENS 10: 

LENS 11: 

· Franke:. Samenkomst: 13,00 uur·Lens-terrein. 

J.Apperloq, M.v.Baggura, G,Colpa, A.den Boer, G.v.Gessel, M,Heynen, 
i . .Tanmaat, R.Lavooy, H,Straver (2x), R.v:d.Meer, P,Lejewaan, L,Koning, 
G.1fout\3rs. Le.ider: Dhr,A,v,Baggum. 

G.Bloks, R,Bertsns, J,v,Gastel, A,Heynen, C,Hooghiemstra, R,Hulselman;, 
G .Lelieveld, M.Magnee, A,Mulder, B,Rui terman, F, Veeren, J .v. Velzen, __ 
R,Verbarendse. Leider: Dhr. P,Jansen. ·!!'! 

. . . . . 

H,v.d.Broek, E·,castenmiller, A,de Groot, R,Heemskerk, R,v,Hoek, 
0

J .Holl;i.nk, W .v.d.Linden, R,v.,Luxemburg, P,Meyer, P,v,Rijn, M,v,Wassera, 
P. de Wolf, J. Slabbers, Leider: 'Dhr ,A. Blok. 

A.v,d.Aar, P,Booms, A,Brouwer, .\..v •. d.Berg, R,Guit, A,Hoefnagel, G.Hoger
vorst, H,Keyner, F.Klos, E,Reesink, II.Ruyter, A,Slabbers, J,Tetteroo, 
J.Wijngaarde, Leider: Dhr.J,Heynen~ 

R,llom, E,Booms, p',Driessen, J.Houtschilt, F,Jonker, R,v,d.Linde, 
F;Magnee, F,v,0ostayen, F.v.0s, J,Ruyters, J.v.d,Voort, J,de Waal, 
F.Wouters. Leider: lilhr,F,Flumans, · 

Zie vorige w0ek .. Leider: Dhr,H,Zock. Samenkomst: 13,30 uur Lens-ter:i:ein. 

ZiG vorige w0ek, met L,Tokkie, Leider: Dhr,N.Drabbe, Samenkomst: 13.30 
uur Lèns-terre.in. 

vrij. 

!:_!!:ê_:1_g: vrij. L,Lejewaan zie Lens 14; E-.I:ioven eïi"W.Groen·zie Lens 15, 
L,Tokkie zie Lens 10. 

LENS 13: vrij. H,G;Wubben zie Lens 14. 

LEN'S 15: 

LENS 16: 

LElrn 17: 

~.Speler zie Lens 15, 

·u,Wubben, J,Wasserman, T,Mooyman, L,0osterveer, R,Kleiwegt, M,de Groot, 
H,Groenewegen, L,Lejewaan, A,Gordijn, A,Ellinger, A,Koevoèts, H,G.Wubbcn, 
Leider: Dhr.Sandifort. Samenkomst: 12,00 uur Lens-terrein. 
(Vervoer per auto. Er is nog 1 wa.c;en nodig. Willen de ouders s.v.p. op 
Yrijdagavond even bellen). 

P,Heemskerk, A,W,Jansen, A.J.v.Pelt, A,Sips, R,J.v,Elderen, P,J,Dul:I.aart, 
A,W.Schmitz, Rots, E,l!oven, W.Groen, J,S_Poler, Leider: Dhr,M,Verheesen. 
Res. : L .Maarseveen. 
Sar.Ïenkomst: 12.15 uur Lens-terrein. 

ii als vorige week, Leider: Dhr.0:Kortekaas. 

als vorige week. Leider: Dhr.l'f,Michels. 

1:_)'!t_!ê__:1_~: als vorige week. Leider: Dhr.J ,Colpa. 

LENS 19: als vorige 1rtek, Leider: Dhr.l!.Verbarendse. 1 



LENS 20: als vorige week. Leider: Dhr.R.Peters. 
LENS 21 , als vorige week, Leider: Dhr.W,v,d.Tol. 
LEN"S 22: vrij, ,-..------

· LENS ,23: alsivorig:e .week. Leider: Dhr,A,Banning • 
Uitslagen Junioren: ' -----
Wilhelnus 1 - Lens 1 1-1 Lens 14 Cromvliet 6 
V, U, C • 2 - Lens 2 f-3 Lens 1 5 Marathon 2 O,D.B,2 :_Lens·4 1-5, Lons 16 v.u.c.14 Rava 2 _, Lens . ç, · 3-2 
Lens'.9 _ -Ä.n.à.il 2-1 

Cromvliet 9 - Lens 17 
Celeritas 9 - Lens 18 

Rava 7 - Lens 10 · 1-2 Lens 19 - Ecso 1 
Lens 11 - Gona 4 0-2 
Lens '12 - D.H.B,R,K,2 5-0 

Velo 22 - Lens 22 
Duindorp s.v.7 - Lens 23 

Lens 13 - Trionph 3 1 0-0 
LEffS 9 - A.D.0.8: 2-1 (jun.) , .. 

0-0 
0-10 
1-3 
1 ·-0 

'3-0 
9-0 
0-8 

15-0 

Zaterdag j,1. · sïieelde het eerste B-eJ:;ftal, koploper in zijn afdeling, tegen A,D,O., dat zijn inspanningen tot nu toe beloond zag r.iet een positie in d,:i middenmoot, Onniddellijk na de aftrap viel Lens goed aan en reeds na,4 min. was het raak, Ee:1 verre -pass van M,:mrice Wol ters bereikte Oscar Borst, die op zijn beurt Cees Schenkels in ·s-tàat stolde or.i keihard•in te schieten (1-o); A,D,O.W'às door 
dit snelle sukses van Lens allerminst geimpone.erd, en zocht, goed konbinerend,. _ de aanval op.· Twee minuteh later had dit reeds hot gewenste resultaat, ·Peter Per·-· royn trachtte oen hoge inzet terug te_ koppen. op ~oelman v,Velzen, raakte de bal niet goed, wat onr.liddellijk word afgestraft·door de attente A,D,0,-spits (1-1 ). Len13, verrast, kon vooralsnog g\'en antwoord vinden· op het felle en goed.o spel -v:m de· gasten. V90):>al het rechtervordedigingsblok van Lens kwam herhaaldelijk in r.ioeiLi.jkhedon. Aanvallend wist Lens- zich slechts weinig kansen te scheppen, Wol kwan Aad v.Kloef na een goede aanval,.vrij voor het A,D,0,-doel, doch schoot to_ gehaast. · · · . 

na rust·ging L~n~, na·oen kort'offonsief 'van .\..n.o" steeds beter spelen, Verde
digend hield men de zaak goed onder kontrole en de opbouw, vooral via Brard on Wol tors, verliep stukken beter dan voor ·_de rust. 10 Minuten ·voor tijd ieverdo dit het beslissende doelpunt· op. Ton 's-Graven_dijk passeerde op de linkervleugel 2 tégenstande'rs en bediende Oscar Borst, gehcpl · vrijstaand, 'op maat. 
Oscar had geen moeite om do bal heheorst langs de A,D,0.-doelnan te plaatsen (2·-1). Hierna dikteerdc 'Léns hot spel voiiedig en lcreeg de aangeslagen tegenstander goon gelegenheïd meer om terua te komen, Integendecü, Lens werd steeds •1.sevaa:rlij-· ker. Stanley ]rard soleerde door de A,D,0,-verdediging en tikte bal door naa:r Paul Hop, wiens inzet- met: do_ grootste moeite· door de-A,D,0,-keeper werd gestopt. Dven voor tijd had Maurice Wol ters bijna sukses mo.t eon kopbal uit oen hoeksc)lop van Paul Hop. -Do- bal vloog echter not haast~ Dankzij deze overwinning handhaafdo Lens zijn eerste' plaats en is na 10 wedstrijden nog ongeslaB'on. 
PROGRAMMA PUPILLEN 
PUPILLEN 

ZATERDAG 1-12-1973 
11 .15 uur v.u.c.1 - Lens 1 
11.30 uur Rijswijk 2 - Lens 2 
11 .00 uur Ooievaars 2 - Lens 3 
11.30 uur A,D,0,5 - Lens 4 

Lens 5 vriJ 
Lens 6 vrij 

WEI;PEN 

ZATERDAG 1-12-1973. 
11,15uur Lens 1 - v.c.s.1 
10,30 uur Quick 2 - ·Lens 2 
1 O. 30 uur Lens 3 - Rijswijk 2 
1 O. 30 uur Lens 4 - R.IC.D,E,0,2 
10.00 uur Quick Steps 3 - Lens 5 
f,TI'SCHRIJVIlWEff: 

EN WELPEN Hans Z 

Terrein:_ 
Loudonstraat 
Schaapweg, Rijswijk 
Zuiderpark, 2e ged, 
Zuiderpark 

V1 
Sav •. Lohmanlaan 
V2 
VJ 
Nijkerklaan 

8§,chrifteli.ik: vóór vrijdagavond 18.JO uur bij dhr,G,v,d.Stoen, Nunspoetla= 303, 



Telefoniscli: vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
. ziekte), t.el.66.13,14 Klubgebouw, b,g, 5 , 60,20,90, 

. ' • il-

In noodgevaHen·kunncni de pupillen en welpen nog op zatèrdagochtend tussen 9, 15 
en 9.45 uur afbellen, Tel.66,13,14,.klubgebouw, ,b.g.g. 60.20,90, · 

AFKEURINGEN: Bij slechte weorsomstandighëden steeds eerst de afkeuringslijsten 

' 

raadplegen. Staat daarop· bij "Pupillcm en Welpen" vermeld: .. 
"GOEDGEKEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen, 
IN DIT GEVAL M,\G ER DUS NIET. TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR 
EVEN'TUELE AFKEURTifüEN. 
Staat bij do afkouringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeld: Voor· do 
thuiswedstrijden moot juniorenlijst worden goraadploegd. Zijn de 
wedstrijden van Lons 4, 16 en 23 goedgekeurd, dan gaan ook do Pu
pillen- on Welpen-wedstrijden op ons veld door. Uitsluitend voor do 
uitwedstrijden mag in dat 5eval telefonisch worden geïnformeêrd 
of hun wedstrijden -döorgaan.(Tel.66,13,14,) en wel zaterdagochtend 
tussen 9.15 en 9_,45 uur, b,g.g·, 60.20.90. 

DE OPSTELLINGEN: 

L~TS P 1 

LENS P 2 

M,v.Z~ról, L,Janmaat, R,Michols, A,v.d,Burg, R,Groen, R,Bloks, 
li'.Lokahona, R,v.d.Hoek, J.v.d.l!iouwenhuisen, F,Rens, M,Veenraan, 
R:Lovoriks. Leider: Paul v.d.Steen. 
Samenkomst: 10.30 uur Lens-terrein (auto). 

•. 
R.v.Bag151.1m, F,Blom, R.çl.o Boer, P.Eys, P.do Groot, 0,Könomann, ... . 
M,Leyn, M,Moerman, C,Odenkirchen, R.v.Ooston, R,RadomaRor, M·,Rutgors, 
J,Schipperon. Leider: Rob Hoefnagel. Samenkomst: 10. 45 uur Lens-terr" 

LEi'TS P 3 .• R,v,Dijk, E,v.d.!Iarst, B.Honkos, G,dc Kok, B'.v,d.·Kruk, M,Ras, 
L,v,Rijn, P,Scholtos, E,Sirn.rt, F,Tolonaars, B~Vestor, R,Wassorman, ! 
R,Uasserman, Leider: Otto Kortekaas. Samenkomst: 10.15 uur Lens-t_e_rr, 

LENS P 5 
LEITS P 6 
LENS 1v 1 

LEi'lS H 2 

LJ:NJ W_2_ 

L:E:t:TS W 4 

LEffS W 5 

Uitslagen 

Lens p 1 
Lens p 2 
Lens p 3 
Lons p 4 
Velo p 5 
Lens p 6 

R,Buys, D,Frankon, R,Frombq;r;g, R,de Gruyter, R,de Haas, P,Krol, 
N,Noort, J,Raaphorst, M,Riemön, R.v.Ruyvon, J.Sohneider, J.v.Straalon, 
T. Wanders. Leider: °Frod do Kle;yh. Samonlcomst: 10. 45 uur Lens-torroin. 

vrij. 

vrij. 

M,v,Adrichem, W,Colpa, E,Eykelhof, R,Groen, R,v.d,Iloek, R,de Jong, 
M.v.d.Lans, J ,Odonkirchon., P,Pronk, L,v,Rijn, E, Valentin, B,Heomskork, 
Lo-idor: Hans Zoun. 

C.Borgi:ians, P.v,Es, P.Harland, T,Ila.rland, W,de Jong, R.Kanis, 
E.Perroyn, V,Vconman, J,Wassorman, J.Rombouts, A,Kuiper, 
K,Boon. Leider, Guus Ileynon. Samon~omst: 9.45 uur Lons-terroiri, 

M.Bon, B,Dricssen, M.Dutrée, R,Franke, A,Franken, J,Greve, C,Iloefna5cl, 
Rudi Houwoling, I.Kaffa, R.Nig-gobrugge·, T.v.Pruyssen, · B.Roozendaal. 
Leider: Jos v.d.Ende. 

M,v,Boheomen, M,v,d.Boogaard, R.v.d.Boogaardt, E.v.Dop, A,v.Gorp, 
R,Ilouweling, -J ,Koovoets, R,de Kroon, M,v·.d. Wallen, E.lfarmenhoven, 
H,Wassom; II.Zoek, B,Boolhouwer. Leider: Lex v,d,Moer. 

M.v.Houdt, ]),Jager, u.v.Molzen,E,Motselao.r, J.Riemen, E.v.Santcn, 
J.Sohuemio, J.v.d.Spicgel, M,v.Velzcn, L,v.Leouweh, A.v.d.Schonk, 
E,Vos, R,Wannóo. Leider: Dhr,Riemen. Samenkomst: 9.15 uur·Lons-terr. 

Pupillen en lfolp~~: 

- Velo P 1 2-1 R.v.c. w 1 - Lens W 1 2-0 
- Ooievo.ars p 2 1-0 Lens W 2 - R.v.c. w 2 0-4 
- Rijswijk p 3 0-1 W .I.IC. W 1 Lens W 3 2-1 
-

0 Gona· p 2 5-0 Rava lf 3 Lens W 4 1-0 
- Lens P 5 8-o Lens U 5 Spoorwijk W 2 0-0 
- Quick P 7 0-1 

11,I.K. W 1 - Lens W 3. 
Na de grote nederlaag (11-1) in do thuiswedstrijd moest Lons, door do slechte 
cpkomst, nu mot slechts negen raan naar W.I.K, Door eon geweldige inzet van hot 0 

; 



gehele "negental'! wist. Lcms. de stand in de ·eerste helft op 0-0 te houden. 
:fol ontstonden aan beide zijden enkele kan_sen, maar de verdedigingen ,bleven 
cle si tuatïe steeds· goed de baas. · 
Na do rust wist Lens doór oen 'doelpunt van Tonny van Pruyssen, na een voorzet 
van Rudi Houweling, met 1-0 voor te komen, Evert later wa~ het echter ~weer so
lijk. w.r.K. kwam riu echter gewoldig opzotten,en wist m&t 2-:-f voor ~o komen. 
Evoq voor tijd kree,g w.r.K.· nog 130n penalty toegowezan; keeper Käffa, die voor 
hot eerst in do goD.l st.ond, stopte deze strafschop eohtor · op fraaie· wijzo. 
Al met al 00n zoor leuke wedstrijd~ waarin alle"spolors geweldig hun bost hobbon Gedaan. Een speciale vermelding voor de scheidsrechter. is hier zelcer op zijn 
plaats,. dailr,hÎj, ·tussen hnt goede fluiten door, ook nog trachtte do spelers iets 
van het, ~ootbalspoi bij t9 bren/5Gll, 

Lmrs'W.·5 - Spóorwijk W' 2. , , • 

Ilij deed dit zeer bekwaam. lfelp~'r; 5, speeido. voor do rust tegen de 
straffe wini-in een goede 'wedstri"jd. ' 
Er werd fel on goed ve1·dedigd. Moer

lla de rust, met de wind mee, dachten 
·• wij het te maken. Het lukte echter _ malen moest de keeper handelend optre

den. 

COCKTAILKOMPETITIE. 

niet om te scoren. 
Do stn.nd bleef o-o.· 

Afgelopen woensdag werden do volgende wedstrijden gespoeld:, 

'. 
J.Riomon. 

Baroelona-Foyonoord 1-:-1. Eindelijk hoeft Feyonoord dn.n een tegendoelpunt ge
kregen. Gruyff was do maker hiervan. Feyonoord kon op het laatste.nippertje nog op 1 -1 komen. · 1 · · · 
.'L'.C .Milan - fä;iyorri München 1-1. Ook deze wedstrijd word dus een gelijk spel, 
Beide ploegen speelden met voel invallers. Toch was het eon aardige kijkwedstrijcl. 
Hot ,:;olijke spel was overigens verdiend. 
F:oal Madrid - Ajax 2-3. 
Na de thuiswedstrijd op 3/10 met 4-1 gewonnen te hebben, ging Ajax toch wel 
::,nigszins bevreesd naar het Bornabeustadïöri'too. Ze lgedrooeen zich als ware ve
dette en· wonnen deze wedstrijd met 3-2. Alle doelpunten werden gescoord door 
t"ric Haa(n)s. · 
Do stand is nu als volgt: in poule 1: 

in poule 2: 

1. Feyonoord 
2. Real Madrid 
3. Bayorn München 

1. Aj'ax. 
2. Barcelona 
3, A,C.Milan 

7-12 
7-5 
7-4 

(kampioen) 

7-12 (kampioen) 
7-5 
7-4 

Zoals u ziet, is do finale· (een voorwedstrijd bij Lens f) tussen Foyonoord en 
Ajax. Deze zijn met nog drie wedstrijden op onbetwiste wijze kampioen in hun 
poule geworden. Hieruit blijkt, dat·het llederln.ndse voetbal hot nog altijd wint 
vn.n de buitenlandse topklubs •. De overige plaatsen staan nog geheel o~en. Ook 
hiervoor zullen finales worden gespeeld. 
Do kompotitie gaat echter gewoon vorder illot de volgende wedstrijden: 

14.00 uur Feyenoord - Bayern München 
14.45 uur -Barcelona - Ajax 
15.30 uur A.C.Milan - Real Madrid 

to'totip ·1 
toto'tip 3 
tototip 3 

Bij eventuele afkeuring zal or in ons klubgebouw eon f,Tandioze kwis worden goor
canisoord. Deze begint dan om. 14.00 uur en alle pupillen_ en welpen (ook seloktios) kunnen dan meedoen .. 
Als hot doorgaat, .. mooten jullie om 13,30 uur an.nwezig ziJn. Als je niet opkomt, 
l:ord je voor verdere deelneming ui tgosloton, dus dan ook· geen finé,.les e.d. Tot woonsdn.g. 

I. V.B. 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snol 

0 F F I C I E L E MEDEDELINGEN 

TELEFOON KLUJlGEBOUl-T 

Er blijkt al enige weken een kink in de telefoonkabel n~ar ons klubgebouw 
to zitten. Daardoor heeft menigeen al tevergeefs getracht het klubgobauw to 

· bereiken. De P ,T ,T. is gewaarschuwd, maar is er tot op heden niet in geslangd 
de ondergrondse kabelbreuk to herstellen, Toegezegd werd,-dat het deze week 
in ord_e zou komen • 
Maar z~iets moeten we altijd nog even afwaohten,,, •• 

OPENING KLUBGEBOUW BIJ AFKEURilIG, 

Bij algehele afkeuring van het wedstrijdprogramma is hot klubgebouw op zatcrd:ia 
geopend van 12 tot 17 uur on op zondag van 13 tot 17 uur, 
Er zijn voldoende spellen aanwezig (zie elders in deze Lonsrevuo), 

STR/1.FFEN 

Hot bès1uur hooft A,Kloywegt voorlopig geschorst n.a.v. zijn optreden tijdens 
de wedstrijd Lcms 3 - Verburch 2 (jun.) op· 18 november, Eon en ander in af
wachting van eventueel verweer van betrokkene • 

. GERESERVEERDE TRIBUNEPLJ.ATSEN · 

Dankzij het schilderaçhtige werk van Nico Hoefnagel is nu op onze overdekte 
tribune duidelijk zichtbaar, welke plaatsen zijn gereserveerd .voor de supporters, 
die over een vaste tribuneplaats beschikken, (klub van 100). Op deze p1aatsen 
kunnen ook de officials van bezoekende verenigingen terecht. 

BUS füul.R D,H.L. (DELFT). 

Voor zondag. staat voor ons eerste do belangrijke uitwedstrijd tegen koploper. 
D,Il,L, (Delft) op het progriunma. Voor deze gelegenheid'is weer.een speciale 
buslijn ingelogd. Om kwart over één vertrekt de spelersbus, Dan kan ook een be
perkt ·aantal supporters mee. Om 14 uur vertrekt de bus voor de overige suppor
ters. De kosten bedragen Fl. 2, 50 per persoon (Fl. 1 , 50 ·tot 16 jttàr). .. · · 

'Ons tweede spee-l:1 1 s-morgens uit tegen De Mussohen in Rotterdam, De reis i;aat . 
ook per bus. Vertrek 9,30 uur. De supporters, die met het tweede willen meo(iaan' 
(Fl.2,50,, resp. Fl.1 ,50), kunnen gratis mee mot de bus voor do wods1rfjd van hot 
eerste! 

NIÈUWE . LEDÈN 
999 R,A,IL v.d.-Bemt 29-10-49 (S) Laan v.Meordervoort 990 253539 

1000 M.J.Groeneweg-on 21-04-65 (w) Do Gaarde ·1 :?3 · · 290029 
1001 J.L.J.van der !Ioff 07-11-64 (W) Vriozonveons·traat 85 670073 
1002 R; A, M. Vffil Pruys s en 23-06-66 (W~ Winkelstedo 68 299528 
1003 M,A.C.Saa,rloos 13-10-65 (w Wolwoversgaarde 685 

ADRESWIJZIGINGEN 

- 695 A,J.Slabbors 
_,,, 499 J,A.Slabbers 

(B) 
(A) 

Moppolrado 219 
Moppelrade 219 

.. ~ 

KONTRIBUTIEBETALING. 

Ongeveer eon honderd leden hebben hun kontributie over hot 2do kwartaal nog stoois 
niet betaald. U hebt noB' 2 weken de geleB"enhoid te b0ta.len, wänt.6p 19 dé"ëÖmbÓr 
volgt publikatie van do na• en in de Lens-revue, Men wordt daarna niet ·meer 
opgesteld, zolang do kontributio over het gehele seizoen niot is betaald, 

VARIAANTJE 

In het jaar 2000 zegt kleine Jan tegen zijn opa: "Zeg ouwe rakker, hoe koiJ jo 
toch aan die bochel ? 11 "Ach jongen'! zuchtte de grijsaard, dat is een droevig 
verhaal. In 1973, · ik was toen lid van Lens en nog flink 0n sterk, heb ik mot 
nog enkele dwazen des zatordaes eon tegelpad aangelegd voor de overdekte tri
bune en zo is het gokor.1on11 • 

"En bestaat die vereniging no,3 Opa?" "He0, jon1,en, In 1975 hebben ze van do 1 



tribtmé flipperkasten gemaakt, dat bracht veel !l}ccr geld in het laatje" • 
• , • , • , , "Arme· Opa" , 

Laat niet als dank 
de kleedlokalen in do stank 
denk aan diÖfJGS 1.sroot én kÏèin 
die op Uw kostbaarheden uit zijn 
probeer de avond van de trainer niet te vorgallern 
door alle bollen de sloot in te knallen 
we willen het nog steeds in de hoofd prenten 
dat het gaat om mijn en jouw centen 
ga a.s. zondag allemaal Llee naar D,H,L. 
we moeten ze steunen dáár in die hel!. 
al ga je te paard, steppend of op de fiets 
het is bij voorbaat niet voor niets 
of Wim Keetman komt aan de bak 
hangt af, •f hij vanavond gaat in_ de zak, 

GEVONDEN' VOORWERPEH ! ! ! . 

-Het aantal gevonden voorwerpen na afloop van de trainingen en de wedstrijden 
neemt schrikbarend toe. Vooral trainingsjacks en voetbalschoenen, toch niet de. 
goedkoopste delen van een voetbaluitrusting, blijven in grote getale liggen, 
Verder wordt er nog van alles gevonden, zoals: broeken, ·truien, gowone.sÓhoenen 
en zelfs horloges, 
Ik kan mîj best voorstellen, dat jó weleens wat vergeet. Dit is mij ook wel eens 
overkomen, Maar ik kan maar niet begrijpen, dat .de meeste mensen, die iets _ver
geten zijn, nog geeneens de moeite nemen or,1 het toru1.s to halon. 
Het lijkt mij sterk, dat je het niet merkt, als je wat kwijt bont. 
Mijn raad voor iedereen ~s, stop alles direkt in je t:i.s, als je hot uittrekt 
on kontroleor hot na· afloop.· Bon je i.ooh nog iets kwijtgeraakt, vraag or dan 
naar op vrijdagavond of zaterdagmiddag bij iemand van do Juko of Puweko. 
Het zou zonde zijn, als wij al deze mooie spullen weg zouden moeten doen. Wc 
kunnen echter nict~met oen propvolle kast blijven zitten, 
Dus bont U wat kwijt, kom dan a.s. zaterdag na 12.00 uur oven bij Lens langs. 
Misschien ligt Uw }rerlor,m goed er wel bij. Het kan U vaak veel geld besparen, 

PROGR.\!O!A SEHIOREH VOOR ZONDAG 9. DECEMBER 1973, 

14.30 uur D,_II,L.1 - Lens 1 
-1 0.30 uur · d<;! Musschen 2 - Lens 2 
11 .oo uur Lens 3 - Naaldwijk 2 
13.00 uur Lens 4 - Bl.Zwart 4 
.10.00 uur Lens 5 - W.Jllauw 2 
12,00 uur Lens 6 - Archipel 4 
14.00 uu;r Lens 7 - B,E~C,5 
14.00 uur Lens 8 - G,D,S.4 
12.00 uur Lens 9 - Gona 5 
10.00 uur Lens 10 - D.v.c.4 

Lens 11 vrij 
. Lens 12 vrij 

LIGGING DER VELDEH: 

Paul v.d,Stcen, 

Scheidsrechter: 

G,Verstraaten 
H,Wolffonbuttol 
S,Scheffor 
J,Gonzalos-Fernandoz 
C,Borst 
T.B.Timm'er · 
F,Nagy 
H,Woltors 
J ,B.Kloostorman' 
L.P.v.d.Boogaart 

D.H.L. 
de Musschen 

- Brasserskade, Delft (H.T,M, lijn 1) 
- Oldegaarde, Rotterdam 

DE OPSTELLINGEN: 

Lens 1 en 2 worden door de trai_ner: bekendgemaakt, 

Lens 3 -· Le~'.± · 

ra, G. Martopawiro m.F ,Disseldorp 
Ros, uit 4 
J,Bijstervold en 
G,de Iloogd 

Ros.: bij 3o elftal J,Bijsterveld en G.de Hoogd, 

Lens 5 

2 F,Disseldorp naar 3 
Lens 6 

·als bekend 
Lens 7 

• 
als bekend 



met J.Colpa en 
R.v.d.Bemt 

Lens 8 

als bekend 
m. J.Witting 

Lens 9 

als bekend 

AFSCHRIJVINGEN: Op de bekende adressen, 1ijden en teLrirs; 
De H.H.Aanvoerders tussen 21.00 en 22.00 uur bellen naar 
Dhr.J.v.Wassem, telef, 68,65,11. 

Lens 10 

als bekend 

Wegens defekt telefoon klubgebouw b.g, "nummer ook voor noodge-
. vallen. Bij de bar bevinden zich. do spelerskaarten van L,Eikenaar 
en w .• T.v.d.Laan. 

Van de Seko zijn a.s. zondag vana.f 9.15 uur de horen Ch.Bloks en R.Bom en vànaf 
12,00 uur de horen G.Bouman en H,Jaoobi op·het veld aanwezig. 

TRAilTING: Wegens het St,Nicolaasfeost i,ordt do _training. van do Senioren o.l.v. 
Dhr,C,Franke verplaatst naar.Vrijdàg 7 december 19,30 uur. 

PROGRAMMA SE!HOREtf VOOR ZOlrnAG 16 DECEMBER 197 3, 

14.00 uur Lens 1 -, L,F,C .• 1 
11 , 00 uur Lens 2 - s.v.v.3 
1.2.00 uur 1-lestlandia 2 - Lens 
11.00 uur D,H,L,3 - L,ms 4 
10.00 uur Westlandia 5-:- Lens 
14.00 uur R,K,D.E,0,5 - Lens 

" " 

1 o. 00 uur Celoritas 4 - Lens 

3 
.,. , ... 

5 
6 
7 f 

14.00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
14.00 _uur 
11 • 30_ uur 

Texas/D.H.B'.6' - Lens 8 
H.v,Holland- 4' - Lens 9 
Triomph 3 - Lens 10 
Spoorwi jk 7 - Lens 11 
Lens 12· - Maratho:iL 8 

ZIE 1\.TTENTIÊ .! 

ATTENTIE: Uit dit programma kunt U zien, dat er veel uitwedstrijden in de om
geving van Den Haag bij zijn. Wij ra.den de spelers aan reeds nu_de 
mogelijkheden van het openbare vervoer te bekijken -resp. bij de ver
voorsondernoraingen· inlichtingen in te winnen, 

. ;, ,.. ' 
BALLENMATERLÜL: - r 

Nogmaals mak\ln wij de·H,H.Aanvoerders erop attent, dat ballen, 
welk0 door· _nonch::üance of nalatigheid verloron gaan, niet 
door andere worden v0rvangen. In deze g0vallen zal de schade 
door h0t betreffende elftal mo0t0n worden goq,ragen, 

,., ·• · de Seko, · 

KR,\NTENAKTIE OPNIEUW Vi,N START ? 

Gerard fuiv0st0ijn heeft zich b0reid vérk:laard zich to bclàston mot de krant0n
alctie. Zaterdags om de veertien dagen zal de Lens-krantenwagen w00r rijden. 
Als U tevoren bqlt naar Paul van den Steen, 39,86,94, komt G~rard met zijn hel
pers de kranten zaterdags bij U ophalen. Eerste aktio-dag: zaterdag 15 doèember 
a.s. Ho\lft U \lon flinke stapel kranten: bel dan! En ••.• kleinere hoeveelheden·· 
kunt U zelf rneener:ion naar hot veld en in de container gooien .• 

PROGRil.MMA. 
LEirn-DAMES 

Do afgelopen woek worden de 
wedstrijden afgekeurd. Aanstaande 
zondag spoelt hot dar:ióselftal · 
uit togen · GDA ; aan vang .11 • 1 5 uur,, 
Verzamelen 10.00 uur klubgebouw. 
GDA beh"ort tot de zwakkere plo-egen 
on· ,iord destijds in de ·thuiswedstrijd 
inet 2-1 "Verslagen. . 

Colori-tas 
SEP · 
LE H S 
Postduiven 
PDK 

8-6-1-1-13 
: . -!'-::4-2-3-10 
' 7-4-1-2- ' 

8-3-3-'-2- ·, 
7-4-1-2~' 
7-3-2-2- 6 Duindorp. 

GDA 
H.v,llolland 
DZS 

8-2-2-4-' 6 
8-1-2-5- 4 
6-'ö-0-6- O 

Lens blijkt zich echter steeds op zogenaamde zwakkere tegenstanders te verkijken. 
Vandaar, dat do_GDA-dames niet mogen worden onderschat. Als er wordt verloren, 
dan wordt de achterstand op koploper Coleritas wel wat té groot, Informatie over 
het al dan niet doorgaan van deze wedstrijd kan worden verkregen op de afkou
ringslij.st (ruim een maand geleden werden alle adrosscn in de Lensrevue gepubii
coord) of via do radio als het gehele programma is afgekeurd (de uitzendingen 
zijn eek al gepublioaerd). · · 
Zondag 16 decor.1ber staat oen uitwedstrijd. tegen PDK op- hot programma; aanvang 
10.00 uur, - · · 
Vrijdagavond trainen, Over het doorgaan van do training kan worden geïnformeerd 
bij do hoer Willems (tol,334211), 

3 
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P'R O 'GRAM MA JUNIOREN 

ZONDAG 9 dece• ber 1973, 
14,00 uur Nivo 1 
14,00 uur Steeds Voorwaarts 
10,30 uur Rijswijk 4 ·· 

ZATERDAG 8 dece• ber 1973, 
14,30 uur Neptunus 1 
13,15 uur Fla• ingo's 2 
14,30 uur R,A,S,2 
13.15 uur Quick 5 
14.30 uur Lens 10 
14.30 uur Lens 11 · 

. ' 
14,30 uur Lens 12 
1 3 • 15 uur Lens ·13 
1 3, 15 uur, Lens 14 
14.30 uur B.E.c.4 

~ i '·,. 

' . o,: 

13.15 uur A,D.0.14- , 

12,30 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
13.15 uur 

Lens 17 vrij 
Lens 18 vrij 
v.r.o.s.11 
D.W.0.13 
R.A.S.6 
Lcms 22 
Lens 23 vrij 

AFSCIIRIJVINGEff: 

1 
- Lens 2 
- Lens ~: 
- Lens 6, 

- Lens 1 
- Lens· 4' · 
- Lens 5 . 
- Lens 9 
- 0,D.B,3 

~ - II.M.S ,H. 5 
- s.v.G.w.2 
:.. Quick _Steps 
- G.D.A.6 
..: Lens 15 
- Lens 16 

'. 
- Lens 19 
- Lens 20 
- Lens 21 
- Quick Steps 

8 

12 

Terrein: " 

Sohaapweg, Rijswijk 
Goudenregenstraat, SchipL 
SchaapwGg, Rijswijk ·· 

A.v.StolkwGg, Rotterda.~ 
Schaapweg, Rijswijk 
Albardastraat 
Sav. Lobmanlaan 
V1 
V2 
V3 

'V1 
V2 
Brasserskade, Delft 
'Zuiderpark 

MGlis St•kelaan 
J.W,Paltelaan, Zoeterracör 
Albarda's_traat 
V3 

~~~riftelij~: 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 v2<1 
ziekte): A-klassers ( 1 t./ • 8): dhr.J~llop, .. tel.94,41,59 · .· · ·• . 
. • · B-klassers (9 t/• 15): dhr,O.Kortekaas, teL67.40.40. 
, C-klassers (16 t/ra 23):Dhr.R,Becker, tel.55.94.77. 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagoc~tend tussen 10,30 en 11.00 
uur afbellen bij-dhr.G.v.d.BteGn, tel. 39,86.94. . . . "" . 

AFKEURHTGEN': De junioren raceten bij slechte weersorastandigheden steeds de äf:-:
keuringslijsten raadplegen. Telefonische inforraaties·word.en hier
over.niet verstrekt. , 

K~EPERSTRAINING: vrijdag 16,45 uur voor S,Bruens en F.VerbarendsG 
zatGrdag 10.00 uur voor C.llarland en P.Hoeraskerk, 

D E ', 0 P S T E L L IN G E N.i 

LE:"fS 1 

LEffS 2 

LENS 3 

Als vorige week. Leider: Dhr.C.Franke. Saraenkorast: 13,00 uur Lens-terr, 

: Als vorige weel.r.,. Leider: Dhr,A.v.Baggura. Samenkomst: 13,30 uur Nivo-• .· 
?1.:Áls vorige week." Leider: Dhr,P.JansGn, ( torrei;,:, 

Saraenlfomst: ·13.30 uur Steeds Voorwaarts-terrGin • .. 
LEN'S 4 : ,Als vorige week. Leider: Dhr.A.Blok. S.mnenkom.st: 12.45 uur Flamin.::;o 1s-· 

·.:terrein. 

LENS 5'.ll, .à'.Ls vorige W<:,ok. Leider: Dhr,J,Heyne;1, Saraenkorast: 14,00 
" LE!)TS 6 Als vorige week. Leider: Dhr,F,Flumans. 

Samenkorast: 10.00 uur Rijswijk-terrein, 

' uur R,A.S.-
(tGrrein. 

~~I~-2 Als be~ehd. Leider: Dhr.H.Zoet. Saraenko• st: 12,15 uur Lens-tGrrGin. 

LENS 10: Als bekend. Leider: Dhr,N.Drabbo, 

L:ENS 11: Als bekend. Leider: Dhr.W.Kouwenhoven: 

LEf\îS 12: Als bekend • et Tokkie. Leider: Dhr.ll.Bijsterveld. 

~~~-ll= Als bekend, Leider: Dhr.H,Dankers, 

LE!rn 14: Als bekend. Leider: Dhr,Sandifort. 

LENS 15: Als bekend. J.v.d.Brande, L.Straub, rr:du Chatinier. Leider: 
Dhr.M.Verheesen. Sar.-ienkorast: 13,00 uur Lens-terrein. 



.u~1u 1u• .u..Li::i vuJ.'.l.f6~ weeK.• Le1a.er: 1Jnr.u.Kortekaas. Samenkomst: 12, 15 uur Lens. 
!!.~ê._ll: vrij. 
LENS 18: vrij. (J.v.d.Brande, L,Straub en H,du Chatinior 

zie Lons .15). 
LENS 19: Als bekend. Leider: Dhr.H,Verbar.mdse. Samenkomst: 11.45. uur, Lens. 
LEN"S 20: Als bekend. Loidor: Dhr,R,l;'oters, Samenkomst: 11,00 uur Lens. 

(Wij vragen de modèwerking,van enige O~ders voor ·het vervoer. S.v.p. opgevèn op vrijdagavond, tel,55,94,77,) 
LENS 21: · Als bekend. Leider: Dhr.W,v.d,Tol. Samenkomst: 11.00 uur Lens. 
LENS 22: Als bekend. Leidor: Dhr.A.Bauman. 
LENS 23: vrij, , . ' 

JOlTG LENS OPGELET ! ! ! ===================== -.-. 
lfot is geblpken, dat bij algehele afkeuring de jeu(l'd op zaterdagmiddag van ons • terrein r7egblijft. Afgelopen zaterdag was hèt klubgobouw nagenoeg loeg. Wij willen dit proberen te veranderen door iedere zaterdagmiddag bij algehele afkeuring iets.voor jullie te.organiseren. Iedere keer zal er een bepaalde leèftijdsklasse worden uitgenodigd om aq.n eon of andere kompetitü,mee to doen. Wij ·dachten hierbij á3ll tafelvoetbal, tafeitennis en andere kompetities. Verder zullen er kwissen on bingomiddagon kunnen worden georganiseerd, Ook zal er muziek aanwezig zijn, die samen met.jullie voor'do sfeor· zullen mooten gaan zorgen, A.s. zaterdag worden alle pupillen en welpen om 12,0Q uur in ons klubgebouw var~ wacht. Jullie kunnon dan in kompctitieverband tafelvoetballen, blaasvoetballen, sjoelbakken, speertje gooien, ring geoïen, blikgooien, flipperen enz. Wij rekenen op alle pupillen en welpen; 
Er zijn leuke prijzen beschikbaar, 
PROGRAMMA PUP'ILLEN EN iWELPEN 
PUPILLEN 

ZATERDAG 8'decombor 1973, 
11.45 uur o.s.c.~· - Lons 
12 .15 uur Lens 2 ~ Quick Stops 2 
12. 1 5 uur. Lens . .3 - die lfoghe 2 
11 • 15 · uur Quick 5 - Lens 4 
1 2. 1 5 uur Lens 5. - G • D, S , 4 
11.15 uur Quick Stops 4 - Lens 6 
WELPEN 

ZATÉRDAG 8 december 1973, 
11.00 uur 
11.30 uur 
11.00 uur 
11,30 uur,. 
11 ,30 uur 

D.S.0.1 
Lens 2 
Semper Altius 1 
Lens 4 . 
Laakkwartier 4 

AFSCHRIJVINGEN: 

- Lens 1 
G.i).S,2 

- Lens 3 
- D,S.V,P,4 
-.Lens 5 

.. ' 

Terrein: ----:n---::-
Vlamen burg 
V1 . 

. V2, 
Sav .Lehmanlaan 
V3 
Nijkerklaan 

v. d ,Ha.gons tr. , zr racer 
V2 
Hoornpark, R:ijswijk · · 

· V3 · · 
Jansoniusstraat 

Schriftelij!:: : vóór vrijdagavond 18. 30 uur bij dhr,G, v .d,Steen·, Nunspootlaan 303, 
'!'.~lefonisch ·: vrijdagavond tusson 18.45 uur en 19,3q uur (uitsluitend in'geval van zfokte), tel.66.13.14 Klubcsebouw (b,a:,g, tol.60.20,90)'. ·. · 
In noodgevallen kunnen de pupillèn en wëipèn nog op zaterdagochtend tussen 9.45 en 10,15 uur afbollet:· Tel..66.13.14 klubgebouw (b,e,g. tol.60.20,90) •... ·. 

c.'tFKEURINGEN: Bij s_lechte weersomstandigheden steeds eerst de· afkO)ll'ingslijstcn raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen on Welpen" vermeld: 
"G0EDGEKEURD", dan steedi;, naC1r veld of punt van samenkomst komen, 
Ili DIT. GEVAL MAG ER DUS. NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD Nli.iill EVENTUELE AFKEURINGEN, 
Staat bij do afkeuringsadressen.bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "ZIE 1,FKEURINGSLIJST", dan raoet als volgt worden gehandeld: 
Voor de thuiswedstrijdon raoot junioronlijst worden geraadpleegd. Zijn de wedstrijden van Lens·.10, 11 en 22 goedgekeurd; dan gaan ook 
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do Pupillen- on Wolpen-wodstrijdon op ons veld door. 
Uitsluitend voor de uitwedstrijden mag in dat goval telefonipch 
worden geïnformeerd of hun wedstrijden doorgaan. (.Tal .•. 66 .13.14. 
b.g.g. 60.20.90), on wel zaterdagochtend tussen 9.45 en 10.15 uur. 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS p 1 Als vor:ige week. Leider: Paul v.d.StoÈm, 

LENS P 2 

LEI'TS P 3 

LENS P 4 

Samenkomst:. 10.30 uur,Len~~terrein, 

Als vorige wook, Leider: Rob Hoefnagel.· 

Als vorige week, Loidor: Otto Kortokaas. 

Als vorige week, Leider: Fred do Kleyn. 
Samenkomst: 10.15 uur Lens-terrein; 

LENS P 5 E.Buyson, R.Grimberg, F.Hooghiomstra, B,Hopponbrouwor, C.~o Kloyn, 
J,Krijgsman, M.Lustonhouwor, R.Matthijsen, E.Sandifort, M.Senton, 
P •. Tottero, F. Valkonhof, F. Welling. Leider:. Dhr ,Hopponbro_uwer. 

LENS P 6 G.Bentvelzen, R,Bergonhonogouwen, R,Boelhouwer, F.Dullaa:i:-t, F.v.Gorp, 
F.v.d.Hoovon, J.Ovorklift, r V,Paquay, L.Stoomers, M,lfolling, M,Wil-· 
mor, I.v.d.Zwan, R,,l.rnold. Lo.idcr: Coen Hooghiomstra. 
Samenkomst: 10,15 uur Lens-terrein. 

LENS w 1 Als·vorigo week. Leidor: Hans Zoun. Samenkomst: 9,45 u,Lens-torrcin, 

LENS W .2 Als vorige woèk. Leider: Guus Hoynon. 
'. J,'' 

Lfilil'S W 3 Als vorige weck. Leider: Jos v.d.Endo. 
Samenkomst': "to·,·oo uur Lans-terrein.· 

LENS w 4 Als vorige week. Leider: Lex v.d.Meor, 

LEUS 1f 5 : Als vorige week. Leider: Dhr.Riemon. 
· Samenkomst: 10.30 uur Lens-terrein. 

! 

ZOUDAGMIDDAG. =======------
Bij eon ovontuolo afgelasting van hot gehele voetbalprogramma op.zonda.gmiddaG' 
wijzen we er op, ·"dàt het klubgebouw persé niet 1,eslotcm is. 
Integendeel, zoals ook afgelopen zondag, toen het ori, gezellig was·, is or weer 
vana'l.les te beleven, Er kan worden geflipperd, gekaart, gedobbeld, gedamd, 
geschaakt, gotafélvoetbald on niet to vergoten gezellig gobabbold. 
Üe hopen, dat er onä.anks do voetbal- en autoloze zondag toch oen vol on gozolli.:; 
klubgsbouw zal zijn. 

KL.<"i.VERJASDRIVE. 
Wagons plaatsgebrek kan er deze wook 
geen stand van de klavorjasdrivo 
worden geplaatst. Hel mooton wo natuur
lijk even vermelden, dat afgolopon 

ATTEffTIE LEIDERS V1îN PUPILLEN' EN' HELPEN' 

v:rijdag do eerste plaats word vorovorJ.· · 
door Mov:rouw on Paula 's-:{lravondijk,. 
dio nu mot stip staan genoteerd, 

KaKa,. 
! ! ! I 

Het is ons gobloken, dat bijna allo leiders donken, dat hot wodstrijdrapport niot 
D'.l.g' worden boschroven, zodat het de week daarop weer kan worden gebruikt. 
Eot is van gr66t belang, dat or spolorsbeoordolingon komon. 
,Vorder biodt dit formulier de mogelijkheid om· eon wedstrijdverslag te producorm1· 
op eventuele wonson, idoe.ën, meningen en kri tiok aangaande de opstelling of amlo-. 
ro onderworpon kenbaar te maken. , · " · 
Wo hopen er dan ook in hot vervolg op, dat hot· formulier zo volledig mogelijk 
wordt ingevuld', 

' Puwoko. • 
COCKThILKOMPETITIE, 
Roods op dinsdU{iavond wo.ren do 'wedstrijden voor dozo kompoti tio afgekeurd, DO:o.ror.1 
1rnrd even snel eon kwis in elka.ar gozot, De opkomst was rodolijk nml. 44 man, .. 
Ilierdoor konden we 4 partijen van 11 man mo.ken. Iedoroon mocht op zijn beurt vr;:i,-• 
con beo.ntwoorden on kon hiervoor 2 punten halen. Verdor werden or noa 7 algonmoe 
v:ragon gesteld, die ieder team gezamenlijk mocht beantwoorden, In totaal konden 
er 102 punten worden behaald. Hot word eon erg s.pannondo middag. Groep C word. cor-
sto mot 84 punten, hierna volgden resp. groep A mot 83 pnt., groep D net 80 pnt. 
on i:sroop B .met 74 pnt, Wij geloven, dat dit zeker voor herhaling vatbo.ar is, 
A.s. ~oensdag 5 dccomber wordt er i:seen ·programma vastgostold, In plaats hiorvCL, 
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organiseren wiJ oen tafelvoetbalkompetijie, die om 14.30 uur start. 
Elk team bestaat uit twee mm. Iedereen'·kan zich hiervoor opgeven om 14.00 uur 
in het klubgebouw. Je mag zolf een parther uitzoeken. Dus ook als je nog geen 
medespeler hebt, kun je rustig komen. Wij hebben er nog wel een paa~ over. 
De uiteindelijke winnaars spelen hierna een wedstrijd tegen het I.V.B.-toam, 
n.l. Joop Meuleman en Paul v.d.Steen. · 
Prijzen zijn uitera=d ook weer aanwezig, Do eerste prijs is voor ieder oen 
T-shirtje van do A.B.M. De andere prijzen,, zoals autootjes, spaarpotten, auto
plc.ton en boekjes komen weer van do Aral. . 
Wij rekenen op een erg grot0 opkomst. Alle pupillen en welpen zijn uitera=d 
van harte welkom. 

Tot woensdagmiddag om 14000 uur. Deze wedstrijden garui zelfs onder do slechtste 
weersomstandigheden door. 

I. V.B • 

• 

', ,. 
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47e Jaargang nummer 20 ·12 december 1973 

DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN.-

Wilf'J.•ERSTOP 

De afdeling Den Haag van de KNVll heeft, zoals de laatste jaren gebruikelijk, 
ook nu weer een winterstop ingesteld, Dit betekent, dat voor senioren 4 t,e,m.12 1 
junuoren, pupillen en welpen in de periode 22 deoember tot en met 6 januari géén 
kompetitiewedstrijden zullen worden vastgesteld. De winterstop geldt niet voor se
niören 1, 2 en 3, evenals voor junioren 1. 
Een en ander betekent allerminst, dat het verenigingsleven gedurende die periode 
stil zal staan. Vooral gedurende de Kerstvakantie zullen in het klubgebouw talloze 
aktiviteiten worden georganiseerd; niet alleen 1s-avonds, maar ook overdag. 
Daar op zondag nog kompetitiewedstrijden kunnen worden vastgesteld voor onze knvb
elftallen, kon voor deze dagen geen definitief programma worden opgesteld, zodat 
ook bij eventuele afkeuring het verenigingsleven volop kan doorgaan. 
Het programma treft u elders in deze Lensrevue aan. 

TUSSEff KERSTMIS EN NIEUWJAAR GEEN LENSREVUE 

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal er geen Lensrevue verschijnen. Vooral de .kommissies 
dienen er rekening mee te houden, dat publikatie van aktiviteiten in de periode 
19 december - 2 januari dient plaats te hebben in de Lensrevue van 19 december, 
zodat de kopy reeds op maandag 17 december gereed dient te zijn. 

SLUITING KLUJJGEBOUU 
Reeds nu maken wij u erop attent, dat het klubgebouw gesloten zal ziJn op maandag 
24, dinsdag 25 en maandag 31 december. Op de betreffende maandagavonden zullen er 
derhalve geen kommissieavonden worden gehouden. 
Op gewone zaterdagen en zondagen zal - indien het voetbalprogramma is afgekeurd 
het klubgebouw geopend zijn van resp. 12-17 uur en 13-17 uur. 
NIEUWBOUW 

Af§elopen maandag heeft weer een bouwvergadering plaatsgevonden. 
Aanwezig war.en de architekt, de aannemer, een bestuurslid en dhr.Peeters. -
Voor de geïnteresseerden onder u de stand van zaken: 
Tot op heden is de bouw traag verlopen; enerzijds doordat kort voor aanvang van 
het werk werd besloten tot heien over te gaan, anderzijds door het slechte.weer 
en gedeeltelijk ook door laksheid van de aannemer. Aan dit laatste punt word 
vooral aandacht besteed (boete-clausule). Toegezegd word, dat nu zo snel mogelijk 
de achterstand zal worden ingelopen. De verdere planning voor hot werk is nu: 
vandaag,.woonsdag, moet werkvloer worden gestort, zodat overlast door te·veel water 
(hoge waterstand op het komplex) wordt voorkomen. Donderdag wordt eon begin gemaakt 
mot het maken van de bekisting, waarna eind deze weck en in de loop van de volgende 
m,ek betonvlechters hun werk komen doen. 
Volgende week woensdag worden de balken acht~r hot klubgebouw en de huidige keuken 
gestort. 
Afgelopen week zijn alle rioleringsbuizen geplaatst en aangesloten, terwijl de 
oude riolering van het eerste kloedgebouw werd vernieuwd, daar waar deze aansluit 
op de nieuwbouw. · 
In de week van Kerstmis en tot en met Nieuwjaarsdag zal de bouw stil worden gelegd, 
Daarna zal de verdere fundering worden afgemaakt. Hopelijk zal de vorst niet te 
veel roet in het eten gooien. 

Het bestuur heeft de afgelopen week een bespreking gehad met architekt Broekema 
over aanpassing van de huidige bar aan de vergrote ruimten. 
Besloten werd de hele bar te handhaven, doch een extra uitgifte buffet erop te la
ten aansluiten langs de zijwand tot en met de prijzenkast. Aan de andere zijde, 
waar nu de spoelbak zit, zal de bar worden afgebouwd tot tegen de muur, zodat daar 
plaats komt voor 6 à 7 barkrukken. Uiteraard kan dit pas gebeuren, als de muur 
achter de bar is weggebroken. ,. 
Uel wordt overwogen het uitgifte buffet eerder, d.w.z. nog deze winter te laten 
aanbrengen, zodat hiervan nog dit seizoen kan worden geprofiteerd. 
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Gaan studio on sport samen? 
Deze 'week 1§..s .. ik in. een van de landelijke ochtendbladen een interessant artikel 
óver de ·:invloed van veel of weinig sport voor leerlingen van de eerste klassen 
van het voortgezet onderwijs, Een experiment op een school in Z,..Frankrijk bracht 
oen verrassende uitslag. · · . . .. .. . 
Er- .werden twee eerste klassen bekeken,· .. In de ene klas werd or 501/o theorie en 501/o 
·van de tijd sport gegeven en de andere; klas behield het normale lospatroon t;w, 
enkele uren sport per week. Na twee jaar kwam eon staf van deskundigen, die dit 
experiment volgde, tot de verbazendwokkende konklusie. De kinderen van de "sport
klas" waren zowel lichamelijk als geestelijk beter ontwikkeld, zij waren langer, 
st,evigor en waren zelfs op studie-gebied iets boter dan de klas, die de "normale" 
lessen had gevolgd. 
W~j wisten allang, dat sport voor iedereen_goed is, maar het behoefde niet te 
worden overdreven, niet alleen vanwego hot gebrek aan akkomodatie en vakleerkrach
ten, maar moer nog, omdat de kinderen anders geen gelegenheid hadden om. te leren, 
wanneer b.v. het 11 2e Stadhouderloze tijdperk" was. 
Nu is duidelijk aangetoond, dat er veel te weinig sport op onze scholon wordt 
gegeven. Gelukkig zijn er ontzettend veel leerlingen bij een sportvereniging aan
gesloten, wa.ar ze in de gologenheid worden gesteld, zich niet allécfo sportief, 
maar opk in bepaald opzicht geestelijk te verrijken. 
Do huidige loef situatie vraagt meer dan all één maar naar school gaan en. puiswerk .. 
maken en de slechtste straf, die men voor zijn kinderen kan bêdenk:en; .. is ze van 
het sportterrein weg to houden. Ik kan mij best voorstellen, dat or ouders in 
paniek raken} als· hun kind ineens met slechte cijfers thuiskomt, maar uit do prak
tijk weet ik nu zeker, dat de oorzaken niet in die paar uur training moeten wor
den gozooht. Ieder kind, vooral in de puberteitsjaren, kampt kor-be .of.. langere tijd 
met problemen, welke zich vaak in slechte rapportcijfers openbaren.· Het komt .he
laas ook nog steeds voor, dat or jongens zijn, die zich achter hot motief huis~ 
werk verschuilen om niet te hoeven trainen. Willen de ouders hun kinderen vrij~ 
waren VDll deze mentaal-zwakke instelling, dan doen zij or verstandig aan, op hun 
hoede te zijn. 

CoCo 

- Van onz~ oconomischo medewerker hebben wij vernomen, dat Lens ook moe zal 
werken aan de energiecrisis. Het eerste zal voortaDJ1 zijn wedstrijden weer 
gewoon op zondag spelen, Do redaktie ziet dit als oen pluspunt. Wij zijn ··er nl. 
van overtuigd, dat er· op zondag toch moor publiek komt. Kijk zondag zelf maar. 

- De doelpunten gaan niet op do bon. 
- Denkt U aan do krantenaktio van a.s. zaterdag. 

Paul Schönhorr en Ingrid van der Zwan nodigen ons uit tot het bijwonen van do 
inzegening van hun huwelijk, dat zal plaatsvinden op 18 december in het stad
huis to Rijswijk. De voltrekking van dit huwelijk is om 13,45 uur, De receptie 
is van 17.00-19.00 uur in de zaal aan de Dr,H.J.v.d.Mooklaan 33, Rijswijk,· U 
dient deze zaal wol via do achteringang te betreden. Paul en Ingrid, onze ge
lukwensen, 

- Sckolid, Chiel Bloks en zijn vrouw F.W.Bloks~elo, doen ons kond van hun zilve'.!'.'on 
huwelijksfeest; 25 Jaar geleden trad het paar in •s-Hertogcnbosch in het huwe
lijk. Op 29 december zal uit dankbaarheid deze heug'lijke dag beginnen met een 
Eucharistieviering, die wordt ·gehouden in do Parochiekerk Pius X, Zonneoord, 
Den Haag, Vanaf 13,00 uur in èr dan een gezellig samenzijn in hot Paviljo.en 
v= de Volkstuinvereniging "Nut en Genoegen", lfoppelwog 882, te Den Haag, 
Wij feliciteren Chiel, zijn vrouw en _de kinderen met deze heugelijke dag. • ..,<f'., 

- Do Arabieren hebben altijd al a= het langste eind getrokken, 
- Op onze voldon wordt wat ons betreft niet op energio bespaard. 
- U mag gerust mot een stapeltje krDllten in bus of tram. 
KRllnTEi'T AKT IE ====;;;;:======= 
Zoals je vorige week hebt golezèn, beginnen wij weer met het ophalen van oude 
kranten, Een jaar geleden waren·we daar ook moe bezig on zijn er toon mee gestopt, 
omdat de prijs per kilo zo laag lag, dat hot ophalen niet lonend meer was. 
Intussen is de prijs gestegen tot 8 à 9 cent per kilo en hot ziet or naar uit, dat 
dit binnenkort m:,g meer zal worden. We'et jij, wat dit voor Lens kan betekenen? 
Als wij om de veertien dagen oen volle containor hebben, levert dit Fl.250,- op. Dit is in één jaar tijd ruim Fl,4500 1-. "naar hoof jij niets voor te doen en jij 



helpt toch jouw vereniging, Wij doen het werk en jij spaart de kranten op. 
Als nu alle leden, dat zijn er ruim 800, hun kranten opsparen, kunnen we zelfs 
iedere week een container vol krijg<Jn on datbetokont bijna tienduizend gulden 
in één ja:1r tijd. Ja, je leest het goed: tienduizend gulden, 
Dat is een hoop geld, dat we hard kunnen gebruiken voor de bouw en dan te dcmkon, 
dat je er niets voor hoeft te doen, da~· alleen maar je kranten (on natuurlijk die 
van de familie of buren) op te sparen, Wij komen zo wol halen. 
Degenen, die al grote l:(oc\rèolhedon hebben staan, kunnen dit telefonisch opgeven 
bij Paul v.d.Steon, no,39.86,94. A.o. zaterdag komen we ze dan ophalen. 
Wij beginnen voorlopig om do veertien dagen, maar wij hopen spoedig over to moeten 
stappen op een wekelijkse ophaaldienst. 'Ncera kleine stapeltjes zelf raee naar hot 
veld en deponeer zo in de containers. · ·· ' 

LEtîS 1 ONTVANGT KOPLOPER. LFC ••. 

d.o stand: 

ë,FC 
Wilhelmus 
DFIIr 
RKAVV 
Ve:rbu:rch 
LENS 
Lugdunur.i 
]Taaldwijk 
Lakwa 
Toxas 
Blauw Zwart 
'Tolo 

9 13 
9 12 
9 12 
9 - 11 
9 11 
9 - 9 

. 9 - 9 
9 - 8 
9 6 
9 6 
9 6 
9 - 5 

Gerard Duivestcijn. 

De kersverse koploper in de tweede klasse Ai 
hot 'Le~dse LFC, komt zondag naar do Hengelo
laan ongetwijfeld met do bedoeling wraak to 
nemen voor de destijds in Leiden tegen ons 
eerste geleden nederlaag van 2-1. 

,. Lens 1 daarentegen heeft voldoende zelfver
trouwen om do Leidenaars van repliek to dienen, 
Vooral als ons eerste met dezelfde leeuw_gn
mood in het vela treedt als in de eerste wed·
str.ijd. Het __ spreekt vanzelf, dat onze jongens 
op do steun van hun supporters rekenen. , 
Do overige wedstrijden in deze afdeling zijn 
ook hoogst interessant: · 
Verburoh - Toxas (1-3) 
Wilhelraus - DFIL (0-2) 

.Lugdunum - Velo (0-1) 
Bl.Zuart - lfaaldwijk (1-4) 
Lakwa - RKAVV (o-o). 
(tussen de haakjes do uitslag van de

0
wedstri~

den'"ü1. t de eerste helft). 
PROG&\MMA SENIOREN VOOR ZONDAG 1 6 DEC:E:1,IBER 1 9 7 3 , 

Zie Schaduwpro~ramma ScheidsrechterI

P,Meeder 
A.Jansen 
A,Claassens, 
P,Mansvold 
A,Heysteeg 
F,Gron,v.Schinkol 
J.Hollander 
C,]enet 

14.00 uur Lens 1 L,F,C.1 V1 G1 L 6/4 
11.00 uur Lens 2 - s.v.v.3 V1 G1 L 5/3 
12 .oo uur Westlandia 2 - Lens 3 
;1 .00 uur D.H.L,3 Lens 4 
10,00 uur Westlandia 5 - Lens 5 
14.00 uur 
10.00 uur 
14.00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
14.00 uur 
î1,30 uur 

RK,D,E,0,5 Lens 6 
Celeritas 4 Lens 7 
Texas/D.H,B,6 - Lens 8 
H.v.Holland 4 .- Lens 9 
Trioraph 3 Lens 10 
Spoorwijk 7 ·- Lens 11 
Lens 12 - M=athon 8 

J ,Ronïijn 
J.S.de Jonge 
A,Vink 
n.aangewozen 

LIGGING DER VELD:EN: 

l/e3tlandia 
D,Il.L. 
lliC,D,E.0. · 
Colcritas 
Te:z:as 
I:.v.Holland 

·:rio_nph 
Spoorwijk 

- Lange· Broekweg bij Snijpunt ]urg.Elsonueg, Naaldwijk 
- ]rasserskade, Delft (H,T.M, Lijn 1) 
- Sportpark Nootdorp, Kon.Julianastr., Nootdorp (1</Gst Nederland) 
- Leyweg t.o. Woónw1'.genkamp (H.T.M. Lijn 1,3 en-5) 
- Groenendaal, ]faaldorporlr.vl.'1 h.Buurtweg (H.T,M, Lijn 5, N ,Z.H, 
- Lemaireweg einde Prins Hendrikstr., H,v.Holland · · Bus 90) 

(West Nodorln.'1d buG 51 en 54) 
- Zuiderpark 2e gedoelte (FI.T,M, Lijn 5 en 16) 
- Hengelolann. 

DE OPSTELLINGEN: --·-----------. ----------------
Lo:-is 1 en'2 worden door de trainer bekendgemaakt, 
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Lens 4: Lens 5: Lons,3: 

als.bekend . 
•,. F ,Disseldorp 
en B.v.d.Lans 
R,Bruggemans naar 4 

als bekend 
B,v,d.Lans naar 3 
m,R,Bruggemans 

als bq,ke~d
m. J.Colpa 
en R,v,d,Bemt 

Lens 6: 

als bekend 

Lens 9: 

als bekend 

en G,Martopawiro 

Lens 7: 

als bekend 
Afschrijven bij 
Dhr,J.v,Wassem, 
tol.68.65,11. 

Lens 10: 

als bekend 

Lens 8: 

als çekend 
m, J ,Wi tting 

Lens 11: 

als bekend 

. Lens 12: 

als bèkend 

AFSCHRIJVIlrGEN:. Op de bakende aq.ressen, tijden en 
tel.nrs, 

m. L. Eikenaar H,H,Aanvcerders tussen 21 ,00 en 22.00 
uur bellen nac.r Dhr.J,v,Wassem, telcf, 
no.68.65.11. 

Van de Seko zijn a.s. zondag vanaf 9.30 uur de horen M,Bloks en R,Bom en vanaf 
12.00 uur de heren G,Bouman en H,Jacobi op het veld aanwezig, 

PROGRAMMA. SENIOREN VOOR ZONDAG 23 1lECEMBER 1973, 

14,30 uur Velo 1 - Lens 1 
10,00 uur D,H,C.2 - Lens 2 
11,00 uur Lens 3 - H.M,S,H.2 

Dit programma onder· voorbehoud van eventuele wijzigingen. 
. . 

Irn verband 1aet de winterstop geen prograrama's voor de elftallen 4 t/m 12 
t/m 6 januari 1974, · 

Zaalvoetbaltoernooi op zondag 6 januari 1974, 
De Sekö heeft voor dit toernooi met 3 teams ingeschreven. 
Nadere publikaties hierover in de volgende Lens-revue. 

SCHADffiîPROGRAMl-!A : Zondag 16 december 1973, 

. 14,00 uur· Lens 1 - R. v.c.1 
12,00 uur Lens 2 ·_ R,V.C,2 

AVOHDWEDSTRIJDEN: 

Dinsdag 

19,00 uur 
20,30 uur 

18 december 1973 

Lens 2 - A,D.S.2 
Lens 1 - A,D,S.1 

Lenig=en=Snel= 1= - 1, ,F,C. 1-

Voor do 2e raaal in deze kompetitie 
staat Lens tegenover L,F,C. 
De eerste ontmoeting tussen Lens en 
L,F.C. eindigde destijds in een 2-1 
overwinning voor Lans, Maar er is sinds 
16 septpmber veel ·.veranderd, Imraers, 
de Leidenaren staan nu op de eerste 
plaats. en hebben een. voorsprong van 4 
punten op Lens. L,F.c. heeft sinds 
30. scp:tombor vim. hot ~f],opendc jaar 
niet meer vsrlor.en .• Trquwens,-L,F,C,, 
heeft pas twee wedstrijden verloren, 
do eerste was bovengenoemde, en de 
tweede volgde een week later tegen 
Hilhelmus (3-0), Do laatste wedstrijden 
zijn voor beide verenigingen niot van 
oen leien dakje gegaan, 

Lens wist op gelukkige wijze tegen. 
Verburch eon 1-1 ui.t de bus te slopen, 
terwijl L.F.C. bij Lakwa met de hakken 
over de sloot uit de s,tri jd kwam ( 2;3), 
Als wij do uitslag prooentsgewijze moe
ten uitdrukken, dan komen.,Rij tot het 
volgend resultaat: een 1 do%, een 2,20,i 
en eon 3 :5C/%, ··· . . · 
Mocht U zich mot de tijd, i.v.~. dp 
autolozo.zo~dag, geen raad weten, dan 
kunt U zich schor schr.êeuwen op de 

Hengelolaan. Wo hebben trouwens ver
nomen, dat or weer gezorgd is voor con 
extra grote pot erwtensoep. 

Tot zondag, 

Averechts, 



KERST-KLAVERJASDRIVE, 
Afgolopén"vrijdagàvond wèrd'do derde rondo verspeeld, waarbij de avondprijs 
(tweemaal eèn flos'vieux) in de wacht word gesleept door het koppel de Vroogc
v.d.Lindon, · 
De stand ziet er aan de kop van de ránglijst momenteel als volgt uit: 

'1 ~ 1 ) 
2 5) 
3 3) 
4 ( 12) 
5 ( 13) 

v.d.Steop - v.d,Tol . 
1 s-Gravondijk - 1 s-Gravendijk 
Reuver - 1s-Gravendijk 
do Vroeg~.- de Vroege . 
Witting ;- do Groot 

15,371 
15,057 
14. 812 
14,456 
14.348 

A.s. vrijdag staat de·vierde ronde op het programma, waarmee wij met Uw mode-
werking tijdig (20.30 uur) hopen te beginnen. · 

'KaICa. 
KAKA - programma 22-12-73 t/m 31-12-1973, 
Do KaKa hoeft in vorbéJ4d met de.Kerstvakantie van do Lons-jougdlodon oen pro-
grammà in ~lkaar gezet. i 
Een beknopt overzicht laton wij hieronder volgen. 
22 december 

26 december 

27 doce11ber 

28 docembor 
(middag) 

'· . 
Fi],mmiddag - on -avond voor pupillen, welpen en. junioren 
( zie publikatio. in de Lonsrovue vàn volgende week). 
Revanche kerst-drive · · ·· 
(Afhankelijk van de vaststelling van een voetbalprogramma). 
Vlaamse kermis voor wolpen,pupillen en C-klassors 
(zie publikatio in Lensrovue van volgende weck) 
's-Middags tafoltonnistoernooi voor B-en C-klassers. 
De inschrijving voor dit toernooi vindt plaats bij.de loden van 

. do KaKa, ,.inschrijfgeld Fl.0,50, .. 
Dit toernooi vindt alleen dan. doorgang als do animo groot gonoog 
is. De gedachten van do KaKa gaan hierbij uit naar ca,20 man, .-

28 doco• bor. 's-Avonds disko-avond voor A~junioron en. jonge Senioren net no-
deworking van de FAIR-IMPRESSION-DRIVE-JN diskotheok, -

P R O G R A M M A JUNIOREN! 
ZONDAG 16 december 1973 
12.00 µur Lans 2 - G.D.S,2 
14.00 uur Lans 3 ..'. Rijswijk 2 
13,00 uur Lens 6 - Vorburch 3 
ZATERDAG 15 december 1973 

Voor Lans 1 wordt alsnog getracht con 
Hierover volgt woensdàg bericht op de 

1 3. 15 uur ·B.M.T,2 - Lens 4 
14.30 uur _Lens 5 - Quick 3 
14,30 uur Lens 9 - 1-/Gstlandia 8 
14,30 uur Lens 10 - Scheveningen 8 
14.00 uur a.s.c.2 - Lens 11 
1 3 .15 uur- Lens 12 - R,A,S,3 
1 3 .15 uur Lens 13 - 'ooievaars 5 
14, 15 uur V,V,P,9 - Lens 14 
13,15 uur Lens 15 - o.s.c.8 
12,00 uur Lens 16 - Laakkw:irtior 8 
12 .oo uur L'ons 17 - ü',D,B,5 - ' 
13,15 uur Quick Stops 11 '- Lens. 1 a' 
12.00 uur Lens 19 - Westerkwartier 10 
10.45 U).l.r Lens 20 - s.v.G,W,3 
13 .15 uur A,D.0, 19· - Lens 21 
12.30 uur F,lamingo 1 s 6 - .Lens -22 
12.00 uur Schovcningon 16 :.: Lens 23 
AFSCHRIJVINGEH: 

KaKa 

Terrein: 

V3 
V3 
V2 

wedstrijd vast to stollon, 
training. 

Hengelo laan 
V3 
V1 
V2 
Erast1usweg 
V1 
V2 
Zuidorpark, 2e god; 
V3 
V1 
V2 
Nijkerklaah 
V3 
V1 
Zuidorpark 
Schaapweg, Rijswijk 
Houtrust 

, 
Soh;riftelijk 

Telefonisch 

vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d,Stoen, Nunspeotlaan 303, 
vrijdagavond tussen 18.45 on 19.30 uur (uitsluitend in geval vm1 

5 



6 

ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8) : dhr. J .Hop, tel. -94,41.59 · 
B-klassers ( 9 t/m 15): dhr. O,Kortekaas, tel. 67,40,40 

. c-kiassers (16 t/m· 23): dhr.R,Beoker, tel, 55,94.77. 
In noodgovallcm kunnen de junieron nog op zaterdagochtend tussen 1 o .• 30 en 11 .00 
uur afbellen bij dhr. G.v.d.Steon, tel; 39,86.94, 

,\FKEURINGEN: De junioren moeten bij slechte woorsomstandiglieden steeds de af
keuringslijsten raadplegen, Tolefohisohe informaties wo.rden hier
over niet verstrekt. 

JCEEPERSTRAINilîG: vrijdag 
,zaterdag 

18.30 uur voor J.v.Kleef en R.Bergenhenegouwen 
10.00 uur voor P.v.Domburg en J,Bronger. 

Junioren, Pupillen en W~lpen zie voor de kersitvakantie het KaKa-programma 
elders in de Lensrevue, 

D E 0 P S T E L L I N à EN: 

LENS 2 ------

LTINS 3 ------

LENS. 4 

LENS 6 : 

LEHS 9 : 

LENS 10: 

LENS 11 : 

LENS 12: -----

J.Apperloo, M.v.Baggum, G.Colpa, A.dè;; Boer, G.v.Gessel, M,Heyn~n, 
J .Janmaat, R.Lavooy, H,Straver, R.v_.d.Meer, P.Lejewaan, L,Koning, 
G.Wouters. Leider: Dhr.A,v.Baggum. 

G,Bloks, R,Bertens, J.v.Gastei, A,Heynen, C,Hooghiemstra, Il.Hulsel~ 
mans; G,Lelievold, M.Magnee, A.Mulder, B,Ruiterraan, F,Veeren, 
J.v.Velzen, R,Verbarendse. Leider: Dhr.P.Janson. 

H.v •. d,Broek, E.Castenrailler, A.de Groot, R,Hoemskerk, R.v.Hoek, 
J ,Hellink, w.v.d.Lincl.en, R.v,Luxomburg, P,Meyor, P.v.Rijn, M,v,Wassor.1, 
P.de Uolf, J.Slabbers. Leidor: Dhr,A,Blok, Samenkomst: 12.45 uur Lons
torroin, 

A,v,d.A.ar, P.Booms, A.Brouwer, A.'v.d.Berg, R,Guit, A.Hoofnagel, 
G ,Ilogorvorst, II.Keynor, F,Klos, E,Reesink, H_,Ruyter,· A,Slabbors, 
J.Tetteroo, J,1·fijnga=de. Leider:, Dhr.J.Heynen, 

R,Bor.1, ·E.Booras, P.Driessen, J~Houtsehilt, F,Jenker, R .• v.d.,Linde, 
F.Magnoo, F.v.Oostayen, F.v.Os, J.Ruyters, J.v.d.Voort, J.de Waal, 
F.Wouters, E,Tounis. Leider: Dhr,F,Flumans. 

als bekend. Leider: Dhr.Zoek, 

als bekend. Leider: Dhr.Drabbo. 

als bekend. Leider: Dhr.Keuwcnhoven. 

als bekend, met R,Tokkie. E.v.d,Hoven zio Lonsï5. Leider: Dhr. 
Bi js torvold. 

LEiTS 13: als bekend. Leider: Dhr.Dankors. 

~~i~_li= als bekend. Loider: Dhr,Sandifort. 

LENS 15: 

LENS 16: 

LEtrS 11: 

LffiS 18: 

LEN'S 19: 

LENS 20: 

LEN'S 21 : 

Saraenkorast: 13.30 uur Lens-terrein, 
als bekend. (zonder J.Korte en Maarsoveon, Leider:.Dhr,M.Vorheesen. 

met E,v.d.Hoven). 

als bekend. Leider: Dhr.O.JCortokaas. 

als bekend. Leider: Dhr,W,Miehels. 

als bekend. Leider: Dhr,J.Colpa. SQraenkomst: 12.15 uur Lens. 

als bekend. Leider: Dhr.H.Verbarendse. 

als bekend. Leider: Dhr.R,Peters.· 

R.Aarle, P,Bakvis, F,Bauman, G,Boc;m, E,Franko, P.do Gier, R,Nete-. 
ba:i.rd, M,Revors, R,v.Vierson, G,Jansen, R,Stravors, F,Mos, W,Luoasson. 
Leider: Dhr. W. v.d. Tol. Sa• enkoms t: 1 2. 15 uur L0ns. 

LENS 22: P.v.d.Broek, P.v.d.Brande, Il.Driesen, ;JI.Erkolons, E,Gerritsen, 
J.!Ioenstok, T,Hoogeveen, B.v.Ni0uwenhuizen, R.J.Raaphorst, J.M.Raap
hors't,_.R.Wijngaarde, R.Houwelingon. L0id0r: Dlir.A.Baumnn. 
Samenko101st: 11. 30 uur Lens. 

LENS 23: als bekend, Loidor: Dhr.A.Banning, Saraonkomst: 11.00 uur Lens. 
' 



Standen B-Klassers, 
B 1 Poule 1 

LENS 9 
R,V.C,7 
v.u.c.7 
Velo 9 
Rijm-rijk 6 
Quiok 5 
A,D,0,8 
îfostlandia 8 
D,H,C,5 
v.c.s.5 
D.H.L. ,8 
D,S.O. 6 

;ê_J. Poule 11 

Gona 4 
LENS 11 
G,D,A,5 
Or.Blauw 2 
P,D.K, 2 
Die Haghe 5 
G,D,S,7 
v.v.P,7 
II,M,S,H,5 
a.s.c. 2 

;ê_,'2 Poule 27 

10-16 
10-16 
10-15 
10-12 
10-12 

.• 10-10 
10-9 
10-9 
10-9 
10-6 
10-4 
10-2 

9-18 
9-13 

10-12 
10-12 
10-12 
9-9 

10-7 . 
9-5 
9-3 
9-3 

'l)odo 2 9-13 
v.v.P.8 9-13 
LENS 13 8-11 
!I,V,V, 6 7-10 
Nivo 3 6-7 
Ooieva=s 5. 7-5 
Triomph 3 7-5 
Quick Steps 8 8-5 
Scheveningen 10 8-4 
Rijswijk 10 5-1 

19-7 
17-5 
30-6 

. 17-1 O 
16-13 
15-16 
13-12 
15-17 
14-17 
11-17 

8-22 
5-38 

37-1 
22-14 
36-21 
28-17 
19-25 
16-18 
23-45 
14-24 
11-24 
10-27 

30-11 
17-9 
35-12 
15-9 
11-9 
31-14 
13-22 
20-36 
19-57 
6-18 

~1 Poule 31 

v.u.c. 13 
R.K.A.v.v. 12 
Westerkwartier 7 
Marathon 2 
-B.E.C. 4 
Flamingo's 4 
o.s.c. 8 

10-17 
9-16 

10-15 
6-12 

10-12 
10-11 

9-6 

42-18 
40-15 
30-13 
34-3 
29-17 
20-17 
24-24 

C-ICLASSE QUIZ 

B 2 Poule 8 

LENS 10 
0,D,B, 3 
Vios 5 
Rijswijk 7 
Scheveningen 
Quick 6 
B,M,T, 4 
Cromvliet 7 
Ooievaars 3 
Rava 7 

B 4 Poule 11 

s.v.a.w. 2 
Quintus 3 
LENS 12 

8 

R,A,S,3 
Uesterkwartier 6 
D,H,B,R,K, 2 
Quick 7 
Spoorwijk 5 
O.D,B,4 
Rava 8 

B 6 Poule 30 

v.v.P. 9 
Loosduinen 5· 
LENS 14 
Vios 7 
R.A,S, 4 
G,D,A, 6 
Duno 7 
Cromvlfot 6 
Wippolder 4 
H,D.V. 3 
Oliveo 6A 

S.E.V, 5 
Quick 9 
n.v.v. 6A 
v.c.s. 9 
LENS 15 

··•·• ...... 

10-16 24-6 
9-'15 . 29-15 

10-15 32-12 
9-10 17-19 · 

10-9 24-22 
10-9 12-16 
10-8 14-23 
9-7 20-25 

10-4 16-42 
9-3 9-17 

'10-15 32-15 
8-12 28-5_ 
8-12 34-12 
8-11 33-11 

7-8 23-14 
8-7 26-36 
7-6 14-19 
7-5 14-22 
6-0 3-38 
7-0 8-43 

9-17 41-9 
9-16 36-9 
9-11 24-16 
9-9 12-22 
7-7 19-20 
9-7 19-22 
8-6 12-18 
6-5 11-14 ~-
6-3 12-20 
7-1 6-28 
3-0 2-16 

9-5 15:.24 
.10-5 6-38 

6-4 14-18 
9-3 11-34 

10-2 12-56 

Woensdag 21 november 1973 is de 2e quiz voor de C-klassc in do kantine van 
Spoorwijk georganiseerd, 
Wagons het niet opkomen van G,D,S, hoeft Spoorwijk 2 wedstrijden gespeeld, 
Vandaar dat vanavond 12 december 1973 G,D,S, 2 wedstrijden moet spelen en Spoor
wijk niet spoelt. · 
De stand na 2 avonden is: 

gespeeld wedstr,12unten ~esceorde 12unten 

Duno 2 4 52 
Lens 2 4 47 
Laakkwartier · 2 2 43 
A,D.O. 2 0 42 
Spoorwijk 3 2 58 
G,D,S. 1 0 19 

Ik hoop, dat iedereen vanavond weer op tijd aanwezig is, 
Tijd: 18,45 uur Spoorwijk-kantine, Leider. 7 



PROGRAMMA PUPILLEN EN WELPEN 

PUPILLEN 

ZATERDAG 15 december 1973, Terrein: ------
12, 30 uur Quick 1 - Lons 1 Sav.Lohmanlaan 
11 , 00 uur R.v.c.2 - Lens 2 Schaapwog, Rijswijk. 
11 , 15 uur Lens 3 - Or.Blauw 1 V2 
11 • 1 5 uur Lens 4 - R.v.c.4 V3 • 
10.30 uur Lens 5 - Goné1 3 V2 
1 o. 30 uur Lens 6 - .. .'l. .. D.O. 7 V3 
lf E 1 P E rr 
ZATERDAG 15 december 1973. 

11 • 30 uur Quiek 1 Lens 1 --~, Sav,Lohmanlaan .. 
10.00 uur Lens 2 - Dynamo'67 1 ... V1 

9.45 uur Lens 3 - Tedo 1 V2 
9.45 uur Lens··4 - Dynamo 167 2 ·v3 
9.00 uur G,D,A,3 - Lens 5 Lsd.Hoofdstraat 

Zie voor kerstvakantie hot Ka-Ka programma elders ir, do Lensr0vuo. 

AFSCHRIJVINGEN:. 

Schriftelij~: vóór vrijdagavond 18,30,uur bij dhr,G,v,d.Stoen, Nunspoetlaan. 303. 

Telefonisch : vrijdagavond tussen 18,45 on 19,30 uur (uitsluitend in goval van 
ziekte), tel.66.13.14 Klubgobouw. 

In noodgevallen kunnen de pupillen on wolpon nog op zatordagochtond tussen 8,45 0,1 

9,15 uur afbollen. Tel,66.13.14 klubgebouw. 

.t.1.FKIDRilfG:EN: Bij·slochte wocrsor.1standighoden ·steeds eerst ,do afkcuringslijston 
raadplGgon. Staat daarop bij "Pupillen on lfolpon" vorm0ld: "GOEDGE
KEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst ko• en, IN DIT 
GEVAL M,',G E.R DUS NIET TELEFONISCH 1JORDEff GEINFORMEERD NAAR EVDTTUDL!~ 

,, 

AFKEURINGEN. ' · 
Staat bij do afkcuringsadrossen bij "Pupillen on Welpen" verr.ield: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeld: Voor do 
thuiswedstrijden moot juniorenlijst worden geraadpleegd, Zijn do wed
strijden van Lens 5, 9 on 19 goedgekeurd, dan gaan ook do Pupillon
en Welpen-wedstrijden op ons· veld door, Ui tslui tond voor do ui twod
strijdon mag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd of hun wod
strijdon doorgaan. (Tol.66,13,14,) en wol zaterdagochtend tussen 8.30 
on 9.00 uur, 

D!!l OPSTELLINGEN: 

LEHS P 1 Als ·vorige wo0k, L0ider: Paul v·,d,Stoen, Samenkomst: 11,45 uur Lens-
. · (terrein. Als .vorige weok. Leider: Rob Hoefnagel. Sar.icnkomst: L:.:trn P 2 -------- 10.15 uur. 

LENS p 3 Als vorige week, Leider: Otto Kortokaas. 

LENS p 4 Als vorigo weck. Leider: Fred de Kleyn, 

LENS P 5 Als· ·vorige week. 
·-, 1 . 

Lcidor: Dhr.Hopponbrouwer. 
LTINS p 6 .l'i.ls -- vorige week. Leider: Coen 'Hooghiems.tra, 

LEffS W 1 Als vorige wo0k. Leider: Háns Zoun. Saraenkorast: 10.45 uur. 
L:l:N'S 1f 2 Als vorige weck. Leider: Guus licynen, 
LE!TS w 3 Als vorige weok. Leider: Lex v.d .• Meor. 

LEN'S W 5 Als vorige weck, not A. v·. Bli ttorswi jk. Leider: Dhr.J.Rier.ien. 
Samenkomst: 8.15 uur. 

:,TD!TIE LEIDERS VlUT PUPILLEN' EN' WELPEN' ! ! ! ! =-==-=================--======--=-===-=----= 
liet is ons gebleken, dat bijna alle leiders denkon, dat het wedstrijdrapport 
niet mag worden beschreven, zodat het do week daarop weer kan worden gebruikt. 
l:ot is van gr6ót belang, dat er spelersbeoordelingen kor.ion. 

8verdcr biedt dit forraulior do raogclijkheid om oen wedstrijdverslag to produceren 



' . on eventuele wensen, ideeën, meningen en kritiek aa.ngaaµde do opstelling of ruïdê·· 
re onderworpen kenbaar te. maken, 
we hopen er ~an ook in hot veryol(op, dat het form".~ier zo· volledig mogelijlé 
wordt ingevuld, 

··Puweko. 

K.N.V,B~~sEolregelwedstrijden=voor=junioren· on=puEillen, 
Voor deze jaarlijks terugkerende wedstrijden worden op do voorronden op vrijdag 
1 en 8 februari 1974 gespeeld. Do halve finales volgen op vrijdag 22 februari, 
terwijl do finale op 15 maart, eveneens oen vrijdagavond, plaatsvindt. 
Por vereniging kan worden ingeschreven not een team v::in 8 jongens, verdeeld in 4 
loeftijdsgroepen, te weten: 

. 2 pupillen ( 1.0 on 11 jaar) , 
. ,2 C-klassers (12 on 13.;jif-a_;r), 
· 2 B-klassors ( 14 on 15 ,'jaar0 

....... 2 A-klassers (16 t/m 1~•j_á1u). : ... 
Uiteraard heeft onze vereniging ook ingeschreven voor deze intere'ssante kwiz, 
waarbij de zo hoog nodige s:polregelkennis kan worden opgohaald. 
Op de vrijdagen 11 en/ of 18 januari 197 4 worden de· deelnemers uitgenodigd om • 
enkele nuttigo·spelregellessen met dia's te volgen; opdat zij zo goed mogelijk 
voorbereid aan de wedstrij~on_zullen beginnen. 
Wij verwachten-uiteraard een stroom van-aanmeldingen. !!aast jullie dus, er \<:mmc..1 
por loeftijdsgroep maar 2 deelnemers worden geaccepteerd, Een telefoontje naar 
dhr,G.v,d.Steon (Tel. 3.9,86,94) öf aanmelden bij oen_,van do Juko/Puwoko-ledon 
is voldoende. · 
SCIL\.KELÏ'ROGR..\MIM AFGELOPEN ZATERDAG, ==---==---===----==--====--~===~====-
Afgelopen zaterdag waren or ca,35 pupillen on welpen naar ons klubgebouw gekomen 
om elkaar to bestrijden op do diverse onderdelen in kompetitievorband. 
Elk onderdeel- werd gedurend9 tien minuten gespeeld·, Daarna verhuisden do··toams 
weer. Nadat hot hele programma was afgewerkt (pijltjes· gooien, tafolvoetballon 3x, 
blaasvootbal,·tafeltennis, flipperen en ringgooien-) kwamen er vier teams als win-
naars uit do bus·. · 
Pijltjes gooien moest uitmaken, wie do eerste prijs zou gaan opeisen. Na· con 
spannende finale waren het Richard v.d.Hoek en Roy Lovoriks, die de eerste prijs 
nee naar huis namen, Om de algemene hoofdprijs won Roy' met 7-5 van 'Richarc}, met 
tafel voetballen. 

· Uij geloven, dat deze middag erg geslaagd. was en zeer zeker voor herhaling 
vn.tbao..r is. 

SCIIf,KELPROGR.ilM!i!A VOOR A. S, ZATERDAG 
Als zaterdag het gehele programma is afgekeurd, kmlnen allo Junioren, dus A-,.Ben C-klassers vanaf 12.00 uur in ons klubgebouw terecht, · · ..... 
Voor jullie zal or dan eon klaverjas-bingomiddag worden georganiseerd. Dit spol 
gao.t o.ls volgt: 
eerst klaverjassen wiJ con ronde, dit zijn 16 spel.lotjes. Do.arna wordt er bingo 
gespeeld, Hiermee kmlnen jullie punten verdienen of verliezen, Va.lso bingo I s w-JI•··· 
den met 500 punten bestraft. Vervolgens gaan wij weër klaverjassen enz. Wij, go..a.n 
zo door tot oa. 17.00 uur, Do uiteindelijke winno.o.rs ontvo.ngen een platenbon. 
Meespelen in deze klaverjas-bingo kost helemaal geen cent en do C-klassers, dia 
het misschien niet zo goed kmlnen, hoeven echt niet weg te blijven, Er wordt nl, 
oen groep C-klassers gevormd, die togen elkaar spelen, zodat zo niet togen A-klas•· 
sors zullen uitkomen. 
Wij rekenen op een enorme opkomst, vooral, van C-en B-klassers on wij hopen, dat è.J 
A-klassers nu ook eens in grote getale zullen opkomen. 
Tot zaterdag. 

COCKTAILKOMPETITIE, 

Op Sinterklaas waren er geen wedstrij
d:cn vastgesteld. Wel werd er door 16 
paren gestreden om het wint0rkarnpioen
sc,hap tafelvoetbal 1973, !lot werd een 
apannonde strijd, waarna Hans v.d. 
Niouwonhuisen en Frank Lokaheno. de eer
ste prijs in de wacht sleepten, dirckt 
g:Jvolgd door Edwin Eykelhof en Jeroen 
v.d. Hoff. Deze r.iiddag was vreselijk 

geslaagd en is zeker voor herhaling 
vatbaar, 
A.s. woensdag 12 december vervolgen wij 
de cocktail-kompctitie om 14.00 uur 
mot de volgende wedstrijden: 

14,00 uur Feyenoord-Bayern München 
tototip 1 

14,45 uur Barcelona-Ajax tototip 
1 5. 30 uur A, C ,Milan-Real Madrid 

tototip 3 9 



· Iedereen wordt om J 3.30 uur, VGrwacht;. 
;,ls het programma is;afgekÖurd, zàl 'de 
I.V.B. mier iets,.groots o.rganiseron, 
waarvoor iedereen hiorbfj weer is uit
gonedigd. 

PROGRAMMA · .. , '· 
!!~§:B~~§- - . .. _, . 

Wij rekenen op con totale opkomst 
d.w;z. 70 man bij goed"- en af-
ke~ring. -

.. ' - -

,~anstaande zondag _1'6 à:ecomliör staat oen uitwedstrijd togen P,D,K, op hot prograr:i
ma; aanvang 10.00 uur; scheidsrechter A,Muldor. Verzamelen 9.15 uur klubgebouw, 
Van P.D.K. werd onlangs do thuiswedstrijd verloren. Om do kans op een kam
pioenschap niet te verspelen, zal Lens ditmaal moeten winnen. Voel sukses! 
Do wedstrijd tegen P.D.K. betekent voorlopig do laatste voor do wlntorstop. 
lfa 6 januari worden or weor kompoti tiewedstrijdon vastgesteld. 
Stand C-klassc. 

V .U .c. 9 - 18 Tonogido 10-18 R.K.A.v.v. 8- 15 
Rijswijk 10 - 16 v.u.c. 9-15 Vredonburoh 9- 14 
A.D.O·, 8 - 14 O.D.B. . 9-15 Celoritas 9- 12 
Schovoningen 9 - 11 Croînvliot 10-12 LENS 18, 9- 11 
LENS 16 9 - 8 Loosduinen 10-12 v.v.P. 9- 10 
Uostlandia 10 - 8 B.M~T.' 9- 9 Il.B,S. 6- 8 
Quiok 8 - 6 LENS 17 8- 6 Laakkwartier· 10- 7- C 

R, V. C. 9 - 5 Quiok Steps 9- 5 rr.v.v. 7- 6 
v.c.s. 9 - 5 Velo 9- 5 Quick Stops 10- 3 
n.n.c. 7 - 4 V. C.S. 9- 3 R.v.c. 9- 0 
Laakkwartier10 3 Gona 10- 2 

G.D.C,P,H;- 8 - 13 S.O.A. 9 - 18 LENS 21 7- - 1A 
îfoste1·k-v1. 8 - 13 W .I.K. 8 ,- 10 A.D.O. 6 - 10 
Vies .9 -· 13 n.w.o •. 8 - 10 H,Y~V• 7 9 
LEl'TS 19 9 - 12 Quipk 9 - 10 Wilhel1rus 8 - 9 
n.M.s.n. ,8 - 9· Zw,Blauw 8 - 8 Or.Blauw· 4 - 7 
Ooieva'ars '8 - 9 Vo;I.o 8 - 7 Vies 7 - 7 
Rijswijk . ;\; 7 - 8 K,M,D. 7 4 R,A.S- 8 ' 4 - -' ' 

Spoorwijk. 10 - 6 R, V, C, 4 - 3 Ooievaars 7 - 4 
Eo-So 10 - 2 s.v.a,w. 4 - 1 II.M,S,Il, 8 - 3 
Laakkwartior 9 - 1 L~TS 20 7 1 Wostorkw, 8 3 

Kranonb. 8 ..: ,15 Duno 9 15 ~-~r. 
22 8 - 14 . 

' 

LENS · "Duindorp S.V •. 7 - 14 
Rijswijk 8 - 9 " die I!aghe' 9 - 13 
Flar,Jingo ' s - 6 9 Scheveningen 9 - 12 ' ' Trio[nph 6 7 Velo 10 11 
Volo 7 - 6 G~D.A, .· 1 6 
Toxas 9 - 6 LENS 23 10 - 6 
II.D. V. • 8 - 5 Loosduïnon 10 - 6 
Quick Stops 8 - 3 Quick 9 - 4 ., 
El.Zwart 8 - 2 Wilhelmus 8 - 1 

10 



LEES de KaKa - kalander, =============-----------
~~J~~ deze pagina~~~ ! ! 

22 december Filmmiddag voor Welpen en Pupillen om 16,00 uur 
voor de Junioren om 20.00 uur, 

23 december 
24 december : 

Bij algehele afkeuring klubgebouw geopend van 13,00 - 17.00 uur, 
Klubgobouw dicht, GEEN TRAININGEN" ! ! ! 

25 december 
26 december 
27 docombor 
28 december 

Klubgobouw dicht, Fijne Kerstdagen, 
Klubgobouw open van 13.00 - 17,00 uur. Klavcrjasrevanches, 
13.00 uur Vlaamse kermis voor Welpen, Pupillen en C-klassers. 
13,00 uur Tafeltennistoernooi voor B- on C-klassers, 
20.30 uur Beatavond voor A- en B-klassors, 

29 december 
30 december 

Klubgebouw open van 12 ,00 - 17 .00 uur, Tegels leggen en snert otcn., 
Klubgebouw open van 13.00 - 17,00 uur, 

31 december Klubgebouw dicht, Voorspoedig 1974, 
1 januari 

1974 
Oliebollen festijn (verslag elders in Lensrovuo). 

Do Ka!Ca wenst u prettige feestdagen on eon voorspoedig 1974 toe, 
Hierond~r volgt con toelichting voor allo evenementen. 

• Op zaterdag 22 december a.s. is het klubgebouw bij afkeuring om 12,00 uur geopend.,. 
Jullie kunnen je dan op allerlei manieren vermaken. 
Om 16.00 uur draaien wij dan eon vreselijk spannende film voor jullie in kleuren 
o:vor het ruige loven van Robin I!ood, In het voorprogramma hebben we ook nog enkele 
toppers voor jullie, zoals Daffy Duck, Pink Panthor on natuurlijk de alom bekende 
Woody woodpecker, Dit belooft een grandiose middag to worden en we rekenen dan ook 
op een klubgebouw vol pupillen, welpen en hun leiders. 
1s-Avonds draaien wij hetzelfde programma om 20,00 uur voor alle A-, B- on C-klas-· 
sors on leiders. Wij hopen, dat jullie nu ook eens in grote gotalen op zullen 
komen. 
Zowel 1s-middags als 1s-avonds zijn do voorstellingen op allo rangen gehool gratis. 
Op zondag 23 en 30 docombor is hot klubgobouw geopend van 13,00-17 ,00 uur. Er ka..'1 
dnn van alles in ons klubgobouw worden gedaan. Zo'n loog klubgobouw is toch ook 
maar niets. Dus alles, wat Lens is, dit zijn zo'n 700 loden, vul ook op do voet-• 
bal- on autoloze zondagen ons klubgebouw. · 
Op 26 dooomber, 2de Kerstdag, kunnen allo klaverjassers in ons klubgobouw vanaf 
13,00 ·uur terecht om moe te dingen naar eon van do fraaie prijzen in onze klavor
jasrevancho-wodstrijdon. Ook degenen, die niet aan do Kcrstdrivo hebben moegodam-., 
kunnen zich laten inschrijven, 
Op 27 december is or voor onze welpen, pupillen on C-klassors weer zo'n dolle 
dwaze Vlaamse kermis, waarin do moest rare spelen worden gedaan, zoals schietón, 
balgooion tot on mot pingpong bal werpen. Ook hier zijn weer enkele prijzen to win .. , 
non. Elk onderdeel kost oen stuiver of 5 cent, Er zijn ca. 20 onderdelen, 
Do dag erna, 28 december, begint om 13,00 uur hot tafoltennistoornooi voor do B
on C-klassers. Hierover hoovon wij jullio niets moor uit to loggen. Do sterkste 
krijgt do eerste prijs. 
•s-Avonds 28 december om 20,30 uur is er dan weer zo'n luidruchtige heerlijke 
swingende boatavond voor allo A- on B-klassors, De Fair Impression zorgt weer voor 
do raodernste platen en Kwiek Sport voor do hipste vrouwen, De entreeprijs is 
Fl,1 ,50 p.p. en deze avond duurt tot 01 .00 uur, To gek, zeg!! 
Op zaterdag 29 december vindt het grootste gebeuren in de Lonsgoschiodenis plaats. 
Allo liefhebbers on dat zijn er nog al wat, gaan dan vanaf 12,00 uur het tegelpad 
naar de tribune leggen. Tusscn neus en tegels door wordt or in hot klubgobouw 
voor de hardo zwoegers oen verrukkelijke bak snort (erwtensoep) geschonken. Jo 
hoeft dus niet bang to zijn, dat je koud wordt. Wij rekenen nu eens niet alleen 
op do vaste medewerkers, maar ook op do rost van Lens. Als je daze heerlijke snort 
niet lust, wat wij ons niet voor kunnen stellcn, schenken wij wel wat anders. 
Op 30 december is het do laatste dag van het jaar, dat jullie do Lenskantino 
van binnen kunnen bekijken. Dus verwachten wij iedereen van 12.00 - 17,00 uur, 
Op 31 december is hot !clubgebouw gesloten, 
Wij verwachten, dat iedereen van deze evenementen gebruik maakt. 
Laat ons allos niet voor niets organiseren, Hot klubgobouw zal deze dagen vorsiord 
zijn mot Korsttakken on oen Kerstboom. Alles is aan daze tijd aangepast. 

KaKa. 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalve~eniging·Lenig en Snel 

TERUGBLIK 

Een wederom voetballoze zondag bood .uw voorzitter een goede gelegenheid een terug
blik te werpen op het afgelopen Lens-voetbal jaar 1973. Met een zucht van ver
lichting wordt een veelbewogen jaar afgesloten: 
een jaar, waarin de fel begeerde promotie naar de tweede klasse KNVB werd bereikt, 
eon jaar, waarin onze nieuwe tribune in gebruik werd genomen, . 
een jaar ook, waarin een aanvang werd gemaakt met de uitbouw van ons· klubge bouw.· 
Zaken, die iedere buitenstaander de konklusie doen trekken: een suksesvol Lens
jaar. Inderdaad, op technisch gebied en voorzover het de verbetering van onze 
akkomodatie betreft bleven er weinig wensen over. 
Vanuit verenigingsstandpunt echter dienen wel enkele kritische kanttekeningen 
te worden geplaatst. 
Voor h0t. eerst sinds enkele jaren dreigde Lens in een ernstige bestuurskrisis 
verzeild te raken. Slechts na maanden van.moeizame formatiepogingen bleek het mo
geliJk vijf bestuursleden te vinden, die willen proberen nieuwe wegen te vinden 
om Lens ook als vereniging weer meer spirit te geven. Het is het: afgelopen .. jaar-- .. 
schrijnend aan het licht 6ekomen, dat het heeft ontbroken aan voldoende eh goede 
kommunikatie tussen bestuur on kommissies en bestuur en leden. Ook het feit, dat som
migE:· kommissies; vaak door onderbezetting en onvoldoende l)ledewerking van de leden, 
in hun door het b0stuur gewenste. taak tekort zijn geschoten, heeft meerdere be
stuursleden een vraagteken doen zetten bij hun eventuele nieuwe kandidatuur. 
Dat oen zij hot late oplossing werd gevonden is te danken aan hot feit, dat, daar
toe opgeroepen door de formatiegroep, toch nog een aantal mensen bereid werd ge-

, vonderi'qE;n taak(je) in de Lens-huishouding te vervullen. In hoeverre het bij de 
laatste algemene vergadering opgeroepen nieuwe elan een blijvende impuls voor het 
verenigi'i:;igsleven kan opleverèn, zal .1974 moeten leren. Wij hopen, dat het mogelijk 
zal blijken om .samen mot een aantal vaak jonge en enthousiaste leden het .klublevon 
weer tot·groteré bloei te brengen. Hopelijk zal de komend jaar gereed te komen 
nieuwe àkkomodatie hiertoe ook een belangrijke bijdrage leveren. 
Echter: de· inbreng en interesse van alle leden, dus ook van u, zal hierbij onont-
beerlijk zijn.· · 
Ik hoop, dat in de~e .zin 1·974 voor u als Lens-lid een goed jaar mag zijn. 
Uiteraard wens ik u; mede namens m1Jn medebestuursleden, ook in de persoonlijke 
zin, in uw gezin en in uw werk een in alle opzichten voorspoedig 1974 toe. 

Hans van der Klei j 
( voorzi.tter) • 

AKTIVITEITEN ROND KERSTMIS EN JAARWISSELING. 

In samenw0rking mot Kaka, Juko en Puwoko zijn voor do komende periode eon aantal 
festiviteiten georganiseerd voor alle groep0ringen in de vereniging. 
Het bestuur nodigt u all0n met nadruk uit om van uw belangstelling blijk to geven 
,door acte de présence te goven en eventueel zelfs een handje mee te werken. 
Voor nadere info;rmatie verwijzen wij gaarne haar de publikatios elders in deze 
Lonsrevue. 
Ifot,klubgebouw zal voor de komende weken wat worden opgesierd mot kerstversiering 
e.d., terwijl ook de muziekinstallatie zal worden aangepast. Een kleedje "P de ta
fels en een plantje zullen bijdragen tot een gezellig geheel, waarin wij ook u ho
pcm te mogen begroeten. Wij wensen u veel genoegen. 

Het bestuur. 

WIST U ......... ;. 

dat do woensdagmiddagklub floreert als nooit tevoren? Hiervoor komplimenten aan 
Pm_ü .. , Joop, Mevrouw v.d.Hook 0n Mevrouw Könemahn. 

dat de bar alles op zondag en woensdagavond goed reilt 0n zeilt dank zij do voor-· 
treffelijke zorgen van Tinus en Frank en hun trouwe medewerkers. 

tlat voor hulp op zond"'-,3' achter de bar nog sto0ds eon groot aantal mensen wordt ge
zocht. Hooft u niet eens in de zoveel weken een'paar uur op zondag de gelegenheid 
een handje te helpen? 1 

' 
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dat de krantenaktie afgelopen zaterdag weer goed van start is gegaan. 
Heeft u kranten, bel 39.86.94 en u wordt or snel van af geholpen.• 

dat het eerste elftal nog steeds eon goede positie 
uw supIJ_orterssteun moet .die eerste klasse haal'baar 

op de ranglijst inneemt. !fot 
zijn • 

dat bij algehele afkeuring het klubgobouw zowel' c,-p 
voor u is geopend. 

. ·" . ,. . .. 
zaterdag als ook op zondag 

dat er op woensdag 1 januari een nieuwjaarsborrel wordt aangeboden in het klub
gebouw. 

dat de oliebollen dit jp.ar gebakken zijn door Mevrouw Vervaart. 

ADRESWIJZIGING. 
_,, 634 B.Hoppenbrouwcr naar do Mei bloem 15, Wateringen 
.,,,087 ·J.Brongor naar Wilgendreef 249, Voorburg 873913 

KOUTRIBUTIE. 

In verband met de feestdagen is er nog geen wanbetalerslijst gepubliceerd; Men 
heeft nu nog tot 10 januari de gelegenheid om te betalen, anders wordt men be
slist niet meer opgesteld on moot de kontributie in zijn geheel worden voldaan. 
Noemt u ook hot 1e ki;artaal 1974 moe, want men moet nog steeds vooruit betalen, 

' DAT WORDT FIETSEN ••••• 

Tijdens do voorbije au~oloze zondagen hebben we er al een beetje aan kunnen 
wonnen: niet moer in de auto naar de wedstrijd, maar op een alternatieve manier 
( fiets , bus, tram, lopen). Wie denkt, dat dit veel anders zal zijn als do zondag 
weer voor auto's wordt vrijgegeven, zal bedrogen uitkomen, want met 15 liter 
benzine in do week doen wc niet al to voel. 
Vooral de oudere spelers kunnen zich nog wel herinneren, dat zij vroeger niet 
anders naar het voetballen gingen dan met de fiets (Ja, die goeie ouwe tijd, •• ). 
Daaraan zullen we opniouw moeten wennen. Tenzij we erin slagen oen listig ome
zet autoplan op to zotten. Hot lijkt zinvol, dat vooral onze seniorenteams zich 
daarover tijdens de komendo feestdagen bezinnen. Poolvorming kan ons roddon. 
De energiecrisis dreigt helaas ook de finanoiöle positie van do sportverenigingen 
aan te tasten: hogere prijzen, geringere inkomsten. Voor LENS komt dit extra 
ongelegen, omdat voor dit verenigingsjaar toch al eon grote financiële inspanning 
werd gwraagd in verband mot do thans in uitvoering zijnde bouwplannen. Het be
stuur vraagt zich ondertussen af, waarom sportverenigingen geen mogelijkheid heb
ben gekregen tot het bemachtigen van extra benzinebonnen. Ga maar na: talloze 
vorenigingsfunktionarissen zijn wekelijks VRIJWILLIG in de weer om onze klup 
draaiende te houden. Hoe moet dat straks, als de benzine op de bon is? 
Wo kunnen het verenigingsleven niet stopzetten. Daarom is hot oen (tijdelijk) 
gelulckige bijkorastigheid, dat voor de meeste elftallen oen winterstop heerst,· 
Trainingen gaan echter gewoon door, want we kunnen ons niet veroorloven ons na de 
winterstop als oliebollen over hot veld te bewegen. 
De energiecrisis maakt het noodzn.kolijk do uitgaven van onze vereniging goed in 
do gaten te houden. Daarom zullen niet moer op zo ruime schaal'als voorheen auto
bussen kunnon worden gehuurd, Als we dat toch zouden doen, dan zien wij het or 
van komen, dat onze penningmeester zich wit weggetrokken van doffe ollondo in zijn 
eigen schaty:ist opsluit uit angst voor de algomono ledenvergadering, 
Het gemeentebestuur hoeft ondertussen op allo Haagse sportverenigingen oen beroep 
gedaan zuinig te zijn met energie, dus ook mot bijvoorbeeld trainingsverlichting, 
Wij kunnen-niet anders, dan aan deze oproep gehoor govon door de trainingsver
lichting als hot maar even kan slechts voor de helft to ontstoken. 

WINTERICAMPIO:ENSSCHAPSBORREL. 

Op dinsdag 1 januari is ons klubgebouw 
van 13.00 tot 17.00 uur geopend. U kunt 
dm, onder het genot van oen borrel on 
oon oliebol, hot bestuur on do vereni
ging do boste wensen doen toekomen voor 
het komende jaar, Het borreltje on de 
oliebollen worden u aangeboden door onza. 
drie wintorkampioonon van dit jaar Lens 
6 senioren en Lens B 1 on 2 junioren, 
De Kaka heeft daze elftallen, die u dus 

G.H. 

tegelijkertijd met dit kampioenschap 
lrunt feliciteren, bereid gevonden om 
deze dag mot hun dames luister bij to 
zotten. Laat deze monsen niet in do kou 
stáan en kom dinsdag 1 januari oen uur
tje naar do Hongelolaan. Uit good geïn
formeerde bronnen weten wij, dat de o
liobollen dit jaar bijzonder lekker 
zullen zijn. 

Averechts, 



AKTIVITEITEN OP ZONDAG, 
Wat is er bij Lens te doen, als zondags ·11ei· "iiéietballon is afgekeurd?- U weet, dat 
Kalm iedere week in de weer is om voor dio zondag iets- te organiseren. Er valt 
dan van alles te doen, o.a. klaverjassen, tafeltennissen, flipperen en nog vele 
andere dingen. De gezelligheid op deze zondag begint echter. :te .. laat, om ongeveer 
half 4 begint de kantine pas vol to lopen en als u i~eet, dat er om 5 uur wordt 
gesloten, dan kunt u zich wel indenken, dat er om 5 uur leijko gezichten worden 
getrokken: Maar "barkommissaris" Ti-tus v.Zilfhout is onverbiddelijk. Immers,·· hij 
b0gint I s-morgens om 8 uur en wil nu ook wel eens naar huis,. De Kaka heeft in · 
samenwerking met het b0stuur g0meend een oplossing voor dit probleem te hebben 
gevonden. Er kan na 5 uur nog door worden gespeeld, indien ër voor verschillende 
taken, die dan moeten worden gedaan, mensen worden gevonden. Wij denken hier 
bijvoorbeeld aan mensen. voor achter de bar, die Tinus kunnen assisteren._ 
Tinus zelf heeft dan alleen maar zondsgsmorgens te opencm.en I s-avonds .- bijv. om 
6 uur of half 7 - weer te sluitcm. Ook denken wij aan een zgn. ''elftal van de 
Heek". Dit is oen elftal, junior of senior, dat per toerbeurt frnrdt aangewezen 
om verschillende taken die week ton uïtvoering to brengen. De leiding· van dit 
elftal en van de mensen, die achter do bar staan, moot dan in handen zijn van 
één man on uiteraard lijkt Titus ons do meest aangewezen persoon voor dezo funktio. 
Heeft u interesse voor deze funktio achter --de bar of· ziet u het wat betreft zo'n 
elftal van de week wel zitten, of heeft u andere suggesties, meldt u zich dan 
bij de Kaka -· do namen van deze mensen zijn bij U bekend - of geef u op bij·0fr>itus 
of het bestuur. Wij r0kenen er op, dat Lens ook een vereniging wordt, als or• niot 
wordt gevoetbald op zondag, · Averechts • . 
WIE BEPAALT EIGENLIJK DE. SFEER IN: LENS? 
Er wordt wel e~ns gèklaagd, dat or in· 
onze vereniging geen sfeer meer zou -
zijn. Wie bepaalt dit eigenlijk? 
De leden, die op voetballoze dagen 
nooit aanwezig zijn of die nooit eens· 
op een kontaktavond komen om te klaver
jassen of deel te nomen aan eon of an
dere door do Kaka georganiseerde 
"happening" ? 
!Toe, deze wegblijvers hebben goon enkel 
recht van spreken. Dit geldt ook voor 
de junioren, die afgelopen zaterdag 
do Kaka voor Jan Joker lieten staan 
mot de goo.rganisoerdo Klaverjas-drive 
on bingo, Waar bleven onze A-, B- en C
klassors ? Waar waren do spelers, die 
zo graag praten over de sfeer bij Lens? 
J30UWAKTIVITEITEN. 

Er was nu gelegenheid iets ·van die 
gezellige sfeer te proeven. Do Kaka 
had voor een leuk programma gezorgd 
mot mooie prijzen on er was goede 
muziek, Nee, de pupillen on welpen 
dodon hot vorige week boter, die 
zorgden mot behulp van de Kaka voor 
hun eigen sfeer. 

G.B.v.d.Stcen; 

In tegenstelling tot _hetgeen wiJ u vorige week borichttort, zullen or daze maand 
nog geen _verdere bouwaktiviteiton plaatsvinden. Door interne moeilijkheden 
bij do aannemer kunnen wij volgens bouwcoördinator Cor Peeters pas woor volgende 
maand beginnen met do bouw. Wij hopen, dat u hier begrip ·voor zult hebben. 

I,!EJJEDELilfGEff V,'\N DE SEKO. 

l/EDSTRIJDPROGBAMMA 
SENIOREN' 1 - 2 - 3 

Averechts. 

Als gevolg van do diverse afkeuringen is hot wedstrijdschema danig in de war ge
raakt. Daarom volgt hieronder het wedstrijdprogramma voor senioren 1, 2 en 3 voor 
do eerstkomende tijd: 
zondag 23 december: 
geen programma 

woensdag 26 december: 
geen programma 

zondag 30 december: 
geen programma 

zondag 20 januari: 
lakwa 1 - Lens 1 
vos 2 lans 2 
lens 3 = vrij 

zondag 27 januari: 
lens 1 - bl zwart 1 
lens 2 - ·gouda 2 
hbs 3 - lens 3 • 

zondag 3 februari: 
dhl 1 - Lens 1 
musschon 2 - lans 2 
lens 3 - naaldwijk 2 
zondag 10 februari: 
toxas 1 - lens 1 
lens 2 - rfc 2 
odb 2 lens 3 3 
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zondag 6 januari: zondag 13 januari: 
velo 1 - ·lens···1'f,l lons 1 · -". naa;t.dwijk 1 
dhc 2 .. ·:.. lens' 2<i_t ---- :.•·_i' ,.·lells 2"~ ckc.:2 
loi:,s 3 , hmsh __ 2• · •.,; ;. · ,. pdk 2 --~ limfal 3 
::an dç,z~ 'prog;~mm~;t'i~g k~··me~· ;io~,: á.~i de knvb voor 3 februari het programma 
van 9 decembe;r.heeft ingeiast en voor· 10'februari het programma van 2 december. 
OpmerkeliJk is woer )lç,t: g:i;ote aantal i,ütï-iedstrijdon voor het eerste.Als dit programma is afgewerkt, aan·rosteren.voo:r·het eerste nog slechts twee uitwedstrijden (Verburch en Lugdunum'cn_maar liefst 5·,thuiswedstrijden: LFC, Lugdunum, RKAVV, 
T0x~~ 'èn '1-rilh~lpn+S. ~., .... !-··. ,, ••• · · ·-J 

(wie mg·geon seizoenkaart heeft, kan.er dus nog best eentje kopen), 
OPSTELLING LENS 3 voor· '6 Januári 197 4: 

' als bekend Lens 4 
met B .• v.d.Lans J,de Waart naar 3. F :Disseldorp. 

J.dc Wàart 

ZA./1.LVOETBALTOERNOOI SENIOREN 6 - 7 - 8 ZONDAG 6 JJ\HUARI 
Op zondag 6 januari zullen drie seniorenteams, te formeren uit het 5e, 6e en 7e seniorènelftal deelnemen aan het door de.KNVB Afd,Don Haag te organiseren zaal
voetbal toernooi in de hallen van de veiling lfostland-,Noord te Poeldijk (per auto te be:reiken via de N_ieuwe Weg), De wedstrijden beginnen om 10.00 uur.·Men dient· ui ter lijk een hal·f uur eerder aanwezig te zijn, Elk team bestaat uit 5 veldspelers: men mag tijdens de wedstrijd 3 spelers wisselen, Men dient het legitimatiebewijs bij zich te hebben. Do finales beginnen om 15.45 uur. Do poule-indeling is als volgt: 

Poule 1 Poule 3 Poule.5 
LD:rs 6 LENS 7 LENS 5 
BMT Naaldwijk Wi_'lhelmus 
RKDEO HvHolland Vogel 
Duindorp Taurus DZS 
HDV . DHBRK Marathon 
GRVC BMT UIK 
Texas/DHB FC Den Haag'65 Den Hoorn 
DZS DZS BMT . 
De drie aanvoerders hebben intussen de uitnodigingen in hun bezit. Voor elke 
deelnemer is er een exemplaar van do zaalvoctbalspelregels beschikbaar. 
De inschrijving met drie elftallen voor dit toernooi-wordt gezien als experiment: bij gebleken enthousiasme zal in de toekomst moer voor dit soort aktiviteiten 
worden ingeschreven, 

Uit bovenstaande .publikatie blijkt, dat voor dit toernooi is ingeschreven· rasp,· .. hot 5e, 6e on_ 7e elftal. . 
De spelers, die zich destijds voor deelname aan .dit toernooi bij hun· aanvoerders hebben opgegeven, worden op 6 januari 1974 uiterlijk 9,30 uur bij de Veiling lfost-Nederland te Poeldijk: verwacht; Toegangsbewijzen zijn in het bozit van do aanvoerders. · 

AFSCHRIJVINGilî: vóór 3 januari 197 4 bij de betreffende aanvoerders. 
Kleding voor zaalvoetbal: 
Op het veld verschijnen de spelers in hun gebruikelijke tenue echter met gym- Óf basketbalschoenen in plaats van voetbalschoenen (gaarne reserveshirts meenemen). Aangezien als regel het vervoer por auto zal gebeuren, wordt de verenigingen• geadviseerd do spelers in hun vootbalplunje gestoken te laten instappen met daaroverheen een trainingspak en/of oen jas en shawl. Dit als práktische oplossing voor het bestaffi'\<l.<'l garderobe-probleem.,__ . , ,. _' 
WHîTERSTOP 
;::;::;;:;;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::=::;;:;::; 

Voor de Junioren is de eerste helft van de kompetitio afgesloten, Als de weergoden het toelaten, starten wij op 12 januari a,s, (A 1 op 5/1-74) weer om do reeds veroverde goede posities te handhavon'of te Verbeteren, 
Voor enkele elftallen hebben wij voor a.s. _weekend en voor het weekeind 29/30 december a.s. oefenwedstrijden vastgesteld. ~it is de laatste Lensrevuc in 1973. 



Kijkt dus go0d naar d0 programma's voor 22/23 0n ,29/30 d0oember en bewaar deze 
Lens-revue • , · -' 

KONTRIBUTIES 
!fot Bestuur hooft weer een wanbotalerslijst aangekondigd. Ouders, wilt U a,u, b, ·
ons, 0n Uw .zo.on de. ellende, van het niet-opstellen besparen en de kontributie 
over hot laatste Jcw:artàal 1973. nog snel. even b0talon. Doet U or dan gelijk oven 
hot 1G kwartaal 197 4 bij. Hot is zo we.or 1 januari. 
Bij voorbaat onze dà.nk. 

DE JUl{O WENST ALLE LEDEN 

PROGRAMMA 

PRETTIGE FEESTDAGEN EN' EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR., 

JUNIOREN 

ZONDAG 23 december 1973, 

14,00 uur Lens 1 - Vrodenburoh 1 

ZATERDAG 22 december 1973, 

· Lens 1 ( z:he z-ondag) 
1·1 , 30 uur( Zaal toernooi 'Poeldijk 

· ( 2 to·ams van 8 sp0lors 

FILM ZATERD ... "'LG 

13.00 uur·. Lon's ·16 - H,11,S,H, 
13. Oà uur · Ldns 18 -· Wos.to;kwartiGr 

!CONTRIBUTIE AL BET,î,;U,D ? ======================== 
;,FSCHRIJVTITGEN: 

Terrein, 

V1 

V1 
, V2 

Sohri'ft°ol;!J.~: vóór' ~ijdagavond .18.3p uur bij dhr,G.v.d,Stoon, .. Nunspeetlaan 303. 

Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 on 19,30 uur· (uitsluitend in g0val van 
ziokto), A-klassors ( 1 t/m 8): dhr.J,Hop, tel.94.41.59 

B-klassers (9 t/m 15): dhr,0,Kortekaas, to. l.67.40·•·4·0 
C-klassers (16 t/m 23): dhr,R,Beckor, toL55,94,77.~ ·. 

In noodgevallen kunnen do junioren nog op zaterdagochtend tûsson 10,30 on 11,00 
uur afbollen bij dhr·.G',v,d·.steen, tel. 39,86,94, 

;~FKEURINGEN: ])o spelers van Lens 16. kunnen bij slechte weersomstandigheden 
na 12 .• 00 µur inforr.1eren, of hun wedstrijd doorgaat (Tel .• 66.13.14), 

lillEPERSTRAINING: vrijdag 18,30 uur voor S,Bruons, J,van Kloef en R,Berg0nhe
negouwon. 

· Bij verhindering bell0n 29. 24. 96. 

ZATERDAG 29· december 197 3, . 

14, 30 ,uur 
14,15 uur 
14, 15 uur 
14. 15 uur 
13.00 uur 
13,00 uur 
13,00 uur 

A.D.b,. 2 
Lons 9 
Lens 19 
Lens 11 

_:· Len~ 1 · 
- Quiok Steps 5 
;- R.v.c. 
_: A,D.O. 

Westerkwartier - Lens 16. 
Lens 17 - A.D.O. 
Lens 18 - Qµiok Stops 10 

il.FSCHRIJV:iJrnEN': 

· Zuidorpark 
V1 

. V2 
V3 
Duinlaan 
V2 
V3 

DENK AAN DE KONTRIBUTIE . 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond·18,30 uur bij dhr,G.v,d,Stoon, Nunspoetlaan 303, 

Telefonisch vrijdagavond tussen 
ziekte):. A-klassers 

B-Jclassers 
C-k:lassors 

In noodgevallen kunnen do junioren 
uur afbellen bij dh~. G.v.d.Steen, 

18.45 on 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
(1 t/m 8 ) : dhr,J ,Hop, tol. 94,41 ,59 · 
(9 t/m 15):,dhr,D,Kortekaas, tol.67,40,40, 
(16 t/m 23): dhr,R,Beoker, tol.55,94,77, 
nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11,00 
tol.39,86,94, 

AFKEURilîGillî: De junioren kunnen bij slechte weersomstandigheden na 12,00 uur te
lefonisch informoron, of doze wedstrijden ·doorgaan. Tol.66,13,14, 
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KEEPERSTRAINJNG: vrijdag 28-12- 1 73 voor C.Harland, F,Verbarendse en S.Bruens. 
Bij verhindering bellen 29.24,96, 

0 P STELLING N"N: 

LENS 1 Opstelling wordt na de training bekendgemaakt. Leider: Dhr.C.Franke •.. 
Samenkomsten: zondag 23/12 : 13.15 uur Léns-terrein. 

zaterdag 29/12: 13.30 uur ·Lons-terroin. 

LENS 9 

B-IClassers 29/12~73. 

als bekend. Leider: Dhr.J.Zoet. 

LENS 10: als bekend, Leider: Dhr.N.Drabbe. 

LENS 11: als bekend. Leider:" Dhr,W .Kouwenhoven. 

LEES HET KA-Ki~ NIEUWS ====================-
C-.Klassers 22/12 en 29/12, 

. . 

LENS 16: F.Fortman, W,Frantzen, R.v.Loon, A.Ovorgaauw, Il.Noordeloos, P.Valkcn
burg, R, Vorstoeg., C. Verraeulon, M.v.Baggum, Th,v'.Luxemb=g, Il.de ICcyzer, 
J .Riemen, Leider: Dhr.O .Kortekaas. Samenkomst: 29/12 ·· 12.00 uur Lens
terrein, 

LENS 18: H.du Chatinier, A,Maas, R,Poreira, T,v,d.Tol, H.Vi;.;k, R.v,Eyk, H,Hop
penbrouwors, F.Scholtos, A,do Jong, L.Straub, J.v.d.Brande, J.Engelen, 
D.Pronk. Leider: Dhr.J,Colpa. 

C-Klassers 29/12. 
• LEES. HET KAKA NIEUWS : , , : , ;. , : ,:_~ 

__ 1:r '!i.!;.;· Co. s: ~ '~-::-i: ,-r::.,,f;.oi·:·.-: 1: i· ~::: . .. t :::,1-~: ::,·r·. ,:·;•,; t ,.- ;,: ·J·_i .L :==~=====2==;;;:======== --·-~··---------·~-

LENS,J J.:' Ç_, Y,.!le?k,, R.-Bon,·W,Htiynoir, E:Kauderèr,. A.Koevo'ets, P,Lél'y·vi3ld, S-.v.d. 
Meer, W.Valcntin, F.Verbarendse, P.v.d.Burg, P.Lucas, O.Huis, F,,v,Vel
zen. Léider: Dhr,W,Michels. 

ZATERDAG FILM =-======---=-
ZAALVOETBALTOERNOOIEN, 

Onze vereniging heeft ingeschreven voor de door de K,N,V,B. voor B-Klassers, _ 
Pupillen en Welpen georganiseerde zaalvoetbal-toernooien. 
Twee B-:toams gaan op zaterdag 22 doceraber a.s. in de veilinghallen 1fostland
Noord .te .Poeldijk tegen do teams van Devjo, Dynamo 1 67, H,!,!,S.H, en Hoekse Boys, 
Elk.team bestaat uit 4 veldspelers en een keeper. Daarnaast is hot toegestaan 
3 wisselspelers in to zetten, 
Aanvang van het toernooi 11,30 uur. Het is echter verplicht oen half uur van 
tevoren aanwezig te zijn. 
De volgende spelers worden om 10.15 uur bij 'het Lens-terrein verwacht, 

Team A: A,v,Velzen, P,Perrey'n, R.v.d.Laan, M.Woltors, S.Brard, A. 1 s~ravendijk, 
P.Hop. Leider: Dhr.J.Zoot. 

Team B: J.Bronger, O.Borst, E.Landman, T.de Kok, C.Sehenkels, A.v.Kloef, B,de 
Niet. Leider: Dhr,R.Becker, 

ZATERDAG FILM 

Hot toernooi voor Pupillen on Welpen is op 26 januari a.s, 
Bijzonderheden hierover volgen nog. Voorts zal op raaandag 7 januari a.s. in 'dè 
Lindoduinhal te Scheveningen één A-team deelnemen aan con toernooi, waarin ook 
Celoritas, Rijswijk, A.D,O, en Scheveningen uitkomen. Ook hierover volgen in de 
volgende Lensrevue nog de verdere bijzonderheden. · · 

S;;;)lV,;~~~=~i~~ T .: f ' ;y -: :-: . ; ' • :, . . . . -, .. 

Afgelopen. woensdag 12 decembe·r· is' ä.k · à.arde ronde gehouden. ''. j-

Duno verloor zeer verrassend van G.D.S,: dit betekende, dat, als wij van G,D.S. 
zouden winnen, alleen aan de kop zouden staan. 
1-Te spoelden de laatste wedstrijd en hot zag er na drie spelletjes niet best voor 
ons uit. 1-Te stonden met 15-8 achter. 
Het laat.sta ·onderdeel nml. aardrijkskunde moest dus door Harry Planken en Win
frie·d Valenti'n worden gewonnen, 
Tot grote ve'rba:zing van iedereen wist Harry Planken alle vragen (op 2 na) goed 
te beantwoorden: dit betekende een 15-8 overwinning voor ons, 



Do stand is nu: gespoeld 
1 o Lens 3 

(2e Duno· 3 
.(3o Lakwa 3 

( 40 SpoBrW, ' . 3. 
( 5c G,D,S;,,:,.,.,,3.,_,. 

6e A.D.o( ;'.' 3 

Do volgondo avond is 2 januari 1974, 
Aanvang 18.45 uur Spoorwijk-kantine, 

AlüTVOERDERSBIJEENKOMSTEN, 

wedstr.punton•- ,.;; , ~csc,punton 
6 - ' 
4 
4 
2 
2 
0 

" . . ,-;,-:,~, 
. . 

. Leider: 

65 
71 
63 
58 
55 
58 

Op donderdag 17 januari 1974 wordt door do K,N,V,B. con bijeenkomst voor aan
voerders uit do A- en B-klasso van de juniorenkompetitio gehouden, Als spreker 
zal de heer w.v,Zijll, sekretaris van de N,S,F, optreden. Deze sprèker weet over 
de spert en zijn achtergronden een boekje open te doen, Het belooft dus een in
teressante avond te worden, 
Over deze aktiviteit volgt nog nader bericht,, doch wij zouden het op prijsstellen: 

als de desbetreffende aun,,:oerders er alvast rekening mee houden. 
Ammeldingen bij dhr,G.v,d.Steén, teJ:,39,86,94 of bij eèn van de' Jukoleden op 
hot terrein, 

K,N.V,B,-KWIZ, 
Het aa."!tal aunmeldingen was nihil. 1fij'vrezen, dat w1.J weer moeten gaan zeuren 
om deelnemers voor de op vrijdag 1 februari a,s, van start gaande spe],regela..: 
vonden. Vorige ~eek gaven wij alle bijzo~~erheden. 
Aanmelden bij dhr. G,v,d,Steen, te1;39,86,94 of een van d~ Juko- of Puweko
loden op het terrein, 

TRAilTINGEN • 
• l.lle trainïng(m voo,r junioren, pupill_en cm welpen komen op ,24,_25, 26 én "31 
doceraber te vervallen. 
Uitzondering hierop geldt voor de B-solektie-groep, die op 24 en 31 december•, 
wel traint. 
De· aanvangstijd is echter 
in geval van verhindering 

g0stold op 16 ,-- uur.' Voor deze 
af te schrijven tussen 15.00 en 

trainingen dient men 
15,30 uur. Tel.66,22,93, 

KIL\NTEtfAKTIE. 

Zaterdag 29 december worden er weer 
kranten opgehaald, Als u een lading 
hoeft, bel dan even naar Paul v.d,Steen 
39,86,94 en hij zorgt dan, dat u van 
deze stapels wordt verlost. 
Verder kunnen kleine stapeltjes altijd 
in do container op het veld worden ge
deponeerd. 

WINTERSTOP =:..::======== 

Maak de container vol, is een spreuk, 
die eigenli J'k voor ieder.een· geldt, 
Ook mensen, die niet op Lens zitten·, 
kunnen hun kranten bij ons kwijt. 

. ' 

Voor de Pupillen en Welpen zal tot 31 januari 1974 geen officieel K,N,V,B,-pro
gramma worden vastgesteld. Als de wi:iergoden het t<;>elaton, zullen wij voor zoveol 
raogolijk elftallen oefenwedstrijden vaststellen, 
Dit geldt al voor de zaterdagen 22 en 29 deoeraber, Deze Lensrevue is de laatste· 
in 1973: bowaart hem dus goed, want :ook het programma voor 29 december staat er 1.c1, 

ICONTRIBUTIES,. 
Oudors, wilt U er a.u.b. voor zorgi!J,ugen, dat de kontributie ove.r het 4e kwartaal 
1973 voor Uw zoon voor het eind van deze maand is betaald, Het bespaart Uw zoon 
on de Puweko veel ellende. Wilt U dan gelijk het 1e.kwar-\aai' 1974 betalen. 
Bij voorbaat onze .dank. 

DE PUWEKO WEHST ALLE PUPILLEN EN lfELPEN', HU1f OUDERS EN ALLE OVERIGE LEDEN' 
PRETTIGE FEESTDAGEti EN' EEN' VOORSPOEDIG 197 4, 

PROGRAMMll. PUPILLEN EN WELPEN 
PUPILLEN 

ZATERDAG 22 decembor 1973, Terrein: 
12.00 uur H.B.s. 1 - Lens 1 Daal en Bcrgselaan 
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13,00 uur Lens 3 
12,00 uur Lens 4 

WELPEN 

- JI,B,S,3 
·-.: H,B,S,4 

LEES HEl' KtcKll-NIEUWS 

ZATERDAG 22 december 1973. 
12.00 uur Lens 1 
12,00 uur H.B.S,1 
12,00 uur Lens 3 

- Laakkwartier 
- Lens 2 
- H,B,S .2 

V2 
V3 

KONTRIBUTIE l'J, BETAALD? -------- .-.----------- ,-

Dael en Bergselaan 

ZATERDAG FILM 
LEES HET KAKA NIEUWS 

AFSCHRIJVDTGEN: . . . . . . 

Schrif!~!_:!,.,i_~: '' 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 nQodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 8,45 en 9,15 uur afbellen, Tel,66.13,14 klubgebouw •. 
AFKEl1RINGl!N: Bij slechte weersomstandigheden mag telefonisch worden geïnformeerd, of de wedstrijden doorgaan,(Tei.66,13,14,) en wel zaterdagochtend 

tussen 10,45 en 11. 15 uur.· 
PUPILLEN 

ZATERDAG 29 december 1973, 
11.30 uur Westerkwartier 1 - Lens 1 
12.00 uur. Lens 2 - Quick Steps 1 
11,00 uur Lens 3 - Westerkwartier 4 
12.00 uur Lens 6 - Quick Steps 5. • -

· DEffK A;\N· DE KONTRIBUTIE 
HELPEN 

ZATERDAG 29 december 1973, 
13,30 uur Quick Steps 1 - Lens, 1 
11 .00 uur Lens 2 - Westerkwartier 1 
11 ,30 uur Uestorkwartior 3 - Lens 4 
13,30 uur Quick Stops 3 - Lens 5 
AFSCHRIJVIlTGEN: 

Terrein: 

Duinlaan 

Nijkorklaan 

Duinlaan 
Nijkerklaan 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v,d,Stoen, 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 zaterdagoohtond tussen 8.45 on 9,15 uur afbellen. Tel,66.13.14 klubgebouw, 
AFKEURDTGEN: Bij slechte weerscostandigheden mag telefonisch worden geïnformeerd, of hun wedstrijden doorgaan.(Tel.66,13.14,) en wel zaterdagochtend tussen 10,00 en 10.30 uur, 
D E O P'S T E L L I N G EN: 
LENS P 1 : Als vorige wook (voor 22/12 -·29/12). Leider: Paul v.d,Steen. 

LENS P 2 

-~\L~_J 
LEtrn P 4 

L:El:'IS P 6 

Samenkomst: 22-12-'73 = 11.00 uur Lens-terrein, 
29-12-'73 = 10,30 uur Lens-terrein. 

als vorige week ( voor 29/12)". L,3ider: Rob Hoefnagel. 
als vorige week ( voo;r:: 22/12. - 29/1 2 ).,.Leider: Ottc Kortekaas. 
als vorige week (voor 22/12). Leider: Fred de Kleyn, 
als vorige week (voor 29/12). Leider: Coen Hoóghiemstra, 



LENS 1f 1 

LENS W 2 

LE!TS W 3 

LENS W 4 

LENS W 5 

als vorige week, zowel voor 22/12 en 29/12, Leider: Hans Zoun, 
Samenkomst: 29/12 12,45 uur Lens-terrein, 

als vorige week, zowel voor 22/12 en 29/12. Leider: Guus Heynen, 
Samenkomst: 22/12 = 11,00 uur Lens-terrein. 

als vorige week, alleen voor 22/12, Leider: Jos v/d Ende. 

als vorige week, alleen voor 29/12, Leider: Lex v/d Meer, 
Samenkomst: 29/12 : 10,30 uur Lens-terrein. 

als vorige week, alleen voor 29/12. Leider: Dhr,J.Riemon. 
Samenkomst: 29/12 : 12,45 uur Lens-terrein. 

1'lOENSDAGMIDDAG ! ! ! ! ! ! ! ====================== 
Door de grote wateroverlast houden do wedstrijden afgelopen woensdag 
niet doorgaan. 
Het I,V,E, heeft besloten om voor a.s. woensdag 19 december een meesterlijke 
bingo te houden, waarbij eon grote hoeveelheid prijzen aanwezig zijn, 
Hij verwachten dan ook een maximale opkomst, zodat de enorme hoeveelheid ar
beidsuren, die hot I.V.E, aan de organisatie van de woensdagen besteedt, deze 
keer niet tevergeefs is geweest. 
Iedereen moet om 14.00 uur aanwezig zijn. 

Woensdag 26 december zal hot I. V .E. niets organiseren. Het klubgebouw is wel , 
van 13.00 tot 17,00 uur geopend. Woensdag 2 januari zal er weer een spelmiddag. 
worden georganiseerd. Dus dan is iedereen ook weer om 14,00 uur aanwezig. 

Tenslotte wenst hot I.V.E. alle pupillen en. welpen prettige Kerstdagen en 
oen gelukkig 1974, 

r.v.B . 

• 
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47e Jaargang nummer 22 2 januari 1974 

DE LENS.REVUE 
Wee~blad van de Voetbalvereniging Lenig en Snal 

-----·. -••" - - -'-·-· ·--·----
KERST- en NIEUWJAARSWENSEN .•.•. ---~•---w-•••• -'•• •·-----•-- n•--• 

ontving het BestGur van: fam. van Baggum, fam. L. de Boer, Architekten
buro S. Broeke~a,•~ad en Bep Bogisch, fam. Disseldorp, Heering kantoor
machines, v.-d. Heijden, fam. P. Juffermans., faljl, A,. v. Luxemburg, R. van 
Oostveen Koentze en M. de Lange, firma STRAGO ELEKTRO, Cock en Dudie 
Vervaart, Inge v.d,Kooi en Aad Verv~art, Guus Vervaart, fam. W. Zoet, 
Hartelijk dank hiervoor! 

LENS I ONTVANGT LUGDUNUM 

A\s de weergoden het goed vinden, De Stand: 
dan speelt het eerste zondag ein- LFC 9 _ 13 
delijk weer eens thuis. Het Leidse Wilhelmus 9 12 
Lugdunum komt dan op bezoek. Aan de DHL 9 _ 12 
stand kan gezien worden, dat een RKAVV 9 _ 11 
overwinning van ons eerste brood- Verburch 9 _ 11 
nodig is om in de running te blijven. LE N s 9 9 
De afstand tussen Lens en de nummers Lugdunum 9 9 
4 en 5 bedraagt slechts 2 punten, Naaldwijk 9 B 
zoda~ de kans op een promotieplaats Lakwa 9 6 
r1og lang niet verkeken. is. Koploper Texas 9 6 
LFC ontvangt nummer 4 RKAVV, DHL Blauw zwart9 _ 6 
krijgt Velo op bezoek, Wilhelmus Velo 9 5 
krijgt Blauw Zwart, Verburch speelt . 
thuis tegen Lakwa en Texas DHB tegen Naaldwijk, De Lens-supporters ver
wachten uiteraard, dat ons eerste twee punten behaalt, Wij verwachten 
van de supporters dat ze Lens 1 luid en duidelijk daarbij helpen. 
UITSLAGEN OEFENWEDSTRIJDEN_SENIOREN 
Zo n'd a_g 23 december 
ESDO [ LENS 1 1-0 
ESDO 2 LENS 2 0-7 
f~ona 2 - LENS 6 3-1 

_Q.onderdag ].7 dece.mber 
LENS 1 - RAVA 1 3-2 
L~NS 2 - RAVA 2 · 0-1 
t~RANTENAKTIE 

Zonda_11 30 "december 

LENS 1 - Rijswijk 1 
LENS 2 - Rijswijk 2 
LENS 3 - Rijswijk 3 
Spoorw,3-LENS 5 
LENS 6 - HMSH 3 

2-0 
3-0 
3-2 
2-4· 
1-3 

Doordat we afgelopen zaterdag maar drie adressen hadden is er niet gere
den, Wij wijten dat aan de bezigheden, die U ongetwijfeld heeft gehad rond 
de Kerst èn de Jaafwisseling. Wij beginnen het nieuwe jaar met fris.as moed 
3n hopen weer de nodige volle containers te kunnen afleveren. A.s. zater
dag 5 januari- rijden we weer. Heeft U veel kranten, bel dan even naar 
Paul v.d. Steen ( 39,86,94) en wij komen zè a.s. raterdag hal~n. Neem de 
kleine stapeltjes zelf mee. Wij zoeken ook nog enige stevige jongens, die 
ons van tijd tot tijd kunnen. assisteren bij het ophalen. Jongens, die zich 
hiervoor op willen geven kunnen dat ook bij Paul v.d. Steen doert. 
~ITSLAG KERSTKLAVERJASDRIVE 

''\ 1. 

De Kerstdrive werd vrijdagavond 21 december besloten. Na een boeiende strijd 
Jnder de kerstboom werd het duo p.v,d,Steen - W. v.d.Tol eerste. De KaKa 
nad voor elk deelnemende koppel een leuke prijs, zodat eenieder tevreden 
ilaar huis kon gaan. De 4 hoogst genoteerde koppels waren de volgende; 
l. P. v.d. Steen - W, v.d. Tol 
2. A. 's-Gravendijk- M. Reuver 
3. Bijsterveld - Bijsterveld 
4, de Vroege - de Vroege 



KERSTAKTIVITEITEN 

De door de KaKa g~organiseerde aktiviteiten rond Kerstmis zijn een sukses 
gewoiden.- Op 2e Kerstdag werden de ~laverjasrevanches gehouden; er was 
een redelijke opkomst. De Vlaamse kermis op donderdag 27 december voor 
welpen en pupillen was een groot succea, Er'wêrd zeer vaardig t@gen 
blikjes geworpen, ring gestoken, blok getimmerd, grabbel .getond, etc. 
De Kaka moest tussen.tijds.zelfs extra prijzen laten aanrukken. 
Ce disko--shou vrijdagavond _tr9K een rekord aantal bezoekers. 

' wROGRAMMA SENIOREN 'ZONDAG ,6 JANUARI 1974 · 
-~-~-....J-~ -------~-~-... ,._- .- ' ' ·---- -
14.00 uur LENS l - Lugdµnum l 
11,00 uur LENS 2 - Postduiven 2 
11.00 uur TOGB 2 LEN~ 3 

LENS 6 . Zaalvoetbaltoernooi LEf,S 5 ~ 
LENS 7 zie hieronder 

veld 1 
veld l 

PfHJGRAMMA SENIOREN ZONDAG 13 JANUARI 1974 ---
LEr.:s 1 - 2 - 3 nog niet bekend. . 
13.00 uur LENS 4 - Spoorwijk 2 
10.00 uur LENS 5 - Flamingo's, 2 
12,00 uur LENS 6 -- GDA 4-
14.00 uur LENS 7 - Quick 7 
10.00 uur LENS B BMT 6 
12.00 uur LENS 9 - Celeritas B 
14,00 uur LENS 10- HDV 5 
12.00 uur- ADS ,6 - LENS 11 
14.00 uur ~poorwijk B - LENS 12 
_Zaalvoetbal ___ Senioren 5 1 6, 7 Zonda.9 6 januari 

' 

' . 

A.s. zondag 6 Januari worden de volgende spelers om 9,30 uur bij veiling 
~ Noord verwacht, Deze veiling is gelegen aan de Nieuwe weg te Poeldijk. 

Lcms 5 Lens 6 Lens 7 
A. Timmers 
P. v;d. Steef') 
J. v, d. Ende . ; 
G. Vervaart • ·· 
Th. Booms • ... · · 
îh. van Rijn 
J. i•leuleman 
T, Heerschmp 
::. Stapel 

··---
F. Straathof A. Hoèk 
J. Groenendijk G. Duivesteijn 
W, Michels A. Bilderbeek 
W. Verheul R. Feekes 
J. Verhaar P. Heynen 
A. Vervaart· F. de Kleyn 
Rest wordt aanga- J. Verbarendse 
schreven M. Wolters RUck~rt 

H. de Jongh 
De spela-s dienen een trainin.gspak en. gymschoenen mee te nemen. Er 
wordt natuurlijk in de originele Len~-kleuren gespeeld: Afschrijven 
dient bij de aanvoerders te geschieden. Dit is voor Lens 5 onder 
nr 39,B6.94; Lens 6 ; 67,30,10 ; Lens 7 op v~ijdagavond tussen 1B,45 
en 19.30 uur onder nr. 61,61,B3 

:}_TAAT U ,VO\filNDE WEIK OP DE WANBETALERSLI~S.!..1..'?J. DAN • •••••••• 

-zult U niet spelen o~ irainen totdat de kontributie over het gehele 
seizoen 1973-1974 door ons is ontvangen 

' 
'. ,1 

uur 



PROGRAM'!A DAMESELFTAL 

Vrijdag 4 januari: 20 uur trainen 
Zondag 6 januari : 11 uur !.DO-Lens; verzamelen 10 uur klubgebouw. Dit is een 

vriendschappelijke wedstrijd. 
Vrijdag 11 januarï:rn uur Duindorp-Lens; terrein ~.lbnrdastraat; dit. is de ee,;ste 

kompetitiewedstrijd van het nieuwe jacr; de training op die avond 
vervalt uiteraard. 

PROGRt.w,rn. JUNIOREN 

zondag 6 ~anuari 1974 
13,00 uur Lens 2 - RKSVM l V3 

Zaterdag 5 januari 1974 
14.30 uur Lugdunu,n 
14.30 uur Lens 9 

l - Lens l 
- Fla::1ingo 's l 

Oegstgeesterweg Leiden 
Vl 

14.30 uur Lens 10 
14,15 uur· Quicksteps 
13.00 uur Quicksteps 

- Quic!t steps 
7 - Lens 12 
8 - Lens 13 

6 V2 
Nijkerklaan 
Nijkerklaan 

13,00 uur Lens 16 
13.00 uur Quicksteps 

- Q)liCk Steps 
11- Lens 18 

9 Vl ( zie ook zaalvoetbal) 
Nijkerklaan 

13.00 uur Lens 21 - QUick Steps 12 V3 

DENK lUî.N DE KONTRIBUTIES ! ! ! ! ! ! ! i ! ! ! ! ! ! ! ! i ! ! ! ! ! ! 

Afschrijvingen: 
Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.·30 uur bij dhr.G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303 
Telefonisch: vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur: 

A-klassers: dhr,J,Hop, tel,94,41,59 
B-klassers: dhr .O .Kortekans, tel. 67. 40, 40 
C-klassers: dhr,R,Becker, tel. 55,94,77 

In noodgevallen zaterdagochtend tussen 10.30 en 11.00 uur bij dhr,?,v,d.Steen,tel,398694. 

Afkeuringen : 
De elftallen die om 13,00 uur moeten spelen, kunnen tussen 11,45 en 12.00 uur informeren 
·of hun wedstrijden doorgaan (tel661314). De overige elftallen na 13,00 uur. Dit geldt 
uiteraard allee en bij slecht weer, ;,. 

Opstellingen 
Lens. 1: · L.Baams, C.Boeseken, J .de Hilster, E.Hoefnagel, A,Jungschlager, L.Koning,R.Micka, 

A,de Pagter, J,v.Rijn, A,Schneider; G.Tronimelen., R,Zoun, R.Lavooy (2x). 
Samenkor.1st: 13. 00 uur Lenstérrein Loider: dhr. C .Franke 

Lens 2: J,Apperloo, M,v,Baggum, G,Colpa, G.v.Gessel, M,Heynen, J.Janmaat, 
G.r•outers, A.Baven, H,Straver, P.Lejewaan, Q,v.Noort, R.v.d.Me.er; 

Lens 
Lens 
~ons 

9: 
10: 
12: 

Leider: dhr .il. v .Bag gum 
als bekend 
als bekend 
ale; bekend 

Lens 13: als bekend 

Lens 16: als bekend 
Lens 18: als bekend 

Lens 21.: als bekend 

Leider: dhr.J.Zoet 
Leider: dhr.N.Drabbe 
Leider: dhr.J.Bijsterveld 
Samenkomst: 13.15 uur Lensterrein 
Leider:dhr.H,Dankers 
Samenkomst: 12,00 uur Lensterrein 
Leider: dhr.O.Kortekac,s 
Leider: dhr.J.Colpa 
Samenkomst: 12.00 uur Lensterrein 
Leider: dhr.n.v.d,Tol 

R.Lavooy (2x), 

J'i? ??? ??? ??? ??? ??? ? ?KONTRIBUTIES AL BETI.t,LD ?? ?? ? ? ? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ????? ???? ???? ? ? ????? ·????? 

ZAALVOETfü~LTOURNOOIEN 
Maandag 7 januari a.s. gaun de volgende c-klassers deelnewen aan een z&alvoetbaltournooi 
dat zal worden gehouden in de Lindoduinhcü te Scheveningen, \'/estduin.reg: 
F.Fortman, R,v.Loon, A.Oversaauw, R.de Koyzer, P.Valkenburg, R.Versteeg, YI.Frantzen, P. 
Lelieveld Samenkomst: 8.30 uur Lenstcrrein (per fiets) Leider: dhr.R.Becker 
Gymschoeben en trainingspak oeenemen. 

C~KLt,SSE K"!IZ BIJ SPOOR'''IJK 
V/oensdag 2 januari 1974 om 18.45 uur de voigende ronde in de Spoorwijk-kantine. Leider: 
dhr.M.Reuver. Veel succes ! ! 



PROGRJ'.MMA PUPILLEN EN V/ELPEN 
Zondag 6 januari 1974 

pupillen: 12,45 uur Lens 2 - Rijswijk 2 .. · Vl (voorwedstrijd Lens sen.l) 
opstelling als bekend met A.v.d.Burg. Leider: dhr.P.v.d.Steen 

Zaterdag 5 januari 1974 PUPILLEN 

12.00 uur Lens 1 - Quicksteps 1 
12.00 uur Lens 5 - Quick Steps 5 

Lens 2: zie zondag 6 januari. 

Zaterdag 5 januari 1974 VlelEen 

13.00 uur Lens 1 - Rava 1 
- Quick stops 

.. 
12.00 uur Lens 3 3 

; . 

Vl 
V2 

V2 
V3 

--------DENK AAN DE KONTRIBUTIFS---------

Afschrijvingen: v66r vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d.Steen, Nunspeetlan 303. 
telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur. tel. 651314. 
In noodgeval zaterdag tussen 10.45 en 11.00 uur: tol. 661314. 

Afkeuringen: bij slecht weer kan tussen 10.45 en 11.15 uur worden geinformeerd of de 
wedstrijden doorgaan •. 
OPSTELLINGEN 
Lens pl: als bekend zonder A.v.d.Burg Leider: dhr.P.v.d.Steen 
Lensp5 : als bekend Leider: dhr.Hoppenbrouwer 

Lens vrl: als bekend L~ider: dhr .H.Zoun 
Lens w3: als bekend met R. v. Pruyssen teiçler: dhr.J.v.d,Ende 

????????KONTRIBUTiES· AL BET,VlLD?????????? 

SPELREGEL1'.VOND K,N.V,B. ' 

Op onze oproep voor de spelregelavond op 1 februari a.s. hebben wij van de junioren geen-
. enkele reaktie onj;vangen. Dit is wel bedroevend. Er is nog een kans om je aan te melden •. 

Jullie wet,;m }:let:·2 A-, B- en C-klassers. Graag aanmelden bij dhr.G.v.d.Steen (tel398694) 
• of bij een van de Juko- of Puwekoleden op het veld. 

ATTENTIE ! ·sEljIOBEN, JUNIOREN, PUPILLEN EN V/ELPEN. 
Zijn de kontributies.al betaald! Volgende week wc,rdt de wanbetal~rslijst gepubliceerd. 
De kontributie moet zijn voldaan t/m 3e kwartaal, d.w..z. t/m ma~rt 1974. 

HET PAD L r G T. ER .................... 
BEDANKT JACQUES, JOS, AP, JOOP EN HENKIE. 

AFGELOPEN ZONDAG BLEVEN DE SCHOENEN VAN.ONZE TRIBUNE-KLANTEN DROOG EN SCHOON. 

HET PAD LIGT ER • • • • • • EN ER \VERD GRETIG: GEBRUIK Vf,N GEMJ\.AKT, OOK DOOR HEN, DIE 

VOOR DEZE KLUS HUN NEUS OPH!.I,LDEN. P,\S -NU IS ONZE TRIBUNE ECHT AF: HIJ IS NU OOK 

GOED BEREIKBA,\R GEI/ORDEN. VOOR DEGENEN ,BIE, ZATERDAG J. L. "VERHINDERD" WAREN ZAL 

DE KOMENDE V/EKEN EEN "HERKANSING" GEORGANISEERD WORDEN. EEN LANG SMAL PfJ) ACHTER · 

HET DOEL HENGELOLM,NZIJDE Nf:.t.R DE TRIBUNE MOET NOG GELEGD V/ORDEN ! LAAT BOVENGE

NOEMDE MENSEN .. HET NU EENS NIET ALLEEN OPKNAPPEN ! MET ECHT NIET AL TE VEEL MOEITE 

KUNNEN V!E ONZE AKKOMMODATIE NOG KOMFORTABELER MAKEN, TERWIJL DIT GEEN AANSLAG DOET 

OP ONZE VERENIGINGSKAS. 

DE PLOEG, DIE HET HOOFDPAD HEBBEN GELEGD.DE AFGELOPEN WEKEN, NOGMAALS MERCI! 
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D E L E N S R E V U E 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

ICT.R3T- en NI]]ffiTJAARSWEUSEN, -

Het bestuur ontving nog de volgende Kerst- en }Tieuwjaarswensen: 
Bestuur "H, V.V. Spoorwijk", Fam. W ,de Jong, Theo Hoefnagel, schildersbedrijf'. .· - -
P.A,Cleophas B.v., _Fam.J.Brochard, Fam.II.J,de Groot, R.v.v.-H.A,Sanders (v.v. 
Riva), Fam.Brochard Sr. . 

:rn BALLO['AGE 
J ,M,A.Ro.nghiemstra 
A,J ,M,Xoks 

ADRESlJijZIGINGEn 

. -(P-) 
(w) 

Heilostraat 160 
Hengelolaan· 657 

232477 

704 H,Jansen (J) Sparrendal 344 Maass·luis 
319 R,j .v.d,Laa.n (B) de Hoornbloem 7 ·wateringen 

BED1\füCT ALS LID 

881 E,Metselaar '(u) 

SEtHOREn 
A,Banning 
R,Brandenburg 
J,v.d.Ende 
C.Kuypers· 
R.-J .v.Oostveen Koentze 

JlllHOREn 
A,den Boer 
E,J,Franke 
H,J.Houtnian 
A,W.Jansen 
3,Knijnenburg 
II, Kouwenhoven 
J,A.v,d,La.ns 
R,Sanders 
F,Q.Snoeyers 

WAL'l"BETALERSLIJST ==------------=-

Fl. 87 ,--
86 ,--

116,--
116,--

76,-'--

60,--
60,--
60,--
65,--
60,--
55,--
60,--
50,--
60,--

PUPILLEN/WELPEN 

R_,G,Franke 
M,L,va.n Velzen 
R,M,Wasserman 

48,--
64,--
47,50 

Deze spelers worden niet meer opgesteld, tot de kontributie in zijn geheel 
is voldaan. 

:smroEMnra IN smco. 
Het bestuur heeft de heer W,Michels sr. bereid gevonden zitting te nemen in 

de Senioren Kommissie met als speciale taak de materiaalvoorziening •. Het bestuur 
wenst de ·heer Michels veel sukses bij deze taak. 

IC1UBGEBOlnf DICHT. 

Op dinsdagavond 15 januari a.s. zal in ons klubgebouw de jaarlijkse algemene 
vergadering van de N,K,S, distrikt 's""°ravenhage worden gehouden, zodat die avond 
het klubgebouw niet voor leden toegankelijk is. Spelers kunnen na de training 
in de bestuurskamer een konsumptie gebruiken. 

UOG ENKELE NIEUWJAARSirnirsEN VOOR U! -------------.---------------------
Carel v.d.Laan: dat iedereen dit jaar minstens een pond mag afvallen.· 

Tinus·v.Zilfhout: dat er aan de bar maar snel een t~p mag komen. 

Uico Drabbe: dat het bedrag voor de posten salaris trainers en "spelmateriaal" 
voortaàn in_een juistere verhouding kan worden gebracht, zodat 
iedere,m zich_ een waardig lid van LeJ'!s zal voelen. 

Dchtpaar Hierck: dat ieder Lens-lid nog_voor de 3e keer tandjes mag krijgen. 

Drikje Landman: dat Lens B 1 en B 2 aan het einde van het seizoen op kosten van 
Lens kunnen dineren. 1 



Bertje de Niet: dat de oliebollen bij de mensen zo zwaar mogen vallen als de 
tegels van het ti;-ibunepad_,_. 

Aad Vervaart:· dat Lens ook dit jaar zijn status "vereniging" mag blijven 
behoüden. 

Frans Flumans: ' dat iedérs blijde verwachting uit mag ko·mon. · 

L:~!S 1 MD 
HOETIN WINNEN ! 

De stand: 

1 •. LFC 10-6-2-2-1'4 13-10 
Do wedstrijd LENS-Li,igdunum 2, DHL 10-5-4-1-14 13- 8 nas vooral gedurende de' 3. Wilhelmus 10-5-3-2-13 16-11 
eerste helft volledig het 4, RKAVV 10-3-6-1-12 14~ 7 
aanzien waard. Er werd in ......••. ~ .... , , .•............•. 
hoog tempo gespeeld end~. 5, Verburch 10-4-3-3-11 14-11 Leidse defensie had do · 6. LENS 10-4-2-4-10 10-15 
grootste moei te om do LÈ,ns- 7. Lugdunum 10-3-4-3-1.0 11- 8 
aanvallers te stuiten: Na oen 8. Naaldwijk 10-2-.4-4- 8 13-13 
kwartier nam Lens de leiding, 9. Lakwa 10-3-2-5- 8 ·11-12 
toen Ap Kortekaas zich op rechts 10, Texas/DHB 10-3-2-5- 8 11-15 1J0ci vrijspeelde en de bal voor 11. Blauw Zwart 10-3-1-6- 7 · 13-20 · 
het doel lepelde, Wim Keotman dook 12. Velo 10-2-1-7- 5 5-14 in hot gat on kopte raak. Een verdiende voorsprong, welke op dat moment al groter had moeten zijn. Ook na dit doelpunt gaf Lens voornamelijk de toon aan. 
Toch was hot Lugdunur.i,. dat kort voor de rust' de gelijkmaker produceerde• omdat 
or in onze achterhoede wat word getreuzeld met wegwerken. In de tweede helft 
moesten beide partijen de tol betalen voor het hoge tempo, dat in de eerste helft "erd gedraaid. Lugdunum toonde zich allang tevreden met de puntendeling en Lens zag geen kans het winnende doelpunt te maken. 
Daar mot uitzondering van DHL alle koplopers een of meerdere punten verspeelden, nerd de n-chterstand van Lens op de kopgroep niet groter. Nummer 5 Vorburch ver:.., 
loer verrassend van Lakwa on is nu binnen bereik. Temeer daar do Pooldijkers zondag bij D!-!I, op bezoek r.ioeton. RKAVV ontvangt Texas, dat Naaldwijk wist te verslaan. Interessant is ook do strijd tussen LFC on wilhelmus. De overige ontmoetingen gaan tussen Naaldwijk on Lugdunum on tussen Lakwa en Blauw Zwart. LENS 1 gaat op bezo~k bij nummer 12 Velo. Gezien do positie van do Watoringers kan op 
oen warme ontvangst worden gerekend, Bij oen overwinning kan Lens opkliilllllen naar de 5e plaats. 
De opstelling tegen Lugdunum was als volgt: 
Cees v,d,Beok, Poter de Jongh, Ruud Fortman en Hans Zoet; 
Ton Hop, Jan Englobert, Fred de Zwart en Dick Brandenburg; 
Ap Kortekaas, Donald Schönherr en Wim ICootman. (Loslio Hazolzot was herstellende van griep on deed niet mee), 

:":IUDIGT LENS BIJ 
DE EERSTE VIER? 

DEN"K AAN DE KRANTEN"AKTIE 

Nu LGns 1 bijna halvorwegG do kompetitie is, lijkt het interessant te testen 
welke Lensors ons eerste wel zien· promoveren. Dat we bij deze opiniepeiling zijn begonnen bij de betrokkenen zelf, zal niemand verbazen. Volgende week zullen wo wederom oen aantal prognoses publiceren. 
Allereerst vroegen wij aanvoerder Wim Keetman zijn voorspelling to doen: 
1. DHL, 2. Wilhelmus, 3. LENS, 4. LFC. Ruud Fortman gaf precies hetzelfde rijtje op. Trainer llim Anderiesen kwam tot de volgende voorspelling: 1. ])HL, / 
2. Wilhelmus, 3. @rs, 4. Verburch. Gerard van Roenen, grensrechter van Lens 1: 1 • LFC, 2, DHL, 3, LENS, 4, RKA VV. Voorzi ttor Hans van dor Klei j, 1 • LFC, 2. DJ!L, 3, LEITS, 4. Wilhelmus. Administrateur Wim Miohels: 1 .Wilhelmus, 2, RKfl.VV, 3._DIIL, 4, LEITS. Tenslott·o vroegen wc Ellen Anderiesen haar voorspelling to doon: 1. DIIL, 2. Wilhelmus, 3. LFC., 4. LENS. - -
Opmerkelijk en hoopvol is, dat in elk rijtje LENS voorkomt. Hoger dan 0 cm derde plcaats durft niemand echter te gaan. Totaal word vijfmaal oen dorde en tweemaal oen vierde plaats_ opgegeven. Samengevat zien do prognoses or als volgt uit, 
DHL 1112231 LFC 44x11x3 Alleen DHL ·on LENS worden steeds door allo ·,rilholmus222x412 · RKll.VV XXX4x2x voorspellers ,3"onoomd, DHL gniet hot moes to 

2 L:'llTS 3333344 Vorburch4= vertrouwen. Wilhelmus volgt als tweede, 
. : 



LFC als dorde en Lèns als'viêrde. RKAVV en Verburch gaan de boot missen. lfo 1villen u do voorlopige voörspelling van Dièk van der Mark niet onthouden, 
Volgens hem promoveren nm,· en Wilhelmus zeker, terwijl hij voor de overige 
twee plaatsen nog naast Lens, RKAVV, Verburch en ½FC_,_ç,_qk Blauw Zwart tipt. Wo 
zijn benieuwd naar de völgendo voorspellingen, 
VGLO 1 - LENS 1. 

Zondag a.s. gaat ons eerste·de strijd aanbinden met hét Wateringse_Velo. 
Velo promoveerde vorig seizoen, net zoals Lens, naar à.ç, 2de klasse on doet"het, zoals do stand laat zien, niot zo goed. Uit 10 wodstrijdcm werden slechts 5" punten gehaald, Ook het doelpunten maken is voor de Wateringers alsnog cen_probleem. 5 Maal wisten zij het vijandelijk dool te doorboren, terwijl de doelman van Velo al 14x de gang naar het net ·moest maken. Latem wij hopen, dat Wim Keetman, Leslie Hazelzet of een van de andere jongens deze keepç,rs nog oen paar keer deze gang zal laten maken. De eerste wedstrijd tussen Lens en Velo eindigde destijds in een 1-0 overwinning voor ·Lens. De mensen uit Wateringen zeiden toen, da~ Lens met massel had gewonnen, 
Voor Lens de taak om deze opvatting to doen logenstraffen. Daar er a.s. zondag ·weer gebruik kan worden gemaakt van ons trouwe autootje, verwachten wij weer 
iedereen bij Velo om Lens door deze ongetwijfeld moeilijke wedstrijd hoen te schreeuwen, 

Averechts. 
PROGRAMMA SEN:IOREN ZO'TDAG 13 JANUARI 1974, 
14,30 uur Velo 1 - Lens 1 
10,00 uur D',H,C,2 - Lens 2-
11,001.iur Lens 3 - H,ll.S,H.2 
13,00 uur . Lens 4 - Spoorwijk.2 
10.00 uur Lens 5 - Flamingo's 
.12,00 uur Lens 6 - G.D,A,4 
14,00 uur Lens 7 - Quick 7 
10.00 uur wns 8 - B,M,T,6 
12.00 uur Lims 9 - Celeri tas.- 8 
14,00 uur ~éns 10 - - H,D,V,5 
14.00 uur :11.:D.S. 6 - Lens 11 ; 
14,00 uur Spoorwijk 8 - Lens 12 : 

LIGGilrG DER VELDEN: 

Velo - Noordweg, Wateringen 
D,H,C, - :Brasserskade, Dalft 
A,D,S_. .- Monsterseweg, Loosduinen-t.o, No,10 
Spoorwijk - Hengelolaan. 
DE :O•PS-TELLII-TGEN: 

Scheidsrechter: 
c.vorbiast -
S,Harlequin 
J,Lemekert 
J,H,Jager 
F. Pauwels 
C,de Rooy 

•' J,Zwienenburg 
L,M,Wolkcrs 
J,'\fijzonbroak 
L,;c>,v,d,Lans 
P,Wissink 

Lons 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt • . . 

Lens 3 

D,v,d.Mark 
li,Dietz (A) 
R,Hoofnagel 
J,Vorheugd 
J.v.d,Knaap 
F.Guit 
C,Vervaart 
J.Disseldorp 
F,Disseldorp 
n.Kouwenhoven 
Ch,Bloks 
J.Colpa 

AFSCHRIJVINGEN BIJ: 

Lens 4 

A,Timmers 
G.Oostrom (A) 
G.Komperu1an 
A.Rooduyn 
R,Bi;:andenburg 
R,Eykelhof 
E,Foendoe 
J.v.Dijk 
G,do Hoogd 
R,Roodbol 
J,Rooduyn 
J ,de Waart 

Lens 3: Il,Dietz 87.21.03 

Lans 5 

M,Reuver 
P,v.d.Steen (A) · 
C,Stapal 
T,Heerschop · 
J,de Jongh 
J ,v.d.Endo 
Th,Booms 
J,Meulaman 
Th.v,Rijn 
G,Vervaart 
A,v,d.Niauwonhuizon 
R,v.d,Bomt 
G,Martopawiro 

vr. 19-20 uur 
Lens 4: G,v.Oostro'm 55,82.98' Vr,18-19 uur 
Lens 5: P,v.d.Stoan 39,86,94 Vr,18-19 uur 
Lens 6,:,F',,S.traathof 33,72,88 V'r,18-19 uur 
Lens 7: G ._Duyvostein 67 .61 ,83 Vr, 19-20 uur 
Lens 8: P,Fiorat 66.66,71 Vr, 19-:21 uur 
Lens 9: R,Potors 67 ,00, 7'i Vr.1 q_:,o 1111-r 

~-

" 

' ~ ~·· ~. 

., 



Lens 10: N,Osse 
Lens 11: H,Suikor 
Lens 12: R,Miltenburg 

66 .13. 14 
. 60.52. 73 
66. 16. 36 

Vr. 19-20 uur 
vr. 18-20 uur 
Vr.19-20 uur 

Lens 6 

A,Vervaart 
F,Straathof (A) 
E,Bakkers 
J,Groenendijk 

· K,Keetman 
· · · G,Looyestein 

R,r!ichels 
R,Scholten 
J .Silverentand · 

· lf. Verheul 
· 11 .Eykelhof 
A.Bouman 
J.Verhaar 

Lens 7 

A,Hoek 
1. ,, . 

G,Duivestein (A) 
B,v.d.Burg 
A,Bilderbeek 
R,Feekes 
P,Heynon 
F,v.d,Berg 
F,de Kleyn. 
J,Moyoril 
J.Verbarendso 
M.Wóltórs Rückort · 
J.Uiouwonhuizen 
P.Rossit 

Lens 9 

DEtîK A.\N KRANTEN'AKTIE 

Lens 10 

Lens 8 

A.Verbarendse 
P,Fieret (A) ':. 
G,v,d,Kleij 
J,Endlich 
L,Brandenburg • 
R.de Groot 
J,Riomon 
p;schulten 
R.v.d,Volde 
H.y.!felzen 
M.v.E;i,sbèrgen 
F,v.Di_jk 
H,do Groot 
J,Witting 

Lens 11 Lens 12 
H,v,Rijn 
R,Peters (A) 
A,Bergman 
C,BeyGr 
G,Blankespoor 
H,Dankers 
c.v.Deelen 
P,F.dcf Haan 
J.Kuipers 
G,Ku;ypors 

W .Krol M,Suykerbuik " 
II.Suiker (A) 
A,v,Luxemburg 
P.Burghouwt 

. B.Borcmbak 

• W :01 tliof 
J,Riontjes 

• F,de Vroege 
J ,Borst 

N.Dsse (A) 
E.v,Deolen 
L,Egberts 
lf,Englebert 
P,Haring 
A .·v.d. Keer 
J.Keetman 
A.v.d.lfoor 
B.Osso 
A.Vordonk 

: · F,do Vos 
F.Wubben 

J .Jager' · 
G,Johoe 
H,Komper 
C,Kras 
H,Scholten 
W ,Suiker · 
L,Jansson 
J,Ras 
G,Wolkenfolt 
R,v.Oostveen-Koentze 
G,Halleen 

AFSCIIB.IJVINGEN: Op do bekende adressen, tijden 
en tolef, nrs, De H,H,Aanvoorders 
gelieven tussen 21 en 22.00 uur 
Dhr,Ch.Bloks tolof.29,28.38 te bollen, 

Van do Seko zijn a.s. zondag vanaf 9.00 uur do hoxon .· 
Ch,Bloks en ll.Jacobi en vanaf 12,00 uur de horen 
G,Bouman 0n J.v.Wasscm op hot· veld aanwezig. 
KOUTRIBUTIEACHTERST1\ND: 

J .• Vorho0f (,A) 
P,Milt0nburg 
A,Banning 
W,Duiverman 
G.Goosson 
L,James 
J,Staffoliou 
M. Vorheosen . 
P.Verhoof 
L,Voorduin 
W,v,d,Laan 
E,Bouhuys 
J,Franke 
W,Roozendaal 
L,Eikonaar 

Afs chri jvon bij : 
J,Vorhoof, 079/ 
166971 vrijdagavonc 
1_9.oo'.'20.00 uur. 

Hogons achterstand in de betaling Vifn hun kontributies mogen do volgende spelers a.s. zondag ni0t in hun 0lftal wordÓn opgesteld: 
A.Banning, R,Brendcmbuxg, J .v.d.Ende; C ,Kuypors, 
R.v.Oostvoon Koontzo on F,A.do Vos, 

Uitslagen zondag 6 januari: 'Lens 1 - Lugdunum 1: 1-1 
Lens 2 - Postduiven 2: O"."• 
'T,O.G,B.2 - Lens 3: afgekeurd. 

Zaalvoetbaltoernooi: 

Lens 5, 6 on 7 namen doel 'ci.áii hot zaalvoetbaltoernooi in Veiling-Noord on behaalden de volgende plaatsingen:' 
5e: 
60: 
7e: 

7e plaats mot 1 pnt. 
4e plaats mot 9 pnt. 
5e plaats mot 3 pnt. 

uit 7 wedstrijden 
uit ·7 wedstrijden· 
uï t 6 wedstrijden. 

• ' ,. . t. • 

Geen al to boste resultaten, maar wat wil je ••.•••• ! ? 
PROGRAMMA_ SEtHOREN _ VOOR=ZOUDAG' ·20• "!i!NTJ1,RI = 1214: 

4 14,00 uur Là.akkwartier 1 ..: Lens ·1 · 



10.00 uur 

12.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 
10.00 uur 

v.c.s.2 - Lens, 2 
Lens 3 - nog·niet bekend 
Celoritas 3 - Lens 4 
Vredonburch 4 - Lens 5 
Gona 3 - Lens 6 
Postduiven 4 - Lens 7 

KA-KA-NIEUWS, 

12.00 uur 
10.00 uur 
14,00 uur 
10,00 uur 

H.B,S.8 - Lens 8 
Vrodonburch 9 - Lens 9 
W,Blauw 4 - Lens 10 
Lens 11 :- Spooni'jk 7 
Lens 12 - nog niet bekend 

Do laatste Kaka-aktivitoiten van 1973 zijn zonder moer suksesvol geweest~ 
Diegenen, die deze dagen verstek hebben laten gaan, hebben echt wel wat ,gemist,, 
ma= ze krijgen de kans om deze fout goed te maken, want wo hebben voor de 
komende tijd weer· een' goed programma opgesteld •. , ... •: . ;, 
Voordat we dit echter'ib0k9ria maken, willen we ceri:!t,nóg oven terugkomen op 
afgelopen ma~d. ,, -J 1 , , 1 ., ., ., · 

. ! ...... ' . ( ·: :. ,. ) .. ~ ' . 
Do Kcrs'tdri ve was, 9ndáhks b."ét feit, dat; or minç.èr deelnemers dan vorig jaar 
waren, heel ~rg gcs¼~agç.. We h~bben van 9Jvors13,m~i;son leuke reaktics ont-
vangen. · · , .. , _;!· • -~ ,, _ . 

A , ' • , f• . • • • 1-' • 

- Ook de revanche-middag W!l,S erg g0zellig. •:Op 2c Kerstdag h0bben diegenen, die 
. ~ 

or waren, er oen sfeervolle middag van gëmaakt • .. 
- De Vlaamse kermis voor de C-klassers, Pupillen en Welpen was zonder moer con 

va.n do hoogtepunten. Een groot aantal jongens hebben zich hier toen uitstekend 
vermaakt. 

- Ilot tafeltennistoernooi voor B-en C-klassers was wetiswaar niet druk bezet, 
maar na een felle strijd werden do Lens-kampioenschappen bij do C-klassers 
door Chris Vermeulen on bij do B-klassors door Ton I s-Gravendijk -ih do wacht· 
gesleept. 

DENK Alil'f · KRANTENAKTIE 

- De disko-avond was bijzonder druk bezochten behoudens 
moor voor zal komeh, erg gezellig. 

oen incident, dat niet 

- Nieuwjaarsdag zijn vrij veel Lens-leden elka= nieuwjaar komen wensen, ', · ~ ::., 
en dit was eèht een 'geslaagdÓ middag, . . ' 
Ho willen dan ook nog eens de mensen, die deze middag achter de bar sto;iden, 
hartelijk bedanken voor hot vele go0de werk, · 

- Nu hot programma voor do komende maanden. He.t is nog wol voorlopig, maar wc 
zullen er de komende weken nog op terugkomen. 

1~ januari Klaverjas-avond. 
25 januari disko-avortd B-en C-klassers 
2 februari. :, Feestavond Scmior,m. 
15 februari: disko-avond A-0n B-klassers. 

- Hierna komt nog eventueel do karnavals~avond en uiteraard starten ,we in ma=t • 
weer met de Paas-drive. 

1-!e rekenen weer op 'n grote opkomst. 

PROGRAMMA JUNIOREN 

ZONDAG 13 januari 1974, 

15,00 uur 
15.00 uur 
10.00 uur 

Nivo 1 
St.Voorwaarts 
Rijswijk 4 

- Lens 2 
1 - Lens 3 
- Lens 6 

ZATERDAG 12 januari 1974, . 

14.30 uur Neptunus 1 -,Lens 1 
15. 15 uur Lens 4 - Vreclenburc.h 5 
14.45 uur Lens 5 - Wosti'andia 5 
12. 1'5 uur'· v·.c-.s-.5 ' . 

- Lens 9 
14.45 uur Rijswijk"7 - Lens 10 
14.45 uur, Lens 11 , - v.v.P,7 
14.00 uur, Lens 12 · - Quick 7 
13,30 uur Lens 13 H.v.v.6 
13,30 uur H.M,S,H.6a - Lens 14 
13,30 uur Lens 15 S.E,V.5 
12.45 uur -Lens 16 Quick 10 

" 
• 

Ka-Ka 

'.!'.~!:~!.::=' 
Schaapwóg, Rijswijk 

Goudenregcnstraat, Schipluiden 
Schaapweg, Rijswijk 

Abr.v.Stolkwog, Rotterdam 
V1 · 
V2 
Dederasvaartweg, 
Schaapweg, Rijswijk. 

. V3 " 
V1 
V2 
Vrederustlaan,. 
V3 
V1 5 



12 .15 uur Tonegido 8 - Lens 17 Rodelaan, Voorburg 
13. 15 uur Vredenburch 17 - Lens 18 Vredenburchweg, Rijswijk 
12 .15 uur Spoorwijk 8 - Lens 19 Hengelo laan 
13,30 uur K,M.D,6 - Lens 20 Heulwog, Wateringen 
12.15 uur Lens 21 - Ooievaars 8 V2 
12.15 uur Triomph 4 - Lens 22 Zuiderpark, 2o ged. 
11,30 uur Lens 23 - Velo 23 V3 

De inschrijving voor do kampen is geopend. 

AFSCHRIJVINGEN: 

Schriftolij~: v66r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G.v.d,Steon, Nunspcetlaan 303, 

Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 on 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziokTo): A-klassors ( 1 t/m 8) : dhr.J,Hop, tol.94·.41.59. 

B-klassors (9 t/m 15): dhr.O,Kortekaas, tel.67,40,40 
C-klassers (16 t/rn 23): dhr,R,Beokor, tol,55,94,77 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zatordagoo~tend tussen 10,30 uur on 
11.00 uur afbollen bij dhr. G.v.d,Steon, _tel.39,86.94. 

AFKEURINGEN: Do junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds do af
keuringslijston raadplegen. Tolofonisoho informaties worden hierover 
niet verstrekt, 

KEEPERSTRAilfING: vrijdag 18.30 uur voor S,Bruens, R.van Wijngaarden en R,Ber
genhonogouwen 

zaterdag 10,00 uur voor C,Harland, J,Bronger, P.Heemskerk, 
DE OPSTELLINGEN: 

LEl:J)jl__:1_: L.Baams, C.Böesekon, J,de Hilstor, E.Hoofnagol, A,Jungschlägor, R,La
vooy, A,de Pagtor, J.v,Rijn, A.Schneidor, G.Trommolen, R,Zoun, P,Lojo
waan (2x), G.Colpa (2x), Leider: Dhr,C.Franko~ 

·Samenkomst: 1 2. 30 uur Lens-terrein. 

LENS 2: J,Apperloo, M.v.Baggum, G.Colpa (2:x:), G.v.Gossel, M,Hoynon, J,Janmaat, 
.P.Lejewaan (2:x:), R,v.d,Meer, H.Stravor, R.v,Noort, L.Koning, J.Slab
bors (2x). Leider: Dhr,A.v.Baggum. ·samenkomst: 14,30 uur Nivo-terroin, 

LENS 3: R.Bertens, G.Bloks, J,v.Gastol, A,Heynen, C.Hooghiomstra, R,Hulsemans, 
G.Lelieveld, J,!.Magnoo, A.Mulder, B,Ruiterman, F.Veeron, J.v,Volzon, 
R,Verbarcmdse. Leider: Dhr.P.Jansen. Samenkomst: 14.30 uur St,Voor
waarts-torrein. 

~ê_:!:: H.v.d.Brook, E.Castenmiller, .A..de Groot, R,Heomskork, R.v.Hoek, 
J.Hollink, W.v.d.Linden, R.v.Luxembu:cg, P,Meyor, P.v.Rijn, J,Slabbors 
(2x), M.v.wassem, P.do Wolf, Leider: ])br,A,Blok. · 

~~ê_2: A.v.d.Aar, P,Booms, A,Brouwer, A,v,d.Eerg, R,Guit, A,Hoefrragol, 
G.Hogorvorst, ll,Koyner, F,Klos, E. Reesink, Il.Ruyter, A,Slabbors, 
J,Tettoroo, J,Wijngaarde, Leider: Dhr.J,Hoynen. · 

~~ê-~: R,Bom, E.Booms, P.Driesson, J,lloutschilt, F,Jonker, R,v,d,Linde, 
F,Magnoe, F.v,Oostayon, J.Ruyters, E.Teunis,_J,v,d,Voort, J.de Waal, 
F,Woutors. Leider: Dhr,F,Flumans. Samenkomst: 9.30 uur Rijswijk-terrein, 

LENS 9: Als bekend. Leider: Dhr.H.Zoet. Samenkomst: 11,30 uur Lens-terrein. 

LENS 10: Als bekend (P,de Haas zie 11 ). Leider: Dhr.U.Drabbe, 
Samenkomst: 13,45 uur Lens-terrein, 

Lens 11: Als bekend, mot P.de Haas (M.Prins zio 12), Leider: Dhr,K.Kouwenhoven. 

UEERT is hot moois te kamp. Ga moe! ! 1 

LENS_1_s: L.v.Domburg, II,Uding, II.Coli, P.v.Duyn, C.Lipman, R.Wijsman, F,Korto
kaas, L.Lejowaan, D.v.d,Zwan, W.Groen, L.Tokkio; J.l,Prins, E.v.d.Hovon, 
Leider: Dhr.J,Bijsterveld. 

LENS 13: M.v.Zweden, R,Zetz, J.Spoler, F,Kras, A,Hoenstok, C.Harland, R,v.d, 
Boogaard, R.Blank, R,Hoppenbrouwors, 11,Jansen, R.Sanders, P.Blom. 
Leidor: Dhr,H,Dankers. 

Schrijf in vç,or do sportkampen. 

6 LENS 14: H.P.Wubben, J.lfassorman, T,Mooyman, L.Oosterveer, R~Kleywegt, M,de Groot, 



N.Groenewegen, A,Gordijn, A.Ellinger, A,Koevoets, H,G.Wubben-, R.v.d:· 
Leeden, Leider: Dhr.Sandifort. Samenkomst: 12.30 uur Lens-terrein, 

LEUS 15: A,Grimbergon, M,v.Pelt, A.Sips, T.Gimborg, R,v .• Elderon, P.Dullaart, 
M.Schmitz, W,Rots, A.Janson, J,Pompen, J.Korte. Leider: Dhr.M~Verheeson, 

KAMPEN. Schrijf snol in. 

~~!LL§.: F.Fortman, W.Frantzen, R,v.Loon, O.Huis, R, Noordeloos, A. Overgaauw, 
P,Valkenburg, R.Verstceg, Th,v.Luxemburg, R,do Keyzer, J,Riemen, 
C,Vormeulen. Leider: Dhr.O,Kortekaas. 

Ja, Sportkampen. Wij gaan ook mee, 

LENS 17: M,v.Baggum, C,v.Boek, R,Bon, w.Ifoynen, A.Koevoets, P.Lelyveld, 
S.v.d.Meer, W.Valentin, F,Verbarendse, F.v.Volzen, P,Lucas, P.v.d.Burg, 
E,Kauderer. Leider: Dhr.W.Michels. Samenkomst: 11.00 uur Lens. 

LE!fS 18: Als bekend. Leider: Dhr.J.Colpa. Samenkomst: 12.15 uur Lens. ------
IulMPEH! Borculo - snol inschrijven. 

Als bekend, zonder I.v.d.La.ns. Leider: Dhr.H.Vorbarondse. 
Samenkomst: 11,30 uur Lens. 

LENS 20: Als bekend, zonder INSCHRIJVEH VOOR DE KAMPEN. Dirokt iodcrcon. 
~--

LENS 21 : 

~~~_?_g: 

H,Houtman. Leider: Dhr.R.Petors. Samenkomst:· 12.JÓ uur Lens. 

Als bekend, zonder E.Franko. Leider: Dhr.W.v,d.Tol •. 

Als bekend. Leider: Dhr.A,Bauman. Samenkomst:. 11.30 uur Lens. 

SPORTKAJ\!PEN VOOR IEDEREE!f. 

C.Coenen, L,do Gruyter,_ R.do !laan, R.Ioporon, J.Kok, R, Kloyborg, 
L.v.Luxemburg; T.Plugge, K.Straub:, J.Vogol, M.Korkhofs, H,Janson. 
Leider: Dhr.A,Banning, 

TF.AIHHTGE!>T B- on C-KLASSERS. ============================ 
Vandäag, woensdag, is er geen training voor de 2e groep C-Klassers 0.1.v; Nico 
Drabbc. Deze training is vcrschovon·naar morgen, donderdag. 

Nu de winterstop achter de rug is, moeit' or weer regelmatig wo.rden getraind, 
Voor de B-klassors van Lens 11 t/m 15 is·dè training op dinsdag van 18,00-19,00 u, 

Voor. de C-klassers van Lcms 18-19-20 op maii.ndag ón woensdag van 18,00-19,00 uur 
en voor de elftallen 21-22 en 23 op woensdag van 18,00-19,00 uur·, · 

SPELREGELA VOND. ====--========= 
Den stroom van aanmeldingen van onze junioren is bij do Juko binnengekomen voor 
deze op 1 februari a.s. van start gaande spelregelavond. Al thans tijdens de cl.roor.1, 
die onze sekrotaris op con nacht had. 
In feite hebben zich alleen 1 C-klasscr (R.Jansen) cin 2 Pupillen (R.Miohols en 
R."v.IIook) aangemeld. Voor 2 A-, 2 B- on " C-Klassors is nog steeds plaats. 
Laat ons nu eens niet behoeven te zeuren; maar meld je aan bij dhr.G.v,d.Steen, 
Tol.39.86.94 of bij een van do Jukoledon op hot veld • 

• ~1\lIVOERDERSBIJEEi'TKOMST. 

Uiteraard bleef onze eerdere oproop voor deelname aan deze avond onbeantwoord. 
Even ter opfrissing: Dozo avond wordt door de K.N.V.B. op 17 januari a,s, geor
ganiseerd ·voo.r aa.n:iroerders van onze A- en B-elftallon. Opkomst·is verplicht. 
Plaats van het gebeuren is do Aula van Simon Stevin College, Zuidlaronstraat 59. 
Bij verhindering moet tijdig worden afgebold. Tel.39.86.94. 

uROGRAMMA PUPILLEN ffi WELPEN 
p u p I L L EN 

Z,,TERDAG 12 j:inuo.ri 1974. 
11 • 30 uur Lens 1 - Rijswijk 1 

Lens 2 - vrij 
12.00 uur Rijswijk 3 - Lens 3 
11.30 uur Lens 4 - Rijswijk .4 
10.30 uur Lens 5 Rijswijk 6 

Lens 6 vrij 

Terrein: 

V1 

Sportpark "Prinses Irene" 
V2 
V3 

7 



8 

SFqR'I;l{,\MPEff, ,ee.n .. hqop lol, 

TJ E L P· E.'N · 

ZATERDAG f2 januari 1974,·' 
. -~ ' 

veel sport = snel inschri-jven, 

10,00 uur 
11 ,00 uur 
11 ,00 uur 
10,30 uur 

Rijswi.jlë-1 · - Lens 1 Sportpark "Prinses Irene" 
Rijswijk 2 - Lens 2' 
Rijswijk 3 - Lens 3 
Lens 4 - Rijswijk 4 V2 

Il 

Il 
" 
" 

" 
" 

Iedereen mee naar het sp'ortkamp in Leusden 
WOENSDAG 16 januari 1974 Pupillen 
1 9, 1 5 uur Quick Steps' ,2 - Len:s 2 
18, 30 uur Quick S'teps ·4 - I/ens 6 

Nijkerklaan 
" ' . 

AFSCHRIJVINGEN: 

Schriftelij~: vóór vrijdagavond 18,3·0 uur bij dhr. G.v.d,Stoen, Nunspeetlaan 303, 
vrijdagavond tussen 18,45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte), tel.66.13,14 Klubgeoouw. 

Telefonisch : 

In noodgevalle~ kunnen do pupillen en welpon nog op zaterdagochtend tussen 9,30 
on 9,45 uur afbellen, Tel,66,13,14 klubgebouw. · . . 
AFKEURINGEN: Bij slechte weersomstandighedeµ moot als volgt wordon gehandeld: 

Voord~ thuiswedstrijden moot de juniorenlijst worden geraadpleegd, 
Zijn _de w_odstrijdon van L.ons 4, 13 on 16 goc_dgekourd, dan gaan ook -
do Pupillen- en Wolpen-wodstrijden op ons veld door. Uitsluitend 
voor de uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch worden geïnfor
meepd, of hun wedstridden doorgaan.(Tol. 66,13,14,) en wel zaterdag
oëhtond tussen 9, 15 cm 9, 45 uur,, 
. ' 

D E O "p S T E L L I N G EN: 
Lil:TS P 1 : Als vorige week, Leider: Paul v/d Steen. 

LENS P 2 

LJ1ifS p 3 

L:CHS P 4 

LENS P 5 
LE!W P 6 

LillîS U 1 

De inschrijving voor do sportkampen is geopend. 
: vrij - zie 16-1-1974, Opstelling als bekend, mot A,v/d Burg. 

Leider: Rob Hoefnagel. Samenkomst: 18,30 uur Lens-terrein (f_iots! ). 
als vorige weck (zonder R,l-!,1fasserman). Leider: Otto Kortekaas. 
Samenkomst: 11.00 uur Lens-terrein (fiets). 
als vorige weck. Leider: Fred do Kleyn, 

SPORTKAMPEN - Insc~ijven. SPORTKAMPEN - inschrijven, 
als vorige w0ek. Leider: Dhr.!Ioppenbrouwer. 
vrij - zie 16-1-74, Opstelling als bekend, Leider: Coen Hooghiemstra. 
Samenkomst: 17,45 uur Lens-terrein (fiets!). 

LEES ITET VERSLAG OVER DE SPORTKAMPEN. 
als vorige week, Leider: Hans Zoun, Samenkomst: 9,15 uur Lens-terrein 
(fiets!). 

Samen op sportkamp, ja gezellig!!! 
LEl'IS W 2-: ·als vorige weck. ·Leider: Guus Heynen, Saraenkomst: 10,00 uur Lens

terrein (fiets!). 
LEi'TS W 3 Als vorige week (~onder R,Franke). Leider: Jos v/d Ende, Samenkomst: 

10,00 uur Lens-terrain (fiets!). 
LENS H 4 Als vorige week. Leidor: Lex :;,;d Meer·. 

Nog nooit op kamp geweest? 

Gauw inschrijven hoor!! 
Lllll'TS lil 5 vrij. 

Wie het eerst komt, 
wie het eorst ••••. 



1. .. · 

COCKTAILKOMPETITIE. 

Op woensdag '16 januari starten wij weer met de laatste periode.::v.rui-cde-ëoëktciil-----; 
komp9t,i tio •. Na, -een _vrij l?,nge winte11stqp. zullen wij nog even -de, __ stancl,eii hor halen.· -· . . : , -. . . .. 

Poule A: · : · 1 ) Feyenoord · 
,, 2) Roal Madrid 

•' •· '3) Báyórn München 

Poule B: 1) Ajax . 
• 2) Barcelona · · 

.. 
' . ·- 3) A.C.Mila.n,. . 

' ,,. -~-. •• • _·: :· •• • : ,,. • < 

Ajax en Foyenoord zijn al kampioen ! ! ! De andere plaatsen zijn nog open_. 
!Ict volgi:indé programma wordt :dan afgewerkt: 14.00' uur "Ajax- À.C~M:ifa.n • ':"·- · 

"14,45 uur.: Bayorn München - Barcelona 
15,30 uur . Reál Madrid - Foyonoord . . . 

' ' Wij rekenen or weer op, dat iederêen aanwezig is. , . 
A.s. woensdag 9 januari is het "Jtlubgebouw vanaf 14,00,Ûur' geopend. ·Julli~ kunnen 
je dan zelf bezighouden mot diverse spelen, zoals ringgooien, blik:Sos 

0

'1fè+'pen, 
pijl tjos gooien. on tafelvoetbal. -,~::{{,,::· · 
Tot woensdag a.s. , 

Sluit het seizoen goed af en gaat gezamenlijk op kamp, 

PROGR,\MMA DAMESELFTAL, 

Aanstaande vrijdag 11 januari speelt het dameselftal ora 19,00 uur 
uit tegen Duindorp. Vorzaraolon 1á.15·uur bîj Lêns. ,, _ .... _ 
De vriendschappelijke wedstrijd af'gëlopon zondag togen A,D;O, 'ging verloren.··· . ·· · · · ·· _,; ·· · · . • · ' , .. ,.,· 
····~····~; ••••••••••••••••••• ;~ •••• ~.~~ ••••••••.•• ·.~ •. ~ .• ~i 

VOOR INSCHRIJVING OMTRENT DE KAMPEN ZIE ACHTERZIJDE. . . 
····················••.~···························~··, 

!9et 2-1 

r z.o.z, 
.. • 

.. - ------ ·, 

• 

______ .. _. __ ;·;_, ...... -..!:.':- •• ·- ··~-- ---··-·· ---- ·, •.• -··-·· 

.. 

.. •· .. -_ ... ·-----~ _. __ ... 

", '. 

·' 

9 

·•--•·· . -· ---·· .... · -.... - .. · -·-----~- .... 

..• 



~---~·~:~'~ . 
. .. ··•,,.si;i:QRTKAMPEN . 19 7 4.: .... , 1,-,-,---------
<·,:6J~\dit jaar hebben wiJ weer ingeschreven voor 'de N.K.S. jéugdsp'ort
·'--Jèaîiipen. zoals de jongens, die vorige jaren ZJ.Jn mee geweest naà-r 'deze 

·kamp'èn, kunnen beamen, zijn deze weken een enorm evenement voör· alle 
:,:j9_ngens. Voor de volgende kampen kunnen de deelnemers zich d.m.v. 

onderstaand strookje aanmelden • 
. . ·. . , '· 

LEUSDEN va-9 ~O juni t/m 6 j_uli voor de jongens, die geboren zijn 
.tussen 1 augustus 1961 en 1 äugustus 1963. Het is een sfeervolle 
kamppl_~ats, midden tussen d.e bossen, waar de deelnemers kunnen 
bêiichikken over een goede akkomodatie om te sporten. De zeer uit
gestrekte Leusder Heide biedt talloze mogelijkheden tot sport en 
spel.Leusde-9 is ongetwijfeld het tentenkamp met de mooiste omgeving. 
KOSTEN fl. 65;ë-. 
BORCULO van 30 juni t/m 6 j~li voor de jongens, die geboren zijn 
tussen 1 augustus 1959 en 1 augustus 1961. Een prachtige•akkomodatie 
met vele sportvelden en een zwembad, dat doorlopend toegankelijk is. 
KOSTEN fl.70,--
WEERT van 7 juli t/m 13 juli voor de jongens, die geboren zijn 
tussen 1 augustus 1957 en 1augustus 1959.Een tentenkamp.op .. het 
rekreatieoord Tranchee, dat beschikt over een groot aantal sport
velden en een praéhtig natuurbad, dat a~les gelegen in een schit
terende,bosrijke omgeving. KOSTEN fl.70,~-. 
De vermelde bëdragen" zijn natuurlijk onder voorbehoud. Er bestaat 
namelij_k de mogeli~kheid, dat een klein J::edrag per persoon bijkomt 
i.v.m. _reiskosten, als het niet ~ogelijk is met particuiiere 
auto's te rijden. · 

• ~ • ol: • •• •• • • ' . ' •· • ·'. • •. . ' ' • '••· . • 

Voor Leusden en Borculo· hebben ·we. ingeschreven voor 2, teäms en voor 
Weert voor 1 team.· Dit betekent, dat we max. 26 resp. 13 jongens per ,4~ 
week kunnen plaatsen. Hier houden we ons strikt aan. Heb is dus 
belangrijk, dat je je snel schriftelijk aanmeldt. ·Dus niet tegen je 
leider of iemand anders zeggen; dat je w<'?egaat, alleen 7iët onder.-, .\ .,. 
stäand strookje invullen en inleveren (opsturen) bij Paul v.d. Steen ,,.,~;,;. 
Nurtspeetlaan 303. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de 
,1eelnam:· Om teleurstellingen te voorkomen. DOE HET SNEL EN GOED !! 

,li!èt ge1:dt f 65,-- voor Leusden en f 70,- voor Borculo en Weert dient 
·v66r 1mei 1974 te worden overgemaakt op giro 7112 t.n.v. de Algemene 
,Bank Nederland N.V., Den Haag t.g.v. rekening 51.28.i1.261 van 
G.v.~.Steen, kampgeld. 

· · ··a:anmeldihgsformulier 
Ondergetekende ••••••••••••••• vader/moeder van ••••••• leeftijd ••••• 
verklaart hierbij, dat zijn/haar zoon deelneemt aan het volgende kamp. 

x Leusden 30 juni- 6 juli voo~ 10 tï.m 12 jarigen 
x Borculo 30 juni- 6 juli voor 12 t/m 14 jarigen 
x "Weert 7 juli- 13 juli voor 14 t}m,16 jarigen 

Hij/Zij is zich ervan bewust, dat het verschuldigde bedrag uiterlijk 
v66r 1 mei moet worden voldaan. Een eventueel gespreide betaling 
(uiteraard voor 1 mei) is vanaf heden mogelijk. 
Hij/Zij is (onder voorbehoud) wel/niet bereid de jongens te vervoe_ren 
voor de heen/terug-reis/beide: aantal personen. 

·· handtekening 

x doorhalen, wat niet van toepassing is. 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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DE LENS RE V. U E 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

Il, MEMORIAM 

Mot ontsteltenis namen vele Lensers afgelopen week kennis van het overlijden 
van ons oud-lid Hans Kruizinga, Op dinsdagavond trainde hij als normaal bij zijn 
dit jaar nieuwe vereniging Cromvliet; hij voelde zich echter niet fit, werd in de 
loop van de avond ernstig ziek en werd opgenomen in het ziekenhuis, waar hij 
woensdagavond overleed, 
Hoewel Hans dit seizoen geen lid van Lens meer was, wordt door vele Lensers - met 
soramigen immers was hij ook nu nog persoonlijk bevriend·- zijn heengaan gevoeld 
als een groot verlies. 
Wij uensen zijn familie, en in het bizonder zijn moeder, Mevrouw A,L,Kruizinga
Baven, veel sterkte. Mogen de vele blijken van deelneming van al zijn sport
vrienden, waaronder ook de onze, een troost z,ijn in deze dagen, 

0 F F I C I E L E MEDEDELINGEN 

DISTRIBUTIE ,_ 

De gevolgen van de benzinedistributie zullen zich de komende weken ook gaan doen 
gelden voor Lens. Het bestuur beraadt zich over te nemen maatregelen, Mede op 
advies van de KNVB is voor Lens een aanvraag voor benzinebonnen bij de betreffonde 
instantie ingediend. Over de resultaten hiervan en vardore· maatrogelen zullen wij __ 
betrokkenen zo spoedig mogelijk informoren, 

AUT0 1s op het terrein. 

Nogmaals schijnt erop te moeten worden 
gewezen, dat op zondag geen auto I s op 
het -terrein mogen staan ( op do parkeer
plaats). · 

:rn BALLOTAGE 

., 

Alleen auto's van bestuursleden, leden 
"van Juko en Seko, zullen door Ome Nico 
worden toegelaten. 
Houdt u zich hieraan s.v.p. 

E.A.J,de Groot 13-04-66 (W) 

REKTIFIKATIE WAHBETALERSLIJST 

Hertenrade 165 668523 

Op de lijst van de.afgelopen week stonden de volgende leden abusievelijk vermeld: 

C,Kuypers, C,Knijnenburg, R,Sanders en R,M,Wasserman. 

Wij bieqen.deze leden onze excuses aan.· 

VERHUIZING SPORTKEURINGSBUREAU. 

Sinds 1 januari vindt de mGdische sportkeuring, evenals de inschrijving hiervoor 
op dinsdagavond tussen 5 en half zeven, niet·meer plaats in de polikliniek aan de 
Bierkado, maar in de WESTER POLIKLINIEK, GOUDEN'REGENSTRAAT 58, DEN HAAG. 
Men kan ook per giro een afspraak maken door 8 gulden por giro over te schrijven 
op postrekening 737315 ten name van Medische Sportkeuring te Den Haag, waarna u 
de keuringsformulieren met een afspraak van datum en uur krijgt thuisgezonden. 

A.1'"lfEZIGIIEID SCHEIDSRECHTER 
(attentie aanvoerders senioren!) 

In verband met het tekort aan scheidsrechters heeft het afdelingsbestuur besloten, 
dat ?Ok in de 2e en 3e klas van de seniorenkompetitie op zondag (afd. Den Haag) do 
thuisspelende vereniging verplicht is voor een scheidsrechter te zorgen, indien de 
aangewezen scheidsrechter 15 minuten na het officiële aanvangsuur niet aanwezig 
is, of indien geen scheidsrechter is aangewezen. De bezoekende vereniging is ver
plicht de door de thuisspelende klub aangezochte scheidsrechter te accepteren, ook 
al is deze lid van de thuisspelende klub en ook al is deze geen officiële scheids
rochter, Als mon er niet j_n slaagt oen scheidsrechter te vinden on de wodstrijd o• 
daze reden geen doorgang vindt, dan zullen straffen worden opgelegd voor niet spe
len door schuld! Deze regeling is afgelopen zondag al ingegaan. De aanvoerders van 
senioren 6 tot en mot 10 worden verzocht hiervan goede nota te nemen. Deze rcge-
lin,g bestond al voor de 4e, 5e en 6e klas (senioren 11 en 12). 1 
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Wegens .zijn .ol):tr.-,ck,n···cij·d.-en s ·dè· Wédátrijê. :J_;ii:.C.2 :.. L~ns 2- ( 1 ~---1-74) uorat P.N .Schönhorr ta:it i:13":tng van hedG:ci geschorst voo:~ twee bindende wedstrijden va.11. -" Lens 2. 

,,. 

•' .. -·· ·- . •·-· 

!Iet bes·(u,.1r 
J. v. d.K.~aar, 
weas tri jd.,:;n 

.heeft :...n v-~:r·l:and r.io-t bi jzondcre o::is tQ.nclig11eden 
(cc~1io:co . .1 2), t"w. vier wods-!;rijden s?b.orsing, 

d0 s "'.iraf vw1 
tcr-igg0bracht tot drie 

. R.ch01.·3ir.e;.,., 
Hot bestuur. 

ICPJ1.UTZF .i:J.:~·f i}i' ~,1: ,i .. J1,.~~-;tJ_S ~1I JL.':.. 

A.s. zat0,:-J2.e ::~'.1 -hot ilo l.~at:1tc k-Jcrj dat WJ..J de kx·c-~ter ... Gij U kQuon ophalen. Hooft U 0011 gro·,o J-1voveoll1Gicl sta=, bol_ dan oven naar Paul v.a. Steen, 39.86.94, en wij ·komcm te 7,ato!'dé:lg h2~lon. 
Het is-goolekon, d1.t·er op ·aeze wijc;e te woin:ig kranten worden verkregen, terwijl er toc!l vo:il w0::.oi': c1 Oon~,i:no a:1a uordt gezpand.eerd. Het is de bGdooling, dat wij nu op··em.1 gehóol &.:'la_0ro wijze to werk gao..11. In_ yic:r grote nijken·i"'ond ons. komplcx zullor.. wij oer: fold,trctje in do b'..ls dqcn. IIieri!l vragen wij de 1a0nscn ot1 hun oud0 kranten te 1:t.1i'Cl"'Gl1 --..-00:r LGnf.l B Om do vier w0kon gaan wij die de,n in óén wijk ophalon. Wij r..opcn ,:o iec'l.oro ,rook een volle container to krijge11, U bcgri-;!p-t, dat wij op dcsc ·wijze oen l"!.oop bonr.inc sparen, maar ddt w0 ~ dCl,m:ontegen moer mcns0n nod~g hebben om do kra.1toil !P.J.iG a2n huis op te ha-lon, Wij lrillen hiervoor alle è-klassers en ,m.~)ilJ.cn il•;:chakoLm. Iedere weej{ _zal or oen ander elftal worden aangewezen, dat za]. hel:r,c:ci bij het kranten. ophalcm. Aange,.;ien wo 8 C-klae:so en 6 pupillen-elftallen hel>bo:1, _betekent dit, dat je 1x in de 14 weken moot helpen bij de lcra:1tonaktio en dat i3 toch eoht niot teveel gevraagd. Wij hopen op ae medowerld.n,c; vcm iedcrea"n, zodat do lcrantenaktip oon groot sukscs 1'rordt, 

KAl!PEN". ======= 
De riànneld.ingen. voor J.o l:arapon s tromon binnen, vooral voor de ka.r.ipon nao.r Leusden en Ilorculc. Uil jo m:,e, on wie wil dat niet, pak aan·snel do Lens-revue van vori6e week en v,tl · het aanmeldingsforr.mlier op do laatste pagina snel in en lover ai t in bij (of sti.;.u.r hot op ae.n) · Paul v.d. Steen, Hunspoetlaan 303 en alléén bij hor.,. Doe hot snol j w"'1è.dr;; grijp je or naast on dat zou erg jammer zijn. 
LEffS 1 FRi"T Ft.G-•~ j.r:J T-j'~~JKTG" 0 .b ______ , __ -•~-

Voor do r,10(,f; lic SU:_)IJ:orto:rs ·was do 1-1 
van Lens 1 bij Velo oen tolourstollena 
resultaat. 5r· "ijn nr,,"tuurlijk allerlei. 
oorzaken r,,ai1 te '.rl jze:1 ( glad vold, haroo 
wind, t:-roe it1vç,,ll.:rs ~ otc .. )•,. 1:1.1ar daarot11 · 
had 0r natu·.1:.c:i_i j~: J.J.i-3-'i; zo ;:;locht hoeven 
worden govoc·t bald. .. 
Ook in de~o ueè..stri~U ~j_jn or voldo0nde 
doelrijpe kc..r,.so~:1 eoim~ct or.i do overwin
ning to ku:~non p~ <:lco:1. Gozega noot uor- . 
den, do.t het [.iJ_)oJ. vnri Yclo _n.llcrminat .: 
inspiree:!:',:1e. Dl! l;n.te:;.. .. tng0::..--~ b~kto1:i pr. 
weinig van,' Ov-2r hc-l: Ycrloop v~:-i dcz0 .. 
wedstrijd-r'.uller. we kort c;ijn. 'nc.lver-. 
wcgo de ~:occJ.o h1..1lf-'v nam Vol~ een voor-

D0 stand: 

1. \filholr.ius 11-6-3-2-15 17-11 
2, DHL 11 ··5-4-2-14 13- 9 
3. LFC 11-6'-2--3-14 13-11 
4, l'JCI\.VY 11--4-6-·1-14 17- 8 ..... ,. ... ~·······•~·······~·-··········· 5. Verburoh 11-,5-3-3-13 15'."""11 
6. LE N S 11-4-3··4-:-11 11-16 
7. Lugdunur.J 11-3-,~-4-·10 11- 9 
8, Hr,,aldwijk 11-3-4-,i-i O 14-13 
9, Blauw z,mrt 11-4-1.0·6·· 9 16-22 
J, halma 11-3-2-6- 8 _ 13-15 

11 , Texas mm 11 ~3-2-6- 0 12-18 
12, Velo 11-2-2-7- 6 6-~ 5 

sprong. Lens leen cob,;;,kk.:.c kort voor -tijd _ _ BClijkräak<;n, ·:0011 LooJ.io Hazolzot con rnieverst.:ind in cl"o Wn.toring'dG ·ncht0rlÏÜede afstrafte 1 :.~:::-an}: I~a:1.fi' ho.d. h . .Jt n.l& debutant niet e,l "!ic mooilijk (hij sp00ldo raGG voor de gob:cs~ot;;-i::cC..o Ii.uucl I,10:Ctnn:1) ~ D1,ck Brandenburrr deed niet r.100, 01:1d.at hij juist was hors-~,3ld v:.:;,1 c:i:ie})n 1Juc:h ::::-·an.J:::to hij nog goblossoo::-d~ · EG~ boze iio.:tcringcr t:raktocrde horn ·op oc:..1 1:.nE...::Jo <lirGktc, r,n.à.a.t Lens de gcli jkmakor ho.d gep.roducocrd. De ops t~lJ.L.:.;; 1-:n..c G,ls vol:;~:; . 
Cees van è'3r T3C'k - Foto:: rle Jor..gh, Frc,nk Rn.aff, hans Zoet 
Ton Hop, ~~:!:.1· 1.:1,:lc~licrt, J.icanld 3chönhorr, F:!"ed de Zw1;..::-t 
Ap Ko:rtokaao, 1-ocJ i0 IIezelzct, "i'lil7l Kootrua:'1.. 
De andere ui t::;lagG:..'l w2~:c...::1 r ... :..0t it.r. Lcnc. 1 voorilocl. Irur2.wo1."' 4 RKA.VV liep een punt van Lena i-reg, darü.:-:lj do 3-·1 ovcruianîng op Texo.•• Vorhu.rch bleef 2 punten neg door do fran:ie 1-0 cyc:c·.rinnlr.:::; bij DEL. Lugdunur.i lmm.1 ééin punt achter Lens door 

2 
van Nan.lC:.uijl: to vv::-:--liosl"!n-• Blauw Zwo.::'t' klimt le;.1gzaar.i Dl); nu 11ord. bi.i La!-CT-ra l!'auon-



non. Wilhelt1us. won in Leiden Va.'1 LFC en staat nu aan de kop. 

LFC komt zondag naar de, Hengelolaan. Een. overwinning vàn Lens is noodzakelijk om 
het "gat" met· de kopgroep te overbruggen•.' Dat t1oet mogelijk zijn, want destijds,'',( 
word LFC ook in Leiden vorslagon. Een topper is Wilhelmus - DHI,, Wilhelmus zal ',:,, 
zich willen revancheren voor de destijds (2-0) geleden nederlaag: de andere wed
strijden zijn: Verburch ~- Texas ·(3-1); Lugdunum - Velo ( 0-1); El.Zwart - Naald
wijk ( 1-4); Lakwa - RKAVV ( 0-0), 

Do supporters worden verzocht Lens 1 naar de eerste vior to schreeuwen, 

OUD PAPIER 

Lllrs 1 BIJ DE EERSTE viER ? ( 2 ) 

Uat een beetje teleurstellend resultaat al niet teweeg kan brengan. 
De voorspellers, dié wij om hun mening vroegen, bleken minder optimistisch dan 
de voorspellers van vorige week, We zijn benieuwd, hoe er na de overwinning van 
aanstaande zondag op LFC zal worden gereageerd.,,. 
Uo noteerden de volgende prognoses: Leslio Ilazelzet: 1, Wilhelmus, 2, DHL, 3, · 
Blauw Zwart, 4, LENS; Stans Hazelzet: 1. RKAVV, 2. LFC, 3, DHL, 4, Wilholt1us;· 
Wim Englebert: 1. Wilhelmus, 2. DllL, 3, RKAVV, 4, LFC; Jaap Colpa: 1, Wilhelnus, 
2, LFC, 3, DIIL, 4, Naaldwijk; Cor Nieuwenhuizcm (buiten mededinging): 1, Wilhelmus, 
2, LFC, 3, Töxas, 4, Velo; Cees van Beek: 1, 1:&'C, 2. Wilhelmus, 3, DBL, 4, LENS; 
Dick Brandenburg: 1. DHL, 2, Wilhelmus, 3,.LENS (hulde), 4, Blau1, Zwart; 
Frank Raaff:· 1.-DIIL, 2, Wilhelnus, 3, RKAVV, 4, LENS; Otto Kortekaas: 1. DBL, 
2, Wilhelmus, 3, RKAVV, 4, LENS, 
Samengevat zien de voorspellingen er zo uit: 

Wilhelnus 
DIIL 
LENS 
LFC 
RKAVV 
El.Zwart 
Naaldwijk 
Texas 
Velo 

141112222 
2323,3111 
4,,. ,434, 
• 24221 ••• 
.13 ... ,J3 
3, •••• 4. • 
••• 4 ••••• 
• • • • 3 •••• 
•••• 4.0 ... 

Aan het begin van het seizoen hebben enkele 
~~ trainers in dagbl~den hun voorspellingen gedaan, 

Theo Cremers (RKAVV): 1. DHL, 2. LFC, 3, El.Zwart,' 
4, Naaldwijk, ' 
Adriaan van Huuksloot (El.Zwart): 
1. Naaldwijk, 2, DHL, 3, LENS, 4, Wilhelmus,· 

P,S. De redaktie komt tot de volgende voorspelling: 

Nico Drabbe: 1, Wilhelmus, 2, RKAVV, 3, DIIL, 4, LFC, 

Aad Vervaart: 1, ~111, 2. LFC, 3, RICAVV, 4, Wilhelmus. 

MAG IK LFC EVEN AAN U VOORSTELLE!f ? 

Aan het begin van het so:i,zoen hebben wij de voorzitters van de toekomstige tegen
standers van ons eerste gevraagd hun !club bij do lezers van de Lensrevuo to intro-• 
duceren. Tot nu toe heeft ~lechts de voorzitter van LFC gereageerd. Hier volgt 
zijn relaas: 

1,F,C, 

Op 28 augustus 1907 werd 1,F,C, opgericht door de hoer Middendorp, Meester van 
hot volkshuis, tesanon not 5 leerlingen van de school, De vereniging kreeg de ~aam 
Exel8ior, liet eerste jaar word niet aan do kompotitie deelgenomen, daar er geen 
torrein beschikbaar was. Bij hot beschikbaar komen van een terrein in het 2c jaar 
word besloten in do Bond te gaan spGlen, L:F,C, (Exolsior) ·word ingedeeld in de 
2c Kl, van do 1,V.B, en moest van naam veranderen on 'deze werd toen 1,V,C,E, Ilet 
eerste jaar promoveerde hot elftal naar do 1 e Kl. en weer moest er van naam worden 
vorandord, in welke naam zij nu voorkomt bij do K,N,V,B, als dè Leidsche Football 
Club, 1,F,C, en verkroeg do Koninklijke GoGdkouring in 1956, 
In do jaren 1912-1913 ging de 1,F.C, naar de 3c Kl. dor N.V,B, In deze periode 
beloofde de 1,F,C. eon moeilijke tijd. De ko·sten waren hoog, do inkonsten laag on 
alles moest door do leden worden opgobraoht. Na 39 jaar gelukte hot de 1,F,C, 
beslag te leggen op het kampioenschap dor 3c Kl,, :van de K,N. V.,B., Tegenstander was 
in die wedstrijd A,S.C. In de volgende jaren ontmoette de 1,F,C, vele klubs, die 
men nu nog steeds ontmoet en waarmedo con prettige verstandhouding is gogrooid, 
1,F,C. voornanelijk oen arbeidersvereniging, deed veel aan de verdere ontwikkeling, 
niet alleon door voetbal, doch ook aan de :vereniging zelf, Door do loden werd be
wezen, dat het lidt1aatschap van do vereniging voel botekendo. Zo word in ca.1948 
con aanvang gemaakt met cle aanleg van oen terroinverlichtin&, waarbij wedstrijden 

3 



4 

konden worden gespeeld, wat door de leden volledig in zelfwerkzaamheid werd uitr,ovoord. Vanaf de opening officieel ingcschak:eld door afgevaardigde van ll. en W, Leiden, word oen jaarlijks. t(!rugkerènd toernooi georganiseerd, __ Hot ( z ,fü1T,) zil voren molontoernóoi ,- wat volgend ja~ hopelijk ( onergio-probler.1on hebben zich aangediend) voor do 25e maal zal worden gehouden, L.F,C, was in dio jaren eon tocinaarigevendo vc,reniging van zelfworkzaamhoid en voel werk word '.loer do loden' tot stand_gopracht, doch door de maatsohappolijlco struktuur van hoclt,,, is dit·helii.as anders. IÛ hoi/seizoen 1 68- 1 69 boroiktp L.F,C, hot zo begeerde ; 1o Kl.schap, behaald juist na de viering van haar 60-jarig bestaan, Helaas moesten C.o spelers, die. doel mochten. uitmaken .van hot 1 e elftàl, ·dit în een seizoen ,mor prijsgeven, Van dat elftal zult U vanmiddag nog slechts een speler ontmoeten - do speler Ilenk van dor Borg, oen fijne sportieve speler, die zijn jongere kolloga's voorgaat in hot spelen van sportieve wedstrijden, wat wij vanmiddag ook hopen te zion. 
Bij voorbaat Ualloli een· prettige wedstrijd toegewenst van de L,F,C. 

ou])· PAPIER 

L:JNS 1 ·- L.,F.C. 1. 

fü:i. het teleurstellende gelijke spel van 
afgelopen ·zondag tE!gÓn Velo, • oot ons 
eerste zich· zondag a.s. voor eigen pu
·cliok - in do wedstrijd toi;cn L.F,C, -
wol revancheren. Immers, de publieke be
langstelling krijgt na dit soort wed
strijden een ornstigo knauw, L.F,C., oen 
togonstander.van for• aat, immers uit 11 
wedi'itr;i.jden werden. 14 punten behaald. 
Toch, is L.F,C. _goed voor l tegendoel
~unt per wedstrijd. Daartegenover staat 
oohi.or weer, dat do voorhoede van do Lei-' 
,1.onarcn al. 13 koor hot vijandelijke doel ' 
uiston to doorboren, • 

,Voorzitter L,F,C, 

· rr .• Holswildon 

IIet zal dus erg rnooili.jk worden voor 
. onze jongens, L,F,C,. leed die ·seizoen 

3 nodorlagon, t.w.: togen Lens (0-1) 
on togen Wilhelmus (0-3 on 0-1 ), Laa~ 
Lens nu maar do 2e vereniging.zijn, 
clio L,F.C, een 2e nederlaag weet too 
to brongdn. 
Wij hopen U a.s. zonclag to zien op 
do IIongololaan. 

Averechts, 

I'ROGRAMMA SENIOREff VOOR ZONDAG 20 JA.>;UARI. 1974, Scheidsrechter: 
14,00 uur Lens 1 - L.F,C.1 V1 G1 L 6/4 P. Moecler 11.00 uur Lens 2 s.v.v,3 V1 G1 l;, 5/3 A,Janson 12.00 uur Westlandia 2 Lens 3. A, Claassens 12.00 uur Coleritas 3 - Lons 4 Je.do Visser Jr, 
10.00 uur Vrodenburoh -4 - Lens 5 ... D.G.Pitlo 
12.00 uur Gona 3 - Lens 6 II,Krons 
1 o.oo uur Postcluivon 4 - Lens 7 J,v,lllariou• 
12.00 uur I-1,ll,S,8 - Lens 8 H,Voldhuyzon 10.00 uur Vredenburoh 9 - Lens 9 J.E.Lassoho 
·14.00 uur W,Blauw 4 - Lens 10 n.vorbeek 10.00 uur Lens 11 - Spoorwijk 7 V2 G1 L 6/4 W,llöck 

Lens 12 - vrij 
LIGGlliG DER VELDEN: 

:Tcstlandia 
Coleritas 
Vrodcmburch 
Gona 
Postduiven 
II,Il,S. 
W,Bln.uw 

- Langobrookwog, kruispunt Burg.Elsonwog, Naaldwijk 
- LeywGG t.o. woonwagenkamp 
- Vrodonburohweg t.o. "to' Wervo"· 
-~ I!orostoinlaan 
- Monstersowoi; t.o. No,10, Loosduinen 
- Evert Wijtolllawog 3", °Ingang Daal cm llorgselaan 
- Wostvliotwei; nabij No. 11, 6 naast Park; Lo ouwen burg, Voorburg, 

oven voorbij'do Drievliot, 
VIlRZAl\!ELEN: In verband r.1ot de benzinedistributie vervallen de vcrzaraolpunton 

:m tijden. Mochten de II,IJ: .• Aanvoerders in overleg mot hun spelers toch oen -tijd on punt van ,;orza• olon willen vas-ts-tollcn, clnn kunnen· zij dit aan do·Soko'kènbaar • ~kon on zullen deze in.do Lens-Revue worden gepubliceerd. Jï-ol w.ordon de spelers -vorzooht ui tor lijk 20 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd op hot botreffondo terrein aanwezig to ,zijn. 



DE OPSTELLINGEN: ' ============================== 
Lens 1 en 2 worden door de trainer bekèndgemaakt. 

Lens 3 

B,v,d,Lans 
i.p.v. D.v.Mo.rk 
verdor als bekénd 
ia, II, v. Beyeren. 

Lens 7 

als bekend 

Lens 4 

als bekend 

Lens 8 . 

. als bekend 

, 
Lens 5 _ 

als bekend 
ra. R,v,d,Bcrat 
c. G ,Martopawiro 

Lens 9 

als bekend 

Lens 6 

als bekend 

Lens 10 

als bekend 
m. P,Miltcnburg 

Lens 11 

als bekend 

Lens 12 

0 U D P A P I E R 

AFSCIIRIJVJNGEN: Op de tijden en onder de tolef,ncs., 
zoals vorige weck gepubliceerd. P. Miltonburg naar- 10, 
Il,H, Aanvoerders gelieven tussen 21 en 
22,00 uur Dhr,J,v,Wasscm, tolof,68,65,11, 
op te bellen. 

spelers, t.w. A,Ba.nning, R,v,Ocstvoen Kcentzc en KOUTRIBUTIES:_ De volgende 
F,A,dc Vos, 
nog niet in 

mogen wegens achterstand in betaling van hun !contributie 
hun clftal_wordcn opgesteld, 

i.rr. AANVOERDERS: U wordt verzocht do aan U•gevraaede gegevens zo spoedig raècolii:: 
via Uw wedstrijdrapport aan do Scko op te geven, 
Bij de eorstvol°gonde thuiswedstrijd van Uw elftal kunnen niot-· 
bruikbare ballon worden ingeruild voor betere exemplaren. ~ 

PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 27 JANUARI 1974, 
\. 

Lens 1, 2 en 3 nog niet bekend, 12.00 uur Gr,Wit '58 4 - Lens 8. 
12,00 uur quick 3 - Lens 4 12.00 uur Spocrwijk 6 - Lens 9 
12,00 uur 1-r ,K • 3 - Lens 5 12.00 uur F,Spoed 4 - Lens 10 
12,00 uur Duno 3 - Lens 6 10.00 uur Lens 11 - Quick ,11 

.-

10,00 uur ll,M,S,ll,4 - Lens 7 11.30 uur. Lens 12 - Gona 8 
Uitslagen zondag 13 januari 1974: 
Velo 1 - Lens 1 1-1 
D,II,C,2 - Lens 2 2~3 
Lens 3 - H,M,S ,H. 2 1-1 
Lens 4 - Spoorwijk 2 1-1 
Dons 6 - G,D,A,3 1-0 
Lens 7 - Quick 7 2-1 
Lens 9 - Celeritas 8 - ·1-2 
Lens 10 - II,D,,V,5 2-1 
A,D,S,6 - Lens 11 6-0 
Spoorwijk 2 - Lens 12 0-1 

RIJ ED S 

- Paul en -Ingrid Schönherr betuigen hun hartelijke dank voor de vele blijken van 
belangstelling, die zij bij hun huwelijk hebben ondervonden, reeds, 

- De "zwart"kijkers hebben weer niets gezien, róeds, · . . . ' 

- Gevonden op de Laan van Nieuw-Oost Indië een voetbaltas met inhoud, Terug to 
krijgen aan de bar, roods, 

- Roods hebben wij eon andoro naam voor deze rubriek, heeft U reeds een betere 
naaa, dan willen wij hot reeds gaarne van U horen, roods geworden geworden. 

- A.s. zondag op de tribune tijdens do rust do "groatost fights of the century", 
Laat Uw klublicfdo duidelijk blijken, reeds, 

- POEP! BAH!! REEDS!? 

- 06k bij Lens duurt een wedstrijd 2x 45 minuten, reeds, 

- Heeft U roods hot stapeltje kranten gereed, reeds, 

- Hebben jullie reeds voor de voortreffelijke sportkampen geboekt, reeds? Ja, ? 
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toch? Reeds! 

Wilt U voortaan naar eon norr,mal programoa kijken, reeds; 

- Wij werkon.-_ons niet voor niets .... rP.:t ,~ reeds. 

- Heeft' U reeds oud papier,de container staat reeds hier! 

- Wim Krol en Josó Houkes doen'.-~n~ k;nd vn.n hun voorgenomen huwelijk, 
0

dàt zal 
plaatsvinden op vrijdag 18 januari a.s. om 11.00 uur ton stadhuize Jàvastlmat 
26, 1 s-Gravenhage. 

/ De kerk.eJ.ijke inzegening zal plaatsvinden om 12,00 uur in de Parochiekerk van 
do H,Paulus, Mgr,Nolenslaan, te Den JI.i.ag, 
Gelegenheid om het paar to feliciteren is or van 16,00-18,00 uur Westkapello
laan 23, te Kijkduin. 

- ',!,~ .:a ••• 

KLAVERJ:\.SAVOND,-

A,s. vrijdagavond 18 januari organiseren :wij alweer de eerste klaverjas-avond 
voor.1974• Gezien do gezelligheid tijdens de Korst-,drivo en op Tweede Kers:t_d_11g .... 
bij de revanches, verwachten wij een grote opkomst. 
Jfo.boginnen om 20,30 tiür en de insohrijfprijs is not als altijd Fl.1 ,50 ·por per-
soon. . Tot vrijdag, ' · 

DISKO-AVOND B- en C-KLJ\.SSERS, 

Volgende week vrijdag 25 januari is 6:i_: vo·or '.i.d B- en C-klassors wee_r · 'n grandioso 
disko-avond. Speciaal voor jullie hebben we Dr,Dummy 1s diskothoek·uitgenodigd on 
natuurlijk, net als altijd,.do meisjes van handbalvereniging Kwiek Sport, 
l!e beginnen om ongeveer half acht, dus zorg, dat jullie op tijd aru;twczig __ zijn, 
uant zo'n Gezellige avond is altijd snol weer voorbij, 
De entree is gratis. · 

KaKa •. 

0 U D PAPIER 

WOEITSDllGMIDD.',G ! 

Afgelopen woensdag kon do cocktailkompotitie niet doorgaan, omdat or te weinig 
spelers aanwezig waren. 
Dozo wook zal dii; boter moeten worden. 
Hot programma voor a.s. woensdag 16 januàri zal zijn: 

Ajax - A,C,Milan 14,00 uur: 
14,45 uur: 
15.30 uur: 

Bayern München - Barce.lona 
Real Madrid - Feyonoord, 

Dj.j eventuele afkeuring kunnen jullie weer diverse spelletjes doen in jullie 
klubgebouw. 

I,V,B, 

l!Gdorland-Uruquay op Zaterdag 15 juni 1974 to Hannover. 

Vc,rlodon wook zondag werd door enkele Lens-loden het plan geopperd om deze be
langrijke wedstrijd voor hot wereldkampioenschap vootbo.l in Lens-verband te gaan 
bokijkon. 
!Je juiste kosten zijn ons nog niet exact bekend, wel weten wij, dat do overdekte. 
plaatsen inkl. verve.or co., Fl,50,-- bedragen. Om zekerheid te krijgen van de toe-, 
gangsbowijzen en ook t0 beschikken over eon autobus, is. de ui torste inschrijf
datum gesteld op zondag 27 januari 1974 •. u kunt zich daarvoor opgeven bij 
Ch,Blolr.s (Sr.), Zonneoord 85, tel. 29,28.38 en 
J.C,!Iop, Dr,v.Mooklo.an 317, tel.94,41,59, 

0 U D 

PROGRAMMA JUNIOREN 

ZONDAG 20 Jiu'fUARI 197 4, 

12,00 uur Lens 2 - Duindorp S,V,1 
1;1-,00 uur Lens 3 - Quick Steps 2 
·13,00 uur Lans 6 - Rijswijk 3 

ZATERDAG 19 JANUARI 1974-, 

PAPIER 

14,30 uur A.D.0.1 - Lens 1 (vr.) 
15,30 uur Sche"Toningen 1 Lens· 4 
13.45 uur R,A.S.2 - Lens 5 

Terrein: 

V3 
V3 
V2 

Zuidorpark 
Houtrust 
Albardastraat -(zie res.prograi:i

(na 



l'.),UU uur 
15,00 uur 
14,30 uur. 
13 ,45 uur 
13,00 uur 
15,00 uur 
12,30 uur 

,;,. 14,30 uur 
1 ~· '~'-""" • ·.<u,.45 uur· 

13,45 uur 
13,00 uur 
12, 30 uur 
12,30 u.ur 
13,45 uur 

. 12 ,30 uur 

Lens 9 - R,V,C,7 
Lens 10 - Cromvliot 4 
Gona -4 - Lens 11 
Rava 8 - Lens 12 
Quiok Steps 8 - Ler.s 13 

. Lens 14 - G,D,J\.,6 
Flamingo I s 4 - Lei.· .15 ' 
Gona 6 - Lens 16 ( vr. ) 
Lens· 17 - Cromvlie t 11 
Lons .. J8 - R,K,A,V.V,15 
Ooievaars 7- Lene 19 
Lens JO - S,O,A.2 
R.A.S.6 - Lens 21 
Lens 22 - Flamingo's 6 
Lens 23 - Loosduinen 8 

V1 
V2 

- ·B~rosi;einlaan .(Zie ros .proei,,) 
Zuiderpark 
Nijkorklaan · . vy···-· - .. 

· Schaapweg, Rijswijk 
Borestoinlaan ' 
V1 
V2 (Zie res~programma) 
Zuidorpark, 2o god, 
v2· 
Al bardastraat· .. 
V3 
V3 

Do inschrijving voor de kam]?ori is goopcmd 
,l.FSCHRIJTINGEN: 

§,chriftolij~: vóór vrijdagavond 18.30 ·uur bij dhr,G.v.d,S.teon, Nunspeotlaan 303, 
·Tolofonisch : vrijdagavond tussen 18.45 on 1~,30 uur (uitsluitend in geval van ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8): dhr.J,Ilop, tol.94,41,59 B-klassers (9 t/m 15): dhr,O,Kortokaas,, tel.67.40.40 C-klassors. (16 t/ra 23): dhr.R,Bocker, toi.55.94,77, · In noodgevallen kunnen rlo junioren no6 op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11.ü'; uur afbollen bij dhr. G.v.d. Stoon, tel. 39,86,94, 
;,FJCEURING:EN: De junioren raooton bij slechte woorsomstarj.dighocî.on stoods do afkeuringslijston raadplegen, Tolofonische informaties worden hiorovo~niot 'verstrekt. · 
lîIET.-OPKOMERS: Uogons. niet-op '>non afgelopen woekoind kri jgon do volgondo spolo:r,~· 2 extra resorvo-bourton: J,v,d.Voort on J,Ruytors. -- .,.,. Bij herhaling volgt uitsl~iting van deelneming ami do korapetitio~ wodstr-ijden. In dat geval blijft do verplichting tot botalin(l" vo.n de kontributie ~ot het oind van hot seizoen (30 juni) gehandhaafd, 

Wagons herhaald niot-Ópkora~n wordt do volgende speler dit seizoen niet moor opgesteld: E. Booms·, -
ICJ~PERSTRADLING: vrijdag 16,45 uur voor S,Bruons, J.v.Kloof on F,Vorbarondso. zatordae 10,00 uur voor R,van Wijngaarden, J.Broneor on P,Dricss-,l,i 
lliJSERVE-PROGRAMMA: Bij algehele afkeuring zijn do volgende wedstrijden vastgo:;;tol,'.; 

Aanvang ( Quick 3 - Lens 4 ) 
15,30 uur ( Quiok,7 - Lons 11 ) 

( Quick 12 - Lens 18 ) 

Samonkoust: 14,45 uur 
Lens-terrein. 

D E O P S T E L L I N G E N: 
LEffS 1 L.Baams, C,Böosokcn, J,dÓ !Iilstor, E,Iloofnagol, A,Jungschlä1ser, A.do Pagter1 J.v.Ri;in, A,Schno~dor, G,Trom1Jolon, R.Zoun, R,Lavooy_, A.Baven (2xJ, G,Colpa (2x). Loidcir: Dhr,C,Franko. Saraonkorast: · 

LENS 2 

LEffS 3 

L:ci:TS 4 

LN-TS 5 

LIJllTS 6 ---
LBJ:TS 9 

13,00 uur Lens-terrein, 
J .Jil.pporloo, M,v.Ba1sg=, G.Colpa (2x), G,v.Gossol, M,Hoynen, J ,Janraaat,. P/Lojowaan, R,v,d.Moor, II.Stravor, R,v.Noort, A,Bavon (2x), L,Koninc:. Leider: Dhr,A,v,Bage,.ua. 
Als vorieo wook. J;,eidor: Dhr.P,Jansen. 
Als vorige week ( zie ovontuool rosoryo-prograr.ll!la). Loidor: Dhr,A.Dlo}~. Saraenkorast: 15.00 uur Scohovoningon-torroin. 
Als vorige week, Lo.".dor: Dhr.J,Ileynon. Sauonkorast: 13.15 uur R.A,S,terrein, 

Als vorige wook, zonder E,Booras, mot F,v.Os, Loïder: Dhr,F,Flumans. Ros.: J,v,d.Voort, J,Ruytors, 
Als vorige wook. Leider: ])hr.II,Zoot. 

SCHRIJF IN VOOR DE KAMPEN 

1 , 



LENS 10: Als vorige wook, Loidor: Dhr.N,Drabbo, ,~ ., 

LENS 11: G,Boolhouwor, K,v.d,Endo, R,Loyn, M,Looyo, ·G,Mahiou, T,v,Mal:'.on, 
R.v.d,Moer, K,v,d,Moys, M,v.d.Meyo, T:1,Prins, J.v.lfol, P.do Haas, 
E,v,luxemburg. Leider: Dhr,W.Kouwonhovon. Samenkomst: 13,45 uur Lens-
ZIE RESERVE-PROGRAMMA ( terrein, 

LENS 12: L,v.Domburg, H,Uding, II.Coli, P,v,Duyn,· C,Lipmàn, R,Wijsman, 
F,Kortekaas, L,Lejewaan, D,v.d,Zwan, W.Groon, L.Tokkio, M,Prins, 
E.v.d,Hovcn. Leider: Dhr.J,Bijstervold': Samenkomst: 1 ,00 uur Lens-
terrein, . .. . ~ 

: Als vorige week, Leider: Dhr,I!i0rck 0n vrouw, Sam0nkomsj;: 12,15 uur 
Lens-terrein, 

SCHRIJF Ilî VOOR DE KAMPEN 
Als vorige week, . 
Leider: Dhr.Sandifort, .. 

L~TS_1:5 Als vorige weck, mot Heemskerk. Leider: Dhr,M.Vorhooson. Samenkomst:· 
11 ,45 uur Lens-terrein, 

LEi:TS 16 ------- Als vorige weck, zonder R,Noordolocs, Leider: Dhr.0,Kortokaas, 
Samenkomst: 13.30 uur Lens, 

VERGEET DE TRAINING NIET 

KAMPEN 

LEtrs 17 Als _vorige·weck, Leider: Dhr.W.Michcls, 

VERGEET DE TRAINING NitDT 
LIIliîS 18 Als bokcmd, ZIE RESERVE-PR0Gfü001A 

Leider: Dhr.J.Colpa. 
VERGEET DE TRAINING NIET 

LillTS 19 Als vorige weck, Leider: Dhr,H,Vórbarendse, Samenkomst: 12.00 uur Lens •. 

VERGEET DE TRAitrING NIET 
LENS 20 Als .vorige weck, zonder Houtman. Leider: Dhr,R.Potors. 

VERGEEll! DE TRAINING NIET 
KAMPEN 

LENS 21 Als vorige weck, Loidor: Dh:t;: W. v_~~d, Tol, Saraonkomst: 11 , 30 uur. 

VERGEET DE TRAINING NIET 
LJill'TS 22 f,ls vorige weck, Leider: Dhr,A,Bauman, 

VERGEET DE TRAINING NIET 
KAMP EN 

Als vorige weck. Leider: Dhr.A.Banning. 

VERGEl!."T DE TRAINING NIET 
PROGRAMMA PUPILLEN EN WELPEN 

?UPILLEN 

Z,\TERDAG 1 9 Jl.NUARI 197 4', . 
1 2. 30 uur Lens 1 -...c Quiok 1 
·12 ,00 uur Quick 2 - Lens 2 
11.45,uur Lens 3 · - ~uick 3 
12,00 uur· Quick 4 - Lens 4 
11 ,45 uur Lens 5 - Quick 5 
11,00 uur Quick 6 - Lens 6 

PROGR!,MMA PUPILLEN WOF.:NSD,W 16 Jl.NUARI 

19, 15 uur Quick Stops 2 - Lens ·2 
Samenkoras t: 

18,30 uur ·Q,uick Stops 4 .:. Lens 6 
Saracnkor.ist: 

. '. 

1974. 

18.30 uur 

17 ,45 uur 
Do inschrijving voor do Kampen is goopond. 

Lons, 

Lens, 

Terrein: 
V1 
Sav,Lohmanlaan 
V2 
Sav,Lohmanlaan 
V3 . . 

Sav .Lohr.mnlaan 

Nijkerklaan 

Nijkorklaan 

PROGRil.MJliA 1/ELPEN ZONDAG 20 JJ.NUARI 1974 :(voorwedstrijd) 

" ·12.45 uur Lens W 2 - Rijswijk W 2 0 
-•---·•···•·--·--·- "_.,. __ ,_ ~--.. 



HELPEN 

Z,\.TERDAG 1 9 JANUARI 197 4, 

11,45 uur Lens 1 - Quick 1 
11 ,00 uur Quick 2 - Lens 2 
11,00 uur Lens 3 - Quick 3 
·1 1 , 00 uur Quick 4 - Lens 4 
11,00 uur Lens 5 - Quick 5 

.. 

' 

'. 

V1 
säv,Lohmanlaan 
V2 
Sav,Lohmanlaan 
V3 

SCHRIJF NU IN VOOR DE KAMPEN - -
,~FSCiffiIJVI!WEN: 

Schriftolij~: vóór vrijdagavornd 18,30 uur bij dhr,G,v,d,Stoen, Nunspoetlaan 303, 

Telefonisch : vrijdagavond tussen 18,45 on 19,30 uur (uitsluit.end in geval van 
ziekte), tol. 66, 1 3, 14 Klubgo bouw, 

:;:n noodgovallon kunnen de pupillen on welpen nog op zaterdagochtend tussen 9,30 
en 9.45 uur afbellen, Tol,66.13,14 klubgobouw, 

,\.FIOORINGEN: Bij slechte weersomstandigheden steeds eerst de afkouringslijston 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "GOEDGE
KEURD", dan steeds naar veld'.,of punt van samenkomst komen, IN DIT 
GEVA~ MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVEffTUELE 
AFKEURINGEN. ~ 

Staat bij do afkeurin5sadrosson bij "Pupillen on Welpen" vermeld: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeld: Voor do 
thuiswedstrijden moot juniorenlijst worden geraadpleegd, Zijn do wou'"
strijdon van Lens 9, 14 on 20 1,oodgekourd, dan gaan ook do Pupillen·- · 
on Wolpon-wodstrijden op ons 'veld door, Uitsluitend voor do uitwed
strijden mag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd, of hun 
wedstrijden doorgaan,(Tol. 66,13,14,) on wol zatordagochtond tussen 
9,15 en 9,45 uur. 

OUD PAPIER ==--=====-=======-= 
DE O P STEL L IN GEN: .. ----------------------------
LillTS P 1 als bekend, Leider: Pau]. v/d Steen. 

:;:,~rs P 2 

LENS P 3 

Lurs P 4 

LEi'lS P 5 

als bekend (zie ook 16-1-1 74), •Leider: Rob Hoefnagel. 
Samenkomst: 11,00 uur Lens-terrein, 

Als bekend, weer met R,M,Wasscrman, Leider: Otto Kortokaas, 

GA MEE OP KAMP, ALLEMAAL, 

Als bokond. Leider: Fred do Kloyn, Samenkomst: 11,00 uur Lens-terrein. 

Als bekend, Leider: Dhr,llopponbrouwor, 

SCHRIJF IN VOOR DE KAMPEff 

L:'ITJS P 6 Als bekend, (zio ook 16-1-1 74), Loidor: Coen Hooghiomstra, 
Samenkomst: 10.00 uur Lons-torroin, 

LIHS W 1 l\.ls vorige wook. Leider: !lans Zoun. 

L:}HS W 2 Als vorige wook. Leid.or: Guus Iloynon, Samenkomst: 10,00 u,Lons-torroin, 

L:lTS W 3 Als vorige weck, weer mot R,Franko, Leider: Jos v,d,Endo, 

Lii:TS W 4 11.ls vorige weck, Leider: Lex v,d,Moor, Samenkomst: 10,00 u,Lens-torroin, 

L!~TS ~-2 Als vorige weck, weer mot M,v,Velzen. Leider: Dhr,J,Riomcn, 

SPl:JLREGEL.AVOND: Er hooft zich zowaar con B-klassor aangemeld on or is in do kantine 
neg eon C-klassor gestrikt. Do volgende spelers hebben zioh nu aangemeld: A,Jnnscn 
(15), C,Vormeulen (16), R,Janscn (20), R,Michels on R.v.d,Hoek (P 1 ), Nog 2 A- on 
1 B-klassors. Bol op Tol,39.86,94, Lens komt uit in Poule 8, welke wordt gespeel~ 
op 8 februari a.s. in de B,M,T.-kantino, Aanvang 20,00 uur. 
L.:,HVOERDERSBIJEEffKOMST: Lens gaa:t dit jaar met con maximaal. aan tal aanvoerders naar 
,loze door do K.N. V ,], georganiseerde avond, welke zal worden gehouden in de aula 
vo.n hot Simon Stevinoollego, Zuidlarenstraat 59, op donderdag 17 jan,a.s. Aanvang: 
20,00 u, Bij verhindering kan nog worden afgebeld bij dhr,G,v.d.Stoen,, tol.398694-, 
;.n.nvocrders .\.-en B-klassers, tot ziens, tot morgenavond, 9 

0 U D P A P I E R 





47e, Jaargang num,,ier 25 23 januari ·1974 

DE LENSREVUE 
Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel -------'--""--------'------------------------------ ::., ,. 0 F F I C, I E L E ·M E D E D E L I U G E ·N 

BENOEMI!rGErî IN KLU]GEBOlfüKOMMISSIE 
iiet bestuur heeft naast de heer II.Houkes~ die al in deze kommissie zitting had, in de klubgebouw-kommissie benoemd de heren n .Hoefnagel"; die de coöru.inatie· van de vrijwil.ligersdiensten op zich heeft willen nemen, alsmede T.v,Zilfhout"en F,Straathof,'" Het bestuur wenst hen veel sukses, 
HET KLUJJGEBOUW OP Z01TDAG, 
De vrijwilligers, die op zondag de bar "runnen" doen dat voortreffelijk, zoals wiJ allen hebben kunnen konstateren, Het blijkt dus goed mogelijk dit op _deze wijze te doen, De huidige groep vrijwilligers is echter nog te klein om alle zonda..3en voor een optimale bezetting te kunnen zorgen. Wordt· binnenkort op U een beroep gedaan, wees dan positief en ga meedoen, Blijkens de reakties is het nog prettiG en gezellig werk ookt 

TI'i BALLOTAGE 

R,ll.van Overvest 24-09-63 (w) Melis Sto·kelaan ·2488 · tél.664418 
BED1.NK'1' ALS LID (RECTIFIÓATIE) 
881 E.Metselaar blijft tot het einde van }let seizoen lid van onze vereniging, .
ADRESWIJZIGIUGEN" 

308 W ,J ,Krol naar Leyweg 581 ,,. 
154 P,G,Fieret naar Maartensdijklaan 372· tel.666671. < 
STRAFKOMMISSIE ...... ,_ ... " ..... - - . . ... , .. 

. - ' . "'" '•• ·h 
') 1Taar aanleiding van de wedstrijd Lens 2 .,-_l)µinµorp.S,V, 1,Jun., heeft.de komr..issie aan ll,Straver_..,een berisping gege~en: voor..zijn optreden in,deze wedstrijd, 

DO!-IME PECII VELT LEHS 1 
Lens 1 trok zich zondag niets aan van 
de hoge klassering van LFC, Lens speelde 
trouwens ook stukken beter dan in de · 
uitwedstrijd tegen Velo. De eerste b:elft 
had Lens een licht overwicht, 
Ilelaas bleven enkele fraaie kansen on
benut, zodat de stand bij rust nog dub
belblank was, Na rust ging de temposlag 
onverdroten voort, De Leidenaars hadden 
de grootste moeite om de Lensaanvallen 
te stuiten. Er moest nogal eens aan de 
noodrem worden getrokken, 
Toch was het LFC, dat na tien minuten 
de leiding nam. Lens gooide er vervel-· 
geus-nog.een schepje bovenop en toen in 

De Stand: 

1, Wilhelmus 12-7-3-2-17 • 19-12 
2, RKAVV 12-5-6-1-16 19- 8 
3, LFC 12-7-2-3-16 15-12 
4, Verburch 12-5-4-3-14 16-12 ••••·••••••••••o••••••••••~•••·•••• .. •a 
5, DlIL 12-5-4-3-14 13-11 
6, Lugdunum 12-4-4-4-12 15-11 
7. LENS 12-4-3-5-11 1'2-18 
8. Blauw Zwart 12-5-1-6-11 17-2? 
9, Naaldwijk 12-3-4-5-10 14-14 

10, Texas DIIB 12-3-3-6~ 9 13-19 
11, Lakwa 12-3-2-7- 8 13-1.7 
12, Velo 12-2-2-8- 6 8-19 

de 32ste minuut wederon een Lensaanvaller onderuit werd gehàald, waarbij ook nog hands werd gemaakt, kon Wim Keetman vanaf de elfmeterstip de gelijkraaker in.het. doel knallen. De overwinning werd toen geroken, LFC wankelde. Twee minuten voor tijd kon de langste Leidse aanvaller onverwacht profiteren van zwak wegwerken in de achterhoede en de nederlaag was een feit, De lange was tot dan keurig geschaduwd door Donald Schönherr, Fránk Raaff deed weer mee voor Ruud Fcrtman, die binnenkort een knieoperatie zal moeten ondergaan. 
De opstelling was als vol'et: 
Cees va.'1 der Beek - Peter de Jongh, Frank Raaff, Donald Schönherr, Hans Zoet -Ton Hop, Jan Englebert (Fred cle Zwart), Dick Brandenburg - Ap Kortekaas, Le,slie !Iazelzet en Wim Keetman, 
Ondertussen is Lugdunum, dat Velo met·4-2 versloeg, Lens op de ranglijst gepasseerd, DITL verloor met 2-1 van Wilhelmus en moet nu de vierde en vijfde plaats clelen r.iet Verburch; dat thuis 1-1 speelde togen Texas. Blauw-Zwart is aan eèn 0p-

1 



merkelijke rush bezig en 
1-0 van Naaldwijk. RKAVV 
n~lJ., 

heeft nu evenveel punten als Lens. 
bleef op de.~ tweede. plaats door met . -- - . , 

zondag: 

Blauw Zwart won met 
2-0 bij Lakwa te win-

Het programma voor aanstaande 
L E N S - Naaldwijk 2-1) 
Texas_ ... ,-,_nm,.. · 1 ~1 ) 
Verburoh- LFC 0,1l 

... Lens. staat nu 3 punten ·aohter op nummer 
4. Dat is allerminst onov<irkomelijk. · · · 
Vorig seizoen stond Lens in deze fase 

Wilhelmus- Volo 2-0 
El.Zwart - RKAVV l·~3 
Lugdunum ~ Lakwa (2-0 

van de kompeti tie ook ·enkele- pun ton achter 
en werd uiteindelijk tooh kampioen, Eon 

,overwinning op Naaldwijk zal het moreel 
. voor de dan volgende drie uitwedstrijden 

sterken. De voorh0odèspelors hebbon trouwens beloofd zondag do kansen, d±.e tot 
nu toe werden gemist, wél to benutten. Dat belooft wat! De grote opmars gaat be-
ginnen. Er zijn nog tien wedstrijden te gaan. · · 

EINDIGT LENS 1 BIJ 
DE EERSTE VIBR ??? (3). . ; 
Do voorspellingen worden alsmaar somberder. Maar - denken wij - des te groter 
zal straks de verrassing zijn: Wim Hansè~ kw~ tot do volgende prognose: 
1, Wilhelmus, 2, RKAVV, 3. LFC, 4. Verburoh. Cees van der Beek: 1, DHL, 2. RK/1.VV, 
3. Uilhelmus, 4, LFC. Hans Rooduyn: 1. Wilhelmus, 2. RKAVV, 3. LFC, 4. LENS, 
Frans van Dijk: 1, Wilhelmus, 2, RK.'I.VV, 3, DHL, 4, LFC, Ilans van Dijk: 1. RKAVV, 
2. Wilhelmus, 3, LFC, 4. LENS. Gerard van der Kleij: 1. Wilhelmus, 2. RKAVV, 
3, Verburoh, 4, Lugdun1m, Wim Kouwenhovon: 1. Wilhelmus, 2. LFC, 3, RKAVV, 4, DHL. 
Samengevat zien de voorspellingen er zo uit: 

DHL 1112231 - 2323.3111 - .1.3.,4 - 31 
Wilhelr.11.ls 222,412 - 141112222 1311211 - 14 
L E N S 3333344 - 4 .. • ,434. • .4,4. • • • 
LFC 44.11,3 ,24221.,, 34343,2 4~ 
RK,àVV ... 4.2. - .13 .... 33 - -2222123 - 23 
Verburch .. 4 •..• - ••.• , • • . . 4•. • .3. •. 
BlZwart .•..... -3.,, .• 4.. ••••••• •• 
Naaldwijk ........ - , •. ,4 •• ,;, •·· , - • , , •·• ,•·~ •, 
Lugdunu.m • • • • • • • - ••• , • • • • • -. • ,:, ,-4• ~ , • 

U begrijpt het al. We hebben de voorspellingen van de laatste drie weken eens · ·· 
op een rijtje gezet. Achteraan volgen de voorspellingen van de beide redakteuren 
van de Lensrevue. Duidelijk blijkt, dat·de voorspellingen het !competitieverloop 
volgen. Werd in de eerste week DIII, nog hoog aangeslagen, in de derde week is het 
vertrouwen in de ;Delftenaren aanzienlijk gezakt, Bij RKAVV is h·et omgekeerde ge
beurd, terwï"jl ook het vertrouwen in LFC•groeit. Wilhelmus· is vrij konstant en 
krijgt nu meer "eontjéslf, ·dan drie weken geleden. Het vertrouwen in ons eerste 
is bij de ·voorspellers in daléndè·lijn,'Uit het verloop van deze voorspellingen 
blijkt wel, hoe hachelijk dit soort werk is. De !competitie duurt nog tien.wed-
strijden. Er kan nog veel gebeuren, · 

WEDSTRIJDPROGRAMl\iA 
SENIOREN 1 · - 2 - 3 

·, . 
De !competitieleider- in West II heeft als govolcr van de afkeuringen in december 
het programma wat moeten aanpassen. Zoals eerder cremeld, is voor 3 februari ho~ 
programma '!".an 9 december vastgesteld en voor 10 februari het procrramma van .2 de
cember. Daarvoor en daarna is de draad van het vastgestelde schema opgenomen. 

~ 

zondag 27 januari zondag 10 februari 
lens 1 
lens 2 
pdk 2 

- naaldwijk 
- cko 2 
- lens 3 

zondag 3 februari 

dhl - lens 1 
mussohen 2 - lens 2 
lens 3 - naaldwijk 2 

. 
texas 
lens 2 
odb 2 

zond~ 

lakwa 1 
vos 2 
lens 3 

PROGRliM!,lA SENIOREN VOOR ZONDAG 27 J1lNUARI 1974, 

lens 1 
- rfc 2 
- lens .3 · 

17 februari 

- lens 1 
- lens 2 
= vrij (of 

14,00 uur ·Lens 1 -Naaldwijk 1 V1 G1 L 6/4 
2 11,00 uur Lens 2 - C.K,C.2 V1 G1 L 5/3 

inhalen) 

Sohoidsreohter: 
J.v,Dorp 
D. Bruijniks 



11.30 uur 
12,00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
1 o.oo uur 
12.00 uur 
12,00 uur 
12.00 uur 
10.00 uur 
11 .30 uur 

P,D.K,2. 
Quick 3 
W .kwarti.er 
Duno 3 
H,M,S.H,4 
Gr.Wit 1 58/4 
Spoorwijk 6 
Full Speed 
Lens 11 
Lens 12 

LIGGilW DER VELDEN: 

P.D.K. 

- Lens 3 
- Lens 4" 

3 - Lens 5 
- Lens 6 
- Lens· 7 
- Lens 8 
- Lens 9 

4~,Lens 10 
- Quick 11 

· - Gona 8 

- Duinlaan 
Quick - S-av,Lohrnanlaan 
W .kwartier - Duinlaan 

V2 G2 L 
V2 G2 L 

4/2 
5/3 

M,v.Aggelen_ : 
P.Bakvis 
N.A.v.Dijk 
R,Janse 
R,de Kok 
R.Rurnahlewang 
A. p·, Srni t. · ·· 
C,M,Benet 
M. Verbeek 
n.aangewezen 

Duno - Mgr,Nolenslaan zijstraat Thorbeckelaan 
Il,M,S.H, - vr·ederustlaan 
Gr.Wi t ' 58 - Escarnp 1 veld 6 Ineang M.Stokelaan 
Spoorwijk ..;.'·nengelo'laan · 
TI'ull Speed - Brasserskade, Delft 
DE OP S

0

T ELL INGEN: ===========================-= 
Lens 1 en 2 worden .door de trainer bekendgemaakt. 
Lens 3 

als bekend 
m. B.v/d Lans 
en R,v.d.Bent 
on Th,v,Rijn 

Lens 7 
als bekend 

Lens 11 

als bekend 

Lens 4 

als bekend 

·Lens 8 

als bekend 

Lens 5 

als bekend 
R,v.d.Bernt naar 3 
mot G.Martopawiro 
en G.Wouters 

Lens 9 

als bekend 
Gaarne versla..<J.,· Gaarne verslag 
voor Lens-revu~ voor Lens7 revue 

· Lens 12 

als bekend 

Lens 6 

als bekend 

Lens 10 

als bekend 
m. w.Krol 

AFSC!IRIJVI!WEN: Op de bekende tijden, plaatsen en telef.nos., destijds gepubli-. 
ceerd. De heren aanvoerders gelieven zich vrijdagavond tussen 
21 on 22,00 uur in verbinding te stellen met Dhr.J.v.Wassern, tel. 
68,65. 11 (liefst voor middernacht). 

Van de Soko zijn a.s. zondag vanaf 9.30 uur de heren M.Bloks en rr:Jacóbi en vmia:2 12.00 uur de heren G.Bournan en J.v.Wassern op het veld aanwezig. 
Uitsl~en.afg~lopen zonda~: 
Lens 1 - L,F,C.1 1-2 Postduiven 4 - Lens 7 2-0 
Lens 2 - s.v.v.3 0-1 H,B.S.8 - Lens 8 3-J llostlandia 2 - Lens 3 2-0 Vredcmburch 9 - Lens 9 3-1 
Coleritas 3 - Lens 4 0-2 W,Blauw 4 - Lens 10 3-0 
Vredenburch 4 - Lens 5 3-1 Lens 11 - Spoorwijk 7 0-11 
Gona 3 - Lens 6 1-1 4 punten van de 22: het kan beter ! ! ! 
PROGllil.MMA SENIOREN ZONDAG 3 FEBRUARI 1974. 
14.30 uur D,II.L.1 - Lens 1 12.00 uur Lens 9 - Gona 5 .. 
10,30 uur De Mu'Sschen 2 - Lens 2 10.00 uur Lens 10 - D.v.c.4 11,00uur Lens 3 - Naaldwijk 2 Lens 11 - nog niet bekend 13.00 uur Lens 4 - BI.Zwart 4 Lens 12 - 11 11 11 

10,00 uur Lens 5 - U,Blauw 2 
12.00 uur Lens 6 - Archipel 4 
14.00 uur Lens 7 - B,E,c.5 
14.00 uur Lens 8 - G.D.S,4 
De aanvoerders van hot 3e-1 Oe-12e worden verzocht te re3€eren op het verzoek van de Seko de adressen/tel.nrs,te kontroleren en op wedstrijdrapport te·verrneldon 

3 
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HEDEBL!IND - URUGUAY: Nogmaals herinneren wij eventuele geïnteresseerden eraan, 
dat de inschrijfdatum voor deze wedstrijd uiterlijk zondag 

27 februari is en dat.na deze datum de inschrijving.absoluut moet worden.gesloten, 
Opgeven bij: Ch.Bloks ,(Sr.), Zonneoord 85, te,;i.~tt'f9.,28,38, -

J,C,Hop . , Dr.v,Mooklaan , -.t.,i:l<?f,·94.41.59, 

LEl'TS 1 : NAALDWIJK 1 • i . · _-~;, 
lfa de onverdiende nederlaag togen L,F, c. moet :ons>''eêrste zondag de strijd aanbin
den tegen Naaldwijk. Naaldwijk, een ploeg, die•~rijkt op een negende plaats, oen 
plneg, die al 5 wed.strijden verloor, nl. tegen LENS (1-2), El.Zwart (1-o), 
Lakwa (2-0), L,F,C. (2-1) en tegen Texas/D,H,B, (2-1). 
Hot doelgemiddelde van Naaldwijk bedraagt 14 voor en 14 tegen. Laten wij eéns 
kijken, hoe onze voortrekkers het er afbrachten tegen de verenigingen, waarvan 
}Taaldwijk verloor: · 

Blauw Zwart - Lens 
Lens - Laaklarartier 
Lèns - L.F,C. 
Texas/D,TI.B. - Lens 

2-1 Naaldwijk - Lens 1-2 
1-0 Blauw Zwart -:- Nanldwijk 1..:0 
1-2 Laakkwartiér - Naaldwijk 2-0 
niet gespeeld L.F,C, - NMldwijk 2-1 

Texas/D,H,B; - Naaldwijk 2-1 

Uit deze cijfers kunnen wiJ stellen, dat een overwinning van Lens niet tot hot 
onmogelijke behoort. En daar het de laatste thuiswedstrijd is voor de komende dri~ 
weken, verwachten wij zondag een "uitverkocht huis". Dus tot kijk. 

Tips van de redaktie: coca een 1 
een 1 Averechts 

Averechts,. 

Overzicht Senioren bijgewerkt t/m 13/1-1974, 

Lens 5 
.; 

Lens 6 

Lens 7 

Lens 8 

Lens 9 

Lens 10: 

Lens 11: -----

Lens 12: 

Ilet vierde elftal is een goede middenmoter, behaalde uit 11 wedstrijden 
evenzoveel punten en bekleedt daarmee een achtste plaats, Doelgemiddelde 
14 voor 15 togen. 
Is eveneens een middenraoter. 'uï"t 10 wedstrijden ·werden 9 punten vergaard,.' 
Doelgemiddelde 18 voor en 18 tegen, 
Is Ónze winterkampioen en sta.at nog steeds op de eerste plaats, 
Uit 11 wedstrijden wist-·Lens 6 20 punten te behalen.Alleen tegen Spoor
wijk en Gona 3 werd gelijkgespeeld, 
Doelgemiddelde 41 voor 13 tegen, 
Staat op,een gedeelde 7de plaats raet 11 punten uit 11 wedstrijden. 
22 Keer werd er gescoord, terwijl Ton Hoek 24 keer werd gepasseerd, 
Heeft nog kampioènsaspiraties, 4 Punten achter op leidér Graaf Willem 
II Vac is geen onoplosbaar probleem, ·12 Punten uit 10'wedstrijden en 20 
goals vbor én "slechts" 19 tegen, · 
Ook dit elftal heeft evenveel punten als-dat men wedstrijden heeft ge-

. speeld, nl.. 10-1 O. Het scnren geeft nog wat problemen ( 12), terwijl de 
achterhoede in 10 wedstrijden 13x werd geklopt •. 
Heeft afgelopen zondag zijn kanpioenschap waarschijnlijk verspeeld,. Zij_ 
prijken nu op oen vierde plaats mot 15 punten uit 11- wedstrijden,. Doel
gemiddelde 30 voor en 14 tegen, 
Do "audjes" behaalden uit 10 wedstrijden 6 punten en dat is beneden 
de verwachting. Toch wisten zij nog 19x te scoren, maar Rinus is al 36x 
gepasseerd, 
Speelde 9 wedstrijden en behaalde daaruit 8 punten en staat daarmede 

. op een 6e plaats,. Ilet doelgemiddelde is 11 voor en 11 tegen. 

H.S. De wedstrijden van Lens 4 t/m Lens 11. v~ _afgelopen . 
zondag (13/1) zijn in dit overzicht ~nbegrepen, Averechts •. 

Verslag Gona 3 - Lens 15 

Na diverse afkeuringen was hèt afgelopen zondag eindelijk zover, dat we tegen 
con konkurrent moesten aantreden •. Modo door do benzinedistributie vertrokken wc 
enigszins verspreid naar het Gonaveld, waar we in de kleedkamer mot enige moppen 
hot moreel probeerden op te vijzelen. !fot oen iets 1,ewijziBde opstellinB, mede oo 
de tegenstander to misleiden, begonnen we aan do wedstrijd., die ons binnen tien 
r.linuton twee flinke optaters liet incasseren. We kwamen binnen 5 minuten mot 1-0 
achter, wat ons dit seizoen nog niet was overkomen en vijf ninuton later moest 
onze eminente rechtsbuiten, doordat hij zich in do beginfase to veel had gefor-

A ceerd, het veld verlaten. Voortaan iets vroeger naar bod gaan, Gerard, Door dezó 



tegenslagen werden we steeds meer in de verdediging gedrongen on kwam ons normale, 
gestroomlijnde aanvalsspel niet uit de verf, Gelukkig wisten we door hard te lmok
kon on door goed keeperswerk van Aad het achter goed dicht te houden en wist Wil 
met enkele dieptepasses voor opluchting te zorgen. En zowaar werd- na een half uur- _ 
do achterstand toch ingelopen, toen na goed doorzetten van Jos Silvertand, Eduard 
in tweede instantie kÓn scoren. De rust werd door ons gebruikt om met enige nuttiGo 
praatjes het geschokte vertrouwen weer te herstellen en beslo~en we ,de verdediging 
nog enigszins te versterken, De tweed0 helft is in feite <,en gotrouwq topio ge
worden van.de.eerste helft, waarbij we toch wel voortdurend in de verdediging 

·werden gedrongen, Toch waren onze counters nu wel wat gevaarlijker, waaruit een 
aantal reële scoringskans.en ontstonden, die echter heláas ·niet worden benut. Ook 
Gona zag geen kans meer onze verdediging op de krlieën te krijgen, hoewel ook zij 
enkele kansen or.i zeep hielpen. !Iet eindsignaal !mam dan ook toch wel _al,s een ver-/
lossing en hadden wc in deze zware uitwedstrijd toch een verdienstelijk aelijkspol 
behaald. Hopelijk vinden wa volgenrle week meer rust in ons spel, zodat :we Duno 
beide punten afhandig kunnen maken. 

Supervisor Rinus 

Verslag Lens 7. 
In het eerste kompetitie-overzicht stond vermeld, dat Lens 7 het dit seizoen 
erg mo-eilijk zou krijgen, aangezien we toen maar 1 punt. van <le laatste plaats 
stonden verwijderd. In deze situatie is nu een duidelijke verandering gekomen. 
Door van de volgende vijf wedstrijden or vier to winnen, klominon wij naar een ge
doolde vierde plaats. Togen D.H.L. en Postduiven werd or onnodig verloren, waar
door een hogere posi tié op do ranglijst, wat echt wel mogelijk was, is_ verkeken; 
Dat Lens 7 zo slecht is gestar-t;, is g0r.iakkelijk te verklaren. Dit elftal had de · 
laatste jaren oen konstante sar.ienst0lling, maar aan het begin van dii; seizoen kwam 
hier een einde aan. Door het vertrek van."drie spelers, begonnen we met 0nkole · 
nieuwe spelers, maar ook tussenti;jds ·waren or de nodige mutaties door de afwezig
he;id vru;i spolera.-in --verband met studie, ziekte en mili.tairc dienst. In de eerste 
helft van de kompètitie hebben we ·19 spelers gebruikt. Uit elf wedstrijden hebben 
wij evenzov:eel punten gehaald ,door vijf overwinningen en één ,gelijkspel. Er worden: 
22 doelpunten gemaakt. Ruud Fookes nam er: 7 voor zijn rekening en de ander0 15 
worden gen_iaakt door maar liefst 10 ma.n. Hot aantal t€Jg0ndoelpunten mag er "best" 
wezen: 24, 
Afgelopen zondag werd er met 2-0 verloren van Postduiven. !fot was oen wedstrijd 
van de [semiste kansen, waarin Lens !constant in do aanval was cmmiat wist to scorcin, 
Postduiven ha.deen boter gemiddelde. Zij kwamen ·maar 00n paar maal voor het doel 
van Ton Hoek, maar wistcin cir toch twoe_in te schoppen. Als Lens 7 do tweede helft 
van de kollipotitie zo blijft vechten voor do puntën als togen Postduiven, dan moet 
een plaats _vlak onder do top (B,E.C., B,T.C. en Olivoo) mog0lijk zijn. 

Gerard Duivcsteyn 

IJEmT mr HEER 

- lfa wat hoon on weer-geloop kunnen we U daze week nerveus 1aaken met bovenstaande 
titel. ~ ·, 

- Uilt U Lens B 1 en 2 zaterdac all0bei zien, dan gaat U 1,ewoon. heen. en- weer llenge- ·
lolaan-Zoetermeer, dan hoeven die jongens ook niet te fietsen •. 

- . 
- Onze strafkomr.iissie zal vanaf heden prèvontief te work gaan. Er zijn geruchten, 
dat zij voortaan in de kle0dkamors heen en weer gaan lopen om de voetbaltassen op 

waponbezi t to kontrolerèii. · 
- Voor a.s. zaterdag _zoeken wij nog enkele leden, die hun handen willen warmen aan 

het "heen on weer-pad", dat .zal lopen vanaf de ingang naar dei• tribune. De werk
zaamheden zullen or.i c·a.11 ,00 uur beginnen; laat ons niet in de steek! 

- Marco v. Vcl~en van 1-ielpan· 5 kwar.i zaterdag "heen" mot en "weer"· zonder voetbal
schoenen maat 32. Ilij zat in gebouw 2 lokaal 6. Zijn tel.is 66,97,23. 

- A,s. vrijdag is_ or weer een onvervalste "heen on· weer-p.vond" voor B- en C-klassers. 
Deze leeftijdsgroep'kennende, kunnen we de verwarming pp een laag pitje zetten. 

- Bont U al nerveus? Zo niot, dan kunt U wat_ <;>ns betreft het hoen on weer l;rijgon, 
-· P,S. Maandagavond hooft Gerard van 'der Velde niet onder stoelen· of tafels_gl!lstokon, 

-- dat hij zóndag 30, jaar go·ieden r.iet zijn hu.idi(l'e e'bhtgenote in hot huwelijk 
trad. Onzo eelukwenson, -

PROGRAMMA JÜN"I OR E"N 
< 

ZOifDAG 27 Jl.lTUARI 1 97 4 Terrein: 
14 • .00 uur Vredenburch 1 - Lens 2 . Vr<,denburchwee;, Rijswijk" 



,. 

14,00 uur Lens 3 - Rijswijk 2 V3 
13,00 uur Lens 6 - Verburch 3 V2 
ZATERDAG 26 JANUARI 1974, 
14,30 uur Lens 1 - v.u.c.1 V1 
15,15 uur Lens 4 - O.D,B,2 V2 
15.15 uur Lens 5 - die llaghe 3 V3 
14,00 uur D,S,0.6 - Lens 9 v,d,llagenstr. Z'meer 11 ,30 uur Lè.ns 10 - 0 .D,B,3' V1 
14,00 uur Lens 11 - G.D,11.,4 V2 
14,00 uur Lens 12 - Spoorwijk 5 V3 11 ,30 uur Lens 13 · - Scheveningen 10 1!2 14,30 uur R,11..S,4 ~ Lens 14 11.lbardastraat 12,45 uur Lens 15 - Quiok 9 V3 12,00 uur R,V,C,12 - Lens 16 Schaapweg, Rijswijk 14,30 uur B,M,T,6 - Lens 17 llongelolaan 
13,45 uur ll,B,S,7 - Lens 18 Dael on Borgselaan 12.45 uur Lans 19 - Westerkwartier 10 V1 
1,1 ,45 uur R,V,C,16 - Lens 20 Schaapweg, Rijswijk 12.45 uur Lens 21 -n.v.v.9 V2 

Lens 22 . - vrij 
13. 15 uur Scheveningen 16 - Lens 23 lleutrust 
APSC!ffiIJVINGEN: 
Schriftelij~: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G.v,d,Steen, Nunspoetlaan 303, 
Telefonisch : vrijdagavond tussen 18,45 ·on 19,30 uur (uitsluitend in geval ven ziekte): 1,,-klassers ( 1 t/m 8): dhr,J ,Hop, tel.94,41,·59 · 

. B-klassers (9 t/m 15): dhr,O,Kortekaas, tel.67.40.40 . C-klassers (16 t/m 23): dhr,R,Beckor, tol,55,94,77 In noodgovallon kunnen de junioren ·nog opzatordagochtend tussen 10,30 on 11,00 uur afbellen qij dhr. G.v.d;Steen, tel. 39,86,94, 
AFKÉURINGEN: De junioren~moeten bij slechto weersomstandigheden steeds de afkeuringslijston raadplogen, Telcfo·nischo ïnformatios wordon hierovor niet vers trekt. • 
!HET-OPKOMERS: Wagens niet-opkomen afgelopon weekeind krijgt do volgende spoler J 2 oxtra resorve-beurten: A,Jansen •. 

Bij herhaling volgt uitsluiting van doelneming aan do kompetitiewedstrijdon. In dat geval bli•jft do vorplichting tot betaling van de kontributio tot hot eind" va.Yi hot s·eizoen (30 juni) gohandhaafd. 
Do aan E,Booms vorige woek opgologdo schorsing is na geploegd vorwo2r ingotrokkon, ..
KEEPERSTRAINING: donderdag 17,00 uur voor S,Bruons on R,Borgenhoncgouwen 

zaterdag 9,30 uur voor C,Harland an J,Brongor, 
D E -0 P S T E L L I N G EN: .. 
LllTS 1 

LENS 2: ----

Lill_I§._'.± 

~~ê._2 : 

LENS 6 

L.Baams, C,Boeseken, J,do llilster, E,Hoefnagel, A,Jungsohläger, A.de Pagter, J,v,Rijn, A,Schnoider, G,Trommelen, R,Zoun, L,Koning (2x), R,Lavcoy, M, Heynen (2x). Leider: Dhr.C,Franke, Samenkomst: 13,00 Uur Lens-terrein. 
J.Apperloo, M,v,Baggum 1 G,Colpa, G.v,Gessol, M,Heynen (2x), J,Janmaat, P,Lejewaan, H,Stravcr, R,v,Nocrt, A,Bavon, A,den Boer, L.Koning (2x). Loider: Dhr,A.v,BagffUlll, Samenkomst: 13,30 uur Vredenburch-terrein, 
R,Bertons, G,Bloks, J,v.Gastel, A,lleynen, C.l!ooghiemstra, R,Hulsemans, G.Lelieveld, M,Magnee, A,Mulder, B,Ruitorman, F,Veeren, R,Verbarendse. Leider: Dhr,P,Jansèn. 
l!,v,d.Broek, E,Castenmiller, A,de.Groot, R,lleemskerk, R,v.Hook, J,Hol-- , link, W.v.d.Lindon, R,v.Luxemburg, P,Meyer, P.v.Rijn, J,Slabbors, M.v.Wassem, P,de Wolf. Leider: Dhr.A,Blok. ' . 11..v:d.Aar, P.Booms, A,Brouwer, A,v.d.Borg, R,Guit, A,lloefnagel, G.llogorvorst, !I,Keyner, F,Klos, E,Reosink, Il.Ruyter, A,Slabbors, J,Totteroo, J,Wijngaarde. Leider: Dhr.J,Jloynen. 
R.Bom, E,Booms, P,Driosson, J,Houtschilt, F,Jonker, R,v.d,Linde, 



F,Magn0e, E,Tcunis, 
Dhr,F,Flur.mns, 

J,v;d,Voort·; J~a:e··waa1,·F:Woûtcrs, F,v:os, L·eider: 
Res.: J.Ruyters, 

LENS 9 :A,v,Velzen, E,Lmtdnvm, P,Perreyn, Kok, Laan, Hop, Wolters, Brard, 
Borst, A. 's-Gravendijk, Schenkels, A.v.Kleef, Leider:' Dhr,H.Zoet. 
Samenkomst: 12.-- uur Lens-terrein, 

LN-TS 10: 

LElfS 11 : 

LEffS 12: 

LI:rTS 13: 

1nrn 15, 

Li':lfS 16: -·------

P,Devilee, Kruk, Lausberg, Lustenhouwer, Peperkamp, 
Bronger, Brochard, Niet, Ilofman. Luxemburg, Leider: 
Samenkomst: 11.00 uur Klubgcbouw, 

Reesink, J.v,Rijn, 
Dhr.N.Drabbe, 

G,Boelhouwcr, K,v,d,Endo, R.Leyn, M,Looyc, G,Mahieu, T,v,Maren, R~Y~9-,:., 
Meer, K.v,d.Meys, M,v,d,Meye, Th.Prins, J.v.\fol, P.de Ilaas. Leider: 
Dhr.W.Kouwenhoven. 

L,v.Domburg, II.U_ding, I!,Coli, P.v,Duyn, C,Lipmo.n, R,Wijsman, F,Kortekö.as, 
L,Lejcwaan, D,v:d.Zwan, W ,Groen, E,v.d,Hoven, L,Tokkie, Blom, Leider:. 
Dhr.Bijsterveld, 

Zweden, Zetz, II,G,Wubben, J,Spoler, F,Kras, iloenstok, Hariand, Boogaard, 
Blank, Hoppenbrouwers, Jansen, Sanders, Leider: Dhr.B,O.E!s~_'.:,. __ : .... ,. .. :_·· 

Il, Wubbon, Wasse:r.oan, Mooyman, Oosterveer, Kleiwogt, Groot, Grc>e~~we,3'on, · 
Gordijn, -Ellinger, Pompon, Koovoets, Leedon, Leider: Dhr,Sandifort. 
Saoenkorast: 13,45 uur Lens-terrein, 

Oostayen, Heemsk0rk, Pelt, Sips, Elderen, Dullaart, Schmitz, Korte.;··· 
T,J.Grimbcrg, Rots,·A·,W,Jo.nsen, R,J,l!,Raaphorst, II.Hercules, Leider: 
Dhr,M,Vcrheesen. 

F,Fortr.1an, W ,Frantzen, R,v,Loon, O,lluis, R,Keyzer, A,Overi;aauw, 
J,Rior.1en, Th.v,Luxembur3, _P,Valkenburg, R,Versteeg, .C,Vermeulen, 
P.Lelyveld. Leider: Dhr.O.Kortckaa!;l, Samenkomst: 11.00 uur Lans, 

~~~-~1: "M,v,Baggum, C.v,Beek, R,Bon, W,Heynen,,E,Kauderor, J\..Koevoots, S.v._d •. 
Moor, W,Valontin,, F,Verbarend,se, F,v.Volzon, P.v.d.Burg, P,Luéas, 
Leider:Dhr.W,Michols. Samenkomst: 13.45 uur Lens. · ~ 

!!~TS 18: Als voriée_ ;mok; Leider: Dhr.J,Colpà.. Srunenkomst: 12,45 uur Lens. 

LI:i'TS 19: Als vorige ,weok, Leider: Dhr,II. Verbarendso. 

LEHS 20: Als vorige week, E10t II.IIoutman. L0ider: Dhr.R.Pcters. Samonkonst: 
10,45 uur Lans. . -·•-»· .• 

LIJHS 21: Als vorige week. Leider: Dhr,lf,v,d,Tol. 

LDlTS 22: vrij. Il. Erkolens zie Lens 15 
R,IIouwolinge zie Lens23 
R.J.l![.Raaphorst ziè Lcn~, 15 

- ... -, -. 

• 

r,::::ns g_J_: Als vori,ge week, zonder A.Jo.nsè'.î:, aet R,!Iouwelinse, ,Leider: Dhr,A,Brn:minc,, 
Samenkomst: 12.15 uur Lens, 

C-ICLASSE QUIZ. -=-=====-----= 
Twoo weken geladen op 2 januari is voor de viordo maal de quiz voor do C-klasse 
c;ehouden. 
Hec;ons hot slechte spel van enige V!ll'l onze spelc,rs konden we de 2 punten voor.-: .. ,. 
SJ.)rong op Duno niet behouden. Aanstaande woensdag 23 januÛri ·wordt er dus bcs!.ist, 
wie eerste wordt. Duno on Lens stao.n beide aan kop on deze 2 spelen a.s. woonsclac;· 
oo!c tegen elkaar. We mooten dus winnen om eerste te worden, omdat bij gèlijkspe;I. 
Duno r,1eer tjescoordo punten heeft dan wij. 
Da stand is nü: --.: , 

~9.~l29.9.±9' Ueds,trijdpunten Gescoorde punten 
Duno "4 • •• 1. 

Lens , 4; 
L,:-.cJd..v1 • 4 
G~D.S" 4 
.. '."'.. ... D.O. 4 
Spoorwijk ' --: 4 

Dus doe a.s. woensdag je best. 
:lijn voron tschuldiginc;ón; dat 
en to vertellen, dat hot·niot 

. ' . 

6~- 93 
6 84 
4 81 
4 77 
2 79 
2 74 

ik.vèrl,Jdon wouli: bon vérgete~ eon stu~je 
doo:r,jintE• 

Leider: 

te sohrïjvàn ,, 
7 

'• 
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P R O G R A M M A P U P I L L E N EN W E L'"P E N. 

pup IL-LE N 
ZATERDAG 26 J/iNUARI 1974. Terrein: 
9,30 uur ·Lens 1 Zaaltoernooi 

10.45 uur Lans ·3 '- V.V,P.2 . Lens 2 .,; vrij PoÖldiJk 
V1 .. 

10.45 uur Lens 4 - v.v.P.3 
11.30 uur Lens 5 - Rava 3 
10.00 uur Lens ·6- - v.v.P_,4 

V2 
V3 
V2 

-
Schrijf in voor do kampen, Nu !! ! 

"ELPEN 

ZATERDAG 26 JANUARI 1974; 
,2,00 uur Lens 1 - Zaaltoernooi 
11 • 15 uur Rava 3 - Lens 2 

Poeldijk 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
V3 

10,30 uur Rava.4 - Lens 3 
10,45 uur Lens 4 - Rava 5 
10,00 uur Lens 5 - Scheveningen 5 V3 

ZOHDAG 27 JANUARI 1974, , 
12,45 uur Lens W 4 - Lens W 5 (Voorwedstrijd Lens Senioren 1). 

- DENK E:ENS AAN DE KRAlî'l'EN ... 
l,FS CIIRIJVINGEN : 

~chriftelijk: vó6r vrijdagavond 18.30 uur-bij dhr.G,v.d,Steen, Nunspeetlaan 303, 
· vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in goval_van 

ziekte), tel. 66.13,14 Klubgebouw. 

Telefonisch·: 

In noodgevallen kunnen do pupillen en welpen nog Óp zaterdagochtend tussen 9.30 c1 
9 ,45 uur afbe],len, Tel.66., 13 .14 klubgebouw, · · 
,'.T>'K'EURINGEN: Bij slechte .weersomstandigheden moet als ·volet worden crohandold: 

. ·voor de thuiswedstri jdon moet "de juniorenlijst worden geraadpleegd. 

• 'zijn do wedstrijden van Lens 4, -10 ón· 19 goedgekeurd, dan gaan ook do 
Pupillen- en Welpon-wedstrij_don op ons veld door, Ui tslui tand voor do 
ui twedstrijd'on mag telofórtisch worden geïnformeerd, of de wedstrijden 
door13aan,(Tel. 66.13,14.) en wol zatcrda,gochtertd tussen 9,15 on 9,30 
uur. 

D n OP S TE L·L INGEN: 

Lsi:fS P 1: Als bekend (met R,Rademakor). Leider: ----t--- Paul v,d.Stoen, 

Lil'TS P 2 --------

L::;Hs P 4 

Samenkomst: 8,45 uur Lens-terrein, 

vrij, (R,Rademakor zie P 1), 
SCHRIJF IN VOOR DE KtJ,!PEN 

J\ls .,l'rokond, Leider: Joop Meuloman.· 

LEUSDEt, EEN S CIIITTERmD KAMP 
Als bekend, Leider: Koos de Kloyn, 

JE KUNT INSCHRIJVEN VOOR DE KAMPEN 
Als .bekend. Leider: Dhr.!Ioppenbrouwer, 

KAMPEN - IlTSCHRIJVEN - KAMPE!:T 

L~S P 6 : Als bekend. Leider: Coen Hooghiemstra, 

LEffS W 1 -----

LI1TS W 3 

,KAMPE!:T, DUS DIREKT INSClffiIJV:El:r ! 
M,v,Adrichcm, W,Colpa, E.Eykelhof, R.Groen, R.v,d.!Ioek, R.de Jong, 
M,v.d.Lans, J,odenkirchon, P.Pronk, L.v.Rijn, E.Valontin, B,Heomskorlc 1 Leider: Hans Zoun, Samenkomst: 11 .00 uur Lens-terrein, ( sportschoenen -
meenemen). 

c.Bergmans, K.Boon, P.v.Es, P,!Iarland, T-II=land, W,do Jong, R.Kanis, 
A.Kuiper, E,Perroyn, J.Rombouts, V.Veonman, J.Wassorman. Leider: 
Guus Hcynen. Samenkomst: 10.30 uur Lens-terrein, 
M.Bmn, B.Driosson, M.Dutrée, R,Franke, A.Franken, J.Grove, C,!IoofnG{;el, 
R,Ilouweling, I.Kaff~, R.Niggcbruggo, T.v.Pruysscn, R,v.Pruyssen. 



Leider: Jos v;d,Ende, Snmenkomst: 9,45 uur Lens-'terrein. 

" LENS W 4 M,Boheemen, M.v,d,Boog,w.rd, R.v,d,Bo~gaardt, B,Boelhouwér, E,vrDop, '~ 
1,,v,Gorp, R,llouwoling, J .• Koevoets, ·R,do· ·Kroon, M,v.d,Wallen, 
E,lfa:rmonhoven, H,v.lfassem, H.Zook. Loidor: Lex v,d.Meer. 

· ( zie ook zondag) · _ · 

J,EHS W 5 A,Blitterswijk, M.v,Iloudt, E,Jagor, L,v.Leeuwon, W,v.Melzon, 
E,Metsol'lar, J,Riomen, E,v.Santon, J;Schuooie, J.v.d.Spiogol, Jl.,v.d, 
Schenk, M,v. Velzen, E. Ves, R,Wmmée, Leider: Dh:r.J ,Riemen, 
(zie ook zondag) 

KL/,:lERJASAVONll 18 J,\NU,\RI 1974, 

Als voorproef op de komende Paasdrive, die op 8 maart start, is do eerste kla-
. verjasavond van 1974 w~o:r; redelijk verlopen. Jle stand was als volgt: 

1o, Reuver - 1 s-Gravo11dijk mot 5824_ punten 
2c. de Groot - Wi tting " 5820 " 
3c. v.d.Lindo - Brouwer " 5405 11 

4e. N ,Osse - Poters " 5398 11 

5e. Michels - Miohols " 5344 " 

GEZELLIGE LEHS-,\.VOND VOOR 25-PLUSSERS 
' _Op zaterdag· 2 februari 1974 wordt er weer oen echte gezellige avond gehouden 

in ons klubgebouw, Deze avond is speciaal georganiseerd om de "oudere" groep 
v,m Lens ( ook è:e jongeren zijn van harte welkom) weer eens ami hun trokken to 
laten kooen. 
Onde:r genot vmi eon 
cogeten. lfij hopen, 

. suks os . te -maken, 

borreltje kan or wordon godmist en oen hartig hapje worden 
dat or _vaal m.onscin komen cm deze avond tot een on.-ver{3'otoli.jk 

KaKa 

DISKO-AVOND 25 J1\NUARI 197 4, 

Jlo tweede disko:-!'l,VOnd, die dit seizoen voor do jonge joll{3'ens on moisjos, dio na
tuurlijk weer vmi Kwiok~Sport komen, belooft weer con davorend suksos to woru.o:.i, 
Do muziek wordt deze koer verzorgd door de steengoede diskotheok Doctor Duml:ly 1s 
drive-in-show. Deze avond is alleen voor B- on C-klassors, dus niet, zoals voric;o 
koer voor pupillen. Voor deze g:roop komt or binnenkort ook eon disko-avond. 
liij hopen, 'dat do opkomst weer daverend is, Jle toegang is r,-ratis!! 

· laan vang "half 8 . 

LENS B 1 - R.v:c. B 1. 
Afgelopen zatord~ 11oost Lens B 1 teeo11 R, V .c. spelen, Da= beide ploegen samc-n 
in poule B 1 bovonami stami, was dit een zeer belangrijke wedstrijd. 
lloido toamlcl .hadden ,uit 10 gespee;I.do wedstrijden 16 punten beha_ald en waren oven-· 
oens beide ongcs;Lagon, Jle èersic · ontmoe.ting eindi:gdo in oen voor Lens enigszins 
fortuinlijk gelijkspel: 2-2. Loris; dat iedere r.1aandD.ff- on woonsdáe;ê,YOnd...tr[1.int; · -, 
zag hot Lv,m. de hoeveelheid eevallon regen woensdas voer de wedst'rijd niet mco:r 
zo zitten. Desalniettemin ging de wedstrijd toch door on lag het eerste veld or 
redelijk goed bi'j. nr,; de door n.v.c. genomen aftrap, begon Lens met ·een sto:rr.irrliJ 
op het R.V,C,-dool, die echter .:;.erd af;1eslagen; Hiorna_ging hot spel e,;igo minuto:i 
als het ware: "heen t,m weer'!. Onze leider, 11 der. Zoek", beter bek<:md onder de n,aa.r.: 
Zoet, had eçn wijziging in de opstelling amigob:raoht, ,nl. ·door middenvelder Ton 
's-Gravonu.ijk in do spits te zetten. Jleze wijzigin5 had na 8 minuten al sukses, 

-1-1:mt toen hu.d Ton namelijk al een belangrijk amidool in de eerste goal. 
:lij schoot via de R,V.C,-keeper op do lat, do bal schoot terug, linksbuiten .Il.adv,.:: 
Klo,,f nam I m op z •_n slef en scoorde ·via de paal: 1-0. Na deze voorsprong kroeg . 

-Leas de wel bekende vleugels on reeds enkele minuten later werd Lons 1 rochtsbuito::_ 
Koes Schenkels op on:reglemontairo wijze binnen het 16-metergebiod tegen het gras 
Gewerkt en terecht werd oen penalty toogowozon, die in koelen bloede werd bènut· 
door Maurice Wolters. Na deze 2e goal bepaalde Lens ve:rdor de hela wedstrijd Óp 
enkele uitvallen vmi }1,V,C. na, maar die worden door d~ ioed sluitende deferisio · 
on zoop geholpen en b:rak men ondanks dat, toch door, dmi stond daar nog do uit
stekende keeper Anton van Velzen. Hot defensieve kwartet bestond uit: Ton de Kok, 
Peter Pnrreyn, Erik Landmmi en Rudie vmi dor Laan. 
Op hot middenveld werd n.v.c. konstant voor gek,gozet; dit trio bestond uit: 
J.!aurice Uoltors, Stanley Brard on Paul Hop. Lens noch R.v.c. kwamen meer tot sec-· 
ron en zo eindigde de wedstrijd in eon 2-0 overwinning yoor Lens. Deze week gaat 
Lens naar D.S .O. in Zeetermeor. B 1 zal nog vele togonstmide:rs moeten trotsorcm 

9 



en zal mooton zorgen, dat ze goen' punten vors poelt, ·want zo staan slochts 1 punt boven·nr,--·2, v:u.c. Om niet van de eorste plaats to va),len, zal B 1 dus alle wedstrijden r.ioeten winrieri ·èn dat ·is dankzij de goede onderlinge sfeer on do aanwezi-ge kwalitoiton zéker föogeli'.jk. • · 
KOM OOK EllTS BIJ LENS B1 KIJKEN. 

REEDS, Erik Landr.ian, 
COCKTAILK.OMPETITIE. 
,\,s. woensdag horvattéri'wij deze.internationale kompotitio mot de volgende wed-
strijden: 14,00 uur A,C,Milan - Ajax Tototips 2 · 

14.45 uur Bayern Münchon - Barcelona 2 
15. 30 uur Real Madrid - Feyenoord 2 

Iedoroen wordt om 13,30 uur verwacht, 
Wij rokonon erop, dat ook dozo laatsto 
die zich hiGrvcor aan hot begin hebbon 
hebben opgegeven, kunnen zich woonsd_ag 
Dozo wedstrijden gaan altijd door. 

wedstrijden door iedereen worden bezocht, 
opgegov(m, Ook jongens, •dia zich nog niet 
23 januari ook nog opgaven. 

I.V.B, 
K,\MPEN. 
Do inschrijving voor do kampen variGron van zoor goed tot Rlecht. 
Zoor good gaat het voor Lousden hiervoor zijn nog -r,i.1ar 5 plaats on open van do 26. Voor Borculo zijn or 13 inschrijvingen binnon. Do Övorige 13 plaatson·mooton snel worden aangevuld, anders zullen wc 1 team moeten teru1strokkon, 
Weert is dit jaar niet ze in trok, T.enminstc,, dat blijkt uit het· r.iinir.rum aan inschrijvingen nrnl. O. Wij hopen, dat er voor dit kamp toch no1, 13 aanmeldingen 
binnonkomon, Tot nu too hobbon or veel gezogd, dat ze meegaan, maar zonder het strookj•e in te loveren, kom jo niet in Weort. 
Ilalf februari moeten wij doorgeven, mot hoovool teams wij komen. Dus voor .die 
datum raooten wij onderstaand strookje in ons bozi t hebben: 

a.mmeldingsformulior opsturen aan Paul v,d,Stoon, 1runspootlaan 3Q3, 
Ondqrgetokenda, ••..... v~d~r/mooder.van .......... leeftijd .•.. , .•.• 
vork\laart h:L<rd>ij, _dat zijn/haar zoon d_oelneer.it aan hot volgende kamp: 

x Leusden 30 juni - 6 juli voor 10 t/m 12 jari[lon 
x Boroulo 3Ö juni - 6 juli voor 12 t/m 14 jarigen 
x Weert · · · 7 juli - 13 juli voor 14 t/m 16 jarigon 

Hij/zij is zioh ervan bewust, dat het vorschuldigde bedrag uitorli;jk vóór 1 mei 
moot worden voldaan, Een eventueol gesproido betaling (uite~aard ~óór 1 mei) 
is vanaf heden mogelijk, . , .... 
Ilij/zij is (onder voorbehoud) wel/niet bereid om do jongens te vervoeren Noor de heon/torug-rois/beido: aan tal personen, 

hand t0koning 
x doorhalen, wat niet van toe;:,assing is •. 

" ............ . Ilot gold dient to wordon overcemaakt op giro _7112 t.n.v. Algemene Bank Nederland N.V., Don Haag, t,g.v.rekonine 51:28,11,261, t.n.v. G.v.d,Steon, kruapgold, 
PROGRAMMA D,\MESELFTAL. 
Vanavond - Jwensdag 2.3 januari - "èpeeit ons damoselftal or.t 19,00 uu'.!'.' te_gen D,Z.S, Verzamelen or.i 18,30 uur. Schoidsret:htor is do hoor II.A,Sanders, 
Zondag 27 januari is het elftal vrij, óp zondaG 3 februari volgt om 11.15.uur 0011 uitwedstrijd tegen G,D,A, Vrijdagavond trainen om 12,30 uur. 
Do· stand (t/m 20 januari) 
1 • Coleritas 
2. Lcms 
3, P,D,K, 
4, S,E,P, 
5. Paá:hdui ven 
6. Duindor:) S . V. 
7, G.D,.A.~ 
8. !I,v,Holland 
9, n.z.s. 

10. 

8 
8 
8 

10 
8 -
8 -
8 -
8 
6 ~ 

13 
11 
11 
10 

9 
8 
6 
4 
0 

Afgelopen zondag hebbon do· dames van Lens van 
S,E,P. gewonnen mot 1-0, 
Eon vrij harde strijd or.i do voorsprong vast 
to houden, • aar hot is uiteindelijk toch 
golukt om de kleine aoµtorstand op Celoritas 
niet -te vore-roten, .W;:mnoer er vanavond tegen 
D,Z,S. not zo wordt gevoetbald, zit er oen 
overwinning in. Dus sukses. 
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0 F F I C I E L E MEDE DEL IN G.E N 
Op verzoek van Carel v,d, Laan delen wij mede, dat hij - zoals U•onge~wijfeld reeds bekend is - niet meer als barbeheerder op woensdagavond en.llO:(ldag"optreedt, 

. -~ __ , ,' ;, \• ;,,: ·"' -~ ! .. •i'" Ook als lid van de strafkommissie is Carel niet meer aktief • .,, 
DAMESKOMMISSIE BENOEMD 
Vorige week heeft het bestuur overleg gepleegd met het dameselftal. Uit dit overleg is onder meer naar voren gekomen, dat het elftal nu zelf de organisatie van wedstrijden e.d. ter hand gaat nemen, Daartoe is een Dameskommissie geformeerd. Ilierin zijn benoemd: Mary Jansen, Carolien Ytsma, Marian Cost en Betsy v.d. Ileyden. 
Betsy v.d. Ileyden zal als sekretaresse fungeren. Haar adres is: Vinkensteinstraat 77, Den IIaag, tel. 65,60,92, 
II et bes tuur .,wenst deze nieuwe kommissie veel suks es, 
Dl BALLOTAGE, 

E.A.de Groot 
J,M,Ilooghiemstra 
A.J.Koks 
R,!I,van Overvest 

13-04.-66 (W~ 
08-07-62 (P 
12-12-63 · (n 
24-09-63 (W) 

!Iertenrade 165 
lleilosi;raat 160 

·nengelolaan 657 
M.Stoke+aan 2488 

668523 
232477 

664418 

ZATERDAG 2 FEBRUARI A,S. 8,30 UUR 

L EN S I A D E· =-======-====== 
Einde:J,ijk is het dan weer zover. Op veler verzoek van de Senioren-Veteranen en oud veteranen wordt zaterdag 2 februari a.s. door de Kontaktkommissie weer 

--

een echte gezellige "Lensavond" georganiseerd, Zij verwachten, dat alle bestuursen kcmmissieleden met hun dames, alsmede zij, die reeds jaren tot dcää'nhang_ van Lens (al of niet aktief) behorcm, zullen•komen. Ook zij, die alleen bij de wed.strijden van ons eerste.elftal als vaste ·toeschouwer aanwezig zijn, krijgen juist daze avond de gele13"enheid eens "echt" met LEt!S kennis te maken, Hiervan zult U beslist geen spijt krijgen. Fr,ink Straathof en Tinus v,Zilfhcut met assistenten hebben zich vrijwillig beschikbaar gesteld om U allen deze avond van de nodige drru1kjos en hapjes te voorzien, Een uitgekiend stukje muziek zal U in de gelegenheid stellen ook eens gezellic; te dansen. · 
Namens de KaKa · 
Uw gastheer Nico iloefna,-;ol. 

UAT DACHT JE WAT ? ! ? 
- Eon speler van Lens 21 (Jun,) deed? HiJ liet ziJn sleutels liggen in de kantine. Zog, knul, je kunt ze terughalen aan de bar, 

Er bij Toxas/D.II,B, ook spelers in het eerste rond lopen, die niet kunnen koppen • 
.:. Voor een probleem onze interviewer heeft? Hij weet nie

0

~and om te intorvim;en, - Lens 1 zondag dpet tegen D,II,L;? Kom zelf maar kijken, 
- Je moet doen om in deze rubriek zonder ziekenfondskaart opgenomen wilt worden?· Alleen maar iots zoek to maken, 
- We deze week met de redaktionele goedkeuring doden? Die geven we aan A 1. - Er voor reakties kwamen op de vraag voor een andere naam voor "variaantjes"?' Er kwar.1 geen enkole reaktie. Maar ja, dat is normaal bij Lens·. 

Er bij Lens is geïntroduceerd: De Daoo, Niemand weet echter, wat dat is, 
- Er nog leden zijn, die niet kunnen voetballen. 
- Een van onze bestuursleden nog steeds in de olie is? - Alles, wat echt fijn is, illegaal, immoreel of slecht yoor de lijn is. - Er nog daraes over_ zijn ora een "eigen" strafkomtüssie te benoemen, 

1 
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I,,~G NEER DIE S'l'EEN ! 

.. :i,S, .zaterdil.g•-is--er wederor.Cèen "le& neer die "steen" dag. 
Wij hop:.:,n dan de laatste hand te leggcm aan het pad van de tribune naar do in·· 
:;ang, Wij, en dat zijn helaas no& steeds dezelfde mensen - hopen op nog __ neer . 
hulp, want all}!~n, met _di,i hulp kan he-t-·pad ·einde:l:ijk W-ér""k0Tïjliliêiá: .. wèrcfèrÎ. 

··,ns die raensen, die zaterdags staan te kijken, hoe wij bezig .. zi,jn, nu zelf eens 
de handen uit de mouwen stoken, dan is'dat pad ook af, Kora mensen, wij leggen 
hot l)ad ook voor U, 

Str'ako • . 
1EHS 1 Ul,AR Dl!L 

Daar stonden we dan - afgelopen zondag - lekker in het zonnetje - · te kijkon naar 
~mcas - DIIL. Op de· Hengelolaan werd niet gevoetbald, hoewel het-veld er 1s-t,i.d-·· 
daas toch redelijk bij lag, Ohze kantinemensen móeten nu naar zien, dat ze al. ··.-io 
kroketten, slaatjes en bri:lodjos· kwijtraken ••• Veel Lensers bleken in arrenrr•.ocdo 
naar Texas t.e zfjn ge,gaan. Daar konden ze é.e eerstkomende twee tegenstanders l,o, • 
kijkeh. . 
Heel duidelijk word, dat DHL Ie stand: 
niet meer de sterke place is, waarvoor , • Wilhelmus 
cl.ie tot voor kort werd versleten. ~ • 
Do Delftenaren voetbalden technisch ~. RKAVV 

3, 
A 
',-. 

LFC 
DIIL 

13-8-3-2-1:) 
13-5-7-1-1 Y 
13-7-3-3-17 
13-6-4-3-16 

23 13 
20-. 9 
1'i·•1t, 
·15···12, 

boter dan Texas, maar do schotvaar-. 
cli.;;-hoid in do voorhoede licit zeer te 
mmson over. De Delftse achterhoede 
::nakte allerminst eon ·betrouwbare in
él·.'1'.ls:, Er. werden nogal wat fouten ge
r:1é1akt~ Wat Texas lket zien, was era 
rover, Hot gevaar kwara van Fred Prosraan. 
O·vcr wie do Delftse trainer <>p eon ge-

t•fl•*•• .. ••··•··•••·•••····•• .. ••t6,GJ 

• ccvcn r,1onent vertwijfeld uitriep: 
: ';Blijf die man afdokken; al loopt hij 
naar op . één been, dan skoort hij nog •.. 11 

DJ.o ti·ainor riep overigens nog voel 

5. Verburch 
6, Lugdunum 
7. Blauw Zwart 
8. L E N S 
9, Naaldwijk 

10. Tcxas DIIB 
11, Lakwa 
12. Velo 

13-5-5-3-1 5 
13-5-4-4-14 
13-5-2-6-12 
1 2-4-3-5-11 
1 2-3-4-5-1 O 
13-3-3-7- 9 
13-3-2-8- 8 
13-2-2-~"- 6 

1 8--1 ·1 
20-12 
18-23 
12-18 
14-14 
14-2•; 
î 4··22 
;l--23 

r.10er·. Maar da,t zullen we zondag wol .. horen. DIIL nar,1 yoor rust do leiding, dankzj.,j 
eon blunder van de zeer zwakke invallcr-doelt1an van Texas. Na rust kwar.i Texaa 
eelijk, toen een vrije trap à la D_iok Brandenbur& insloeg. Texas v0rzuimdc hioriia 
hot karwei. af to maken, ondanks de (l"eboden kansen., En toon deed DIIL het maar., , 
Do ovariee uitslagen waren niet zo gunstig vr,or·Lèns. Vcrburch on LFC hield.on hot 
o:) 2-2; Wilhelnus liep ruin over Velo (4-1); ,Ltiedunum sch"ot not 5-1 uit z'n slof 
toean hot afgezwakte Lakwa; Blauw Zwart hield RKAVV op 1-1. 

IIot pro;;rimna voor zondag: 
D!IL - L E. N S De achterstand van LENS op nuramer vic:'' 
IlKAVV Verburch . DIIL bedraagt nu 5 punten met nog em. 
<:'oxas· - Wilhelmus wedstrijd meer to spelen. Bij oen ov·,n· • 
:;:-c Lugdunum winnina van LENS kor1t LENS no",; ináàr'·3 - - ·-· 
:'.iolc. Ill Zwart punten tekort .• De strijd tussen RKAVV · ·· 
H:.1aldifijk Lakwa en· Vcrburch is in dit verband ook -irec~ ~-- • 
lanis, evenals LFC - Lugdunum, Het spreekt vanzelf, dat LENS 1 zondae rekent !•p è .. , 
steun van een erotc supportersschare. · · 
PS: Uit hot v•,rigc week gepubliceerde programma blijkt, dat na DIIL nog twee 
uitwcdstrijd0n op hot programma staan:· eerst Texas en.daJJ. Lakwa. De wedstrijd 
tGscn Naaldwijk wordt op 24 februari ·ingehaald. 

ff!9GR.\!U!A SENIOREN VOOR ZOtIDAG 3 FEBRUARI 1974. 
Schoidsreohter: 

14,30 uur· D.H,L. - Lens 1 G.Vcrstraatcn 
ï 0,30 uur De Musschen 2 - Lens 2 M.Bravenboer 
î 1.00 uur Lens 3 - Naaldwijk 2 V1 G1 L 6/4 S.Scheffer 
'J 3,.00 uur Lens 4 .- El.Zwart 4 V1 ei 1 L 5/3 J.Gono.Fernandcs 
10-!00 uur Lens 5 - lf.Blauw 2 V2, G1 L 5/3 C.Borst 
12.00 uur Lens 6 - Archipel 4 V2 G2 L 4/2 T", Timmer 
·; /~~ 00 uur Lens 7 - :B.E.G,5 V2 G2 L 4/2 F,Nagy 
14,00 uur Lons " -:: G,D.S,4 V3 G2 L 4/2 T.K,Broersma ,, 
·i 2.00 uur Leno 9 - Gona 5 V3 G2 L 5/3 J,KloostermaJJ. 
·iQ.00 uur Lens 10 - D.v.c.4 V3 G2 L 5/3 L.v.d.Boogert . 



Lens 11 en 12 vrij. Zie publikatie, 
LIGGING DER VELDEN: 
D.H.1.t!:.· . .- .. ~ 
do Mussohen 

Brasserslèade, Delft 
- Oldegaa.rde, Rottordam-Z: 

D E O P S T E L L I N G EN: 
Lens 1 èn 2 worden door de'trainer bekendgemaakt, 
Lens .3 

als bekend 
r.1. B,v/d Lans 

Th,v,Rijn 
en R,v,d.Ber.lt 
Lens 6 , .. 

als bekend 

Lens 9 
als bekend 
Gaarne verslag . 
voor Lens-revue 

t, 

Lens 4 

als bekend 

Lens 7 
als bekend 

Lens 10 

als bekend 
m. W ,Krol' 

· Lens 5 

als bekend 
m •. A,Nieuwenhuizen 

G,Martopawiro 
en G,Wouters 

Lens 8 
als bekend 
Gaarne verslag 
voor Lens-revue . 

AFSCHRIJVINGEN: · 

,. 

Op de bekende tijden en plaatsen en" onde:.' 
do telef,nos. destijds gepubliceerd, rr.rr. Aanvoerders gelieven zich vrijdag- . 
avond tussen 21 en 22,00 uur in verbindinc; 
te stellen oot Dhr.J,v,Wassem, telef, 
68.65.11. 

Van de Seko Zl.Jn a.s. zondag vànaf 9,15 uur de heren J.v,Wassem, :II,Jacoöi on R,Dorii" on vanaf 12·.oo uur Dhr,G .Bouman op het_ veld aanwezig. 
Lens 11 en 12: Ondanks hardnekkige pogingen van de Seko om voor deze elftallen vriendschappelijke wedstrijden vast to stollen,. is dit hen_ tot hun grote spijt niet gelukt. Wel liobben wij de Afd, Den Haag verzocht- niet geregeld dèzolfdo elftallen do dupe to laton worden van hun programmering. ,. 
NEDERL!,N]) - URUGUAY: -- 1foGons do zéér geringe belangstellinG ( 13 a~r.ioldingon) kan deze groe:;,reis helaas geön doorgang vinden. 
J,E!fS SE.ifIOREN 6 ; 8, 9 en 1 0, 
J"s. zondag moetcm cj.e kleedkaners van gebouw II door b.g, elftallen worden goà.eo:!.dtrij verzoeken de éersikör.içmcl.e el'ftallen hun kleding etc ,. aan één zijde to hancon, 

ZATERDAG 2 FE.'BRUARI A.S. 8.30 UUR 
LENSIADE 

D.H,:G. - LENS. ::;;:;============ 
In do eerste wedstrijd van dit seizoen speelde Lens z1.Jn eerste wedstrijd thuis teeen D,H,L. Het eerste optreden werd, zoals eon ieder .zich nog wel kan herinno-'.' ren, [l'eon sukses. Met 1-3 werd verloren van ... D.JI.L, O:;, do vraag, hoc or word verloren, lopen de meningen nog steeds uiteen, Immers, toen de ;rechtsbuitot;t van D.JI.L, uit vermeend buitenspel zijn ploee Dl) o.-2 zotte, zakte Lens als eon kaartenhuis in elkaar. Deze fout - zover als U van fout kunt Gproken - kan a.s. zondag in de return tegen D,H.L, worden uitgewist. Lens hoeft zondag aan do Brassorskado in Delft niet to verliezen, ergo Lens raac niot verliezen. Wil de kans, dat Lens bij de eerste vier eindigt, worden beh0udon, dan raceten beide punten worden r.ieegenor.ien naar de Hengelolaan. En nogmaals, het in ~ogelijk. D,H:L. won van do 5 thuiswedstrijden, die zij tot nu toe speelde, or "slechts" twee tegen Lakwa on Wilhelmus raet resp. 1--0 en 2--0, 2x word gelijk(sospoeld - R,K,A,V,V. ,(0--0), en Texas/D.II.B. (1-1) - terwijl er 1x werd verloren ven Vorburch met 0-1. Andere nederlagen, die "De Hollandsche Leouw11 leed, waren uit toe-en Blauw Zwart ( 3-0) on uit toeen Wilholnus ( 2-1). U weet, dat ons eorsto c;aat boginnon aan "de 0rote opmars", dit zal çop.ter niot [l'aan zonder do r.iorole steun van u. Wij verwachten dan ook ieder Lens~lid zondag op de Brassorskade in Delft to horon en zien schreeuwen. 

Averechts. ) 

,, 



nr DE TELELE!'!S 

Deze week willen wij aan U voorstellen, bestuurslid Cees van Beek, 
Om dit interview mot hem te kunnen maken, hebben wij de heer van Beek thuis 
opgozooht, Het leverde ons eon gezellige en interessante avond op • . 
Wie is Cees van Beek? 

Ceos van Beek is 45 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen. Hij is eigcmaar van oen 
parketvloerenzaak. Hobbies heeft.en kan hij niet hebben, Al zijn tijd moet hij 
besteden aan zijn zaak, gezin en sinds kort aan L~ns. De heer van Boek is eon go-
ZGllige prater, vooral als hot g(l.at over "zijn" Lens. · 
De heer van Boek werd in 1937 lid van Lens, Als bewijs hiervan toonde hij enkele 
foto's uit die tijd, Hij voetbalde.enkele jaren en stopte or mee, Toen zijn zoon 
drie jaar geleden in Lens ging voetballen, werd hij weer lid van Lens.·Dat men 
hom niet was vergeten, bleek 1½ jaar later, toen hij al werd gepolst voor oen 
bostuursfunktio, dia hij vooralsnog niot arJbioorde. Toon Lens echter in oktober. 
j,l, in eon bostuurs-impasse raakte, deed men weer, maar nu een dringerdor ba
roop op hem. Zakenman van ]ook weigerde nu niet. 

nat behelst Uw taakomschrijving in Lens? 

Het is onmogelijk hier oen konkroet antwoord op te eovon, Ik moot er in iodor 
c;eval voor zorgen, dat h.<t' materiaal in orde is, Vorder is het moest de zakelijke 
kant van het bestuur, wat mij interesseert, Zeker nu do uitbouw van de k~tino 
moet worden eoroaliseerd, · · -· · 

,· 
Door veel trainers wordt geklaagd over het trainingsmateriaal? 

Ja, dat is nu do fout, die bij Lens heerst, Lokker kankorèn met z'n allen lan:s 
de lijn, .Maar or is niemand, dio iets zegt, Als iets wordt gekonstateerd op aller
lei gobied, neem hot• dan op mot de betreffende kommissio, die hot dan voorzover 
nodig opnoemt met het bestuur, Mocht raen· geen gehoor vinden bij de koramissie, d11n 
kan men alsnog kontakt opnemen met oen bestuurslid en dat hooft dan echt niet 
alleen op de maandagavond te gebeuren. · 

Hoe bevalt hot bestuurswerk tot nu toe? 

Ach , • , , het bevalt wel. Het vraast wel veel vrije tijd, Gemiddeld moet je 
buiten het weekend wel rekenen, dat je 2 avonden in de weck kwijt bent. 

Op do laatste lodenvèrgaderinis word, via de formatio-kommissie, door diverse 
leden (meer) medewerking toegozo0d, Eerlijk gezegd valt mij dit tegen (b,v. 
hot aanleggen van hot tegelpad), Werkt dit niet frustrerend? · ·· ·· · ·· 

Ja, zeker. Als j0 nu nagaat, dat er voor Fl.1.600,- aan tesels liggen; waar bij,w 
niets mee wordt gedaan, Hot is toch meer dan schandelijk, dat ·eon·handjovol 
led0n ( on dan nes de oudere) bereid is hot pad aan te loc;gen, Ook do verder'o· 
r.iedewerking valt togen b.v. de opkomst bij de door Lens georganiseerde féátivi-
toi ton, · 
Volg0ns mij ligt dit ook aan h~t feit, dat hot klubgebouw· qua inrichting eon 
schaftlokaal is en zeer zeker geen gozolli0heid uitstraalt? 

Dit is zeer zeker zo, Wij zullen dan ook bij ·ae inrichting van het vernieuwde 
klubeebouw hier zeer zeker rekening mee moeten houden, · · 

Ik dacht, dat het bestuur er naar streeft, rekroatie en prestatie-voetbal 
sam0n to laten gaan, Lukt dit voleens U? 

' . . 

., Ja, waarom niet? Do prestati·os· zullen de spelers samen met de trainer moeten 
leveren. Van. ons krijgen zij alle medewerking, Ook de rekreatio-voetballers 
kunnen onze,steun krijgen, als zij .maar làten weten, wà.t zij willen. Laten er 
uit die hook nu eens morisen mot suggesties.komen • 

4 

. , 

Ziet U de toekomst van Lo.ns mot optimisme tegemoet? 

Mot zo'n jeugd achter do hand. Ja, qua iirestatie-. on rokroatievoetbal. 
Hebt U zelf nog eon vraag ? . 

Ja, waar zijn dio mensen, die hun medewerking hebben toegeze6 d. 

ZATERDAG 2 FEBRUARI A, S, 

LENSIADE 

8,30 UUR 

Joe Pee 



PROQ~AMMA JUNIOREN 

ZONDAG 3'FEBRUARI 1974• Terrein: 

., 

14,30 uur 
14,00 uur 
10,30 uur 

G,D.S,2 · 
D,Z,S,1 · 

- Lens 2 
-· Lol'ls 3 

Quick Steps 3 - Lens 6 

E.!:'ast.Juswet, 
Ockonb\lrt,h 
Ni jkerklaa.h 

ZATERDAG 2 FEBRUARI 1974, 

14,30 µur .. 1 s--Gravondoel 
14.15 uur Flamin1,o's 2 
13. 15 uur· R.y.c.5 
16.00 uur · Leris 9 
14.15 uur Vios 5 · 
14. 15 uur Or.Blauw 2 
14.45 uur Quintus 3 
13.00 uur Triomph 3 
16,00 uur Lens 14 
13,30 uur Westorkwartior 
16,00 uur Lens 16 
14.45 uur Lens 17 
14, 45 uur Lens 18 
14; 15 uur Rijswijk 16 
14.45 uur Lèns 20 · 
13,30 uur Lens 21 

1 - Lens 1 
- Leris 4 
_;;, Lens 5 
-·velo 9 
- Lens 10 

. - Lens 11 
-, Lens 12 
- Lens 13 
~ Duno 7 

7 - Lens· 15 
- Laakkwartior 
- O,D,B,5· 
- Celoritas 9 
.:.. Lens· 19 
- S.V.G,W. 3' 
- Or.Blauw 6 

8 

Spprtpark,de Trekdam 
Sohaapwet,, Rijswijk 
Sohaapweg, Rijswijk 
V1 
M,Stokolaan, Escamp 1 · · 

.Sohimmelwe1, 
Korkstraat., Kwintsheul 
Zuiderpark, 2e ged. 
V3 . 
Duinlaan 
V2 
V1 

. V2 
Schaapwe1,, Rijswijk 
V3 
V2 

13,30 uur .. Lens 22 - Quiok Stops 12 V3 
14.15 uur G.D,A,10 - Lens 23 • J Lsd.Hoofdstraat 
,\FSCHRIJVIlTGEN: 

SohrifteliJ!:,: vóór _vrijda15avond 18,30 uur b:i,j dhr,G,;,d,Steen, Nunspootlaan 303, 
Telefonisch vrijdagavond tussen 18,45on·19,30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte): A-klassers ( 1 .t/m 8): dh,.-.J.!Iop, tel. 94,41,59 
B-klassers (9 t/m 15): dhr,O.Korte.kaäs;· tel,67,40,40, 
C-klassers (16 t/m 23): dhr,R,Beoker, tel,55,94,77, In noodgevallen kunnen de junioren no15 op ~atordagochtend tussen 10,30 en 11,00 · uur afbollen bij dhr. G.v.d, Steen, tel, 39,86,94, 

,'u,JCE!JRINGEN: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds de af
keuringslijsten raadplegen,·Telefonische informaties ·worden hierover 
niet verstrekt, 

- - ., NIET~PKOMERS: We13ens herhaald niet-opkomen worden de vol5end~ spelers dit sei-
. • ·zoej niet meer op[sesteld: •J ,Pompen on W ,Rots • .,,, 

- < • • 
• -KmEPERSTRAINING: dondorda1.s 16,45 uur voor. J,v,Kleef on S,Bruens, 

. zat~rdag 1Ó,oo uur voor' R,v.Wijn13aarde en J,Broniser, 
Bij verhindering bellen naar Nico _Drabbe, tel.29,24,96,. 

DE OPSTELLINGEN: 
LENS 1 wordt na de training bekendgeraaakt, Leider: Dh:r,C,Fra.nko, Samonkorast: 

LEUS 2 ----
LEl.1S 3 .. 

12, 15 uur Lèns-'-torrein. 
Als vorige week, mot R,v,d.Moer. Leider: Dhr.A.v.Bn.ggum. 
Samenkomst: 14,00 uur G,D.S,-torroin. 
Als vorige week, met J.v.Velzoh, Leider: Dhr.P,Janson. 
Samenkomst: 13,30 uur D.Z.S,-terrein, 

• 

LHNS 4 Als vorige week. Loidor: Dhr,A,Blok. Samenkomst: 13,45 uur Flamingo-ter
LE!TS 5 

LEIIS 6 

@TS 9 

Als vorige week, Leider: Dhr,J,Heynen. Samenkomst: 
12,45 uur R,V.C,-torroin. 

(roin 

Als vorige week. Leider: Dhr,F,Flumans. Samenkomst: 10.00 uur Quick
Stops-te:rrein, 

A,v,Volzen; E,Landraan, P,Por:reyn, T,de Kok, R,v.d.Laan, P,I!op, 
Ch,Wolte:rs·, ·S.B:rard, O.Borst, A, 's--Gravondijk, C,Sohenkols, A.v.kloo.f, Leider: Dh:r,J,Zoot. · 

LEUS 10:. P,Devilee, R,v.d.Kruk, J.Lausber(s, J,Lustenhouwe:r, M,Pepe:rkamp, 

·. 

•. 
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LEHS 11: 

LEUS 12: 

LENS 14: 

LDNS 15: 

LI:iifS 16: -------

L.Roesink, J.v.Rijn, J.Bronger, J.Brooha:i;-d,.-.B.do,Niot, R,!Iöfiiiäri, 
E.v.Luxcmburg. Loider: Dhr,N ,Drabbe. Samenkomst.: 13,}Q_u.Lons-terrein. 

G,Boelhouwor;. -K-,v.d.Ende, R.Leyn, M,Looye, G.Mahiou, T.v.Maron, 
R. v .d,lfoer, K. ,r ,d.Meys, M. v. d.Meyo, Th,Prins, J, v. Wel, P ,cl.o Haas, 
Leider: Dhr.W.Kouwenhovon. Samenkomst: 13,30.uur Lans-terrein. 

L. v ,Don burg, II,Uding, II, Coli, P. v' .• Duyn, C ,Lipnan, R, Wijsman, 
F,Kortekaas, L,Lejowaan, D,v.d,Zwan, W,Groen, E,Hoven, L,Tokkio, 
P,Blom, Leider: Dhr.J,Bijstervold, Samenkomst: 14,00 uur Lens-terrain, 

!11,Zwoden, R,Zotz; !I,G,Wubben, F,Kras, A,Hoenstok, C,!Iarland, R,v.d. 
Boogaard, R,Blank, R,Hoppenbrouwors, M,Jansen, R,Sand.ers, M,Prins. 
Leid.or: Dhr,II,Dankors. Sanenkomst: 12.15 uur Lens-terrein. 

II,Wubben, J,Wassercian, T,Mooyraan, L,Oostervaar, R,Kleiwogt (2x), 
M.d.e Groot, II,Groanewegen, A,Gord.ijn, A,Ellinger (2x), J.Spoler, 
A,Koevoo.ts (_2x), R,v,Leed.en, Leid.er: Dhr.Sandifort. 

F,OostO:yén, P,Ilear,1skerk, A,Palt, 1(,Si,.:,s, R,v,Eld.oren, P,Dullaart, 
II,W,Sohmitz, J,do Korte, T,J,Grïnborg, A.Koovoots, A,Ellinger, R,KleiiK ;'., 
Leider: Dhr,M,Vorheesen. Saraankomst: !2,45 uur Lens-terrein, · ·. 

F,Fortnan, W,Frantzon, R,v,Loon, O,Iluis, R,Koyzor, R,Noordoloos, 
A,Ovorgaauw, P.Valkonburg, R.Versteos, C,Varmaulon, P,Lolyvald, 
C.v.Boek, Leider: Dhr,O,Kortekaas. ·· 

.: • + 

LD1'TS 17: M.v.Baggura, R.Bon, W.!Ieynen, S,v.d.Meer, W.Valentin, F,Verbarendse, 
F,v.Velzen, P.v.d,Burg, P.Luoas, A,Koevoets, J,Rienen. Leider: 
Dhr.W .Michels. Ros,: E.Kaudorer. 

LENS 18: II.du Chatinior, A.!4aas, R.Pereira, T,v,d.Tol, II.Vink, R.v,Eijk, 
JI,!Iopponbrouwers, F,Scholtos, A.di, Jong, L,Straub, J.v.d.Brando,' 
J .• En{3'ele, D,Pronk.-Loider: DJ::ir.J.Colpa. 

LDNS 19: - Als bokond. Leider: Dhr,!I,Vorbarondse, Stl!Jenkonst: 13,15 uur Lens, . \ 

LEtTS 20: Als bekend. Leider: .Dhr.R,Petors. 
LEUS 21 : A].s b.ekond, Leider: 'Dlir, W :v.d.. Tol'. 
Liit'fS 22-: Als bekend, Leider: Dhr,A.Dnuraan. . ' 

.... -··"' ·- . 
LEl.'IS 23: Als bekend. Leider: · Dhr.A,·nanning. Sa• enkorast: 13. 15 uur Lens. 

SPELREGELAVOND, 

Eon laatste vertwijfelde poging ora voor do op 8 februari a.s. in do B,M,T,
kantine goorganiseorde·K,N,V,ll.-spolre&ola-vond nog 2 A-klassars en 1 B-klassor 
to strikken, Laat ons niet in ons hemd staan, Meld ja aan. Tol. 39,86,94 of · 
bij oen van do Juko-loden op hot veld.· 

PROGRAMM.A PUPILLEN EN WELPEN 
~UP IL L E·N · 

ZicTERJlflG 2 FEBRUARI 197 4, 

12,30 UU:J:: 

11 .. ,00 uur 
12,30 uur 
12,15 uur 
1~.30 uur 

Lens 1 
s.v.II.1 
Lens 3 

- R,V,C.1 
- Lens 2 
- R,V,C,3 

Fla• ingo 1s 2 - Lens 4 
Lens 6 - Lons 5 

Terrein: 

V1 
Erasnusweg 
V2 
Schaapweg, Rijswijk 
V3 

LENS P 2 KRtJîTE!:lAKTIE LET OP SPECIALE PUBLIKt,TIE 
HELPEN 

Z~TERDAG 2 FEllRUARI 1974, 
11,30 uur Lans 1 - B.M,T, 1 V1 
11 , 00 uur v.u.c.2 - Lens 2- Loudonstraat 
1 3.00 uur Duindorp S, V .1 - ,Lens 3 \)ckonburgh 
11 .oo uur H.D,V:2 - Lcni;3 4 Zu:j.d.erpark, ,2e- god; 
11 , 30 uur ·Lens 5 - v.c.s.5 V2 



.,L1'0Glil!l J V l!W.l!:N : , 
. ' . 1... ,., 

Schr.ifteli.j~ : .v66r .vrijdUffavonit 18,30: uur bij dhr,G.v.d,Steen, Nunspoetlaan 303, 

Telefonisch: "l:l'ijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in· geval van 
.:;:;iekto); tel. 66. 1 3. 14 Klub1se bouw. ' 

In noodgevallen kunnen de pupillÓn on welpen nog op zaterdagochtend tussen 9,45 on 
10,15 uur afbellen. Tel.66,13.f4 klubgebouw. 

-~FICEURINGEN: Bij slechte weorsomstandieheden steeds eerst de afkeuringslijsten 
raadplegen, Staat daarop oij "Pupillen en Welpen" vermeldi ''GOEDGE
KEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen. IN DIT 
GEVAL MAG ER DUS lTIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD Nl.AR EVENTUELE 
AFKEURil'TGEN. .. . 

Staat bij de afkeuringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"•"ZIE llFJCEURilWSLIJST", dan • eet als volgt worden (sehandeld: Voor de . . 

thuiswedstrijden .moot juniorenlijst worden eoraadpleeed, Zijn de wed-
strijden van Lens 9, 14 en, 16 goedeekeurd, dan gaan ook de Pupillen-
en Welpen-wedstrijden op ons veld door. Uitsluitend voor de uitwed
strijden mag in dat. {seval telofónisch worden geïnformeerd, of hun 
wedstrijden doore;aan .. (Tel.66 .13. 14.) on wol zaterdagochtend tussen 
9,45 en 10.00 uur. • · 

DE OPSTELLINGElî: .. 
rc!:!iL~_! 

LENS P 2 

SCHRIJF IN 

LElrS P 3· : 

Lmrs P 4 

LEffS P 6 : 

LilffS W 1 

LilîS W 2 

LTI.'fS W. 3 

R.Bloks, R.Groen, R,v.d,Iloek, L,JanmO:at, F,Lekahena,' R,Loveriks, 
R.Michèls, H. v.d,N.iouwenhuis.en, F,Rons, M,Rutgers, M, Veenman, 
M.v.Zwol. Leider: Paul. v.d,Stcen. 

R,v.Bil.ggum,· F,Blom, P,Eys, P,de Groot, O,Köneman, M, Leyn, M,Meerr:mn, 
C.Odenkirchen, R.v.Oos;ton, R,Rademaker, T,v.d,Burg, IJ.Sc4i.J?Pe_ren. ,. _ .. 
Leider: ).l.ob Hoefnagel. Samenkomst: 10,15 uur Lens-terrein, 

LET OP DE KR.tlNTENAKTIE' SPECil'cAL VOOR P 2 ·· • 
Ook als het voetballen is afgekeurd, normaal verzamelcm. 

VOOR DE KAMPEN. 

R,v,Dijk, E.v.d,Harst, B,Ilenkes, G,de Kok, B,v,d,K.ruk, M,Ras, 
L,v,Rijn, P,Scholtes, E.Sw=t, F.Tolenaars, B,Vcstcr, R,Wasscrman, 
R,Wasserman. Leider: Joop Moulaman. · 

DE COCKTJ,ILKOMPETITIE IS WEER BEGONNEN 

R,Buys, D,Franken, R,Fromberg, R,de Gruytcr, R,de Raas, P,Krol, 
N,Noort, II.Raaphorst, M;Riemen, R,v.Ruyven, J,Scbneidor, J;v,Straalen, 
T.Wandors. Leider: Fred de Kleyn. Samenkomst: 11.15 uur Lcms-terrein, .. 
E,Buyson, R,Grioberg, ~.Ilooghiomstra, B,Iloppenbrouwer, K,de Kleyi,, 
J,K.rij&soan, 1-1,Lustenhouwor, R,Matthijssen, E.Sandifort, M,Sontcn, 
P .Tettciro, F. Valkenhof, F. 1-lelling, Loider: Dhr ,Iloppenbrouwer. 

KOM WOE!ISDAGMIDDJ,G OM 14,00 -UUR OOK TRAilTEN. 

R,llrnold, G,Bentvelzen, R,Bergenhenegouwon, R,Boolhouwer, F,Dullaart, 
F,v,Gorp, F,v.d.Hoevon, .I.Overklift, V,Paquay, L,Steemers, M.Wolling, 
M,Wiloer, I,v,d.Zwan, J,Ilooghiomstra. Leider: Coen Ilooehiemstra. 

. ~ 

M,v,Adrichenî•, W ,Colpa, E,Eykelhof, R,Groen, B,Heemskerk, R,v,d,Ilook, 
R,de Jon0 , M.v.d.Lans, J.Odenkirohon, P,P;ronk, L,v,Rijn, E,Valentin,: 
Leider: Hans Zoun. 

C,Bergoans, K,lloon, P,v.Es, P,Harland, T,Harland, W,de Jong, 
R.Kanis, A,Kuiper, E,Perreyn; J.Rombouts, V,Veenman, J,Uasserman, 
J.v.d,Hoff, A;Koks. Leider: Guus Heynen. Samenkomst: 9,45 uur (Per ,::.u-: 
to?' Gaarne medewerking van· do Ouders voor het vervoer), ·. 

M.Bon, B,Driesson, J,!.Dutróe, R,Franke, il.Franken, J,Greve, 
C.Hoofnaeel, R,Jiouweling, I.Kaffa, R,Uiggebrugge, T,v,Pruyssen, 
R,v,Pruyssen, M,Groen,rnegen, R,v.Overvest, B,Ro?zendaal.. Leider: 
Jos v.d.Endc. Samenkor.mt: 12,00 uur, ' · 

DE COCKTAIL IS WEER BEGONNEN •. 

M,v,Boheemon, M,v,d,Iloocaard, R,Boogaardt, B,Boelhouwer, E.,v,Dop, 

' ' 7 



A,v,Gorp, R,!Iouweling, J.Koevoets, R,de Kroon, M.v,d,Wallen, E,Warmon
hoven, ,I.v,Wassma, II.Zoek, E,de Groot. Leider: Lox v.d.1!Ger, Sar.ionkor:e t: 
10.15 uur, 

LEffS 1f 5 : A,Blittorswijk, E,Jagor, L.v,Leouwen, W,v,Mclzen, E,Metselaar, 
J,Rie.r.ien, E,v.Santen, J,SohueraiG, J.v.d,Spiegel, Aiv.d,Soho_nk, .. _ 
M,v,Velzen,E,Vos, R,Wannée, M,v,!Ioudt, M,Saarloos, Leider: Dhr,J,Rio-
raen. : 

KOM WOENSDAG OM 14,00 UUR OOk TRAINEN, 

Kil.i'J'ITENAKTIE · . 

:.rgelopon woensdo.g hebben wiJ Gen begin gemaakt aan de nieuwe krantonaktio. Enige 
p:tpillen hebben in do Rados huis aan huis eon folder vers:;,rcid, In deze folder 
·;:rarren wij° de mensen ·o• hun oude kranten voor ons te b0w"àroh; Ko.monde zaterdcg 
:;aan wij nu -in dozo wijk do kranten ophalen,, terwijl v.andaag in een andere wijk, 
do 0:0;i:'dön, · folders .wordeh .bezorgd. Zoals jullie in do Lens~revue van ènkelc weken 
~elodon hebben gelezen, is het de bedoeling, dat we iedere week één elftal in
::,chakclon, dat zal helpen bij do krantenaktie ... 
l' 2 • is hot team; dat do spits z:il afbijten, Hot is de bedoeling, dat jullie oor,·• 
-- ,gao.n voetballen oh daarna 11ot z'n alhm kranten op aaan hi:üon, llij do san:m1·-
1:-1rast krij.gon jullie te horen, hoo l10t verdor in zijn werk gaat/ Is het voctballc;.o. 
a::"r,ekcurd, dan aaat de krantonaktio gewoon door on raoot_en jullió ook verzaraclcn, 
~oo.ls bij do opstélling- stn.at veroqld. Wij hopen o:;, jullie medewerking, zodn.t do 
;:r·:mtenaktie één 1:sroot sukscs wordt. 
:ict is natuurlijk ook noe steeds moe-olijk oo zelf kleine sta.pol tjos kranton r.iee 
te neraen en ze in do container te deponeren. 

T_;Ul1S_ 4. - O.D.JJ,2 • Lans 5 élio.IIaghc 3 
:~.s.o.6 - Lens 9 

r,ons 10 O,D-.JJ,3 
I,ons 11 - G.D.A,4 
Lens 12 Spoorwijk 5 .... 
Lens 13 - Scheveningen 10 
R,A.S,4 - Lens 14 
Lens 15 - Quick 9 

Stc..>id A 1 t/m 26-1 :..1974. 

~~ucdunur.1 
7.U,C. 
Ko.twijk 

0 ,N .... ~. 
1Tilholous 
L:JNS 

's-Grn.vendeel 
·r."J.P. 
L~.:J'.c.· 
;3,V.W, 

.. ~1-1 :·,. ," ··~ ,_.,,;,-. ~!: 

O.·D.µ. n.a.g. 
3-1 
0-3 
1-1 
2-1 
8-0 
Schev.n.o,,g, 
3-2 
0-3 

12-1,8 
12-17 
13-17 
14-17 

. 13-16 
13-13 
12-12 
12-H. 
14-11 
12-10 
11- 8 
11- 6 
13- 6 

. Gorn.rd. 
'· 

~ : .. ;;,- . .. '".,,-.: 't' •'_'. . I"!{' •• , 

R,V.C.12 Lens 16 
Jl,M,'J:',6 Lens 17 
II,B,S,7 Lens 18 
Lens 19 - Westerkwartier 1 O. 

"R, V. C. 16 - Lens 20 
Lans 21 rr.v.v.9 

. Scheveningen 16 - Lens 23 

(·, : • ;~_ •:.\.. li 

1-r· -- ··-···-·-

4-1 ···-· -~·--·. 
6-0 
2-2 
7-2 
2-1 
3-1 

Wedstrijdvorsgn.l Lens 5 - die Ilagho 3, 

In de eerste helft hadden we een' 1aocrdor-• 
heid en ,rnrdon er goodo aanvallen oi)ce
bouwd, lfa con eo0de aanvn.l kroeg Remiin:c-· 
de bal en hn.d e0n behoorlijke sohiotk'1:1s, 
man.r hij zag Brouwer vrij staan, Hij tó.'~ · 
te do bal door en toon kon Brouwer het 
eerste do0lpunt scoren. Vann.f dn.t raoum: ~ 
ging het ook beter in do voorhoede. Uit 
oen inworp kroee Jlrouwor de bn.l en na 00.1 

pan.r uan to zijn gepasseerd, tikte hij ~-o 
bal door naar Roesink, die het tweede 
doelpunt uaakte. 
No. do rust kwa11 Die liaghe opzetten on 
kresen een paar kansen, Na oen 11isver-

. stand in de achterhoede kon eon speler 
·,nm .Die Haghe- de bal over do doolraan lepelen. Die Ha1:she kr0og nog oen 'goede kans, 
r,n:1r Tetteroo tikte do bal knap over de lat. Vln.k voor het eind kregori wc nog oe:, 
corner. Vq.n d.er An.r giI).g r.1~0 naar vor,on,en_ kqn do bé1l or.ihalon. Do verdodi1sin1:s.~.: .~c: 
', C'...11 Diê' Iln.êhó kóh do "bal niet· verwerken 011 ·dit betekende: 3-1. Hot was· een vor
iionde ·overwinning. 

Vcrsln.g: Lens 10,- O.D,B,3: 1-1. 

Of hot nan de resorvoshirts (raat ru[sUUG!I:l<;irs) hoeft golo[s";n, weet ik niet, od-ar 
deze wedstrijd is •niet geworden, wo.t d.o jon.geus en ikzelf er vn.n hn.dden verwacht. 
In do beginfase zag hot er door tweè snelle doelrijpe kansen nn.n.r uit, dat WJ.J 
dit O,D,JJ. 11et g011ak konden hebben. ·llert rlo· Niet schoot rakelings naast on Max Po-· 



pcrkanp hoofde de bal álloon me.ar• aan te ·raken .om' to scoren, mmr trapte orovor·
.hoën:, Lens bleef aanvallen on·O,D,B,--wist do stand nog stoods •1:1.-ot alle raogolijko 
(prof)trucjes· blank to houden, Mao.r eindelijk lukte het doordouwer B0rt do Niét 
do O,D,B,-vosto to doorbroken, rao.ar werd binnen hot beruchte gebied aangokouon · 
or.1vcr1:sctrokken, waardóor do bal op do stip belandde. Penal ty-spooiàlist Johny 
Brooho.rd dcied zijn taak voortreffelijk: Hierdoor was O,D,B; dusdanig aangosla5on, 
dat Lens nog onko·le raooie kansen kreeg, ·uaar do afwerking.liet to wensen over, 
:na een verre uittrap van do O,D,B;-eoalie kwara· de bal bij hun snelle roohtsbuitoa,, 
dia quà snelheid achter toch do raindere van Hans .Lustenhouwor was, raaar Ilans 
spoelde 'do bal zo slap op keeper John Brenger terug, dat hot voor de snelle O,D-i'·· 
or oen makkie was era to scoren, 
Deze -togonsla,_i is dit nervouzo én kateri1,e Lens do gehele wedstrijd niet neer to 
bovonégekoraen, ondanks hot feit, dat hot spelpeil toch altijd nog boter bleef 
dan dat van hot hardnekkié, vordodigendo' on snoloountercndc O,D,B, 
Lens 10 doet· or goed aart vo·ortaan do vrijdagavond voor 9011 belan1,rijko wodstrij,1. 

op 1sepas to wi jzo door to brengén, anders hooft trainen ook c,oen enkele zin raoor, 

Nico Drabbo. 

COCKTAILKOMPETITIE, 

Op woensdag 30 januari a.s. zullen de volgende wedstrijden worden ecspocld: 

oc1 14,00 _uur 
14-.45 uur 
15.30 uur 

Feyenoord 
Barcelona 
A,C.Milan 

- Bayern München 
- Ajax 
- Real Madrid 

tototip 1 
1 
3 

;,11e·pupillen on welpen kunnen zich hiervoor opgeven a.s. woonsda6 on 13,30 uur 
in ons klubgebouw. Wij verwachten zeker wGer ca. 70 man, zodat elk elftal weer 
volledig kan draaien, -·- . 
Dij slacht weer kunnen jullie in hot klubgobouw terecht, waar jullie diverse 
spelen kunnen beocifonen. r.v.n. 
Z.'J\LVOETB..\LTOERNOOI, 

Afgelopen zatordae hebben 2 welpen- on 2 pupillen-teams bestaande uit 6 qan pqr 
toai;i do Lensklouron vcrdodi{ït in dé vo:Î.lin6 Noord to Poeldijk, 
Ora 9,30 ,Ulll'.',J>cgonnon do pupill0nteans, Er werden 5 wedstrijden i;ospoold van 10 
r.ünuton. · 
Toam 1 behaalde de volgende resultaten: Ilonsolersdijk 1 

1 s--Gravenzando 
B,M,T, 1 

- Lens 1 : 1-0 
- Lens 1 :- 0-1 
- L0ns 1 : 0-2 

Gr,Willen II 
Delfia 1 

Vao 1-Lons 1: 1-1 
- Lens 1 -:0-1 

Dit bracht eon 1'sto plaats in de poule op, 
Hot tweede 'ton.ia word tweede achter O.D,B,1, Do uitslagen waren: 

Lens 2 - O,D,], 1 2-3 
Wostlandia 3 - Lens 2 0-2 
B,M,T.2 - Lens 2 . 0-3 . 
Dclfia 2 - Lens 2 : 0-1 
Verburoh 3 - Lens 2 . 0-2 . 

Do welpen deden het nocr-botor. Allebei de toans worden 1sto in hun poule. 
ITior duurden de wedstrijQen 12 minuten, 
De uitslagen wár0n: · B.M.T. 1 

1-fostlandia 1 
Gr,Willon II 
Lens 1 

Lens 2 
Lens 2 
B,M,T,2 
Wostlandia 2 

Vac 

- Lens 1 0-0 
Lens 1 1-4 

L- Lens 1 0-1 
- 1 s--Gravonzando 

- Ilonselorsdijk 1 
... - O.D.D.1 

- Lens 2 
- Lens 2 

Zoals U ziet,. was· hot 0en 1soslaagdo dag. 

C-KLI,SSE QUIZ, 

1 0-0 

: 0-0 
1-0 
0-3 
0-1 

Verloden week wo'onsdac;, was hot do laatste avond, dat in do kantine van Spoorwijlc 
do quiz voor C-klassors.word {iehoudon. 

., 
) ·. 

Eerst spoelden LaakkwartiGr en Spoorwijk togon elkaar. Spoorwijk won mot 23-14 on~ 
,' 



: ..... 

had hierdoor ook 4 punten net als Laakkwartier, 
Daarne spoelden A,D,O. en G.D.S, tegen elkaar, A,D,O, won, mot oen aantal punto::, dat door niemand anders in een yan de oorél,qro quizen was cohaald. Het was uit-
eindelijk 30-14; , 
Hierna kregen We eon kleine pauze on na_ deze pauze, zou do bçslissing mooton 
vallen, wie 1e zou worden, Het _was Duno of Lens,· , ,. 
JTet 1 e onderdeel was alger:1eon: hiervoor kwamen Harry Planken on Ild Maas, Harry 
;coordo 3 punten on Ad 2 punten on we hadden hierdoor eon 5-3 voorsprong, 
liiorna was het onderdeel aardrijkskunde aan de beurt, hiervoor kwamen Harry Planken en Winfried Vi:,,lentin, Harry scoorde 7 punton en Winfriod·2 :;mnten, hier
door was do stand 14-5 in ons voordeel, 
IIet volgende onderdeel, muziek, bracht na later bleek ons de overwinning al. 
Marcel Kerkhofs on Wouter Frantzon zorgden voor oen 22-9 voorsprong, Marcel 
scoorde 6 p, en Woutór 2 punten. 
Hot laatste onderdeel sport was nu aan de beurt, Arno Ovcr(l'aauw en Chris Vor
• oulen dederi dit, Arno scoorde 2 punten en Chris ook 2 punten. 
Hierdoor was de totaal uitslag 26-14 voor Lens: dit betekende, dat we 1e waren 
aowordcn. ~ 
J)o prijsuitreiking eoschieddo door internationaal voetbalscheidsrechter Charles 
Corvor. Iodor tear:1 kroeg oen vaantje on er was ook nog oen groto· wissolbokor 
voor hot winnende team. 
Voor ik do totaal'stand bekend ga maken, wilde ik do jongens, die aan do quiz 
hobbon moe(l'edaan, heel hartelijk folici toren mot hot behaalde. rosul taat. 
En natuurlijk wil ik do voroni6 ing Spoorwijk bedanken voor do eozollighoid, die er iedere wook weer 'was on alle mensen, die aan dozo quiz hebben r.ioogoholpon, Dan nu ào stand: 

10. Lans 
2o, Duno 
3o, A.D.O. 
4o. Laakkw, 

e;2.~J22.2.l9: 
5 
5 
5 
5 

wodstrijd_punton 

8 
6 
4 
4 

1sescoordo punten'. 

110 
107 
109 

~ 

· _. 5o, Spoorwijlç 5 4 
, 103 

97-
91 6e. G.D.S, 5 4 

Leider, 
DISKO-AVOND. 

De jongere Lens- on Kwiek Sport-garde hooft weer eens volop kunnen genieten in 
ons !clubgebouw, Dr,Dum• y 1 s Diskotheok hoeft nar:1olijk afgelopen vrijdag do muziek voor oen ouderwets gezellige dansavond verzorgd, Hot was zonder neer eon erg sfeervolle avond, die wo dan ook zeker snol weer oons over zullen doon, 
Overigens hebben wo Dr,DUI:lJ:lY voor volgende maand ook weer gekontraktoord voor do oudere lodon. Dit wordt dan 22 februari en we zijn er van overtuigd, dat dit woor oon goslaa.gdo avond zal worden, not als vorige woek, 

KaKa, 
Vorige weck ontvineon we hot bericht, dat Hans Dijstcrvold zich uit do KaKa hooft toruggetrokkon. Hans, bedankt. voor do 11odoworking •. 

PROGRAMMA LENS DAMESELFTAL 

Vorige weck woensdag kwam DZS niet ·op, 
zodat or niot kon worden gespeeld, 
Hot zal or nu wel op uitdraaien, dat 
DZS uit do koi;ipoti tie wordt toruggo
trokkon. Dat betekent, do.t do stand 
1aoot word.en gokorrigoord, 
Dit is hiernaast ·gedaan. LillJS staat op 
clo tweede plaats,· Koploper C'8lcri tas. 
staat twoo punten voor. Maar Lens moot
nog uit togen dozo klub spelen. 

KaKa, 

DE ST;\ND" ( t. o, r:1: 20 januari) 
Colori tas 8-6-1-1-13 
L E N S 8-5-1 -2-11 
SEP 10-4-2-4-1 0 
Postduiven 8-3-3-2- 9 
PDK 7-3-2-2- 8 
Duindorp 7-2-2-3- 6 
GDA 8...'.1-3-4- 5 
rr.v,IIolland 8-0-2-6- 2 

14- 4 
10- 7 
10-10 
9- 7 
6- 4 
9-11 
4- 9 
2-22 

Van groot belang is natuurlijk, dat ook do andere wedstrijden worden gewonnen, Zondag kan dat bijvoorboold tegon GDl\., Or:1 11,45 uur begint deze wedstrijd 
op hot terrein van GDA aan de Enraastraat in Loosduinen. Voor vrijdag, 8 februari is voor do zoveelste, wml de wedstrijd Duindorp-Lons vasteostold; aanvang 20.15 uur, Verzamelen voor do wedstrijd G,D •• l.. or:1 10,00 uur op hot veld. Do training 

. vrijdag bogint om 12"JQ, gelieve om 12"12. aanwezig to zijn. 1 0.. ----- -----
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Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Sn.el 
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0 F F I C I E L E MEDEDEI;."INGEN 

ELFTAL VAN DE WEEK: 

Op de vorig jaar gehouden hearing werd het toen gelanceerde idee "elftal van de. 
week" door de aanwezige jongens met enthousfasme begroet. 

Reeds geruime ·tijd leeft het idee om met name de junior~n en pupillen iets meer 
in te schakelen bij het werk, dat wekelijks door en voor de vereniging nu eenmaal 
ll'Oet worden gedaan. Nu draaien. daar meestal de senioren en/of niet_-spelende leden 
voor op. Zij doen dit met plezier, maar enige hulp is daarbij tooh wel gewenst. 
Vooral in het kader·van de grotere zelfwerkzaamheid van de leden - vooral de laat
ste tijd wordt hier gelukkig resultaat duidelijk merkbaar (kantine ! !), is hulp 
van álle leden noodzakelijk, dus ook van•junioren en pupillen. 
Het ELFTAL VAN DE WEEK-idee gaat hier, met medewerking van de jongens, in voorzien, 
Ied.ere week zal een daartoe aangewezen elftal enkele karweitjes of werkzaamheden 
moeten verrichten. We denken hierbij bijv. aan: 
zaterdag gedurende de d;rukke uren: in het klubgebouw te assisteren met opruimen 
va..."'.l vaatwerk en fles jes. 
zondag: in de ochtend enkele jongens en 's-middags enkele, 
Het assisteren op zaterdag met- het ophalen van kranten en doordeweeks het ver~ 

· spreid0n van cl.e fo:I.ders hiervoor in de buurt. · · 
Reke1,ing houd'?nll; met de zomerperiode en vrije resp. afgekeurde weekend zal elk 
elftal éénmaal, ho.ogui t, tweemaal per seizoen aan de beurt komen, hetgeen implicee:;:,t, 
dat LEmS een- of, t1<,eemaal per jaar cp elke junior of pupil een beroep doet 3 of 4 
uurtjc•s··w'at· voor zijn klub te doen. 
Dit moet toch mogelijk zijn. 
Wij hopen, dat onze· jeugdleden degenen, die wekelijks vele uren yoor hun plezier 
ac.n het werk zijn, niet in• hun· herad laten· staan. 
Wij rekenen op ieders medewerking 
De hele organisatie van e.e.a. is in handen gelegd van Aad Bogisch, Hij zal steeds·· 
tijdig met de leider, wiens steun en enthousiasme onontbeerli.jk zijn; kontakt opne ·· 
men om een werksoheraa te maken. 
De ouders van de jongens zullen oo.k worden ingelicht over de bedoeling van deze 
belangrijke nieuwe stap. · 
Nogmaals j:,ngens ;· wij hopen op jullie aller meèl.ewerking. Het is voor je eigen 
klub ! 

NJ.Em/E LEDI!N 

_ 1oc4 E.A.de-Gr00t· 
__,,1005 · ·· J .N.Hooghielllstra 
/1006 A.J .Koks 
,,- 1 007 R ,H. van Ove!'ves·t 

IN BALLOTAGE 

H,M, Reeuwijk · 

ADRESWIJZIGINGEN 

· 13-04~/5 (tr). Hertenrade 165 
08-07-62 (P). Heilostraat 160 
12-12-63 (W) Hengelolaan 657 
24-09-63 (w). M.Stokelaan .2488 

12-02-65 (W) Gietenstraat 184 

"0946 
/0442 
r:- ')1 84 
...- 0624 · 

M,J.van Adrichem naar Willem Pijperstraat 218 
J. A. Rieraen .. .naar Drapeniersgaarde 89 
N .r,I.de Gruyter • naar Watertuin 4· Wilnis 
J.B.Zoet naar Binnenwater 166 Zoetermeer 

VAN DE LEHS-STRAFKOMMISSIE. 
;:=-:--======-;;;:;:=:.::=========;:;:;=-=-

ing. 

668523 
232477 

664418 

669203 

233972 
678156 

02979-5615 
19/2 • 

,,. De St:~afkommissió · heeft f(.Slabbcrs 'voor 4 bindende wedstrijden geschorst 
voor zijn optreden in de wedstrijd R.v.c.5 - Lens 5. 

De Strafkommissic van de K.U.V.B. heeft P,Schönherr geschorst voor 5 bindende 
wed.st:;:,ijden van Lcms 2 ingaande 18 januari, 

lfAT DACHT JE Wa~T ? ! 

- Hans !(:oet en Astrid Köner.iann van zins zijn? 
Zij willen gaan trouwen en wel op dinsdag 19 februari a, s. in het stadhuis ·1 

' 



? 

Javastraat 26. J)i t huwelijk van Hans en Astrid zal worden bevestigd in de kape}. 
van huize·st;·Joseph, K-ootwijkstraat.37, .. U kunt het p11ar van 17.00-18.00 uur ,; 
feliciteren in de Bistro "Onder 't oude Raedthuys", Groen~arkt. - -

Er deze week gebeurde mot de rodaktionè1-ê goedkeuring? Die gaat naar Lens" 2 
on Rob Hoefnagel.. - ~ -· -- ---- ·· 

- Jeffrey Uol ters Rückort er op 29 januari 197 4 hee_ft bijgekregen ? 
Een broertje van 3890 gram, 52 cm. lang en donkerblond haar. Martin 
van harte gefolici teerd met jul_lio zoon Dennis. 

+ 
en Veronica 

- Onze rodakteur hoorde op de tribune bij D.H.L. ? Dat de wedstrijden van ons 
oers te voortaan om 15. 00 _ uur zullen beginnen. Immers alleen in .. de 2de helft 
spoolt_Lens oen goede wedstrijd. 

Er ·mot de "Straathdf boys" afgol.open zondag gebeurde? 
Zij ·kregen van de onderste les in het maken van doelpunten. Met eon schandalige 
1-2 nederlaag worde_n, zij dit seizoen voor hot_ eerst vorslagon. 

- Onze junioren van Lens 2-1 prestoorden ?. Uit 10 ~(odstrijden wisten zij 20 pt!:~-~:~ 
te halen. · • · · · 

.: -~-' 
En Lens B 1 ook nog steeds, ongeslagen is ? . 

. ' 
- Het overgrote deel dor mensen bestaat, doch niet leeft ! 

- Do rcdaktio al haar benzinebonnen beschikbaar wil stellen aan do grootste 
s joikert ? Dat hij , zich melde ! 

' - Erik Knijnonburg er van vindt, nu hij al sinds septor.ibor niet r.1oor kan spelen ? 
Nou, hij_ vindt het maa:r niko on het ·zal nog wel oen tijdje duren vak voor hi_j 
weer d!e wei in raag. Wol zou hij het fijn vinden als er eens wat junioren (0~ 
senioren) postzegels mot hora willen ruilen. Adres: ]orostoinlaan 227, tol. 
611059. Doen!! - · 

- lra de Da-co or nu ook nog wel oen Ho-co in hot leven kan worderi geroopon. 

- Lens P 3 en Jun.10 deze weck elftal van do week zijn 

TEXAS - LENS 

ROEPT HERillUERINGEN OP 

Mot do wedstrijd Toxas - LENS in het 
vooruitzicht willen wo maar kort stil
staan bij do 3-0 npdorlaag togen DHL. 
De eerste de beste DHL aanval leverde 
al oen voor LEffS angstige vrije trap
op-do-rand van hot strafschopgebied 

Do stand: 

1 • Wilhelmus 
2. RKAVV 
3. DHL 
4. LFC 

14-9-3- 2-21 
14-6-7- 1-19 
14-7-,-4.,. 3.,..18 
14-7-3- 4-17 

25-13 
22- 9 

'18-12 
19-1? 

op. Hot duurde tot vor in do eerste 
helft oor Lens van die schrik was be
kor.1on. Haar toon stond DHL intussen 
reeds • et 2--0 voor. In de tweede helft · 
viel LEl'TS voortdurend aan. Maar do aan
vallen • iston overtuiging on raffino
r.10>:1t. Kort voor tijd word het zelfs 
3-0, toon eon foutje van Frank Raaff 
word afgestraft, De opstelling was: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e 

5" 
6. 
7, 
8. 
9. 

10. 
11 , 
12. 

Lugdunum 
Vorburoh 
Bl Zwart 
LE N S 
1'Taaldwijk 
Lakwa 
Texas DIIB 
Vol,; 

14-6-4- 4-16 
14-5-5- 4-15 
14-6-2- 6-14 
13-4-3- 6-11 
13-3-4- 6-10 
14-4-2- 8-10 
14-3-3- 8- 9 
14-2-2-10- 6 

Cees v.d.Book - Poter do Jon,gh, Fra.~k Raaff, Jan Englobert, Hans Zoet -

23-14 -
18'-16 
22-24 
12-21 
14--15 
15-~2 
14~23 
10-27 

Ton Hop, Fred do Zuart, Dick Brandonburg.:.. L()slic Hazolzot, Donald Sohönhorr, 
Ap Korte.kaas. (In do tweede helft kwaracn·Ruud Fort• an on Harry ]randonburg· nog 
hot veld). 

Verrassend was do overwinning van Lugdunur.i op LFC. Blauw Zwart blijft opmerk-3-
li jko roou~taten boeken, terwijl Naaldwijk zich door Lakwa liet verrassen, 
RKAVV won van Vorburoh en Wilhol1:ius van Teo:as. 

Pr1:1gr2.ra.ma voor zondag: 

Tcxas DHB - L EN s 
RXAVV - Naaldwijk 
Velo - Lalrna 
LFC - Bl Zwart 
DHL - Lugdunu• 
VGrburch - Wilh. 

,. 
· Het· gaat hier o• eon inhaalprogrlà-m@a uit 

doèombor., De ploegen koraen voor het eerst 
togen elkaar uit. Texas is oen ploeg zondc,c• 
la;ali toi t, maar mot 00n eni:>rme dosis inzet: 
Dat ,_was destijds in do derde klas ook al zo., 
Toon won LENS de beide kompetitiewodstrijdon 



en werd ee beslissingswedstrijd om de promotie verloren. Een overwinning van LENS 
is wel van belang om niet al te dicht bij de gevarenzone te komen, 

PROGRAMMA SENIOREN. VOOR ZONDAG 10 FEBRUARI 1974, 
Scheidsréchtcr: 

.14,30 uur Texas D,H,B, 1 
· 11.00 uur Lens 2 

12,QO -uur O,D,B,2 
11,0CJ uur· R,K,A.v.v.2 
12,00 uur B,M.T,3 
10.00 uur Sèheveningen 5 
12,00 uur · Oliveo 4 
14,30 uur Gr.W ,II Vac 5 
11,00 uur • Verburch 5 

- 14.00 uµr R,K.A.v.v-.7 
1 0 , 00 uur Lens 11 
12,00 uur Lens 12 

LIGGING DER VELDEN: 

- Lens 1 
- R,F,C,2 V1 G1 L 6/4 
- Lens 3 • 
- Lens 4 
- Lens 5 
- Lens 6 
-;- Lens 7 
_; Lens 8 
- Lens 9 
- Lens 10 
- Celeritas 9 V2 G1 L 5/3 
- Cromvliet 10 V2 G2 L 4/2 

- Groenendaal, ffassenaar 
- Alberdastraat 

ii:--]ääk -
J,N,Smit 
J,Hoogendoorn 
G,F,Ch,Kaudercr 
G,J.M,Krabben 
H.B,A.Kleine Boes 
L,de Kooter 
Th,B.v.Galen 
H,B. Veldhuizen 
J,W.A. Grossauw 
M. Lindenburg 
A,Loykens 

- Sportpark "De Heuvel", Heuve1weg·, Rotterdam 
• - Hengelolaan · 
~ Houtrustweg naast Houtrusthallen 

Texas-D.H.B, 
O,D,B. 
R,K,A,V,V, 
B,M,T, 
Scheveningen 
Oliveo 
Gr,Willem II 
Verburch·. • 

- Sportpark "de Groene Wijdte"_, Noordweg, Pijnacker 
- Landscheidingsweg, Wassenaar 
-: Arkelweg, Poe+di.jk, 

VERZAMEL:EN : 

Lens 3 - 11.00 uur 
~:11 :oo·uur 

Klubgebouw Lens 7 - 10.45 tiur Klubgobouw 
Lens 4 Il Il Lens 8 13, 15 uur 
Lens 5 - 11,30 uur Il Il Lens 9 - 10.00 uur 
Lens 6 9,30 uur'Scheveningen en Lens 10- 13.00 uur 

beslist op tijd. 

DE OPSTELLIN.GEN: 

Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt, 

Lens 3 

ra. B,v/d Lans 
Th.v,Rijn 

R,v/d Berat n. 7 
' Lens 7 

Lens 4 Lens 5 

als bekend m. G, Martopawiro 

Lens 8 Lens 9 

J...Witting naar 7 als bekend 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

• Lens 6 

als 'bek~nd 

Lens 10 

als bekend 

' 

.J 

m. R,v.d,llemt 
en J. Wi tting met verslag v9or 

Lens·'-revue , 

Lens 11 

als bekend 

Lens 12 

als bekend 
met H.v.Kuyk 
en L,Eikenaar 

PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 17 FEBRUARI 1974; • 

14,00 uur Lak:wa "1 - Lens 1 10,00 uur 
10,00 uur v.c.s.2 ~· Lens 2 14,00 uur 

Lens 3 nog n. bekend 12.00 uur 
13,00 uur Lens 4 - B.M,T,2 
12,00 uur Lens 5 - Wilhelmus 3 10,30 uur 
12.00 uur Lens 6 - D,H,L,9 
14,00 uur Lens 7 - Gr,U ,II Vac 4 
10,00 uur Lens 8 ~ Delfia 6 

Uitslagen zondag 3 februari 1974: Lens 5 
D,H,L. 1 - Lens 1 3-0 Lens 6 
de Musschen 2 - Lens 2 2-1 Lens 7 
Lens 3 - Naaldwijk 2 3-0 Lens 8 
Lens 4 - Bl.Zwart 1 '-2 

Lens 9 - Westl. 6 
Lens 10 - Oliveo 5 
G,D,A,8 - Lens 11 
(terrein Ockenburgh) 

O,Blauw 7 - Lens 12 

- W,Blauw 2 3-0 
- Archipel 4 1-2 
- B,E,C,5 2-4 
- G,D,S,4 1-3 

3 



4 

Lens ,9 
Lens 10 

~ Gono. , 
- D.v.c.4 · 

2-1 
3.-1 

· Van de Sake zijn a, s. zondag vanaf 9 ,; 00 uur. do . h9ren Q,Bloks en. G,Bour.mn .. op het veld. aanwezig·.;' · ' 0 •••. ., • • . . • 

1 AFSCHRIJVINGEff: Op de bels:endc tijdëni 'plaatsen en ónder do telef ,nes •. in é!o Lens-
t revue vo.n 9-1-1974 gepubliceerd. · ,; ' . . 

H.H,· Aanvoerders gelieven zich vrijdag tussen 21 ;"tó cÎn '22.00 uur·. 
in verbindü1g te stellen met Dhr,J.v,WaoserJ, 68.(i5;'·1f.' . . . • " . 

·,• . 
H.H. Aanvoerners: Hot ·kàmt de laatste tijd. herhaa~delijk voor, dat na"o.floop 

'\'O.n dei ,wedstrijden op mndag de lichten in de klc.<,clkamer:i 
·nog 1:iranden en dat zelfs do douches nog o.an zi,jn. iïij ver-

·. zo_oli:Gri, do her,m aanvoerders van de. 'elf·Lo.llen, .welke liet ·1aatst· 
• van 'de' kleedgebouwen gebruik maken er op toe te zien, dat alle 

lièhtip worden ui tgedraiüd en ,dt{:'ltranen en douches worden 
afgesloten. ·,, · · . . 
Tevens worden de heren aanvoerders' ;,.erzocht bij hun 1·icdstrijd~ · 
formul:i.Ór 1

ecn wedstrtjdrapport bij :de Seko in te lcvc::-on, 
""su=K=sc::E==s=vo'='L""L""E:-::,s=EN'C"CI:CCO"'R.,,.Et""',r --A,-,,V,.,,O"""N""D-(~1~) 

,,. & 

Zonder te overdrijven mogen we stellen, dat afgelopen 'zil,terdag de avoncl v0or do sonioren bijzonder geslaagd is geweest •. Wij zijn,vooral vorhou{sd ovor hot feit, dat de wat oudere Lens-garde een flinlrn s:tëen o.:m do gezolligheid heeft bijgedragen. Want juist deze groep heeft het op vroegere avond.on 1ml eens Elf laton, weten. Wij hopen, dat deze mensen nu inzien, hoc de wo.re sfeer bij Lens moot worden teruggebracht. · 
Zaterdagavond is hiermee in ieder geval con goed begin gcoo.akt, Dit • cgen wë' zondQr m,rnr zeggen, vooral gezien de :vele leuke roakties, die· wc hebben gekregen. Wij gaan zeer zeker Óp deze voet vcirder cn·binnen niet al te Îange·tijd willen we weer een dergelijke avond ,organîs·eron, 
Rest.ons nog onzë dank over te brengen anh de mensen o.chtcr do ,ba:r·en niet to vergoten natuurlijk aan 1,ico Hocfnägel, die ons bij do orga."lisatic van deze o.vond va."! grote steun is geweest. 

LENSIADE (2) 

Ver weg over la,n~en en zeeën 
Dn.ar wonen pok· vr;te.Ildan van Lens 
Zij reiken U grao.g beide ho.nden 
En zeg in gedachten de wens 
Dat Lens moge groeien on bloeien 
Tot geluk, voo,rspqcd, menig jao.r, ,· 
Dan komen wij later in Holland 
Als sportYr:ï-endcn weer bij elko.ar • . . . . . . . . . . . . 

KaKa . -- -·-· - --···- ··• ' , 

Zo'n 27 jàar geleden moesten wi.j dat zingen in de Dierentuin in oen rcvuo van Lens en hier dacht ik zaterdagavond aan. Er wo.s voor Q.!3 ~eniorcn con avona. on hot wo.s een zeer geslaagde o.vond en or was toch echt niets bijc;onders voor nodi5. Een lekker fijn ouziekjc vo.n Victor bïlvester on een bingo e:r tussen door met mooie prijzen en verder gmroon con beetje práten over toen en nu. 
Alleen do.cht je: "Er moesten nog wo.t ouderen zijn". Maar i11ccns r.1:::rk je, dat jij het bont, die tot de ouderen behoort, r.iaar.tocl-i bgi;i._jo.1?.J.ij,,do.t c,:- voè:d déze' .. · .. groep iets wordt gedo.an. lfo.nt of ze zijn met dö jeugil. of 'met ao bc.jao.rden bozicr, maar onze groep tu• sen de 40 en 60 jao.r •'i• er toevallig ook nog. . . Er wij hebben o.l de iridruk, do.t wij''het ,'zijn, die all0en f.l_ootcn betaJ:en. Ins:pr:1clc, welnee, de jeugd hoeft· do' ,'i;o·ekor.ist, maar· de jeugd mo0t het toch doen met do ., ervaring van do oud0ren, .. ,ant levenservaring is toeyalli1; '.ni'ot te koop. Uij allen hebben gcnàten on danken de ·Ka·-Ka v0or deze avond. · 
Want weet je, op onze leeftijd weet je, wat vriendschap waaI'd :i.s ·en wo.t het is in een goede vereniging to zitten. Zo il~ iets bon, ik:··oon· ü"On~· Lon.$ done.t.ricc c:'l w0l zo'n 33 jaar, 

!fot dank:, Jos Hoppenb:r:ouwerz-Jansscn:, 
Ook bedo.nkt -voor deze spontane roaktie·. llij hopen,~ da-;; 
nu voelen aangetrokken d0; L.'.lns-avondcn bij te womm. 

,' 

' ~· . -·-

KtiKa·f -~--&, 

.: / 



"LENSIJ\illE" ( 3) 

De door do KaKa georganiseerde feestavond voor Veteránen is êen zeer bijzon~oro 
geworden~ 
Het verschil tussen jong on oud manifesteerde zich duidelijk op de dansvloer. 
Hat hier "de oudjes" presteerden, was soms nog fenomenaal, on dat zij hot: 
"Sidng i t out baby" nqg lange niet waren verleerd, word do jongöro garde op eon 
ondubbelzinnige manier kenbaar gemaakt. 
Onder do bozîolond.e: leiding van do hoor Nico Hoefnagel word or oven oen echte 
onvervalste polonaise weggegeven, waar de Lonsvloer en muren maar weinig van te
rug hadden. Met een geslaagd :Bingo--,spel konden we even stoom afblazen en onze 
dorstige kelen laven mot do vlot aangebrachte drankjes door do dames van hot buf
fet. Ook zij achter de schermen hebben bijgedragen tot hot welslagen van do.110· 
avond. · 

1. Dat de"wegblijvers het ongelijk aan hun .zijde hebben, blijkt dan overduidelijk, 
als zij een volgende keer ( spoedig s.v.p. ) • zich eens overtuigen, hoc de Votor1JJJ.o,_ 
11 oen fecs t je bouwen" • 

Movr. v .:Baggum-Pad• os. 
Bedankt voor deze schriftelijke roaktie, 
U moot natuurlijk do jongeren niet to kort doen, want deze avond was voor do 
oudere loden, die het dm, ook helemaal hebben gemaakt, maar voor onze jongere 
garde hebben we weer oen ander soort avonden, 

Lens 9 - Gona 5, ,, 
'• 

KaKa, 
. ···-~ . 

Lons 9, dit jaar voor hot eerst mot redelijk .si,,]p;.os· ui tkomond in de 3c klasse 
trad zondag aan voor do wedstrijd togen Gona, waar uit mot 5-2 van was verloren, 
zodat er wol wat goed to maken was, 
Nadat de geblesseerde Peter de Haan nog even de netten had gokontroloerd en trouw 
supporter de hoer Kuyper de vlag ter, hand•had genomen, kon do sohoidsrcohter 
zijn eerste, en lang niet enige, ·fluitsignaál'laten horen, ~ 
Gene had een licht veldoverwicht', maar vorsiikte zich keer op koer in de•hcohto 
defensie, .Lens probeerde te counteren via de_sne.ilo·_v:corhoodospolors. Marcel ort ... 
hof draafde, 'er weer lus'tig·"op Toá on snélde keer op keer do Gona-vordodiging on ec41s 
ook zichzelf voorbij. De gebroeders Kuypers lieten weer leuke dingen voor do men
sen zien. Zij wisten zich gesteund door een uitstekend middenveld. Frans do Vroege 
kwa• weer vaak goed op, al ging hij ook af èn toe af on Cees v.Deolen dribbelde 
weer al zijn koppen van zijn schoenen af. · 
Cor Kuypers wist via een van de vele glanzende aanvallen do score to openen. 
Gona dood or hierna nog een schepje bovenop, • aar leerde onze verdediging pas 
goed kennen. Do verdediging bestaande uit Jao4ues Borst, do grote vreker, waarop 
weer heel .wat tegen~tandors afknapt,m; Hans Rientjés, die hot af en toe te kwaad 
had _mèt eon ·k:Ïoin • anheko; Adri Bergman gloed or weer op los alsof zijn loven or 
vanaf hing en tenslotte niet te vergeten Cees Boyer, de laatste man, die.deze be-· 
naming soms wat to letterlijk opnam, door te ver achter to blijven, · 
Tooh wist Gona gelijk te • aken, toon do verdediging bleef staan voor vermoond 

·buitenspel. De vreugde voor Gona duurde aohtor niet lang, want al spoedig droundo 
l1arcel do bal tussen twee tegenstanders langs .do keeper. 
In do tweodo helf-t ging hot tempo oen stuk. omlaag. Gona kwac wel opzetten, maar 
wond zich vaak dermate op over do forse Lens a?Jlpak, dat hot vergat to voetballen" 
:ras er gevaar, dan stond er altijd nog keeper Bill v.Rijn, wat hij deed on niot 
dood, was weer grote klasse. Zondor al to grote moeilijkheden behaalde Lens do 
verdiende overwinning, 

GOEDE START KRANTENAKTHJ 
Afgelopen zaterdag zijn wc "fu:Jgonnen mot 
do nieuwe krantonakt'io. 
In do Raden zijn we huis aan huis de 
kranten op gaan halon. Vele mensen had
den do folder, ·die we · rond hadden ge
bracht, goed gelezen, want zij verzamel
den do oude kranten speciaal voor Lens. 
Ook do medewerking van hot elftal, dat 
;rr,.s ingeschakeld, was voortreffelijk. Als 
allo elftallen op dezelfde wijze hun me
dewerking verlonen, zoals P 2 onder lei
ding van Rob Hoefnagel dat hoeft gedaan, 
dan wordt deze krantenaktio één groot 

suksos. 
Komende zaterdag gaan wij de kranten 
ophalen in do Oorden en vandaag zijn 
in do Steden do folders verspreid. 
Hot olftal, dat zaterdag assistoort; 
is P 3, Jullie gaan eerst voetballen 
on daarna kranten ophalen. 
Ook als hot voetballen is afgekeurd'. 
moeten·jullio gewoon verzamelen ! 
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Lens 12 - Quintus (Jun.) 

Het 12è heeft een bijzonder goed resultaat;behaald togèn koploper Quintus. 
Temeer, omdat reeds''na ca.· 5 r.ün. een van de .Lensers om volkomen pelachelijke 
redenen uit het veld was. gezonden.. :,.:. ~- , . · . · .. 
naarmate do wedstrijd vorde:rde, bleek, dat do "schoids:r,echtcr" (een lid van Quin:... 
tus) nog meer onprettige ve·rrassingen voor 'Lens in petto had. Zo volhardde hij er 
bijvoorbeeld· in om konsekwcmt (dat was hij•wcl) fagen Lens te fluiten. 
Met 10 man h0eft het 12e toch.oen alleszins verà.:i.end gelijkspel (0-0) uit het vuur gesleept. · · · ' · '· 
De. handicap werd ri'amelijk. overwon1;en door oen, tomeloze inzet cm hp_t tonen van 
karakter. ·-· . , . . . . , ;• . " 
En voor dit· kómpliment zonder ik geen enkele'speler.uit. Zonder de rest van do 
spelers te kort te doen, wil ik toch nog wel kwijt, dat ik in het bijzonder 
van Henry Uding en Ronald Wijsman heb genoten., ··,. l 
Deze ·boys verdioneri zeer, zekèr eim grote pluim op hun (weelderige) haardos. 
Na do wedstrijd blook, dat de "scheidsrechter" zijn dwalingen toch had ingezien, 
want hij zag af van het op ·hot wedstrijdformulier noteren van de uit hot veld gezonden Lênser: · · ,. 

En dat masiktè toch weer iets goed'! . 
H.Bijsterveld. 

TOERNOOI AGEffDA VOOR JUNIOREr:T, PUPILLEN EN WELPEN 
12 april (goede vrijdag) 

14 april (1e Paasdag) 

' 
30 apr.il (Koninginnedag.) 

':~ 

!'·• 

4 oei· 

11 mei .. +· .... _. 

J ' ;. ~· 

18 oei 

, .: :- . ~~~ - 1{'1 . 

Rijswijktoernooi voor 
B.M.T, toernooi 

pupillen 1 en wëlpen 1 
Lens 19 · 

Lens toernooi 
Gasten: Goal, Rotterdara · 

.Virtus, Zevenbergen 
R.v.c., Rijswijk ~-- o. D. S,, Dordrecht 

· Lens ~; 9 ~n .1 6 

o.v.v.o. toernooi to Ar.tstordam-Lens 1, 10 on 17 
· Lens toernooi' .. .. Lens 1 
Gasten: JEKA, Breda, 

'TSC, Oosterhout 
De· Mus schon, RotterdarJ 
Overmaàsi, Rotterdam 
OVVO, Amsterdam 
ADO , Den Haag 
Quick Stops, Don Haag 

.Lens toernooi Pupillen 1· en we·lpen 1 •· 
. Gas ten: SVV, Schiedam 

illlS, Den Haag . 
RKWIK, Vlaardingen 
Feyenoord, Rotterdam 

Rijswijk -toernoo'i Lens 2,,. 10 en 1 7 
Lens toernooi Lans 17, 19 eri 20 .. . f.:. Gasten: DHL, Gona, GD_S, Gromvliot· 

Vios, Spoorwijk, Dio Haghe; Rijswijk 
Quick; BMT, HPSV, GDA 

. ··-· .. ~ ' .. 
Velo toernooi 

CroovJ,iet toernooi 
Laakkwartier toernooi 

· VVP toemooi 
. Vios ,toernooi 

Lens 'toernooi 
Gas tem :, :Vredon burch, lll~SH, 

· OSC , .. Quin tus, HDV, 

Lens C-comb. , welpen 
• j •• ·~ 

C-comb., pup.2, 4 
Lens 3 , 11 en 18 -
welpen, .3 
Lens 10 

Lens 11 on 12 
VVP, Du.no 
Valkoniors 

1 on 4 
on 5 

o.n.s. t'oornooi te Dord;;,echt 
1/io;:;· toernooi 

L0ns 16"en 17 
Lens 19 

Laakkwartier toernooi' 
Velo to0rnooi 

pupillen .3, welpen 2/3 
.pupillen 1 en 6 



19 mei 

23 mei 

25 mei 

26 nei 

SPORTDAG VOOR JUNIOREN/PUPII,LEN/~~_JJM _ i:. _ . 

Verburch ·'toernooi 
Velo toernooi 

Rijswijk toernooi 
DHL toernooi 
Cromvliot toernooi 

DHL toernooi · · · 

· .. 

pupillen "6 
Lcms 12 

Lens 4, 12 en 19 
pupillen 1, 2 en J, 
Lens 11 on 14 ,, ,. 

Lons 1 on 2 

1 juni 

•;,, 

Rijswijk toernooi 
Delfia ~oernooi · 

Lons 13, 20, 21 on'22 
Lens 3 , 11 on 18 

8 juni TSC toornooi te Oostorhout 
OSC toernooi 

Lons 9, 16 en pup.1 
Lens 17 en 18 oonb. 

17 augustus JEKA toornooi te Broda Lons 1 (nw. seloktio) 

.J •. c. Hop (Toernooi-,sekr.) 

PROGRAMMA DAMESVOETBAL. 

:,.s. vrijdag (8 februari) spelen de dames eon uitwedstrijd togen Duindo:11p s.v. 
(het veld ligt bij do Albardastraat) om 20.15 uur. Vorzam.elen 19.15 uur in do 
kantine. 
Woensdag 13 februari spelon wa op ons oigon vol·d togen do Postduiven om 20.00 uur. 
Uiterlijk om 19,30 uur aanwezig zijn.. '" . . . 
Do training van do dames wo:i;-dt verschoven naar woonsdag van 21.00 uur tot 22.00. 
l!ct dameselft'al bedank;_t de heier ·c.Franke :voor do vervanging van do hoer Willems 
afgelopon v.rijdag. . . . 
:d'gelopen · zondag spcrnldo · hot' ciamoselftal een ui twodstrijd togen G.D,A. · 
na oen kwartier zag Elly-Ann kans na _eon"mocie voorz9t :va;n Annemiek om do scoro 
to openen met een subliem doelpunt on Lens op 1-0 te zetten. Hot was een fello _ 
strijd van beide.kanton, maar or kwamen jammer genoeg geen doelpunten moer, Door 
do vele kansen, die er werden gemist, bleef' hot con 1-0 ovGrwinnihg voor Lens, 
Gefeliciteerd, danes ! 

Do uitslagen van de wedstrijden, die 2 weken geloden zijn gespoeld, waren: 

Ajax -.A.C,Milan: 1-1 
llàyern München -. Barcelona: 0-3. 
Roal Madrid - Foyonoord: 1-2 

Aangezien afgelopen week niet kon wordon gespeeld door do slechte 
do volden, is de· stand sinds 13 januari.nog steeds al~ volgt: 

toestand v;,m 

Poule 1 Poule-11 

Feyenoord 
Real Madrid 

· Bayern München 

8-14 
8- 5 
8- 4 

Ajax 
Barcelona 
A·. C .Milan 

8-13 
8..:. 7 

· 8- 5 
Bohal ve Feyenoord en AJax·, dio in de finale om de eorsto en twoode plaats zi tton, 
kunnen de andere finales, mot nog 2 wedstrijden -to ·s:polcm, nog steeds worden 
bopa.ald. 
Het programma,:dat voor woensdag 6 februari is bepaald, geeft de 'volgönde wed-.· 

strijden:· 14, oei uur: Feyonoord · .: llayern München 
14,45 uur: Barcelona - Ajax 
15, 30 u1;1r: A, C .!ülan :- Real Mad?'.'id 

Iodoroen di'cnt om- 13,30 uur aanwezig to zijn, ook dogono, 
opgogovon, 

P R O G R 'll. M M. A J u·N I O R E'N ••. 

tototip 1 
tototip 3 
tç,totip 3 

die zich nog niot 

I. V .B, 

ZONDAG 10 fobruari 1974 Torroin: 

12.00 uur .Lens 2 · - don Hoorn 1 V3 
14,00 uur Lens 3 ~ T0ltas/D.H.B. 1 ' VJ 
13,30 uur Lens 6 - Rijswijk 4 V 2 

hooft 

7 
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ZATERilllG_9 februari 1974. 

14,30 uur Neptunus 1 
15,45 µu:i, Lens 4 - ,· 
16, 15 uur -Cror.ivlfe'f 2 
15,45 uur Lens 9 
15.45 uur· Lens 10· 
14, no uur Lens -1-1- -
14.30 uur Lens 12 

.. 
,, __ .. ~- . , ... ,_ ,• ·, , .:. 

- Lens 1 
- Velo 4 .. 

··•.c.c Lon·s 5 ····---·--·--·'·· · · 
-,D,H,C.~i~ . 
- Soheveningen·8 

---- H_,M •. S ,H.,5_ 
- s.v.G.w.2 

- Lens 14 
-. - Lens 15 

··;Lens13 -vrij 
13.15 uur Wippolder 4 
14. 30. uur~ . Mar·a thon 2 
13,45 uur A.D:0.14 · ,., .. 

• • • • r, 
- ·· ·-· Lens · 16 •· - ·-,~ · · 

14,30_ uur Velo 18 , 
13,45 uur Q,uick··Steps :.11-
1 2. oO uur Vio s 11 ·· · 
13. 15 uur 1-f, I. K, 3 
12.00 uur Wosterkwartier 
14.30 uur 'Lens 22 · 
13,15 uur Lens 23 

SCHRIJF IN VOOR DE KAMPEl'T, 

AFSCHRIJVINGEN: 

, - Lens 17 • 
·'- Lens 18 .•.... 
- Lens 19 
- Lens 20 

11- Lens 21 
- H,D;V, 5 
- Q,uick 15 

•· 

Abr,v.Stolkweg, Rotterdam 
V3 
Rederijkcrstraat 

.. V1 
V2 
V1 

. ·v-2 

Schocnmakcrstraat, Delft 
Waalsdorperlaan 
Zuiderpark 

· Noordweg, Wateringen 
Ni jkerklaan 
Dedemsvaartweg 
Zuiderpark, 2o god. 

· Duinlaan 
V3 
V3 

Schriftelijt: vóór vrijdagavond 18,30 .uur bij dhr,G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303. 

Tolefonisch vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend ;in geyal van 
· ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8): dhr. J.Hop, tel. 94,41.59 , · . 

B-klassers (9 t/m 15): dhr.O,Kortekaas, tel. 67.40.40 
C-klassers (16 t/q 23): dhr.R,Beoker, tel. 55,94,77 _ .. 

In riöodgevallèn'kLmnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10.30 en 11.00 
uur afbellen bij dhr. G.v.d.Steeh, tel, 39,86,94, 

AFKEURINGEN: De .junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds de af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt. · 

NIET--OPKOll'.ERS: Wegens niet-opkoraen afgelopen weekeind krijgen de volgende spelers 
2 extra reserve-beurten: F,Kras (13), E,Gerritsel:,,(22-), J,fülen-
siok (22). ·· · · · - ,,,- · . - .. · · 

/ ' ,. ' 

Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan de kompetitie
wedstrijden. In dat geval blijft dé verplichting tot betaling van 
de kontributie tot het eind van het seizoen (30 juni) gehandhaafd, 

KEEPERSTRAINING: donderdag 16.-45 uur voor R,BcrgenhOnegouwen en F,Vorbq.rendso. 
zaterdag 10.00 uur voor P,Driessen én C.Harland. 

Bij verhindering' bellen naar N,Drabbo, tel. 29,24,96. 

DE OPSTELLIIIGEN: 

LENS 1 : L.Baams,· C,Boeseken,. J_.de Ililster, E,_Hocfnagel. (2x), A,Jungschläger, 
A,de Pagter, J.v.Rijn, A,Schneider, G,Trommclen, R,Zoun, R,Lavooy (2x), 
ll:,Baven, R,v,Noort. Leider: :ilhr,C,Franke,· 

L:ENS "'2 

LENS 3 

LENS 4 

LENS 5 

Samenkomst: 12,30 uur Lens-terrein. 

J.Apperloo, M,v,Baggum, G.Colpa, G,v,Gessel, M,Heynen, P, Lejewann, 
H,Straver, R,v,Noort, A,.den Boor, L,Koning, E.Hoefnagel (2x), G,Bloks, 
R,Lavooy (2x), Leider: _Dhr,' A,v,Baggum, 

R,Bortens, J·.v,Gastel, A.Heynen, C .Hooghïemstra, · R,Hul1aëmans, G.Lclie
veld, M,Magnec (2x), A.Muldor, B,Ruiteri;1an, F,Veeren,. R,Verbarendsc, 
J~v.Velzen. Leider, Dhr,P,Jansen,, · 

H,v.d;Broek, A,do Groot, R,Heemskerk, R,v,Hoek, J,Hollink, W.v:d.Lindon, 
R,v,Luxemburg, P.Meyer, P,v,Rijn, J,Slabbcrs, M.v.Wassem,P,tie Wolf, 
M,Magnee (2x), Leider, Dhr.A.Blok, . .. .... . . 

A,v,d.1.ar, P,lloo&JS, A,Brouwer, A,v,d.Berg, R,Guit, A,Hoefiiagcl, 
G,Hogorvorst, H,Keyner, F,Klos, E,Rcesirik, ,H,Ruytor, J, Tetteroo (2x), 
J-,Wijngaarde, Leider, Dhr.J,H0yncn. · · · 
Samenkomst: 15,45 uur Cromvliet-terrein, 



LENS 6 ------ R.Bom, E,Booms, P ,Driessen;--J ,Hout;ohi-lt-, -F-,Jonk€r,· ·R,v, d,Linde.; -' - · - · ... · 
F,Mag110e, E,Teunis, J,v.d. Voort, J,de Waal, F,Wou1,;~i:_s•,,·;!"•TCl:f!~•,Ü::oo.(2x), 
Leider: Dhr,F.Flumans, Res.,·:'•J!;RÜyitej:,s •. 

,i .• '. LENS 9 : Zie vorig•c· weêk. Leid0r: Dhr.Zock. 
LENS 10: Zie irorig0 week, Leid0r: Dhr.N.Drabb0. 

Samenkomst: 12,00 uur i.v.b, 0lftal van de week, Î3i.j afkeuring _9.45 uur; . 
LENS 11: Zie vorige week. Leider: Dhr,W.Kouwenhoven. 

GA MEE NAfl.R WEERT. 
LEUS 12: Zie vorige week, L0ider: Dhr,Bijst0rv0ld, 
~~ê_lJ: vrij, Hopponbrouwers en C.Harland zi0 Lens 15, 

SCHRIJF IN VOOR DE KL\.MPEN 
~~ê_l4= Zie vorige week raet A.Koevocts en Ellingor, Leider: Dh.r.Sandifort, 

Samenkomst: 12.00 uur Lens-terrein. Heren Vaders. Gaarne mot auto's. 
LENS 15: Zie vorige week, mot R,Hoppenbrouwors on C.Harland. 

LENS 16: -------
LENS 17: - .... 7"'----

F.Oostayen, P.Hccmskerk, A,Polt, A.Sips, R:v:Elderen, P,Dullaart, 
H.W.Sohmitz,·J.de Korte, T.J.Grimborg, A.W,Janson. Leider: Dhr.M.Ver
heeson. Samenkomst: 13,- uur Lens-terrein. 
wordt op °'raining bekendgemaakt, Leider: Dhr.O,Kortekaas. 
Samenkomst: 12.45 uur Lens. 
Als· vorige week, ],eider: Dhr.W.Michels; Samenkomst: 13,.30 uur--Lens: 
Als vorige week. Leider: Dhr.J.Colpa, Samenkom t : 12.45 uur Lens, LENS 18: 

~ê.-l2= 
LEN'S 2ó: 

Als vorige week. L0ider: Dhr,H.VerbarÓndso. Sam0nkomst: 11.15 uur Lens, 
'• Als vorige week. Leider: Dhr,R,Peters. Samenkomst: 12,15 uur L\JnSo 

LENS 21: Als vorige wook. Leider: Dhr,A.Bauman. Samenkomst: 11.00 uur Lens, F..' 

LEN'S 22: P..v.d.Brook, P,v,d.Brand,o, R;Dl'.iosen, H,Erkolens, T,Hoogevoen, 
R,J.Raaphorst, R,J,M. Raé!phorst, R,Wijngaarde, R.rrouwolinge, M,Kork

' ·•liefs, Ros,: E,Gorrit-sen, J.IIoonstok. 
LENS 23: c.coenen, L,de Gruyter, R,do Haan, R,Ioperen, H,Janson, J,Kok, 

· R,Kleyberg, T,Plugge, K,Straub, J,Vogol, B,..,-.d,N.ieuwonhuizen, L,v,Lu
' xemburg. Leider: Dhr.A,Banning~ · 

Uitslagen Junioren: 
1 s-Grav0ndeel 1 - Lens 1 1 ~1.· Lens 14 - Duno 7 3-3 G,D.S,2 - Lens 2 0-6 Westorkwartier 7 __ Lens 15 5-0 -. n.z.s .. t - Lo:hs 3 2-2 . Lens 16 - Laakkwarti0r 8 6-0 Flamingo's 2 - Lens 4· 0-2 

·' 
Lens 17 - O,D.B,5 0-8 R,v.c.5 - Lens 5 2-1 Ltms 18 ·- C0lèritas 9 .2:-4 Quick Steps 3 -=- Lens 6, 3-2 . Rijswijk 16 ~ Lens 19 • 2-4 Lens 9 - Velo 9 4-0 Lens 20 - S .• V.G,W,3 3-4 Vies 5. - Lens 10 0-2 Lo:hs 21 - Or.Blauw 6 7-2 Or,]11'.UW 2 - Lens 11 . 5-0 Lens 22 :,... Quick Steps 12 2-4 Quintus•3 -L0ns 12 t-0 G.D,A, 10 - Lens 23 3-1 Triomph 3 - Lens 13 3-2 

"'-"' 

LEl'fS 2.1 - Or.Blauw. .. . 

.. 

In do tiende wedstrijd, welke weer in oen overwinning eindigde, ·was höt spel voel beter dan in de negende ontmoeting. Het slechte spel van do voorgaande wedstrijd. inspireerde het elftal waarschijnlijk om nu iets goeds to vertonen, · 
Van de aftrap af werd or mot wind mee flink aangevallen. Het elftal van Oranje Blauw kon deze druk niet weerstaan, Na eon mooie voorzet werd een doelpunt ge- .. scoord, Dit werd echter op appèl van de grensrechter van de tegenpartij afgekeurd, Hiorn.a was echter hot hok yan_ do dam en werden voor do rust 4 doelpunten gescoord, Na rust kwam de tegenpartij mot wind mee even goed opzetten on maakte 2 doelpunten, Lens zag echter het gevaar e:h ging weer in de aanval, wat nog 3 doel
punten oplever<i<;:· HiGrna werd do wedstrijd rustig vo:rder uitgespoeld. 

Leider: w.v.d,Tol. 
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ZATERDAG 9 februari 1974. Terrein: 
12.00 uur Rijswijk 1 
13. 30 uur_ Lcms 2 
1;o. 30 uur Vios 3 
13,30 uur Lens 4 
12.15 uur Lens 5 
11.45 uur 1-.1.·.n.o.8 

- Lens 1 
- G,D,S.2 
·;.. Lens 3 
- Cromvliet 
- H,M,S,H,3 
,- Lens 6 

4 

Schaapweg, Rijswijk 
,V1 
Jledemsvaartweg· 

: V2 . 
V3 
Zuiderpark 

DE COCKTAILKOMPETITIE JJR,VGT WEER - .... 
HELPEN . ' 

. Z,\.TERDAG 9 februari 1974, 

11,30uur G;D,S,1 '--,Lens1' 
12,30· uurè Lens 2 · ·_;_ a.·D.S,2 

'. · Erasmusweg 
V1 

12.30 uur Lens 3 - Gona 2. · V2 
V2' 11, 15 uur Leps 4 :.. H.~J.S.H,4 

• 10.15 uur. Rijswijk 5 -'.Lens 5' . · · Schaapweg, Rijswijk 
~ .. ! • ' 

KOM I s:-1-IOENSDAGS TRAINEN OM 14, 00 U{JR. . . 
;,FSCIIRIJVINGEN: 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur\bij diu:.G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 30'3. 
Telefonisch : vrijdagavond tussen 18,45 011 19.30 uur (uitsluitmid in geval'van · 

· . ziekte), . tel. 66 :13·. 14 klubge bouw. 
} ' ·• . ' .. -· . . In noodgevallen kunnen· de pupillen en welpen,nog op _zato.rdagochtend tussen 9.30 on 10,00 uur afbo~len. Tel.'€6,13,14 klubgebouw. 

;,FICEûRINGEN: 

.... 
' 

~ ., 

. . ... ' . - . 
Bij slechtë weo·rsàirïstandigheden steeds eerst de afkeuril).gslijston 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen 0n 1f0ipen" vermeld; "GOEDGt-· · 
KECTRD", dan steeds naar veld of punt vá.n samenko~1~t kor,ien: IN DIT 
GEVAL bL,G ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEiliFORMEERD NA,\.R EVEN-
TUELE AFJ{E(JRINGEN. 
Staat bij de.afkeuringsadresscn bij "Pupillen on Welpen" vermeld: 
"ZIE J,FKEURINGSLIJST", dan móet als volgt worden. gehandeld: Voor do 
thuiswed.strijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd, Zijn de 
wedstrijden van Lens 4, 9 en 22 goedgekeurd, dan gaari öök de Pupil
len- en Welpen-wedstrijden op ons veld à.oor. 
Uitsluitend voor do uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch· 
worden geïnformeerd, of hun wedstrijden doorgaan. (Tel.66 .13. 1.4.) èn 
wel za,tQrdagochtend tussen 9,30 en 10.00 uur. · 

IHET--OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afge:J.open weekeind krijgen de volgende spelers 
2 extra reserve-beurten: F. Welling, M, Welling. en R.Fromberg • .,., . . . _.,., , 
Bij· her4aling volgt uitsluiting van deelneming aan de kompetitio
wodstrijden. In dat geval blijft do verplichting tot betaling van·. 
de kontributie tot het ?i~d van ~t seizoen (30 juni) gehandhaafd. 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS P 1 : Als vorige week. Leider: Paul v,d,Steen. 
Samenkomst: 11.15 uur Lens-terrein, 

LENS P 2 Als vorige week. Leider: Rob Hoefnagel. 

KOM WOENSDJ,GMIDDAG OOK 
LENS P 3 Als vorige weck. 

LET OP KRfiNTENAKTIE SPECIAAL VOOR P 3, 
OOK ALS HET AFGEKEURD IS, N0Rl'1\.AL VERZAMELEN.'· Loider: Joop Mouleraan. . , ·•.· I . . . 
Samenkomst: 9,45 uur Lcns-terrei~. 

LEl:îS P 4 Als·,vorige wo0k. Hes.: R.Fromb0rg; Leider: Fred de Kleyn, 
LENS P 5 : _Als. vqr~g0 week. Hes.: F, Welling. Leider: Dhr,l!oppenbrouwer. 

1 0 DE COCKTAILKOMPETITIE DRAAIT WEER. 



LENS P 6 Als vorige weck. Ros.: M,Welling. Leider: Coen Hooghiomstra. 
Saraenkorast: 10,45 uur Lens-terrein. 

LENS W 1 

LEHS 1v 2 

als vorige week. Leider: Hans Zoun. Saraenkorast: 10.45 uur Lens-terrein. 

als vorige weck, Leider: Guus Hoynen. 

DE COCKTAIL DRAAIT l'IEER 

LEHS W 3 

LEUS W 4; 

LEHS W 5 

als vorige 

als vorige 

als vorige 
Samenkomst: 

LE!TS P 3 - R.v.c. P 3. 

week. 

week. 

week. 
9.30 

Leider: Jos v.d.Ende, 

Leider: Lex v.d. Meer. 

TOT WOENSDAGMIDDAG 

Leider: Dhr.J,Riemen, 
uur Lens-terrein. 

13.30 mrn. 

De scheidsrechter floot voor de eerste helft en we gingen gelijk in de aanval. 
Dozo mislukte echter on toon ging R, V. C. in de aanval. Zo gaven oen lange bal (1,= 

con van hun voorhoodcspclers, maar deze stond hol(l,as buitenspel, Gert Jan de Kok 
nam do vrije trap, maar hij raakte do bal verkeerd on kwam bij oen van de spelers 
V(ln R.V.C. terecht, 
Deze gaf oen snelle pass naar een van de snelle spitsen en deze schoot op doel, 
!,la(lr door eon uitstekende redding van de kooper werd het con corner. Deze corner 
kwam ver bij do tweede paal terecht en daar stonden door onoplottendhoid van do 
verdediging 3 man van R,V.C, vrij. · 
Een van deze jongens kreeg do bal precies voor zijn voeten on speelde do koopor 
voorbij on scoorde 0-1, Het tweede doelpunt kwam ook uit con corner tot stand, 
r.iaar raat con klein bootje geluk. De tweede helft ging het er rustiger aan toe, Ue 
hadden heel veel kansen, raaar door slecht schuttorswerk van de voorhoede werden 
deze kansen helaas niet benut. · 

Bonnie Vester, ~-
Afgelopen week speelde Lens W 4 uit tegen H,D. V. Er stond tacielijk veel wind, • 
waardoor het raooilijk word tot geode kombinatios te koraen. Do spelers toonden wol ,. 
voel inzet, waardoor Lens de hele wedstrijd een overwicht had. Lens wist de goede 
kansen, die zich voordeden, echter niet te benutten, waardoor we op 0-0 bleven 
sta:m. Als er in het vervolg nog wat beter wordt samengespeeld, kan or ook van to
gonstandors, zoals ll,D,V, on Rava worden gewonnen. 

Duindorp S,V,1 - Lens W 3, De 10 helft begon Lens met tegenwind. De tegenpartij 
wist van dit voordeel niet voldoende gebruik to raakcn. Ondanks con klein overwicht. 
van Duindorp bleef do stand van 0-0 in de eerste helft gehandhaafd. 
Do 2e helft kroeg Lens de wind in do rug en het bleek zo goed to doen, dat hot 
klui tjcsvoetbal verdween cm het eon boeiende wedstrijd werd. Na ca. 15 min. wist 
Ton v,Pruysen do bal tussen de 2 palen te· schieten en bracht zodoende do stand op 
0-1. Dit scheen nog niet genoeg to zijn, want do jongens bleven drukken. Een jongon 
van Duindorp werd hier blijkbaar zo zenuwachtig van, dat hij de bal in z'n oigcn 
strafschopgebied in z'n handen pakte. Ruud Houwoling mocht de penalty nemen on 
schoot feilloos in: 0-2. Dit was tevens de eindstand. Do jongens hebben allemaal 
goed hun bost gedaan. Doorgaan zo ! ! 

SPELREGELAVON]), 

.l.s. vrijdagavond 8 februari a.s. is het dan zover. De volgende s"pelers gaan oci 
20,- uur in de B.M.T.-kantine hun kennis van do spelregels laten testen: (Twee 
l,-klassers moeten zich nog opgeven) J .Brochard ( 10), R.Jansen ( 15), C. Vcr• oulcn 
(16), R,Jansen (29), R.v.d.Iloek (P 1) on R.Michels (P 1). Leider: Paul v.d.Stoon, 

VEEL SUKSES ! 

KONTRIBUTIES. 

Hij • aken de ouders er opcierkzaara op, dat 
de kontributies over het eerste kwartaal 
197 4 al ;tetaald hadden t100ten zijn, 
Wilt U a.u.b. spoedig betalen, zodat 

U niet op die vervelende wanbeta
lorslijst van het Bestuur voorkomt. 

1' 
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DE LE.NS REVUE 
Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig el). ·Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 
JCON'TRAKT Jr,:t;:T TRAINER .lllîDERIESSEN VERLENGD. 
Onze huidige trainer, de heer W.G.Anderiessen en het bestuur zijn overeengekomen 
het kontrakt met een jaar te verlengen, Dit betekent, dat de heer Anderiessen ook godu!'ende hot seizoen 1974-1975 als h'oofdtrainer zal fungeren. 

Het Bestuur. 

INTERVIEW MET TRAINER \-1.A:tJDERIESSEN. 
Zoals-U reeds hebt kunnen lezen, heeft onze trainer, Dhr. Wim Anderiessen, zijn 
kontr8.kt met Lens voor één jaar verlengd. Naar aanleiding hie_rvan heeft de re
daktie gemeend, een gesprek met hem te voeren. Op de toch wel belangrijke vraag,· wat Dhr. Anderiessen ertoe heeft bewogen zijn kontrakt met Lens te verlengen, 
antwoordde hij, dat Lens hem als vereniging bevalt, vooral qua organisatie. 
Ook het kontakt met verschillende kommissies (o.a. Seko en Juko) vindt hij een 
prettige gewaarwording. Ook de samenwerking met .de selektiegroep is gelukkig goed te noemen. En daarbij komt natuurlijk ook nog, dat de financiën een grote rol 
spelen. Z.ijn mening over het al of niet behalen van de toch bel.angrijke 4e plaats, is, dat Dhr. Ande!'iessen toch nog mogelijkheden ziet om die 4e plaats te pakken, immers de onderlinge verschillcm ii:i deze klasse zijn gering. De -toch wel "sleoh-te'• prestaties van dit jaar zijn te wijten aah verschillende oorzaken. Dhr. Anderies··· sen denkt hierbij :,,v, ,.:u 1/ècc:::n.:ros, dio or dit jaar zijn, terwijl wij vorig 
jaar p!'akti.sch konstant .. met hetzelfde elftal hebben gespeeld.. .. . ... . .. Ook de mentale hcrdheid - en dat niet alleen op voetbalgebied - is een punt, ·dat va!l belane- ic bij vervanging door speler1? van Lens. 3, 4 of 5, Toch vin(l.t Dhr. Anderiesson,'dat er dit jaar met volledige inzet is gespeeld, de spelers van Lens 1 en 2 zijn alleen• bang om een foui): te makep. en. daardoor minder durven te schieten dan vorig •jaa:I'. 

Over pech valt dan ook ·niet te praten, want pech vindt hij onkunde. Op de vraag.-, of hij de begeleiding voldoende vo'nd, antwoordde _hij, dat dit op dit moment wel·. voldoende is, mà.ar er toch nog wel wat dient te worden. veranderd. Een belangrijk:.punt is hierbij ook, dat hij een herder wil vinden voor. Lens 3 - net ·zoals Dhr. ·· Coomans nu bij Lens 2 :is, die hem in kan lichten over de prestaties van deze jonge spelers, die toch het toekomst-elftal van de vereniging zijn. Dhr. Andoriessen wou tot slot nog oen opmerking maken. Hij was toch wel blij, dat hij 
volgend jaar weer bij Lens als trainer is aangesteld, omdat Lens een gezellige 
verenigj_ng is om voor te we:r·ken. 
Wij wensen Dhr. Ande:riessen dan ook alle sukses toe. voor het lopende en het nieuwe seizoen. 

WAT DACHT. JE lTAT ',' =-=~~-=====~=~==~= 

JeePee 
CoCo 
Avoreèhts. 

Onze "elft::i.llen van de yorige weck" presteerden? 
Bijna 2 vollo containers kranten • • • • kassa ! 

HIEITTTS VAlf HET :90UHFRONT. 
Va."l. onze b0u~rheer Cor Peeters vernamen 
wij, dat vorige week de fundering klaar 
is gekomen, hetgeen betekent, dat de 
lastigote fa3e achte!' de rug is. 
Er word'; nu bogormen met het opmetselen 
LE!TS 1 mmFT PllifTEN" HODIG, 
Ei' zullen 110:,;al wat silpportors Zl.Jn ge
weest, die zondag tevergeefs de reis 
naar Te~as hebben gemaakt. Op de afkeu
ringc:lij,:,t stond, d.at de wedstrijd door-· 
ginr;, maar bij ging niet door ! 

van de buitenmuren, zodat wij binnen
kort een duidelijker beeld van het 
geheel zullen krijgen. 

De stand: . 
1 • Wilhelmus•· 
2. D.H.L. · 
3, R.K,A.v.v. 
4. L.F.C • 

15-10-3-2-23 
15~ 8-4-3-20 
15- 6-7-2-19 
15- 7-4-4-18 ..................................... -

27-13 
20-13 
22-11 
20-181 



2 

, 
Do Texanen lijden·op het ogenblik aan 
.het .zgn. -"P.rosman-syndroom", als. ge~· " 
volg waarvan de Texaanse. prikploeg in 
staking is gegaan; Kor'iom. Men wilde 
daar koste-wat-kost Yoo:r;komen, ·dat de 

. 'vröds tri jd vän afgelopen zoÏ-1èl.ag· tegen .... 
L:El'TS doorgang zou vinden, Met dat al 
staat LENS twee kompetitiewedstrijde~. 
achter. De onverwachtse vrije zondag 
werd benut· om een vriendeschappelijk 

5, 
6, 
7. 
8, 

.. 9, 
1Ó. 
11, 
12. 

LugdUllum 
Verburch 
El.Zwart 
Naaldwijk 
LENS 
Lakwa 
Texas DHB 
Velo 

15-6-4-5-16 
15-5-5-5-15 
15-6-3-6-15 
14-4-4-'-6-12 
13-4-3-6-11 
1 5-4-2-9-1 O 
14-3-3-8- 9 
15-3-2-10- 8 

24-16 
18-18 
23-25 
16-15 
12-21 
15-23 
14-23 
11-27 

partijtje uit tegen P,J:i.K, to spelen (2-2). , 
De resultaten van de konipetitiewedstrijden laten zien.,,:dat Wilhelmus nu duidelijk 
wegloopt van do rest, ''dat R.K,A. v. V. zonder Sieni Bolle boom best is te verslaan, 
dat .Naaldwijk tot gekke dingen.in staat is, dat Velo •ok rare sprongen.kan maken 
on dat Lakwa nu duidelijk in moeilijkheden.verkeert, Lakwa is de. komende tegen
stander -van -LENS t, dat nog steeds met. vele blessures· kampt (Wim Keetman, .Ruud 
Fort man, Ap. Korte\mas, Peter. de . Jongh om ·er maar een paar te noemen). Die wed
strijd. uit tegen Lakwa"is ondertussen wél erg belangxijk! 
De vierde plaats ·is nog te bereiken, want L.F,C, is niet veel beter'dan-onze 
ploeg. Op naar de Jansoniusstraat. En laat. s.v.p •. .l;lócren, dat u or bent, 
TRAINING WOENSDAGAVON]) 13-2_: 1 7 4. 
I.v.m. voetbalwedstrijd op de T.V. begin'i d.e training voor de senin.ren vanavond 
om 21.15 uur. 

Ilî BALLOTAGE . 

M ,A. Schenkels' . . 2?--05-6 t ( C) Woonstede ?O 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZO}TDAG 17 FEBRUARI 1974, 
14.00 uur Laakkwarti·cr 1 - Lens 1 
1 p;oq uur v.c.s. 2 - Lens 2 

Lens 3 - vrij 
13:00 uur Lens 4 - B.M.T,2 V1 G1 L 12.00 uur Lens 5 ~ Wilhelmus 3 V2 G1 L . 12.00 uur Lens, 6 - D,H.L,9 

6/4 
5/3 

677108 

Scheidsrechter, 
C.A. Bakker 
C.J. Katering 

14:00 uur Lens 7 - G.r,W,II Vac 
· 10.00 uur 

V3 G2 L 4/2 
4 V2 G2 L 5/3 

V2 G1 L 6/4 

R,J. Stap 
L.A.v,Wijngaarden 
W .C .v,Nierop 
J,de.Raaf 
A.C.Hendriks 
R.T.v.Zwedcn 
L.P,v/d Lans 

Lens 8 - Dolfia 6 
10.00 uur Lens 9 - tfostlandia 6 V3 G1 L 5/3 14.00 uur V3 G2 L 4/2 Lens 10 - Olivoo 5 
12.00 uur G. D .A. 8 - Lens 11 
10.30 uur o .. Blauw 2 - Lons.12 
LIGGING DER VELDEN: 
Lakwa 
v.c.s. 
G,D.A. 
O.Blauw 

VERZAMELEN: 

- Jansoniusstraat (aehter Gouverneu.rlaan) 
- Dedemsvaa.rtweg 
- Ockenburgh 
- Schimmelweg 

Lens 11 - 11.00 uur Klubgebouw 
Lens 12 - 9,45 uur 11 11 

D E O P S T E L L I N G E N: =---=-~-===--===========-=== 
Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 
LEll'fS 3 

B,v/d Lans naar 7 

LEHS 6 

m. W,A.v.Rijn (2x) 

LEN'S 4 . 

als bekend 
Il ,Timruers ook naar 8 ( 2x) 

LilTS 7 

m,B,v/d Lai,s 
m,J,Witting 
en R.v.d,Bem"t 

, .... ,. -.· .. -... ·•- -. ~ 

l-1, VÖrbeek 
n. aangewezen 

LEN'S 5 

als bekend 

LENS 8 

als bekend 
m.A.Timmers 2x 
J,Witting naar 7 



LilTS 9 

als 'bekend·· 
W,v,Rijn2i" 
ook naar 6 · 

L:ENS 10 · 

à1s· bekend 
.:,: 

LilTS 11 

als bekend 

LEt'iS . 1 2 . 

als" .bekend 
m. H,v,Kuyk 
en L,Eikenaar 

AFSCHRIJVIl'WEN: Op de bekende tijden, plaatsen en onder de telef.nos.. in de 
Lens-revue van 9-1-'74 gepubliceerd, H.H. Aanvoerders gelieven 
zich vrijdag tussen 21 .00 en 22.00 uur inverbinding te stollen 
mot Dhr.J.v.Wassem, telef. 68,65.11, 

H,H, AANVOERDErl.S: 

De.laatste tijd is hot herhaaldelijk voorgekomen, dat onze vereniging boetes 
worden opgelegd voor het onjuist of niet volledig invullen van het.ruilformulior. 
Wij verzoeken de heren aanvoerders er in het vervolg op toe te zien, dát vooral 
hot ·invullen van de naam van de grensrechter (hot grootste euvel) naU:wkcnirig .. ,. 
geschiedt. · · 

A.s. zondag ziJn vanaf 9,00 uur do heren Ch.Bloks en N.Koot en vanaf 12.00 uur 
de he~en W.Michols on H,Jacobi op het veld aanwezig. 

Aan de bar zijn af to halon de legitimaties van do volgende spelers: 

R.v:,d.Bomt, P.F.do Haan en L,Janson. · 

"TELE-LENS" · Toornooï 19T4;· 

Op 25 mei en op 26 mei zal een toernooi worden georganiseerd, waaraan 8 klubs 
zullen deelnemen met één elftal, waarbij de leeftijd van do spelers zal variëren 
t~ssen 17 on 22 jaar. Dit is dus do welbekende UEFA-leeftijd, zocl,,a:t zowel 
Junioren (A-klassers) als jonge senioren.kunnen worden opgesteld, De hoer W,An
doriessen is bereid gevonden op te treden. als coach voor het Lens-elftal. 
Do deelnemende ve~onigingen zullen zidn:· · . 

1. D.H,L. 
5. Velo 

2. Rijswijk 
6, Vrodenburch 

3. R.v.c. 
7, Wilhelmus 

4, Scheveningcm 
8. L E l'/ S 

Bovendien zal op zaterdagavond 25 mei een gezellige avond worden goorganisoord ', 
in ons klubgebouw van 8.30-01 .00 uur. Dozo ävond is toegankelijk voor de spelers 
van alle deelnemende klubs, waarbij elke speler één introducoo kan meebrengen, ' 
De muziek op deze avond zal worden verzorgd door de fantastische band "Ob-Ses
sion", welke muziek zal brengen in alle genres, zodat eon ieder zich hierbij zal 
kunnen amuseren. T~jdens deze avond zullen nog enkele andere attrakties worden 
gebracht, die klinken als een klok, Dit wordt dus"weer een gezellige Lens~avond,· 
Zowel over de organisatie il.s over de gezellige avond zullen t.z.t. nog nadoro 
mededelingen volgen in de Lens-revue. 

PROGRAMMA KA-Kil 

22 februari 

8 maart 

Paasvakantie 

ORANJE-CAPRIOLEN 

De Toornooi-ko·mmissio 
G.Bouman 
G,Coomans 
l'/ .Koot. 

Disko-avond voor B-en A-klassers on jonge senioren. 
Aanvang 20. 30 uur. Muziek Dr .Dummy's Drive-in-Show, Toe
gangsprijs Fl.1 ,50. Deze avond is voor Lens-leden en leden 
van Kwiek Sport. Zij kunnen eon introducee moenèmen. 

Eerste avond Paas-klaverjasdrive. Deze drive gaat over 4 vrij'
dagon en de laatste beslissende avond is op 11 april. Dit ·is· 
witte Donderdag. Op oen van de vrijdagen tussen 8 maart en 
1'1 april wordt een disko-avond georganiseerd voor B- on C-
klassers. ' · 

Op eon woensdag •in do Paasvakantie is or voor de pupillen, 
wolp0n en C-klassers eon disko-avond mot een paar spellet~cs 
Bingo. 

KaKn. 

Met verbijstering volgt een ieder, die do voetbalsport (nog) oen goed hart toe
draagt, de escapades van trainers, spolors en officials, die mot het Nederlands 

3 



elftal direkt of .indirekt te maken hebben. Deze week .i;roffon wij echter in de kranten berichten aan, die o. i'. dé. ·waanzin' rond het Oranje-elftal ten top dreven, Wij citeren de kiiantenkoppen: " Ofu\NJE STOPT JACHT OP SPONSORS ! , waarboven in 
kleinere letters: Alternatief plan moet geld in het laatje brengen" (Het Vader
land) en: "SUPPORTERS ORGANISATIE MOET GELD INBRENGEN'" (Het Binnenhof). 
Nu geen enkel bedrijf - logischerwijze - belangstelling blijkt te hebben voor 
sponsoring van het Nederlands elftal, is. een ingenieus Haags reklameèureau o.p het idee gokomon·de supporters to laten ópdraaien voor do cxhorbitant hoge eisen van 
diverse Oranje-spelers. Notabene ~órdt er voetstoots van uit gegaan, dat de verenigingen hun organisatie - me,t name de_toto-adrcssen,cn ophalers - in dienst 
~ullon stellen van de jacht naar geld door onze topvoctballcre, die er echter geen boen in zien om teneinde hun financiële eisen kracht bij to zetten, het plezier, dat velen van u raot mij in do woreldki:;rapioenschappqn zouden kunnen hebben, grondig te bederven. Hoewel ik begrip heb voor hot fèit, dat voor een profvoetballer de financiële aspekten van groot belang zijn, moet mij van hot hart, dat do aicon van de heren als con boe erang zullen werken: de belangstelling en het en
thousiasrae van de supporters worden niet gewekt door chicanes over geld en allerlei andere organisatorische problemen, doch louter en alleen door prestaties. In. feite is d\l sfeer rond "Munchon" al groterideels verknoeid'. • . 
Laten spelers on leiders snel orde op zaken stollen, zonder bij hun supporters to bedelen om financiële steun. Do morele steun zal het elftal dan toch wel 
krijgen, en een goede financiële .ui tkorast. is dan toch gewaarborgd. 
Jamraer overigens, dat de bestuursleden van onze grote K.N. V.B. gil.en kans hebben• .. gezien resp. zien de zaken rond he~ N·odorlands elftal in g~(!do Q.art.cn'te leiden.". 
Sterker nog: con groot deel van de verwarring had kunnen worden vermeden als eorcdor lcrachtigor was opgetreden. Do hoop op oen dergelijke goed_e visio wordt och tor door bovenstaande "supportersorganisatie Oranje Wereldkampioenschap 197411 groten
deels d9 bodem ing~slagen. Eon teleurstelling was ook to mootèn lezen, dat do 
voorzit.ters van do. diverse afdelingen van de bond "er wel wat in zagen". Over goede belangenbehartiging gesproken •••••••• 

H.v.d.Kleij. 
' . ' 

HET" ELF'I1AL VAN DE WEEK 

In de Lonsrevue, nummer 27, word gepubliceerd, dat do organisatie van deze te vooron aktios door mij zal worden.geleid. • 
Laat l]lij dan voorop stollen, dat zonder medq1i'erking van do elftallen met hun leider, deze aktie nooit kan slagen. 
Gezamenlijk zullen wij raat verschill~ndo kommissios raceten werken, aan hun wensen om hulp zullen wij moeten voldoen, van elkaar zullen wij diverse taken moeten overnomon, moeten wij bereid zijn ons in te zotten om oen week (-end) voor dozo aktie vrij te maken. · · 
14 Dagen, voordat jullie elftal .zal worden bekend ge• aakt in de Lonsrovuo, zal de leider worden ingelicht over d~ to verrichten werkzaamheden en in onderling overleg zullen dnn de taken worden verdeeld.' 
Boven do aanduiding II Do Opstellingen " voor junioren, pupillen en welpen,. zal · het elftal van de weok worden bekend geraaakt, gelijk • et het olftal van do krantonaktie. Bij de ops t'elling van jullie elftal, de ti jdon van samenkomst. Afschri jvon voor hot elftal van de weck wordt alleen maar, bi.j hoge uitz~ndoring geaccoptoord. 
Ik reken op jullie medewerking. 

Aad :Bogisch. 
KAMPEN 

Over twee waken is het niot meer raogelijk ora je àan te • elden voor de gowcldigo 
N.IC.S. Sportkampen. Voor Leusden hebben we 25 jongens, ~ier kan nog 1 deelnemer 
bij: dit geldt tevens voor Borculo. Voor dit karap hebben we ingeschreven voor 2 toans, maar het is gebleken, dat er • aar belangstelling is voor 1 teain. Voor Weort, waar.we mot 1 toara hebben ingeschreven, hebben wo tot nu toa pas 4 aanraoldingon binnen. Vele jongens hebben toegezegd mee te gaan, maar zijn vergoten hot formulier in to vullen. Dit kan alsnog tot en met 24 februari. Op die datum moeten wij beslissen, of wel wol of niet met een team naar Weort gaan. Meld ja snol·. äan'· en 
laat de jongens, die zich al hebben aangemeld, nio~ alleen staan. 
Degenen, dio zich al hebben aangemeld, herinneren wij aan het feit, dat vóór 1 raoi 

4 
het verschuldigde bedrag moot zijn overgemaakt op:,-giro 7112 t.n.v. do Algemono 



Bank Nodorland N.V •. , Den Haag, t.g.v. rekening 51,28.11.261.t,n,v, G,v,d;Stocri,· lcampgold (Leusden Fl.65,-', Borculo Fl.7P.,-., lfoert Fl.70,-). · · ' · · .. ·. Hieronder volgt voor de laatste maal he1t äanmoldingsstrookjo. Vul het in on stucir het op naar Paul v.d. Steen, Nunspeetlaan 303 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • G D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 111 111 • • • • ,-- ... -
dndergotokonde, ••••.• vaà.cr/m~edo; van • • • • • • • • • • leeftijd· •.•• , •••••• 
verklaart hierbij, dat zijn/haar zoon dèelnoomt aan het volgende kamp: . 

x Leusden 3Q juni - 6 juli voor 10 t/m 12 jarigen 
x Borculo 30 juni - 6 juli voor 12 t/G 14 jarigen 
x Weert 7 ju~i - 13 juli voor 14 t/r:1 16 jarigen 

Hij/zij is zich ervan bewust, dat hot verschuldigde bedrag uiterlijk vóór 1 oei r.100.t. worden voldaan. Eon evontuool gespreide betaling ( ui tora.ard. vóór .1 r:toi) is vanaf heden mogelijk. 
Hij/zij is (onder voorbehoud) wel/niet boroid or:,. do jongens to vervoeren voor do hoon/terug-reis/beide: aantal personen, 
x doorhalen, wat niot van toepassing is_. 

handtekening 

.............. 
OrJda t de afgelopen 2 weken do cocktail-kor:tpeti tic niet door kon gaan wegens wccrsoostandighoderi. zijn er geen veranderingen in de stand te ·r:tclden. 
Het prograr:1oa voor a.s. woensdag is als'volgt: 

14:00 uur 
14.45 uur 
15.30 uur 

Foycnoord 
Barcelona 
A.C.Milan 

- Bayern München 
- Ajax .. 
- Real Madrid. 

l.• 

Iedereen wordt als altijd om 13,30 uur,verwaoht. 
Do wedstrijden gaan altijd door, behalve als zo worden.afgekeurd. Bij afkeuring gaat de training in principe door. 
Over ca. twoo weken is hot de bedoeling or:,. eon "cocktail-seloktie" togen een 
schoolelftal te laton spelen. Hot I,V.B. is hierover nog in onderhandeling, • 

I,V,B, 
PROGRAMMA DAMES 

Door do barre weersomstandigheden kon de wedstrijd tegen Duindorp woer niet 
doorgaan. 
Vanavond (woensdag 13 februari) spelen we thuis tegen de Postduiven, die zal worden geleid door ·nhr. Sanders or.i 20.00 uur: µi:terlijk 19,30 uur aanwezig, 
Aang·ezien Cç,leri tas wel heeft· gespeeld on oen oyerwinning .behaalde op P ,D,K, 
zijn zij met éón \,edstrijd meer ons-toch. nog 2 punten voor, maar dat zegt niots, ,mnt ;Tij moeten.nog oon_wedstrijd inhalen.·. 

< • 

Vrijdagav~nd trainen 
1fillems. 

om 19,30 uur;aanwezig'om uiterlijk 1.9,15 uur o,l,v, Dhr •.. 
' ' 

1Toonsdag 20 februari spc;len we een vriondschappelijko wedstrijd tegen WilhelL1us om 19,00 uur op ons eigen veld. 
Uiterlijk er:,. 18,30 uur in do kantine. 
PROGRAMMA JUNIOREN 
ZONDAG 17 fcbru;:,.ri 1974. 

10.00 uur 
14,00 uur 

Zi"TERDAG 

14.30 uur 
13.45·uur 
16.15 uur 
14. 30 uu:r: 

Gona 1 
D.H.B,R.K, 1 
Lens 6.vrij 

16 fobruó.ri 1974 

Lens 1 
.. :B. BI. T. 2 
Lons 5 
Quick 5 
:Cens 10 vrij 
G.S.-C.2 

• '1- • 

Lons 2 
- Lens 3 

s.v.w.1 
- Lens 4 (zie ~es.progr.) 
- Quick 3 

Lens .9 

Lens 11 _( zie ros. progr. ) 

Terrein·: 

Beresteinlaan 
Ockènburgh 

V1 
Hengelo laan 
V1 
Sav.Lohr:tanlaan 
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·D~H.B,R,K, 2 - Lens 12 , . 
Lens 13 • '- Ooievaars 5 .. 
·Lens 14 ; .. _ Loosduinen 5 
Lens 15 - o.s.c.8: 

15.00 uur. 
15.45 uur 
15,45 uur 
13,15 uur 
14,30 uur 
13,4-5· uur-

v.c.s.10 - Lens 16 · ... 
Quiuk S"te·ps· ·1-n· ._. t"eris'. "f7' ;( Z 0

ie" i'·es ,progr.) 
. :Li>Pf:l. :t B vrij ·• · 

14, 30 uu:r. Lens 1 9 . , . - Laakkwartier 10 

Ockonburgh 
V2 
v3 
V2 
Doder.isva-artweg · · 
Nijkerklaan 

V2 

. . . . . . . ' . . 

14-30 uur D.w.0.13 - Lens 20 .. 
14.30 uur·· Lens 21 -'- Wilhelmüs 15 

Bij Nutricia, Zoetorr.ieer 
· V3 

10,45 uur L_ens 22 - KRANTl!NAKTIE. 
1 3. 15 uur Lens 23 "- Duindorp S, V, 1 · v3i 
Reserve-progr.amma: Bij. -alg;hele afkeuring 

~ h • • 

zijn do volgende wedstrijden vastgostold: 
:·..; i:·' . 

'\·. aanvang 15,30 uur: Quick 3 - Lens 4 
Quic.k 7 - Lens 11 
Quick 12 - Lens 17 

Samenkomst: voor alle wedstrijden 14,30 

Deze wedstrijden gaan al tijd doo.r, 

uqr,. 
AFSCHRIJVINGEN: 

Schriftalij~:- vóór •vrijdagavond 18,30 uur b~j dhr. G,v.d.Steen, Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch: vrijdag:wond tussen 18,45 on· 19,30 uur (uitsluitend in geval van

ziokto): A-klasso_rs ( .1 t/m 8): dhr.J.Hop, tei'. 94,41.59, 
. B-klassers (9 t/m 15): dhr,O,Kortokaas, tel. 67,40.40, 

C-klassers (16 t/m 23): · · 
In noodgevallen kunnen do junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11,00 uur 
afbellen bij dhr. G,v.d.Steen, tol, 39,86,94, 
AFKEURINGEN: De junioren moeten bij slechte wocrsomstandighodon steeds do af

keuringslijsten raadplegon, Tolofcnischo informaties worden hierover 
rui.et verstrekt. -

KEEPERSTRAINHW: vrijdag 16,45 uur voor S,Bruens .en J,v,Kloof, 

HET ELFTAL VAN DE WEEK. ======================= - . Voor dit,wockond ziil het elftal Lons 11, leider de heer W.Kouwenhoven, worden 
opgeroepen voor ~ei; verrichten van diverse werkzaamheden. 
Lens 22, leider de hoor A,Baur.ian, voor do krantenaktio, 
Sn.rJenkomst voor beide elftallen 10,45 uur. 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS 1 • Als vorige ~eek. Leider: Dhr,C.Franko. Samenkor.ist: 13,00 uur Lens-terrein, 
LEfTS 2 Als vorige week·, zonder R,v.Noort, G,Bloks, R,Lavooy mot R.v.d,Mocr, 

, . J.Janr.iaat; Leider: Dhr,A,v,Baggum. Sar.ionkomst: 9,30 uur Gona-terrcin, 
LENS 3 Als vorige week, r.iot G,Éloks (M,Magnoe 2x). Leider: Dhr.P,Jansen, 

Samenkomst: 13,30,uur D,H,B.R,K,-terrein, 
~!!!t_!ê,_1_ : Als vorige Veè-i-·(l,1,Magnee 2x). Leider: Dhr.A.Blok. 

Sar.ienkor.ist: 13,00 uur Lens-terrein. 
L~TS 5 : Als vorige week. Leider: Dhr,J,Heynen. 
LENS 6: 

LENS 9 : 

LENS 10: 

LEUS 11: 

LENS 12: 

~~ê.-ll= 
LEJITS 14: 

6 

vrij. 
~ .. . Zie vorige week, mot B,de Niet on P,Deviloè. Leider: Dhr.H,Zoot, 

Samenkomst: 13,30 .. uur Lens-terrein. 
Bij afkeuring 11.00 uur aanwezig. 

B,do Niet en P,Devîloo zie Lens 9. J.Broehard zie Lens 140 • 
vrij, J,Lausberg zie Lens 15. 
Zie vorige week, Leider: Dhr,tf,Kouwonhovcm, Samenkomst: 14,00 uur Lens-· 
Zie vorige week. Leider: Dhr,H,Bijstorveld. · 
Sooonkomst: 14, 15 uur Lens-terrein. 

·. (.terrein, 

Zie vorige weck, r.ipt ,R.Hoppenbrouwers on C.Harland. Leider: Dhr,B,Osso. 
H.Wubbon, J,Uasserman, T,Moo_yr.ian, L,Ooster-voor, R,Kloiwogt) M,do Groet. 
H,Groenewogon, A,Gordijn·, A,Ellingor, J .Pompon, A.Koevoets. J .Erach=d; 



Leider: Dhr.E.Sandifort. 

LENS 15: F.J.Oostayon, Heemskerk, A.W.Jansen, A.Pelt, A.Sips, R.v.Eldoren, 
P.Dullaart, H.w.schmitz, J.do Korte, ·T.J.Grinborg, J.Lausborg, w.Rots. 

LENS 16: Wordt na de training bekendgemaakt. Leider: 'Dhr.O'.Kortekaas. 
Samenkomst: 13.30 uur Lens. 

LENS 17: · Als vorige weok. Leider: Dhr.W.Michols. Samenkomst: 12.45 uur Lens. 
L:ENS 1 8: vrij • 

· LENS 19:'. Als .bekend. Leider: Dhr.H.Vorbarendse. 
LENS 20: .Als bekend. Leider: Dhr.R.Petors. Samenkomst: 13.30 uur Lens. ---·~ 
LENS 21: Als bekend·. Leider: Dhr.!/.v.d.Tol. 
LENS 22: KRJ\NTENAKTIE. Verzamolen om 10.45 uur. Loidor:·Iilir:ii..Bäi.unän.-
!!]!!NS 23: ·c.Coenon, L.do Gruyter, R.de Haan, R.Ieporon, H.Jansen, J.Kok, 

·R.Kleyborg, L.v.Luxemburg; T.·p1uggo, K.Straub, J.Vogel, B.Nicuwen
huizen, M.Kerk:hofs. Leider: Dhr.A.Banning. 

T R A I N I N G E. N. -----.--------------

'(,. 

Onze B-klassetraincr, de hoor j.zoot, ga·at,· zoals alom bekend is, op 19 dezer trouwen mot Astrid Köneman. Zoals gebruikelijk is, gaat hot jonge stel eon eigen nestje bouwerii Dat zal zijn in Zoetermeer, Binnenwater·166. Zij zijn telefonisch to bereiken onder no. 079-213988, maar een vrie~delijk verzoek: Liefst niet _ ,-'storen voorlopig. Zij licbbon·wel· wat anders te doen dan do telefoon beantwoorden. Voor do i;rainingon moot bij verhin.dering worden:afgebcld bij de Ouders van Hans, bij wie hij op de trainingsa.vonden toch nog zijn domie'ilie kiest,• tel. 66.22.93. 
Overigens wenst de Juko he:t. jonge paar veel geluk in ·do toekomst. 
PROGRAMMA PUPILLEN EN WELPEN· 
PUPILLEN 

ZATERDAG _16 februari 1974. Terrein: Scheidsrechter: 
12.30 uu,r Rava 1 -:- Lens 1 (zie res.progr •. ) Zuiderpark 
12.30 uur Lens 2 - H.M.S.H.2 ( " " " )) V1 J.v.Rijn 12.45 uur B.M.T.2 - Lens 3 ( ." " 11 Hengelolaan 
11 ,30 uur Lens 4 - Quick Steps 4 V2 
11 .30 uur Lens 5 - Rijswijk 8 V3 

J .v.Gastel 
R.v.Noort 10.30 uur Spoorwijk 2 - Lens 6 Hongelolaan 

RESERVE-PROGRAMMA PUPILLEN (allóén bij algehele afgelasting). 
12 .00 uur Quick 1 - Lens 1 
12.00 uur Quick 2 - Lens 2 
12.00 uur Quick 3 - Lens 3 

HELPEN 

ZATERDAG 16 februari 1974. 

11 .oo uur die Haghe 1 - Lens 1 
12.30 uur Lens 2 - A.D.0.3 
12.30 uur Lens 3 - Spoorwijk 2 
11.45 uur Laakkwartier 3 - Lens 4 
1 0. 1 5 uur die Haghe 3 - Léns 5 
AFSCHRIJVINGEN: 

Sav.Lchmanlaan 
Sav.Lohr.ianlaan 
Sav.Lohmanlaan 

Steonwijklaan 
V2 
V3 

C.Boosokon 
A.de Pagter 

Jansoniusstraat 
Stoenwijklaan 

Schriftolij~: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr. G.v.d.Steen, Nunspootlaan 303. 
Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 on 19.30 uur (uitsluitend in geval w.n 

ziolcto), tol. 66. 13. 14 Klubge bouw. 
In noodgevallen kunnen do pupillen on welpen nog op zaterdagochtend tussen 9.15 en 9.30 uur afbollen. Tol.66.13.14 klubgobouw. 
J,FKEURINGEN: Bij slochto weersomstandigheden stoods eerst de afkouringslijsten raad

plogon. Staat daél.rop bij "Pupillen on lfolpon" vermeld: "GOEDGEKEURD", 
dan steeds naar veld of punt van sél.menkomst komen. IN DIT GEVAL MAG ER
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DUS NI:Ell' TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEZRD NAAR EVENTUELE ,\F-
KEORINGEJ:T. . . 
Staat bij de afkeuringsadresson bij "Pupillen en Welpen'' vermeld: 
"ZIE J,FKEURINGSLIJST", dan raoet als volgt worden gehandeld:_ 
V9or de thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd. 
Zijn de wods tri jden van Lens 1 , 13 en 21 goedgekeurd, dan gaan 
ook.de Pupillen--en Welpen-wèdstrijden op·ons veld door. Uitslui
tend voor do uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch worden 
goïnforr:ieord, of hun weds tri jdon doorgaan. (Tel. 66. 1 3. 14. ) en 
wel zaterdagochtend tussen 9.15 ~n 9.3o·uur. 

D E 0 P S T E L L I N G E N: 

LENS P 1 

LENS P 2 

LENS P 3 

!!~ê.-~_2 . : 
LEJ:,!S P 6 

LENS W 1 

LENS W 2 

LENS W 3 

4 
-
LENS W 

8 

• ' • 1 ' 

Als vorige weck (bij algehele afkeuring zie reserve-programma). 
Leider: Paul v/d Steen. Samenkomst: 11.45 uur Lens-terrein. 

Als vorige weck (bij algehele afkeuring zie reserve-programma). 
Leider: Rob Hoefnagel. 

Als vorige week (bij algehele afkeuring zie reserve-progra=a). 
Leider: Joop ifouleraan. Samenkomst: 12. 15 uur Lens-terrein. 

Als vorige week (zonder R,Fromberg en R.do Gruyter). Leider: 
Fred do Kleyn. 

Als vorige ,;eek. Ros.: F. Welling. Leider: Dhr.Hoppcnbrouwor. 

Als vorige week. Res.: M.1fellirtg. Leider: Coen Hooghierastra. 
Samenkorast: ·10, 00 uur Lens-terrein. 

Als vorige woek. Leider: Hans Zoun. Samenkomst: 10 .15 uur. 

Als vorige week. Leider: Guus Heynen. .. 
Als vorige weck. Leider: Jos v.d.Endo. 

. .tlls vorige week. Leider: Lex v.d. Meer. Sm1enkoms t : 10.45 uur • 
. . 

Als vorige week. Leider: Dhr.J,Rieraon. Saraenkomst: 9.30 uur. 



SCHEVENINGEN 

J~L 
WAALSDOAPEAWEG 

- ~ .-----, 
!. 

~ 
a 

i 
OEN HAAG 

• 
WILLEM 
ROOYAAAOSPLEIN 
eindpunt bus 5 

-Sportcentrum 

Duinzigt 

WILLEM ROOY AARDSPLEIN 27 - 28 

(eindpunt bus 5) 

SAUNA'S 

TURKS BAD 

ONDERWATER MASSAGEBAD 

' 
SPORTZAAL 

DOMPELBAD 

. 
WARMWATER VOETENBAD 

ZWEMBAD 

RELAX - RUIMTE 

HANS en ADRIAAN 

ROODUYN 





, 0835 
, 0912 
, 0913 
"0560 

·. 47e Jaargang nummer 29 ·•'> 20·' februari 197 4 

, DE -·:-1 . 

LENSREV'IJE 
. ··.: . · . • t. :, 

,._,' Wee.kblad van de Voetbalyereniging Lenig en Snel 

E.T,v.d, Heijden 
M.E.v.di Heijden 
T.P.v.d. Heijden 
G.M.Verhaar 

naar Ambachtsheerenlaan 395, Zoetermeer 
naar iden 
naar idem 
naar Hengelolaan 1118, Den Haag 

--De Strafkommissie van Lenig en Snel heeft de speler L,Hazelzet voorwaardelijk 
geschorst voor 2 bindende wedstrijden met een proeftijd van .:,.1" jaar -voor zijn· op
merkingen tegen de scheidsrechte1· in de wedstrijd Laakkwartier 1 - Lens _1 •. 

l 

De speler A ,Baven geschorst voor 6 bindende wedstrijden onvoorwaa_:r~~l.ijk voor 
zijn optreden in de wedstrijd Lens A 1 - S.V,1'1, A 1, 

. .,,,. 

LENS 1 WON MET TE 
GERING VERSCHIL ! 

De stand: Toen 
LEHS 
ging 
voor 

na een half uur spelen Wim Keetman 
naar een 2-0 voorsprong had gekopt, 
heel LEffS er eens eventjes recht 
staan. Want het kon wel eèns een 

forse overwinning worden. Maar helaas 
bleef het bij dit cm het in de tweede 
minuut door Leslie Hazelzet geskoorde 
doelpunt. De ene schone kans na de an
dere werd óp nog sohonere wijze om zeep 
geholpen. In de tweede helft kwam dat 
LEHS in zoverre duur te staan,_dat er 
tenslotte nog keihard moest worden ge
lmokt om beide punten mee te nemen, Deze 
wedstrijd heeft ons geleerd, dat LENS 1 
nog steeds ïn staat is zich vele kansen 
te sg;h_~ppon. Dat- stemt ons optimistisch 

1 , Wilhelmus 
2. DHL 
3, LFC 
4. RKAVV 

16-10-4- 2.:.24 
16-'9-4- 3-22 
16- 8-4- 4-20 
16- 6-7- 3-19 

27-13 
22--18 
23-18 
22-·13 

•••••••••••••·•••-•••••••••••••.••••••.•>•o 
5, Bl. Zwart 
6, Verburch 
7. Lugdunum 
8. L E N S 
9, lfaaldwijk 

10, Lakwa 
11; Texas -DHB 
12. Velo 

16- 7-3- 6'-17 27-2'.i 
16- 6-5- 5-17 20-19 
16- 6-4- 6-16 24-20 
14- 5-3- 6-13 14-22 
15~ 4-5- 6-13 16-15 
16- 4-2-10-10 16-25 
15- 3-3-'9- 9 1,J.-26 

· 16- 3-2-11- 8 12-29 

voor aanstaande zondag, wanneer de wedstrijd. LENS - Naaldwijk wordt"ingehaald, De 
uj twedstrijd ,terd ·destijds door ons met 2-1 gewonnen. 
Bezien-we de ranglijst, dan kan worden gekonstateerd, dat LENS relatief gelijk is 
gekomen met de nummers 5 en 6, terwijl weer een puntje kon worden ingelopen op 

' nummer 4. Een overwinning op Naaldwijk maakt de voorsprong op do. o_nderste groep 
groter en brengt LENS 1 een stuk dichter bij de--t'.el bege"erde kopgroep. .. 
Uit de overige resultaten mag blijken, dat alle favorieten soms forse steken- lrun
non laten vallen. Do wedstrijd tegen Texas wo~dt 9p 17 maart ingehaald, 

WAT DACHT JE UAT ? · 

hand was ? - Er met Frans v.d:· Berg (stervoetballer uit Lens 7 senioren) aan de 
Frans vertoeft ·•ai: enige tijd in het Westeinde-ziekenhuis. Hij ligt 
De ware toestand _van Frans' ziekte is de redaktie nog niet bekend. 

op Calistus 3, 

- Waarom Hans Zoet deze week speciaal op de één-twee...:kombinatie traint. 

- Er belangrijke "fouten van top-scheidsrechters als menselijk of onmenselijk moe-
ten worden gez'io'n, 

- Het vanda::ig de eerste dag is van de rost van Uw leven, 

- Er bij Lens dit jaar geen karnaval wordt gevierd voor de oudere leden, 

- En dat veel Lensioten dit bijzonder jammer vinden. 

En de enige manier is o• ècn vriend te hebben, er oen t0 zijn; 
- Wanneer 

MEDEDELING=VOOR=LENS=2=(SENIOREff} 

Afgelopen zondag is er door diverse horen.van Lens 5 o.a. de 
dingen besproken, die, als deze uit de weg geruimd zijn, oen 
pon, een goede verstandhouding teweeg zullOt\ brengen, 

,:\ .... 

aanvoerder bepaalde 
betere, naar wij ho-

l 

-

" 



') 

Hot voorstel ·om· a •. s •. wpensdag een hearing ·te houden v:oor Lens 5 kan helaas goon 
doorgang .. vinden..----···-·---·-·· __ ··~ ... -·- •c- .... ,,_ •••••. : •••• 

De afspra.ak om woensdag 27 februari 1974 deze avond te houden, leek ons wel do juiste en misschien wol de goschikste avond. Do bedoeling is, dat een ieder van Lens 5 om ca. 20.00 uur aanwezig is, ·waar uiteraard ik persoonlijk ook aanwezig zal zïjn•;--a1s-af'g0vat1rdîgde·van <10 Sektr.· Mot:hton··e-r bezwaren-zijn omtrent deze avond, bol dan bij tijds, doch ui torlijk maançlag .25 folll'l).ari .1.974 op: teJ.-
02968-4665. 

MEDEDELING , N .Koot (Seko): 

\lat gaat u doen met do Pinksterdagen? 
l/oot U daar nog geen antwoord op'te geven? 
Dat hoeft ook niot,want wij verzorgen gratis beide dagen voor U. 
Hoo? op zondag 2 juni 1e.Pinksterdag: i . 
Lens Vet0ran_en toernooi mot als inzet de "Lens Golden Cup" ;om daze cup wordt dit jaar voor de 5o maal gestreden. 
Op maandág 3 jun.i· 2e, Pinksterdag 'Lens dames toernooi mot als inzet "Miss· panty 
vorkiezin,; 197 4". 
Zoals U ziet, U hoeft niet verweg te gaan om deze dagen doorte brengen. 

Het Pinkstercomité. 
K'A-KA NIEUWS, 

Vrijdagavond a.s. kan er door de jongere garde weer werden gedanst op do door Dr, Iluomy..1 s dri vo-in-:diskothoek gepresenteer_de muziek. 
Gezien de ervaringen. op de laatste avond hebben wij besloten deze avond alleen toegankelijk te s.tellen voor Lens- en Kwiek Sport-leden. 
Uiteraard, _i_s, _hot. w_el_ to_e_g_o_s_t.n;an.,. d_a_t, ~r. ·e.on vriend of vriendin wordt meegebracht, ;;1aar wij ,i-illon toch. gaan vermijden, dat net als vorige koor door grote "onbekondo groepen" do. sfeer. op deze avond wordt be

0

paald, Daarom willen we naar een ietwat r.1oer bosloton l<:a:i;:akter toe. · · 
Doze avond is voor de B- en A-klassers on de jongere senioren. îfo beginnen om ongeveer 20:3o·u~r Ón do toegangsprijs bedraagt Fl.1,50. 

ICAR!ITAVALAVOND: PUPILLEN, WELPEN, C-KLASSERS, 
Hoewel we 'hot nog niet eerder hebben gepubliceerd, organiseren we ook dit jaar weer eon karnavalsavond voor de jongste leden. Het is de bedoeling, dat woensdag 27 februari om 7 uur iedereen verkleed aanwezig is om er oen dolle boel van te maken, We zullen ook Kwiek-Sport U:i tnodigen, zodat de feestvreugde alleo_n no.g mCJ.ar kan·wordon v<,rhoogd._Volgende week vertellen.we jullie nog wel iets meer, 

PROGRAMMi\. SENIORl!N VOOR ZONDAG 24 FEBRUARI 1974. 
14.00 uur · Lens 1 - Naaldwijk 1 V1 Gl L 6/4 
11 .oo uur Lens ·2 R.F.C.2 V1 G1 L 5/3 11 • 00 uur T,O,G.:B.2 - Lens 3 
14.00 uur Quick 3 - Lens 4 
12,00 uur Westerkwartier 3 - Lans 5 
12,00 uurt Dunó'3 -' Lens 6 
10,00 uur H.M,S,JI,4. Lens 7 
12 .oo uur Gr,Wit _1 58/4 - Lans 8-
12 .oo uur Spoorwijk 6 - Lens 9 
12,00 uur Full Sp0od 4 - Lans 10 
10.00 uur Lens 11 Quick 11 V2 G2 L 2/4 11 • 30 uur Lens 12 Gona 8' V2 G2 L 5/3 
LIGGING DSR VELDEN: 

T.O,G,:B, 
Quick 

Gera, Sportpark t0 Berkel en Rodenrijs 

'.! es terkwartier 
:i)uno 
H.M.S,H, 
Gr.Wi t '58 
Spoorwijk 
Full Speed 

- Nieuw Hanenburg, de SaYornin Lohmanlaan 
- Duinlaan · 
- Mgr,Nolenslaan bij Thorbockelaan 
- Melis Stokolaan ingang Vrederustlaan 
- Escamp1 veld 6 Melis Stokelaan 
- Escamp 1 ingang Hengelolaan 
- Gem. Sportpark a/ ii )lrasserskado, Delft, 

KaKa 

Scheidsrechter·: 

J.v.Dorp 
J ,N .Smit 
C,Zappeij 
P.J.Bakvis 
N ,A,v,D±jk · 
R,Janso 
R,M,de Kok· 
R,Rumahlewang 
A.P,Smit 
C,M,Benet 
M,Verbeek 
A,Loyk0ns· 



VERZAMELEN: 

Lens 3 -·· 9.30 uur Klubgebouw 
Lens· 4 - 13.00 uur Il ·11 

Lens 5 10.45 uur Il Il (iedereen aanwezig voo;•bespr~king) 
Lens 6 - 11.15 uur Il Il 

Lens 7 ~ 9.30 uur Il Il 

Lens 8 - 11.30 uur Il Il 

Lens 9 11.30 uur Il Il 

Lens 10 10.45 uur Il Il 

Lens 12 10.3b uur . Il Il (besprokil'lg) · 
D E 0 P S TELLINGEN: 

Lens 3 

als bekend 
r.i. Th.v.Rijn 
en P.v/d Steen 

Lens 7 

als bekend 

Lens 4 

als bekond 

Lons 8 

als bekcmd 

Lens 5 

m. F.Uouters 
(10.45 uur bespre-
king !Clubgebouw) 

Lens 9 

als bekend 

Lens 6 

als bekend 

Lens 10 

als. bekend 
. m. W;Krol r.i. J.Witting 

en R.v.d.Bor.it S,v,p. verslag voor 
de Lens-revue. 

Lens 11 

als bekend 

Lens 12 

als bekend 
IiJ, H.v.Kuyk 
en L.Eikonaar 
(10,45 uur aanwezig 
voor bospreking) 

AFSCHRIJVINGEN: Op de bekende adressen, tijden en telef,nos. in do Lens-Revue 
van 9-1~1974 gepubliceerd. 
H.'H.Aanvoerders gerioven'tussen 21 en.22.00 .uur vrijdagavond 
Dhr,Ch.Bloks, telef. 29.28:38 te bellen. 

NIET-OPKOMEN, Wegens·niet-opkomen worden de volgende spelers 2x als reserve · 
opgesteld: W ,Duiv1::man, H. Ver~nk, G,Gooss.5:ns, J ,Jager, C.Kr';:!3 oa W\ 
Roozendaal.(!i . · · · · ·. · · · ,.,. ·· · . · 
Voor verweer kunnen b.g. spelers op maandagavond tussen 20.00 on 
21 ,00 uur bij de Seko terecht· •. 

VOORLOPIG PROGRAMMA SENIOREN ZONDAll! 3 MAART 1974. 

Lens 1 - nog niet bekend 
Lens 2 - nog niet bekend 
Lens 3 - nog niet bekend 
12.00 uur v.v.P.2 
12.00 uur A,D.0,5 
14.00 uur Or.Blauw 4 
12.00 uur .. B,T.C.2 · 

. . 
Uitslagen 17-2-1974• · 

- Lens 
- L_ons 

1 
2 

Lakwa 1 · 
v.c.s.2 · 
Lens 3 - vrij 
Lens 4 - B.M.T,2 

- Lens 4 
- Lens 5 
- Lens 6 · 
- Lens. 7 

1-2 
·0-0 . 

0.:.2 
Lens 5 - Wilhelmus 3 1-2 
Lens 6 - D.H.L.9 4-1 
Lens 7 - Gr.w.vac 4 1-1 

LENS 2 - R.F.'C,2. 

1 2. 00 uur B, B, W. 2 :- Lens 8 . 
12,00 uur V,V.P,7 ~ Lons 9 
12,00 uu~ ie Jagers 3- Lons 10 
10,00uur Lcms11 .. -P,D.K,6 
11.30·uur ·Lens 12 .-·G,D.S,7 

Lens 8 - Dolfia 6. 
Léns ,9 - lfostlandia 6 
Lens_, 10. - Oliveo 5 
G.D,A.8 .:. Lens 11 
Lcms 12 - niet opg_okomon 

1-0 
0-3 
5-1 
5-? 

De positie, die ons tweede op dit.moment bekleedt op de kompetitieladdor, baart. 
enige zorg voor de toekomst. Imr.1ors, eon 10ae·piaats is boslist-to laag voor deze 
heron. Kijken wij naar het geb~den spel van dezè spèlors, dan .bohoron zij <:lp. oç,n 
2de of 3de plaats to staan. · 
Maar ja, vi:i°lgens een bekend liCJdje is hCJt zo, dat wie er de mees to goaltjes in ho·f, 



·.,1 

net keoport, wint do pot. 
En dat is nu juist het probleem van Lens 2. Niemand weet eon kan.'.! to ·oonu·\·fon .. · 
·Toch willen wij elk Lens-lid verzoeken om zondag eens vroQg ,op te staru:1 -om ofa, . 
tweede eens naar eon overwinning to sohre,rnwon in do ~o ·bÓlangrijko 4 r!.inton ,rod-
strijd tegen R,F.C, •· .. !' 

Deze wedstrijd begint om 11 ,00 uur en wij verwachten dan 'ook ecm heleboel L,mw,m 
to zien op do Hengololaan. Tot slot do stand: 

1. C.K.C. 14-21 25-18 7. Gouda 14-13 9-14 
2. v.c.s. 14-18 16-12 8. Overmaas 12-12 18-, 7 
3, St.Volharden 13-15 24-22 9. s.v.v, 12-11 17-13 
4. do Musschen 13-14 22-21 10. L:ENS 14--11 17-19 
5. Feyenoord 14-14 25-20 11 • :iJ.H.C. 12- 9 1 fl--20 
6. R.F.C. 14-13 16-21 12. Postduiven. 14.:. 9 ;.13-23 

AvCrcchts. 

LENS 8 - DELFIA 6. (1-ledstri jdvèrslag) 

Zoals gewoonlijk, start Lens 8 do wedstrijd mot 10 r.ian als gevolg van· het af-· 
grijselijk lage verkleedter.ipo van de ietwat getaande vedette, ~'ra.'1s van Dijk.· 
Desondanks ontkëitènt zijn vertraagd verschijnen een ware storr.i van roaktics :v,m 
de publieke tri buno. · 
Dirokt al werd r.iède-promotiekandidaat Delfia onder zware druk gestold,. hetg-er,11 
reedS na tien rainutcn rosul t0crdc in oon w00rga.loos doolpun t van Pollc~co Set:.:.~~:. ~lm. ~ 
dio liiormoe wedorora aan toont, dat zijn lis tigo draai-pass oertochnio~: · 'heden \,1:, 
dago nog de moest gerenommeerde verdedigingen voor onoplosbare problor.ion s~ol~. 
Voor de teloviziekon: A.s. dinsdagavond zal Polloko Sohulten zija relaas jr.. zcc,L 
programma "Waar gebeurd" verhalen. · · · 
Ha dit doelpunt paste Lens 8 de gebruikelijke vortragingstaktiok toe, 1mardoc;:.:• 
de bezoekende Cal vó-niston volledig uit hun spel worden gehaald en LD'lS zich 
zelfs nog enkele zeer reële scoringskansen wist te scliep1)on. 
Sfeer, techniek en routine zijn de volgende ingrediëntcm, die Lens 8 in hot cps1l 
doet. !leer sr.iaken hebben wc niet. 
Zelfs hot v.roegtijdig heengaan van Gerard van der Kloij, toch eon or.iinent apr.!.,5::, 
doet gc,on afpreuk aan hot spelpeil ven Lens 8. Het slotoffensief vcm Dolfià i.o.:· 
verde'niét r.ieor op dan oen soho~ togen het latwerk van hot doel, dat op grootu·,y 
ui j zo wordt verdedigd door gas tkoeper Aad Tir.imers; Bedankt ·.Aad. · 
Zelfs wist hazewind ,_Ronó de Groot in de twoodo helft nog Gqn t·rnodo doelpunt 
to scoren, doch dtt wordt door do sohoidsrochter, die moer scheidde dan :recht 
dood, wegens hinderlijk buitenspel van con zekere speler afgeke.1rd. 
Do bui t,was echter, binnen, zodat do. Dlfianen r.iot gebogen hoofden richting Jal't;:.oaJ. 
konden worden gestuurd en Lens 8 zich in do hoogste regionen van ~-O derde klac:,n 
A zal kunnen blijven r.ianifestoron. · 

Standen E-Klassors. 

B 1 

.,, , 

Lens 9 
. ,'~ . 

13-22 
v.u.c. 13-21 
R.v.c. 13-18 
lfostlandia 13-14 
A.D.O. 13-14 
Rijswijk 12-13 
Quick 13.:-13 · 
D.H;c. 12-12' 
Velo 13-12 
v.c:s. 13- 7 
D.H.L. 13- 5 
D.s.o. 13- 3 

~-:1..1 
'R.A.S. 11 -17 
Quintus 11·:-17 
Lens- 11.:..16 
s.v.G.u. 12-15 
ff os toricwar,tior 10-13 
Quick st. 9- 8 

B 8 

Lens 1 O· 
O,D,B.' 
Vios 
B,l,!.T, 
Rijswijk 
Quick 
Scheveningen 
Ooievaar·s 
Cromvliot 
Ravà 

Spoorwijk 
D,H,B.R,K, :x: 
O.D,B, 
Rava 

- . ,_, \'"· 

13-21 
12-20 
12-17 
13-13 
12-12 
13-10 
12- 9 

· 12- 8 
12- 7 
11- 5 

10- 6 
11 ~ 6 
9- 3 

10- 1 

Poter F.iorot. . ' ·- ' ~·-·' 

B 11 

Gona _ .12-24 
Or.Blauu :12-•i6•. 
G.D"A. 13-16, 
P.D,K. 13-16 
Lans 11 .. 12-15 
die !Iagho 1 2-11 
G.D.S. 13- O· , 
G.S.CD 11- 4 
H.M,S.H. 12- 4 

... ' 
- -~ .• .,,.,,. 

7- 2 :pu'.!'l tor..-· in r.1indori·ng 



~-gz B 30 . B ·,}:! . . 
Tedo 12.,19 Loosduinen 11-20 v.u.c. ... ~ .. 

13-21 . l ' . 

Lens 1 o:::n · 
v.v.p·. '1O..:.1:3 · 
H.v.v. 10-12 
Nivo 0-11 
Triomph 10- 9 
Scheveningen 10- 6 
Ooievaars 8- 5 
Quick Stops 10- 5 
Rijswijk 7- 3 
Celeritas 3- 2 

Stand tLm 17-2-1974 Lens A 

Neptunus 13-20 
v.u.c. 15-20 
E.B.O.H. 15-18 
Lugdunum 14-17 
Katwijk 16-17 
S .c .Liss·e 16-15 
LENS 14-14 
Wilhelmus 14-14 
O,N.11... 13-13 
v.v.P. 13-11 
's-Gravendeel 14-11 
L,F,C. 12- 8 
s.v.i-r. 15- 6 

COCKTAIL-KOMPETIIJ'IE. · 

v.v.P. 
Lens 
R.A.S. 
G.D.A. 
Cromvliet 
Vios 
Wippolder 
H.M.S,H, 
Duno x 
Oliveo 

1 • 

11-19 R.K-A.v.v. 12-20 
11-1 2 - B.E.C. 13-18 
10- 9 Westerkwartier 13-17 
11- 9 Marathon 9'--16 
8- 8 Flamingo's 13-15 

10- 6 o.s.c. 12-12 
8- 5 S.E.V. 11- 7 
3- 4 Quick 13- 7 
9- 4 H.v.v. 9- 4 
6- 0 Lens 13-2 

v.c.s. X 11-1 

DAMESPROGRAMMA, 
===::;::::::::::;:::;;:::::=-==---

Vanavond (woensdag 20 februari) spoelt ons 
dameselftal de vriendschappelijke match 
tegen Wilhelmus. De wedstrijd begint om 
19.00 uur en hij wordt gelèid door de hoer· 
Sanders. Aanwezig uiterlijk 1-8.30 uur. · 

Woensdagavond j .1. hebben de dames een 
ba:tje teleurstellend gelijkgespeeld tegen 
Postduiven. Hierdoor kwam Celeritas met 1 
punt voor te staan. Dus jullie snappen wel, 
dat er in de konende konpeti tie hard moet ·· 
worden aangepakt. 

Vrijdagavond trainen 19.30 uur en 19.15 uur 
aanwezig zijn. (~11~~~~1)• 

Afgelopen woensdag is er weer eindelijk gevoetbald. De weerg_odon lieten ons nio+. 
in de s·teek. · 
Do volgende wedstrijden werden voor een uitverkocht huis ca. 25 man gespoeld: 

Feyono.ord .,. Bayorn. München · 6-1 
Barcelona - Ajax ' 1-1 
A,C.Milan - Real Madrid. De vervangende uitslag hiervoor is: 1-~1.-· 

Dit komt, omdat er te weinig spelers waren opgekomen. FOEI TOCH ! ! ! 
Om 3 uur spoelde het I.V,B,-team togen "St.Willibrordusff-äëtÖÖÏ-Üit-RiJswijk. 
Do uitslag van deze spannende en boeiende wedstrijd word 1-1. 
A.s. woensdag organiseert de I.V.B. met medewerking van diverse scholen eon toer
nooi, dat.om 14,30 uur begint. ALLE cocktailspelers inklusiof W 1 worden om 
13,30 uur verwacht. --
Op dit tijdstip zullen de elftallen bekend worden gemaakt._ Iedereen móet zijn 
Lens-tenue meenemen. Het winnendo elftal ontvangt uit handen vari "miss-cocktail" 
eon óverhéórlijk spekkie. Dus beloning naar prestatie. . ..... . 

SPORTKAMPEff •. 

Zoa~s jullie allemaal in do vorige 
Lens-revue hebben kunnen lezen~ bl·ij:ft 
do inschrijving voor de kampen t.m. 
a.s. zondag geopend. Hierna moeten wij 
doorgeven cian de N ,K.S., of we wel of 
niet komen. Voor het-,k~mp Leusden is. 
nog steeds 1 plaats vrij. Borculo zit 
echter helemaal vol. Voor Weert zijn · 
echter pas 6 jongens van Lens 9, die 
zich hebben opgegeven. Wij dachten, dat 
de overige 6 B-elftallen deze week toch 
nog zeker 5· jongens moeten.kunnen le
veren om mee te gaan. 

r.v.B. 

Als dit niet gebeurt, zullên wij ons 
voor dit kamp raoeten terugtrekken, 
want met 6 jongens kunnen wij daar 
niot aankomen. Jl.1s"je mee wilt, 
schrijf dan snol een briefje, of vul 
)let .. strookje iri. · · · 
Geef of si;uur dit aan Paul v.d. Steen, 
Nunspoetlaan 303, Den Haag, en de 
andere 6. jongens _ zu}-len: je dankba,n• 
zijn. 

" 
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PR 0.G RAM MA JUNIOREN 

ZONDAG 24-2-1974. 

14.00.,µur Vredenburch ~ 
14.00 uur Lens" 3' 
13.00 uur Lens 6 

ZATERDAG 23-2-1974 

14.30 uur L0ns 1 
16.15 uur Lens 4 
16, 15 uur Lens 5 
16,15 uur Lens 9 
16.15 uur Rijswijk 7 . 
15 .oo uur Lens 11 

Lens 12 vrij. 
15.no uur Lens 13 
14.45 ,UUI' · H.M.S.H. 6a 
15,00 uur S,E,V,5 
13,45 uur Lons 16 
14.45 uur Tonegido 8 
13,30 uur Vredenburch 1 7 
13,30 uur .. Spoorwijk 8. 
14.00 uur K.1,1.D. 6 

Lens 21 vrij 
13,45 uur Lons 22 
12 ,30 uur 'Lens 23 

AFSCHRIJVHTGilT: · 

- Lens-· 2 
- Velo 2 
- Velo 6 

- Katwijk 
- Vredenburch 5 
- lfostlandia 3 
- Westlandia 8 
- L0ns 10 
- v.v.p.7 

- Quick Steps 8 
- Lons 14 
- Leris · 15 
- Quick 10 

• - Lens 17 
- Lens 18 
- Lens 19 
- Lens 20 

..: Toxas/D,H,B,3 
- V'0lo 23 

Terrein: 

Vredenburchwog, Rijswijk 
V3 
V2 

V1. 
V2 
v3 
V1 
Sohaapwog, Rijswijk 
V2 

V3 
Vredorustlaan 
Heuvelwog, Leidschendam 
V2 . 
Rod0laan, Voorburg· 
Vradonburchweg, Rijsui:jk 
H,mgololaan 
Houlwog, Wateringen. 

V3 
V2 

Schriftorîjk: v6ór vrijdagavond 18.3,1 uur bij dhr.G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303, 

vrijdagavond tussen 18.45 eri 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
zio)s't~}: A~klassers ( 1 t/m 8): dhr.J.Hop, tel. 94,41,59 . ~ 

Tolofonisch 
~ ..... ·- ' 

B-klassers (9 t/m 15): dhr.O.Kortekaas., tel.67.40.40 •.. · · 
C-klassers (16 t/m 23), dhr.R.Beckor, t·cn:·55.94,77 ·t 

In noodg0val10n kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tuss:on ·10,30 on 11 ,00 ûur 
:ifbellen bij dhr. G.v.d.Steen, tel. 39,86.94. 

AFKEURINGEN: De junior1m moeten bij slechte w0erso1astandighedcn stoods de :ifkeu
ringslijston raadpl0gon. Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt. 

JCEEPERSTRAilHNG: vrijdag 16,45 uur voor ?? 
z:iterdag 10,00 uur voor ?? 

HET ELFTAL VAU DE WEEK: 

. . 
Voor dit weekend zal het elftal Lens 12, leider de heer J.Bijstervold, worden 
opgeroepen voor het verrichten van diverse werkzaámheden. 
Lens 5 pupillen, leider de heer Hoppenbrouwer, voor do krantenaktie. 
S:imenkomst voor beide elftallen, 10.45 uur, klubgebouw. 

D E . 0 P s··T .E L L I N ei' E N: 

LENS 1 : 

LENS 2 ---

LENS 3 

LENS 4 

L.Baams, c. Böeseken, J.de Hilst0r, A.Jungschläger, A,de Pagtór, 
A,Schneider, G.Trommolon, R.Zoun, R.v.Noort, E,Hoefnagel, J .v.Gastol (2x), 
M.H,eynen (2x). Leider: Dhr.C. Franke, Samenkomst: 11.30 uur Apeldoorn-

.,. s eláa.n_,. 1 · 

J.Apperlo·o, M.v.Baggum, G,Colpa, G,v,G~ssel, M,Heynen (2x), P,Lejew:irui, 
H.Straver, A,den Boer, L,Koning, G,Bloks,R.Lavooy,.·J.:v,Gastel (2x), 
Leider: Dhr,A.v,Baggum. Samenkomst: 13.30 uur Vredenburch~terreln, 

R.Bertens, A,Heynen, C,Hooghier.istra, R.Hulsemans, G.Le;ticveld, M.Mag-· 
nee ('2x), 1\..Mulder, B•.Ruiternan,. F,Veeren, R,Verbarends,e, J.v.Velzen, 
P,de Wolf. Leider: Dhr.P.J:insón. 

H.v.d.Broek, A.de Groot, R'.Heenskerk, R.v.Ho0k, J.Hollink, w.v.d,,Li~dc_n, 
R,v.Luxemburg, P,Meyer, P,v,Rijn, J.Slabbers, M,v,Wassera, M,~lagrteè· (2x), 
Leider: Dhr,Ji.,Blok. 



LENS ·5 ... : · A,v •. d.J\.ar, P.:Booml, A.:Brouwer, A.v.d_.)lerg, 
· G,Hogervorst, H,Keyner, ·F,Klos, E.Reesink, 
J, Wi jngáiirdo ,' Leider: Dhr ,'J. H0ynen. · 

R,Guit, A,Hocfnagel, 
H,Ruyter, J,Tctteroo, 

LENS 6 R,:Bom, E.Boöos, p;Dri~ssen, J.Houtsohilt, F,Jonker, R,v,d.Linde;. 
F,Magn0e, E.Teunis" J,v.d.Voort, J.d0 iraal, F,Wouters, F.v.os, . · 
J,Ruyters. Leider: Dhr.F,Flu• ans. 

LENS 9 : Zie vorige wock. Leidor': Dhr,ll,Zo'ct·. 

LfilTS 10: 

LENS 11: 

LENS 12: · 

GA MEE NJVtR WEERT. 
Zie vorïgc weck, mot H,Uding. Leider: Dhr.N,Drabbe. 
Sanenkomst: 15:15 uur,.J.ens-terrein,-'.., ... 

. . . 
• • • • •• . '"t ·~· "• <; •· ,. .: ' Zie vorige weck. Leider: Dhr.W,Kouwenl:oven, 

SCHRIJF IN VOOR DE KAMPEN. HET. K1\N NOG. 
Vrij, R,Tokkie zie Lens 13. H.Uding zie Lens 10, 

H,Colü, zie Lens 14. 
: • 1 

P,:Blom ·Zie Lens 15. 
C,Lip• àn zie Lens 15. 
U,Groen zie Lens 15. 

M,Zweden, R,Zetz, H,G,Wubben, J.Spoler, F,Kras, A,Hoenstok, C,Harland, 
R,v.d.:Boogaard, R.Blank, R,v,Leeden, R,Hoppenbrouwers, M,Jansen, 
R,Tokkie. Leider: Dhr,:B,Osse, ,,_ .. ,,. ... 

ER ZIJlf NOG 6 PLAATSEN OVER VOOR KAMP 1-IIBERT. 

LEt,S 1±: Als bekend, met H.Colio. Leider: Dhr,Sandifort. 
Samenkomst: 14,00 uur Lens-terrein. 

!!~§._:!_2: F,Oostayen, p:Heemskerk, A,Pelt, A,Sips, R,v.Elderen, P,Dullaart,, 
H,U.Schmitz, J,de Korte, T.J.Grinberg, A,W,Jansen, mct.P.:Bloo, 
C,Lipman en lLGroen, Samenko• st: 13,45 uur Lens-terrein. 

LENS 16: Als bekend. Leider: Dhr.O.Kertekaas. 
°LENS 17: Als bekend. Leider: Dhr.W,Michels. Samenkol'Jstr 13,45 uur Lens; 
LEHS 18: Als bekend. Leider: Dhr.J,Celpa; Samenkomst: 12.30 uur Lens, 
LIBUS 19: Als bekend, Loidor: Dhr .H. V0rbar0ndso. Sal'Jonkoost: 1·2. 45 uur Lens.· 
LENS 20: ,Us bek0nd. Leider: Dhr.R,Peters. Saoenkemst: 13,00 uur Lons. 
LmN'S 21 : vrij. 

LENS 22: P,v.d,:Breek, P,v.d.:Brande, R,Driesen, H,Erkels, E,Gerritsen, 
J,!Ioenstek, T,Hoegov0on, R.J,Raapherst, R,J;·M,Raaph,orst, R,Uijngaárd·e, 
R,!Iouwelinge, !,!.Kerkhofs. Leider: Dhr,A.:Bauman. · 

LENS 23: C,Coenen; L,de Gruyter, R,de rraan, R, Ieper0n, II.Jansen, J,Kok, 
R,Kleyberg, L.v.Luxemburg, T,Plugge, K,Straub, J.Vogel, :B ,}î iouwen-: 
huizen, Leider: Dhr.A.:Banning. 

Stand C-klasse t/ra 16-2-'74, 
v.u.c. 11 - 22 O,D,B, · 11 - 19 R,K,A.v.v. 10 17 Rijswijk 13- 20 Toneg. 11 - 18 Vredb. 10 14 A.D.9, 11 - 19 v.u.c. 10 - 17 Celerit, 10 - 14 Sehev. 12 16 Loosd, 12 16 V,V,P. 11 14 LENS 16 11 - 11 Croravl •. 11 - 14 H,:B.S. .8 -JO Westl. 12 - 10 :B,M:T •. 10 - 11 LEtîS 18 10 - 7 D.rr.c. 10 8 LEtfS, 1 r 10 4 u.v.v. 8 6 Q,uiek 11 - 6 Q,uick St. 11 5 Laakkw, 11 5 R,v.c. 1 2 - 6 Velo 11 3 Q,uick st. 12 1 
v.c.s. 12 - 5 v.c.s. 1 1 - 3 
Laakkw, 13 - 5 
Vies 12 - 19 
G.D_,C,P,!I. 10 - 17 Spoorw. 13 - 10 
LEt;S 19 12 - 15 Rijsw, 10 - 9 
Uestorkw. 11 14 Laakkw. 12 4 
Ooiov. 11 13 . Ec-So 12· - 2 ' \ H,M,S,II. 11 11 '• 

' 
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S .O.A. 
W.I.K. 
Vel6' 
Quick 
D.w.o. 
Zw.-Bl. 
K.M,D. 
R.v.c. 
s.v.a.w._ 
LENS 20 

x D.u.o. 2 
Duind. S.V. 
Duno 
Schev. 
Die Haghe 
Velo 
G.D.A. 
Loosd, 
LENS 23 
Quick 
Wilh. 

11- 22 
. 1,1- 14 
·11- 13 ' 
11- 12 
1:1 - 11 X 

11- 10 
10- 7 
7 - 5 
7 7 3 

10- 1 

pnt. -

11-22 
12-21 
12-18 
12-15 
13-13' 
10-10 
13-10 
13- 6 
12- 4 
12- 1 

LENS 21 10-; 20 . Kranenb, 11-:-21, 
A.D,O. 9- 14 LENS22 10-16 
Wilh. 11- 13 . Rijsw. 11-13 
H.v.v. 10- 12 . Triomph 9-12 
Or,-Bl. 7- 10 · Flámingo I s 9-'11 
Vios· 10- 10 'Velo 9- 9 
R.A. S. 11- 8 H.D.v: 11- 8 
Ooiev. 10- 6 Texas 12- 7 
H,M,S,H. 11- 4 Quick-St. 11- 5 
Westerkw, 11- 3 Bl.-Zw. 11- 2 

ATTENTIE OUDERS lIBLPEir 
Daar wij daze weck b0ginnen m0t·e0n Welp0n 6 0lftal, 
zullen 0r dus 0nkele jongens zijn, die een elftal 
zullen moct0n zakken. Dit alles _is geb0urd in over
leg m0t do leiders van onze 0lftallen. 
net betreft in het alg0moon de jongens, die pas op 
L0ns zijn gekomen, omdat wo deze eerst bij de and0rc 
elftallen mooston bijschrijven •. 
Wij hopen,dan ook, dat u or een klein beetje begrip 

· voor zult hebben, dat dit is g0beurd, 
Do Puwoko., PRO G RAM MA PUPILLEN EN WELPEN 

PUPILLEN 

ZATERDAG 23-2-1974 
12. 30 uur Lens 1 - Quick Stops 1 
11.30 uur Vios 2 -Lens 2 
12,30 uur Lens 3 ~-Velo 3 
11 ,30 uur Or.Blauw 2 - Lens 4 
10.45 uur Lens 5 - KRANTENAKTIE 
11.30 uur Lens 6 - v.c.s.5 . 
KOM A._S. WOENSDAG OM 1J,30 UUR OOK NAAR LEN_S 
HELPEN 

ZATERDAG 23-2-1974• 
11,·30 uur 
12.45 uur 
12.00 uur 
11,30 uur 
10,30 uur 
10.30 uur 

Lens 1 
Scheveningen 2 
v.c.s.3 
Lens 4 
Lens 5 

· Flara:fogo I s 3 

. _:. H.M,S.H.1 
- Lens 2 
- Lens 3 
- Concordia 3 
- Duindorp S.V. 2. 
- Lens 6 

Terrein: , 

V1 
M,Stokolaan 
V3 
Schir.unolweg 

V2 

V1 
Houtrust 
Dedeosvaartwàg 
V3 
V2. 
Schaapweg, Rijswijk 

WOENSDAGMIDDAG COCKTAILKOMPETITIE. 
AFSCHRIJVINGEN: 
Schriftelijk, vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d.Stoon, Nunspeetlaan 303. 
Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend i;-go;,~l. ;an 

~iekto), tel. 66 .1 3 .14 Klubgebouw. 
In noodgèvallen kunnen de pupillen cm w0lpon nog op zaterdagochtend tussen 9.30 en 1Ó.OO uur afbellen. ToL66.l3.14 klubgobouw._ 
AFKEURINGEN• Bij slechte weerseostandighedens'teeds eerst de afkeuringslijsten 

ra.adpleg·en. Sta.at daarop bij "Pupillen en Welpen" veroeld: "GOEDGE
KEURD"~- dmi steeds na.ar veld of. punt van samenko~t ,komen. IN DIT GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFOBMEE.HD NAAR EVENTUELE AFKEURilTGEN. 
Staat bij de a.fkeuringsa.dressen bij "Pupillen on Welpen" vermeld: "ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeld: Voor d0 thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn do· 
wedstrijden van Lens 4, 16 en 22 goedgekeurd, dan gaan ook de Pupillen- en Welpen-wedstrijden 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 tussen 10.00 en 10.30 uur. · 



D E O P S T E L L I ïr G EU: 
LENS P 1 : Als bokond. Leider: Paul v.d.Steon, 

Voor de selektie is er op 20/1 goon training. 
LENS P 2: Als bekend. Leider: Rob Hoefnagel. Sa• enkomst: 10.45 u.Lens-terrein. 

LENS P 3 : Als bekend. Leider: Joop Meuleman. --------
KOM N;\AR DE COCKTAIL OP WOENSDAGMIDDAG. 

LENS P 4 

LENS P 5 

LENS P 6 

LEnS W 1 --------

Als bekend. Leider: Fred de Kleyn. Samenko• st: 10.30 u.Lens-terroin. 
KRANTEîIAKTIE. Leider: Dhr.Hopponbrouer. Samcnkorast: 10.45 uur 

Lens-terrein, 
Als bekend. Leider: Coen Hooghierastra. 
Ros,: M.Wolling, 

KOM l-TOEffSDAGMIDDAG OM 13,30 UUR NAAR LENS. 
M.v.Adrichem, W.Colpa, E,Eykelhcf, R.Groen, B,Heemskerk, R.v.d.Hook., R.de Jong, M,v.d.Lans, J.Odenkirohcn, P.Pronk, L,v.Rijn, E.Wentin. Leider: Hans Zoun. 

WOENSDAG-COCKTAILDAG OM 13. 30 UUR! 

LEN"S W 2 : C.Bergmans, K.Boon, P.v. Es, P.llarland, T,Harland, R.Kanis, A.Kuiper (2x), E.Perreyn (2x), J.Rombouts, V,Veenman (2x), J.Wasserraan, J.v.d,Hoff. Leider: Guus lleynen. Samenko• st: 11,45 uur, 
LENS W 3 W,de Jong, M.Bon, B.Driessen, M.Dutrée, R.Franke, A.Franken, J,Greve, C.!Ioefnagel, R.Houwoling, I.Kaffa, T.v,Pruyssen, R.v.Pruyosen. 'Leider: Jos v.d.Ende. Saraenkomst: 11 .15 uur. 
LF.NS W 1, 

• 
LEUS W 5 

R.Niggebruggo, M,v.Bohoemen, M.v.d.Boogaard, R,Boogaardt, B.Boolhouwer, E.v.Dop, A.v.Gorp, R,IIouweling, J,Koevoets, R.de Kroon, E,Warrnenhoven, H.Zock. Leider: Lex v.d.Moer. 
COCKTAIL-WOEnSDAG OM 13,30 UUR! 

M.v.d.Wallen, JI,v.Wasser.i, A.v.d.Schonk, E,Vos, L.v.Loouwon, 
M. Saarloos, J.Riomen, A.v .Blitterswijk, W,v.Melzon, 
E.!fotselaar, M.v.Volzen, R.Wannóo. Leider: Dhr.J,Riemen. 
A.Koks, M.Groonewegon, R.v.Qvorvest, E.do Groot, E.Jager, E.v.Santen, J.Schuemie, J.v.d.Spiegel, M.v.IToudt, A.Kuiper (2x), V.Veonman (2x), E.Porroyn (2x). 
Samenkomst, 9,30 uur. 

WOEN"SDAGMIDDAG TRAIN:E:rT. =--==-==--========~==== 
Quick P 1 - Lens P 1 : 1-2 (1-0) 
De wedstrijden tussen deze pupillenelftallon zijn altijd erg fanatiek, • aar wol sportief, Zo was het ook afgelopen zaterdag, toon Lens en Quick hun vierde due~ sa• en uitvochten. Do uitslagen van do voorgaande 3 duels waren: Lens-Quick 1-2 
Nu volgde de eerste uitwedstrijd om 12.00 uur op het 
Quick-veld. Dit wao voor het reserveprograr.ma. 

Lens-Quiok 0-0 
Lens-Quiok 3-1 

Al direkt na do aftrap kwam Lens sterk opzetten en zotte Quiok onder druk. Verder dan een kopbal van Richard uit een corner van Hans ki;am Lens echter niet. Het was zelfs Quick, dat op 1-0 kwa• door een doelpunt (met de hand) vrm hun linksbuiten. Lens viel oven terug on vooral op hot middenvold word Quick sterker. Dit kwar.i, omdat onze spelers hier te veel bleven hangen en de aansluiting dus verloren. Bij de rust was do stand echter nog 1-0 voor Quick. Do geblesseerde Fred word vervangen door Rinus op het r.iiddenveld. Dit bracht meer kracht op hot middenveld, dat daardoor weer in onze handen kwar.i. De aanval kwam nu nog moer tot zijn recht en de aanvallen werden dan oo!c gevaarlijker. Uit een vrije tschop van Rinus wist voors.topper Richard beheerst te scoren: 1-1, Lens rook nu de overwinning on gooide or nog oen schepje bovenop. Na een solo van Hans kimm de bal via do keeper bi~ l"rank, die Micha aanspeelde.Deze tikte eb bal op fraaie wijze over de keeper in de verre bovenhoek: 2-1. Hierna spoelde Lens de wedstrijd beheerst uit on won zodoende verdiend met 2-1. 
'P:m1 _ a 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

BENOEMING 

Het bestuur heeft de heer Wil van der Wilk met ingang van 11 februari 1974 J 
benoemd tot lid van de juniorenkommissie. Wij wensen hem voel sukses en plezier 
in dit werk. 

AKKOMODATIE 

Nu hot tege~pad alweer enkele weken een geweldige aanwinst voor omze·akkomodatie 
blijkt te zijn, is het misschien nuttig .eens enkele zaken te noemen, die op hot 
lîjstjo staan van wensen, die nog moeten worden vervuld. 
Mogelijk, dat iemand onder u zegt: "daar wil ik wel voor zorgen", 
Schroomt u niet zich in dat geval u te wenden tot Jacques van der Knaap, die de 
coördinator is van deze werkzaamheden. 

Enkele wensen: gaas ballenvanger achter trainingsstrook repareren en in carbo
leum zetten 
- banken in dug-outs plaatsen. 
- reklameborden timmeren en/of schilderen 
- lampen in kleedgebouwen vervangen ·-· 
- hekken bij ingang van veld plaatsen 
Meldt u zich ook ? Velo handen ••••.•• , •• 

RICHTLIJNEN STRAFKOM!USSIE 

Het bestuur houdt zich momenteel o.a. bozig met het vaststellen .van richtlijnen 
voor do dit jaar nieuwe strafkommissio, die blijkt het bestuur veel werk uit 
handen te nemen, 
liet principebesluit is genomen, dat de kommissie zal werken met de richtlijnen 
van de bond als leidraad, hetgeen impliceert, dat in de toekomst do voorwaarde
lijke straffen weer kunnen worden opgelegd, Tot op heden werden door: het bestuur 
alleen een officiële berisping of onvoorwaardelijke schorsing opgelegd. 
Als de richtlijnen gereed zijn, zal iedereen van de inhoud kennis kunnen nemen, 
Hopelijk zult u or nooit echt moe te maken krijgen, ••••••• ,, 

IN BALLOTAGE 

E.L,Vergalen 

ADRESWIJZIGING 

.,,, 0176 
/ 0821 

R,G, Groen 
R.T, Groen 

23-03-66 (lf) Leyweg 572 

Melis Stokelaan 1586 
idem· 

LEl'TS 1 SLUIPT NADERBIJ 

De stand:· 

293176 

298981 
idem 

De talrijke supporters bij de wed
strijd van Lens 1 tegen Naaldwijk 
hebben met eigen ogen kunnen aanschou
wen, hoezeer het spelpeil van ons eer
ste weer aan het.verbeteren is. 

1. Wilhelmus. 16-10-4- 2.:..24 
16- 9-4- 3-22 

'16- 8-4- 4-20 
2. DHL 
3, LFC 
4, RKAVV 16- 6-7- 3-1.9 

27-13 
22-18 
23-18 
22-13 Konden we tegen Lakwa al een zekere 

verbetering zien, tegen het veel 
sterkere Naaldwijk toonde Lens 1 nóg 
meer zelfvertrouwen. Voor rust werden 
voldoende kansen geschapen om een 
voorsprong te kunnen nomen. De vocr
trefîelijke Naaldwijkse doelman stond 
dit sukses echter in de weg. Opvallend 
was do sterke rol, die word.gespoeld 
door do drie middonvoldors Ton Hop, 
Donald Schönherr on Dick :Bra:ndonburg, 

..................................... 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11 • 
12. 

:Bl.Zwart 
Vorburch 
Lugdunum 
LENS 
Naaldwijk 
Lakwa 
Te:ims DHll 
Velo 

16- 7-3- 6-17 
16- 6-5- 5-1 7 
16- 6-4- 6-16 
15- 6-3- 6-15 
16- 4-5-"7~13 
16- 4-2-10-10 
15- 3-3- 9- 9 
16- 3-2-11- 8 

27-25 
20-19 
24-20 
15-22 
16-16 
16-25 
14-26 
12-29 

Hot drietal gaf zowel do aehterhoodo als de voorhoede geweldige steun, In de 
tweede helft moest Lans wat gas terugnemen. Wo begonnen ons al to vorzoonon 

1 
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met een gelijkspel, In de 25e minuut achter gaf Dick Brandenburg de Naaldwijkse 
achterhoede . .ho:t .. nakijken; zijn lob-daalde neer bij- de tweede· paal,· ·waar··1oslicr· 
Hazelzet opdook om do bal tegon hot not te koppen. Logisch, dat Naaldwijk 
hierna begon te drukken. Maar Lens liet zich de voorsprong niet moer ontnemen. 
De opstelling was als volgt: · 
Goes v;d·,Beèk :...· Pëfor··a.ë Jongh·, Rtiua.-Fórtmari, Frank Raäff," ·!rans· Zoet ........ . 
Ton Hop,- Donald Schönherr, Dick Brandenburg - Nol Janssen, Leslio H~zelzot, 
Wim Kectman (Harry B:i,andenbur~). · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · 

Door dit resultaat is LENS relatief gelijkgekomen met de nummers 5 en 6 (Blauw 
Zwart en Verburch). Do thuiswedstrijd zondag togen Blauw Zwart mag daarom · 
bost "sleutelwedstrijd" worden genoemd. 'De uitwedstri;jd destijds betekende voor 
Lens ( 2-1 nederlaag) het. ,begin van eon inzinking, Laat het zondag een voort
zetting worden rnn de :fráaiÓ tijgersluipga.ng naar de· vierde plaats. Het pro~ 
grammo. ziet er verdor _aldus uit: . , .. ,. 
D!IL - LFC (0-0) · _'Hot meest gunstige zou zijn, wanneer 
Toxa.s ·-'- Velo (0-1) · DHL wint van .LFC; ,Texas mag tegen Velo golijk-
Verburch - Naaldw:ijk (1-1) spelen; Naaldwijk moet van Vorburch winnen; 
Wilhelmus - Lakwa {2.:.1) Lukdunum mag 'vmi, RKAVV winnen; de uitslag 
Lugdunur.i - RKA.VV (1-1') Wilhelmus-Lakwa laat ons siberisch. · 

UAT DACHT JE WAT ? ". ·l , . , , 

- Er met d~ze ri'ibriek gaat gebeuren, als hij U verveelt? Goed! Dan verdwijnt hij, 

- Er dan voor in do plaats komt? Juist. Geef ons eens con idee·, Stuur Uw ideeën 
op naar N,Drabbe, Leyweg 727, Den Haag. 

- Wij deze week met de redaktionele goedkeuring doen? Die ·geven we aan Lens 2. 
senioren. 

Er mot 'boes van dor 
kwam in pot blauw, 

Boek zondag aan de hand was? Hij geleek eon toverbal:,:·hij 
bleef vrij lang groen en ging geel af, .,· t 

- Dat_ !fans. Zoet nu 
0

<1l enkele jaren achterloopt.· 
- Ons ere-lid Jan van Vonrooy na oen ongeval in het ziekenhuis Loyenburg 

/ terecht kwam. Bezoek is toegestaan. 

- Wij langs 'do lijn hoordon? Is Brandonburg'_ncu nummer 8 of 13? 

- Ua.arora wij on'? _al tijd dood moeten werken om to kuml.on l.evon? 

- Onze·krantena.ktio· nog steeds bevrÓdigend vorlÓopt, maar U mag ze n~tuurlijk 
ook zelf moebrongon. 

Van oen "Tip" voor do vriJe zaterdag? Kom eens kijken naar hot jougdvootbal; 
dan weet U wat U hebt! 

DE STRJ\.FKOMMISSIE VAN LENIG EN SNEL 
/ -heoft aan do spelers T,Heersohop,'R,Foekos on R.do Groot rasp, van Lons 5-- Ten 

8 con voorwaardelijke straf.opgelegd van schorsing voor twee bindende wedstrijden 
van hun elftal mot eon proeftijd van 1 jaar, in verband met het ma.ken van aan
merkingen ten aanzien van de leiding van de scheidsrechter • 

.,. 
Do spelers F,Magnee, P.do Wolf en J .v. Velzen zi-jn voorlopig geschorst hangende 
hot onderzoek naar de gebeurtenissen gedurende de wedstrijd Lens 3 - Velo·2 (Ju
nioren) gcspëcld op 24-2-1974. 
Bovongonoemdè spelers worden op mil._andäg 4 maart 1974 dos avonds om 8,30 uur in 
het klubgebotiw verwacht om door de sti-afkommissie to worden gehoord. 

VAN. DE. STRAFKOMMISSIE .. 

Gezien de bovenvermelde straffen is d0 komrnissie van mening, dat dergelijke zaken 
boslist niet· bohoèveri voor to ·komen. · 
Onze spel0rs· zïjn"onder allo omstandigheden gehouden de beslissingen van do 
schoidsrochter te ·acceptoren. · 
Hot heeft geen enkele zin op welko wijze dan ook zich r.10t do leiding in to laton. 
De strafkommissio"besoft terdege, dat·hot ma.ken van op- of aanmerkingen niet al
tijd bedoeld"is als kritiek op do leiding, doch vaak oen emotionele ontboezeming, 
Toch zijn we"vnri inoning, dat deze op-'on aanmorkingon achterwege dienen to blijven, 
Onze spelers dienen er dan ook terdogo van doordrongen to zijn, dat de'kommissio 
in voorkome?)._do gevallen beslist si;rengor zal gaan optreden. 



OVERZICHT LENS 2 en LENS 3 SEtHORm. ======================================= 
De stand, die wij U vorige week gaven 
van Lens 2 blijkt niet holemÛal juist 
to zijn geweest. Na do geweldige 3-0 
overwinning van ons tweede op de rosor
viston van R.F.C. ziet do juiste stand 
or als volgt uit: 

1 • c;2 
. . 

15 C.K. - 23 
2. v.c.s.2 16 - 22 
3. Fèyonoord 4 16 - 18 
4. St. Volharden 2 15 - 17 
5. de Musschen 2 15 - 17 
6. Overmaas 2 16 - 15 
1. LE!:TS 2 15 - 13 
8. Gouda 2 15 - 13 
9. D.H.C,2 15 - 13 

1 o. s.v.v.3 16 - 13 
11 • R,F,C.2 16 - 13 
12. Postduiven 2 1~ - 9 

LENS 3, 

Lens 3 draait dit seizoen goed, 
Een achterstand van 4 punten (mot 1 
wedstrijd minder gespeeld) op leider 
D,H,L, behoeft bo·slist geen onover
komelijke hindernis te zijn, Wij zien . 
ons derde dan ook dit jaar hoge ogen 
gooien. 
Afgelopen zondag wisten zij in Borkel 
T.O.G,B. op 0-0 te houden. 

'De stand: 

1. D.H.L.2 
2. T.O.G.B.2 · 
3, H.M.S.H.2 
4. o.D.B.2 
5. Wostlandia 2 
6, LENS 3 
7, Scheveningen 2 
8, P.D.K.2 
9. Naaldwijk 2 

.10, D.H.C.3 
11.· Il.B.S.2 

13 - 19, 
12 -. 18 
15 -. 17 
14 - 16 
14 - 16 
12 - 15 
14 - 14 
13 - 12 
15 - 11 
12 - 8 
14 - .2· 

Averechts. 
PROGRAMM/l. SENIOREN VOOR ZONDAG 3 MAART 1974. 

Schoidsrechte:i;,: 
14.00 uur Lens 1 - El.Zwart 1 
11.00 uur Lens 2 - Gouda 2 
11,00 uur H.B.S.3 - Lens 3 
11.30 uur v.v.P.2 - Lens 4 
12.00 uur A.D.0.5 - Lens 5 
14,00 uur O.Blauw 4 - Lens 6 
12,00 uur B,T,C.2 - Lens 7 
12.00 uur B.B.W.2 - Lens 8 
12.00 uur v.v.P.7 - Lens 9 
12. 00 uur de Jagers 3 - Lens to 
10.00 uur Lens 11 · - P.D.K,6 
11.30 uur Lens 12 - G.D.S,7 

LIGGJNG DER VELDEN 

V1 G1 L 6/4 
V1 G1 L 5/3 

E.J.v.Beek 
,I' 

p.c.v.D\iin 
J. Vlasveld :;, 
J,Kruydenberg 

H,A.Sanders 
E.E,Braak 
E.Talen 
J .N .Romijn 
A,v/d Tang 
H.de Geus 
G.v/d Plas 
A,Loykens 

5) 
6) 

i~ 
9L 
10) 
11) 
12) 

H.B.S. - Dael on Bergsolaan hoek E.Wijtemaweg. 
v.v.P. - Zuidorpark 
A.D.O, - Zuiderpark 
O.Blauw ' - Schim• elwog 
B,T,C, - Kap.Mcrnreboerweg, zijweg Leyweg 
lil.B.W.. - "Ockenburgh" 
de Jagers - Oostersportpark, Waalsdorperlaan 
VERZAMELl!N: 

Lens. 3 - 10.00 uur Klubgebouw Lens 7 - 11.15.uur Klubgebouw-
Lens 4 - 10.45 " Il " Lens 8 - 11 .'Il) • " Il " Lens 5 - 11 • 15 Il Il " Lens 9 - 11.15 Il " . " Lens 6 - 13,00 " " Il Lens 10- 10.45 " . Il Il 

DE OPSTELLINGEN: ==---======-==-=-=========-=-= 
LENS 3 LENS 4 LENS 5 LENS 6 
als bekend als bekend als bekend als bekend 
m. P.v/d Steen Afschrijven bij 

LE!:TS 7 LENS 8 
J,Mouloman vrij.19-20 uur 
tolef, 65-70,63.. · 

als bekend,,· als bekend 
m. R,Miltenburg 3 
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LENS 9 
als bekend 

LENS 12 

als bekend 
R,Miltonburg naar 8 
not verslag Lens-revue,· 

LENS 10 

als bekend 

' . 

I,ENS 11 .. 

als bekend 
raet verslag Lons-revu~ 

AFS CHRIJVDTGEN: Op do bekende ti;ldon, plaatsen on tolef,nos. in do Lens-revue 
van 9--:1-'74 gepubliceerd.· 
H.H.Aanvoerdors worden dringend verzocht zich zonder r.mnkoron 
vrijdagavond tussen 21 en 22.00 uur in verbinding to stollen mot 
Dhr.J .,v.Wassem,. 68,.65, 11. 

' lTogons herhaaldelijk niet-opkomen zonder af to schrijven worden lf,Roozondaal on 
H.Duivorr.ian dit seizoen niet r.1oer opgesteld. ,,,. 

/ .. ' .. 
Van de Soko a.s.··zondag vanaf.9,30 uur'do heren W,Michols en J.v.Wassom on·vm:1af 
12.00 uur Dhr.G.Bouman en H,Jaoobi op het veld aanwezig. 

Spelers wm. allo elftallen worden dring'ênd verzocht niot dan in ui torste noodza,:,,k 
af to schrijven, -aangezien het onvolledig opkor.ien van divorscr' elftallen dan niet 
denkbeeldig is. Do spelersvoorraad is door diverse mutaties on afzeggingen n,l, 
tot con minimur.1 beperkt. 

AVONDHEDSTRIJD: Woensdag 6 rirn.art 20, 15 uur 
Lens A 1 - Lens 6, 

Programna 10 maart 1974, 

1c - 2e ·, 3o elftal nog onbekend, 12.0D uur 
13.00 uur "Lens .4,:..., CGleri tas 3 14.00 uur 
1 o.oo uur Lens 5 ··...: 'vrédenburch 4 14,00 uur 
12.00 uur. Lans 6-Qcna3 15.00 uur 
14.00 uur LonB 7 --: P'ciai'tdui ven 4 
10,00 uur Lens 8 .:. H,JJ°,S,8 

Uitslagen: 24-2-1974. 

Lens 1 - Naaldwijk: i 1-0 H,M.S,II,4 
Lens 2 R,F,C,2 3-0 Gr,Wit 1 58 
T,O.G,B,2 Lens 3 0-0 Spoorwijk 

Soko, 

""iöns 9 - Vrodonburoh 
Lens 10 - Wit Blauw 4 
Spocrwijk 7- - Lens- 1,1 
Lens 12 - Marathon 8 

- Lens 7- G-2 
4 - Lens 8 6-0 
6 - Lcms 9 2-3 

Q.uick 3 Lens 4 1-0 Full Speod 4 -

0

L0ns 10 0-0 
- ·Q.ui c·k 11 Westerkw,3 - Lens 5 0-3 Lens 11 4-4 

Duno 3 . ·- Lens 6 0-3 Lens 12 - Gona 8 1-5 

VERSLAG: Duno 3 - Lens 6 Senioren, 

9 

Afgelopen zondag moest onze enige kampioenskandidaat - bij do senioren do strijd. 
aanbinden met do konkurront van hot eerste uur: Duno 3, Togen dozo bolangr_ijko 
wedstrijd - die al eon koor of drie was afgelast - hooft Lens 6 opgezien als tegen. 
oen borg. Dit bleek echter geheel onnodig, De eerste de bostci, ,aanval bracht. al 
resultaat op, oen op maat gegeven voorzet van Gerard word door Edward op dool trof-
fondo wijze afgerond. Hierna kwam Lens onder zware druk te staan en kroop meerdo~o 
malen door het bekende oog van de bokondomald. Zowel door hot soms goed ingrijpen 
van do achterhoede on door het missen van velo kansen wist Lens do nul tot do rus"; 
to handhaven. Na do thee waren do rollen enigszins omgedraaid, hu was het:Lens, 
dat Duno onder zware druk.zet;j;o.<:V·. 
J,llo hens aan dok achter was echter wel geboden, want de counters van Dun9 waren 
niet van gova.ar ontbloot. In -do 20è min. van do twoodo helft was het Wil, dio uit 
eon afgemeten pass van alweer Gerard Lens op 2-0 on dus op winst zette. Dat Koes 
or nog 3-0 van oaakto, hij strafte eon foutieve terugspeelbal goed af, was alleen 
nog maar belangrijk voor do statistiek. Vermeldenswaard is wol, dat Lens 6 weer 
in zijn_spol is, van voor de winterstop. Dit geeft moed on hoop voor de waarschijn
lijk beslissende slag tegen Gcna op zondag 10 maart a.s. Bij winst kan het kar.1pioon~ 
schap de jongens o.l.v. Frnnk bijna niet moer ontgaan. Ook hot spel van supcr-
visor Rinus Michels geeft weer wat perspok~iof voor de toekomst. 
Do rest vnn dit "c]:ftal" verdient oen kompliment voor de gotoondc vechtlust, 

Aad Vorvaart. 



FULL SPEED 4 - LENS 10: 0-0 (Son,) 
Afgolopon zondag trad Lens 10 aan togen het op de dorde plaats staand Full Speed (Lens vierde). Op papier was het tiende ernstig verzwàkt, aangezien 4 spolors van het vasta elftal niot;ilio13ch:i,J\:baar waren, zo gebeurde hot, dat men mot 3A · Junioren aantrad, Voor deze :·horen och tor niets dan lof, want zo spoelden alsof zo al jaren in de Senioren \gewend waren. . . . · . Lens begon deze wedstrijd beslist niet met de moed in de schoenen, maar ging e:C" fris togen aan, wat Full Speed nÖg4l verraste en h0ii ·,hiak tot ·ongooorioofdo chargos verleidde, Al na ca, -25 minuton liop d0 aanvoerder van Full Spo0d dan ook een waarschuwing op wegens het mot de handen ton val brengen van onze rechtsbui~. ten Arthur do Groot, toon deze hor.1 allang· g0passeerd was. 

D0 wedstrijd verliep ook vo0r de rest in e0n ietwat gespannen sfoor, maar tot · grote incidenten kwam hot niet, dankzij do goede leiding van de schoidsr0chter, die beslist geen thuisfluiter was, 
Over hot vertoonde spel kan men van Lonszijde tevreden zijn, zoko:r' in aanm0rkh1g gonomon, dat mot 3 invallers ~erd gespeeld. 
Voor beide tcma_waren er weinig ware scoringskanson, maar wol dient te worden vermeld, dat de schoten, die Wim Krol kroeg door hqm_bokwaam worden verwerkt. Wat do Lonsaanval botroft-;-ëîezo rüste wat kracht, (\angqzion hier juist do juniorçn wordcm gekonfrontoerd not de to harde Full Spoed verdediging. 
Do wedstrijd eindigde zoals hij bogon, wat voor Lens zeker oen goed resultaat t0 noeraen is. 
René, Arthur en Rob worden bedankt, we hopen in do toekomst, indien nodig, woe::oon beroep op jullie te kunnen doen. 

J.O,B. 
DISKO-AVOUD, 

H~da t" vorige 'il~aii~ oors t d0 Jon,go;;~ ~~nf ;--~ardy, ';.'~~, ~f :D,1-t~~W~ Ej fi!;'~;'/'9i;!t1';-~ii,kotho_d: hoeft kunnen k0nn1smaken,',wns•he't-vr1.Jdag...:á0·b0uri; a1n1, de oud0Tq ./sl;'Qep· .. Jougd1go · Lons0rs on Kwieksporters, Wo mo1,en, zof'cl.acn't~rï"i,hj, "bok"hû' ,roèr~~~rî'(;;;;:;_..c.:geslao::;ilo avond spreken. Di Ï; zek0r g0zien de opkomst van ong0veer 120 voorrÎar.10lijk LÓns;- u:t Kwiok--Sportleden. Want zoáls iedereen weet, was hot onze bodoolin[s dez.0 avond : ... : oeer in de v0renigingssfeer .te houden, dan voorheen hot geval was. · ·· ·- .... _. · De opzet is o.i. dan_,,ook 1:7e:J. geslaagd te noooon 6n wo zullen zeker op à:6zo ·voor•·· doorgaan. Vooral ~,egcn hot eirido van de _avond bogon hot voordeel van deze "vor0:::.: · nigingssfeer" ·te.blijken, ·to·en de. Kárnavals-krakors op de dra.ai tafel worden go-· logd on do echte ~eoètnouzon o~·eoii dollÓ boel van maakten, Karnavalshit no,1 "zullen W'o•: ',t _r{og eon .koertje ovordoèm" was hier z_oer zeker op z'n plaats, 
KLJ\. VERJ,'(SIJRIVÊ. 

Volgende week ~ijdag 8 oaart starten we oot de Paasdrive. Moor hierover week, 
• KaKa 

Lmt,S~ 6 - VELO _6 (jun•,): 1 ~. 

j 

volgondo,. _ 

Met ve~vangors voor- aanvoerder-ausputzer Hîms Ruytors, linksachter Joop Hout-sohil ton keeper Ferdinand van Os begon LENS 6 aan do thuiswedstrijd t0gen Velo, Lens startte 'övcirdondor0nd, doch door goed koep0rswerk van de VELO-keeper word Velo gespaard voor een vroege achterstand. Langzamerhand kon V0lo zich onder do druk van de LEffS-voorhoede uitwer~on, doch gevaarlijk konden zij - mede door ·· stoods goed ingrijpen van on;,o achterhoede, mot acm hot hoofd Frank Magne0 - vooralsnog ni0t worden. Do tegenaanvallen van Lens waren ste.eds goed voor grot0 paniok in do defcmsio van Velo, Kans op kans werden echter gemist, vaak door iets to go-haast schieten of het van de voet af laten springen van· do bal. Na de rust, dio,' zoals U zul t··hebbon begrepen inging mot O - · 0, werd Ror{ van dor Linde vervangen door Peter Dries sen. Oprii,i-uw word oen h0V'ige druk op hot doel van Velo ui tgeoofond, Iedereen wist, dat 0r den doelpunt zou r.iooton vallen. En dat doelpunt kwam •••• ,,, Ineens was hot Frans Wouters, die een gaatje zag·ên de bal foill9os. tu~son do pc.:ü ' ,.... • ' , . · .• _- ' ' ' .,., -~ -· ' '·-- J:' ~ ', ,.. , en do handen van do ,wanhopig iiitvn.llmicl.e...kóöpor tiigmi'de'. tcuwor1 joeg,, Kort daarop was hot ,John de l'/anl, die dó kans om op 2-0· te k:omon'•on z'oëp hÎolp,"Vairaf· do borucht0 stip miste hij echter jamr.ierlijk. In de rostorendo spoeltijd is Lens niet :;,oer in gevaar gow0ost on zo kroeg Lens waar het recht op had n.l. do ovorwinninc, Tot tüot nog con kompliment aan do schoidsrochtor, die, boh(ludens een paar kJ.oino foutjes, zo0r goed hoeft geleid. 
Rob Bon. 

P,S, Zondag a.s. spoelt A ·6 om 1 uur te1,0n Wit Blauw, Misschien ·0on rnden om ook eons te komen kijken, want U kor.it toch naar ons terrein voor hot 1e, Dus s-i;a~ 
) 
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wat eerder op on kom ook eens kijkon':naar-A ~:/ 
PROGRAMMA JUNIOREN 
ZONDAG 3-3-1974, 
12,00 uur 
14,00 uur 
13,00 uur 

Lens 2 - G,D,A, 1 
Lens 3 - G,D,S,3 
Lens 6 - Wit Blauw 2 

ZATERDAG 2-3-1974, 
14,30 uur L,F,C,1 
16,15 uur Lens 4 
16,15 uur Lens 5 
15.00 uur v.c.s.5 
15,00 uur Lens 10 
15,00 uur Lens 11 
15,00 uur Lens 12 
13,45 uur Coleritas 7 
15,00 uur Vios 7 
13,45 uur Lans 15 
13,45 uur v.u.c.14 
13,45 uur Lens 17 
13,45 uur Lans 18 
10,45 uur G,D,C,P,Il, 
13,45 uur Velo 21 
13,45 uur Vios 12 
12,30 uur Triomph 4 
11,15 uur Duno 11 

AFSCHRIJVINGEN: 

- Lens 1 
- G.D.A.2 
- Spoorwijk 3 
- Lans 9 
- Quiok 6 
-P,D,K,2 
- O,D,B,4 
- Lens 13 
- Lcns 14 
- v.c.s.9 
- Lcns 16 
- v.c.s.11 
- H,B,S,7 

1- Lens 19 
- Lens 20 
- Lens 21 
- Lens 22 

' - Lcns 23 

Terrein i' · --·--
V3 
V3 
V2 

Boshuizcrkado, Lciden 
V2 
V3 
Dedcmsvaartwog 
V1'• 
V2 
V3 
Lcyweg 
M,Stokclaa.n 
V3 
Loudonstraat 
V1 
V2 
Oekenburgh 
Noordwog, Wateringen 
M,Stokelaa.n 
Zuidcrpark, 2c god, 
Mgr ,Nolenslaan 

Schriftclij~: v66r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G,v,d,Steen, Nunspoetlaa.n 303, 
Telefonisch : vrijdagavond tussen 18,45 on 19,30 uur (uitsluitend in goval--van 

ziekte): A_-klassers ~ 1 t/m 8): dhr.J,Hop, tel.94,41,59 
·B-klassers 9 t/m 15): dhr,0,Kortokaas, tol.67,40,40 
C-klassers 16 t/m 23), dhr,R,Bcckcr, tol, 55,94.77. In noodgevallen kunnen de junioren nog op za tcrdagochtond tussen. 10. 30 on 11 , 00 uur afbellen bij dhr. G,v,d,Stecn, tel. 39,86,94, 

AFICEIJRINGEN: Do junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds do afkcuringslijstcn· raadplegcn, Telefonische informaties werden 'hierover niet verstrakt, De spelers van Lens 1 kunnen tussen 11,30 en 12,00 üiir""informeren,· of hun wedstrijd doorgaat (tel, 66,13,14,), 
NIET-OPKOMERS: lfegons niet-opkomen afgelopen weckoind krijgt do volgende spoler . 

2 extra reserve-beurten: A,Muldor,.,, 
Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan de kompetitiowedstrijdon, In dat geval blijft de verplichting tot bctaling van. 
do kontributie tot hot eind van het seizoen (30 juni) gehandhaafd, 

KEEPERSTRAINING: vrijdag 16,45 uur voor J,v,Klecf on R,Borgon Henegouwen 
zaterdag 10,'oo uur voor C,!Iarla.nd en R,va.n Wijngaarden, 

Voor dit weekend zal het elftal Lens 13, leider de hoer B,Osse, worden opgcrocpcn voor hc·t verrichten van diverse wcrkzaamhcdcn, Deze werkzaamheden zullen door jullic leider worden medcgcdocld, Zij, die op zondag aanwezig moeten zijn, worden verzocht. zich bij de bar in hot klubgobouw to molden om 11,00 uur on om 13,00 uur, 
Lans 19, leider do hoor J,Vorbarohdsc, voor do krantenaktie, 
Sanenkomst Lons 13: 10,45 uur, . klubgobouw. zaterdag Lons 19: 12,00 uur, 
Volgende weok 9-3- 1 74: Lcns 14 en 17 Juniorcn, Welpcn 1, 
D E 0 P S T E L L I N G EN: 

LENS 1 : L,Baams, C,Böcsokcn, J,do Ililstor, A,Jungsohlägor, A,de Pagter, A,Schnoidcr, G,Tror.molen, R,Zoun, R.v,Noort, M,Ilcynon (2x), M,v.Baggun, P,Lejcwaa.n (2x), J.v.Gastcl. Leider: Dhr.C.Frankc, 
Sancnkorast: ·13, 30 uur Lcns-tcrrcin. 



LE!:TS 2 J,Apperloo, G,Colpa,· G,v.Gessol, P,LejowaélJl (2x), IT,Stravor; 
A,don Boer, L,Koning, G,_Bloks, R,Lavooy, M,Heynen (2x), E,Höefnagel,,• 
M,v,Baggum (2x). Leider:· Dhr,A,v,Baggum, · · 

LENS 3 R,Berton:s; A,Heynon, R,Hulsemans, G,Lolieveld, M,Magnee (2x), ___ .. _ ... · -~ 
B,Ruitorman, F,Voeron, R.Verbarendse, R.v.d,Meer; ,1".Jàruiaat, P.Booms, 
(J.v.V<3lzon ziG uitspraak straf'kommissio)-. Res,: A,Mulder, Leider: ·· 
phr,_ N,N. 

LEJ:TS 4 R,v.,.d.Brook, A.do Groot, R,Heemskork, R.v.Hook, J ,Hollink, W ,v,d.Linden, 
R,'v_.,Luxenburg, P.Meyer, P.v,Rijn, J.Slabbers, M,v.wassera, M,Magnee (2x). 
(P ,de Wolf zie uitspraak _strafkoraraissie). Leider: Dhr.A.Blok. · 

LEffS 5 • .1,1 .• v;_d,Aar, A,Brouwer, A.v.d,Borg, R,Guit, A,Iloefnagel, G.Ilogervorst, 
II,Keyner, F,Klos, E; Reesink, H.Ruyter, J,Tetteroo, J.Wijngaarde. Ros,: 
A.KJ,oiwegt.-Loidor: Dhr,J.Hoynen. 

LEtfS 6 ·, R,Bom, E.BÖoms, P,Driessen, j,Houtschilt, F, Jonker, R.v,d,Linde, 
E.Teunis, J,v,d.Voort, J.de Waal, F.1-routers, F,v,Os, J,Ruyters, 
(F.Magnee zie uitspraak strafkoraraissie). Leider: Dhr,F.Fluraans. 

LE!:TS 9 Velzen, E,Landr.1an, P.Perreyn,- R,v,d.Laan, P,Hop, M,Wolters, S,Brard, 
O.Borst, A.!.s-Gravondijk, c.Schonkols, A,v.IO.eof, :?,Devilee. Leider: 
Dhr,H.Zoet. Samenkomst: 14,00 uur Lens-terrein; 

LI:NS 10: R,v.d.Kruk, J.Lausberg, J,Lustenhouwer, M,Peperkamp, L,Reesink, 
"J.v,Rijn, J.Bronger, J.Brochard, B.de Niet, R.Hofman, E.v.Luxemburg, 
T.v.Maron, Leider: Dhr.N.Drabbo. 

LEt-TS 11 ( P,de Haas, B,Boelhouwer, K,v.d.Ende, R,Leyn, M.Looyo, G.Mahieu, _ 
R.v.d.Meer, K.v.d.Meys, M.v.á..Moye, Th.Prins, J .v.d,Wel ,(2x), lf,Groon, 
Leider: Dhr. W ,Kouwonhoven. . ,,;\ _ 

,_\/. 

LIDTS 12:· P,v.Domburg, I!,Uding, Il,Coli, P,v.Duyn, P,Blom (2x), C,Lipman, R-;-W:l.jsman, 
F.Kortekaas, L,Lejowaan, D.v.d.Zwan, E,_Hoven, R.Tok:lcie. Leider: ·Dhr. 
Bijsterveld. 

LEt-TS 13: M.Prins~ R.Sanders, M.Zweden, R,Zotz," n.a.- Wubbon, C,Harland, R.,v,d·. 
Boogaard, R,Blank,R.v.d,Leeden, R,•IleppenbroU:wers, M,Jansen. Res.: F·,Kras. 
LÉÏidor: ,Dhr.B,Osso. Samenkomst: 13,00 tiur Lens-terrein.· --

LEtfS 14: A.Hoenstok, H,Wubben, J,Wassorman, T,Mooyman, L,Oostorveer, R,Kleiwoi,t, 
M,de Grpot, H,Groenowegen, ll,Ellingor, A,Koevoets, J,Spoler, A.Gordijn, 
Leider: Dhr.Sandifort. Samenkomst: 14.00 uur Lens.terrein. 

LENS 15: 

LEUS 16: 

~ê._!..I= 
LEffS 18: 

LENS 19: 

L~TS 20: 

LEIJS 21 : 

LEIJS 22: -
LEl'fS 23: 

F,J.Oostayen, P,Hoemskerk"; A',W,Jans·0ri';- J,v<d,Korte, A,J;Pelt, R,J.v.El-_ 
deren, P.J,Dullaart, T.J.Griraberg, J.Rote, P.Blora (2x), J,v.d.Wol (2x). 
Als bekend, Leider: Dhr.Q.Kortekaas. Samenkomst: 12,45 uur Lens. 
Als bekend, Leider: Dhr,W,Miohals. 

Als vorige waak. Loider: Dhr,J.Colpa. 

Als bekend. Leider: Dhr.H,Verbarendse, Samenkomst: 9,45 uur Lens. 
Na aflooit: Krantenaktie, Is het voetballen afgekeurd, dan om 11,ÖO uur 

verzamelen. 

Als bekond, Leider: Dhr.R,Petors, Sa• enkomst: 12,45 uur Lens, 
Als bekend. Leider: Dhr;W.v,d.Tol. Samenkomst: 13,00 uur Lens.· 
~ls vorige weok. Ros,: E.I!oenstok en E.Gerritsen. Leider: Dhr,A,Bauman. 
Samenkomst: 11 • 30 uur Lens. ·· 
Als vorige week. Leider: Dhr.A,Banning. Samenkomst: 10.15 ,uur·Lens. · 

KARN1WAL PUPILLEN", WELPEl.r on C-KLASSERS. 
\-Toensdag"27 februari verwachten we alla feestneuzen onder de Lans-welpen, pupillen on C-klassors in ons klubgebouw voor de jaarlijkse karnavalsviering. Juilie raoèton natuurlijk wel allemaal verkleed komen, want zonder karnavals--,kledij wordt er .be:- .. slist niemand toegelaten, Om ho:t allemaal nog gezelliger to maken, hebben wè·-oolc 
do meisjes van Kwiek-Sport •voor vanavon~ ui tgenoçligd. · 
Bovendien krijgen jullie allemaal con konsunptio on diegene, die er in ogon van onze deskundige jury het dolst uitziet, kan nog op oen leuk prijsje rekenen. 7 
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Tot vru:mvond. 

P,S, Oudere junioren hebben op deze avond geen toogm::ig, 
~ ' . . · De aanvang is zevcm uur. 

KaKa, 
Rijswijk 7 - Lens 10: · 2-6, 

Op ~en redelijk bospoólba::i.r veld trad Lens aan togen oen tegenstander; die er 
dit seizoen. tot nog toe als enige in was geslaagd van dit Lens to•wilinen, 
Tiot behoeft dan ook geen betoog, dat Lóns op wraak uit was, vooral omdat de 
eerste wedstrijd op eon zoor ongelukkige manier in het voórdool van Rijswijk 
was ui tgopakt. In do bqgin-faso spoelde Lens ·wit riervous on behoudend,. vooral 
in de achterlioodo ~iep het niot helemaal lekker. Rijswijk opende zelfs do score. 
na eon fraai afstandsschot, ·waarbij John Bron_gor ,niet helemaal vrij uitging, 
Dit doelpunt gaf echter ineens oen ander.Lens to zien. Hot tempo werd verhoogd on 
do çtruk op hot Rijswijk dool 1,crd dermate groot,· dat or moor kansen kwamen,. 
iifa ·oén ·goede aktio vanaf het middenveld, waCU" invaller Ton van M=on voortroffc-:: 
lijk werk dood, word de bal door Lex Reesink slim naar Max Poperk:amp getikt, dio 
knap in do uitèrsto hook.knalde. Even later maakte Johny Brochard zich.mot een 
razendsnelle aktie.knd.p vrij, trok voor naar Ton van Maren, d.ie met eon leuke 
schijnbeweging de bal liet lopen voor do vrijstaande Lex Roosink, die beheerst 
do Jrnoper op hot verkeerde bodn zette· cri toon rustig inschoot,· 
Ua de linonado-theo had Lens _dé wind in de rug ,cm do verwachtingen waren dan ook 
hoog gospimnon. Ilot pakte in eerste instantie echter oven anders uit, want Rijs-; 
wijk voelde or niets voor ora zich naar do slachtbtmk te laton loidcm, Do. snelle 
linksbui ton van Rij.swijk kreeg plotseling do ruimte· en haalde moodogon;I.oos uit: 
2-2. Hierna brak voor Lens do oorlog aan. Hot tempo word nog moor opgovoord. 
Bert do Niet brak door on werd op 20 motor van het vijandelijke doel keurig noor
cologd, Johny Brochard, specialist in penalty's en vrije.trappen, legde áan en 
schoqt "het doelpunt van do eeuw", zoJ.fs de tegenstanders en do schoidsrochter 
applaudisoorden, in do uiterste hook hoog in de touwen. Do tegenstander was nog, 
zo onder do indruk, dat nog in dezelfde rainuut Bert do Niet eerst tegon de paal 
schoot, wàarna Ton van Maren hom goc,d opving on beheerst inschoot: 2-4, 
IIot hok was totaal van do dam. Lens kon ineons alles, ondanks hot feit, dat Rijs
wijk sportief bleef terugvochten. 5 Minuten voor tijd soloordo Bort· do Niet doo:t' 
do Rijswijk-voste on liet iodercon, incl •. do keeper. z'n• hielen löion: 2-5, 
In de laatste minuut br:i.k Johpy Brochard al bij do raiddenlijn uit, was door nio
m.:ind moor togen te houden· cri passeerde mot oen behÓorst schot do toch goede 
Rijswi jk-koop7r. . Nico Drab be.· 

· ... 
P R O G R A M M A PUPILLEN m WELPEr 
PUPILLEN: 

ZATERDAG 2-3-1-97'4. · Terrein: 
11.45 uur V,V,P,1 Lens 1 Z1:idorpark 12 .45 uur Lens 2 - Or.Wit 158 1 V1 11 .oo uur Gona 2 - Lens 3 "Bores toinlaan 12 .45 uur Lens 4 - Vios 5 V2 

, . 

12.45 uur Lens 5 ~A,D.Q.8 V3 12.45 uur, Velo 6 - Lens 6 Noordwog, Wateringen •:t ~ 

lT E L PEN 

ZATERDAG 2-3-1974, 

11 • 45 Velo· 1 ''.L uur - Lens 1 _Uoo;rdwog, WatoringÈm 11, 45 uur Lens 2 -:- R,V,C,2 V2 11 .45 uur Lens 3 - Vrodonburch ' V2 't 10.00 uur R.v.c.4 - Lens 4 Schaapweg, Rijswijk 10.45 uur · Flamingo I s 2 - Lens 5 idem 10.30 uur Vios 3 - Lens 6 Melis Stokolaan, hk,Do-
domsvau.rtwcg. 

AFSGilRIJVINGEtr: 

Schriftolij~: 

Telefonisch : 
v66r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G,v,d.Stoon, Nunspootlaan 303; 
vrijdagavond tussen 18.45 on 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte), tel. 66.13.14 Klubgobouw. 



In noodgevallen kunnen do pupillen on welpen nog op zaterdagochtend tussen 9,15 
en 9,45 uur afbellen, Tel,66.13.14 klubgebouw, :~~:s~_ .. ;:: 
AFKEURINGEH: Bij slechte weersomstandigheden steeds eerst de afkeUringslijsten 

raadplegen, Staat daarop bij "Pupillen en Wolpen" vermeld: "GOEDGE
KEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen. IN DIT 
GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD MAAR Ev.ENTUELE 
AFKEURilTGIDT. 
Staat bij de afkeurin;,sadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden gCJhandCJld: 
Voor de thuiswedstrijden moCJt juniorenlijst worden gCJraadplcogd. 
Zijn de wedstrijden van Lans 4, 10 en 15 goedgekeurd, dan gaan ook 
de Pupillen- en Welpenwedstrijden op ons veld door. 
Uitsluitend voor do uitwedstrijden mag in dat geval tolofonisoh wor
den geïnformeerd, of hun wedstrijden doorgaan, (Tel.66.13.14,) on 
wol zaterdagochtend tussen 9,15 en 9.45 uur, 

DE OPSTELLINGEN: 
LENS P 1 

LENS P 2 

LIDTS P 3 

LENS P 4 
LENS P 5 
LENS P 6 

LENS W 1: 

LENS W 2: 

LENS W 3 

LENS W 4 

LENS W 5 

L:ENS W 6 

: 

Als bekend (zonder M.Rutgers en mot M,Meerman), Leider: Paul v.d. 
Steen. Samenkomst: 11.00 uur Lens-terrCJin. 
Als bekend (zonder M,MCJerman, mCJt M.Rutgers). Leider, Rob HoefnagCJl. 
Als bekend. Leider: Joop Meuleman. SamCJnkomst: 10.15 uur Lens-terrein. 
Als bekend. Leider: Fred do Kleyn, 
Als bekend. Leider: Dhr,Hoppenbrouwor. 
Als bekend. Leider: Coen Hooghiemstra. Samenkomst: 11,45 uur Lens-

(t~rrein, Als vorige week, Leider: Hans Zoun. Samenkomst: 11.00 uur. J é,; ~ -Als vorige weck• Leider: Guus lloynon. 
,, 

Als vorige week (T.v.Pruyssen-R.v,Pruyssen-R,!Iouweling zie ook W 6), 
Leider, Jos v.d.Ende. 

Als vorige WCJClk, Leider: L.v.d.Moor. Samenkomst: 9.15 uur. 
Als vorige weck. LCJidCJr: Dhr.J.RiemCJn, Samenkomst: 10.00 uurt 
A.Koks, R,v.OvervCJst, E.v.Santen, J.Schuemie, J.v.d.Spiegel, 
E,de Groot, M.Groenewegen, M.v.!Ioudt, E.Jager, T.v.Pruyssen, 
R.v.Pruysson, R,Houweling. 
Samenkomst: 9.45 uur. 

Uitslagen Pupillen: Uitslagen Junioren: 
Vios P 2 - Lens P 2 

Uitslagen Welpen: 
Scheveningen W 2 - Lens W 2 · 
V,C,S. W 3 - Lens W 3 
Flamingo I s W 3 - Lens W 6 
COCKTAILKOMPETITIE, 

1 - 4 

5 - 4 
1 - 2 
0 - 3 

Lens 1 
Lens 9 
Rijswijk 7 
!I.14.S.H, 60. 
Tonegido 8 

- Katwijk 1 1 - 4 
- Westlo.ndia 8 4 - O 
- Lens 10 2 - 6 
- Lens 14 1 3 
- Lens 17 3 - 1 

Op woensdag 20 februari is hot I,V,B,-schooltoernooi gespeeld. De I.V.B. was hierbij vertCJgenwoordigd met de volgende teams: Nederland, Polen, Brazilië, on WestDuitsland. Van do scholen waren de Willibrordus- en do Mariasohool aanwezig. Ongeveer 100 jongens (ja, u leest het goed!) hebben zioh deze middag grandioos 
vermaakt. Elk team speelde 4 wedstrijden. Do meeste met wisselend sukses, omdat do teams even sterk waren. Van 14.00 tot 16.00 uur werd er gevoetbald door do elftallen. Hierna gingen de spelers weer naar huis. Hot was zeker een geslaagde middag. 
Voor a.s. woensdag 27 februari staan de laatste wedstrijden voer do cocktail-kompetitie op het programma. De stand in groep Ais: 1,Feyenoord 
Wij verwachten, dat iedereen om 13,30 u. aanwCJ- 2, Real Madrid. 3,Bayern München zig is, want om 14,00 u. start do 1e wedstrijd en in groep B: 1. Ajax. tussen R,Madrid en Barcelona. Om 14.45 u.gaan we 2. Barcelona vorder raet de match tussen B,Münchon en A.C.Milan. Het klap- 3. A.C.Milan. stuk van het jaar begint om 15.30 u, tussen Ajax on Feyenoord, 
Dit belooft een erg spannende wedstrijd te worden, waarbij we zeer veel toe- 9 schouwers verwachten. I.V.B. 
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DE LENSREVUE 
Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

BEDANKT ALS LID 
~ 0942 · E,A. van Dop · 

/ 0638 · · A,Sips 
,,, 0646 · B,P, v.d.Burg 

ADRESUIJZIGINGEN 
-' 0832 . F,B. lfelling (P) 
/ 977 M,Welling (W) 

De Rade 86 
idera 

i.ngaande 15/3 
idem 

DE STRAFKOMMISSIE_V.IIN DE K,N,V,B,. 
heeft de speler T.!Ieerschop geschorst voor twee bindend"! wedstrijden onvoorwaar-
delijk met ingang van 28 februarîvoor- zijn optreden tijdens de wedstrijd -
Westerkwartier 3 - Lens 5. De kosten van Fl.20,-- zijn voor zijn rekening. . . .. 
De sÏ?eler R,de Groot bestraft met 2 bindende wedstrijden voorwaardelijk ingaande 
28 februari 1974 met een proeftijd virn.1 jaar. De kosten groot Fl,3,75 zijn.-v;,or ,,,. zijn rekening. · · ,. · · · 
De speler A-,Baven geschorst voor 6 bindende wedstrijden van 
21 februari 1974, De kosten van Fl,5,-_ voor zijn rekening • 

.. , .. 

• 'n, . ' 
Lens A 1, Jngaande 

'•, . .,. De Strafkommissie van Lenig on Snel heeft de spelers .F,Màgnee geschorst voor 1 
bindende wedstrijd van Lens A 6, P,de Wolf,..geschorst v,o:r 1 bind-ende wedstrijd 
van Lens A4 en J,van Velzen,,,geschorst voor 4 bindende wêdstrijden van Lens A 3, 
allen met ingang van 4 maart in verband met hun optreden in de wedstrijd Lens A 3 
tegen ·Velo A 2. 
UAT DACIIT. JE HAT. ? .. - .. ----------------
- Uij aan onze superprikkerateur "Ome"Nico" gaven? De redaktionele·goedkeuring, .. '"'. . . · .. \ , . . . - Elly-Ann !Iendriksen Frits van Luxemburg zich hebben voorgenomen?· Zij willen 

-

gaa.ri ·_trouwen op 21 maart 1974 in het stadhuis te Wateringen om· 14,00 uur.. ./ 
De )terli:elijke inzegening in de Parochiekerk van St.Jan de Doper aan de !Ieren:-

.· sträat.zal plaatsvinden om 14,30 uur. Het gelukkige paar kunt U da.n van 17.00-
18,30 uur feliciteren in de Rusthoek, Ambachtsweg te Wateringen. 

- De heer en Mevrouw M,Bloks zeggen mede namens hun kinderen hartelijk i(ank voor 
de vele blijken van belangstelling bij hun 25-jarig huwelijksfeest. 

. ·: . ' ' 
- Er nog jongelui.zijn, die het begrip "elftal van de week" niet kennen. 
- En dat het ieders sportieve plicht is hieraan zijn enthousiaste medewerking 

· te ver lenen. · 

- Er in de kloedgebeuwen van V,C.S, een onderbroeken-dief rondloopt, maar wij nog 
niet weten, of _dit om dames- of herenlingerie gaat, 

- Indien·· nodig, wij .al tijd nog op weggooi-slipjes over kunnen gaan. 
Lens 1 ook zondag wéér van plan is~ punten te pakken! 

- Er daarom op ieders steun wordt gerekend ! 
- Ruud Fortraan in het Diaconessenziekenhuis te Voorburg in ·een potje ... OP ,iijn . 

-

nachtkastje heeft staan_? Jui_st, 'Zijn vorige week dinsdag operatief_verwijder
de meniscus. Als U dit leest, is Ruud wellicht alweer thuis, want de operatie 
is goed geslaagd, Mocht hij zich nog in het ziekenhuis bevinden, dan kunt U 
hem vinden op kamer 106, 
Ruud, het beste ermee ! 

NIEUWS VAN !IET BOUWFRONT, . 
De bouwaktiviteiten zijn in een dusdanig stadium gekomen, dat binnenkort de vlag 
kan worden gehesen, aangezien er met het dak begonnen gaat worden, En in.ons wa-
terige landje is het beslist geen weeide een dak boven je hoofd te hebben. 1 



Zo gauw alles dicht is, zullen er diverse ·verbindingen worden gemaakt me.t !).et 
.... •"·huidige .. klubg-&bouw, -waaTbi-j voora-1·-de"keulten·prióri-tei t· zal kri;igën,' zodat· er daar 

wat meer levensruimte komt. 

2 

LEffS 1 STUIT ,OPMARS 
. :Vl.N BLAUl'f ·ZWART· ! ! •! ·.'·- · · ·· ·' · · · · ,.,....,.,, . •~T • '•~ '' . 

" . 
.. ~•-.,.a-•••••r•· 

Het Uassenaarse Blauw Zwart, dat ge- De stand: 
durende acht wedstrijden ongeslagen · < .. was gebleven, moest zondag in LENS 1 1. Wilhelmus 17-;-11-4- 2-26 30-14 
zijn meerdere erkennen. Blauw Zwart 2. DIIl, . . 17-10-4- 3-24 24-18 was inderdaad bezig met';e•éh .opmerkelij- 3. RKll.VV ·, / · 17- 6-8- 3-20, 22-13 
ke opmars, die eigenlijk destijds be- 4, LFC '>< · , 17- 8-4- 5-20 23-20 gon met eon overwinning~ ·op LENS 1 . • ••• , • M• ••.•••••••••••••••••• , ••• · •••••• 
Do Wassenaarders stonden toen nog o;n-:_,; 5. VerbÛrcJ:l 17- 6-6- 5-:1~. 21-20 deraan. Lens moest na a:ie nederlaag ; · ,.6, LE N S,; 16- .7-3- 6-17 16-22 
door eon diep dal. Drii/'weken gol,eden :'•.,• 7. Bl. 'zwart· 17- 7-3- 7-17 27-26 
tegen DHL dachten velen·, dat het met _'. 8. Lugdwit.µn · 17- 6.~5- 6-17- · 24.-20 
LENS 1 gebeurd zou zijn. Sedertdien,.·, 9, Naaldwijk 17- 4:-6- 7-14 17-:17 
heeft LENS 1 echter drie wedstrijden. . 1 O. Lakwa · 17- 4-2-11-10 17-28 
gewennen! De tijgersluipgang naa'r- de · 11. Texas ~HB · 15- 3-3- 9- 9. 14-26 
vierde plaats gaat voort. Vorige ion- 12. Velo 16- 3-2-11- 8 12-29 
dag stond LENS 1 nog op de -achtste 
.plaats. Thans op de zesde, terwijl nummer vijf Verburch een verliespunt méér 
heeft geboekt, 
Vele supporters zagen· die, overwinning o,p Blauw Zwart allerminst zitten. Niet al
leen vanw·ego de fraaie resultaten,. die _d!i> laatste weken door l]lauw Zwart waren 
geboekt, maar vooral ook, omdat LENS 1 het ·zonder ausputzer Ruud Fortman moest 
stellen. Ruud werd afgelopen week geopereerd aan èen voetbalknietje en zal de 
res·t van het seizoen verstek moeten la.t.en gaan; Wé · hopé'n; dat· dit· mooie resultaat 
oen gunstige invloed heeft op het genezingsproces, 
De wedstrijd tegen Blauw Zwart was typisch voor deze fase van deze kompeti tie: 
Eeh bikkelhard duel om de punten. Jan Englebort maakte zijn rentree als voorstop
per, terwijl Frank Raaff als ausputzer fungeerde. Niet onbelangrijk was de rol 
van nonald Schönherr, die de ondankbare taak had de gevaarlijke Wassenaarder 
Roel Timmer uit te schakelen. Hij deed dat voortreffelijk, waarbij nog mag worden 
aangetekend, dat hij nimmer aan de "noodrem" behoefde te trekken. Halverwege . 
de eerste helft.werd oen wat al te lo.éoniok optreden van de Wassenaarse libero 
even ~aooniek afgestraft door Loslie Hazelzet. Làter bleek dit de beslissende 
treffer te zijn, want LENS 1 verdedigde de voorsprong met een enorme dosis inzet. 
Het gehele elftal verdient hiervoor alle ·hulde. 
În die huldq w:i,.llen wc ook "Ome Nico" betrekken, want hij heeft zich de gehele 
zondagmorgen een ongeluk geprikt om het veld tijdig droog en speelklaar te krij-
gen, Hij had eer van zijn werk. ,· 
De overige resultaten waren zeer bemoedigend. Wilhelmus won, zoals verwacht, van 
Laakkwartier ( 1-3); Vorburch on Naaldwijk speelden gelijk ( 1-1); Lugdunum · 
en RICA.VV speelden ook gelijk ( 0-0); DHL ,,won ·met 2-0 van LFC en Texas-Velo werd c.fgelast. 
Door deze resultaten is Ll!NS 1 wel zeer dicht in de buurt van de nummers 3 en 4, 
RICA.VV en LFC, 'gekomen.' Zondag uit teg;,,n Lugdmiurri durven we weer op een gunstig 
resultaat hopen, wanneer 'LENS 1 wederom in staat is zo'n enorme inzet te tonen. 
Dij eon over;winping ligt de vierde plaats binnen bcroîk, want op het programma 
staat ook do wedstrijd RKAVV-LFC! Het eerste ,treffen tussen deze beide klubs eindigde in 1 -1 • Verder·:-' · ··· · 
Bl. Zwart - Wilhelmus ( 2-2) De opstelling was als volgt: 
Velo - DHL (0:...2) Cees. 'f·d,Beek - Peter de Jongh, Frank" Lakwa - Vorburch (1-0) Raaff, Jan Englobert, Hans Zoet - Ton 
Naaldwijk - Tcxas (1-2) ,Hop, Donald,Schönherr, Dick B.randenburg

Lesli_e Hazelzet, No;L Janssen (Harry' Dietz), 
Wim Kee'tman. •' · 

PROGRAMMA LENS 1 - 2 - 3 SENIOREN 

zondag 17 maarit zondag 24 maart. , , . .. 
toxas dhb - lens 1 l0hs 1 rkavv 1 
rfc 2 Lens 2 lens 2 overmaas 2 odb 2 "lerisr 3 dho J,.7 . lens 3 . 



zondag 31 maart 

lon~ 1 - wilhelraus 1 
st 'vol~rdcn ·2 ._ lens 2 
lens 3 _ --:-.• dhl ~ 

zondag 7 april · 
' . } '' . 

vor9urch 1 ~ lens 1 
lens 2 - teyonoord 4 
schovenin~en? ~ lens 3 

maandag 15 april (tweede paasdag) 

lons 1 texas dhb 
lens 2 - ckc 2 
lens 3 - odb 2 

zondag 21 april 

lens 2 - gouda 2 
pdk 2 - lens 3 

LEi<rS 3 KLIMT OP 

Door eon ruime 4-1 overwinning ep 
nummer laatst HBS is Lens 3 een plaats
je op de ranglijst geklommen. De ach
terstand op koploper DHL bedraagt 
slechts twee punten, Zondag volgt do 
uitwedstrijd togen ODE. Als deze in 
1Tins't _y9rçj; omgezet, dan bJ:ijft Lens 3 
mootollon in de kopgroep. Van belang -
is vorder, dat zowel TOGB als DJII, nog 
bij he~ derde op bezoek komen. 

LEHS 6 BIJNA KAMPIOEN 

L"JN"S. 2 MOET, WINNEN 

.llfgolope:;; zondag ging in. de afdeling 
van ons twoéde slechts oen wedstrijd 
door. Feyonoor<t on Overmaas kwamen 0--0 
overeen. De stand wijzigde daard0or 
niet. Zo'ndag staat de uitwedstrijd t'egon 
Postduiven op het programma. 
Thuis werd het destijds oen gelijkspel; 
een revanche is dus op zijn plaats. Do 
Loosduiners zullen zich echter gezien 
hun positie fel verzetten. 

De stand: 

CKC 2 
vcs 2 
Feyenoord 4 
_St. Volharden 2 
De Musschen 
Overmaas 2 
LE N S 2 
DHC 2 
Gouda 2 
SVV 3 
RFC 2 
Postduiven 2 

De stand: 

DHL 2 
TOGB 2 
IIMSH 2 
LE N S 3 
ODE 2 
Westlandia 2 
PDK 2 
Scheven. 2 
Naaldwijk 2 
DHC 3 
HBS _3 

2 

1 5-1 0-3-2-23 
16- 8-6-2-22 
17- 7-5-5-19 
15- 6-5-4-17 
15- 6-5-4-17 
17- 6-3-7-16 
15- 4-5-6-13 
15- 6-1-8-13 
15- 4-5-6-13 
16- 4-5-7-13 
16- 5-3-8-13 
16- 2-5-9- 9 

13-8-3- 2-19 
12-8-2- 2-18 
16-6-6- 4-18. 
13-7-3- 3-17 
15-7-3- 5-17 
15-6-4- 5-16 
14-5-4- 5-14 
14-4-6- 4-14 
15-4-3- 8-11 
12-2-4- 6- 8 
15-0-2-13- 2 

27-19 
24-13 
33-22 
26-23 
26-24 
27-24 
20-2() 
23-25 
10-16 
18-23 
17-26 
15-32 

16- 9 
, 22_- 8 

27-19 
27-15 
24:c-24 
1:8.'--15 
15-20 
1§-24 
15-25 
14-16 

8-29 

l,locht U a.s. z.ondag .om de eon of andere reden niet mee gaan met ons eerste naar 
Lugdunum, dan bieden wij voor U een al ternatiove wedstri.jd aan. 
Om 12 uur speelt ons .6de s-eniorenteao een wa_arschijnlijk beslis_sende wedstrijd 
om hot kampioenschap tegen GONA 3. Ir.imers met nog 8 wedstrijden to spelen, heeft 
Lens oen voorsprong van 3 pi.mt.en, .. •p .deze- konkurrent. Kom dus allemaal naar hot 
Lonsveld om het zesde naar het kampioenschap te schreeuwen. Do stand in de 2do 
Klas K .. is: . . . 

1. Lens~- 14-24 49-16 ·,. · 
2. Gona 3 14-21 43-15 
3, G.D.A.4 14-17 36-29 t 
4, Vios 4 13-16. 29-18 
5. Duno 3 1,;2-14 29-20 C 

6. RK,D.E,0~5 14-14 40-26 
7, Spoorwijk 5 13-11 28-38 
8. Archipel 4 14-11 22-3_7 
9. v.u.c.7 14-11 25-45 

10. Sohoveningon 5 14- 9 , 25-47 
11 • n.n.L.9 14- 7 25-39 
12. Or.Blauw 4 14- 7 21-39 

PROGRA!@!A SENIOREN ZONDAG 10 MAART 1974; 

14.00 uur Lugdunum 1 - Lens 1 ,). 

12 •. 00 uur de Postduiven 2 - Lens 2 •·'!~ 

Avero.:hts. 

Sëhiiidsreohtor: 

A,J.Koenen 
M,v.Heiningon · -· 

3 



A 
~ 

11 , 00 uur Lens 3 ·:-·.T,0,G,'.B,2. .. 
1 J,00 uur Lens 4 -· :.:··cë1iîrï tas -.r-- ·· · 
10.00 uur Lens 5 :-'Vredenburch 4 
12.0Ó uur Lens 6 - Gona 3 (Zie woensdag) 
14·.óo uur . Lens T . ' ": - Postduiven 4 
10.00 uur· Lens'8 ~ H.n.s.s· -
12.00 ·uur · Lens 9 ~ Vredenburch 9 
14,00 uur Lens 1'0 - Hit Blauw 4 
1"0. 00 uur Spoorwijk 7 - Lens 11 
15.00 uur ·Lens· 12 -. ~!'ara thon 8 

·"' 
PROGRAMMA WOEHSDJ\.G 6 MAART 1974 
20,30 uur Lens 6 - Lens A 1. 
LIGGDTG DER VELDEN'i 

V1 01 L 
V1 G1 L 
V2 G1 L 

. V2 G2 L 
V2 G2 L 
V3 G2 L 
V3 02 L 
V3 02 L 

V1 G1 L 

Lugdµnum 
Postduiven 
Spoorwijk 

. -:- _ Oegstgeestweg, Leiden 
"Monsterseweg t.o, No.10, Loosduinon 

II enge l:o 1 aa.JJ. 

VERZAMELEN': 
Lens .11 - 9.30.uur Klubgebouw. 
DE O P S TELL l N.G EN: --------------. ---.---. --------
Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt, 

6/4 
5/3 
5/3 
4/2 
5/3 
4/2 
5/3 
4/2 

5/3 

Lens 3 Lens 4 Lens 5 

.. 

als bekend als bekend als bekend 

H,L,Hollander 
A,J,M,Horstman 
F,Pauwels 
C.d0 R•oij 
F,Nagy 
G.H .F. IJsebrands. 
R,Rumahlewang 
J,v.Esch 
A,G,Vink 
A,Loykens 

Lens 6 

als bekend m. P.v/d Steen 
en B,v/d Lans 

• m. F;de Kleyn 
en F,Wouters 

Lfschrijven bij_ C)l,B1oks, 
telef,29,28,38 

Lens ·7 Lens 8 
als lfekend . als bekend 
F,de Kleyn n.5 .. . m. P,Milctenburg 

Lens 9 -

als bekend .. 

•Lens 10 

al.s bekend 
m, J.Witting .. . 

R;;ç/d Bemt . 
on M,v.Wassem 

Lens 11 

als bekend 

Lens 12 

als bekend 
P.Miltenburg n.8. 

,\PSCHRIJVDTGEN': Op de bekende tijden, plaatsen en tolef,nors. in de Lens-revuo van 9-1-1974 gepubliceerd. 
II,H. Aanvoerders dienen zonder mankeren zich vrijdagavond tussen 21 cm 22,00 uur in verbihding te stollen met Dhr,J .v.fü1s--sem, telef, 68.65,11, · 

A.s. zondag zijn vanaf 9,15 uur de horen eh.Bloks en H.Jacobi en vanaf 11.10 uur de heren J,v.Wassem, G,Bouman en W,Michels op het veld aanwezig, 
Tenue: Herhaaldelijk blijkt zondags op de velden; dat spelers va~ Lens in een· totaal afwijkend voetbaltenue op hot veld verschijnen. Voor de goede orde laten wij hierbij nog een beschrijving van het officiële Lens-tenue (anders is niet toegestaan) volgen: blauw shirt (met ronde witte hals), witte (niet zijden) broek, korenblauwe kousen (zonder witte rand). Op het shirt dient aan de linkerkant een Lens-embleem (aan de bar·ver-krijgbaar) te zijn bevestigd. ' 
VCTERANEH TOERNOOIEH. 

5 mei 1974 : 
19 mei 1974 : 

2 juni 1974: 
3e Klas H.V,B, 
12 mei 1974 : 

toernooi Scheveningen 
toernoei Al:phia 
eigen,Lens-toernooi 
toernooi 

toernooi-Scheveningen 

) 
) 
) 

deelnemende verenigingen worden 
t.z.t. gepubliceerd. 

deelnemende ve·renigingèn worden t.z.t. 



gepubliceerd: 
JEUGD TOERNOOIEti: ( lccfti jd 18 t/m 23 jaar). 
12 mei 1974,: Toernooi Rijswijk. ,,, Deelnemende vcren1g1ngèn: , , , 

Fort.Düsseldorf- Kickers Emderl~· • 
Borussia Dortmund - Grimbcrgóh België, 
Engelse klub - II.D.V.S. - Lens - Rijswijk. 

25/26 mei 1974 Lens-toernooi. Deelnemende verenigingen: 
D.H.L. - Scheveningen - Rijswijk-· 
Velo - Vredenburgh - R.V.C. ~.Wilhelmus. 

3 juni 1974 Toernooi Puttershoek. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 17 MAART 
14. 30 uur Texó.s/:b.n;n.1 - Lens 1 
10.00 uur R.F.C. 2 - Lens 2 
11 .oo uur Lens 3 - IJ.D.B.2 
11 • 00 uur R.K.A.v.v.2 - Lens 4 
12.00 uur B.M.T.3 - Leris 5 
10.00 uur :Scheveningen 5 -· Lens 6 
12.00 uur Oliveo 4 - Lcms 7 

Uitslagen zoridag 3 maart 1974: 
Lens 1 ,;,. ':al. Zwart 1 
II.B.S.3 - Lens 3 

1-0 
1-4 

·• . .· 

Deelnm.iende verenigingen: 
worden t.z.t. gepubliceerd. 

1974. 

14. 30 uur Gr.W.Vac II 5 - Lens 8 
' 11 .oo uur Verburch 5 - Lens 9 

14.00 uur R.K."\..V.V. 7 - Lens 1 Q_ 
10.00 uur Lens 11 - Celeritas 9 
12.00 uur Lens 12 - Cromvliet 10 

ZATERDAG 16.15 uur "Big match" ·Lens B 1 - V .U .c. :B 1. 
Als de weergoden het deze weok toelaten, dan kunt U zaterdag o:p ons hoofdveld het"neusjo van de zalm" aan het werk zien van onze jeugd van 14-16 jaar. Dit elftal, dat onder de bezielende leiding ·van'Hans Zoet, ook wel eens "de vliegende non" genoemd, dit seizoen een beste gooi naar het kampioenschap doet, borrelt' over.van klasse-spelers, waarvan er dari 90k enkelen in de Haagsche jeugd spelen., · · ._; 
zàtcrdag zal echter hot uur der waarheia aanbreken, want v.u.c., dat ook nio:t. zonder talent zit, staat slechts één_:punt o:p Lens achter. Als dit Lens-clft~l zonder vrees, maar vol zelfvertrouwen en do :prachtige overwinningen van de laatste weken zullen dit laatste nog zeker verstevigen, zijn tegenstander tegemoet treedt, dan zullen de :punten aan de Hengelolaan blijven. . v.u.c •. zal raet raoeite dozc· magistrale Lens-veste kunnen doorbreken, zal worden, ontmoedigd door de onnavolgbare akties van hot middenveld en zal tenslotte door do knieën gaan door de fragiele, dwarrelende manoeuvres van onze voorwaartsen. Deze jongens rekenen wel op een geweldige rao:i;ele steun van een enthousiast, Lcns:publiek. 

PROG'R'AMNA JUNIOREN ... ,._, 

ZONDAG 10-3-1974 
12.00 uur Rava 1 - Lens 2 
12,.0.0 J,lUr Verburch 2 - Lens 3 > 
14.00 uur Ël. z.;.art 3 - Lens 6 y 

Z,\TERDAG 9-3-1974 
(4.30·:uur Neptunus 1 - Lens 1 
16.15 uur Lens 4 - - R;K.D.E.0.2 
16.15 uur Lens 5 - H.P.s.v.1 
16.15 uur Lens 9 - v.u.c.7 
16.15 uur Cromvliet 4 - Lens 10 · 

Lens 11 - vrij 
15.00 uur Lens 12 - Westerkwartier 6 
1 5. 00 uur Lens f3 ,· - Scheveningen 1 O 
1 5. 00 uur · 'V.V. P. 9 - Lens 14 

Lens 15 - vr1J 
1 3. 00 uur ,: Wes tlandia 1 3 - Lens 16 
15.00 uur Loosdûinen 6 - Lens 17 

',_ 

Nico Drabbo. 

Terrein:· 

Zuider:park 
Poeldijk 
Dr .Mansvel tkade, Wassenaar 

Abr.v.Stolkweg, Rotterdam 
V2 
V3 
V1 
Rederijkerstraat 

·v1 
V2 

- Zuider:park 

L.Broekwog, Naaldwijk 
Monsterseweg 
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13,45 uur Laakkwa.rtier 9;- Lens 18 Jansoniusstraat 
13,45 uur Lens 19 - Ooievaars 7 V1 
13,45 uur Lens 20 - Zw,Blauw 3 V2 
13,45 uur A,D,0, 19 · - Lens 21 . • Zuiderpark 
13,45 uur Lens 22 - Rijswijk 1) V3 
15.00 uur Lens 23 · ·- Wilhelmus 17 V3 .. 

' '. 
JJ.i'SCIIRIJVJNGEN': 
" 
Schrifte!~J~: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G,v.d.Steon, Nunspeetlaan 303, 

'Telefonisch:' 
0

vrijdagavond tµ~sen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte): . \' · ·· . · ·· 
A.-klassers ( 1 t/m 8): dhr,J ,Hop, tel.94,41 .59. 
B-klassers (9 t/r.i 15): dhr,O.Kortekaas, tel.67 .40.40, 
C-klassers (16 t/r.i 23)·: dhr,R.Becker, tel.55,94.77, 

In noodgevallen kunnen de junioren nög op zaterdagoc4tend·tussen !0.30 en 11,00 
uur afbellen bij dhr,G.v.d.Stecn, tel. 39,86,94, 

' . . AFKEURINGEl.f: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden·stoeds do af-· . 
. keuringslijstcm raadplegen, Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt. A1 kan na 12.00 uur informeren, of de wedstrijd 
doorgaat. Tel. 66.13,14. · 

KEEPERSTRAJNING: Donderdag 17,00 uur voor S,Bruens en F,Vçirbarendse, 
zaterdag 10.00 uur voor C-IIarland on R,v.Wijngaarden, 

IIET ELFTAL VliN DE WEEK 
Voor dit weekend zijn do volgend'e elîtallen opgeroepen voor het verrichten van 
diverse werkzaamheden. .' : · 
Lens 14: leider de heer S,Sandifort, 
Lens 17: leider de heer W,Michels jr. 
ifelpen_ 1 :' leider de heer II.Zoun. 
Deze werkzàa1Jhedon zullen door jullïe leider worden medegedeeld. Zij, die op 
zondag aanwezig moeten zijn, wordon'verzocht zich OIJ 10,45 uur on om 13,00, µur. 
bij de bar ':in.het klubgobouw te raoldon. . . .. 
SamenkorrÎ~t ie'n~ 1A: JÓ.45 uur, 

. Lens 17: 10.45 uur, !Clubgebouw. 

Uolpen 1, zij zullen worden belast r.iet he·, verzorgen van do trainingsmaterialen,· 
die op woensdagr.iiddag wordt gebruikt. ·Na afloop van hun wcc:l.strijd wordt hierr.ieo 
begonnen. 

Vol~ende weck cl,e elftallen Lens 15, 23. 
D E O P S T E L L I N G EN: ====---====================== 
Lillê_l: L,Baams, C,Böoseken, J.de Hilster, A,Jungschlägor,.A,dc Pagter, A,Schnei

dcr, G,Tromnelen, R,Zoun, R,v,Noort, M.IIeyncm (2:iïf,·L,Koning (2x), 
P,Lejewaan (2x), J.v,Gastel, Leider: Dhr.C,Franke. 

LillTS 2 : 

LEIIS 3 

LEl'TS 4 
LilTS 5 
LENS 6 : 

LEN'S 9 

LElJS 10: 

Samenkomst: 13,00 uur Lens-terrein. 
Als vorige week (P,Lejewaan, M,Heynen, L,Koning 2x), Leider: Dhr,A.v,, 
Baggur.i. Samenkomst: 11,30 uur Rava-terroin. 
Als vorige week, r.iet A.Mulder, zonder J.Janmaat en R,v.d.Moer. 

Res.: A,Kleiwegt. Leider: Dhr,N ,N. Samenkomst: 11,30 u. Vorburöh-torroin,· 
Als vorige weck (M.Magnee 2x). Leider: Dhr,A,Blok. - . . ~ . 
Als vorige week (P,Booms 2x). Leider: Dhr .. J .IIeynen, 
Als vorige week. Leider: Dhr.F,Flumans. 
Samenkomst: 12.30 uur. Lens-terrein. 
A,·,.Velzen, E.Landr.ia,., P,Perreyn, R;v.d.Laan, ~.Hop, M,Wolters,' 
S,Brard, O,Borst, A, 's-Gravendijk, C.Schenkels, A.v,Kle0,f,. T,de Kok, 
Leider: Dhr.H,Zoet, Samenkomst: 15,15 uur Lens-terrein. 

' R,v.d.Kruk, J,Lausberg, J,Lustenhouwer, M,Peperkamp, L,Reesink, 
J.v.Rijn, J,Bronger, J;Brochard, B,de Niet, R,Hofnan, E,v,Luxeruburg, 
P.Devilee. Leider: Dhr,N,Drabbe, Samenkomst: 15,00 u,Lens-terrein, 



LENS_ 11: vrij., 
.. 

LENS 12:. P.v.Domburg, ir,Uding;- H,Coli, P.v,Duyn, P,Blom, c:iipmari, R,Wijsman, 
F,Kortekaas, L,Lejewaan, D,v.d,Zwan, E,IIoii-en, If.Tokkie: Leider: 
Dhr,Bijsterveld, 

LElilS 13: M,Prins, R.Sanders, M,Zweden, R,Zetz, H,G,Wubben, C,Harland, R,v.d,Boo:
gaard, R,Blank, R.v,Leodon;· R,Hopponbrouweis, M,Jansen. 
Ros.: F,Kras. Leider, Dhr.B,Osse. 

- -- • ~-• ,,::n·->•· 

!!!!!~_!:1:= ,L!Ioonstok, II. Wubben, J. Wasserman, T ,Mooyman, L,Oosterveer, R,Klei
wegt, M.de Groot, H,Groenewegen, H,Ellinger 1 A,Koevoots, J.Spoler, · 
A .Gordijn, Leider: Dhr,Sandifort. · · · 
Samenkomst: 14., 15. uur Lens-terrein. 

LilTS 15: vrij. 

LENS 16: 

LEl'TS 17: 

,us· bekend, Leider: Dhr,O:Kortekaas. Samenkomst: 12,00. uur Lens. 

Als bekend, Leider: Dhr,W,Michels. Samenkomst: 10,45 uur verzamelen 
ïn.verband met krantenaktie. 

LEl'TS 18: 1,ls bekend, Leider: Dhr,J.Colpa. Samenkomsti· 12,45 uur Lens. 

LENS !2= Als bekend. Leider: Dhr,Il,Verbarendso, 

LEl'TS 20:· .. Als bekend. Leïder: Dhr,R,Peters. 
.> 

LENS 21 : Als bekend-: Leider: Dhr·.w·.v.d.TöL Samenkomst: 12.45 uur Lens. 

LENS 22: Als bokenil.. Leider: Dhr,A,Baiiman. 

LENS 23: 1Us bekend, Leider: mu< A. Banning. 

PROGRAMMA .P~~·I.LLEN El'î W~LPEN 

PUPILLEN 

ZATERDJ,G 9-3-1974, 

12.45 uur Lens 1 - - A,D,0,1 
12.30 uur G,S,C.1 - Lens 2 
12,45 uur Lens 3 - IC,M,D, 1 
12,45 uur Celeritas 3 - Lens 4 
12 .oo uur die !Iaghe 4 - Lens 5 
11.45 uur Lens p - II,M.S,II,3 

HELPEN 

ZATERDAG 9-3-1974, 

11,45uur Lens 1 - Vios 1 
10,00 uur v.c.s._2 - Lens 2 
11. 00 uur G.D,S,4 - Lens 3 
11.45 uur Lens 4 - Rava 4 
10.45 uur Lens 5 - D,M,T.2 
10.00 uur Rijswijk 6 - Lens 6 

oo 
AFSCtffiIJVINGEN: 

Terrein: 

V1 
Erasmusweg · 
V2 1 r;: 

Leyweg 
Steenwijkiaan 
V3 

V1 
Dedemsvaartweg 
Erasmusweg 
V2 
V2 
Schaapw~g, Rijswijk 

- ' 

,i 

Schriftelij~: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G.v.d.Steen, Nunspeotlaan 303,ac 

Telefonïsoh: .. vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte), tel.66.13,14 IClubgebouw. 

In noodgevallen kunnen do pupillen en wólpen nog op zaterdagochtend tussen 9,00 
en 9,30 uur afbellen. Tel.66.-13,14 klubi;:ebouw, 

AFKEURINGEl'î: Bij slechte weersomstandigheden steods·eerst de afkeuringslijsten 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen cm Welpen" vermeld: "GOEDGE
ICEURD", dan steeds nàar veld of punt van samenkomst komen, IN D+T .. 
GEVAL W,G ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD" NAAR EVEl'TTm:L:S . 
AFKEURINGEN, 
Staat bij _d; afkcrnringsç1dressen bij "Pupillen en Welpen" verr.ield: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan mo0t als volgt worden gehandeld: Voor do 
thuiswedstrijden moot juniorenlijst worden g0raadple0gd. Zijn de . 
wedstrijden van L0ns 9, 4 0n 23 goedgekeurd, dan gaan ook de Pupillc1,.
en• Welpèn-wedstrijden op ons_ veld door, Uitsluitend voor de uitwed-

7 
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strijden mag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd, of hun 
wedstrijden doorgaan. (Tpl_. 66 .13 .14.) oh wol zatordagóchtend .tussc·:, 
9.00 en ,9.15 uur. · 

DE OP ·s TELLINGEN: ==========================--== 
LDHS· P 1 · : 

L:EHS P 2 

LEHS P 3 

LEffS !:_1 

L:ENS p 5 

LENS p 6 

LEHS W 1 

LDJ:JS H 2 

LilTS w 3 

LENS w 4 

~~TS vf 5 
LillTS H 6 --------

Als vorige wook. Leider: Paul v.d.Steen. 
Als vorige week. Leider: Rob I!oefnagol. -Samenkomst: 11 .45 uur Lons-
terrein. 

Als vorige weok. Leider: Joop Meulomaii. 
Als vorige wook. Loidor: Fred do Kloyn. Samenkomst: 12.00. uur Lons
terroin. 

Als vorige weok (mot F.Wolling). Leider: Dhr.Jiopponbrouwer. 
Samenkomst: 1.J, 15 uur Lens-terrein. 
,Us vorige wook (mot M.Wolling). Loidor: Geen I!ooghiomstra. 

Als vo_;rige week. Leider: I!an_s Zoun. 
Als bekend. Leider: Guus Hoynon. Samenkomst: 9.15 uur. 
Als vorige week. Loidor: Jos v.d.Ende. Samenkomst: 10,15 uur. 
Als vorige wook, zonder E.v,Dop. M,.v.d.Boogaard-R.v,d.Boogaardt on 
R.de Kroon zie ook welt!on=6• Loidor: Lex v,d.Meer. 
Als vorigo week, zonder M.v.d.Wallen. Leider: Dhr.J.Riemen. 
A.Koks-R.v.Ovorvest,E.v.Santon-J.Schuomie-J.v.d.Spiogel, 
E.do Groot-M.Groonowogon-M.v.'Houdt-E.Jager-M.v.d.Boogaard (2x)
R.v.d.Boogaardt (2x)-R.de Kroon (2x). 
Samenkomst: 9.15 uur. 

!CARNAVAL 

Eon.groot aantal jongere Lons- en Kwiek Sport-leden hooft· afgelopon·woensdag 
laton zien, dat or cok boven do grote rivieren en mot'námo.bij Lans op een go-'. 
weldigo wijz0 karn.aval kan. worden goviGrd. 
Van ;J9.oo tot 21 .30 uur word or stevig op los gehost op de ouziek van do rooontq 
Karnavalskrakors. Toen oo tien uur de kloinoron wêg waren, hooft do "Raad van olf'" oot oon aantal anders Lensors on Kwiek-Sporters de foostvrougdo voortgezet on .. hot karn.aval op een gepaste wijze bosloton. 
Na dozo avond zijn wo zoor zokor van plan volgend jaar ook voor de ouderen 
oon grootse karnavalsavond to organiseren. 

KaKa · 
PAASDRIVE, 
-=-=-==-== 
Vrijdag 8 oaart a.s. beginnen wo oot de jaarlijkse Paas-klavorjasdrive. 
lfo verwachten dit jaar oon groot aantal doolnomers g ezion do reaktios. op do zeer· geslaagde Korst-drive. We rekenen ook nu op de "oudoro loden" gozion. do opkomst van do sonioronavond van vorige maand. · .. ·' 
Dit jaar wordt er in togonstolling tot vorige jaren niet over 5, maar over 4 a
vonden gespoeld gezien onze boporkthoid in hot ldezen van de vrije avonden. " Do data van de avonden zijn vrijdag 8 en vrijdág 15 maart, zaterdag 30 mäa.rt on zaterdag 6 april. Houdt U er dus goed rekening moé, dat· er two0 vrijdagen on twee zaterdagen wordt gespoeld. 
lio beginnen olko avond oo 20.30 uur, QSar wilt U vrijdag a.s. oo 20.00 uur aanwezig z1Jn i.v.m. de inschrijving. 
Do inschrijfprijs is Fl.1 ,50 por persoon por avond. 

KaICa 
UOE!fSDAGMIDDAGKLUP ! ? ! ? ! 
Afgelopen woensdag zijn de laatste oooktailwedstrijden gespoald; donk nu niet, dat er op woensdagmiddag niet wordt gevoetbald. Wij gaan door tot eind mei. 
Blijf dus komen trainen on voetballen! 
yfordt con eoht Lens-lid. 
Uitslagen: Real Madrid 

Barcelona 
Ajax 

- Bayern München 
~ A.G.Milan 
- Feyonoord 

1-1 (vervang0nde 
4-J 
1-2. 

uitslag) 



Dit geeft de volgende standen in de poules: 

Poule I 

1,Feyenoord 
2,Real Madrid 
3,llaycrn M. 

Poule II 

1,J\.jax 
2.llarcolona 
3 ,J\.. C ,Milan 

E!!!=- . 6!:~E!. 
1 8-1 li 

7-10 
5-10 

E!!!!. 
14 
10 

6 

g~sp!. 

- 10 
- 10 
- 10 

~'.:!. 
8-
2-
1-

g'.:.!!. 
2-
3-
3-

verl. 

0 
5 
6 

ge:!!. il:!:!=. verl. _ 

6 - 2 - 2 
3 - 4 - 3 
1 - 4 - 5 

voo!'.:tegen 

35 - 4 
16 - 26 
6- 25 

voor-tege~ 

24 - 10 
19 - 13 
6 - 28 

Uie de beste keeper resp,·voetballer van dcze kompetitie ZJ.Jn geworden, 
blijft voor jullie voorlopig nog een groot vraagtcken. (Wij weten het lekker 
wel). Op 27 maart zullen jullie hiervan in kennis worden gesteld. Dus afwachten 
maa~. Op deze dag worden ook do volgende finales gespeeld: 

Ora do 3o on 4e plaats: Real Madrid - Barcelona. 
o• de 5e en 6e plaats: llayorn München - A,C.Milan, 

De finale oo de 1 e on 2o plaats zal t.z.t. een voorwedstrijd worden voor Lens 1 ,• 
Op 27 maart zullen de prijzen worden uitgereikt. 
A,'s, woensdac verwachten wij jullie wepr '.:!!e~'.:'.:! om 13;30 uur op I t Lens-ter
rein, waar Paul en Joop jullie weer bezig zuilen houden, met als klapstuk de 
wedstrijd F,C,Krukketas tegen Langzaam 'en Sloom. Tot woensdag ! ! 

r.v .. B •.. 
NIEUWS VAN DE DAKO 

Vanavond (woensdag 6 maart) spoelt het Dames-elftal een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen h.,D,O. om 19,30 uur. 
Verzamelen ~m 19.00 uur. • Zondag spelen de dames de bc3langrijke uitwedstrijd tegen Celerito.s ora 10~00,uur,, 
Verzamelen in de Lens-kantine om 9,00 uur. " . 
Vrijdagavond trainen we gewoon o.l.v. de Hr, Willems om 19 •. 30 uur • 
.',amrezig om 19. 15 uur. 
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• . J : . DE LENSREVUE 
: , •·. 

Weekblad van· d~· Vo.etbal vereniging· Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

NIEUWE LEDE.if 

,,,. 1009 J .D.F.M. Heebens (S) 

SUPPORTERS VAN ORANJE? 

v.Swietenstraat 30 636720 

Onder verwijzing naar het_artikel van onze voorzitter, Hans van der Kleij, in de 
Lensrevue van twee weken geleden, deelt het bestuur mee te hebben besloten geen 
medewerking te zullen verlenen aan de· financiële aktie "Supporters van Oranje". 
Het bestuur acht de bestemming van de te ontvangen gelden niet van dien aard, dat 
medewerking dient te worden verleend. 

Het bestuur. 

STRAFKOMMISSIE LfilTIG EN SNEL· 

De speler Fr .• Kortekaas (Lens jun.12) is wegens ZJ.Jn optreden tijdens de wedstrijd 
Lans 12 - Hesterkwartier 6, gespeeld· op 9-3-74, voorwaardelijk geschorst voor 2 · 
bindende wedstrijden, met een proeftijd tot het einde van het lopende·seizoen. 

De aan R_.Feekes opgelegde straf van 2 wedstrijden voorwaardelijk is door de 
strafkommissie van de K.N.V.B. afd.Den Haag overgenomen. 
Do verschuldigde kosten ad Fl.3,75 moeten door betrokkene aan de penningmeester 
van Lens worden betaald. · · 

LT::tTS 1 VERSLOEG 

OOK LUGDUNUM 

De opmars van LENS 1 gaat nog steeds 
voort. De vier achtereenvolgend behaalde 
overwinningen hebben LENS in kansrijke 
positie gebracht voor één van de vier 
promotieplaatsen. 
Ditmaal werd het uitduel tegen het 
Leidse Lugdunum met 2-1 gewonnen. De 
wedstrijd-begon overigens allerbe
roerdst. Nol Janssen speelde na vijf 
minuten zó ongelukkig terug op Cees van 
der Beek,·· dat één van de tegenstanders 
de bal oppikte en in het doel plaatste. 
Het pleit voor het karakter van de 
ploeg, dat allerminst bij de pakken 
werd neergezeten. Integendeel LENS had 
beslist het beste van het spel en drong 
Lugdunum terug op eigen helft. Er ont
stonden verscheidene fraaie kansen. 
Zo ondernam Donald Schönherr oen fraaie 
rush, die werd besloten met een lob te
gen de lat. Kort voor rust kreeg Don~ld 
toch zijn doelpunt, toen hij een strak-

De stand: 

1 • Wilhelmus 

2. DHL 

3. LFC 

4. R.T{AVV 

18-11-4-3-26 31-17 

18-11-4-3-26 25-18' 

18- 9-4-5-22 24-20 

18- 6-8-4-20 22-14 ..................................... 
5. Vorburoh 

6. LENS 

7. El.Zwart 

8. Lugdunum 

9. Naaldwijk 

1 0. Texas DHB 

11. Lakwa 

12. Velo 

18- 7-6-5- 20 

17- 8-3-6-19 

18- 8-3-7-19 

18- 6-5-7-17 

18.:. 4-7-7-15 

16- 3-4-9-1 O 

18- 4-2~12-10 

17- 3-2-12- 8 

22-20 

18-23 

30-27 

25-22 

18-18 

15-27 

18-29 

12-30 

ke voorzet van·de·ver opgekomen Peter de Jongh in het doel tikte. Met die 1-1 
ruststand kon Lugdunum tevreden zijn. Na rust zette LENS hot offensief aanvanke
lijk voort. Maar toen eon treffer uitble0f, zag Lugdunum kans hot initiatief over 
to nomen-. Verdor dan enkele hachelijke situaties voor het heiligdom van Cees van 
dor Boek kwamen de Leidenaars echter niet. Het slotoffensief ·was ·vervolgens weer 
voor LENS. Dat leidde eerst nog tot con afgekeurd doelpunt van Donald Sohönherr. 
Vijf minuten voor tijd plaatste Dick Brandenburg de bal op het hoofd van Leslie 
!Iazelzot, die do Leidse •doelman het nakijken gaf. Do voorsprong liet LENS zich 
uiteraard niet meer afnemen. ' 

,.. 

Do overige resultaten mJ:ren niet al te gunstig. Blauw Zwart won niet geheel on
verwacht van Wilhelmus (·3-1 ) on LFC versloeg RKAVV in eigen huis ( 0--'1 ) • Verburoh 
won moeizaam van Lakwa (0-1); DIIL deed hetzelfde bij Velo (0-1) en Texas behaalde1 



,, 

oen verdiènstelijk gelijkspel bij Naaldwijk ( 1-1)," • 
Het-gedr=g -om•--de-vierde"plaats· is ·'lll.rwe-]:--z-ee-r"groot gewoTdon,"~ ...... ····-
Vorburch kwam gelijk met RlCAVV. :.'IiENS.staà.t dll'ar nu één punt achter, maar speelde 
oen wedstrijd minder. wordt zondag ,dq i:qhaal}iedstrijd uit tegen Texas .. in winst ·- , . . . , r , . -_ . . . ' , ' - ·-· '. ~ . . ~ . omgezet,. dan prijk~ __ I,,~~-op_9:~ 't.f.S:_rg.El,.P1~?,:tsi. ··"~•·•· .......... . De naam Texas zegt onze supporters voldoende. 
Het spreekt vanzelf, dat iedereen aan'1§~t1t.~:!-f.!%\@to_n _z:i,jn 9m On§. ee.rste. na,ar. oen overwinning te·sohreeuwen. 

Rt:STlJJREND PROGRAMMA 2e l<LAS A, 

Ll]TS: 
thuis: rkavv-texas-wilhelmus 

, : ,,, ·• .,. . .... 
RKAV:V:' "'.'C·O .• 

thuis, ·v'oio-wilhelm;_{s·.· 
uit: ·:" lohs-n'ttaldwijk 

LJ!C: 
thuis: lakwa-velo 

··. )' 

uit, bl zwart-naaldwijk 

DHL: 
. ) ., 

y· 

' 

thuis: bl. zwart-ncialil.wijk ... 
uit:· läkm1-lugd.uniim · · 

. ,J,.; ~". 1 '• 

llILI!ELM!JS: · 
thuis: lugdunu.~-verburoh 
ui t'i ·, lcins-:rkavv 

V'JRJ3LTRCH: 
thuis: lens-bl zwart 
uit: . lugd.-wilhelmus 

BLAUW ZWART: 
thuis: lfo-texas 
uit: ·dhl-verburóh 

LUGDDNUM: 
thuis: dhl-verburoh 
uit: · •. toxas-wilhelmus 

NAALDWIJK: 
thuis: lfc-rkavv 
uit, dhl-velo" .. ,. 

J. ·, •• 

L/1.KWA: 
thuis: dhl-vèlo 
uit: · ··· lfc-texas 

TEXAS.: 
thuis: lens-iakwa-velo 
uit: · lens-bl zwart 

VELO: 
thuis: naaldwijk 
uit: lakwa-lfo-rkavv-toxas 

(do onderstreepte klubs zijn betrokken bij de strijd om de dorde en vierde 
plaats). 

'f.',T .DACHT= JE WAT . ?. 

- He.deze week weer .met do rodaktionole goedkeuring doden? Die gaven we àan 
twee eerste elftallen, Lens 1 senioren en Lens 1 junioren. · • .. , · 
Lêns 1 senioren verdient deze goecûcouring, doordat het voor de vierde achter~ 
oenv9lgende, keer als overwinnaar uit het strijdperk kwam.·· 
.Loii.s .. 1 _ju,n.io:r,en, .. o.mdat. .he:t -koplo.por- "Neptunus" op 1-1 wist to hou~cn/ 

• t.::L•·.1:t'{'·· · - Er.mot on;s oud-jeugdlid Hans .cooman.s gebeurde? 
Hij word eon talent in de moderne. vijfkamp., Hij kwam hot Loo v.d. KarforÏds, ,, . " . .. . ·.. . . ,-; ,,,.,,.,... : 

. ·, '"'.•• 
Er "na zatordág weer eon welp bi'j is·, die zelf zijn veters· vast -kan fua1con·, 

- Ons 11.larmnummor is nu 4 x 2. Indien- alles volgens plan verloopt, ·wordt hot vol-· 
gendo weck. 5 x 2. 

- Do ·revlrn doet? Zij danken Mevr. Straathof voor do gastvrijheid on hot heerlijke 
kopjo koffie, dat zij krijgen bij hot samenstellen van de. Lensrovuo·; 

Van hot opmerkelijk" enthousiaste Lens-publiek· bij Lens 1 ,.' ]{omtfr zondag oo)<: ? 
- Over hot orJgekoorde· van Lens ? 

·-
14 .-30 uur, .,Te:ims ~DHB'. - Lens 1 
11 • 00 uur.~ i" Löns 2 .. - C.IC.C.2 
12. 00: uur_,. O.D.D.2.· Lens 3 
11 .oo UU3:'. R.K.A.V,V,2 - Lens 4 
12.Ç.0 uµr·, n .. M.T,3 Lens 5 
10,00 uur Scheveningen 5 ~ Lens 6 
12.00 uur Oliveo 4 Lens 7, 
14,30 uur Gr.W.II Vao 5 Lens 8 
11. 00 uur Vorburch 5 - Lens 9 
'i 4.00. uu::r R,K,A.v.v.7 · Lens 10 
10.00 Ut:r Lcins 11 Celoritas 
12 .oo uur Lens 12 Cromvliot 

V1 G1 L 

9 . V2-G1 
10 V2 G2 

6/4 

L· 5/3 
L 4/2 

Scheidsrechter:· 

H,Bààk'' 
D,Bruijniks 
B. Arkevol.d • 

· G, · Ktmdoror 
G. Krabben ' 
H,Kleino-Bi:>es · 
L,de Kootor 

-Th,v.Galén 
A,lf.Tak . 

. j. W. Grosá.auw : 
S,J .Fabriok . 
A,Loykens 



LIGGING DER VELDEN: 

Tcxas-D.H,B. - hoek Waalsdorperlaan-Buurtwcgr Uassenaar · · 
O.D.D, 
R,IC,A. V. V, 
B,M.T. 

- Albardastraat (zijstraat Thcrbeckelaa.n) , 
- Heuvelweg, Leidschendam (Lijn 6) ·· 
- Hengelo laan . :· ,~ · ··• · · 

Scheveningen· · 
Olivco · 
Gr.W.II Vac 

· -· lioutrust ingan'g' Houtrustweg naast hallon 
··· - Sportpark "de Groene Wijdte", Noordwog, Pijnacker 
·· - Landschoidingswcg, W9:ssonaar 

Vcrburch 

V1JJRZAMELJM: 

·· ·· - Arkclweg· 20, Poeldijk 

Lens 3 11.00 uur Klubgobcuw 
Lens 4 10.45 -·" 11 11 

Lens 5 - 11.00 •··" 11 
" 

Lens 6 9,00 · 11 'Scheveningen-terrein 

DE O P S 'l''É'tï,'f':tfó~Ë-N;., 
============ .================= 

Lens 7 
Lens 8 
Lens 9 
Lens 10 

Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 

Lens 3 Lens 4 Lens 5 

- 10.45 uur Kltibgebouw 
13,30 Il Il Il 

- 1Q,QQ Il Il Il 

13,QQ Il Il Il 

Lens 6 

. . 

als bekend 
m. P.v.d.St·cen 

als bekend· 
A.Timmer 2x 
ook met 8 

al.s bekend 
m. F,de Klcyn 

als bekend 
R.Scholtcn 

Lens 7 

als beke!]-d . 
ra. R.v.d.Bomt 

J ,Witting 

;l]'SCJffiIJVINGEN: 

Lens 8 

als bekend 
met A.Tirnmor 

Lens 11 

als bekend 

·O.Kcrtekaas 
en R.Sohol ten· 

Lens 9 

als bekend 

Lens 12 

als bekend 
m. A.Hoo_:i;-cns 
en M.v.Wassem 

· naar 5 

Lens 10· 

als bekend
.::, 

Op de bèkende tijden, plaatsen en onder do telef,nos. gopubli~. 
·•êeerd in do Lens-revue van 9-1-'74, 
H,H. Aé!llvoordors dienen zi_ch. zonder mankeren vrijdagavond tussen 
21 on 22.00 uur in vorbinding to stollen met Dhr.J.v,Wassem, tolo.:', 
68:65.11. . . 

L.s. zondag zijn vanaf 9,15 uur de heren Ch,Bloks on H,Jaoobi on vanaf 11.00 uur 
de hoer J .v •. Uassem' van' dè Soko aanwezig, . ;.: . .. 

l(ogens .. herhaa.ldeijk niet-opkomen wordt G,W.outors dit seizoen niet meer opgesteld. 
Voor verweer raaandagavond bij de Soko in hot Klubge9ouw •. ,,.,. 

ZOMERAVOifDVOETBAL: , . 
' . 

Ook dit jaar·is de Seko van plan voor het Zomeravondvoetbal met 1 of 2 elftallen 
deel te nemen_, 
Seko opgeven·, 

in te schrijven, Spelers, die interesse hebben om serieus hieraan 
kunnen d,i t schriftelijk ui torlijk v66r 25 r.iaart aahstaando aan do 
p.a. Dhr.G,v.d •. Velde, Hertenrade 161 •. 

PROtrn,~ vooR .ZONDAG 24 MI1.I1RT 1974. 

14,00 uur Lens 1 · 
11,00 uur Lens 2 
14,00 uur D,H,C,-3· 
14.00 uur Lens 4 
12,00 uur Lens 5 
10,00 uur ·Lens 6. 

- R.K,A,V.V.1. 
- Overmaas· 2 
- Lens 3 
- H.B.S .4 
- Velo 3 
-v.u.c.7• 

,. 
Uitslagen zondag 10 maart: 

Lugdunu• 1 - Lens 1 .1-2 
Postduiven ·2 -·Lens 2 1-1 
Lens 3 - T.o;:a.n.2 2-1 
Lens 4 - Celeritas 3 2-1 
Lens 5 - '.Vred,mburqh 9 4-3 

. . - . 

12,00 uur Postalia - Lens.7 
10.00 uur Lens 8 . . :: D,S.0,3 · 
12.00 uur. Lens·9·. -Wippolder 7 
14.00 uur Lans 10. - Laa.kkw, 7 
1 o.oo uur H.D. v·. 7 . - .Lens 11 
10.36' uur· Flamingo's 8 - Lens 12 

Lens 6 .. - Gona 3 1-4 
Lens 7· - Postduiven 2 2-1 
·Lens 8 - H,B.S.8 1-1 
Lens 9 - Vredenburch 9 0-1 
Lens 10 - lfi t Blauw 4 0-1 3 
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Spoorwijk 7 
Lens 12 

- Lens 11 
- Marathon 8 

LEITS 2 TEG:EN DE KOPLOPER 

8-0' 
0-6 

Lens 2 hoeft het in do uitwedstrijd 
togen nummer laatst Postduiven niet ver
dor kunnen brengen dan een moeizaam tot 
stand gekomen gelijkspel ( 1-1). 
Do positie van ons tweede op de rang
lijst lijkt mooier dan hij in werkelijk
heid is. Zondag komt koploper CKC op 
bezoek, waarvan destijds met 1-0 werd 
verloren. Do andoro·weds~rijden zijn: 
Ilo Mussohen 2 - Gouda 2 .. 
DHC 2 - St.Volhardon 2 

Do stand: 

CIÇC 2 
vcs 2 
Feyonoord 
st. Volharden 
De Mussohen 2 
Overmaas 2 
LENS 2 
DHC 2 
Gouda 2 
SVV 3 

16 25 
17 - 23 
1.8 20 

2 16 18 
16 - 17 
18 17_ 
16 îi4 
16 14' 
16 14 
17 14 

SVV 3 VCS 2 ••••.•••• ~~•··•··~·•~·••·····i• 
RFC 2 Postduiven 2 

LENS 3 NA.\ST KOPLOPER DHL 
Lens 3 deed, het voortreffelijk door 
titolgegadigdo.TOGD 2 te verslaan (2-1). . . I Koploper DHL verloor van ODB, zod.at 
Lans 3 nu mot.DHL gelijk is gekomen; 
en dan to bedenken, dat DII1 nog op be
zoek komt. TOGB staat er overigens rela
tief nog het boste voor. Zondag volgt 
do zware uitwedstrijd togen ODB, Verdor: 
DIIL 2 - Westlandia 2 
TOGiB 2 - PDIC 2 
DIIC 3 - - IJBS 3 

OVERZICHT SENIOREN LENS 4 t/m 12,. 

RFC 2 
Postduiven 2 

De stand: ··• 

LE N S 3 
DIJ1 2 
ODB 2 
TOGB 2 
HMSH 2 
}festlandia 2 
PDIC 2 
Scheveningen 2 
Naaldwijk 2 
DHC 3 
HBS 3 

17 14 
17 - 10 

14 19. 
14 19 
16 19 
13-18!! 
17 18 
15 16 
15 16 
15 15· 
16 11 
13 9 
16 4 

~~~~-4 is ten opzichte van hot vorige overzicht nog steeds niot veranderd. Nog steeds worden er te voel punten verspeeld aan zwakkere tegenstanders, Door-do 2-1 overwinning van afgelopen zondag op "konkurrent" Coleritas is o'ns 4de echter wel verder weggelopen van de rode lantaaJ:'11,., 
Lens 5 is na dO bespreking.on - wan,r o .·a, oen nndere aanvoerder werd gekozen ------- aan een ·duidelijke opmars bezig. Zij bezitten nu de 5e plaats·· met eon achterstand van 6 punten op leider A,D.O, · · ·· 
Lans 6 hooft zijn draai na .de winterstop nog niet kunnen ·vinden, De 2 eerste nederlagen zijn gevallen, Do eerste was hot vrijwel onderaanstaaride Ar:.. chipel (2-1) en de tweede werd afgelopen zondag geleden tegen konkurrent G,O,M,A,3, Ifo.t 4-1' werden de "bijna Kampioenen" afgedroogd. Lens 6 staat op de 1ste plaats ~et nog maar 1 punt voorsprong op G.O.N,A,3. Er resteren nog 7 wedstrijden, Lens 7 is een goede middenmoter. Een gedeelde 6do plaats met Coleritas is voor ons zevende toch een redelijk sukses. Afgelopen zondag word met 2-1 gewonnen van de Postduiven, 
Lons 8 staat op- een zesde plaats. ·Dit is eon goed resultaat. Kampioensaspiratios kunnen d'ezo heren ·wol achterwege laten, 8 Pu.nten achterstand. - met nog 7 . wedstrijden to spelen - op leider D.S,O,. lijkt ons wat te veel van hot goodo,. Afgelopen zondag werd teleurstellend gelijkgespeeld tgg~n. H,B •. S. 8 ( 1-1) •.. Ook Lons 9 hoeft geen kampioenskanson meer. Zeker niet, nu. .met 0-1 werd verlorän van Vredonburch. Lans 9 staat nu op dè zesde plaats: · 
Lens 10 hoof't-lange tijd kansen gehad op eon van de 3 topplaatsen, Door oen 0-1 nederlaag tegen Wit Blauw 4 heeft Lans 10 con ac~torstand gekregen van 6 Dunton op leider Triomph. · 
Lans 11 c1oèt nog oppassen voor degradatie. Op num.mer 11 hooft Lens nog maar 2 punten voorsprong; Kom heren, doot u best, U kunt ·betor. Afgolopcm zondag werd mot 8-0 verloren van Spoorwijk 7. 
Lons 12 laat het er oon beetje r.ioe zitten •. Althans sollllJige_horen van dit elftal. Nadat zij 2 winstpunten ±n mindering waron gebracht wegens niet-opkomen, ucrd afgelopen zondag ook nog· eens ·met 0-6 verloren van Marathon 8., Dit elftal kan niet degraderen. 

Averoohts. 



HET ELFTAL VAN DE WEEK 
. ~--.--. 

•• ~ " < 

Hot lijkt ons goed do gang-van-zaken rond on de bedoeling van hÓt ·11 01:ftàl van dè 
weck" uit do doeken te doen. 
Het gaat erom, dat de spelers van hot "elftal v.d. ,weck" a.ssistoron bij vcrscb:il
londc werkzaamheden op zaterdag on op zondag. Op zaterdag wordt de meeste tijd 
besteed aan het ophalen van oude kranten, raomenteol een zeer l~kratievo aktie, 
(Dczo week bv, weer andorhalvo container vol, Bravo, Gerard Duivestoijn en ziJn 
helpers !). 
Op zondag is het do bedoeling, dat een aantal jongens helpt in. do kantine, 
Flesjes, glazen en kopjes ophalen, thee rondbrongen in do kloodlokalon, de spullen 
uoer ophalen etc. Er zijn talloze klusjes, die hot werk van de helpers achter a.o 
bar zeor vergemakkelijken, waardoor ook hier oen optimaal funktioneren wordt bö-. 
reikt,- Natuurlijk is alles de eerste weken, vooral op zondag, niet zo s~opel 
verlopen: niet iedereen wist, wat to doen of zich waar to melden, Daarom de vol
gende afspraak:: 
Do Hoor Aad Bogisch, koördinator van "hot elftal van de wook" maakt tijdig to-· . 
voren met de leider van het botrokkon olftal de afspraak, welko takon en wannoor 
or moeten worden verricht, Hierbij gaan de gedachten uit naar hot volgende schema: 
zaterdag: 
zondag : 

lcrantenaktie en overige werkzaamheden: ong~voer 8 jongens 
ochtend 2 jongens en zondagraiddag 3 jongens, die in hot klubgobouw . 
o·n bij de velden· helpen. Zij hebben kon takt_ .met dogenÓ, · dia de leiding 
heeft aèh·,er de bar en staan tovens, indien nodig, de aanwezige be-'-. 
stuurs- en/of Soko-lodon terzijde, Zij dienen zich dan ook steeds be
schikbaar te houden. · 

!,!ogolijke a.ndere, incidcntclo werkzaamheden kunnen in overleg met de leider 
worden verricht, zoals materiaalondorhoud, rond~r~ngen folders van do kranten~' 
aktio, eto, 
Wij doen nogmaals een beroep op alle jougdledcn én op allo leiders hun spontdnc 
medewerking te verlonen. Heus, het is niot ongezellig on jullie bewijzen Lens, 
ook jullie klub, er een geweldige dicms t mee, vooral in de drukkq porîociè, die 
voor ons ligt, 

RCVANCHE VAN LENS 19 TEGEN OOIEVA,l.RS 7. 

Ha.dat Lens 19 wel 10 minuten had moeten wachten op de Ooievaars 7, werd het toch 
con leuke wedstrijd: en' er· wcr·d enigszins· ruw gevoetbald, maar do scheidsrechter 
was daarentcgoh z·ocr· at'tcnt ,' · · 
Alhoewel de tegenstander erg sterk was, gelukte hot Lens oen deelpunt to maken 
via Poter Brochard, Omdat volgens do Ocicva~rs de schc~d~~ochtor niet goed floot, 
werd het spel ruwer, maar Lans 19· deed dapper mee. Het laatste dool van do eerste 
helft ·werd grotendeels door Lens beheerst; alho.ewel wc in do· rust mot 1-0 voor-· 
stonden, vçmd;de leider, dat er slecht werd gespeeld, 
Do Ooitlvaars-kecper st(l.pte mot do bal uit het strafschopgebied en .dat ~rord gevolgd 
door eon vrije.trap, die onderkant lat-erin ging, maar do scheidsrechter ze'i, dat 
hij niet zat. Do aanval word weer opgebouwd. Stefan Teunisscn trok voor_ on ,Po,ter. 
J3rochard slaagde crin do ·bal naast te koppen, Later slaagde een Ooiev'iiar-::.:spo"ior .. 
orin door·te breken, maar Bas·Bruons dook met zijn hoofd in de Ooievaar zijn maag, 
Dientengevolge gi~g de bal naast en do Ooievaar vloekend in elkaar zakte. 
Nog oen laatste wa.nhoopspoging werd onderschept door do verdediging o.l.v. Rudy 
Uqissols en de wedstrijd werd gewonnen met 1-0. 

ÎÜEUHS V,iN DE DACO. 

Zondag 10 mii,a:r;t. spcelden,wij do.uiter
mate belangr~jko wedstrijd tegen Cole
ritas, Als wij zouden winnen, dan zouden 
wij op de ·1e ·plaats komen, echtor'wij 
verloren. Mot 10 dames, waaronder 2 
nieuwelingen, speelden wij een verloren 
wedstrijd tegen nr,1 Cclcritas: 1-0 
word de uitslag, wat gezien de omstan
digheden niet slecht kan worden genoemd, 

' ,0 

De spelers van Lons 19, 

Vrijdagavond om 20.15 uur spolcn-do-
Damos oen uitwedstrijd togen Duindorp 

(als de woersomstandighodon dit toe
laten), Deze wedstrijd wordt go:).eid. 
door dhr. Schuttenh~lra, 
Verzamelen in hot klubgobouw om 19.15 
uur. 
Deze wedstrijd moot natuurlijk wol 

, .worden gowcnncn, willen d.e dames nog 
· op de 1c plaats komen, dus dames, 

voel suksos. 



PROGRAMMA JUNIOREN 
ZONDAG 17-3-1974, 
12,00 uur Lens 2 
14;00 uur Lens 3 
13,30 uur Lens 6 

l!OENSDAG 20-3-1974, 
19,30-uur Lens 1 

Z,1TERDAG 16-3-1974, 
14,30 uur Lisse 1 
16,15 uur L0ns 4 
16, 15 uur Cromvliet 
15,00 uur Lens 9 

- don Hoorn 1 
- Texas/D,H,B, 1 
- Rijswijk 4 

- Wilhelmus 1 

- Lens 1 
- V0lo 4 

2 - Lens 5 
- D.Il,C,5 

15,00 uur Lens 10 - Scheveningen 
15.00 uur Lens 11 - II,M,S-H,5 
13.45 uur Lens 12 - s.v.a.w.2 . 

Lens 13 vrJ.J 
13,45 uur Wippolder 4 - Lens 14 

Lens 15 vrij 
13,45 uur ll,D,0.14 - Lons 16 
13,45 uur Velo 18 - Lens 17 
15.,.oo uur Quick Steps 11 - Lens 18 
13,45 uur Vios 11 - Lens 19 
13,45 uur W.I.K.3 - Lens 20 
12.00 uur lfosterkwart, 11 - Lens 21 
13,;:J.5 uur· Lens 22 - H,D,V,5 
13,45 uur Lens 23 - Quick 15 

,WSCJ:iRIJVINGEN: 

8 

Terrein: -------
V3 
V3 
V2 

Spekk0laan, 
V2 

Lisse 

Roderijkorstraat 
V1 
V2 
V3 · 
V1 

Schoenmakerstraat, 

Zuidorpark 

Delft 

Noordwee, Wateringen 
Nijkerklaan 
M,Stokelaan 
Zuiderpark, 2e ged. 
Duinlaan 
V2 
V3 

2ShE~ftelij~: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G,v,d,Steon, Nunspe0tlnan 303, 
Telefonisch vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van. ziekte): · - · · ·• -· --~ ·· · 

il-klassers ( 1 t/m 8): dhr.J.Hop, tel, 94.41,59. 
B-klassers (9 t/m 15): dhr.0,Kortokaas, tel,67.40,40, 
C-klassers ( 16 t/m 23), · 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11,00 uur afbollen bij dhr. G.v,d,Steen, teL 39,86,94, 
:.FKEURINGE!î: De junioren moetcm bij slechte weersomstnndigheden steeds do afkou-, 

ringslijst/n raadplegen. Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrokt, D0 spelers van ll1 kunnen na 12,00 uur bollen, of do 
wedstrijd doorgaat, (Tel,66.13,14,), · . · · 

lHET-OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afgèlopon weekeind krijgen do volgende 13pelors 
.. 2 extra reserve-beurten: J ,Ruyters·, R,Koovoots on D,Pronk. . 

~ .,; _,...... 
Bij herhaling volgt uitsluiting van doelne• ing aan do kompotitio
wedstrijdon. In dat geval blijft do verplichting tot betaling van 
de kontributio tot het eind van hot seizoen (30 juni) gehandhaafd, 
Wegens herhaalcl niet-opkomen worclon de volgende spelers dit seizoen 
niet meer opgesteld: H,Janson en E,Gorritsen • .,. - / 

KEEPERSTRAINING: a.s. vrijdag 16.45 uur voor S,Bruens, !.Kaffa on J.v,Kleef. 
a.s. zaterdag 10,00 uur voor P,Driossen on J,Bronger. 
Bij verhindering afbellen bij N.Drabbo, tel.no.29.24,96; 

"IIot elftal van de week" · ------. =---;---==----;--
Vo~r'dit ~eekend zijn de volgende elftallen opgoroo~on voor het ;verrichten van diverse werkzaamheden: Lens 15 

Lens 23. 
Deze wer!èzaamheden worden jullie tolefonisèih medegedeeld, Zij, die worden opgeroepen voor de krantonaktie worden zaterdagmorgen om 10.45 uur in het klubgebouw vorwacht. 
Voor zondagmorgen 10.00 uur worden 2 spolors opgebold: zij dionon zich dan aan do 6 do bar te molden. 



Volgende week 23-24 maart, Lon• 9 leider J.Zoet voor de zaterdag en·zondag 
16 leider O .Korte(~aas voor do kranteri.aktie. 

lfolpon 1: leider Hans Zoun, zal zaterdag 23 maart na afloop van hun wedstrijd 
o,l,v, dhr. Michels Sr. de trainingsmaterialen gaan verzorgen, Door oen misver
stand is dit zaterdag j.l. fout gega=. 

DE OPSTELLINGEN: 

LEl'TS 1 L.Baams (2x), C ,Böosokon,. J .clo Hilstor, A.Jungschlägor, ·A.do Pagtor, ------ A.Schnoider, G.Trom• olon, R,Zoun, R,v.lfoort, J.v.Gastél, L,Koning (2x), 
E,!Ioofnagol (2x), G.Bloil!s(2x). Leider: ·Dhr. C.Franke. 

LI:!5fS 2 

LENS 3 

LENS 5 

LENS 6 ------

LE!'TS 2 : 
LE!'TS 1 0: 

LEi'fS -11 : 

LENS 12: 

LENS 13: 

LEHS 14: 

~:g;t~§._:!.2: 
STUUR JE 

LENS 16: 

LEN'S 18: -----
LEITS 19: 

LEiTS 20: 

LENS 21 : 

LEt'iS 22: 

LIDTS 23: 

Samenkomst: 13,06 uur- Lens-terrÖi!' .• -

J .Apperloo, G.Celpa, ILStravor, P,Lojowaan, il.don Boer, L,Koning (2x), 
G,Bleks (2x), R,Lavecy, M.Hoynen, E.I!oofnagol (2x), M,v.Baggum, L. 
Baarns (2x). Leider: Dhr.A.v.Baggun. 

R,Bortong, A.Hoynon, R.H~!l8om~ns, A.!Cleiwogt, G.Lelioveld, !LMagnee 
(2x), IJ.R'.liter• an, -F,Veo:::-en, R.Vorbarendse, R.v.d.Moor, P,de Wolf, 
P,Booms (2x). Leider: Dhr. N,N. 

H.v.d.Broek, A,do Groot, R,IIoomskerk, R,v.IIoek, J.IIollink, w.v.d.Lin
don, R.v.Luxomburg, P,Meyer, P.v.Rijn, J.Slabbors, M.v.Wassum, M,Mag
neo (2x). Leider: Dhr.IJ.Osso. 

fl.v.d.Aar, A.Brouwer, A,v.d.llorg, R,Guit, A,IIoefnago'i,· G,Hogorvorst, 
l!,Koyn0r, F,Klos, E,Roesink, J.Tettoroo, J.Wijngaardo, P·.nooms (2x). 
Leider: Dhr.J.!Ieyncn, S::imonkomst: 15.45 uur Cromvliot-terrein. ' 
E,Booms, P.Driosson, J,IIoutschilt, 
J.v.d.Voort, J,dc Waal, F.Koutors, 
Leider: Dhr.F.Flumans. 

F.Jonkor, R.v.d.Lindo, E,Tounis,• 
F,v.Os, J.Ruyters, F.Magnee, ·f;;. 

i-'. t- . 

Zie vorige week, zonder IJ.de lîiot, Leider: Dhr.J ,Zoet. 
Zie vorige week, mot IJ.de ~ict, T,v.Maren on H.Uding. Leider: Dhr. 
N.Dr::tbbo. 

SCHRIJF Ilî VOOR .DE KIIMPEN 

Als bekend. T.v.Maron zie 10. Leider: Dhr.Kouwenhovon, 
GA MEE OP KlLt'\'IP. 

Zie vorige weck, mot W.Groen on M.v.Zuodon. 
H.Uding zie Lans 10. Leider: Dhr.J3ijstorvold. 

DE INSCHRIJVJNG VOOR WF,ERT IS VERLENGD T/M 1 MEI. 
vrij. M.v.Zweden zie Lens 12. Leider, Dhr.J3.0sso. 

' 

zie vorige wook, mot F,Oostayon on T.J.Grimborg. Leider: Dhr,Sandifort. 
Samenkor.ist, 12. 45 uur Lon• -torrein. Vaders, gaarne auto I s 1 

: vrij. Oostayen on T.J.Grimberg naar 14. 

Kt.MPFOillfüLIER Hl.AR PAUL v.d. STEh1T. 

Als vorige week, mot J.Riemen. ~oi~or: Dhr.O.Kortekaas. 
Samonkom:;t: 12 .45 uur Lena, 

Als vo:::-ige w0ek, met R"do Koyzer en C "v.Rij_k. 
M.v.Baggum zie Lens 19. f~~.de:r,_: Dhr.H .Miohels. 
Same:"'komst: 12.45 uur Lon0. 

Ros.: A,Koevoots. 

Als vorige uook. Ros .. : Jl,Pronk. Loifü,r: Dhr,J.Colpa. 
Samonko~st: 14.00-uiïr Lencl. 

Als vorico ,rook, mot M,v.'3aggu!ll. c.v.Rijk zie Lens 17. 
Leider: Dhr.II.Vorbaro;1dco. s,amenkomst: 13.00 uur Lens. 
Als vorige wook, f'?_ido-c:: Dh:-:-,R.Petors. Samenkomst: 12.45 uur Lens. 
Als vorige weo!c. I,ejder: Dhi•.\'f .v.d.~101. S::tJ;Jenkomst: ·1 LOO uur Lens. 
P.v.d,IJ.roek, P,v.d.:Br,mdo, R,Driosen, II.Erkelons, T.!Ioogovoon, R.J. · 
R::iaphorst, R.J.!,!,Raaphorst, R,Uijngaardo, R,Ilouwolingo, M,Kerkhofs, N,H, 
Leider: Dhr.A.IJouman. 

C.Coonen. L,do Grcytor, R.do Haan, R,Ioporen, J.Kok, R,·Kleyberg, 7 



8 

L,v.Luxeraburg, T.Plugge, K.Straub, J;Vogel, B.Nieuwenhuizen. Leider: 
· Dhr .A. Banning, 

Uitclagen: - -~·--·. . ' Pupillen: Welpen: 
Lens 1 - A.D.0,1 1-0 Lens 1 - Vios 1 1-0 
a.s.c.1 - Lens 2 0-3 v.c.s.2 - Lens 2' 0-1 
Lens 3 - , K.M.D.1 2-0 G.D,S,4 - Lens 3 0-3 
Celeritas 3' - Lens 4, 3-2 Lens 4 -·Rava 4 1-0 
die !Iaghe 4 - Lens 5 1-1 Lens 5 - B,M,T.2 0~5 
Lons 6 - Il,M,S,Il,3 0-2 Rijswijk 6 ""Lens 6 0-1 

A-Klassers: s·:t,and tLra '1 maart '74 
Gr.W.II Vac 12 - 18 · Quick Steps · 14 - 25 
Den IIool'.n 14 - 17 Velo 13 - 21 
Westland.ia 14 1 7 D.H.B,R.K. 15 16 
Vredenburch 13 - 16 Vorburch 13 - 13 
Rava 12 - 15 LENS 3 13 - 12 
v.u.c. ·15 14 Gr.w.rr Vac 14 ·- 12 
LE!TS 2 15 - 13 Rijswijk 12 - 11 
Gona 12 - 12 Texas 12 - 10 
a.n.s. 1.3 - 12 \ a.:p.s. 13 - 10, .· ' G.D.A, 12 - 11 n.z.s. 15 - 10, 

i Nivo 14 ,- 10 St.Voorwaarts 13 - 9 
Duindorp s.v. 14 - 5 Vogel 

R,K,D,E,O. · 14 - 23 A.D.S,:" 13 -" 22 
Scheveningen 14 - 21 R,il,S, 12 - 16 
LENS 4 11 - 17 Die !Iagho 12 - 14 
D.M.T. 12 - 15 LEUS 5 11 - 13 
Vredenburch : _: 12 - 15 Quick, 13 - 12 
Velo 12 - 8 Wostlandia 9 - 9 
G,D.A, 13 - 8 R.v.c. 11 - 9 
D.s.o. 12 - 7 Spoorwijk 12 - 9 
Flamin1,0 1 s . 13 7 Cromvliet 11 3 
O,D,B, 11 - 3 H.P.S.V. 2 - 2 

Ooievaars 6 - 1 

Stn,nd t{o 10 raun.rt: 

v.u.c. 
Neptunus 

. Katwijk 
E.n.o.rr. 
Lugdunura 
Wilhelmus 
v.v.P. 
LEN'S 1 

18 - 26 
15 - 23 
Hl - 20 
16 - 19 
17 - 19 
16 - 16 
15 - 15 
16 - 15 

S,C.Lisse 18 - 15 
O,N .A, 15 - 14 
•~-9ravendeel 16 - 12 
L.F,C, 14 10 
s.v.w. 16 - 6 

Uitslagen Junioren: 

Zondag 10-3-1974, Rava 1 - Lens 2 ? . ' . 
Verbw:-ch 2 Lens 3 ? 
El.Zwart 3 - Lens 6 ? 

Zaterdag 9-3-1974, Neptunus 1 - Lens 1 1 - 1 
Lens 4 - R.K.D.E,Q. 2 1 - 1 

. Lens 5 - H,P,S,V,1 2 - 0 
Lens 9 - v.u.c.7 o - o 
Croravliet 4- Lens 10 0 ~ 1 
Lens 12 - Westerkw,6 0 - 1 
Lens· 13 · - Scheveningen 10 ·· 2-0 
v.v.P,9 - Lens 14 2 - 3. 

P R O. G R A 11 .M A P U P I L L E N EN W E L P E N 
PUPILLEN 

ZATERDAG 16-3-1974• 

11 - 7 

Rijswijk 3 14 - 23 
Rava' 13 - 20 
El.Zwart 11 - 17 
LENS 6 13 - 15 
Quick Steps 13 - 13 
Velo 11 - 7 
R.K.A.v.v. 12 - 7 
Wit-Blauw 11 - 4 
Rijswijk 4 8 3 
Verburch 10 - 3 

Westlandia 13-Lens 16 1~1 
Loosduinen 6 -Lens 17 2-0 
Laakkw.9 -Lens 18 1-1 
Lens 19 -Ooiov,7 1-0 
Lens 20 - Zw,Blauw 3 5-3 
A,D,0.19 -Lens 21 2-'-1 
Lens 22 - Rijswijk 17 3-2 
Lens 23 - Wilhelmus 17 2-3 

Terrein: 



12.00 uur Rijswijk 1 . ;;. Lens 1 Sc-haapweg, Rijswijk 
13.00 uur Lens 2 G.D.S .-2 V-2 
12 ,00 _µur , _Vios- 3 - Lens 3 M.Stokelaan 
13 .oo uur Lens 4 ...: ·cr·or:1vliet 4 ..... ,. ·--- V3 
12 .oo UU:r Lens 5 .· .. ·-.H.M,S.H.3 V3 
11.45 

l ., • 
uur . A.D.0 •. 8 Lens 6 Zuidorpark 

- ·- ··•·· ·-·· 
H· ELPEN 

Z,~TERDAG 16-3-1974 ... 

11 • 00 uur G.D.S.1 
12 .oo uur ... Lens .2 
12.00 . _uur Lens 3. 
11.00 uur Lens 4 
1 0 .15 uur Rijswijk 5 
11.00 uur Lens 6 

Lens 1 
G.D.S.2 
Gona 2. 

- H.M.S-H-4 
- Lens 5 

Vredenburch 8 

Erasmuswog. 
V1 
V2. 
V2 
Schaapweg, .Rijswijk 
V3 

:,FSCiffiIJVTIWEN :· 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr. G.v.d.Stocm, Nunspoetlaa.-i .~G-!. 

Tolèfonicch : vr·ijdn.ga.vond tussen 18,,15 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
ziokte), tel. 66.13.14 Klubgebouw. 

In noodgevallen kunnen do pupiilen en welpen nog pp zaterdagochtend tussen 9, :·) 
en 10.00 uur afbellen. Tel.66.13 .14 klubgebouw. 

,~FKEURINGEN: Bij slechte weersoJ;J.standigheden · steeds eerst do afkeuringsli jsi;.:n 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" veroeld: "GO:E:"''-:: .. 
KEURD", dan steeds nn.ar veld of punt van sru,10nkorast kor.ion. IN D:j.',. 
GEVAL· 1/r:tG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVENT{G · 
LE AFKEURIITGEN. · ' ; 

· Staat bij de afkeuringsadressen bij "Pupillen on Welpen" verr.io;Lè.: 
"ZIE AFKEURIIWSLIJST", dan raoot als volgt worden gehandeld: Voo'I· u,:, 

. thuis\;edstrijdon • oet juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn do 
wedstrijden von Lens 4, r; en ·23 goedgekeurd, dan gaan ook do Pup~.1-· 
len- en Welpen-weds·trijden op ons veld door.· Ui tslui tond voor do · 
uitwedstrijden rang in dat B'Eival telefonisch worden geïnfor• oerd, 
of hun weds tri jdon· doorgaan·, ( Tel. 66, 13. 14. ) on wel zat13rdél{l'ochknd 
tussen 9.15 0n 10.00 uur, 

}TIET-OPKOMERS·:· Wegens niet-opkoraen k:rijgt de volgende sp13ler. 2 extra rosorvo- J 
beurten: L.v.Leeuwon. 

Bij herhaling volgt uitsluiting van doelnor.iing aan do korapoti t)_,, ... 
wedstrijden. In dat geval blijft do verplichting tot botali:n~ 
van do kontributio tot hot eind van hot seizoen (30 jillli) _go::· .. 
handhaafd. 

D. E · 0 P S T E L L I N G E N: 

LEJ:TS P 1 T.v.d.Burg, R.Groon, R.v.d.IIook, L·.;rcin• aat, F.Leko.hona, R.Loveriks, 
M.Meermo.n, R.Michols, H.v.cl..Nieuwonhuison, F.Rons, M.VoenJ;J.a.n_, 

. M.v.Z";'oL Leider': Paul v.d. St0on. Saraonkomsti 11, 15 u.Lens-terroin, 

LENS P 2 : R.v.Baggur;1, R.Bloks, F.Blom, R.do Boor, P.Eys, P.do Groot, O.Kö110-
• o.n, M,Loyn, K.Odonkirchon, ·R.v.Oost·0n, R.Ro.demakcr, M,Rutgo:ts, 
II.Schipperen. Leider: Rob Hoefnagel. 

LElifS P 3 :• R.v.Dijk, E.v.d.Ilarst, B,Henkcs, G.de Kok, B,v.d .• Kruk, M,Ro.s,.:. 
L.v.Rijn, P.Scholtos, E,Swart, F.Tolonao.rs, B.Vostor, R,1-fassor• an, 
-R.W::i.sserman, I.oidor: Joop Moulemo.n. Sa• onkorast: 11.15 uur Lons-torr, 

LENS P 4 R.Buys, D,Fro.nkon, R.Fromborg, R,de Gruytor, R.de Haas, P.Krol, 
ll,Rao.phorst, f.!,Rio• cm, R,v.Ruyvén, J.Schnoidor, J.v.Straalen, 
T.~rm:idors, F.Welling (K). Loid0r: Fred. do Kloyn, 

LE!rS P 5 E.Buyson, R.Gimborg, F.!Iooghiomstra, B.Hopponbrouwor, K,do Kloyn, 
J .JCrijgsraa.n, M,Lust0nhouwor, R.Mo.tthijssen, E,Sandifort, M.Senton, 
P .Tottero, F. Valkenhof, N .Jif oort. Leider: !)hr,Hopponbrouwor. · · 

LEi.rn P ,; _R.l,:r:nold, G.Bontvolzon, R.Borgonhenogouwon, R,Boelhouwer, F,Dul-
lao.rt, F:v:Görp, F.v.d,Jfoovon,. J.Hooghiorastra, I.Overklift, V.Po.qué'-y,. 

C, 



.. 
LENS W 1 

LENS W 2 : ------
LENS W 3 

LENS W 4 

LENS W 5 

LEJ:iS 1f 6 

L,Stoomers, M,Welling, M,Wilmer, J ,v,d.Zwan. 
Samenkomst, 10.45 uur Lens-terrein, .. 
Als vorige week, Leider, !fans Zoun. Samenkomst: 10.15 u,Lens-ter;oin, 
Als vorige week (R.Kanis zie ook W 

;:;:;:;::;;: 
6). Leider: Guus JJoynen. 

Als vorige week (M.Don en n.Driessen zie iit w 6). Leider: 
Jrls vorige week. Leider: Lex v.d. Meer. 
Als vorige weck. Ros.: L,v,Loouwen. Leider, Dhr.J,-RieÏnen. Samenkomst: 9.30 uur Lens-terrein. : 

Jos v".d, 
(Ende, . 

A,Koks-R.v,Overvest-E,v,Santen-J.Sohuemio-J.v.d,Spiegol-E.~o GrootM,Groonewegen-M,v,Houdt-E.Jager-M,Don (2x)-B.Driessen (2x)-R,Kanis (2x). 

!TOENSDAGMIDDAGKLUP Afgelopen woensdag is er nooh gevoetbald, noch getraind. Do velden stonden onder water. Daarom zal de wedstrijd F,C.Krukketas - Langzaam on Sloom a.s. woens~ae worden gespoeld. Dij afkeuring zal er wol worden getraind en zullen jullie in de kantine_ bezig worden gehouden. Tot a.s. woensdag, 
I. V ,B. 

LENS P 1 - 1,.D,0. P 1.: 1-0. . 
Precies om 12.45 uur floot Ilans Zoun voor do eerste keer. Aanvoerder Rinus had do toss natuurlijk weer verloren. 
Lens, dat 4-4-2 speelde, veroverde al snel hot •middenveld: Toch kwam A.D.Ó, 2x goed door, toen Loo en Roy voor vermeend buitenspel bleven staan. Keepe_l'.'. Michel redde echter evenzoveel koer. 
IJiorna was hot cien gelijkopgaande strijd. _Toch kwam Lens aan eon voorsprong. Michel schoot uit naar Fred, die op zijn beurt Martin bereikte, die not het gat indook:· Deze liet een voorzet los, die ineens _het goal indraaide. Of de bal do doellijn al was gepasseerd, is, niet bekend, 1,1aar -Micha schoot do bal voor de zo kor heid nog <3ven hard in do touwen.: -1-0. A,D,O. kwam nu sterk opzotton,ma= door eon graudiose inzet van vooral Frank on Richard kon do achterhoede het klaren. Do buitenspelval, dio Tony steeds opentrok, slaagde ook beter. Vorder dan eon keihard afstandschot kwam A.D.O. niet. liet schot werd echter in eerste instan_tie door !4:i.ohel 'mot con reflexbeweging gestopt on daarna klom gepakt. Do twcodo helft zagen we con nog aanvallender A.D.O., dat vooral ·over links kwat1 opzetten. Rinus had dit cèhtor snoi'door en steunde zijn achterhoede goed. Mot lange halen word geprobeerd de twee spitsen Hans on Micha te bereiken, waar .. echtor gcon goal meer uitkwam, JJans miste nog alleen voor do keeper. In de laatste· minuten kwam A,D,O. in zijn geheel naar voren, maar Michel hield zijn goal vakkundig schoon, hierdoor vooral gesteund door Richard, die -alles had, wat voor het goal lm:1r:1. Om 13,35 u.floot do goed leidende scheidsrechter voor het einde. A,D.O. Wé'.S verslagen:. 

SPORTK!lMPEN De inschrijving voor do sportkampen is verlengd tot en mot 1 mei. Wij hebben nog 5 open plaatsen voor het D-klasse kamp in Weert van 7 juli t/m 13 juli. Hot kamp Doroulo, waar we r:iet 2 teans hÓbben i.nge-schreven, heeft nog plaats voor 7 jongens. Deze beide teams gaan in de week van 30 juni t/m 6 juli. Het kamp in Leusden is gelukkig volgoboekt. Hiervoor hebben zich 26 jongens c.angomold. Wij verwachten, d,;,.t oqk do andero kampen vol komen. De mensen, die zic:':t hebben opgegeven, vorzookon wij om het gold zo. snol mogelijk ovo:r, t-c maken op giro 7112 t.n.v. Algemene' Dank Nederland N.v_., Den IJaag, t.«.v. rekening 51.28,11,261 t.n.v. G.v,d.Stoen. 

G,D.S,4- LENS 3: _0-3 (Welpen). D_oor het niot-opkonen van Jimmy Grove en do ziekte van Coen Jioo'fnagol kon welpen 3 niet_ kompleet in hot veld- komen; op· het laatste no-r.wnt kwamen R·ox Kanis en Andre Kuiper de opengovallon plaatsen innemen.Sinds do nieuwe· indeling wa·s hot elftal nog niet verslagen en" vandaag meest p.us worden cotracht deze- reputatie wa= te maken. · -In de eerste helft waren we voel· sterker, modo door hot niet komploi3t zijn van G,D.S.; de afwerking was echter zeer slecht.· Velo kansen· worden niet benut, doordat enkele jongens de bal veel, te lang bij zich hielden of not iets· _te langza= waren mot schieten. 
:i'Ia de rust, waarin Jos zijn pupillen even onder handen had genor.ien, · kwamen wedoron do kansen.· 
Eerst kwar.i Lens nog goed weg, toon oen doorbraak van G,D,S. sukses scheen to· krij--10 



gon; Ivo kwam echter tijdig zijn goal uit on wist daardoor een achterstand te 
voorkomen .• 
Even later was het Marco Bon, die na eon solo do keeper van G.D.S, het nakijken 
gaf: 0 - 1. 
Bij oen van de volgonde aanvallon kroeg Ton van Pruijsson de bal te pakken on wist met een afstandsschoot de voorsprong tot 2 - 0 te vergroten. 
Steeds maar weor was hot Lens, dat in de aanval was en kanson kreeg. Bij een 
van dezo aanvallen kon Adri Franken, na good doorzetten, do stand op O - 3 
brongen. · 
Hierna kwaraen or,lj)g wel enkole kansen, raaar deze worden niet moor benut. 
lfa 3 wodstrijden ~at LENS W 3 dus fier aan de kop: 6 punten uit 3 wedstrijden raat een doelgeraiddeldo van 7 - 1 , 
Dit sukses is raode te danken aan do opkomst van onkolo oudors, die stoods woor hot olftal naar grotero suksossen schreeuwen. 
Volgende wook, togen GONA, hopen wo nog meor ouders rond hot veld to zien. 

In een gelijk opgaande strijd wist Lens beide punten op de Hengololaan te houdon. Voor de rust was Ra.va gesteund door de wind wat sterker. 
Lens toonde in de oerste helft iets to weinig inzet, wat misschien oen gevolg 
was van het feit, dat 3 spelers zojuist een wedstrijd bij welpen 6 hadden g9-speeld en van de vele afkeuringen de laatste tijd. 
In de tweede helft was de inzet beter en dat resulteerde al na 2 minuton ~~ëen doelpunt van rrerbert, 
Deze voorsprong is hierna niet meer in govaar gewoost, 

Doorgaan zo 
=====;::;===== 

Do leidor 

Lex v.d.Moer. 

11 
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'DE .LE N S RE V U:.E. 
-~- . _ .. 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

P A.AiS D· R I V-E 
i' l • . , 

. '. . ') 

Eerde:r: in .. de Lens-revue hebben wij gepubliceerd, dat .. dit jaar de paas-drive 
over 4 ·in ·.plaats van 5 avonden zou"gaan, terwijl 2 van deze avonden op zaterdag 
zouden plaatsvinden, Vooral dit laatste stuitte bij diverse mensen nogal op be-
zw,aren. . 
Na enig overleg hebben wij toch 
een tevreden mee kan zijn: 

èen oplossing gevonden, waar·, dachten wij, ieder-

. 1. Alltireerst breiden we de drive uit naar 5· avonden, waarvan de laatste op•. 
Witte Donderdag 11' april zal zijn. 

2 .- De beide geplande zaterdagen worden met een dag vervroeg_d. n,aar vrijdag-.29 
maart en vrijdag 5 april. 

Het is dus nu net zoals in de voorgaande jaren, Het is mogelijk; dat ·i.v.n. 
verhuur van velden on gebru:ick·van klupgebouw de aanvangstijd op de vrijdagen 
naar 21,00.uur ·zal uitlopen, maar U wordt wel geacht om 20,30 uur aanwezig to 
zijn, zodat we, indien mogelijk, ·gewoon op tijd kunnen beginnen. 
Dit voorzover hetgeen komen gaat, Nu wat geweest is. . . 
_Allereerst zijn 'we U de uitslag nog verschuldigd van de eerste avond, toen 'de 
_ç,erste .prijs in de wacht werd gesieept door Baven-Brouwer met. 5,493-'punten. 
Afgelopèn•vrijdag word de eerste plaats 
met 5,659 punten. 

behaald door het koppel Keetman-de Kleyn 

De stand na 2 avonden in de kopgroep is 
1 • Wi t'ting - do Groot 
·2·. · Th,Ein A,Hoofnagél · 

·, 3; v.Gastel - do Wolf 
4, Brouwer - naven 
5, Keetman - de Kleijn 

als volgt: 

10.555 pnt 
10,397 Il 

10,350 Il 

10,347 Il 

9,971? Il 

fi~; 
(5) 
( 1 ) .. 
( 18) 

De eerstvolgende· avond is dus volgende week vrijdagavond de 29e maart, 

ICaKa. 
lHLHELMlJS KAN ZONDAG PROMOVEREN; 
OF NIET, NATUURLIJK, .••••••••••• 

De stand: 

1. Wilhelmus 
2. DHL 
3 • LF.C 
4. RKAVV 

18-11-'4- 3~26' 
18-11-4- 3-26 
18- 9-4- 5-22 
18- 6-8- 4-20 

31-17 
25-18 
24-20 
22-14 

Do inhaalwedstrijd Texas-Lens is niet· 
hoiemà.al geworaeri, wat velo supporte;s 
er misschien•vän zullen hebben vei--. 
wacht~ Dat këin hêFmoeilijk'anders, . 
gezien do g:r::o.te belangen, die •voor bei
de p_loegen op. het- spel stonden. •Voorts 
bevond het kleine Texas-veld zioh al
lerl\lin_s t in ·optimale 'kondi tic , terwijl 
or ook nog oen straffe wind stond van 
doel _tot doe.1. , 
Lens·begon mcit 'ile.wind togen, waardoo;i:
Tcxas eon licht vêliloverwioht ko~ heb
ben. Toch we'i·den do wat moer schaarse· 
aanvallen.van. Lens boter doordacht op
gezet. Doèlpunten· kwamen er voor 

.................................. " . ( ,. 

rust echter niet. Na rust was het al 

5, 
6, 
7-
8. 
9. 

1 o. 
11 • 
12. 

Verburch 
1 EN S 
Bl. Zwart 
Lugdunum 
Naaldwijk 
Texas DHB 
Lakwa 
Velo 

18- 7-6- 5-20 
18- 8-4- 6-20 
18- 8-3- 7-19 
18- 6-5..: 7-17 
18- 4-7- 7-15 
17- 3-5- 9-11 
18- 4-2-12-10 
17- 3-2-12- 8 

' .. " ' 

heel gauw d-1 ·· V"Or Lens. . 

22-20 
19-24 
30-27 
25-22 
18-18 
16-28 
18-29 
12-30 

Loslic Hazelzct 11:opte con fraaie voorzet nog fraaier in,_ Texas moest toen wol 
aanvallen on Lens word teruggedrongen, Jammer, dat or'wàt .onzorgvuldig wo(l'Workon 
in onze verdediging do oorzaak.werd van de gelijkmaker, Lèns bleek hierna niet 
bij machte alsnog een voorsprong te nomen. 
De opstelling was.: .Cees v.d,Beek· - Peter do Jongh, Frank Raaff, Hans Zoet .,. 
Ton Hop (Harry Brandenburg), Jan Englebert, Donald Schö:1h.er;i:-, Dick Brandonburg -
lTol Janssen,· :Wsl.io, ID:l,zelzct, Wim Keetman. 1 



2 

Door dit resU:l taat deelt Lens de vierde p),é!,iJ.ts raet .BKAVV _en Verburoh, waarbij· 
raag worden opgemerktr··dat déze· beidë pio.Ögen n·Ög al~ tegenstander zullen funge:::-on. 
De korapetitieleider heeft weor eens raet de volgorde in het prograra gescharreld, 
zodat zondag Wilhelmus_ op bezoek komt,· 
De Voorburgers kunnpn_'promov-,:,re~,, als- zij l· of 2 :punten vergaren en RKAVV -~n Ve:·
burch or·evènveel verspelen. Het resterende program ziet er als volgt uit: 
RKAVV - Velo (2-0) Wat van toepassing op Wilhelmus, geldt ook 
Lugdunum - Verburoh (0-1) voor DHL, dat dus ook eventueel kan prorao-
Naaldwijk · - LFC ~1-2) ve_r_ Cl\• Velo, dat nu wel bijzonder hoge nood 
Lakwa - DHL . 0-1 ) . heeft,· zien wij een punt weghalen bij RKA VV, 
Bl,Zwart - Texas 0-1) Lugdunum moet van Verburch winnen kunnen. 

, . . Blauw Zwart krijgt een zware dobber aan Te;:as; 
dat is raaar goed ook, want Blauw Zwart is nog lang niet kansloos. Wilhelmus hoeft 
natuurlijk nog de schrik in de benen van de nederlaag tegen Blauw Zwart, tèrwijl 
Lans 1 vertrouwen kan putten uit het feit, dat het al gedurende vijf achtereen
volgende wedstrijden ongeslagen is. 

,, 
LilîS 2 PAKT EEN PUNT, '· 

Ons tweede hield aan de wedstrijd tegen 
koploper - C,K,C,2 -.1 punt over. 

De 

1 • 
2. 

' 3. 

stand: 

C.K..C,2 17-11-4-2-26 30-20 
v.c.s.2 18- 8-7-3-23 ·24-15 
Feyenoord 4 18- 7-6-5-20 34-'23 

Op zich natuurlijk geen slecht resul
taat, alhoewel hot wel beter was geweest 
voor het tweede als zij met een over
winning het veld hadden verlaten. 4, De Musschen 2 17- 7-5-5-19 23-27 
A,s, zondag moot ons tweode naar St. Vol-· 
harden 2 toe, 

5. St,Volharden 2 16- 6-6-4-18 27-24 

Hot_ resterende prograra• a is: 

De Musschon 2 - v.c.s.2 
Gouda 2 - C,K,C,2 
Postduiven 2 - D,!I.C.2 
Foyonoord 4 - R.F.C,2 

LEt'IS 3 BLIJFT WIIDTEN. 

.6. 
7, 
8. 

9, 
10. 
11 • 
12. 

Overmaas 2 
s.v.v.3 
LENS 2 

D,H,C.2 
Gouda 2 
R,F,C.2 
Postduiven 

18- 6-6-7-17 28-25 
18- 5-6-7-16 . 21-2,;. 
17- 4-:-7-6-15 21.,-21 

16- 6-2-8-14 23-25 
17- 4-6-7-14. 11-20 
'17- ,5-4-8-14. 18-27 

2 17- 2-6-9-10 16-33 

Het derde is van plan ora kampioen te worden. Afgelopen zondag werd het sterko 
O,D,B.2 met 1-2. verslagen. 
Zondag korat medek:Óplopcr D.II.L,2 op bezoek en wij zien dan ook deze wedstrijd 
met vertrouwen tegemoet. 
Het resterende programma is: 

O,D.B.2 
Haaldwijk 2 
Westlandia 
!I,M,S,H,2 

- Scheveningen 2 
- D,H,C,3 

2 - T,O,G,B,2 
.- H,:S,S,3 

. ' ... ,. 

Stand: 

1,LENS 
2. D,H.L,2 
3. T.o.G:B.2 

4. O,D,B,2 
5 • H,M,S,H.2. 

. . · ........ ·:6. P,D,K,2 
. 7. West.l_andia 

3 

2 
. 8. Scheveningen 

. 9, 
10. 
.11 • 

PROGRAMMA SEUIOREN VOOl:i ZONDAG 24 MAART 1974, 

14,00 uur Lens 1 - Wilhelmus 1 
10,30 uur St,Volharden 2 - Lens 2 
11 .00 uur ·Lens 3 D,H,L,2 ' -
14,00 uur Lens 4 H,B,S,4 
12.00 uur Lens 5 - Velo 3 
10.00 uur Lens 6 v.u.c.7 
12.00 uur Postalia 4 - Lens 7 
10.00 uur Lens 8 - D,S,0.3 
12.00 uur Lens 9 - Wippolder 7 

Naaldwijk 
D,H.C,3 
H,n;s.3 

V-G-L 
1-1-6/4 

1-1-5/3 
2-1-5/3 
2-2-4/2 

· 2-1-6/4 

3-2-5/3 
3-2-5/3 

2 

15-9-3-3-21 
15-9-3-3-21 
14-8-3-3-19 

. 17-8-3-6-19 
17-6-6-5-18 
16'-6-5-5-17 
16-6-4-6-16 

2 15-4-7-4-15 

16-4-3-9-11 
13-2-5-6- 9 
16-1-2-13-4. 

Averechts. 

31-17 
19-10 
23-10 

'26-26 
28-21 
17-21 
18-13 
15-24 

15-26 
14-:16 

9-29 

Scheidsrechter: 
M,A,Vis 
M.E.T,Kuit 

·E,J,Plooy 
A,P.Geurten 
A,G,M.Romoyn 
V,J,S.Steenborgen 
Th,Kamp . 
J,P,R,de Boer 
A,Hanig_uo 



i4"uu uur .Lens -,u 
10.00 uur H.D.v.7 
10"30 uur Flamingo's 8 

LIGGilTG DER VELDEN: 

Lakwa ·1 
Lens ·t 1 
Lens 12 

3-2-4;,: .':. R":.1raahlewc.~r; 
}.c• "'] , .... i-. <l.r LcouT,r 

st.volharden 
Postalia 
IioD. V. 

- Kor,1plox "Duivonstein" Grl.ntwog, Hillegersborc, 
- Waalsdorperlaan voorbij :3uui,twcg t.o •. ,trch;.,_Kü. 

Zuidorpark 2e godool·ëo 
F l o.raingo 1 s Sportpark 11 Prinscs I:cen-.J": Schj.r:..pwcg, (vorla:ncd.:; Locve::;to·.in

laan), Rijswijk. 

VERZ.tul/JELEN : -·----·------
Ler.s 7 10.45 uur Klubgobouw 
Lens 11 9 .15 " " " 
Lons~E 9.45 Il Il Il 

DE OPSTELLINGEN: ============================== 
Lons 1 on 2 worden door d<:, trainer bekondgc>;;iaC1'.-d. 

o.ls bokond 

Gi:'..~rne vors la.g 
voo:r do Lensrc•rue 

Lcnz 6 Lens 7 

L012E _ _± 
als bekend 
Res., E.Foondoo 

Lans 8 ----· 
als bokond als bekend als bekend 

Lens 12 LO~lS 10 

:.üs bekend 

Lens 11 

als bekend 
------
n.l s be~-cor.d 
m. ,LHoerons 

c..lo bokond. 
m"'T.Hoerschop, 

R.Scholton 
en li1

" do Y.:lc:r'!'l 
Voi:-:-3,r.1010:1 11 -00 uur .. 
-·•-·------·,--- __ ,:;::..:;·===-;:,. 

Lens~ 

als bokc;.1.i 

,U7 SCFRIJVINGEN: Op do bekende tijd.en, plG.at::;,m cm end.or de tc.:.of .nc3. in J;, 
Lens-revue Yan 9 jc..VJ.uari î 974 g-cpublic.ec,rd. ff.Iî"aa.~2voord(n"'r; 
·worden verzocht zich· zontl0r • c..rike-"e!., n. .. o. v:rijC:r::.g i:1.:;sson 2_~ -.111 

22.00 uur in VErbinding 'ce st0llGn r.Îot Dhr.J ,,.-,1,:a:,ncr.i, t,:,lcf.. 
68.65.11. 

Van à.e Soko ZJ.Jn a.s. zondag vanaf 9. 15 uur è.o horen W ,Michels, c:i.}3lokJ 0;1 

II.Jncoêti en vanaf 11 .00 uur de horen J .v.Uo.ssor.1 en G.:aour.1an op l~.et vald. 6.m:,-r~}?J:i..:: .. 

1TIE'V-OPKOMEN : Wecons niet-opkomen afg·c10110;.1. zonè.ag wordt JiJ.Foocc.10Ö 2x nlG ~~:: -· 
serve in het 40 elftal 'opgestald. Voor vervrnor op rii.la:·,da;I,::,70H(. 
bij de Selco. · 

De Soko r.iaakt do H.H.aanvoorders erop attent, dat or voor hot ko21Jlotorcn ,T./c :.,u 
Glftallen er in geen r-;eval zonder modc1roton ··,ra·ci con Seko!.l.d oen bG::oep m,::,g -;,.n•<'..:,,, 
soda.on op junioren-van wolk junio::onelftal d,::,·'.l ook. 

JOQ.]lT,OPIG PROGRAMMA SENIOREN ZOJ'TDAG 

1--2-·3 nog niet bekond. 

11 .oo uur Den !Ioorn 2 
12,45 uur Tcdo 2 
12.GO uur Vios 5 
12,00 uur Blauw Zwart 
!O,CO uur Lakwa 

"J'exo.s D-II-B.1 
Lonc 2 
(i"D,B.2 
TinIC"A"V.V.2 
lJ~IiI"T.3 
Scheveni~eon 5 
Oliveo 4 

8 
7 

Lans 
Lens 
L0ns 
Lans 
Lens 

Lens 1 
C.K.C.2 
Lens 3 
Lens 4 
Lens 5 
:i,ons 6 
Lens 7 

4 
5 
6 ., 
1 
8 

31 Hft-t'\.RT ·1 97_4 \ 

·j 2,00 uur D.II,B"R,,K.3 - Lens 9 
12,00 uur Cror.ivliot ., 

- Lens iO 1 
10, 00 u.ur Lans 11 ..• Gona. G 
11 .,30 uur Lans 12 - H:Ljswi jk 9 

1-·1 Gr.W,Vac II 5 LG!1C 8 ui te-:~.st.:i 
0-0 Vorburch 5 Lm1s 9 (-{) 

1-2 J. .. ïC .. A.V .. V,7 Lé.)l!.G ,O 0--1 
5:...1 Lon:-:, 1 ·; ufgol-:eu:,:,d 
0-3 LeY!.:3 12 G.fgck:mrd. 
0-5 
2-2 ., 



HAT DAC:.F:1 ,TE Hkr ? 
·::.:::..:.:;-:::.::· ;:.::c..=;:;-::.:•,,::-;:•· .·-----

Rona..lè. c::1 T:t.·;:;~~ ·.?..c0i..~bo}_ :1~1c~::~~n W3.::ic1" i:c:'.1 z --:cn1 kri ~e;c.:t1 $ Lief do., i\."!' J3!l :~s h-..:t"'l 
O/J,r_·wiI:is t" TI0nalfl. 121: r:L1h, it, -;i :.~n b::.:::tc {;C f clici ::oo::-tl. L,ot dozo ,jon~c ·belg e 

.:·oko !;u::-~c'.·~co..·~ en ::.~o-~o:(' :i!o,P ~:'iiJn van p."!..r.-,n. om Gl) 30 ~.lG.::'·~ :::~~s. 'tü v0r10~,.roa!> 
U 1--:.v:.:t i13·'.i r;elu~:J·.:iF:. stc~- c:.::,~ i'oJ.:1.oitcrc:1 -,..-m.1 '! 7 ~CC -~o-G 19c.UJ 1r.1::- :î.!l do 
11 I1Iorrc;,""):::.-.~ ... .1.;03··=? Tin~_in c;·:;.-.>".~.ola.c.n ,:\0 ·• '"To:Cs- en Poter, vn.1 b.art.J gofolicito,2:r.·,:l.~ 

r,r r,1ci.. do l:!:.:cr.lf.::.otz "l:J.! 1• 1:i.1i.r:uf:! gcl.H.1u1·.:lc " D:~o 1-;ort: OJ.J l;:!.o.a:"l.iohto d.n.g gos t-ü.L)ri-~ 
WiJ. dicgc~~e, V..:i O l:.ct YCJ'VCcrr.1iddcJ. Y:I.'! T:..i.l...i.,3 ho•Jft :· ge l00nd.11 

, zic~l "bij r:::i:1u:.:. 
r.!eld0.r.. .. 

Zr bij :Sc:1n r:i0t r.1oor i::;~l~,v•tJY·ijk 
no.~-:- · -:t ji' gt.." rlcY'.1. ., 

ip·.:.n eronsrcc1..._tor, Dn.t 

=._1~-g~ G 3. l'- )'~ ]T ./ ... ____ .. u· -~~_;I__!_] _ _I~':__~_F. 

_?1)En: .. a __ 2~:-1--1 S-7,t~ 
L.?ï1:·1 2 v:-.~:.. ~ 

'~4,,30 ·i.l.~'.!: Tti~..:,.-.:.~1~ Ç,: 

::::::.1:1·1 6 ·,rr :L J 

Zti.'.:::E.~~])AG ,. 2_J·-2•-·i 974, 
14c Jü V.i.1.T' !..1·.'.':·;.r1 1 

,. ,.. -; ,... 
.... , .. 'J 

16, 15 
,6-.·15 
16.1'.; 
16. ,• -') 
15,00 
î 5.00 

15.co 
13.45 
1~ .. 3-J 
·; 2 "3G 
13.45 

13 .-1-5 

... ,-.. 
l.._,_._.J.. 

l·:1..1.r 

1:..u:;_.., 

un-r> ~-
':..:i.U!:' 

Ü.U:::' 
,, ...... _,_._.\._ 

1)_1,1;.' 

n....-:.r 
"i.1..1.:: 
1.-;.u:.· 
uur 

1..::.tn.· 

L2·::;.rt 5 
D.II.L~3 
:::.-c~·.c i 0 
Ler_:::: i 1 
QU~-C~.C '7 

1::--~:i.3 1J 
o~_:i:', e~ .G:-. 

-,r"u~c.15 
:.eP.S 1 3 
E.~: .. S"R.10 
1.:,:::c 20 
Lc;r·_; 2·; v-::-i ;j 
Le.:.1-:; 22 

v::-:i.;j 

• 
-- Lcil:J 3 

-· lf0pi.U11us 1 

Lens 9 
Loor~Qui~1Gn 
G.D,S,7 
Len:, 
T3d.o ~- .... ' 

Tcr::.--oin: 

V2 

V2 
Brasscrokad0, 
V1 
V3 

V3 
;. , Pi j:.1a.cl:cr 

oVcriGV clftnlle~) 
V2 

Lens 17 
Vc:ec'.onb=cJ::. 17 
Lm1 s ·19 
I\: .. M .. ~ .. 6 

Lcudo,w tra.a, t 
V2 

72 

V3 

,,.. n• -·' VO' .. ,.,. 11l"'I.'"' or 11·,·n' 'I 1' ~ _L!·'-•l_.d •• r, -~ L"l:-.L!. . .'l_.:~--'. ,u"u _ _. _l~,'J.,,i.:\ ,~•: •:- .· 

Delf·t, 

Vc:,rl:":':71,Ji!'=-Vl-:o v~"-1 d2 Ln.:1.:~ :..n a.0 i:1,'1r-èct2..1.ersli,jst ! Eetco.l nul 

.:'J?~CI~1:{-~~TVi,-:;;7ï J 

··,t;,__•o-x- ""{.s.:~i_Jici;;n.vorYl 18"36 uur blj :>l1r"G"Y~d,Stcen, Nm.1c:9cotle:'.,.1 3·'.~). 

~.-7.'ij::l:i.,!3"::1\r,:,..1èt tus~·G~~_î6345 On ·19.30 uur.(uit:1luitonq ip gcYDJ.-,, · .. ;) 
,.· '·t,,\. J' ''•"•- -,,~ (. 1 .dr, 8\• dhr . .,. ·•o tl 94 41 ~9 ,i:i.0 .. · .. v,<-.l.--l.-•'-·•·'""'o ... ~). o/11 /0 ..... ••0.1.:.P, G-· ~ :._)• 

~)--k:~ü~L:o:r.:; \9 t.;r.1 15): d.hr~O"IC01.•·tokao.s, tcl"67.40" .. ~Q .. 

c-:.dm:;:;e,,,,, (;6 t/r., 23), clhr.P..,3ockor, tol.55,94,'/7, 
L'l r~oc ': _:;u\·2...:.l-...:1"~ _1_:u:.-~:1G:1 d.o jv::.:::..0::-0::i :.:og- ,.J] z0 tG~da,3"a'.Jll"tÎO~-;.l tusso:;.: î C ~ 30 en 11 .: ·~J 
1.F~r ::·~fb1}.lc~~ :):.. j C:b..:.:•.Gcv~cl--L.,;cc::.'1; -';;Jlo39~86"94" Voo:.::: A1 golè..t tlc a.fL:0~1::::-ing3lj ::,:: 
:.-..1.nt .. ~nl ï.1~- 12:.00 ·c~.~r G:E' rlo ,;,;cd.E:·~r . .;_jêl. door:;-aa:t:~ 'iol,ó6 .. ·13.14 .. 



--·-::-····. ---- ~ 

AFKEURIJfüffi: De junioren moeten bij. slechte i-leersomsta.ndigheden ,steeds de a.f
keuringsli-jsten raadplegen,. T.elefonischa informaties worden •hierovor niet verstrekt, . . . -. . NIET'-OPKOMERS.: .Wegens niet-opkomen vorig weekeind krijgt de volgende speler 

2· extra reserire-beurten:· M,Prins, .,,,. 
Bij herhaling volgt uitsluiöing van deelneming aan de kompetitiewedstrijden, In dat geval.blijft de verplichting tot betaling 
vo.n de kontributie ~ot het eind van het seizoen (30 juni) ge
hi:m.dhaa.f'd, 

KEEPERSTRAINING: donderdag 17,no uur voor R.v,Bergenl,enegouwen en F,Verbo.rendse. zaterdag 10,00 uur Voor C,Harland en P,lleemskerk, 
EEN TREURIG BERICHT 
Uegens tussentijds .bédanken van en_ige spelers en het niet opkomen van enkele andoren werd de•situ.1:itio·vocir 'onze B-elft::i.llen, die toch al niet zo best was; nog slechter, Noodgedwongen hebben wij de K,N,V,B, moeten vragen het 15e elftal terug te trekken. De overgebleven spelers zullen bij eon van de andere elftallen worden ingedeeld, Hierdoor.zullen wel eens meer spólèrs extra reservebeurten moeten vervullen, 
HET ELFTAL Vl!N DE lfEEI{ · ====================== 
Voor dit weekend zal het elftal Lens 9, leider J,Zoet, worden o~geroópen voor ~et verrichten vmi diverse werkzaarahoden, voor de zaterdag en de zondag. Lens 16, leider 0,Kortekaas, voor de krantenakti~•- _Sall!enkomst .10,45 uur in het Klubgebouw, 

Volgende week 30-31 maart, Lens A 4, leider de heer A,Blok,. veer,.-hot v9;:-riohton van diverse werkzaamheden voor do zaterdag on zondag, 
Lens 18, leider do heer J,Colpa, voor do krantenaktie, Samenkomst voor beide elftallen, 10,45 uur, klubgebouw. 

Voor zondagmorgen 10,00 uur worden 2 spelers opgebeld: zij dienen zich dan a_an' de bar te melden. 

DE OPSTELLINGEN-: ============================= . . .. 
LEN"~.1, : wordt maandag/woensdagavond bekend gemaakt, Loider: Dhr,_C .. !Ji'J:'.M,l!:e._,:· 

'. - •, ,,.. . LEUS_g_: vrij, ........ ; ·--

· DENK AAN JlE KONTRIBUTIES, 
als vorige week, met J .Janmaat (P,Booms 2x), Leider: Dhr,N,N,-·-··::·".~-: Samenkomst: 14,- uur Rijewijk-terrein, • · .. -· 

•· vrij, 

Als vorige week, met W .v,d.Linden (P,Booms 2x), Leider: Dhr,J ,Heyne~.
vrij. 

LffiS 4: 

~-5 1 

LEN[L§. : 

g]!!ê._2 : Als bekend, Leider: 
GA MEE OP KAMP, 

Dhr,H.Zoet, Samenkomst:.15,00 uur Lens-terrein.··· 
(Zie bij "Het Elftal van de Week") ===========;;:== 

L~~-!_Q: Als bekend. Leider: Dhr,N,Drabbe, 
LENS 11: Als bekend, Leider: Dhr,N,Drabbe. 

: .·,".SCHRIJF IN VOOR 'WEERT. HET KJIN NOG~. 
imrs 12: Als bekend, Leider: Dhr,H,,Bijsteryeld_, 

· Samenkomst: 15, 15 uur Lens-terrein. 
GA MEE OP KAMP. 

-•• ,1, :. •• 

gj!!S·1J: Als bekend met R,J.van Elderen, Leider: Dhr,B,Osse, 
samenkomst: 20 min. voor de ·wedstrijd aanwezig, · ' ' . • .. 

·-·---

LENS 14: Als bekend, met Oostayen en P,J.Dullaart. Leider: Dhr;s.Sandifor1;, Samenkomst: 13,30 uur Lens-terrein. Vaders met Auto's tl 

~TUUR JE KAMPFORMULIER OP. MELD JE Al!N, SN~!. 
LEN~ !5: P,J.Dullaart en Oostayen zie Lens 14, R.J,v,Elderen Lens 13, 5 
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DENK.AAN .DE KONTRIBUTIES . ~ L .. , 

LENS-16: ------- Als_ beÏrnnd: Leid~:t<: :Dhr;Q.Körtekq.D.s. -(Zi:o bij'•tJiet ElftD.l van de Week"), 

LENS 17: 
•'.( 

Als vorige week, r.iet C .v.Rijk, GA MEE OP KAM~ 
Leider: Dhr. W .Michels. SD.inenkomst-:· 1-2.45 uur· -Lens. ··----- .. - . --- ···- . '.' .. 

LENS 18: Als bekend. Leider: Dlir;/; CÓlpD.. 

GA MÉE NA.AR .BORCULO ... . . , , 

LENS 19: · Als vorige week, r.iot M.v.Baggum, Léider: Dhr,H. Verbarondse, 
Saraenkoras t: 11 • 30 uur Lens • . . 

DENK AAN DE_ KONTRIBUTIES, i , ·· · · . • . 

LE!,TS 20: Als bekend.• Lei'dor:. Dhr.R-.P~ters:· . 

1 ' . Er is nög plaats vrij voor Borculo. 

LENS 21: vrij. F,Baur.ian_~ . L 22 zie ens • G.Janson . , . • • · 
•• ;,_ 'i'" 

LElfS 22: . 
, . ' . . ~ 

P,v.d_.B_roe_lc<:,· P.v.d,Brando, R.Dri0ss_on, II,Erkelens, T.Hoogeveen, 
R,J,Raaphorst, R.J,M,Raaphorst, R.Wijngaarde, R,Houwelingè, · 
M.Kerkhofs, F,Baur.1an, G,Jansen. Leider: Dhr.A..BaUr.Jan. 

GA MEE OP KAMP ====-========= . " .. ··••«•-- .. _. 

PROGRAMM.A PUPILL-EN EN''WELPEN 

PUPIL·LEN 

ZATERDAG' 2.1-3-1,14. ·. 

12.45 uur Lens 1 
1 2. 4 5 uur die Ilagho 
12.45 uur Lens 3 
12,00 UIU' die Haghe 
12.45 uur Spoorwijk 
11,30 uur· Lens 6 

Cr.or.ivliet 7 
1 - Lens 2 

- die Haghe 2 
3 - Lens 4 
2 - Lens 5 

- die Ilaghe 4 

DENK ,L'\N DE KONTRIBUTIES. 

Ter:t<ein :. 

V1 
·Steenwijklaan 
V3 

· Steenwijklaa:n 
Hengelo laan 
v~ 

ZIJN ·DE KONTRI·BUTIÈS VOOR- DIT !Cl-lARTAAL ,\L BETAALD? 
Voorkor.i opname van de naar.i van Uw zool'.l in _d(l w.an.bet_alorslijst,, 
dus betaal direkt de verschuldigde kqnt_r;L°Q.utJe.Ll (! .... 

WELPEN.· . .-, 

ZATERDAG 23-3-1J74, 

- R,A,S,1 

-.. 

V1 

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

12,00 uur Lens 1 
10.,45 uur, Quick 2 
10,30 uur G.D.A.3· 
11,45 uur Ooievaars 
12,0~ uur Lens 5 
11,00 uur Lens 6 

-. Lens 2 
- Lens 3 

2 - Lens 4 
--R.v.c.5 
·,. Quick' 7 

Sav,Lohr.Janlaan · 
L.Iloofdstraat, Loosduinen 
Zuide~ark 

·VJ ... ·- ... 
V3 

DEN"K :lAN DE KONTRIBUTIES, 
• 

AFSCHRIJVINGEN": 

~chriftelU~: v66r vrijdagp.voi:;d 18,30 :uur bi~- dl'ir,G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 30J. 

vrijdagavond tussen 18,45 en 19~3Q.uur (uitsluitend in geval 
ziekte), tel•~• 13, 14 Klubgéboi.,w, .... -- .:. . .. ________ _ 

Telefonisch: van 

In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog~µ zaterd11gochtend tussen 9.30 r.,n 
10,00 uur afbellen, Tel,66 0 13,14 klubgebouw. 

AFKEURINGEN: 

" .. 

·- -·•·- ·-·· ··~·- ,., - .., ... 

Bij sloéhto weêrsorastandigl,J.édon steeds q_erst do a:fkeuringslijston 
raadplegen. ·staat daarop bij "Pupillen en lfolpentr veï,rael.di- "GOEDG_E• 
KEURDI', dan steeds_ naar veld-of -punt vàn sarnenkor.ist koracm. IN -DIT ···· 
GEVAL MAG ÊR DÜS.NIEI' TELEFONISCH WORDEN GEBfFORMEERD.NMR EVElfTIIELE 
AFKE!JRINGE!,î ._ . . .. 
Staat ... bi j--de >à.fkeuririgs·fÏdress en- _bij "Pupitlen••ërCW eJ.1>en" verraeJ..d 1 . 

: . ~--- ,: .. •· .• . ·-···--··· 



11 ZIE AFKElJRilTGSLIJST" , dan moet äls volgt worden "gehandeld: Voor de 
thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd, Zijn de 
wedstrijden van Lens 5, 11 oh 22 goedgekeurd, dan gaan ook do Pu
pillen- en 1-Tolpen-wedstrijden op ons veld door. 
Uitsluitend voor de uitwedstrijden r.iag in dd; geval telefonisch worden 
geïnformeerd, of hun wedstrijden doorgaan.(Tel,66,13,14,) en wel 
zaterdagochtend tussen 9,30 en 10,00 uur, 

D E O P S T E L L I N G EN: =========================-==== 
LENS P 1 : ------
LENS P 2 

LENS p 3 

LENS P 4 

~grê_!:-2 

LENS p 6 

LENS W 1 

LEHS u 2 

LE1'TS w 3 

Als vorige week, Leider: Paul v,d,Steen. 
Als vorige week, Leider: Rob Hoefnagel. 
Sar.ionkomst: 11,45 uur Lens-terrein. 
Als vorige week. Leider: Joop Mouleman, 
Als vorige week, Leider: Fred do Kleyn, 
Sàmenkomst: 11,00 uur Lens-terrein. 
Als vorige week, Leider: Dhr,lloppenbrouwer, 
Sar.1enkomst: 12,00 uur Lens-terrein. 
Als vorige week, Leider: Coen rrooghiemstra. 
.Als vorige week. Leider: llans zoun. 
Als vorige week. Leider: Guus lleynen, Samenkomst: 
Als vorige we0k. Leider: Jos v.d.Ende, Samenkomst: 

9,45 uur. 

9,30 uur. n 

LENS w 4 Als vorige week. Leider: Lex v,d,Meor, Samenkomst: 1"1 ,00 uur, -=-LEl'TS W 5 Als vorige weck, A,Schenk-M,Saarloos-1-T,v,Melzon zie ook Welpen 6. ., 
Leider: Dhr,J,Rieraen. ======= 

LENS W 6 A,Koks-R,v,Overvest-E,v,Santen-J,Schuemie-J,v,d,Spiegel-E,de Groot
M,Groonewegen-M,v,Houdt-E,Jagor- (A,Schonk-M,Saarloos-M,v,Melzen 2x). 

DISKO-AVOND B- on C-KLASSERS, 
De aangekondigde disko-avond voor B- en C-klassers op zater.dag 23 maart a.s. is 
verplaatst naar zaterdag 6 april, Nader nieuws te zijner tijd. 

KaKa. 
NIEUWS VliN DE DACO. • =======-=====-===== 
tl,S, zondag (24 maart 1974) spelen de d'/'1"es do uitwedstrijd tegen ll,v,Holland om 10 .00 uur. ~''i_': .... 
Do wedstrijd wordt goleid door Dhr,Santema. Verzamelen om 8,15 uur op de Varkens
markt (bij de Prinsengracht, busstop N,Z,Il,) 
Vrijdagsavond gewoonlijk trainen om 19,30 uur, aanwezig om 19,15 uur uiterlijk. 
Vrijdagavond j,l. hebben de dames een voortreffelijke wedstrijd.tegen. Duindorp 
gespeeld en deze werd gewonnen met 2-0. Door de sterke wind, die we in de eorsto 
helft mee hadden, konden we sterk in de aanval blijvon en het bleef dan niet lruic; 
0-0, want onze nieuwe kracht Marja maakte van de foutief opgestelde aohterhoodo 
gebruik om Lens op 1-0 te zetten. Na de rust bleef Lens in do aanval, ondanks de 
sterke tegenwind en weer zag Annemiek kans om Lons op 2-0 te brengen. Eon ver
diende overwinning voor onze Lens-dames: gefeliciteerd dames, 
Do stand is nu als volgt: 
Celeritas: 12-9-1-2-19: 
Postduiven:12-7-3-2-17: 
LENS· 12-7-2-3-16: 
S,E,P, : 12-6-2-4-14: 
P,D,K, : 11-5-2-4-12: 

UOENSDAGMIDDAG ! ! ! 

19-7 
27-8 
13- 8 
17-11 
21- 8 

G,D,A. 
Duindorp S,V, 
ll,v.Holland 
D.z.s. 

11-3-3-5- 9: 
11-4-1 -6- ' : 
1 2-2-2-8- 6: 

9-0--0-9- o: 

13-8 
14-17 
9-18 
0-41 

Do laatste 2 weken waren de velden in oen dusdanige konditie, dat or geen wed
strijden konden worden gespeeld, Het trainingsveld lag er bij, alsof er een p~o.r 
duizend kooien over ho.d gelopen, waardoor het onverantwoord was om te trainen, 
Voor a.s. woensdag staat de wedstrijd F,C,Krukketas-Langzaam en Sloom, die al 2 
weken is uitgesteld, op het programma. Bij to slecht weer worden jullie weer door 
het.I,V,B, bezig gehouden in het klupgebouw, 
Tot woensdag! 

I. V ,B, 7 
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DE LENSREVU•E' 

Weekblad van de Voetbalvereniging Len!1r.1m Spet, 
,_, . , 

-0 F F LC r·E J;-Ê: M E D E D E 1 Ï N G EN 
.:. -- .. ----- .. ------------------------------------, 

·" '•~-. ., 

, :tîIÈUlIB LEDEN: : - . ... 
-<'.16q9., .. J! •. !11.,R~e1.+1üjk,.-..... 1.2-02~65 ,(,w) 

ni BALLOTAGE; . 

Gieteni,itraat 184 -: , •. _669203 · 

-
J.!.R.Schobbe . 
Q,A'..M. Ve:r-haar 
R.A.T .Goedhuijs,. · 
R,Mahieu 
P.G.M.v1jn Maren. 

1L'llfl3ETALERSLIJST 

15-. 10-63 {W) 
1-12~65 . w) 

26-04-62 P) 
24-01-62 .(w) 
12-11~64 .(w) 

Hondiusstraat 80 
Meppell.'ade 6 ' 
Hertenrade 173 
Wezelrade 274 
L.v.Meerdervoort 

• .t ' 
. ,/•-

638143 
67259.1 

. 290127 

. · 291567 
52

1
3333~9 

. ' . 

. '.· .. .... . ~-··, 
Er: zijn nog steeds leden, die hun kontri,butie _over het 3e. kwart.aal ... 
hebben voldaan. Ze hebben deze week nog de gelegenheid di;t ver?,uiµr·-goed. te· maken, 
anders volgt publikatie -in' de Lensrevue .5'n worden ze"niet meer o-pgesteld. 

mi STRI\.FKOMM:ISSIE van de K.N. V.B. heeft. h'et lid C .~.B: Haz0lze~ voörwaardeli'jk ·. 
bestraft met 2 · bindende wede tri jden met een proeftijd van '· een j'aar; •·dµs tot'_ '· . : 
18,maart 19.75 •. iJe ko'3ten à Fl.25,-- voor rekening' van deze speler.:_•::·. '• '· 

•. - : •. . · . . _ ' _' . · ', . . •. . · .. · • •-· -~· t; • 1' ' . ' 

De Stráfkommissie van Lenig en Snel heeft het lid J.v.d.Knaap onvoorwa~delijk 
geschorst -yoor twee wedstrijden van Lensl3. . ,•· .. 

OVERDEKT SPORTEN '1üSSCHIEN OOK VOOR LilTS MOGÉLIJI<: ! 
'' • ._'Y., ·•·· ,,· - ,· ;,.. 

·. -
.• ~- ! • ...,J,", 

,' • ' •. , i• . -.~ -- . -· ' . . .· - . ' . . . ,.· .,.. ;-_ ' ',, ' 

--

Naar aanleiding van de uitzending van Studio Sport zijn enkele próminenente·· . 
Lcnsleq.e~ erin: geslaagd, zo 1n schitterende ballónhal tijdelijk op'pr·oef ·t'?. k~ij-. 
gon. Hie;t'.d?Q.r zal het mogelijk zijn onder allë weersoms tand~glÏeden .'te trai11,en·. 011 
zaal wedstrijden· te organiseren. · · ; · · · .· ' : · · '•' '· · · '' .. · •·", '.. ·.: · 
U begrijpt, dat de aanschaf van zo'n hal' een kostbare zaak is. en dàa,;olil 'zal 'het· 
nut .. ervan goed, moeten worden bekeken, alvorens L'erts tot de· defini tiêve aruischaf 
l::m~ · overgaaµ. :· .. · . · , · . : ' · ·: · · · · . 
Ui.t sportieve hoffelijkheid zullen wij de dames de spits laten afbijten ni'èt èen 
irodstrijd tegen het Nederlandse Dameselftal. Deze 1,edstrijd" zal màandagavond om 
19.30 uur beginnen. Tijdens de rust zal Anton Geesink me1;een nog ,opbelq,J].de tegen
stander een. de.monotratic mod0rn-judo goven. ·· ·· '•,· ·. · · . 
Hij hopen, da.t ,U deze unieke kans niet onbenut laat en allemaal ac·t~ dé:. p:r:é,sênco 
gèeft; · 

0
· ·

0
·• -- • 

0 0 • ,- - ,., • 

ZAfffiIA 

Deze week zagen wij Ed yan.Bronkorst weer eens op het veld n?,, twee:,jaar afwezig
heid: hij is namelijk werkzaam in de ontwikkelingshulp in Zlllilbia. 
U herinnert zich misschien een oproep van enkele maanden geleden in de·Lensl:'evuc 
voor het verzamelen. van sportkleding o.a.. voor do door Edopgorichte,voetbalklub, 
Hierop kwam geen enkele reaktie. Het bestuur heeft toeii gemeend-toch. iets te moe
ten sturen: nl. een stel reserveshirts en een groot aantal nog ifü goede en schone 
staat gebrachte gevonden artikelen". Deze zijn nu naar Zambia.onde,rweg namerts''L'()11s. 
Uo··hopen, dat Ed or wat mee kan'doeri ! 

nr)Jlrnouw , 

De··1.1itbou'!I' van.het !clubgebouw vordert goed. Hopelijk wordt deze of komende wcok 
het clak d.~<;>h'l;gema.akh waarna de ramén zullen volgen, zodat daarna de verdere 
doórbraak ... ~aar het oude godeel te kan volgen. In de hal 0n achter de bar zijn de 
eerste" spp_ren '<an .doorbraak". al ·zichtbaar. Degenen, die stieke• al eens een blik 
aohtcr heb1)en geworpen, staan versteld '\IJ.rt de grote ruimte(n), die we erbij krijgen. 
De komende. ms',anden zal nog wel eens··mooten worden geïmproviseerd, zowel achter do 
bar; ·als ook in het klubgobouw zolf.,,Zondér enige overlast zal e.e.a. niet kunnen 
ge~.qtp:>cm •. Wij vragen uw aller bégrip; · 
Zonder tegenslag gaat de opdracht tot aanpassing van do huidige bar aan de nieuwo

1 
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o.kkom~dati;· ·deze week de deur uit. Hopeli-jk kunnen wij de komende drukke zomer-. ti Jd nÖg-·väii"'êJ.è-üi"tbre'i'diiïg· profiteren. - ......... -, ' --r -He ho11den u op de hoogte • , , 
LENS - RKAVV: 

- ITEER"mr"st001'ELWEDSTRIJD-· 
Een nogal gehavend Lens 1 heeft zondag · 
een ongelukkige nederlaag gelegen tegen 
koploper Wilhelmus. Nol Janssen en Wim 
Keetman ontbraken,_ terwijl Ton Hop en . 
Hans Zoet niet volledig van huri blès- •. 
sures waren genezen. De laatste moest 
in de loop van de tweede helft afhaken. 
Ton Hop kon dan •niet meer; omdat de · 
reserves reeds waron ingezet, want Pe
ter de Jongh moest in de eerste helft 
15·eblesseerd het veld verlaten. Ondanks, 
al deze wisselingen in de ploeg heèft 
Lens 1 een voortreffelijke wedstrijd 

1 • Wilhelmus 
2; DHL 
3, LFC 
4. filCA VV 

19-12-4- 3:...28 
19:-11-5- 3-27 
19- 9.:.5_ 5-23 . 
19- 7:-8:- 4-22 

33.:..18 
. 25-18 
25-21 
24-15 

' . . ..... " .............................. •·." " 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1 o. 
11. 
1 2. 

Verburch 
BI.Zwart 
LENS 
Lugduriwn 
Naaldwijk 
Texas DIIB 
Lalcwa 
Velo 

19- 7-7L 5-21 22-20 
19- 8~4- 7-20 31-28 
19- 8-4:...·7;20 20-26 
19- 6-6- 7-18 25-22 
19- 4-8- 7-16 19-19 
18- 3.:.6- 9-12 16-28 
19- 4-3-12-11 18-29 
18- 3-2-13- 8 '13.:..32 

gespeeld. Wilhelmus kreeg nauwelijks . kans. to tonen, dat. het zo fier aan. kop gaat. De bezoekers kwamen al ·spoedig aan de leiding door, een misverstand in onze achterhoede. Daarna onts·tonden enkele fraaie kansen voor Lons - zo kwam een kopbal van Leslie Hazelzet op de lat torechi;.. Soras vi'a.s er sprake van- paniek in de defensie .van Wilhelmus; lîa rust een wederom harde, maa:r gelijkopgaande strijd. Na eon ha.cf uur bracht Donald Schönlierr do stand in evenwicht. Iedereen.had zich toen zq'n beetje met een gelijkspel verzoe!'lcl., .maar toch lukte het Wilhelmus nog een tweede doelpunt te · skoron •· · · · · · 
Ondanks de nederlaag alle komplimenten voor de geweldige inzet van'onze·spelors, dîe ons - supporters - met vertrouwen doet uitkijken naar de wedstrijd van aanstaande zondag tegen RKAVV. ·nat wordt--de zovoelsto sleutelwedstrijd ••• ·-• ... ,. Do opstelling was: 
CÖes v.d.Beek - Peter do Jongh (Harry Brandenburg), Frank Raaff, Hans Zoun, Hans ~oet (Peter Hop) - Donald Schön~err, Jan Englebert, Dick Brandenburg -Ton Hnp,°Leslie Hazelzet, rrarry Brandenburg (Ap Korte~aas). .· · · .. Als toelichti!'lg ctoge dienen, dat Harry Brandenburg de gehele wedstrijd heeft meegedaan. Hij begon als linksbuiten en nadat Peter de Jongh was uitgevallen, ging hij verder als rechtsachter. Hans Zoun debuteerde niet onverdienstelijk als vcor-•topper, . 
Zondag weer een interessant programma: 
LFC - Velo (2-1) 
DHL .:. Naaldwijk (2-2) 
Toxd.s - Lakwa ( 2-2) · 
Verburch - BI.Zwart (3-2) 
Hilholm. - Lugdunum (1-1) 
LENS 2 PAKT 2 PUNTEN ! ====================== 

Met nog drie wedstrijden te gaan, zal 
Lens 1 :van RKAVV moeten winnen om de kan
sen in eigen hand te houden'. De wedstrijd. 
Vorburch - BI.Zwart is natuûrlijk ook 
interessant. 

Ons tweede seniorenelftal hoeft afgelopen zondag 2 belangrijke kompetitiepunten notoi;1·· binnon te halon. Met .3-1 werd Steeds Volharden verslagen; Hot :tweede klom da=door naar .do zevende plaats op de kompetitieladder. Er zijn voor Lens 2 nog vier wedstrijden te spelen •. A~s .• zontl.ag komt Overmaas naar de Hongelolaan. ITet rest0rend<3 prograrama luidt, 
c.JC,c.2 - v.c.s.2 
n.n.c.2 
s.v_.v-3 
R.F,C.2 
Feyenoord 4 

- Gouda 2 
- Postduiven 2 
- Steeds Volharden 2 
- de Musschon 2 

De 
1 • 

stand: 
c.K.c.2 

2. v.c.s.2 
3. 
4. 
5. 

. 6. 
7. 
8, 
9. 

· 10. 
. 11 ; 
12. 

Feyenoord 4 
de Musschon 2 
St. Volharden 2 
s.v.v.3 
LENS·2 
Overmaas 2 
D.H.C. 2 
G.ouda 2 

·R.F,C.2 
tost<;l.uivon 2 

18-12-4- 2-28 31-20 
19- 8-8- 3-24 25-16 
19- 8.6- 5-22 35-23 
18- 7-6- 5-20 24--28 
17- 6-6- 5-18- 28-27 
19- 6-6- 7-18 22-24 
18- 5-7- 6-17 _ 24-22 
19- 6-5- 8-17 28-26 

. 17- 7-2-8- 16 25-26 
18--4-6- 8-14 11-21 
18- 5-4- 9-14 18-28 
18- 2-6-10-10 17-35 



LE!.'TS 3 BLIJFT. OP .KOP ! . " · 
------:,, .~ __ =i_---'-==----=-= ' 
Lons 3 heeft1'iiàn··de wedstrijd tégen medokoploper D,H,L•;3 oon punt overgehouden,"· 
Voor verslag zie el_ders in deze revue.-· ·. ~ · , 
::2:rg fijn was, dat konkurrent T.O,G;B,2 met 1-0 verloor van Westlandia __ ?• _Zondé\8' 
moot Lens 3 naar D,H·,C, in Delft. Wij zien Lens 3 ook daar de volle winst binnen-• 
halen. ' 
Hot restoronde programma is: 
D,ll,L.2 - Scheveningen 2 
T.O.G.B.2 - Naaldwijk 2 
H,B.S,3 - Westlandia 2 
P.D.K.2 - O.D,B.2 

('!'.:!:.E!!_:!.:,d,red.) · 
1 
3 
2 
1 

·stand: 

1 • 
2. 
3. 

LENS 
D,H.L,2 
O.D.B.2 

4, T.O.G,B,2 
5, I-l,M,S,I-I.2 

3 

6. Westlandia 2 
7, P,D,K,2 
8. Scheveningen 
9, Naaldwijk 2 

10. D.I-I.C,3 
11. TI,B,S,tJ 

16"9- 3- 3-22 
16-9- 3- ·3-22 
18-9- 3- 6-21 
15-8- 3- 4-19 
18-6- 7- 5-19 
17-7-· 4~ 6-18 
16-6- 5..,. 5-17 

2 16-4-7--5-15 
17-4- 4~ 9-12 
14-2- 6-. 6-10 
17-1- 3-13- 5 

.. ·~ . 

31-17 
19-10 
28-27 
23-11· 
30-23 
19-18 
17-21 
16-26 
16-27 
15-17 
11-31 

. -·- -•" -- - , .. - .. 
Averechts. 

nat zijn de kamEioens- of degradatiekansen van LenS 4 t/m Lens12? 

Lens 4 staat op een 9de plaat.s .0!1 heeft dus geen kampioenskansen mo0r. Lens ·4-.... 
h0eft 5 punten voorsprong op nummer laatst Bl,Zwart. Uit de 5 roster0nde 

wedstrijden hoeft Lei-is 4 dus· nog 6 punt'en nodig om zich to kunnen handhavtm-. Dez,:, 
]rnns zien wij op 85%, 
Lons 5 is dofinitiof uitgeschakeld voor promotie naar de ros, hoofdklasse. Zeker, 

nu afgelopen zondag thuis met 1-3 werd verloren van Velo. Kans op degra
datie bestaat· er ui toraard niet meer voor dit elftal.. ..... .,. 
Lens 6 hooft nog steeds alle "ic·,,;:;··op het ko.mpioi;m~cµap, Met nog 5 weds.trijden \ 

·ti3 spëlën, · ziet de verdeling van de 2 bovensj;e plaatsen er als volgt uit: 
1. Lens 6 17-13-2-2-28 59-20 
2, Gona 3 16-11-3-2-25 ,5.0:::17 

. . ..... .---······· 

Lens 7, Dit elftai is z0wel voor het katipioenschap, als wel voor degradatie.uit-
geschakeld. Op dit moment neemt _het zevende een fraaie Zef;de plaats in,. 

Lens 8 .zal dit seizoen in dê r.iiddenmoot eindigen. Een zesde plaats"'ïëi- he'f"'.t'-osül-
.ltaat na.1.4 wedst:r'ijden, '· ···i. ' 

Lens 9 behaalde uit .-15. wedstrijden ·14 punten en is daarmee bohouden voor do ro::i. 
.. 3de klas B, van de H,V;-B. ·He hebben van "Olne 'F:rruis" vernomen, dat dit olf·• 

tal volgend. jaar ,kampioen gaat word0n. • --- . -•·. 
·tens 10 is door'diverse'moeilijkheden met ingang van a.s. zondag teruggetrokken 

uit a:e kórape,titie. Het fleind".resul taat• ,(ah dit elftal wq.s:. ,, . . ' • 
· . · ·: 4. Le11s 1 ö •. : ·. 17-24- 42.,.17 (Toch wel jammer), · · 

Lons 1 f• heeft ïnet nog 4 · wedstrijden te spelen e.en voorsprong ·yan 4 punten ;op hot 
op de liiatste plaa·ts staande Gona. De kans, op behoud van de vièrdà· klasse 

schutten wij op 75%, \ · , 
Lons 12. Voor Lens 12 is het nog een lange lijdensweg. Ueliswaar word afge_lopèn 

zondag met 1-0 gewonnen van Flamingo's, maar eon voorsprong van 2 punten 
op· nr,9 '.c'.'n,T.C; - mot nog 6 wedstrijd13n voor de·boeg, is nog niet hoopgèvo:nd, 
'.fat b~tr'èft · degradatie ·zie op.s overzicht van 3 weken geleden. · • ·· ·. · 

· Averechts. 
PROGRAM!•!A=SENIOREN VOOR=ZONDAG=31 _MAART ,1214; 

Lens 1 - R.K.Jl.. V, V ;1 
Lons 2 - Overmaas 2 
D.rr.c.3 - Lens 3 
den Hoorn 2 - Lens 4 
Tedo 2 - Lens 5 

V1 G1 
V1 G1 

L 6/4 
L 5/3 

14.00 uur 
11,00 uur 
14,00 uur 
11.00 uur 
12.45 uur 
12.00 uui-
12.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

Vies 5 - Lens 6 Zie avondwodstri jd 1 / 4 
El.Zwart 7 - Lens 7 
Lakwa 8 - Lens 8 
D,Il,B,R,K;3 - Lens 9 
Lens 10 - Zie Publikatie. 

·scheidsrechter: 
J.M.v.Tou_r ':· 

.F.Stikkelorum 
C.Mus 
D,de Rouvillo 
A,Aai.Jacobs 
T.C.Zuydorwijk 
J:è.v.Schaik 
A,I-Ioögendijk 
P,Kok · 



10,00 uur 
11.45 uur 

Lens 11 
Lens 12 

- Gom, 8 
- Rijswijk ? 

V2 G2 L 4/,, , ,•; ,,;-'\•V•d,Vlist 
V2 G2 L 5/3 ,• ·, ';,.,,,,s·A;Loykens 

··<, Avondwedstrîjd Maandàg··f'.ap;il. 2ó.OÓ uur'•' Dens'"•if'\/rv; ~h J). ':' ·, ' ·. •- '.·; ··!:.: j;:,· t-rj; 'C:'f ., .;J<· ,z ·: 
. , ~~,g~W.gA~§!L~~!!~,: • > : , . .. 1 . , r, , , · : ,.., ,c·r, • : ,, ,: : .. 
-_,~~~i:o~~Îr·e.0-:.t~; !Ji".:t:~:' Bro.S'S~rskacf~,--Dêlft ' :i,·• ~' ·' . t.!'.: i:f.-. ;'.,ï.;\ 
· den IIoorn - Woudseweg 66-68, den Hoorn 

' .- •. • t,. _ -~ ·:· ' , '"'. ~- '-· ''.~5 ' 

~~~~ _ ~:~1:n~~~~~1:~ ho'~~:'.t·~'d~;~~;:;:We; ~- · ~_- '.' ' · · · .c' ,. 
Bl. Zwart - Dr ,Mans vel tkade ·t ;:o.'.i.;Duinr~ll, Wass~riaaÎ'.' 
Lakwa . - .Jans•niusstraat ( acht or· Goovorneurlaan)· . 

··--n.n.n.R:rc.·· . ..:.:_sp9rtpark "0okenburgh" ;· . . . ,. , ~ ' ,. . . . 
... VERZ.A.MELÉN-: ·· .. · 

.~ -~., ~- ; . ; ,,. . 
Lens 3 ~ ;3,0Q uur IClubgeb?uw 
Lens 4 - 10,()0 ·" " " ,, .. f"j . ' , •· Lens 5 12.00.• " " •. Jl. ' .. .. ' Lens 6 11 • 15. " " " .. 

~• l • :·. 
Lens 7 1 o_.45_ " " "· 
Léms 9. 11 .oo ·" " '! 

·-•""" - ..... '"-·•·- •·•· --~· 
,Lens 1 en·.:2 worden d_oor de ,trainer_ bekendgellJ.aakt., 
,Lens 3-· -- ·. : .. ;,.~;_-:.:. ·.r,~n~-•4,:·',· · · . ·Len's· 5 ·. 

1ils bok~nd 
·m. O,Kortekaas 
èn D,v·:d',Mark 

m •. Fr:iwi.ibben 
-en L,Egberts 

met W,Englebert, 
F.de !Cleyn, 
J,Kcetman 

-- en B,Osse 
-imis ·-6 .·, · 'Leris 7 · Lens 8 ' Lens 9 . 
als .. be.kend -m.· A_.y:.d,.Kc.er 

· on A,v/d Meer 
m. W:,Krol m. C,v.Deelen. 

Lens 11 ·Lens· 12 

m. P,Haring als bekend. 
l, •· i,;" '\;: ',;,.•,'.}'·. 

AFSCHRIJVINGEN: ·· Op de bekende tijden ( plaats.en on nnder de_ telèf ,nos. gepubli
oeord iri de.Lens-'°revue· van 9-1- 1 74. H;H.Aanvcierders.di-éfien zich 
vrijdagavond· tussen 21 en 22·.oo uur in verbinding tè stellen 
met Dhr.J.v.Wassom, teLno. 68',65,11~ · · 

LEJ:!S 1 o~ :bè Sêko·· î,s e;· rioodgodwo.ngei;i, toe .:over· moeten gaan de Afd,Den -n~;;,; te ver-
zoeken een elftal ,terug te_-mogen trel,_d<:en uit· de kompeti-tie, ,. 

Rodon hiervoor _is ho't horlJ.aaldeiijk. niet-opkomen,'. doorsohuiving naar dè .. s.elektioGrbep on als voornaamste rèdon het al· of ni~t gemotiveerd groot aantal afsohrij
'."vingen, ·waa±-med0 wij iedere week worden gekonfronteerd. De laatste weken hebben wij gêtracht dit door inschakeling van junioren to ondervangen, .·•· · ·· 

·'Dit bleek echter óok niet al tijd haalbaar en daarom zijn wij 'tot -deze laatstó -
noodmaatregel over moeten gaan. _ .. 
Dat dit helaas he~ 10e e:).ftal is geworden is te wijten aan teohnisohe onrzaken. 
Terugtrekking van een ander elftal zou n.l. alle rnooilijkhedon nog niet- nplossém, 
1fij hebben getracht de spelers zo goed mogelijk in andere elftallen onder to 
1,rengen en wei ais volgt: 

F,Uubben en L·.Egborts naar 4 · ' 
W.Englebè'rf;'·B,Oèse en J',!Ceetman naar 5 .. ,_, .. 
A.v/d Keer on·A.v,d.Meer naar 7 
U ,Krol naar 8 . 
C,v.Deelen naar 9· 
P ,Haring naar 11. . ,. . 
Ui j hopen,' dat·. ·'b.g·. - spelers· bógrip :''voó'r"do 'ontstàne situatie zullen tonen en 
wensen hen in hun nieuwe elftallen alle sukses. · · . . . 
Uitslagen 24-3-1974: 
Lens 1 - Wilhelmus 1 

. 4 St.Volharden 2 - Lens 2 
1-2 
1-3 

Lqns 3 
Lens 4 

- D,!I,L,2 
- H,B.S,4 

0-0 
2--0 



Lens 5 
Lens 6 

•--.J?os.talia :4 
'. Lens 8 

Velo 3 
- v.u.c.7 

' ;. 'T, ' "' '7 .. .. - .,,ens 
..: 'n-;s:.o ;· 3, 

,-,., 
PROGRAMMA VOOR 7 APRIL 1974 
Lens 1, 2 en 3 nog niet bekend. 
11 uur D,H,t,, 3 - Lens 4 
12 uur lfostlandia 5 - Lens 5 
10 uur R,K.D.E.0,5 - Lens 6 
10 uur Celeri tas 4 - Lons 7 

1-3 , 
4--0 
;3-6 
0-7 

Lens 9 
.Lens 10 
H,D,V, 7 
Flamingo's 

Wippolder 7 
Lakwa 7 .. , . 

._Lens 11 
8 - Lens 12 

12 uur 
12 uur 

Texas-D.H.B.6 
H.v,Holland 4 
Lens 11 - vrij 

- Lcms 8 
- Lens .. 9 

9,30 u.Oranje Blauw 7 '- Lens 12 

1-4 
3--0 
8-t-
0-1 

Van de Seko zijn zondag a.s. vanaf 9,15 uur de heren Ch.Bloks en H,Jaoobi en vanaf 11 uur de heren a·.Bouraan en J .v,Wassem aanwezig op het veld. 
ÎfIET--OPKOMEN: Wegens herhaaldelijk niet-opkomen 

dit seizoen niet moer opgesteld. 
zonder afschrijving wordt_ E,Foondoe 

ÎT~dstri.jdvorslag LENS 3 - D.H,L,2 (senioren)• 
Zondag j.l. zou or om 13,45 uur eon belangrijke beslissing hebben kunnen·vallen in do Res. 3e klasse K,N.V,B, Toen, namelijk, eindigde de ontmoeting van de twee koplopers uit bovengenoemde afdeling: LENS 3 en D,R,Li2, _en met nog 4 wedstrijden in het verschiet, zou deze wedstrijd dus moeten beslissen, wie na zondag de beste vooruitzichten op een kampioenschap zou' mogen koesteren. ·wèlnu; ik zal u niet langer in spanning houden; er is helemaàl niets beslist, Na 2x 45 minuten redelijk goed voetbal, stapten beide elftallen met evenveel punten uit eenzelfde aantal wedstrijden van het veld. Beide teams konden niet tot scoren komen, zodat de kansen voor het kampioenschap nog open liggen voor zowel LENS als D,H,L,, terwijl T~gb, dat een relatieve achterstand van één punt heeft, ook nog niet uitgeschakeld .· is. Een toch wel riante positie voor Lens, r.iede gezien het feit, dat de spelers. één maand geleden, ~ok in hun stoutste dromen niet aan oen kampioenschap hadden gedacht. ,Door uit de laatste 4 wedstrijden 7 punten te halen (w,o: 3 tegén TOGB), kwam LENS verrassend op oen gedoelde eerste plaats to staan. _ · ·,Afgolope_n zondag spoeldo de wedstrijd zich in do eerste helft voornamelijk óp ,het middonveld af. Pas in do tweede helft kwamen er echte doelrijpe kànseil voor beide elftallen. Do betere kansen waren ochtor voor UNS. Dat dezo nio.t ·w~rdon benut, is natuurlijk in grote mate to wijten aan eon gebrek aan afronding_ b_ij LENS, maar als u enig gevoel voor understatemonts hooft, begrijpt u, wat ik bedoel, als ik" zeg, dat de scheidsrechter niet geheel aan onzo kant stond. Illustratiof voor daze bewering kan eon glaszuiver doelpunt van Rob Hoofna.gel .zijn, die, na oen foutieve uittrap van do Delftse doelman do bal tegen' zijn lichaam, kroeg, waarna do bal hBt doel inrolde. Op dat moment had onze scjleidsrechter h_ot aangezicht naar do andere kant gewend, zodat hij do inleiding tot dit doelpunt_. miste, en alleen de bal in het dool zag liggen. Omdat hij dus niet had gozion, hoe dit doelpunt tot stand was gekot:1on, besloot hij het maar af to ko'Ul'~• Omdat ook eon scheidsrechter moot worden beschouwd.als be~orende tot het monsepras, dat mot sloohts één paar ogen is begiftigd, moeten wo hem deze fout niet al, te zwaar aan-rekenen. " . Eon paar minuten later had hij evenwel aan hetzelfde paar ogon m~er ian genoeg.om Cock Vervaart zodanig in hot strafschopgebied onder de graszoden te zien worden gewerkt, dat u nu nag np het eerste veld de geslagen krater kunt bewonderen, Een· vriendelijk wegwuifgebaar was alle waardering, die de arbiter voor deze. moordaan-slag op klaarlichte dag kon hebben. · 

De grootste kans van de wedstrijd kwam toch wel twee t:1inuten voor tijd, toen Jos Disseldorp na eon lange sprint vrij voor de D,R,L,-doolman kwam, doch op dat moment niet meer de kracht bezat •om met een gericht schot, twee punten afstand van DHL te nomen. 
Even daarvóór stonden alle Lens-hartè~ ~ven stil, toen een DHL-aanvaller zijn schot op de kruising van lat en paal zag afstuiten, waarmee de belangrijkste wapenfeiten uit deze weds~rijd zijn vermeld. · 
IIot derde blijft' dus volop meedoen in de strijd om het kampioenschap, Dit is toch al eon opmerkelijk' re·sul t'aat voor dit zeer jeugdige elftal, dat het gedurende het grootste gedee·1 te van het soizoo_n zond_er ,enige vorm van begeleiding heeft moeten doen en op moest tornen tegen vaak geroutineerde tweede elftallen. Oo1l: is dit elftal nogal onderhevig goweos"t aan velo veranderingen; het elftal, · wa,:,,rmeo dit seizoon werd begonnen, vertoont dan ook weinig Óvorecmkomst met hot huidige. Dat eon goede .sfeer on veel enthousiasme voel komponsatie kunnen bieden voor tekorten op andere· fronton is nu al bewezen. · 5 

,,, 



In de. nog resterende 4 w9dstrijden .zal hot derde zich waarschijnlijk geen puntGn
vcri"ies meer kunnen·veroorloven, zodat nu elke wedstrijd '[an 'tleslissendo betekenis 
is. 'Daarom vragen wc u om hot-derde in do komende weken door uw aanwezigheid 
langs de lijn to komen steunen. ·Bovendien ziet u nog wel eo.ns. l,euk voetbal ook, 

Jaap Colpa, 
~ ~ •·-• • - -• ~ - -H• 0 • - • ••~•• 

- 1:i,!I' D./i.CHT JE WAT ? , •. , 

6 

- Astrid oh Hans Zoet betuigen hun hartelijke dank voor de velo blijken van be-
langstelling, die zij bij hun huwelijk ondervonden. . . 

- Ons ni.euwe alar• numc1er is gen/orden? Juist 222210. Naar wij hebben vernomen, zal 
dat alarmnummer worden ui j;gebreid met 3 x 2 ! ... 

- Ue deze wa.èk raet do r,edaktionelc goedkeu•ririg deden ·? Die geven wc aan Lens 9 
. (Junioren). Dit voor hun enorme inzet afgelopen· zehdag. 

- Er mot Adri de Pagtor aan de hand is? Die ligt in het ziekenhuis mot een ge-: 
breken béen·. We wensen Adri ·eon_ spoedig herstel. :toe. 

- U a.s. maandag moet dÓon? Natuurlijk riaar .Lens komen. 
- Dc,.t oigonli jk Lens 1 hot Wilhelmus had· rao_Ótèn ziiïg~n -r·. 
- Er aanstaande zond~g te beloven valt: Bij eon rekprfi ~ap.tal toeschouwers 

ons keurteó.ti R.K.A. V.V., oen· mindorwaardighe~dskoraplox bezorgen. · 
- lfü:' mot_ Hans Zoun gebeurde, hij naakte zijn debuut voor Lens 1. · 

- Maria Gommers doot, als zij oen goede 100 .motor hooft aolopon ? 
Volgens Otto vreet zij da.n oen paar hordes op. 

~ROGRiMMA JUNIOREN 

Z0lHlAG 31~3-1974 , 

12.00 uur Lens 2 - Westlandia 2 
Lens.3 vrij 

10.30 uur R,K.A:V.v.4 - Lens 6 

Z:,TERD.11.G 30-3-1974, 

14,30 uur L.F.C.1 - Lens 1 
13,45 uur B,M.T.2 - Lens 4 
1 6. 15 uur Lens 5 - Quick: 3 
13,15 uur ·Quick 5 - Lens 9 

Lens 10 vrij 
15.00 uur a.s.c.2 - Lens 11 
15.oo·uur D,H,B.R.K,2 ~ Lens 12 
15.00 uur Lens 13 - Ooievaars 5 
15 .00 uur Lens 14 - Loosduincm 5 
13.45 •uur v.c.s.10 - Lens 16 
13,45 uur Quick St. 10- Lens 17 

Lens 18 vrij 
13,45 uur Lens 19 - Laakkwa~tior 10 
15.00 uur D.u .0.13 - Lens 20 
13,45 uur Lens 21 - Uilhelmus 13 
13;45 uur Quick St. _12 - Lens 22. 
13.45 uur Lens 23 - Duindorp s.v.7 

.~FSCIIRIJVINGEN : 

Terrein: 

V3 

Heulweg, Leidschendara, • 

Boshuizorkade, Leiden . 
Hengelo laan 
V2 
Sav.Lohmanlaan 

Erasmusweg 
0ckenburgh 
V2 
V3 
Dedemsvaartweg 
Nijkerklaan 

V2 
t.o. Nutricia, Zooternoor 
V1 
Nijkorklaan 
V3 

zal-'· 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bi_j dhr. G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303, 

Tolofonisc-h : • vrijdagavond tussen 18.45 en 19-,30· uur· (uitsluitend in geval van 
, ziekte): 
.li.-klass0rs ( 1 t/m 8): dhr. J ,Hop, tol. 94.41. 59 . . •· · 

··. B-klassors (9 t/m 15): dhr.0,Kortokaas, tol. 67,40,40. 
C-klassors (16 t/m 23): dhr.R,Beckor, tol. 55.94.77. 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zatordagoohtend tussen 10.30 en 11.00 
uur afbellcm ... bij dhr. G.v.d. Steen, tol. 39,86.94, 

~FKEURINGEN: De junioren raooten bij slouhte weersomstandigheden steeds de af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt. De spelers van A1 kunnen na 12.00 uur bollen. Tel. 
66·.13.14. 



llIET--OPKOMERS: 1,fegel).s herhaald niet-opkomen worden de volgcmde 
niet meer"opgè~tei'd: F,Kràs · èri 'M,Priris;· · 

spelers dit seizoe 1 

"IIet Elftal van de Week". 
,, / 

=======-===========-===== 
Voor dit weekend zij~ de voige~do elftallen opgeroepen voor het verriohten van 
diverse werkzaamheden: Lens 18 leider J,Colpa'. 

Lens 4 leider A,Blok •. 
Zij, die op zondng aanwezig mo0ten zijn, wordcin tei0fonïsch hiervan in k0nnis 

gesteld, voor dl) krant.enaktie worden zij schriftelijk opgeroepen. 
- ~ .:· ~ ... ~ . 

Samenkomst voor de krantenaktie zaterdagmargeµ om 1L45 uur klubgebouw, 
voor de zondag melden· aan de bar or.i 10.15 er-· om 13;00 uur, · 

Volgende week wo·rden de volgende elftallen opgeroepen: 

Lens 6 leider F,Flumans 
Pupillen 2 iciddr ·R;Hoefnagel; · 

• < • 

DE OP S, TELLING E.N: ============================== 
L.Baams, C,Böeseken, J.v.Gastel, E,Hoefnagel, A,Jungschl1iger, 
L;Koning, R,v.Noort, A.Schneider, G,Tromr.ielen, R,_Zoun, M,Heynen, 
J.de Hilster. Leider: Dhr.C.Franke, 
Samenkor.ist: 13,oo·uur Lens-terrein. 

LENS 2:- J.Apperloo, M,v.Baggur.i, G,Bloks, A,den Boer, G,Colpa, ,G.v,Gessel, 
J,Janmaat,. R.Lavooy, P,Lejowaan, II,Straver, R,v.d,Meer', F,Veerem. 
Loider, Dhr.A,v,BagiP-lf.!, 

LENS 3.:} . vrij. 

LTI:tfê__:t A,de Groot, R,Ileernskerk, R,v,Hook, J.Hol1ink, W,v.d,Linden, ·R,v,Luxcr,1-· 
burg, P,Moyer, P,v,Rijn, J,Slabbors, M.v.Wassem, M,Magnoe (2x), 
P.de Wolf. Leider: Dhr,A.Blok. Samenkomst: .13.,00 uur Lens-t.e.rrein, ' 

(Zie "Elftal van de Week"). 
- --~~ 

LEUS 5 

LEl'TS 6 

A.v.d.Aar, A.Ilrouwer, A.v.d.Berg, R,Gui t, A,Hoefnagel, G.,Hogorvorst, 
H,Keyner, F,Klos, E,Roesink, J,Totteroo, J,Wijngaarde, P,B6oms, · · 
II.Ruyter. Leider: Dhr.J,Heynon. 

E,Booms, P,Drie.ssen, J,lloutschilt, F.Jonker, R,v.d.Linde, E,_Tounis, 
J.v.d.Voort, J.de Waal, F,Woutors, F,v.os, J,Ruyters, F..,Magnoe, R,Bor.i. 
Leider: Dhr,F,Flumans. Samenkomst: 9,30 U?r Lens~terrein.. · 

LENS 9 A.v,Velzen, E,Landr.iari, P,Perreyn, T,de Kok, R,v.d,Laan,·P.,Hop, M,Woltors, 
S,Brard, O.Borst, C,Sohenkels, A,v,Kleef, T. 1 s-Gravendijk. Leider: 
Dhr.U.Zoet. Samenkomst: 12.15 uur Lcns-tc,rrein. 

LENS 10: vrij. 
GA MEE OP KA.MP 

LEUS 11: G,Boelhouw0r, K.v.d.Ende, R,Leyn, M.Looye, .... 

L:E:JITS 12: 

G •. Mahieu, T.v.Maren, R,v.d.Me0r, K,v.d.Meys, M,v:.d.J,!ye, Tb.,Prins, 
J.v.cl.1fol, P,de Haas. Leider: Dhr,W,Kouwenhovon, Samenkomst: 14.15 uur 
Lens-terrein. 

P.v.Domburg, II.Uding, II.Coli, P.v.Duyn, P,Blom, C,Lipman, R,Wijsman, 
F,Kertekaas, L,Loj0waan, D.v.d.Zwan, R,Tokkie, W,Groen, E,v.d,!Ioven. 
Leider: Dhr.H.Bijsterveld. Samenkor,1st: 14,15 uur Lens-terrein, 

GA MEE NAAR WEERT . 

LEflTS 13: M.Zweden, R,Zotz, H,Wubben, C,Harland, R,v,d.Boogaard, R,Blank; 
R,v.d.Leeden, R.Iloppenbrouwórs. M,Jansén, R,j,v,Elderen, R,Sanders, 
P.Heemskerk, Leid0r: Dhr.B.Osse. 

L:GlTS .14: .H.Groonewegen, A,Koevoets; de Groot, R,Kleiwogt, J"Wasse:rman, Il,EllinGor, 
J,Spoler, H.\-fubben, A,Uoenstok, A.Go.rdijn, ,T.,Mooyman, L,Oosterveor, 
A.Pol t. L0ider: Dh.r .H.Sandifort., ' . . 

LEUS 15:. A,Pelt zie Lens 

SCilRIJF SNEL IN•, .. ER KUNNEN "ER NOG 4 MEE, 

14, P,Heoaskèrk zie Lens 1.3, .-,-

LENS 16: Als ,vorige .week. Leider:· Dhr .• O.Kortekaas .• Sar.ienkomst, t).00 uur Lens. 

7 



'iÉtis : 1 7: · ·Alè ·,Yori;ii'i'; w'e.~k-. ;Leidtr: Dhr. W .i,!ibhols. Saril0nko•st: 12. 45 uur 'Lens; 

GA MEE op' KAMP. . • 

~~l~.~,~tld~:~j,". T_ .. v.id:~o\ ~ie .~on_~, ~3-;. ~:!!n_~ongl zie Lens 22 •. 

Zie "Elftal van do Uock;'>,1;, .' . \ 

LEi'îS 19: .Als vorige week. Leider: illhr.H. V0rb.arendse. -~.,--,-,--, · ·:: _ ·:', . c:· 
1 

_ --: , . _ '•, ",- , :. ,' <> - " , .·. : : . : GA MEE NAAR :BORCULO. 

Llill:TS 20: · Als vorige week.· Léidcri 'Dhr .R.•Peters; Samenkomst:· 14. oo uur Lens. 

LErTS 21 i 

LEI'TS 22: P.v.d.Broek, P,v:.cJ,,•Brande, ,R.Driesen, .H.Erkelen:i, T.Hoogcve'en, 
R.J .Raaphorst, R.J .M.Raaphorst, R. Wijngaarde i ·:a.rromrolinge, M'..Kerkhofs, 
II.Vink, l\..dc Jong. Leider: Dhr.11.,Bauraan. ,Silcicnkorast: 12.45 uur Lens. 

LEffS 23: 
,,. 'i" 

R.Îcpóren, J,!Cok, :it:'Kleyberg, C.Coenon, L.de Gruytor, R,do Haan, 
I,.v.Luxomburg, T.Plugge, K.Straub, J. Vogel, B.Nieuwenjmizcn, T,v'.d,T,ól, 
Leider.: Dhr,A.Banning . 

. ·-. '<-: ER ZIJN NOG. 4 PLJ,l,TSEN OPEN . VOOR· BORCULO, 

:u:c.ci'--t-'s'-Cl;._,a.e.gccc::.:n_J;:_un:c:··=J.::.c: o:.::r:...:e=n=-·-=2'-"3L/.::2-'-4-'ra:::;' a=a=r=--t'---'-'1 9 74 ; .. / ... 
Lens 1 - Lugdunum 1 0-2 , 
Rijswijk 2 - Lens 3 . 2-1 
Lens 5 ·, . ·.:; ,t'.-:o·.s;2 ·:, 0-2 
:c.n:L.8·•·,·tcrni'9·'··· - 1-1··' 
Lens 10 
Lens 11 
Q.uiok 7 
LO.n's· 13 ' 

- Loosduinen 
G.n.s:7 
Lens 12 
T~á.o; 2 '' · 

,·: '-:. ~ . ' . 

2-1 (vr.) 
7-0 
1-3 
1-2 

Oli VOO .6-ii' · 
Lcns16 
V;U,C.15• 
L0ns -18 · ·· 
H.M.S.H.10 
Lens 20 
Lens 22 

. . 
Lens 14 ·· 

-;/D.JI.C.10 · 
;..· Lens l7 
- Vredénburch 17 
- Lèns 19 _ 
- K,M.D.6, 
- Bl. Zwart 15 

P R O ,G R A. 11- Jl,l .J, , P U .p L L L E N EN ll E L P E N 
_., . .c:~- - ~-........ -

PUPILLEN 

t.i,TERDAC{ 36:..3:..,1974. ,,,_, ,.,, 

'i 1 • 45 uur Rava 1 ;_· L~ns "1 . 
'.2,45 uur Lens 2 . . - I!.,~.S,I!._2 
12.45 uur" B.M,T.2 '••·-·Lons 3' 
11'.3ü' uur · LÖhs · 4 · . • - Q,Ûiek Steps .4• · 
12,45 uur 1errs 5. ' '•;_ Rijswijk 8' ---~-
1-1.00' uur,., Spç,orwi.jk 2. - Lens 6 

Zf,TF.RD.lG 30-3-1974. 

11 • 1 5 uur · · Die' HaghÓ · 1'-·· ,,. . Lens 1 
12,45 up:; Lens 2 - A,D.0.3 •. 
î 1 .45 uur Lens 3 - Spoorfri·Jl<: 2 
11; 45 uur ... Laakkfrarticr 3 - Lens' 4 ·· 
10.30 ;ur Die Ilaghe 3 - Lens 5 
10.45 uur Lens.6 .: - Scheveningen, 6.. 

. ' '. ' ,~ ' 

:,FSCHRIJVIl!GEH: 

Torroin: 

Zuiderfm:rk 
V1 . ,·. , . ' 

Hengelo laan 
V2 
V3 
Hengelo laan 

Stccnwijklaan 
· V2 

V3 .. -" 
Jansonius-str;:i,o:t 
Steo'miijkl'aàil. 

_V3 

-~-::- . ' ~--" .· . 

0-9 
1-1 
n , 
9- !. 

{-f 
3-2 
3-4 

'' 12-0 

Sehriftelj_;jk: .vóór vrijdagavond 113'/?îö uur bij dhr.G.v.d.Stem:i, Nunspeetlaan 303 • 

Telefon,.seh' : ' ;,;_;i;jdag:avond tussen 18 .45 en 19. 30, uur ( uitsluitend in geval var, 
. ziql<'te): iol.66_.1_3. 14 Klubg'0bouw: ' .. , .• 

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

L1 ::-ioodgcvallen kunnen de pupillen e,1 welpen _npg, op zaterd::,.goohtond. tussen 9,30 
.. ;;_" ~· '., . . ..• . . 

cn 10.00 uur ,<1-fbcllen. Tel.66.13\.14_klubgebomó-: · . 
' • • '' ' .,_ ·. • J. .• · •.. 1 ~- . ' .• ' . '', ' . • ' . . • 

• ,,nmrmnmEN • Bij slechte w;c_èrsom1rtq.nd:i,gh0:ien, ~.tecds eèrst de afkeÛ:ringslijstcn 
raadplegen. Stáat daarop bij 01!Pupills3n en lfelpei;ill ve~meld: "GOEDGE'-· 
IÇEUHD'..', dan 'è~.oe.\l,?, na= .. yclq. o,f punt van "stiln0hkorast komen. IN DIT 
àEVJ,L MAG''EH DÛS'}TIET TELEFONISCH UORDEN' GEI!IFOP.14EERD NAAR EVEl'!TUEL::J 
liFKb"URilJGJIN~ '.::,~:::,."!:. ,_ ... _,., .. _.,. ·;.. • . .,. --~, ... 
Strw:" bij "i].,i"'ri:1"\ceurin&"sa\'J,ressen bij 11·Pûpillen en Welpen"· vermeld:· 
·"Zi-E"XFKElHl:INGSLI.'.rST", aa:n· raoet.··.als.,volgt ,worden gehandelg.: Voor do_ 
thuiswedstrijden raoot juniorenlijst ,,arden geraadpleegd. Zijn de woel--· 



strijden van Lens 5, 14 en 21 goedgekeurd, dan gaan ook de 
Pupillen- en Welpen-wedstrijden op ons veld door. 
Uitsluitend voor de.uitwedstrijden mag in dat geval .telefonisch 
wor9cen_ .. geïnformoerd, of.hun wedstrijden doorgaan.(Tel.66.13,14,) 
en WEJl .. zatordagochtond tussen 9.30 en 10,- uur. 

D E . 0 P S T E L L IN G E .N: 

LENS p 1 : Als vorige week. Leider: Paur v.d. ·steen. Samenkomst: 11.00 uur Lons-
.terrein. .. --· .. 

LEffS P 2: Als vorige -·------- weck. Leider: Rob Hoefnagel, 

LillTS p 3: Als vorige week. Leider: Joop Mm1leman. Samenkomst: 12,0Ó u·,Lens-terr, 
·LENS- F- 1;': ·· :t.:1s vorige ·~rëck"; '"Leider: ·Fred" do Kicyn. 
LEtrn P_2,: Als vorige week. Leider: Dhr,Hoppenbrouwer·. 

LENS P 6: Als vorige week. Leider: Coen Hooghiemstra. 
Samenkor.ist: 1 O. 15 uur Lens-to.rrein, 

... - ··-- ;. ' 

~]:!_:!. : Als vorige week, Leider: Hans Zoun. Samonkor.ist: 10,30 u.Lens-terreïn. 
LEffS W ·2,: 

LEHS U 3: 
Als vorige week. Leider: Guus Heynen. 

Als vorige week. (C,Hoefnagel-Rudi Houweling-1-1,de Jong· 2x zie W 6), 
Leider: Jos v.d.Ende. 

LE!.'1S lof 4: Als vorige woek. Leider: Lex v.d,Meer. Samenkomst:_~0:,1,5 u11:r -~e_r,is-t_or~. 
- -- -· ·-·· ...... -· ··- _., ... --· ... -• - -

LENS tr 2,: Als vorige week. LG'Jider: Dhr.J,Riemen, Samenkomst: 9.45 u,Lens-torre::.1. 

LEl'TS W 6 A,Koks-R,v.Overvost-E,v,Santon-J.Schuemie-J .v.cl.Spiegel- E.de Groot-· 
M. Groeneweeen-M. v. II oud t-E. Jager-( C • Hoefnagel-Rudi Jiouwel in15-U. de JO!:,:; 
2x). 

Uitslagen Pupillen: Uelpen: 
Lans 1 - Cromvliet 1 2-1 Lens 1 - R.A,S,1 9-0 
die Haghe 1 - Lens 2 1-2 Quick 2 - Lons 2 2-0 
}:ons 3 - die IIaghe 2 1-0 G,D,i,.3 - Lens 3 0-6 

dio Ilaghe 3 - Lens 4 1-1 Ooievaars 2 - Lens 4 0-0 
Spoorwijk 2 - Lens 5 0-1 Lens 5 - R,V,C,5 0-0 
Lens 6 - die !Iaghe 4 0-1 Lens 6 - Quick 7 0-1 
p;,J,SDRIVE. 

Gozion do wijziging in do data van de paasdrive, willen wiJ er nog even op 
a"ètendoron, dat vrijdagavond a.s. do 3o avond zal worden gespeeld. 
!Te z'mden het wel op prijs stellen, als iedoreon nu eens op tijd aanwezig is. 

DISKO-AVOND D- on C-klassors. 

Volgende woek zaterdag 6 april is er voor de B-en C-klassers waar oen disko-
o.vond. 

lfo bogin.'len deze avond OL1 8 uur en do toegangsprijs is Fl.1,- per persoon. 
Dr.Dummy's drivo-in-diskotheek en Kwiek Sport zijn uitgenodigd om het allor.iaal 
nog gezelliger te Gm.kon. 

KaKa, 
liO:::::N"SDAGMIDD.\.GKLUP ! -==---====-========= 
A.s. woensdagmiddag spoelt oen I,V,D,-solektio tegen oen schoolteam, waarbij 
ioderoon aanwezig moot zijn Ofö 14,00 uur. 

;;;;;:;======== 
Hot is wel do bodooling, do.t jullie je Lens-kleding moonemon, 
Jlo wedstrijd F.C.Krukketas-Langzaar.i on Sloom is geöindigd in oen 2-2 gelijkspel. 
wac.rbij con penalty is gemist (3x). 
Tot woensdag ! !! ! ! ! r.v.B, 

9 



Afgelo:pen zondag heeft het dameselftal gelijkgospeeid t~gen,Hoek v.Holland. Ondanks het foit, dat Lens sterker was, slaagde het e:i;-' niet in om doelpunten te ·• aken. 'De stand bleef dus, zoals we waren begonnen: 0-0. 
Maandag 1 april 1'9,30,~u; zaalw~dstrijd Lens-terrein, Verzamelen 18.45 uur; Zie publikatie elders in de Lens-revue. 
Woensdag 3 a'p:rii.l. spo1B~ 0 wo 'een vrîendschappoii;lko- wo'dstrijd togen Spoorwijk • Vorza• olen o• 18.30 uur in de kantine van Lens, 
Zondag 7 april spelen we tegorr P.D,K. 

' ' , -o-·o~-o--'o-o-o'-o-o-o-'o-o;-o.:o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-'o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
LAATSTE NIEUWS 

,i' AKTIE INTERIEUR · · \' 

-H.van Hemelrijk van het garagebedrijf van dezelfde n,;,,run op het Zieken 123, 
·alhi~r,''toven's c,,dvertoerder in de Lens-revue, heeft-1;-ls eerste Fl. 500,--· 
gestort, als bijdrage, voor de zojuist gestorte 11:1kti'e Interieur" voor aan
kleding van het Klubgebouw, 

-e-o-o-o~e-o--'o-o-o--'o-o_-o_-:;:o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o"'.' 

10 

; 

'·· 



' ,. -· 

47e Jaargang nummer 35 

D .. E L E N S R E V U E 

3 april 197 ,( 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN. =========================-==============-==== 
SCHOOLSPORTTÖËRNOOI-VOET;BAL, 

Op dinsdag 9 april en woensdag 10 april a.s. zal op onze velden een deel van 
het jaarlijkse SCHOOLVOETBALTOERNOOI worden gehouden; B- en C-klassers van diver
se soholen zullen die dag onze terreinen bevolken. 
I.v.m. dit toernooi vindt de woensdagmiddagklub op 10 april geen do9rgang. 
De trainingen 's-avonds zijn als normaal. · 

TRAININGEN GOEDE VRIJDAG 12 APRIL. 

Op de avond van Goede Vrijdag zullen de diverse trainingen geen doorgang vinden. 
Het klubgobouw·zal die avond gesloten zijn. 

NIEUWE LEDEN 

- 1010 
,- 1011 
_.,,, 1012 

H,M.Recuwijk 
M,R.Schobbe 
G,A,M, Verhaar 
R,A. Th ,Goed.hui js 

12-02-65 (w) 
15-10-63 (w) 

... 7-::-J 2-65 (W) 
26-04-62 (P) 

Gietenstraat 184 
·Hondiusstraat 80 
Meppelrade 6 
Hertcnrade 173 

669203 
638143. 

.672591 
290127 - 1013 

ADRESWIJZIGING : . -

688 B.B.v.Zwol naar Hcndersonstraat 61, Rijswijk 

IN BALLOTAGE 

U.H, Donok 
M.J. Goossens 
A,L,M. de Vreught 
I ,E,F,M.Nieuwenhuis 

AK'l'IE INTERIEUR · 

.24-03-66 (u) 
12-12-57 (D) 
- 4-02-60 (D) 
15-10-58 (D) 

Melis Stokelaan 2482 
Melis Stokelaan 2420 ·· • 
Drapeniersgaarde 109 
Hengelol-aan 558 

236237 

.. _.. .. ~ 

677023 
"674169 
669116 
672455 

-

Talrijke vragen hebben afgelopen ·week hot bestuur--bereikt: Wat'·wördt -i:fr 'bedoold · 
met "Aktie Interieur";' Wie zitten er achter? Wat gaan ze doen? 
Aktie Interieur is opgezet om de nieuwbouw, die in grootte de huidige akkomodat~c 
overtreft, aan te kleden. Dat voor de nieuwe kompeti tie voor deze nieuwe l.eef,-, en 
uerkruimtes veel moet worden aangeschaft, is een duidelijke zaak. · • 
Tekeningen en wensen··worden in de Lensrèvue binnenkort gepublic.cerd, . , 
1-Tie doen dit nu: Een aantal spelende leden ziJn bij elkaar geko!J]en en heb.ben het 
bestuur aangeboden te proberen dit benodigde geld on maforiaai bij elkaar. te krij.
ga. . 
Hoe willen zo dat doen? 1fel,'·door b,v, een :persoonlijk<:i benadering. Vragen aan .. 
leden en/of sympatisanten van Lens, of ze financieel dan wel in arbeid, of middels 
beide, mee willen werken de ruimtes leefbaar te maken. 
Naast het aanbod van Fl,500;- van Dhr.van Hemelrijk van vorige week kunnen wij do 
lijst deze week aa.nvilll'cn met: · . 
A,Rooduyn van Drukkerij Rooduyn, Prinsogracht 170, voor Fl,500,-. Verder yan N,lf, 
Fl,500,-. P,Burghouwt van Uitzcndbur'cau "Free-Lanco" biedt stoffering aan.tor 
waarde van Fl.1000,-. · 
Dhr. J ,Heynen biedt ons aan allo nieuwe vloerbedekking gratis te. leggen.,-wa:l;.-in-,···, 
dank wordt aanvaard. Volgende weck hopen wij U nieuwe begunstigers te kunnen 
molden. 

Goed voorbeeld doet goed volgen! 
Wie.volgt? 

i. • Inli,chtingen bij de Sekretaris, de heer G,Halloon.· 
STRAFKOMMISSIE LENIG EN SNEL 

r M,Wol tcrs-Rückert (Lens 7 Senioren) is in verband mot Zl.Jn overtreding tijdens de 
wedstrijd Blauw Zwart-Lenig en Snel 7-; geschorst voor 3 wedstrijden onvoorwa=do
lijk, met ingang van heden, 

Th,Brandenburg hei3ft van de' strafkó'rnm:iss'ie, 
0

in verband met de door de schoidsrcch
,- tor tijdens de wedstrijd Lens 1 - R,K,A.v.v., gego~on waarschu~ing, een officiëlo

1 



berisping _o.ntv13:n,gen. : 

J; van· Gastel, ·Lens· .il" t··Jfui ;·; ~üï ,iëgèri_s ··zf;jri. optreden ti jdéns· de wèds trijd L ;F, c .• 1 -
/ Lens 1 (Jun,) geschorst voor 3 bindende·wedstrijden, met ingang van heden. 

Hierbij zijn inbegrepen de 2 wedstrijden., :voorwaardelijk, welke reeds e~rdor aan 

2 

betrokkene.-1:rnrden..opgelegd. •.. . .. .. .... ........ - •·· ,, 
'" 1 , ·: i ii i:/ :;;f:J , 

Na 3 avonden te hebben gespeeld, ziJn we alweer over de helft van de Paas-drive. 
Op deze 3e avond werd de 1e plaats in de wacht gesleept door Mevrouw en Dhr. 
v,d,Hoek, die 5,636 pnt. behaalden, 
De stand _in de kop is op het ogenblik: 

1, Witting-de Groot 15,553'pnt. 
2, Do Vr<>ege-v;d,Linde 15.251 " 
3. Th. en A ,Hoefnagel 15. 156 " 
4. Blok-Peeters 15. 065 " 
5, v.d,Steen-v,d,Tol _ 15.027 " 

J ·-

U ziet het, de verschillen zijn klein. Er is dus nog van alles mogelijk. 
Vrijdagavond a.s. beginnen we om 20.30 uur met de 40 avond. 

PROGRAM!,!A=SENIORJ~T VOOR ZONDAG= 7 APRIL= 197 4• 
Lens 1 - vrij 

uur Lens 2 - Gouda 2 
uur P.D.K.2 - Lens 3 
uur D,H,1_,3 - Lens 4 

KaKa. 

Scheidsrechter: 

M.v.d,Bas 
M,v,Aggelen 
1, v. Wijngaarden 

11 , 00 
11 • 30 
11.00 
12.QO uur 
10.00 uur 
10,0Ö uur 
12,00 uur 
12.0Ç) uur 

Westlandia 5 - Lens 5 Zie avondwedstrijd 
R,K,D,-E.O .5 - Lens 6 

3/4 N ,v:,Dijk 
H,1,Verheyen 
R,M,de Kok 
A,W •. Tak 

Celeritas 4- - Lens 7 
Texas/D.H,B,6 - Lcms 8 
H,v.Holland 4 - Lens 9 C.F..Mocn 
Lens 11 - vrij - Zie Opstelling 

9,30 uur Oranje Blauw 7 - Lens 12 n,aangewezen 

Hoensdagavond 3/4 - 20.00 uur: Lens _5 - Meao, Weesperstraat 

LIGGING DER VELDEN": 

P.D.K. - Duinlaan (zijstraat Sav.Lohm~laan) 
D.H,L, - Brasserskado, Delft 
Hestlandia - Lange·Broekweg bij Snijpunt Burg,Elsenweg, Naaldwijk 
R,K,D.E,O, - Sportparl<: "Nootdorp", Kon,Julianastraat, Nootdorp 
Coloritas - Leyweg t.o. woonwagenkamp 
Toxas · - Groenendaal, Waalsd.orperlaan, Wassenaar 
IT,v,Holland - Leraaireweg, einde Prins Hendrikstraat, H,v.Holland, 
Or.Blauw ·_ Schimmel weg 200 t.o. Beetsstraat, Spoorwïjk 

VERZAMELEN: 

Lens 3 - 10,30 uur Klubgebouw Lens 7 9.do ullr Klubgebouw 
Lens 4 - 10.00 11 11 11 Lens 8 - 11.00 Il Il . Il 

Lmi.s, 5 - 11 • 00 11 • - • 11 11 Lens 9 - 10.45 Il Il Il 

Lans 6 ·- · 9.00 11 11 11 · 1ens 12 - 8;45 Il Il Il 

DE 0 P S T E L L I N G E N: 

Lens 3 Lens 4 Lens 5 

als bekend als bekend· 
m. W,Englebert 

·---~- ' .~ , . 

m. O,Kortekaas, Th,Booms 
en D._v.d,Hark 
Leider: Dhr.G.Bouman 

als bekend 
m. Fr.Wubben 
en 1,Egberts F,de Kleyn,(Th,Booms naar 3) 

J,Keetraan 

Lans 6 

als bekend 

Lens 7 · 

als beleend 
m. A,v/d Keer, P,Ha

. ring, A.v/d Meer, . · 
H,Suiker en G.Hall'ee'n 

B,Osso 

Lens 8 

als bekend 
m. W,Krol en P,Buxghouwt • 



.. 
Lens 9 Lens 11 
,als bek~~d'. ;:<: •> · ,.]?.Haring, n:fl~iker, · ···m: ê~v:b~ele~ ·.: ·· G,Halleen.naar 7-,· - . ---~ 

,Lens. 12 '. 

·· .... als bekend 

·, :.,,: ,,i• P,BurghoÛwt naäi- 8;. '· 
• ·, : f' ; . ' ' , ·,J ' • ' . ' ' 

Jl.FSC!IRIJVINGEN:,, Op do bekende tijden;.plaatsen en onder do tolof, nes, vermeld 
in de Lensrevue van 9-1-74, Bijgevoegde spolers·kunnen, evenals 

. : , .. :· de aanvoerders tussen 21 en 22,00 ·uur opbellen bij Dhr,J ,v.was
sem. ·. tolof,. no .68.65, 11, 

·· NIET--OPKOMERS: i'fÓgons hot zonder af to schrijveri niet-opk;men in hun elftal 
word.oh de volgende: spelers 2x als. reserve opgesteld, t.w. 
L,Jà.nssen, M,Suyker'buyk èn G,Jehee, 
Voor verweer op maandagavond bij do Soko, 

H,H.Aanvoordors: Nogmaals 1Jakon wij ·U erop attent, dat onder geen beding zonder 
· voorkennis van de Seko ,een boröep mag worden gedaan op spelers 
uit Juniorenelftal~on. Dit geldt ook voor :elke avondwedstrijd, . .,- ·. -

VOORLOPIG PROGRAMMA SENIOii:rn MAANDAG 15 APRIL 1974. 
~ons 1 ~ nog niet bekend . ·12 ,00 uur · Lens 5 - Flamingo •·s 2 
Lens. 2' ."". 'nog piot bekend , Lens 6 - vrij · · · 
Lens· 3 -· nog niet bekend -· Lens 7 - vrij 
Lens 4 - vrij 10.00 uur Lens 8 - B,M!T,6 

12,00 uur Lens 9 - Valkeniors,4 

Uitslagen·Zondag ·31 maart 

Len1;1 1 
Lens 2 
D~H.C,3 
Den Hoorn 
Tedo 2 
Vies 4 

- R.K.A.v.v. 
- Oyerfuaas 2 · , 

· - Lens 3 
2-Lens4 

- Lens 5 
- Lens 6 

V,I,O,S, 4 - Lens 6. 

12.00 

1974. 

J-1 .. 
0-1 
2-3 
2-1 
2~1 
2-3 

Lens 11 - vrij 
uur Lens 12 - Celeritas 9 

, 

Bl. Zwart 7 '- Lens ·7 
Laakkwartier 8.- Lens 8 
D,H,B,R,K,3 - Lens 9 
Lens 11 - Goná 6 
Lè'ns 12 · - Rijswijk 9 

, . 

., 
0-1 .,., 
2-2 
2-2 
0-1 ,.,•. 

1-5 

In de raeo naar het kampioenschap speelde Lens 6 zijn zoveelste belangrijke wed,strijd, Immers, in do thuiswedstr'ïjd tegen Vies 4 wist Lens ternauwernood met 3-2 te winnen, Ook vandaag spoelde Lens.in het,begin erg moeilijk, wat rosultoorde na 15·'min, in oen 0-1 achterst.and. Lens haq. het geluk, dat zij vrij vlug langszij wisten te komen, Een pass van Jos Silve.rentand wist Ed Bakkers om .. to buigen in_oen doelpunt: 1-1. Drie 1Jinuten later was het wederom Ed, nu uit oen ·schittei'ilrido p_ass 
Var/, _Wi,l Verheul,,., die de rechtsback van Vies zijn hielen liot zien on beheerst scoorde. Even· éiáarna een identieke s_i•tuatie, maar nu wist de' rechtsback, zij hot op onroglemop.taire wijze, Ed, tot .s•tilstand te brengen. De goed leidende scheidsrechter kcin "m!].ar één ding doen en, dat was· do bal on do beruchte wi tto stip leggen, 1-fil Vorheul liet zich.dit buitenkansje.niet ontglippen on scoorde beheerst 3-1, Vies wist· do spanning echter weldra terug te brnngen door oen 2e doelpunt, waardoor_ de rµst1;1tand aanbrak mot een 3-2•voorsprong voor Lens, 
In de : twee.de hêlft he_eft Lens voortdurende onder zware druk gestaan, doch do achtorhoodo wist do zaak onder kontrole te houden on zo wist Lens, na do 4...,1 nederlaag tego~ ,Gona 3, zijn 30 wedstrijd in suksessie te winnen. 
De Ï;tand, · ~at de 2 bovenste plaatsen betreft, mot nog 4 wedstrijden to spelen, is: 

1 •. Lens. 6 
2, Gona 3 

18 - 30 
17 - 27 

62 - 22 
59 - 17 

Zoals U ziet, is het voor ·Lens noodzaak qm de laatste 4 wedstrijden in winst om to "zotten. Wij vragen U dan 'ook om Lens in dozo laatste wedstz:ijden to voorzien van de nodige steun. 
A.s. zondag ~oot Lens de lastige uitwedstrijd spelen tegen R,K,D,E,0, 5._ 

Aad Vervaart. 
DE TOTO IS ONMISBAAR 

De opbrengsten van de toto ziJn do laatste jaren sterk teruggelopen,' Ken:1olijk hebben andere kansspelen eon wat grotere aantrekkingskracht go.kregen, 
3 



Do terugval is nadelig voor de Nederlandse sport.en niet in hot minst voop de ver
enigingen, welke stoeds nktief het spelen in -dè toto hobbon gostirnuloerd. LENS is 
zo'n veroniging.':Mede dankzij de ·opbrèngsten uit !le toto kon LENS gedurende eon 
groot aantal jaren belangrijk work'doon voor·de leden en daarnaast de akk:onodatie 
vorbotoron, zonder de kontributies ·al to hoog to moeten opsohrooven, 
Onzo loden· mogen de zeer aktievo Toto~Kommis.sio van LllTS wol dankbaar zijn voor 

. do grote ijver en inzet. . · .. ·... · · · 
Nu do lfoderlandse Sport• Federatie he0ft"mo0ten boslui ton zelfs do subsidies voor 
aanlèg.·van sportakkomodaties stop te zetten, als gevolg van do teruglopende toto
opbrongston, is men bij do Toto-organisatie'eindolijk eon bootje wakker gesohrok
k,m. Vorige. week is oen,c gro·otscheopso. campagne ·van start gegaan, waarmee men de. 
wat geringe .aandacht vóór do_toto van do afgelopen jaren weer wat hoopt terug to 
-krijgoii.~ · , ·~·."•.~: ;.1· . :•. ·~;;\, '.:, 
Do c;:,,mpagno duurt van 7!april tot on met 7 jul;i. Tijd'cns die periode vallen er 
vool extra prijzen te' verdienen:" vliegreizen,· vakantiereizon, auto I s, r.1otorçn, 
kleuren tv's, roeiboten, i ca.oera 1 s, etc. ~ __ ~ ~- · ·· .,_ 
On voor deze extra prijzeri in ,aanmerking t,e ,komen, .. hoeft mem geen totowinnaar te 
,zijn. ELKE DEELNEMER lwlli DE TOTO REEFT EEN EVENGROTE KANS, 
Door al deze extra prijzen is he;t doolncmon aan de spárttoto inclerdaad_ een stuk 
aantrekkelijker geworden. u kunt üw fornulier hälen on brengen in het klubgebouw 
( tot en mot donderdagavÖlid), of op eon van onze1 vele toto-adressen. Inl:i,ohtingen 
hierover kunt u krijgen bij ons totosekretariaat: 
lfoinarstraat 67 
telefoon: 33.21 ,33, 
lf:,T DACHT JE W,i.T, 

- Iloo blij de fan. G,Konperman mo't hun nieuwe aanwinst, dochter Ingeborg Yvonne, 
is. 

- Uaarom Ally-lmn en Frits van Luxoraburg veel Lensors hartel;i jk dank zeggen ? 
~J::mel hoor, voor de Vele blijkon vb.n belangstelling bi;j hun huwelijk betoond., 

· Dank, dank, dank ! 
- )Tanrom zo bij Quick geen damesvoetbtü willen·? 

Juist, dan zijn de "Haantjes" geen "Haantjes'.' moer, 
~ Van onze nieuwe· aktie "Interieur", 
- Of over onze suksesvolle krantenaktie? 

Heeft U hot oude telefoonboek al in do bak gedeponeerd? 
::, Dat U Uw giften van de belasting af kunt trokken ! 

.. '. '. :·. 

~ Ifo,:,,r wie deze wëek de red.aktionolÓ goedkeuring gaat ? Juist, naar alle Lens-
leden van goed7 wil en dat zijn er meer dan U denkt. 

fu,1',Ull,TIE VELDEN.,- . 

Ha overleg raot de geraeonte is in tegenstelling tot eerdere afsprqken hot rep=a-:-
tie-schoma vo.n de velden als volgt gewijzigd, . 
!Iet eerste vold,:ml dit jaar grondiger dan ncrman,l worden bewerkt: d,w,z, het, , ~ 
.gehele veld wordt omgespit tot 40 cm .. diep bewerkt e'n bemest, daarna opnieuw inge

, zaaid. Hierdoor moot he't veld eerder worden vri jgogeven, nl. 13 mei a.s. 
!Io,t Jrn• t dan weer vrij half augustus. 
Eet twoedo·en derde veld worden na Pinksteren, dus na 3 juni in reparatie genomen 
en zullen eveneens pas half augustus kunnen worden gebruikt, De trainingsstrook .: 

.komt eind juli beschikb:1ar, zodat de training geen stagn.atie ondorviadt. Gepoogd 
zal nog wórde'n óén veld eerder vrij to krijgen i.v.m. het spolon van oefenwed-
strijden. · 

·Dit je.ar zal men voor hot welslagen van het opnieuw inzc.aien minder ;i,fhankelijk 
zijn vc.n het weer, Door aanleg van een besproeiingsinstallatie voor jlet gehele 
Esca1;1p-komplox ~al het de Plantsoenendienst mogelijk zijn de velden steeds vol
doende van water to voorzien, De verwachting 'is, dat e.e.a. do gras-groei ten goe
de za.l kooon .. en· daardoor· do volden ook in do winterperiode zich beier zullón hou
don, 
Bovcnsto.D.J?,dc,r9goling impliceert wel,dat do .toernooien na 13 mei op.veld 2 en 3 
moeten worderi gespeeid, De betrokken konraissios gelieven hiermede rekening te hou
den. 

OHDERHOUD SPORTVELDEN 

Er wordt nogal eens sraalend gelachen bij het.zien van do kalende velden op ons 4 sportkomplex, Indordno.d geoft·een egaal-groene grasmat eon fraaiere aanblik, dan 



do huidige kaalgotrapte vlaktes. Toch zou het niet van werkelijkheidszin getuigen, 
als do noeste wèrkers van de Gomoentelijke Plantsoenendienst dit werd verweten. 
Zij kunnen er iraraers ook niets aan doen, dat "onze" v'o.lden worden ovorbespeeld, 
J,!Gt vijftig elftallen spelen op drie velden is eigenlijk teveel van het goede; 
althans moor dan voor het in stand houden van oen grasgroene grasmat wenselijk is. 
Een oplossing zou kunnen zijn hot drastisch torugdringon van hot aantal elftallen. 
IIot bestuur ochtor denkt niet M.n ·zo'n raaatregoL· Hot bestuur hecht meer waarde 
ci.an het speelgenot van eon groot aanta_l leden dn.n aáii :de kleur van de sportvelden. 
:Con. andere mogelijkheid zou zijn een _absoluut gebruiksverbod af te kondigen voor 
doordeweekse dagen. en avonden. Ook hi_oraan wenst hot bestuur niet te donken •. Dit 
omdat hierdoor do trainingsmogelijkheden naar do raening van het bestuur al te zoor 1;i ' . • • zouden worden beperkt. · 
Ohdank"s" ·a:o· s'fork :i~ 'a"ant'ai tcirug.lopeilde bevolking van Don Haag groeit het aantal 
voetballende Hagenaars gestaag. Bekend is, dat onze gemeente al jarenlang mot con 
onorra veldentokort kampt. Hoewel er enkele nieuwe sportkomplexon in aanleg zijn, 
zal het tekort voorlopig niet worden opgeheven. Dit betekent, dat ·we voorlopig nog 
?-ullen raocton blijven leven on voetballen met kaalgctrapto volden. 
Dat het Haags0 gomcontcbostuur ovcrbcspc:),ing van de sportvelden toelaat, is oen to 
uaardoren zaak. Imme:rs in hot andere geval zouden veel voctballiefhebb(irs een ande
re sport moètón kiezen. Het is ook to· waarderen, omdat het kaaltrappen·van velden 
de goraoonto veel gÓld kost, do reparatiekosten zijn daardoor namelijk crg·hoog. 
Dio kosten kunnen worden geraamd op ongeveer 7,500 gulden per veld (gèmiddoldo op-
2orvlakte per veld: 2314 vierkante motor). Als men bedenkt, dat jaarlijks ruim 200 
-rolden r.1óqtcn worden gerepareerd, dan valt sirapel uit te rekenen, hoeveel dat kost: ;J railjoon·,gulden. 
Vorig jam, uerd tijdens de reparatieperiode 24.586 vierkante racter aan rolzoden op 
C::.c kaalgcspocldo gedeelten van de sportvelden ingelegd, 124.500 vierkante raotcr · 
g0êigaliseerd en ingezaaid, 488. 360 vierkante· raotcr doorgozaáid, 123,950 kilo kunst
'.Jcst verwerkt, ctc. 
L:':r,S behoort tot do kleine groep voronigingcn, welke de volden per jaar huren. Daze 
~roop betaalt aan onderhoud en reparatie per veld por jaar 2800 gulden; de andoro 
vo~:enigingon, welke per uur huren, betalen • inder. Hieruit kan ,worden afgeleid, _fü,t 
alleen al in het onderhoud van do velden door de goraeento flink wordt gcsubsidioorcl. 
Zou.don de verenigingen "do volle mop" moeten betalen, dan zouden do kontributios 
drC1.stisch omhoog raooton, Nu echter betalen allo belastingbetalers wat mee aan hot 
o:poolgonot van do vcldsportors. 

Guido Halleen, 
JJElif ZEI:n TRIESTE ZAAK (Ingezonden) -==,=====-·=:;;:::::::::==:::-::===:.-:=:::::-

Ja, het stond er duidelijk, al lijkt het ongelooflijk: "Lens 10 teruggetrokken 
uit do korapctitie ! !11 • Zelfs nu we reeds oen hap uit de tweede helft van de kompe
titio hebben verorberd. Wat denken jullie, dat hiervan de oorzaak is ·7 
'i'c weinig spelers? Te veel elftallen ingesohroven ?? Noen ••••• , heel doodgewoon 
"lamlendigheid" ! ! ! Het was na• olijk do laatste maanden de gewoonste zaak van de 
(::,ons )-wereld, dat er op vrijdagavo_nd bij do hoor van Wassem zo'n 20 ( twintig) af.
;,,chrijvingen binnenkwarJon ovc1' _onze 1.2 scnioren-elftallotjcs, waarbij daarna dan no:; 
is.1-ramon do zogenarirade zaterdag- _en zondag-afschrijvers en/of de doodleuke wcgblij .. -
vors ! ! Over • entali toi t gesproken . • • • • • ! 
Dat hield dan weer in, dat onze sekrotaris, do heer v.d. Volde, op zijn vrije zater
dag uren zoet was mot het plegen van tientallen telefoontjes, persoonlijke bozookon 
aan het Lens-veld oti via het inschakelen van soos 15 tot 20 junioren, do elftallen 
weer met 11 of 12 • an to kompleteren. Daarná stonden praktisch iedere zondagmore;on 
toch nog enkele Glftallon inkoraplcet vanwege do "sportlui", die gewoon wegblovon, Dit portie was clan voor nr. 3, de heor Bloks. · · ·· -· · · .. - .. · 
Oorspronkelijk gingen we do kompctitie in • ot 13 elftallen van ieder 13 à 14 spelers, 
I,l snel lam• de Scko tot do ontdekking, dat het "veiliger" was om met 12 elftallen 
va!1 14 à 15 spelers to starton.(Er waren immers 'n kleine 200 "voetballers"). Tcgo,1. 
di·~ besluit lcwar.1 eon storLJ van protesten van de zijd.o. vçm de heren aanvoerders on do 
11 or.:thousiaste" spelers. Toch wel oen lachertje eigenlijk, W';lnt nu zaten wc in do 
j)O.aYJ.don raaart/april on kondQn zelfs geen 12 elftallen. v;m 11 man 1;ieer op de boon 
èl:"'cngen, ondanks de hooggewaardeerde raodewerking van onze Juko. 
~on trieste zaak eigenlijk, die te wijten is aan gebrek aan karakter en moraal van 
o,,~1 deel van onze Lens-voetballers. Afgelopen zondag hadden wc 11 komplote elftallen? 
Ja, dat dachten wc! Wó,fa> 14 afschrijvingen on wóór op zondag 31 maart 2 inkomploto 
01.ftalien •. 
1Tan-r- • oot dat hoon? Als hot zo door blijft gaan, dan kunnen eon groot aantal spolor::i'" .., 
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or vë<:Jl boter mee stoppen, Op deze wijze worden ·à_c goedwillende spelers en de or
g.-mïsatic eromheen zwa= gedupeerd. 
Hot 'wo'ord is· aan juilie "äP<?.rtlui" • h' 

1 1 
k s C ie Bos, r. 

Rlu'c VV HON !!ET 1-1; 

Do stand, 

1 • Wilhelmus 
2. DHL 
3, RKAVV 
4, LFC 

20-12-5- 3-29 
20-11-6- 3-28 
20- 7-9- 4-23 
20- 9-5- 6-23 

33-18 
26-19 
25-16 
25-25 

Afgelopen zondag hebben de zenuwen het 
gewonnen, In de wedstrijd LENS-llKtcVV 
worden tweo doelpunten gescoord.en het 
betrof ,in beide gevallen treffers in 
cigon dool. Uiteindelijk h::,.d RKAVV het 
meeste baat bij dit gelijke spel, want 
de. ploeg behield. twee punten voorsprong 
op LEUS. De Leidschendammers kwamen 
zelf'.s gelijk met LFC, dat in oigon huis 
verrassend met 4-0 door staartklub Velo 
werd vor.,;lagon, (Do Leidenaars kar.1pte~ 
met enkele schorsingen), Ovor de wed_; 
strijd LENS-RKAVV zullen wc kort zijn •. 
Ilot was van beide kanten con slechte 
wedstrijd, lü na drie minuten kook LENS 
togen eon achterstand aan, doordat , . 

...................................... 
5. 
6, 
7, 
8. 
9, 

10. 
11 • 
12. 

El.Zwart 
Vorburch 
LENS 
Lugdunum 
Naaldwijk 
Toxas DHB 
Lakwa 
Velo 

20- 9-4- 7-22 
20- 7-7- 6-21 
20- 8-5- 7-21 
20- 6-7- 7-19 
20- 4-9- 7-17 
19- 4-6- 9-14 
20- 4-3-13-11 
19- 4-2-13-10 

34-28 
22-23 
21-27 
25-22 
20-20. 
20-29 
19-33 
17-32 

Harry Brandonburg, die do· goblosseordo Hans Zoet verving, wat ongelukkig in eigen 
doel kopte. Hot duurde .een half uur, voordat LENS deze tegenslag behoorlijk had 
vo:i;werkt. RKAVV zag ondertussen geen kans hot voordeeltje vorder uit to buiten. 
Kort voor rust bracht de naar rechts. uitgozwenktc Wim Kectman mot een lage voorzet 
oen Loidschendamso vordodiger zo in hot nauw, dat deze zijn eigen doelman passeer
.de. Na rust werd er niet moer gescoord. 
Do opstelling was: · 
Cees v.d.Beek - Poter de Jongh, Frank Raaff, Hans Zoun (Peter Hop), 
Il=ry Brandenburg - Ton Hop, Jan Englebort, Dick Brandenburg -
Donald Schönherr, Loslio Hazelzot, Wim Keetman. 

Do overige uitslagen 
LFC - Velo 
DIIL - Naaldwijk 
Toxas - Lakwa 
Vorburch ~ El.Zwart 
Uilh, - Lugdunum 

waren: 
0-4 
1-1 
4-1 
0-3 
1-1 

Lakwa is deze week de grote verliezer. DIIL 
stelde do prör:1otie veilig. Vorburch krijgt hot 
nu wel heel org moeilijk, Blauw ZwCU't hooft vol
op kans en LENS heeft hot niet meer in eigen 
hand. 

Zondag slechts do inhaalwedstrijd Texas - Velo. Daarna volgen nog twee volledige 
programraa's: 
Twoodo Paasdag, 

LEHS - Toxas (1-1) · · ·." 
Naaldwijk - RKAVV (2-0) 
fil,Zwart - LFC (1-1) 
Uilh, - Verburch (2-0) 
Lakwa - Velo ( 0-1 ) 
Lugd, - DIIL (1-2) 

. 

Zondag 21 april: 

Verburoh -:' LENS 
LFC - Lakwa 
DHL - El.Zwart 
RKAVV - Wilh. 
Texas - Lugd. 
Ve~o ~. Naaldwijk 

( 1-1) 
(4-2) 
(0-3) 
(2~) 
(0-2) 
(0-2) 

Nog vijf ploegen hebben kans op de derde en vierde plaats. LENS moet de boido 
laa:tste.wedstrijden winnen om in de running te blijven. Dat geldt ovorigons 
ook voor de andere promotiekandidaten, 

LEiTS 2 LAAT OVERWINNING LIGGDî. 

Lens 2 hooft in de wedstrijd togon Overmaas 2 do kans op 2 punten laton liggen. 
Door.deze nederlaag zakte Lens 2 mot nog 3 wedstrijden to spelen naar de 80 plaats. 
Stand onderste 5: 8. LENS 2 .19-5-7-7-17 24-23 

9; D.rr.c.2 18-7-2-9-16 25-27 
10. Gouda 2 19-5-6-8-16 12-21 
11, R.F,C.2 19-5-5-9-15 . 19-29 
12, Postduiven 19-2-6-11-10 18-37 

LZNS 3 HOUDT VOL 
. -

Lcms 3 heeft zijn kans op het kampioenschap in eigen hand gehouden door D.rr.c.3 
in Delft met 2-3 te verslaan. 



Stru:td bovonste 4: 

1, LEN"S 3 
2. D,H,L,2 
3, O,D,B.2 
4, T.O.G.B.2 

17-1ó-4-3-24 
17-1 0-4-3-24 
19- 9-4.:.6-22 
16- 8-4-4-20 

Resterende programma.is: 

34-19 
20-10 
29-28 
23-19 

LEUS 3 thuis• O.D.B.2, uit P,D.K.2, Scheveningen 2 
D,H.L, thuis Naaldwijk 2, tiit D,H,,C .• 3·,·Westlandia 2 
T .o .G .B. thuis _D,II. C. 3, Il,M, S.H. 2, -Scheveningen 2, uit P,D.K,2-, 

Averechts •. ' -
PRO G RA MM A JUNIOREN 

ZONDAG 7-4:-1974 

12.00 uur Duindorp s.v.1 
1 2 •. 00 uur. Lorts 3 

- Lens 2 
- G,D,S,3 

Lens .6 vrij 

ZATERDAG 6-4-1974 

. 14,30 µur . Lans. 1 - v.v:P.1 
16 .15 uur Lens 4 - G.D .• 11.2 
16. 15 uur Lens 5 - Speorwijk 3 
15.00 uur v.c"s.5 - Lens 9 
16.15 uur Lens 10 - Quick 6 
15,00 uur Lens 1t - V.V.P,7 
15,00 uur Lens 12 - O.D.B,4 
13.1,5 uur Co;l.eritas 7 - Lens 13 
15,00 uur Vios 7 --- Lons 14 
13,45 uur v.u.c.14 '- Lens 16 
12,45 uur Lim~ 17 ~ v.p.s.11 
i.3,45 uur; Lens 18 . - H,B.S. 7 
13.30 uur G..D,C,P.II, 1 - Lens 19 
13 .45 uur Velo 21 - Lens 20 
12.30 uur Vies J 2. - Lens 21 
13 .45 uur Lens 22 .:. T0xas/D,H,B,3 
11 . 15 uur Duno- 14 -. -· • - Lens 23 

AFSCJIRIJVD!GEN: 

Terrein,:· 

Albardastraat 
V3 

DENK A.i\N DE KONTRIBUT.IE 

V1 
V1 
V3. 
Dodemsvaartweg 
V2 
V2 
V3 
Loywog 
M.Stoko~a~ 
Loudonstraat 
V1-
V2 
Ockonburgh 
Noordwog·, lfatcringen 
M,Stokolaan 
V3 
Mgr .N olonslaru:t 

'I 

Schriftelij~: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d.Stoon, Nunspootlacn 303, 

':'elofonisch vrijdagavond tussen 18.45 on 19,30 uur (uitsiui:tmid in geval v;;/ • 
ziokto): 
A-klassers ( ,1 _ t/l'l 8): dhr.J ,I!op, tel. 94,41 .59, 
B-klassers (9 t/ra 15):_Klubgebouw, tel.66.13-.14, 
C-klassers ( 16 t/ra 23): dhr.R.Bock0r, tel. 55.;94. 77., 

In noodgevallen kunnen do junioren nog op zatordtigochtcmd tussen 10.,30 on 11,00 ... 
uur i!fbellen bij dhr. G.v.d.Stoen, tol.. 39,86.94, · . . . . 
;',.T<'IillURil1'GElf: De junioren mooton bij slocht0 w0orsorastt)Jlq.igh0den steeds do afkeu

ringslijsten raadpl0gen. Telefonische informaties worden hierover. 
niet verstrekt. 

!:'fIEr~PKOMERS: . Wegens .herhaald niet-orikor.ion -wordt de volgende speler dit seizoen 
niet neer opgesteld: E.v.d.I!ovon • .,.. 

"HET ELFTAL VliN DE WEEK" . 
-· '----------------------

De oproep van verled0n weok voor Lens A 6 on P~pillen 2 is vqrvallen. 

_Door poch_achtorvolgd, waardoor d0 hulp van L0ns A4 ni0t· voll0dig tot •zijn rocht 
ïs gekomen, zal e~ voor :dit weekend alleen maar akti0f a,:m de krantenaktie 
worden gewerkt. Dit weekend • 00t goed maken, wat zaterdag j.1 .• ni0t.gchool is 
geslaagd. 
Opg0rocpen word0n do spel0rs van Lens 20, leider do hoer R,v.d.Borg, 0n do spolo~o 
van Lens A 4, loid0r de heer A.Blok, die door wat van oi:istandighed0n niet aanwozi:;" 
naren. 
fcllo spelers worden schriftelijk; opgoroop<;n en dienen, zoals boven vormold, te 

ï, 
' . 



to handelen. Samenkomst voor beide elf.tallen: 10,45 uur. 

Voor 13 april: Lens 21, de heer v.d,To-1, en tevens. voor beide Paasdagen (toer
nooien), Lens A 6, do heer F,Fluman~, 

DE OPSTELLINGEN: 

~~ê_l L.Baams, C,Böeseken, M,Ileynen (2x), E,Iloefnagol, A,Jungsèhläger, 

LEHS 2 

LENS 3 

LEt.S 4 

LEffS 6 

LEJITS 9 ' 
LEtJS 10: 

LENS 11 : 

LEffS 12: 

LEUS 13: 

M.v,Buggum, R,v.Noort, A.Schneide:r:, .G.T:rommolen, R.~oup, J.de Hilstor, 
II.Stro.ver (2x), G,Bl.oks (2x). Leider: Dhr.c: Franke. . . 

J,Apperloc, G.Bloks (2x), G,Colpa, G.v.G~s-sel, J.•Janmaat., R.Lavooy.,, 
P .Lejewaan, R,v,d.Jfoor, L,Koning, P ,de Wolf, M,Heynen ( 2x), H.Stravor 
(2x). Leider: Dhr.A.v,Baggum. Samenkomst: 11,30 uur Duindorp SV-terroin, 

R.Bortens, A,IIoynen, C.Hooghiomstra,·R,Hulsewans, A.Klei-wegt, 
G,Lolieveld, J,!.Mq.gno.e (2x), A.Mulder, B,Ruit.erman, F,Veereri, R,Verba
rendse, .W.v.d.Linden (2x). 

H,v.d,Broek, A.de Groot, R,Heemskerk, R.v.IIoek, Hollink, w.v.d.Linden 
(2x), R;·:v;Luicemburg, ·P.Mèyer, P.v,Rijn, J.Slabbers, M,v.Hassem, M,Mag
noe (2x); · Leider! Dhr;Jc.Blok. 

A.v.d.Aar, A.Brouwor, A.v.d.Berg, R.Guit, A,Hoefnagel, G.Hogervorst, 
fl,Koyner, F.Klos, E,Reesink, J,Tetteroo, J,l'fijngaarde, P.Booms, H,Ruytor, 
Leider: Dhr.J.Ileynen, 

vrij. IS DE KONTRIBUTIE AL BETAALD 

Als bekend, met R,Ilofman. Leider: Dhr,II,Zoqt, 
Samenkomst: 14.00 uur Lens-terrein. 

Als bekend, met T.v.Maren en R,Hopponbrouwors. Leider: Dhr,N,Drabbe, 

Als bekend, T',v,Maren zie Lens 10, Leider: Dhr.W.Kouwenhoven; 

Als bekend, zonder E.v.Hoven, t1et F.Oostayen,· Leider: Dhr.IT.Bijsterveld, 

Als bekend, t1et L.v.Maarseveen. R.IIoppenbrouwers zi~ Len~ 10. 
Leider: Dhr.B,Osse, Samenkomst: 13.00 uur Lens-terrein. 

DENK Al.N BEATAVOND VliN A.S. ZATERJlAG ===-=--===================-========= 
LEliS 14: Als bekend, mot A,J.v.Pelt. Leider: Dhr,Sandifort. Samenkomst: 

14,15 uur Lens-terrein. 

Lillê_l2: A.J.v,Pelt zie Lens 14, L,v.Maarseveen zie Lens 13. 
F,Oostayen zie Lens 12, 

DENK · AAN DE KONTRIBUTIE 

LEITS 16: Als bekend,· Leider: Dhr,0,Kortekaas. Samenkomst: 12,45 uur Lons, 
LEITS 17: Als b~kfSnd. Leider: . Dhr ~ W ,Mie hels. 

LENS 18: Als bekond, · Leider: Dhr.J,Colpa. 

LEITS 19: Als bekend. Leider: ÎJhr,II.irerbÎlrendso. Samenkomst: 12.30 uur. 

A,S, ZATERJlAG 6 APRIL DISKO-~VOND ========--=======---=======----== 
L:G[TS 20: Als bekend, Leider: Dhr,R,Peters. Samenkomst: 12.45 uur. 

LS!IS 21: Als bekend. Leider: Dhr.H.v,d,Tol. Samenkomst: 11.45 uur Lens: 

LEHS 22: P.v.d.Broek, P.v,d.Brando, R.Driesen, H.Erkolons, T.I!oogeveen, 
R,J,Raaphorst, R,J,M.Raaphorst, R,Wijngaarde, R.!Iouwelinge,·M.Kerkhofs, 
Th,v,Luxemburg, Leider: Dhr,A,Baut1an • 

. LEi'TS 23: C.Coenen, L,de Gruyter, R,do Haan, R,Ieperen, J,Kok, R,Kleyborg, 
L,v,Luxemburg, T.Plugge, K,Straub, J,Vogel, B.Nieuwenhuizen, F,Tolenaars, 
B,!Ienkes. Leider: Dhr.A.Banning, Samenkomst: 10.15 uur. 

DEUK .Ll\N DE KONTRIBUTIE 

Stand Lens Jl. 1 t/m 30/3-74, 

Noptunus 
v.u.c. 

8 E.B.o.u. 

19-29 
20-26 
18-23 

Katwijk 
Lugdunum 
Wilhelmus 

21-22 
18-21 · 
18-19 

s.c.Lisso 
v.v.P. 
LEMS 

20-19 
16-16 
19-16 



LEIDERSAVOND ======-=--;:;;= O.N.A, . ... 11-15 
1 .• F, C, 19-15 
1·s-Gravendeel' .17.:.13 
s :v. W. 18- 6 

Uitslagen Junioren: 

Lens 2 - W es tlandia 2 1-5 

A.s. maandag, 8 april 1974, zal er door de K,N,V,B, 
Gen leidersavond worden georganiseerd, waar de hoor 
A,Bongers, lid van de Juniorenkomr.:tissie van do 
K,i.v.B. een aantal facetten zal belichten van het 
jeugdleiderschap, Daarnaast zal or gelegenheid ziJn 

RK,A,V.V,4 - Lens 6 0-3 
enkele meer algemene zaken rond het junioronvootbal 
aan do orde·te stellen. 

L,F,C, 1 - Lens 1 0-0 
J3,M,T,2 - Lens 4 4-0 
Lons 5 - Q,uiek · 3 4-2 
Q,uiok 5 - Lens 9 1-3 

Wij nodigen·onzo lëidors uit aan deze bijeenkorast 
deel" te neraên. Deze avond zal worden gehouden in 
zaal 5·van DEN lIAAG CENTR.~\L.(voorheen Staatsspoor), 
Kon,Julianaploin 10, alhier. Aanvang 20,00 uur, 

a.s,c.2 - Lens 11 1-3 
D,II,B,RK 2- kms 12 2-3 
Lons 13 - Ooievaars 5 9-1 
Lens 14 - Loosduinen 5 2-1 
V. C. S .10 - Lens 16 1-0 
Quiok St,10 - Lens 1'7 0-0 
Lens 19 - Lakwa 10 6-1 
D. r1 ,0 .13 - Lens 20 7-2 
Lens 21 - Wièlhelous 13 6-1 · 
Quick St .12- Lens 22 1-6 
Lens 23 - Duin.dorp ·s, V,7 1-11 

DISKO-AVOlm B-en C-KLASSERS. ~=========================== 

Belt U even naar dhr.G.v.d.Steon, tel, 39,86,94, 
'indien U ·koint. Juko/Puweko, . 

, . 

ZatG>rdagavond ais .• verwachten wc alle· danslustige· B-cn C-klassers in ons klupgo
bouw. 
Saoon raet de raeisjos van Kwiek-Sport kunnen julliÖ dan dansen op do muziek, 
die jullie zelf goed vinden. Want Dr;DuL'.lmy 1 s drive-in-disoothook voldoet aan ioq.prs 
verzoek op_ hot gebied van do hedendaagse pop-ouziok. 
lfé; willen zaterdag ora ongeveer àcht uur beginnen, dus zorgen jullie, dat- je dan .. 
aanwezig bont. ·· · c" 
Do toegangsprijs zaterdagavond is Fl. 1- ,--; · 

PROGR-AMMA PUPILLEN EN WELPEN 

PUPILLEN 

ZI,TERDAG 6-4-1974, 

12 .45 uur v.v.P.1 - Lens 1 
12.45 uur Lens 2 - Gr,Wit 1 58 

Lens 3 vrij 
12.00 uur Lens· 4· · - Vios 5 

·_ l1..D,0.8 11 .45 uur Lens 5 
12.45 uur Velo 6 · · · -: Lens 

DEl:îK AJ.N DE KONTRIBUTIE 

1' E L P E N 

z;,TERDAG 6-4-1974, 

11. ,45 uur Velo 1 - Lens 1 
11.45 uur Lens 2 .- R,V,C.2 

6 

1 

11 ,00 uur Lon s •3 - Vrodenburch 4 
10.00 uur R,V.C,4 - Lens 4 
10,45 uur Flamingo's 2 - Lens 5 
9,30 uur Vios 3 - Lens 6 

.~l~SCIJRIJVINGEN: 

KaKa •. 

Terrein: 

Zuiderpark 
V2 

V1 
V2 
lîoordweg, Wateringen 

Uoordweg, Wateringen 
V1 
V1 
Schaapweg, Rijswijk 
Schaapwog, Rijswijk 
M.Stokelaan 

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 gov,al van 
ziekte), tol. 66,13,14 Klubgebouw. 

In noodgevallen kunnen do pupillen en welpen nog op zaterdag:()cl:J.tond tussen 9,00 eh· 
9,30 uur afbellen. T!3l.p6,13,14 klubgobouw. 

;,FKEURINGEN: Bij slechte woersor.istandighedon steeds eerst de afkeuringslijston 
0 
./. 



raadplegen. Staat daarop bij "Pµp:i,l;I.0g on Welpen" ver• eld.: .. "GOEDGE
KEURJ)'!, dan stocd)3 naar veld of punt van samenkomst kö• en. · IN DIT GEVAL 
M,\(l ER DUS· !TIET T:U:LE..FONISCll WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVEN"TUELE .AFKEU:- . 

. . RilîGE;i'T .• · .. ;, .. , , . . , . . . . . 
,. . .... Stna.t b:i,-j. do afkouringsadrcssen ,bi) _"_Pupillen en Welpen" vermold: "ZIE 
· • • ··,. '.-AFKEURINGSLIJST", dan moot als volgt worden gehandeld.: Voor de thuis
.-.-.' .. · .. wedstrijden moot juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn do wedstrijden· 

van Lens 4, 10 on 22 goedgekeurd, dan gaan ook de Pupillen:- o~ Welpen
wedstrijden op cris veld. door. Uitsluitend voor do ui twodstrijder,i mag in 
.dat gèval telefonisch word.en geïnformeerd, of hun wedstrijden doorgaan. 
(Tol. 66.·13,14.) cin wel zritcrdagochtcnd tussen 9.00 en 9,30 uur. 

D E .. , 0 P ·s T E L. L I ll G E N: 

Y'l[rn J'i 1. \ als· vorige weck, Leider: Paul v.d. Steen. 

LEN"S P 2 

LENS P 3 .. 
LEtTS p 4 

LENS P 5 

LEl'TS p 6 

.. 

Samenkomst:. 12.00 uur Lens'-terrcin, 

als vorige weck. Leider: Rob Hoefnagel. 

vrij.(F.Tolenan.rs en B.Ilo_nkes zie Lens 23 junioren). 

als vorige week. Leider: Fred de Klcyn. 

als vorige week, r.10t R.Gocdhuys. Leider: Dhr.Hopponbrouwcr. 

als vorige weck. Leider: Coen Ilooghicr.1stra. Samenkomst: 12 ,00 uur 
Lens-terrein. 

KONTRIBUTIE AL BET,~lLD? 
,• 

LEUS W 1 

LEtTS W 2 

LillTS U 3 

LEffS W 4 

LEî1S W 5 

als vorige weck. Leider: Hans Zoun. Saoenkoosti 11.00 u.Lens-torrein, 

n.ls vorige week. Leider: Guus Ileynen. 

als vorige wpek. Leider:. Jos v.d.Ende. 

als vorige week. LeidPr: Lèx v.d.Moor. Samcnkor.ist: 9.15 u,Lens-torroin. 

.. 
LfäTS W 6 

. . 
als vorige week, • et M.v.d.Wallen.·Loider: Dhr.J.Riomon. 
Saoenkomst: 10.00 uur· Lens-terrein • 

A.Koks, R.v;Ovcrvcst, E.v.Santen, J.Schueoic, J,v.d,Spiegel, 
E.de Groot, l,!,Grocncwegen, M.v.Iloudt, E.Jager, rr.v.Rcouwijk, M.Schobbo, 
G. Verhaar. Sar.icmkor.ist:;., 9 •. 00 uur:· Lens-terrein •. 

DENK il..i\J:T DE ICONTRIBUTIE 

Ui tslagon 30 • aart 1-974.' 

Pupillen: 
Ra.va 1 - Lens 1 0-4 
Lens 2 rr.1.1.s.n.2 1-1 
B.M,T.2 - Lens 3 0-4 
Lens 4 :- Quick St. 4 5-0 
Lens 5 - Rijswijk 8 0-5 
Spoorwijk 2 - Lens 6 2-2 

SPORTKA!v!PEN =========== 

Welpen: 
Die IIagho 1 
Lens 2 
Lens 3 
Laakkwartier ·3 · 
Die ilagho 3 
Lens 6 

Lens 1 
- A.D,0.3 
- Spoorwijk 2 
- Lens 4 
- Lens 5 · 

• --- .. Sche,vcningcn-, 6 
- - ~ ·.:.,.. ... : . . ".·'·.,. 

. 2-3 
0-0 

" 4-0 
2-1 
2-0 
3-0 

Er zijn nog steeds enkele plaatsen over in de sportkanpcn na= lfeorten·Borculo. 
Hot k;ir,1p Weert wordt gehouden van 7 juli t/n 13 juli on is besfor.id.,·v'oor··de- jongens, 
die góborcn zijn tussen 1 · augustus 1957 en 1 augustus 1959. IIot ·kanp Borculo, voor 
jongens, die geboren zijn tussen 1 augustus 1959 on 1 augustus 1961, wordt go~oudon 
van 30 .jl.mi t/r.i 6. juli. 
Beide knopen' be.schikken ovor prachtige sportvelden on con zw'embad·. 
Do kosten voor, beide kampen Fl. 70 ,-. 
Jongens, die zich nog op willen 1,oven (on wie wil dat niet) kunnen dit nu nog. doen, 
bij Paul v.d.Steen of bij eon van do Juko-loden. Doe hot snol, nu kan ho.t nog on 

,over .14 dagen bon jo to laat, omdat wij dan onze dofini tiovc aanr.iolding,:o'ootcn· . ·"' . \ '. ' , ' ' ~ ~ 
opsturen. . . 
KAMPGELD. 
Hot verschuldigde ka.opgeld voor Lóu~don· Fl.65 ,-, voo·r ·Borculo Fl. 70,- on voor ]foert 
Fl.70,-, dient v'óór 1 mei'1974 te worden overgemaakt op giro 7112 t.n.v. do 
Algc11ene Bank Nederland N.V., Den Haag; t.g.v. rekeni11g 51..28.11.261 van 
G.v.d.Stoon, kampgold. 

10 
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LilTS 1 3 -, OOIEVAARS 5, 

Na oen vorige weck met 2-1 verloren wedstrijd togen Todo kwam Lens 13 deze weck 
goed terug. In do eerste minuut scoorde llenk 1-0, hierna kwam Ooievaars goecl. 
terug, r,i~;1,0 .minuten later scoorde dezelfde IIenkie 2-0, mao.r ook in diezelfde 
minuu,t 11og:"(';)rd het :;~1 door oen fout, in do verdediging, dit was tevens .do rust--
stand. , 
In dq 2q helft (\raaide do voorhoede sterk, cl.oor con goodo pass van Ronald kon 
Roné,3-l scoren. Doordat do achterhoede on het middenveld goed aansloot kon 
Rcnó 4-1 scoren, weer uit oen goede pass van Ronald, 
Met do minuut word Lens sterker on sterker, oven later kon Honk 5.-1 scoren uit 
eon pass_v::m Sanders. Do goodo passes bleven konen on René maakte or 6-1 van. 
Na eon kwartier in do 2c helft kon eon speler van Ooievaars_ doorbreken on als 
van Zweden er niet was geweest, zou het zeker 6~2-zijn gcworcl.on. Ooievaars kon 
toch nog een paar koor govac,,rlijk worden, ma= cl.o· achtorhoodo onder leiding van 
Rob Blank koorde hot gevaar tijdig, zodat do keeper· (debutant in ons elftal) 
niet in aktio hoofde to kor.10n. -· · · · 
Lans echter sloeg bikkelhard terug on weer ._was het Ronééééétjo, die or 7-1 van 
mankte door oen aantal fouten van do Ooievaars verdediging, die erg bang was 
voor de goed opgezette a:mvallon. 
Vorder kreeg de niot slacht spelende Ronald Sanders "onkcl'o prachtige kansen · 
ora or 8-1 van to naken, r.iaar doze had erg veel poch. üet hole elftal spoelde 
oen goede partij, alleen Jan Harland verdient speciaal to worden gonoond, want 
als ex-keeper schakelde hij volgens opdracht in do 2e helft org knap de gevaar-· 
lijkste man van Ooievaars uit, 
Uit oen goede pass v::m deze Harl:md kon, nadat Ruud Zetz de bal goed had cl.oor
goschoven, R. weer scoren, 8-1. 
In tegenstelling met do scheidsrechter van vorige weck was deze erg goed. 
Door oen goede pass van Ifarcol Jansen kon Honk op de paal schieten. 
Eon in de laatste minuut genomen doelschop belandde bij R., die in eerste 
inst::mtio togen oen speler aanschoot, maar hierna keihard in schoot, 9-1, ·-._ 
Hierna floot de scheidsrechter af, wao.rdoor Lens mot con 9-1 overwinning naar 
do kleedkamer terugkeerde. 

Lens 13, 

Verslag Lens 14 - Loosduinen 5, 

Na do 0-9 overwinning van de vorige 
koor op Olivoo, moest Lens nu aantre
den togen koploper Loosduinen, 
In do eerste helft spoelde Loosduinen 
sterker dan Lens, wat dan ook in een 
0-1 achterstand met de rust resulteer
de. Hoofdoorzaak hiervan was, dat het 
middenveld word verwaarloosd. 
Mot duidelijke instrukties in verband 
mot dat middenveld gingen we de 20 
helft in, Gelijk nam Lens het iniátief 
wat voorlopig enkel in enkele hoek
schoppen resulteerde. Na verkeerd weg
werken van do Loosduinse verdediging 
kwam de bal bij !Ioenstok, dio van 20 
m. scoorde. 

Gestimuleerd door dit doelpunt ging 
Lens nog sterker in de aanval. 10 
Minuten voor hot einde kon Wubbcn op 
links eon hoekschop nemen, Hij tikte 
de bal kort naar Hoonstok, die van 
buiten het strafschopgebied de bal 
over do keeper schoot (2-1), Lens 
verdedigde mot sukses haar voorspronc 
on speelde zonder in gevaar te komen 
de wedstrijd uit. De tweede positie 
op do ranglijst is nu in zicht. 

Lens 14, 

HOENSDAGMIDDAG ! ! ! ! A.s. woensdagmiddag zal er weer worden gespoeld en getrainc', 
Iedereen moet aanwezig zijn om 13,30 uur. Woensdaa 10 april is er geen cocktail-
kompetitie i.v.m. het schoolvoetbal, Op woensdag 17 april zal in principe do 
diverse finales worden gespeeld en do prijzen worden uitgereikt. I.V.B, 

1TIEUlfS V!iN DE DACO. Vanavond ( woensdag 3 april) om 19, 15 uur spelen do dames 
con vriendschappelijke uitwedstrijd tegen de buren Spoor
wijk. Verzamelen bij Spoorwijk om 18,45 uur. 
Er is voor deze wedstrijd een fantasie-opstelling gemaakt, 
dio bekend wordt gemaakt in do kleedkamer, 
Zondag 7 april spelen wo de belangrijke kompotitiewedstrijd 
togen P,D.K, om 10,00 uur. 
Verzamelen in de kantine om 9.15 uur; deze wedstrijd word-t 

î 1 



croloid door Dhr. J.v/d Jlorg; Do wedstrijd racet wol worden gewonnen, willen 
do da• os nog op do 1 o plaats konen. ·Aangezien Do Postdui'ven van G.D.A. hooft verloren raot 1-2, staan onze daraos nu gelijk not Do Postduiven op de twèodo 
plaatsi maar ja.moor genoeg hebben Do Postduiven con hoger doelgemiddelde •. 
Dus we ·begrijpen wel, dat do wedstrijd tegen P .D.K. moot worden gewonnen., 
Sukses, dar.ies. 

De stand is als volgt:, 

Coleritn.s 
Postduiven 
LE N S 
S.E.P. 
P,D,K, 
G.D.A. 
Duindorp 
II.van Holland 
D.z.s. 

12 

13-10-1-2-21 
13- 7-3-3-17 
13- 7-3-3-17 
13- 7-"2-4-16 
12- 5-2-5-12 
12- 4-3-5-11 
12- 5..:1-6-11 
13- 2-3-;8- 7 
11 - 0-0-11-0 

20- 7 
28-10 -
13- 8 
22-11 
20-11 
15- 9 
17- 7 

9-18 
0-47 



47e Jaargang nummer 36 10 april 1974 , . 

DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbal vereniging Lenig ;~:~sri~l' .. ~.:'. .: "-} _-'-:~~-
! } ., 

0 F F IC IE 1. E MEDEDELINGEN, 

AKT IE INTERIEUR. ,_ , - r ., J- • ,, _ 
·- ·--- ~ • - ' • y ' ,, 

Zoals U vorige week ,fs beloofd, wil ·11 Akti:"é In'te"rieur" haar plannen nader toe-
lichten. ,. 
De aankleding van de nieuwe ruimtes vergt een groot bedrag.'_Deze financiering 
rust· op-,3:· 'pg:l;én. ;:· ,, · . ,, _ 
De 2 ·bui tens'te ;~10rde'n door •anderé Lenslëèien behartigd 

~', , ' • ,.~ 1 ' .r, . • . ~- . - - ~ , . 
,. , _ a .• ,Eer( kra,ni;enaktie, die Fl.5000,~ moet opbrengen -en waarvoor U .nog steeds 
•· ... ~:TJ'w..·ou.d papio:r kwijt kan in :de con.tainer op het .Lensveld; ,,,.,, 

,._} ,,; • , •u •_. ) /, •? • ,- · _., _ . "-, 1 >, ; , ;, J ,. "' • •, 

b. Akties, zoals een loterij, ·kollektes op het veld, verkoop ván glazen e.a. 
;. .Ook• hïer rridet "Fl. 5000 ,- worden opgebracht. .. • · ' ' ' ' 

.. D'é ,in;idi;l;ls'tci"Jn' iJari~~t~ poot komt'. ~i t alctie 'Interieur. H~t s~reefbedrag is ca. 
:· · :F.1"·?!5.ipoo, .'!'ê? t:am:de ~i t b ,v. Uw giften in gel.d en/ of natura,. Uw va~,e1;1nïs_, Uw r';.:" 

_l,~:!;1<:3:s"enz. : . _ .- ._ ~-' .. ,. ;~ . ; ... , .• ,:; ::..,•- -..... · . -, "._,. ~ ·.i .,. 

Jlinhenk:ort zäl via· een· inlegvel. in de Lensrevue he1t interieur, ·idee •aa.h U worden 
vos,rg',llegd, •• Op eo~ dan te bep'a1'en ·avond ktl~t U .in de ka,ntin~ daarover van gedach-
ten wisselen.mot 11 .Aktie Interieur"·. , , -. ..• . --
Heet u,.het 'ndg yà.n dé'_ vorigé week: 

_ ........ ,.. ·':"' , ... - . 

.U.vari Hemelrïjk· Fl. 500,--
N ,N., · .• i,} ° F;J.. 500,- --~ -f 

Druk)cer:!-j Róoduyn Fl.500,- ,• .. · .. ,, 
F.Jlurghouwt stoffering voor Fl.100(1,-' 
J .HeYl)-en • •;. ·,;. grtis leggeri van de vloerbedekking. 

~ , • l>s, 

Deze wèek'Ïêotit daarbij:' 

' .;.· ,.,)' 

.. ~ ' 

4 , ..• 

-· 

, 

1 ' 
• 

',. 

. ' ,. ï· ~ . ~ . . : ., 

Spcrtcentrum Duinzigt; Willem Rooyaardsplein 27-28, stelt l:ic,t ._entreegeld ad 
Fl. 6,-- van elk Lenslid, dat het centrum bezoekt, beschikb"àar~-voor··-de·ie"•aktfö. 
Idoalo gelegenheid voor Uw geestelijke en lichamelijke ge~onµhèid.· ·· ' ·· •·· . ... ,, . •· ' ' 

' • •• ,F•' • ~ ' ., 

- Peter M9.eishoek, 'ca. 12 jaar geleden eminent links-buitel'! vaii ons )wrste elftal 
en vorbuisd,naar Zweden, stelt 500 Zweedse-kronen tér beschikking, mits dit 
voorbeeld .. ook de .. Lensfamilie inspireert tot daden·. · ,.: : _ n., • ·-· 
:.... _.;,.-. .- - ., • ·; ,_!) ' ·- ' .. •• 

Dhr. Aad Bogisch geeft 2 sjoelbakken cadeau~ 

· '·-· ' Sluit U·",áän 
, 

IN BALLOTAGE. 
• ... !,,'. 

-
rn.A. van Frederikslust · 

UIEUUE !,EDEN; -i.. 
•• ,., • .,. ~- ·•·' ~:· :: ~-"i,, .. -~ ., . 

,,. .. 1 014 P. G. !,! • v8:n M_~ren ,, 
_., 1015 E.N. Vorgalen 
,1016 R.Mahieu 

7 /1017 J .D,F,M,!Ieebons 
1· . ''j,D'ru;;;;lfIJZIGilTG ;. ; ·-

1, ,• 't• .. " •r, 

-< 0257 d.R.J: Jehee 

REPARATIE VELDEN. -
. ' 

volg dit voorbeeld: 
,. > . 

, . ' 
• • ~,. 1 

f 

29'--08-62 (P) Melis Stokelaan 1 Ó99 /, 67323l 

1' ;'"' 
12-11,,.-64 
23--03-66 
24-07-62 
09-04-53 

, .. 
-\ -~ : 

. , ., 

~-~P __ f_l · , ~;~!;e;~;rvoort 52: _, ·. 
( Wozelrade 274c: 
(S, v.Swietens.traat 30 

>• l 
, . 

. ·" ,c 

"Primula.straat 19 ·•· ~... -·~ ' , : 

t,:t, 1 ; . 

333329 
293176 
291567 

-~36728 

258631 

... •~· •-• 

, ,.,. .. :;;.; .. :.. .,:...;;. "- .,. 

•'·' .. 

. 

-:Tn .aansl_uiting op de . ."publikati(} in de Lènsrevue van vorige week delen wij mode, 
dat q,e :_velden,·2. en •3 •-weer ter bef3chikking \komen 10 wokén na: de inzaai--datum; S: 
het oerste spe,elweek(ènq is dus 17/18 augufj,tus. • ' ·· :·.,, , __ · 
Dei il.afuin,-- waá:ro'p het 'eerste veld weer ter beschikking is·, wordt ·nader bekeken 
on is 'a.fharik:eli jk van:· not rcÏsul t'aat -van de reparatie-behandeling. -- , ... 
De betrokken kommissies gelieven va.r:i' bovenstaande goede nota te nemen. 

·-,.. -··, 
,.,,, . ' . -

.. , •. 'I .. 
• ·• J 1:· 

•I .• • ~ -· '. 

.: .·. .. ~ 

1 



~ . __ , .. ·:: 1 

,--- ---···-··--- ~ ··-·~------........... ···--·- - . ___ ... _ ·-

OPEN"llW ICLUJ3GEBOUW, 
~ - '~--. ... ,'.,(: !-!aandagavond.c2o Paasdag ·1s·hct "ïclüogeoóuw 'uiteraard gesloten. 

KOPIE LEN"SREVUE. . ' 
. ~ -~- - ·•• --·- .. , .. -·--·c-··· 

Do ~PY voor volgende week ~an door de kommissios uiterlijk maa.ndagavond in de brievenbus van Nioo Drabbe r Leyweg, 727., worden gedeponeerd; ' · · · 
OPBRENGST KRANTENAKTIE. 
H~t-;~;:-Ü-~~;~t;~jf;;Ïd-a~ de volle container, die ;e ieder~ week.hebben, :zaJn 
opgevallen, dat do krantenaktie oen gr,;ot suksos is, U,bent natuurli~k ~ benieuwd, wat dit, tot nu toe allemaal hoeft opg-eleverd voor het bouwfonds~- In het eerste godoolto van dit seizoen (van 1 so-ptonibor.t/m 30 december) haalden wij Fl.500 1-- op. Dit kwain tc,t stand, doordat ·de mensen hun kl:ariton moobrachtoo on a:at wij van tijd tot tijd enkele adressen flfgingon, · · 
Op ·1 januari zijn we echter met eon ·krantenaktio nieuw:o stijl begonnen, We. verdeelden de .. b,uurt rond hot Len'storrein in 4 wijken en gingen nu iodoro weck zo •n ., wijk in, :w~Äcr. we om do vier weken tertigkomen, Vooraf hebben do mensen con foldortjo ontvangen, waarin wij onze plannen hebben uitoen;,.ezet. Dat dit oen groet suksos is 1 blijkt wel uit do opbrengst van ~e eerste drie maanden, nl. Fl,1676,80 1 zodat de,totale_ppbrengst van dit'séizo'ehFl,2176,80 is, _. __ 
Dat dit niet vanzelf gaat, spreekt -vqoi- •zï2ih~ Iedere week wordt .or êén ,ilftal on enige jongens van hot elftal von do week ingeschakeld voor de krantonaktio_De jongens, die tot nu toe aon do beurt zijn geweest, workton erg enthousiast on dienen dan ook als goed voorbeeld voor do elftallen,. die nog aan de beurt komen, Zojuist hebben wij hot bericht gekregen, dat do prijs por kg, is gestegen van-·11 naar 15 cent, zodat we voor oen volle container bijna Fl,75','."" moor krijgen. lJ · zi-et, het is allemaal bost de • oei te Ji'~d_. :. -
Wij hopen, dat U ook door blijft gaan·met hot meenemen van kleine stapeltjes,•. wont hot sproekwo'ard luidt' neg steeds: "vole kleintjes makon één gr9ot" ! 

Gerard Duivesteijn, 
WAT DACHT JE WAT ? ! · 

- Er op 2 april,j,i'. in huize de Waart geschiedde? 
Daar word oen z"cm geboren, mot., eon gewicht va.n 7 pond- en 1 ons, Zijn naam is Berend. Wij felicitoren·Annemiok on Jos va.n harte oot déze aanwinst, ,. ', '-' . . : ~' . 

- Peter H•p en Joke Berkhout doen? Zij bedanken iedereen voor de ·vele blijken van belangstelling op hun verlovingsfeest, ,, . 
- Harry v.d. Wilk afgelopen dinsdag gebeurde? Zijn onderbroek mót G T stropen word gestolen, Hij kan zich niet voorstellen, dat iemand dit "kleinood" wil houden, Diegene, die hem thans in het bezit heeft, kan hem deze woèk_nog terug-geven, anders zet de "Motorrauis" een k;).opjaoht C)P de dader in._ · · - · , 
- De Fam. Verheggon op 20 april a,s, gedenken ? Zij zijn dan "25 jaar getrouwd, Als .u in de feestvreugde wilt delen, dan bent U van harte welkom, tus_~en 11 uur en 20 ,uur bij hen thuis I Den Helderstraat 391, Onze gelukwensen. ··· ·· 

-· • i. _¾ - Over -de c,pbrongst "k:eantenaktio· ·nieuwe sti'j1 11 ; • .. - . ' . 

- Waarc;im zli_voel raensen tegenwoordig van klub vóranderen ? Ik zal het ·ovêrt pro.beren te tekenen• Nou kijk, de meeste doelpalen zijn tegenwoordig rond'van boven, do Lens-doelpalen zijn nog steeds recht von boven, Dat is lógiech.,, .. hè. ! , .--
STMFKOMMISSIE LENIG EN" SNEL . • . -·-. · . ,,_-·:.:.: . -· ·,. ,,-_ 

P,G, Fiorot (Lens Son,8) is raot ingang van heden .gèschorat voor 2 wedstrijden ( voorwa=delijk) raet een proeftijd van 1 jaar, i ,v.ra, do aan hora'"door do' schoidarochter ·tijdons de wedstrijd Toxa:c; :- D-H-B,6 - Loris 8 gogevon''\-1aarsêliuwing, 
-

' ' à C' ••1,, 0 Jac,Groom,nwijk (Lens Son.6) ia raat ingang van ·heden gofé!chorst vo_or 2 wedstrijd.on (voorwaCl.l'delijk) mot oen proeftijd va.n 1 jaar n.a,v:. de tijdens do wedstrijd R.IC,D.E,Q.4 .:. Lens 6 ontvangen waarschuwing, · · · · 
' De strafkommissie van de IC,N.V.B, hoeft de door ons aan J.van Gastel opgelegde straf bevestigd. 

Do hieraan verbonden kosten ad Fl, 5,-- dienen door betrokkene aan de penningmeester va.n Lens to warden voldaan. 



LENS 1 TEl'.lEN VEILIG TEXA.S 

De inhaalwedstrijd tussen Texas en Velo 
eindigde in 1-1. Hiermee stolde Texas 
zich definitief veilig en kwam Velo op 
gelijke hoogte mot Lakwa. Voor de bezet
ting van de onderste plaats is derhalve 
do zondag te sp·elen wedstrijd Lakwa -

Do stand: 

1. Wilhelmus 
.2., .. DHL . 
3, RKAVV 
4, LFC 

· 20-12-5- 3-29 
20-11-6-3-28 
20- 7-9- 4-23 
20- 9-5-' 6-23 

. 33-18 
26-19 
25-16 
25-25 

. Velo hoogste interessant. De beslissing "" 
over de derde on vierde promotieplaats 

Il • • • ~ • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • 

kan maandag vall·en. Vijf" klubs zijn nog 
in do race, waaronder LENS, dat het 
moest gebaat is bij nederlagen van 
RYJl.vy LFC en. Verburch, · 

5. 
6. 
7. 
8. 
9, 

' 10. 
11 • 

Voorwaarde blijft, dat LENS mlf w,int. 
Togen oen frà.nk én.vrij spelend Têxas 

. _ .. ,_,,_.. d I" 12, 
zal dat m.et meevallen. Maar. met. o .......... . 

BI.Zwart 
Verburch 
LENS 
Lugdunu:n 
Naaldwijk 
Toxas DHB 
Lakwa 
Velo 

20- 9-4- 7-22 
20- 7-7- 6-21 
20- a..5- 7-21 · 
20- 6-7- 7-19 
20- 4~9- 7-17 
20- 4f-7;... 9-15 
20- 4,3-13-11 
20- 4.-3-13-11 

' •• •• • • L 

34-28 
22-23 
21-27 
25-22 
20-20 
21-30 
19-33 
18-33 . 

steun van oeri grote· ·Eiçharo supporters · . 
zal hot ,isêiiiikk:ol:i:°jker gaan. Do moest· ver:y0lend0 wedstrijd is die tussen Blauw 

• ... • ' • . . • ,,fi, •• 

Zwart cm LFC, want ongaacht do uitslag levert do wodstri.Jd punten op.,voor eon 
lrurront. · · · 

kon~-

RlCAVV spe.alt uit "togen N&aldwijk on is derhalve lang niet zeker van één of moor 
winstpunten. Verburch fuoo't naar hot reeds gopromovoordo Wilhelmus,· dat .. ook nog 
graag kampioen wil worden. Bij winst v::,,n RKAVV on LFC on verlies voor Blauw Zwa.rt, 
LEHS on Vorburch is do strijd gostrodo~. We zien, dat echter allemaal nog niot go
beuren en voorspellen na Tweede Paasdag nog eon zeer spannende laatste· kompeti tie·- · 
dag, welke wellic"ht n'og zal leiden tot één of meerdere beslissingswedstrijden. · 
Hieronder de beide laatste kompetitioprogramma's: 

Tweede Paasdag: 

Toxas 
RlCAVV 
LFC 
Verburch 
Velo 

,( 1-1·) 

gj~ 
Zondag 21 

Vèrburch 
LFC 
DHL 
RKAVV 
Texas 

april: 

- LENS ( 1-1 l - Lakwa 4-2 
~0-3 · - Bl.Zw=t 

- Wilhelm. (2-0) 
- Lugdun, 

LENS 
}Taaldwijk 
Bl. Zwart 
lfilhelmus 
Lakwa 
Lugdunum DHL 

(2-0) 
(0-1) 
( 1-2) Velo - Naaldwijk 

~0-2) 
· 0~2) 

LEN"S 2 IH DE ZORGEN' 

De sto.nd: 

1. éîcc 2 
2. vcs 2 
3, Musschon 2 
4. Foyenoord 4 

Hot tweede.heeft zichzelf onnodig in 
grote moeilijkheden gebracht door de 
thuiswedstrijd togen Gouda met 1-2 te 
verliezen. Do Gouwenaren hebben nu con 
kompetitiepunt meer vergaard, De overige 
uitslagen waren al evenmin bemoedigend, 
want RFC won van De,Postduivon en DHC 
van CKC. LENS ·2 doelt nu de tweede · 
Jogradatieplaats met RFC. De ontmoeting 
fu7C - LilllS op Tweede Paasdag wordt dan 
ook wel crg•belangrijk. Daarna rest nog 
één wedstrijd,,thuis tegen Foyonoord, 
DHC moot naar Steeds Volharden, SVV 
naar Feyonoord on Gouda ontvangt De 
Husschon. 

5. St.Volhardon 
6. SVV 3 
7. Overmaas 2 
8. DHC 2 
9. Gouda 2 

10. LENS 2 
11 , RFC 2 
12. Postduiven 

LENS 3 HAALDE FORS UIT 

Hot de'.rde hield 'do kans op promotie in Do stand: 
eigen hand door PDK mot grote cijfors (1-7) LE 1T S '3 
to verslaan. TOGB v'?rspoel<;l-e 1:fOdorom . DHL 

2 oen punt, nu togen DHC, Verder waren er . TOGB' 
2 in deze afdeling geen wedstrijden, zo-. -ODB 

2 dat het kom2etitiobeeld allerminst dui
delijk is. 
Haandag volg',t de zware thuiswedstrijd 
tegcnODB, DIIL gaat op bezoek bij West
landia en TOGB bij PDK, Daarna resteert 
voor LEHS slechts de thuiswedstrijd tegon 
Scheveningen. DHL heeft nog oen 

Westlandia 2 
IIMSH 2 
PDK' 2 
Scheveningen 
DHC 3 

. 1Tilalawijk 
HBS 3 

2 

2 

20 - 30 
20 - 24 

• 20 23 
20 22 

2 19 - 20 
20 20 
20 - 19 
19 - 18 
20 - 18 
20 17 
20 17 
20 - 10 

.., 

18 - 26 
17 - 24 
17 - 21 
18 - 20 
18 - 20 
17 - 18 
18 18 
16 - 15. 
16 - 12 
17 - 12 
18 - 4 

r.J,. 

:~ J• A •: 

r-· -~ 

-- '·' 

3 



thuiswedstrijd togen Naaldwijk on con 
uitwedstrijd togen DHC to goed, 
Twee, r,1orkwaÓ.rd;igo doolpun ton àf hoc. do wind 
twee. Aadjos hielp, 

.. Nadat Aad Rooduyn in de wedstrijd van vorige weck togen Don Hoorn eon formidabel . doelpunt scoorde (vanaf 40 m, in do kruising), meende keeper Aad Timmers dit af. ,gclopon.zond;;i,g t0.m00ton·overtroffon, 
Jlij con 1-0 stand voor DHL schoot Aad, vanwege zijn nervousiteit ook wol "van . bevaren" gonoond, do bal rechtstreeks in het doel van ziji:i, kolloga aan do over/ .zijde • 

. Dat kon allemaal, omdat do fel doorgaande Gerard de Hoogd de doelverdediger van Dl:IL misleidde, ···Een kostl:iàar wedstrijdpunt, dat Lcms,-4 ,ïat ·vorder bovon do dogrr,,datiozone bracht, 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR Mt1.ANDAG 15 APRIL 197 4 ( 2e Paasdag) 

14,00 uur 
10,00 uur 
11 .OO uur 

10,00 uur 
12,00 uur 
10.00 uur 

Lens 1 
R,F,C,2 
Lens 3 
Lons 4 - vrij 
Lens 5 - vrij 

- Toxas-DH:B ,1 -
- Lens 2 
- O,D,B,2 
Zie Avondwedstrijd 17/4 

.Lens 6 - vrij Zie andere elftallon. 
Lens 7 - vriJ Zie andere elftallen. 
Lens 8 - B.M.T.6 
Lens 9 - Valkeniers 4 
Lens 11 - Coleritas 9 
Lens 12 - vrij (zie andere elftallen). 

Avondwedstrijd Woensdag 17 april: 20,30 uur Lens 4 - A,D,0,5 

LIGGING DER VELDEN: 

R.~.c. - Essonburgsingol, Rotterdam. 
DE OPSTELLINGEN: 

G.O. 

Scheidsrechter: 

A,v.d.Linden 
M,v,Klaveron 
c.Prinsenberg 

L.Volkers 
J.Vrcugdonhill 
A.Janson o/d Haar 

L::JNS 3 
w. A.Tinmers 

Th.Boo• s 
O.Korteka11s 

LBlTS 4 

15/4 A,Timmers n,3 
LEUS 6 

F,Straathof n. 8 

LENS 7 
J,lfitting n.B 
G,Duivesteijn en 
A,Hook na11r 11 

LENS 12 -------
J. Verhoef n. 11 

ZOMER.'.VONDVOETBAL : 

F.Wubben na11r 8 
voor 17/4 als.bekend 
Afschrijvingen voor 17 11pril 
uiterlijk voor zaterdag 
13/4 bij G.Oostrom 
LN'TS 8 

als bekend 
10. W,Krol 

J,Witting 
F.Straathof 

en F,Wubben 

LENS 9 
met C,v.Deolen 

LEN'S 11 

mot G .Dui vostoijn 
A,Hoek 
J. Vorbarendse .. 
W.Michels 

en J. Verhoof 

AFSCHRIJVINGE!:T: Op do bekende tijden, plaatsen en.onder de 
tolef.nos. vermeld in de Lonsrovue van 
9-1- 1 74. Toegevoegde spelers en aanvoerders 
dienen zich in verbinding to stellen mot 
Dhr. J.v.wassem, vrijdagavond tussen 21 on 
22.00 uur telef, 68,65,11. 

Volgende weck volgen over deze kompotitie nadere modedolingon 
in de Lonsrovuo, alsmede eon lijst van do spelers, welke zich hiervoor hebben aange• eld. 

Van do Seko zijn a.s. maandag vanaf 9,00 uur do horen Ch,Bloks, R,Bom en H.Jacobi on vanaf 11 .00 uur do heren G,Bouman en J .v.Wassom op hot veld aanwezig. ' 
VOORLOPIG PROGRAMMA SE!:TIOREN ZONDAG 21 APRIL 1974, 

4 14,30 Uur Vorburch 1 - Lens 1 



11,00 uur Lens 2 
' ~ ' 1 

Lens 3 
- -Foycnoord 4 
- nog niet b0kend 

U 
.. , ···' 

' l "t;'J.cél§Ol'l Bonior(D _2ç,_nd~- 7/4-1974, 

12.00 uur V.V.P,2 
12.00 uur A,D.0,5 
14,00 uur Oranje Blauw 
12.00 uur B,T.C.2 
12.00 uur B.B.W,2 
12.00 uur V.V.P,7 

- Lens 4 
Lonn 2 
P.D.K.2 
D,H,L.3 

- Gouda 2 1-2 
· - Lens 5 - i,ot!G 3 1-7 

- Lens 4 1-1 4 - L,ms 6 
- Lens 7 Wostlandia '5 - Lenr•1 5 3-0 

1 ~1 - Lens 8 
- Lens ,9 

R.K,D.,E,O, 5 - LenE 6 ,. 
Colo:.'i to,s 4 .. Lens 7 
To::rn.s /D. H., :il • 6 -- Lo~s 8 1 0. 00 uur-. I;ens 11 

11 "30 uur Lens 1 2 
- P.D,K:,6 

,r.-G.D.s.7 H. v ,Holle!'O.d 4 
0:cnnjo Blmiw 

_, Lens 
7 - Lül1G 

9 
12 

2-0 
1-1 ----·-·--P.11.ASDRIVE. -' -~ 

,.. -~ . 
Op. de 4e avond van do Paas-drivo heb·bo!"l cl.o lei:lc.cs van ho.; algemeen klassoraont, 
Honk de Groot on Jos Wi t-ting, hun i:,osi tic sterk verbeterd cl.oor 'beslag to leggen 
op do o.vondprijs. !.fot 5,693 pu.'lton waren zo v~ijdago,vond do boston. 
Do stand· in do kopgroep is nu: ·• · 

1 • Wi t.ting - cl.G Groot 
2. Th. ón.",LHoofnar;ol 
3, Blok - Peeters 
4. Brouwer - fä,von 
5, · _v.d. Steen - v.d. Tol 

21,246 pnt, 
20.382 " 
20.052 " 
19.732 " 
19.496 " 

l',. s. c'l.onderdag word -b' do laatste avond gos po old, Ue hobbOn het lclassor.mnt in 
groepen ingedeeld, we1éÎrdoor cl.e hpogston togen elkaar spolon. Do· lager gèlclas
seorden no.tuurlijk ook. Hierdoor hopen wo de spanning nog r.teor op to voc,ren. 
Uo bog:!.nnop donderdag om 21 .00 uur, r.tàar zorg, dat nu eens iedereen op·tijd 
o.amrnzig is. 

P R O G R i\ -~r !l(J, JUNIOREN 

ZOHDAG 14-4..:1974, 

LENSTOFJRNOOI VOOR Lens 2, 9 en 16. 
JilAt,NDAG 1 5-4'--1 97 4, 

Lens 2 (Lenstoernooi 14/4) 
14,00 uur Quick Stops 2 - Lens 3 
14.00 uur Lens 6 Vorburch 3 
z;,TERD;,G 13-4-1974 ._ 

·15,00 uur 
Lens 1 - vrij 
Vredenburch 5 
;Lens 5 - ~ij 

(o.v.v.Ó,-toernooi 
·· Lens 4 

14/4) 

Lena 9 - vrij (Lenstoernooi 14/4) 
Lens 10- vrij (O,V,V,O, toernooi -1 .. ~/4) 
Lens 11- vrij 

16 .1 5 uu:r 

13,45 uur. 
13 .oo uv.r 

,, 3, 45 uur 

15.00 uur 
11 .15 uur 

', 3. 30 uur 

13,45 uur 

Lens 12- R.~.S.3 
Lons 13--. vrij 

_.Cror.1vliet 6-.- Lens 14 
Lens 16 - Scheveningon 11 

(Lenstoornooi 14/4) 
Lens 17· · - Velo 18 (o,v.v.o.toer-

r.ooi 14/4) · 
Vrocl.enburch 1 7 -- Lons ·J 8 
Spoorwijk"8 - Lens 19 

S,O.A,2 ·· Lons 20 
Lens 21 - vrij 
Lens 22 - v:r.ij 
Lens 23 - Ve2o 22 

(B,],[,T. to.er·· 
ncoi 12/4) 

AFSCIIBIJVIHGElî: 

KaKa. ------

Terrein: ------·-· 

Nijkerkla.an 
V3 

V1·ocl.e11burchwog, Rijswijk 

V2 

Reçl.orijkorstraat 
V1 

V2 

Vrodenbu;:-clme;,;, Rijswijlê 
.E;e,1gelolao.n 

Oclcon burg!: 

V3 

·i1_:. 

. ., . ··-

Schriftolj.j½:: v66r vrijdagavond H'l.30 uu~' biJ è.hr,G,v,,tl.Stocm, Nunspootlaan 
vrijdagavond tussen 18,,15 on 19,30 uur (a:0.tslv.:\.toncl in geval 
ziokt0): A-lclassers ( •j t/r.1 8): dhr,J,Hop, tel.94«+1,59 · 

303. -
Tclcforiisch : 

B-klassors (9 t/m 15): !Clubgebouw, tol. 66.13,14 
C-klassers (16 t/r.. 23), cl.hr.R,Bockor, toL.55,94,77, 
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In noodgevallen _kunnen. dq junioren nó1 op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11.00 
uur afbellen bij dhr,G.v.d.Steen, tel. 39,86,94, 
l"FKEURINGEN: De juni.oren t10eten bij slechte weersomstandigheden steeds de af- . 

keuringslijsten raadplogon.· Tolefonischo informaties worden hiorovor 
niet verstrekt. Ook niet voor do toornooion. 

lHEr--OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afgolopon wookoind krijgen do volgende spelers 
2 extra reserve-beurten: Th.v,d,Voort (31/3), C,Hooghiemstra on 
A,Grir:1borgon.,.,. / · / 

Bij herhaling volgt uitsluiting van deolnoming aan do kompeti tic·
wodstrijden. In dat geval blijft do verplichting tot botaling v,:,.:1 
do kontributie tot het eind van het seizoen (30 juni) gohandhaaf:L 

TPJ,IlHNGE!r: Nico Drabbe kan in verband mot oon rugblessure do trainingen voor 
de lagere B- on C-klassers on do .keepers -niet 1Jeor verzorgen. 

=========== 
Aangezien do kompoti tie roods in oen ver gevorderd stadium vorkeo:. t, 
worden dozo trainingen vanaf hodon definitief stopgezet. 

0 PST ELL INGEN voor zaterdag en maandag: 

LEHS 3 : A,Heynen, R.Hulsor.ians, A,ICleiwegt, G,Lelievold (2x), B,Ruiteruan, 
R,Vorbarcmdso, A,Brouwor, P,Booms, J,Slabbers (2x), U.v.d.Lindon,(2x)_, 
J;Totteroo (2x), G.Hogervorst. Ros.: C.Hooghiomstra. 
Samenkomst: 13,30 uur Quiek-Steps-terrein, 

Llill'TS 4 11..'.io Groot, R,Hoomskerk, R.v.Hoek, J,Hollink, W.v.d.Linden (2x), 
R.v,Luxemburg, P.Meyer, P,v,Rijn, J.S_labbers (2x), M.v,Wasseo, · 
J,Tetteroo (2x), A,Iloefnagel, F,IClos. Leider: Dhr,A,Blok. Samenkotist: 
1.1-,30 uur Vrod.cnbureh-terrein. 

LEHS 5 

LEUS 6 

LEJITS 9 : 
LE!rn 10: 

L~TS 11: 

LENS 12: 

LEl'TS 13: 

LE!TS 14: 

L:i:tîS 16: 

vrij (zie overige elftallen). ZIE ELFTAL VliN DE WEEK 

R.Bom, E,Booms, p;'Driossen, J,Iloutsohilt, F.Jonker, R.v.d.Linde, 
F,!([agnee, F,Mngnoo, F.v.Os, J.Ruyters, E,Teun:i.s, J,de Waal, F,Wouters, 
A,Slabbers. Leider: Dhr,F,Flumans. 

vrij. 

vrij. 

ZIE ELFTAL V;,N DE WEEK 

vrij. T.v.Maren zie o.v.v.o.-toernooi 14/4: .Lens 10. 

Als bekend: P,v.Domburg, H.Uding, II.Coli, P.v.Duyn, P,Blom, C,Lip• an, 
R.Wijsman, F,Kortokaas, 1,Lejowann, D,v,d,Zwan, R,Tokkio, l'f,Groen, 
E.!Ioven, Leid.or: Dhr.II,Bijstorvold, 

vrij. R,Iloppenbrouwers zie o.v.v.o.-t'?ornooi 14/4: Lans 10. 

H,Groenowegon, A,Koevoots, cle Groot, R.Kleiwegt, J,Wa.ssorman, 
H,Ellingo1", J.Spoler, lI,Wubben, A,Hoonstok, A.Gordijn, T,Mooyman, 
L,Oostervoer, A,Pelt, P.Dullaart, Res,: A,Grimbergen. Leider: Dhr,San
difort. Samenkomst: 13,00 uur Lens-terroin. 

F,Fortr.1an, lf,Frantzen, R.v.Loon, O,!Iuis, R.Noordoloos, J,Ric:imen, 
P,v,d.Burg, A,Overgaauw, P.Valkenburg, R,Verstoeg, C,Vermeulcn, 
P.Lolyvold, Leider: Dhr,0.Kortekaas. · 

LINS 17: R.Bon, W,!Ieynon, E,Kauderer, A,Koevoots, S.v.d.Jfaer, F,Vorbarondso, 
F.v.Velzen, P,Lucas, c.v.Rijk, R,Keyzer, Th.v.Luxer,1burg. Leider: 
Dhr.W.Michols. 

LEffS 18: 

!!~~-!2= 
LEHS 20: 

LI:tTS 21 : 

LEîTS 22: 

Als bokond. Leider: Dhr.J,Colpa. Samenkomst: 14.00 uur Lens. 

Als bekend. Leid.or: Dhr,II.Verbarendso. Samenkomst: 10,30 uur Lons. 

Als bekend, zonder J,TI:ramor. Leider: Dhr,R.Peters. 
Samènkorast: 12 ,30 uur Lens, 

vr:i.j. R,Viersen ) zie Lens 23. R,Stravers ) 

vrij, 



LENS 23: ---~--,- C,Coenen, L,de Gruyter, R,de Haan, R,Ieporen, J,Kok; füKleyberg, 
T.Plugge, K,Straub, J,Vogol,- B.Nieuwenhuizen, L.v,Lux0mburg, R,Vierson, 
R,Strav0:rs, Leider: Dhr.;i.,Banning. 

· vrijdag· 12 april 

zondag 14 april 

maandag 15 april 

Toernooi agenda voor het Paa.s-weok-ond 
Junioren, pupillen ·en welpen. 

Rijswijk toernooi·· voor J:,ens pupillen 1 · on uolpcn 1 
BMT toernooi voor Lens 19 
Lens toernooi voor Lens 2, 9 on 16 
OVVO toernooi (Amsterdam) voor Lens 1 , 10 en 17 
Duno_ toernooi voor pupillen 4 on 5, welpen 3 en 4 

-----=---=---------------------------------------------------------------. ---·- ' 
vrijdag 12 april, Do v.v. Rijswi~k organiseert op Goc,de Vrijdag een 

pupillen/welpen toernooi·, dat zal worden gehouden op hot 
spo:::-tpark "Prinses Irene" aan de Schaapueg te Rijswijk. 
Aanvang: 10.00 uur. Prijsuitroiking 16.00 uur, · 
De deelneme-n1:J:o··vcronigingen zijn: L.F.C., RKlfIK, Lens, 

•' RVC, Vrcdenbu:;:-ch en Rijswijk. 
De wedstrijden duren voor do pupillen 2 x 12½ minuut 

welpen 2 x 1 0 mihu ton 
Tijdens do pauze V(3-n 12,45 - 13,45 uur zal aan do leid0rs 00n broodmaaltijd uor-
don aangeboden. Ilcren spelertjcs noem zelf eon lunchpakket mee, vergeet vooral 
geen trainingspak of extra trui en breek de tont niet af, terwijl jo·lcider zit 
to eten. 

Programma voor Lens 

Pupillen veld Welpen veld 
10.25 uur R.v.c. 2 10.00 uur R,V,C. 2 
11.20 uur L.F, C, 3 10,55 uur L,F.c. 3 
1_ 2. 15 uur Vreci.on 1i. 1 11,50.uur Vrcdcnb. 1 
14. 10 uur RKWIK 3 13,45 uur.RKllIK 3 
15.05 uur Rijswijk 1 14.40 uur Rijswijk 1 

Pupillen 1: T,v.d.Burg, ·R.Grocn, R,v.d.Hoek, L,Janmaat, F,Lokahena, R,Loveriks, 
M,Meerman, R,Michels, H,v,d.Nieuwenhuison, F,Rens, M,Veonman; M.v, 
Zwol, Leider: Paul v.d,Steon. Sa~enkomst: 9.15 uur Lens-terrein. 

1folpen 1 : M,v,Adrichcm, U,Colpa, E,Eijkolhof, R,Groen, B.Heomskerk, R.v.d.IIoo',, 
R,de Jong, M.v.d,Lans, J.Odonkirche11-, P,Pronk, L,v.Rijn, E,Valontjn, 
Leider: Hans Zoun. Samenkomst: 9 •. 15 uur Lens-t0rr0in, · 

_;::;::==========-=====;;;===============-=====-=====--===================-=----=:-- _•....: .. ,= 

· .. :vrijdag 12 april: BMT toernooi voor Lens 19, 
Wij ontvingen.van onze naaste buren "Biedt Moedig Tegonst1.r:1é.' 
een uitnodiging om deel to nemen aan het C-klasso toernooi, 
Lens is hiervoor ingedeeld in poule 2 mot Duinoord, Semper 
Al tius, Quiok en BMT. Aanvang: 1 0 ,30 uur. Pri jsui tr0ikiiig, 
15.15 uur. Lens 19 mag mot 13 spelers verschijnen en spoel, 
om 10,30 uur tegen Duinoord 

11 . 45 uur 11 Semper Al tius 
13, 35 uur "· Quick 
14.50 uur " BMT. 

Lens 19: P,Brochard, S.,Bruens, R,Coli, R.Duyndam, J.Eys, 
J,Frruiken, R,Kauderor, I.v,d.La.ns, H,Plankon, 
R,Rov0rs, S.Teunisse, R.Wossels, M:v,Baggum. 
Leider: Dhr.II,Verbarendso. Samenkomst: 10.00 u.Lons, 

Zondag 14 april (1o Paasdag): 

GROOT LENS TOERNOOI VOOR L:rr:trs· 2, 9 en 16. Aanvang: 12.00 uur. 
Ondanks diverse moeilijkheden, in verband mot de hoog nodige reparatie va.n on:oo 
volden, is de toernooikommissio er toch in geslaagd enkele bijzonder interessm1t. 
toernooien do komende weken to kunnen realiseren. 
1e Paa13dag wordt ons 1G junioren toernooi gohouçlon en wij hopon, d'.lt vele Lom:
ledoh dè drukte va.n de ongezonde autowegen zullçm mijden on eon brokje gezornlhei: 
on öntspanhing komen opdoen op onze terreip.on, De dGGln0mendo verenigingen zijn 
bewust gekozen om een spcmnend ve~·loop van ho-: toc,rnooi te. kunnen garanderen. 



\· ,~· ... 

. -~- /} • .i. . . ' . . ' ; ···Zonder' Lens 2 en 16 tekort te doen, tippen wiJ Lens 9 als poule-winnaar, Voor 
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vele Lens-leden zullen de wodstrijd,:m van· fü'.t elftul · een lust voo'r het oog zijn, 
uat deze trainer/leider ·in •0éîr seizoen not -dezó groep spol-:irs heeft bereikt, 
is de trots v,m de jun'forenkÓmmissie. ··· . · , · · 
Elke vere)l:i,ging vcirschi.jnt met 3 elftallen om te strijden om 1 verenigingsprijs, 
Bovendien kan elk elftal eon 1e of 2o prijs voroveren in zijn 'afdeling. Op daze 
1 o Paasdag heten wij van harte welkom: 

RVG uit Rijswijk 
Goal uit Rotterdam 
ODS uit Dordrecht 
s ,v. Virtus uit Zevenbergen, .,,;• 

Duur der w0dstrijden voer allo olftallon 2 x 12½ minuut. 
Scheidsrechters zijn de heren: P.J. Bakvis, M,v,Rijswijk, E,v,d~Klaauw, 

G,J,Harland, T·.Stevens on II.Martens. 
Programma: · · ·, 

Lens .2. veld Lans 9 veld Lens 16 veld 
12.00 uur RVG 1 ,_ 

. 12. 30 . ' Virtus 1 uur 
.. ·1.3. 00 uur ODS 3 , Virtus · 

14,00 uur Goal', . 1 : RVG 
14.30 uur Goal 2 
15 .oo uur Goal 
15.30 uur ODS 1 
16.00 uur Virtus 3 . ODS ·· · 
16,30 uur RVG 2 

DE JL'NIORENKOl@!ISSIE WENST ALLE DEELN~MENDE VERENIGINGEN EEN SUKSESVOL EN 
SPORTIEF TOERNOOI TOE! 

Lens 2: 

1 
2 

3 

1 

J.Apperloo, G,Bloks, G,Golpa; G,v,Gesscl, J.Janmaat, R.I.avooy,· :· 
P.Lcjcw'.l.an, R,v;d.Mcer·, A.Baven, R.Bcrtens, A.Mulder, F,Veeren {2x}, 
L,Koning. Leider:. A.v.Baggum. Samenkomst: 11-.15 uur.Lons-to:i;roin>:.:: ... . . 

. . 
Lbns · 9: ',1.,;.,V:elze~, E.Landmrin, P.Perroyri;. T.de Ka'k, R,v,d.LaM, :P.IIop, 

M,lfolters, O.Borst, .G,SchenkoJ:s; A.v.Kleef, ''1!. •s::Oravendijk, B.de Niet. 
' 

·Leider: J.Zeet. Samenko• st: ·11.15 uur Lens-terrein. · .. -•··· 
· Lens 

. ;, ' 
' .. 

'16':' F .Fortm;:m, 1f .Frantze;,.,, R. v •. Loon, ó .Huis, R.NoordÓloos ,· 1~.0vergaauw, 
. J.Riemeh, ·P,Valkenburg, R.Versteeg; G,Vermeulen, P,v.d.Burg, P,Lelyveld, 

Leider: 0. Kortekaas. Sa• enkoms t: · 11 • 1 5 uur Lens. ·. .. 

Zondag 14 april (1o Paasdag)· OVVO toernooi te Amsterda• voor Lens 1, 10 en 17. 
l,anvang 10.00 uur. IIët OVVO toernooi is gelogen aan do Verlengde 1tadioweg, in-
. • gang tqgenovcr de Jaap Eden Baan, 

Drio Lens elftallen trekken a.s. 'zondag in alle vroegte naar Amsterdam o• daar gezamenlijk een aantal punten to verzamelen om de verenigingsprijs moe naar Don 
Haag te brengen. Wij betreuren het ten zeerste, dat de aanvang is gesteld op 
10.00 uur, wat nao.r -onze mening veelst te vro'og is voor 1e Paasdag en voor vere
nigingen, die van buiten de stad komen. 
Dq wedstrijdduur is voor de J\.-junioron 

Deelnemende verenigingen 
Programcm: 

B-G junioren 
· z'ijn: Schoten 

2 x 20 minuten 
2 x 15 minuten 

uit Haarlera•, Zilvermeeuwen en OVVO, 

Lens 1 Lens 10 Lens 1:7 ... 
11 .00 uur Zilvermeeuwen 10.30 uur Zilvermeeuwen 10.00 u.Zilvermoeuwen 
13,30 uur OVVO 12.10 uur OVVO 1:,40 u,OVVO. 
15,10 uur Schoten 14,40 uur Schoten 14;10 u,Schoton,. 

Tijdens de pauze van 1245 tot 13.25 zal er een lunch wordèm aangeboden aan de 
heren leiders. (Opmerking: Diverse verenigingen schijnen or vanuit to gaan, dat do leiders de grootste hongerlijders zijn). . . . · · 
Lens 1: L·.:aaaras, G.Böesoken, E,Hoefnagel, A,Jungschlägor, R.v,Noort, A.Schnei<ler, 

G.Troraraelen, R.Zoun, J ,do Hilstor, !,!.I!eynen, H,Straver, M.v.Baggum, 
P. de Wolf, G ,Lelieveld ( 2x). 
Leider: Dhr,G.Franko. Samenkomst: 8.30 uur Lens-terrein, 



v.c.s.5 - Lens 9. 
Lens 1 0 -' ·Quick 6 
Lens ··11· ··· '.:..-v. V .P. 7 
Lens 12 - O •. D .n. 4 
Ccleritas 7· - Lens 13 
Vios 1 . "-- Lens 14 
V. u·; c • 14. -, Lens 1 6 

' .... •·· 

!IET ELFTAL V,\N. DE WEEK 

2-2 
6-0 
5-3 
5-0 
2-3 
1-2 
3-0· 

·•.Lens 17 
Lens 18 

.. G,D,C.P,H.1 
.... , .. Velo' 21 

Vios 1? 
Lens 22 
Duno 11 

-v.C.s.11 2-~-'. 
'- H,E.s.~· 0-2 
~ Lens.19 6-1 
- Lens 20 ·. 1 -2 
-- Lens 21 0-2 .. 
- Toxas/D,H,E, · 3-2 
,- Lens ·23 11-0 

Dit weekend zullen de laatste elftallen worden opgeroepen nls afsluiting van :':.o 
eerste rondo. De A-elftallen worden, ~:•~.~~.opgeroepen, voor· d0 _zw(l,ardere kar-
weitjes. , 
Zoals U ,uit het redaktionele n~euws heeft !cup.non lezen, is, de inzet van do jon , 
gons rijkelijk beloond en alleen Il!aar con stir.iulans ·on r.l()t nog moer inze\ on bol ... 
lotjes trekken, door to gaan; 
Volgende weck worden opgeroepen de elftallen pupillen 4, leider Fréd de Kleyn, 
on Lens 18, Lei_çj.or Jaap Col pa, v.1nw.::g.e_ autopech op 30 maarf. · ' . : 
Voor dit 'Weekend Lons',21, ·leider lf,v.d,Tol, k:r;:mtenaktio op zaterdag. 
Samenkomst: 10,45 uur Klubgebouw, Zij worden schriftelijk opgeroepen • . 
Vc,or zatexdag, zondag en r,10.andag·,10rden do spelers van A 5 on A 6 telefonisch 
opgeroepen. 
Gezien het overladen wedstrijdprogramma voor dit week.:md en do reeds door15egovcr.. 
nrnûen van zijnde nie,t a,anwezig, hebben wij dit wci'ekend 4 elftallen • ooten inscl.•.0 -·· 

kolonorn hormaa~ ons .progra• to-kunnen afwerken. 

PROGRAMMA PUPILLEN EH' WEL.PEN 

PUPILLEN 

ZATERDAG· 13-4-1974, 

12.30 uur. Laqkkw9:.rtier 1 
12 .45 uur Lens 
12,00 uur G,D,S.3 
12,45 uur Len~ 4 
12,00 uur Lens 5 
12,45. uur· .Ri~swijk-·& ·· 

HELPEN 

Z,~TERDAG 13-4-1974, 

12,30 uur 
11,45 uur 
12.00 uur 
11.00 uur 

9,30 uur 

Quick ;steps 1 
Lens 2 
Gona 2 
Lens 4 
Lens 5 - vriJ 
Die Haghe 

;,FSCHRIJVIliGEN: 

Terrein: 

- Lens 1 (Rijswijlf 
,- Spoorwijk 1 

toorn, 12/ 4) ... Jansoniuss traa t 
V2 

-, Lens 3 
. - G,D.S,4) D t . 15/4 

) uno- oo:rn.ooi · . - v.c.s.5 
'Lens 6 

- Lens 1 (Rijswijk toern,12/4) 
- Velo 2 

Lens 3 ) Duno-toorn, 
- Vrodenburch 5) 15/4 

- Lens 6 (vriendsch.) 

Ern.snusweg 
V3 
V1 
Schn:apwog, Rijswijk 

Ni jkorklaan 
V2 

. B0rcst0±nlàan 
V1 

Steenwijklaan 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dh:r. G.v.d. Steen, Nunspeetlaan 3:;o, 

Telefonisch vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval v,in •. 
ziekte), tel. 66.13.14 Klubgebouw. Voor ä.e toernooien op vrij:dngi, 
Donde·rdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur, ·Tcl.66.13.14, 

Il_'.l noodgpvallen kunnen de pupillen en welpen nog op zat_erdagochtend tussen :10,00 
on 10,30 uur afbollen. Tol.66.13.14 klubgebouw. · ·· · · 

;,FJ(E(JRINGEN: Bij· s'lechto weersomstandigheden steeds eerst de afkcuringslijsten , 
· · ra:idplegcn. Staat daarop bij "Pupillen on Welpen" vermeld: "GOEDGB-· 

KEURD", dan steeds naar ve.ld of punt van samenkomst komen·. IN DIT 
GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR EV.El',TUET~ 
AFKEURINGEN. 
Staat ;bfj · do afkeuringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermelu::--- · · 
11 ZIE AFI(E(JRIJWSLIJST" , dan • oet als volgt worden gohandGld: VoOr tk. 
thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden goraadpleogd,·Zi.jn de 
wedstrijden van Lens 12, 16 on 23 goedgekeurd, dan gaan ook 
de Pupillen- on lfolpcn-wedstrijden. op ons vold door.' Ui tslui tcnd 
voor de uitwedstrijden r.ng in dat geval telefonisch worden goïnfor-

10 • eerd, of hun wedstrijden_ doorgaan.(Tel. 66,13.14) en nol zaterà::11cs-



Lens 10:. • R,v,d,Kruk, J,Lausberg, J,Lustonhouwer, M,Pcpcrkarap, _L,Rc_csink, _ 
J.v:Rïjn; .f,·Bronger, J,Brochard, T,.v,Maren, R,Hof• an; E,v:!Luxorapurg; 
P ,Dev_iloc, R,Hoppenbrouwèrs. _ " , 
Leider: Dhr,N.Drabbe, Saracnkorast: 8,30 uur Lens-terrein, 

' . ' 
Lens 17:. R,Bon, W,Hcynen, E.KaudèreJ:', A,Koovocts, S.v.d,Meor, F,Vorbarendse, 

F,v,Velzen, P,Lucas, R,!Coyzer,C .v,Rijk, R,Coli, P,Br·ochard, Th,v,Lµ-
xemburg. Leider, Dhr,W.Michels. Samenko• st: 8,30 uur Lens. · · 

-----=----------------------- --------------------------------------------.. --- --
Maandag 15 1;-pril (2e Paasdàg) Duno toernooi voor Pupillèn 4 on 5 

1folpen. 3 en 4. · 

-Het Duno terrein is gelogen a:J.n de Mgr,Nolcnslaan,bij do Thorbcckelaan. 
,\anvang toernooi 12 .00 uuri Prij sui trciking 16 ._oo· uur: Wedstrijdduur 2 x 8 mi
nuten, Doclncracnde v_oroniBingon zijn: Rijswijk, Schoveningon, Duno on Lens. 
Prograraraa voor do Lens elftallen: 

Pupillcm 4 Pupillen 5. _; Welpen 3 . Welpen 4 
12.oo·uur Rijswijk 1-3,00,uur.Duno 12.40 u,Rijswijk 12.20 Duno 
13. 20 uur Scheveningen 14. 20 uur Scheveningen 14. 00 Schoven. 13. 40 Schcvm:, 
15.20 _uur Duno 15.00 uur Rijswijk 14,40 u,Duno 15.40 Rijsw::.:k 

De vereniging,•dio r:ict zijn vier elftallen het raceste aantal punten heeft weten 
to_vorzamelen, kont in het bezit van oen fraaie wisselbeker. 

Pupillen 4: R,Buys, D.Franken, R,Frorabcrg, R,de Gruyter, R.do Haas, P.Krol, 
I!.Raaphorst, M,Rieraen, R.v.Ruyven, J.Schneider, J,v,Straaicn, 
T.Wandcrs, F.WellinB, Leider: F,dc Kleyn. 
Sar:ionkorast, 11.15uur Lens-terrein. 

Pupillen 5: E.Buysen, R,Gir:iberg, R,Goedhuys, F.Uooghierastra, B.IIoppq!]._brouwer,_ 
K.de Kloyn, J,Krijgsraan, M.Lustonhouwor, R,Matthijsscm, N,Noort, 
E,Sandifort, M,Sentcn, P.Tettero, F.Valkenhof. Leider: Dhr,Hoppon
brouwer. Samcnkoast: 11.15 uur Lens-terrein. 

Hc-lpen 3: M.Bon, n:Driosson, M.Dutrée, R,Frankc, A,Franken, C.Jioefnagel, · · 
R.IIouweling, 1f .do Jong, _!.Kaffa, n.v.Pruyssen, T:v.Pruyssen, · · 
E.Vos, Leider: Jos v.d.Endo. Samenkorast: 11 ,15 uur Lens-terre.in.· 

ifolpon 4: M,v.Bohooraon, M.v.d,Booga11rd, R.v,d,Boogaardt, B,Boelhouwor, 
A.v.Gorp, R,Houwcling, J.Koevoots, R,do Kroon, R.Niggebrugge,· E.Uar
raenhoven, Il.Zoek, L.v.Leouwon, Leider: Lex v.d.Jfoer. Samenkomst, 
11 • 1 5 uur Lens-torreih. 

Stond A-klassers Rogionaal-B, 

lîcptunus 
v.u.c. 
r;.D.o.rr. 
Katwijk 
Lugdunun 
Uilhel• us 
S,C,Lisse 
V, V .P. . 

'LE N S 
O,N ,A. 
L.FllC. 
1 s-'-(/ravendool 
s.v.w. 

Uitslagen Junioren: 

Lens 1 · ::- v.v.P.1 
Duind.S .V .1 - Lens 2 
Lons 3 G,D,S,3 
Lqns 4' G,]).A,2 

20 - 31 
20 26 
19 - 24 
22 24 
19·:-; 23 
19 21 
21 19 
17 - 18 
20 16 
18 15 
20 15 
18 - 14 
19 6 

Lens 5 - Spoorwi.jk · 3 

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

Tocrnooi-Sekr, 
J.C,Hop. 

Lens speelt nog Thuis tegen Wilhelmus on 
E,B,O.H, 

Uit togen S,C,Lisso, 
O.N.A. 

Zowaar goon gemakkelijke opgave om niet 
bij do onderste drio te eindigen. 

Ook do wedstrijd Lugdunu1:1 - Lens, 20 L1i
nuton voor tijd gestaakt bij do stand 
3-3, kan nog • oe gaan sproken, wanneer 
do standenlijst dit nodig maakt do ros-· 
terende tijd uit to spelen. Do stand 
3-3 is nl. als zodanig opgenoraon in boven" 
staande stand. 

J.C,13:op. 

9 



ochtend tussen 10.00 en 10.30 uur. 

OPSTELLINGEN PUPILLEN 

lens p1: Als vorige week (zie ook 12-4- 1 74 Goede Vrijdag) 
Leider: Paul v.d.Steen Samenkomst: 11.45 uur Lensterrein 

lens p2: Als vorige week (zonder P.de Groot en J.Schipperen) 
Leider: Rob Hoefnagel /Leider: J.Meule-

lens p3: Als vorige week Samenkomst: 11.15 uur Lensterrein man 
lens 
lens 

p4: 
p5: 

Als vorige week ( zie ook 15-4-' 74 2e Paasdag) Leider: F. deKley:1 
Als vorige week C-zonder M.Senten) (zie ook 15-4-'74 2e Paasdag) 
Leider: Dhr.Hoppenbrower 

lens p6: Als vorige week Samenkomst: 11.45 uui Lensterrein Leider:N.N. 

OPSTELLINGEN WELPEN: 

Lens w1: Als vorige week ( zie ook Rijs_wijk-toernooi 12-4-' 74 Goede 
Vrijdag Samenkomst:11.30 uur Lensterrein Leider: H.Zoen. 

Lens w2: Als vorige week Leider: Guus Heijnen. 
Lens w3: Als vorige week (met E.Vos) zie ook Duno-toernooi 15-4- 1 74 

2e Paasdag Samenkomst: 11.15 uur Lensterrein Leider:J.v.d.Ende 
Lens w4: A·ls vorige week ( zie ook Duno-toernooi 15-4- 1 74 2e Paasdag 

Leider: Lex v.d.Meer 
Lens w5: VRIJ E.Vos zie W3 ook voor Duno-toernooi en L.v.Leeuwen W4 

zie ook Duno-toernooi. 
Lens w6: Als vorige week Samenkomst!S.45 uur Lensterrein Leider:H.d.Groot 

UITSLAGEN PUPILLEN 

V.V.P.p1 ~ Lens p1 1-2 
Lens p2 - Gr-Wit 1 58 3-0 
Lens p4 - Vios p'S 7-0 
Lens p5 Ado p8 0-2 
Velo p6 - Lens p6 1-2 

Nieuws van de Daco: 

UITSLAGEN WELPEN. 

Velo w1 - Lens w1 0-0 
Lens w2 - R.v.c. w2 0-3 
Lens w3 - Vredenburch w4 
R.V.C. w4 - Lens w4 3-0 
Flamingo's w2 - Lens w5 
Vios w3 - Lens w6 0-3 

• 

0-1 

2-0 

Maandag 15 april 2e Paasdag spelen den dames een voorwedstrijd tegen 
Wilhelmus , op het Wilhelmusveld om 12.00 uur. Verzamelen in de kantine 
11.00 uur. Dit is een voorwedstrijd van de al gepromoveerde 2e klasser 
Wilhelmus tegen Verburch. 
A.s. vrijdag (Goede Vrijdag) is er geen trainen. 

!1 
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47e Jaargang nummer 37 17 ·april · 197 4 

DE ·LENS REVUE 
Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

Ov.ElRZICHT GIFTEN AKTIE Il'TTERIEUR, 
Garage W,van Hemelrijk 
N ,N. 
Drukkerij Rooduyn 
P.Burghouwt: stoffering voor 
J. Heynen: gratis leggen vloerbedekking, 

Fl. 500,
Fl. 500,
Fl. 500,-
Fl. 1000,-

Sportc~ntrum Duinzigt: entreegeld van bezoekende Lens-leden. 
Peter Meersjloek: 500 Zweedse kronen. 
Aad Bogisch: 2 sjoelbakken, 
•rat dacht· u alleen kapitalisten in het rijtje ? 
Ach, de Lens-familie kent ze ook en hun financiële steun wordt uiterst gewaar
deerd, Maar net zo belangrijk is uw steentje. Het gaat erom, dat iedereen wat -doet, De hele Lens-famicJ.ie moet zich betrokken weten bij hun eigen Lens-klubhuia, Daarom wacht niet af,doe iets! 
Stortingen t.n.v. P,A, J3urghouwt, giro 415575• zet op het strookje 1iAKTIE INTERiiJUR". 
Op zaterdag 27 april zal er een speciale avond zijn, die in het teken zal staan van deze aktie. Meer hierover ïn de Lens-revue van volgende week, . ,, 
TOPSPANNl:NG 
ROlTD LENS 1 

In een slechte wedstrijd wist LEUS 1 
toch van Texas DIIB te winnen. De doel-. 
punten werden gemaakt door Leslie Ha
zolzet ( ui•t een strafschop), Donald 
Schönherr en Wim Keetmàn •. De ,.,verige 
uitslagen waren zeer gunstig, hoewel 
niet helemaal onverwacht: Naaldwijk 
versloeg RKAVV met 1-0, Blauw Zwart 
won met 1-0 van LFC, Wilhelmus speelde 
·o-o tegen Verburch en DHL spoelde 0-0 
tegen Lugdunum, Velo greep de laatste 
str.ihalm door Lakwa"met 2-0 te verslaan 
on lijkt nu het vege lijf te redden •. · 
Door dit alles is de·spanning wel ton 
top gevoerd. Met nog één wedstrijd te 
gaan, delen drie klubs de vierde promo
tieplaats. Voorspellingen zijn in deze 
fase van de kompE;ti tie ___ onmogolijk te à.oen. 
Het programma voor zondag is als volgt: 
Verburch - L .ENS 
RKAVV - Wilhelmus 
Dl!L - Blauw Zwart 
LFC - Lakwa 
naaldwijk - Velo 
Texas - Lugdunum· 

!TIJILEn OM LEUS 2. · ~ 

Lens 2 leed de derde nederlaag in suc
cessie. Ditmaal tegen RFC, dat nu boven 
Lens uitklom. Lens 2 heeft het nu niet 
meer in eigen hand. Op z'n minst moet 
zonda~ van Feyenoord worden gewonnen om 
vervolgens te hopen, dat,áouda één of twee 
punten verspeelt. 

De stand-: . 
h 

1. Wilhelmus 21 30 
2. DTIL 21 29 
3. Bl.Zwart 21 - 24 

~:·i·i·i·~~:·······;;···;; 
5. RKAVV 21 - 23 
6, LFC 21 - 23 .......................... 
7. Verburch 21 - 22 
8. Lugdunum 21 20 
9. l'îaaldwijk 21 - 19 

10. Texas D!IB 21 15 
11. Velo 21 13 
12, Lakwa 21 - 11 

Hot eerste staat voor de ontzettend 
zware opgave Verburch in eigen huis te 
kloppen, Als dat gebeurt, sleept LEMS 
er minimaa~_een beslissingswedstrijd 
uit, Wilhelmus zal van RKA.VV moeten· 
winnen om het algoheel_kampicenschap_ 
to behalen, terwijl DHL van Blauw Zwart 
moet winnen om nog kampioen·te kunnen 
worden. Lakwa kan hooguit een beslissing
wedstr:i.jà.•f9rceren als tegen LFC wordt 
gmroi:mon·, ·maar dat moet Velo het loodje 
leggen tegen streekgenoot Naaldwijk, 
De onderste vier: 

9. RFC 2 21 19 
10,Gouda 2 21 - 18 
11 .L E N S 2 21 - 17 . 
12,Postduivon 2 21 - 10 1-, 

' ' 



LENS 3 BLIJFT WINNEN 
Het derde versloeg" ODB 2 J;Jet 3-1 • .. .... _ ...... De boy:~gs;!;c;:, _dJ:ic:. ____ ..... ----- ........ · 
KonkuJ?-ren t DJIL won mot 1-0 ·vän 1-lès t:.. 
landia, terwijl TOGB definitief werd 
uitgeschakeld door" van PDK ~e verliezen:, .. 
Zondag de laatste wed.strijd. :togen Sclie
ve'nirigeri-. Bij winst zit er in elk geval .. 
oen beslissi~gswedstrijd in. · 
n.i.p. 

1. 
2. 

c.J• ... 

L EN s 
"DIJL 2 
TQÖB. 2· 

. . - ..... 

3 19 28 
18 - 26 

.. ... 18 21 

Staande aan hot begin van do lijkstoet van agent Son.10 gaan onze gedachten terug naar zijn akt:fvi t()iton on zijn even plotsolingç, als zinloze dood. Op maandag 24 maart 197'4 )'Terd aan oen van zijn naafè_te familieleden de overlijdensakte overhandigd. Zonder zich te kunnen verwerori, was hij van achteren neor.-r;ostokon. . .. , .. · 
Zijn dood moest de oplossing brengori voor hot schijnbaar onoplosbare probleem, ·,marvoor het ui tvoorond comité vim· do afdeling, waarbij Sen.10 werkte, zich gostGld zag. De agenten 4 t/m 12 va'l de organisatie funktioneerden niet optimaal, or violen nl. voortdurend enige organen van daze agenten uit. Voor het voortbestaan van de afdeling achtte dit uitvoerend comité enige transplantaties noodzakelijk. Hiervoor möost'eon geschikte.donor worden gevonden, iemand met do hiorvoor geschikte organen. Zonder acht to slaan op de in Ncdorland bestaande rechtsregel, da 't r.10n geen organen mag weghalen zonder toestemming van do donor of dicna nabestaanden, liet hot comité zijn oog vallen_ op sen. 10, in ~et _midqon latend, wat zijn noning was; Dat do keuze op hem is gevallen, bevrcémdt ons nabestaanden, dab.r iri hot begin van zijn loopbaan werd gezegd, dat hij geen kwaliteit bezat. Door hom nu to kiozon, blijkt, dat het, uitvoerend comité con weinig konsokwont boloid voert. On raooilijkhodon te vermijden, besloot bovengonoeod comité ons nabestaanden voor con voldongen feit te stellen, door genoemde wet te negeren on hor.1 op heinelijke, doch doel treffende manier hot loven to ontneoen. Seri·;- 1 () kroo~; goe:r:t nogoli jkhoid tot verweer. ,, · • -

!Tij nabestaanden vinden dit onaanvaardbaar ! · Tcmeor,· daar hot comité dool ui-c,r.mb.kt van eon zich modern noemende organisatie ... In zo'n organisatie mag oen 'iror-· nachten, dat men oog heeft voor zijn leden" en dat deze in san10n·spraak oventuolci · problenen oplossen. Voor" de oplossing van bovongèrtoollld probleem verloor het uit= voerend afdelingsGomité dit oog maar; ·zodoende ons in verbijstering on afschuw achterlatend. · · · · 
Hu wij langs het graf trokken, een láatste blik werpend op dè roods half onder "arde on bloomsnippers bodcl;l:to kist, 'vragen wij ons af, of, wanneer men hot oog in de toekomst. vaker m;t ·de :zecrovérSlap bedekken zcu, .. or niet eon gelijkluidende tekst op do mogelijke grafsteen voor·de organisatie voorkor.itals die, welke nu ., .. , op die voor Sen,10 staat gebeiteld. Eon steen not bovenaan R.i.p. on''onddraan · d.o zinsnede "Hij stierf to vroeg en onnodig". · .. 

l''l.OGRAMI!A SEtHOREN' voo::i iONDAG 21 APRIL 1974. 

14. 30 uur Verburch 1 - Lens 1 
11 • 00 uur Lens 2 - Fcycnoord 4 12 .oo uur Scheveningen 2 - Lens 3 
12.00 uur v.v.P.2 - Lens 4 
12.00 uur A.:n.0.5 - Lens 5 
14.00 uur 0.BlCIUW. 4 - Lens 6 
·12.00 uur n.T.C.2" - Lens 7 
12.00 uur n.B.H .2 - Lens 8 
12.00 uur v.v.P.7 - Lans 9 (Zuidorpark 
10.00 uur Lens 11 P.D.K.6 
11 • 30 uur Lens 12 •- G.D.S.7 
LIGGING DER VELDEN: 

v.Arckolweg, Poeldijk 

Namens de nábcstaandon·, 
W.Englebert. 
Ams tcrdam, 31 · maart 1 97 4 •. 

Scheidsrechter: 

J.J.Mulder 
C.Prinsonberg · 
H. Dijkers 
J.Kruydonberg 
Il.Sanders 
E,E.Brook 
E, Talen 
P.Castenmiller 

2e ged.) A.v/d Tang_ 
G.v.d.Plas · ... 
A.Loykens. 

Vorburch 
~cheveningen 
v.v"p" 
..:i.D.O. 

~ . Hourtrustweg ingang naar IIoutrusthallen , 
'- 4o Zuiderpark - 9e Zuidorpark 2e· gedeelte 

Zuiderpark 
?. 0 .Blauw Schimmclwog 



B. T. C. IJzerwerf ( vanaf Meppel weg ~afBlaan:··zïclitclii.bür@êif vóo:i:'bi s· ' 
benzinepomp J,e straat links). · · :.:.':'. .' : .·:. . .. 

B,B, W. Ockenburgh 

VERZAMELEN: 

Lens 3 - 10,45 uur Klubgebouw LeIIB 7 11 .oo uur Klubgebouw 
Lens 4 11 .oo Il 11 11 Lens 8 11.00 Il Il Il 

Lens 5 - 11.00 Il Il 11 Lens 9 11.00 Il Il Il 

Lens 6 - 13.00 Il Il Il 

D E O l? S T E L L I N G E N: 

Lens 3 Lens 4 

als bekend als bekend 

Lens 5 

als bekend 

Lens 6 

m.W,Englobo::c·t 
m. O,Kortekaas 
en Th.Br-oms 

Lens 7 

als bekend 
m. J\.v/d Moer 

A.v/d Koer 
en J. Wi tting 

Lens 11 

als bokond 
ra. C.v.Deelen 

P.Haring 
on F.Wubben 

@. L.Egborts 
F.Wubben n. 11 · 

Lens 8 

als bekend 
m. W.Krol 

Lens 12 

als bekend 

m. J,Koetman 
F,de Kleyn 

on-B.Osse 
W,Englebort n.·6· 

Lens 9 

als bekcmd 
c.v.Doelon n.11 

,\FSCIIRIJVINGEN: 

.. . . 
Op de bekende tijden, plaatsen on onder de tolof.nos •. ,. 
vermeld in do Lens-revue van 9-1- 1 74. Toogovoogdo spelers 

.on de aanvoerders dienen vrijdag tussen 21 on 22.00 uur Dhr. 
J.v.Wassom.,.tolef. 68.65,11 op te bellen. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZüêIDAG 28 APRIL 197 4. 

Lens 1 , 2 on 3 nog. niet bekend. .• 

13.00 uur Lens 4 - Quiok 3 12.00 uur Lens 9 - Spoorwijk 6 
10.00 uur Lens 5 - lf,K. 3 .10.00 uur Q,uick 11 - Lens 11 
12 .oo uur Lens 6 ;- Duno 3 .,10.00 uur Gona 8 - Lens 12 14 .• 00 uur Lens 7 - !I,M,S,JI, 4 
10.00 uur Lens 8 - Gr.lüt 1 58/4 

.- zmiERA VONDVOETBAL : 

.. Aangezièn ims hiorover nog geen andero berichten heb bon bereikt, zullen wij do 
publikatie hierover tot volgende week moeten uitstellen. 

-1 ï Van de Soko zijn a.s. zondag vanaf 9.15 uur do horen G.Bloks en H,Jaoobi-
on vanaf 11.00 uur de horen G.Bouman on J.v.Wassem op hot veld aanwezig. ,. .• 

EERSTE KAMPIOEN IN J\:J\NTOCHT ! ----------=.----==--=-==-----
A,s. ·zatord,;_g begint om 15.00 uur op veld 2 do wedstrijd Lons 10 (jun.) - Scheve
ningen, U zul'; zich afvragen, waarom zo'n belangrijke wedstrijd op veld 2 wordt 
uitëovochten, wol. het is géon kwestie van organisatorisch wanbeleid, maar komt, 
omdat dit Lenselftal één wook later op do ti toi had gerekend, mae.r is nu dnor f,., 
lon van z'n dirokto konkurront in do golegonhoid "thuis" de welverdiende oo6st 
binnen te halon. · · 
Ondanks bovengenoemd ongerief hopen wij toch o·p · ,,:col steun; zoda't deze jongens 
lcrijgon, waar zo hot gehele jaar zo 'voor goia;.okt hebben, oen 'dikverdiond kampi
oenschap! Een trouwe supporter van dit elftal, die verdor onbekend wenst- to bH.:~ 
ven, heeft speciaal uit Frankrijk een stel schitterende kampioens-shirtjes over 
laten komen, waarin deze jongens zaterdag zullen spelen . 

. Nico Drabbo: ·-.. 
' ,. 

.~, ... , ...... ,. 
3 



4 

PRO G R.A MM A JUNIOREN 

zmTDAG 21-4-1974. 

12.00 uur Lens 2 
10,00 uur Toxas/D.H.B.1 
10.00 uur Lens 6 

z.:,TERDAG 20-4-1974. : 

14.30 uur Lens 1 
16 .15 uur Lens 4 
16 .15 uur Cromvliet 2 
16. 15 uur Lens 9 
15.00 uur ... Lens 10 
15.00 uur. J.;eps 11 
16. 15 uur Lens 12 
13.45 uur Lens 13 
13.45 uur Wippoldor 6 
13.45 uur A.D.0.14 
13.45 uur Velo 18 
15.00 uur Q,uick St.11 
13.45 uur Vies 11 
13,45 uur W.I.K.3 
12.00 uur Uostorkwartior 
13 ,45 uur Lens 22 

Lens 23 vrij 

' 
G.D.11..1 

- Lens 3 
- Wit Blauw 2 

-:- E.B.O .H.1 
- Velo 4 
- Lens 5 
- D.H.C,5 
- Scheveningen 
- H,M.S.H,5 
- s.v.a.w.2 
- Quick.St.8 
- Lens 14 
-' Lens 16 
- Lens 17 
- Lens 113 
- Lens 19 
- Lens 20 

11 - Lens 21 
- H,D,V,5 

DEUK AAN DE KONTRIBUTIES 

l,IrSQIIRIJVTITGEn: 

Terrein: 

V3. 
Groenondaal, Wassenaar 
V3 

V1 
V2 
Rodorijkerstraat 
V1 -

8 V2. 
V3 
V3 
V2 
Schoenmakorstraat, Delft 
Zuidorpark 
Noordwog, Wateringen 
Nijkortlaan 
M.Stokolaan 
Zuid9rpark, 2o. god. 
Duinlaan 
V3 

~chriftolijk: v66r vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d.Stoon, Nunspeetlaàn 303. 

Tol{lfonisch .vrijdagav.ond tussen 18.45 on 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte): A-klass.er~ ( 1 t/m 8): dhr,J.Hop, tol. 94,41.59 
. B-klassors (9 t/m 15): Klubgobouw, tel.66.13.14, · ··· ... 

· C-klassers (16 t/m 23): dhr,R.Bockor, tol. 55,94,77, 
In noodgevallen kunnen de junioren hog op zaterdagochtend tussen 10,30 on 11,00 
uur afbollen bij dhr. G.v.d.Stoon, tol. -39.86,94, 

:,FIOORINGEn: De junioren moeten bij slechte wo.ersÖrastaná.ighedcfö: stoods do afkeu
ringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt, . "· · 
~. 

NIET-OPKOMERS: Wegens niet-opkoir.en afgelop,on weekeind krijgt do volgende speler 
2 extra foserve-beurton: G.Hoynon. 

Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan de kompotitio
wedstrijden. In dat geval blijft de verplichting tot botali,ng · 
van do kontributio tot he.t eind van het seizoen (30 juni) gehand-
~~. . ,, 

"HET ELFTAL VAn DE WEEK" 

Vanaf nu worden or geen uitnodigingen moor verzonden. Alle ·oudors-Juriioren-Pu
pillen weten do inhoud van dit schrijven en zijn doelstelling, Alleen spelers vo-r 
assistentie van de kantine en/of velddienst, vooral tijdens toernooien, zullen 
telefonisch- door mij worden opgoroepon. · 
"Geen. oproep voor vrijdag ontvangen", dan verzamelen voor do krantenaktio. Zie· 
hiervoor do oproep in do Lens-revue. 
,Jr Icän niet worden afgeschreven, 
;,.,s. zaterdag om 10.45 uur verzamelen voor do krantenaktie bij hot Klubgobouw. 

Lens 18: leider J.Colpa. 
Pupillen 4: leider F.do Klo~. 

Volgende week worden opgeroepen Pupillen 1 (în Lens 12 voor zaterdag-zondag on 
dinsdag. 

DE OPSTELLINGEN: 

LillTS 1 : L.Baaras, C.Böosokon, E.lloofnagol, A.Jungschl1igor, R.v.Noort (2x), 
A.Schnoidor, G,Trommolon, R.Zoun, J.de Hilstor, M.Hoynon, H.Stravor (2:c'., 
M.v,Baggum. Leider: Dhr,C,Franko, 



LEN"S 2: J.APP<:;rlo?," G.Bloks, .. G.Colpa, G.v:Gessel, J.Janmaö.t, L.Koning, R.La
vooy, P.Lojowaan, R,v.d.Meer, A.Mulder, P.de Wolf, H.Straver (2x), 
R.v',Noort (2x). Leider: Dhr.A.v.Baggum. · -· c---- - ... · · ' .,v.~·----~,.-.,-~ . 

... "il::se-;,.t;n~-, c.rrooghiemstra, R,Hülsomans, A.KleiwQgt, G.'Lelieveld, 
M.Magnoe,(2x), B,Ruitcrman, F.Vo<ir<in, R.Verbarelidso, J.v.Velzen, 
A.Brouwer. Ros.: A.IIeynen. Samenkomst: 9.30 uur Texas-torrein • . 
H.v.d.J3rook, J\..do Groot, R.Heemskerk, R.v.Hoek, J.Hollink, w.v.d.Linden, · 
R.v:Lûxomburg, P.Meyer, P,v-.Rijn, J.Slabbers, M.v.Wassem, M.Magnoe (2x). 
Leider: Dhr.A,Blok. 

LENS 5: A.v.d.Aar, A.v.d.Berg,· R.Guit, A.Hoófnagel, G.Hogervorst, H.Keyner, 
F.Klos, E.Reesink, J.Tetteroo, J.Wijngaarq.';l, P.Booms, II.Ruyter, 
A.Slabbers. Leider:. Dlir.J,IIoynon. Samenkomst·: 15,45 u.Cromvliet-terrein. 

LENS 6: 

LENS 9: 
LEHS 10: ----

R.Bom, E,Booras, P,Driessen, J.!Ioutsçhilt; ,.F,_Jonkor, R.v.d.Linde, · 
F.Magnoe, F:v.Os, ·J.Ruytors, E,Teunis, J.do,Waal, F.W9u:t;ers. Ros.: 
J.v.d.-Voort •. ~Lo:i!der: Dhr.F.Flumans. • . ' '- ;';,; --

. :••, . ., ~' ,,; 

Als bekend, zonder do Niet. Leider!' Dhr.J.Zoot. 
~' t J t 

Als beko~d, mot B.de Niet en P.do Haas. Leider: Dhr.N.Drabbe. 

· GA MEE NA.i~R HET KAMP WEERT V!iN 7 t/m 13 JULI. 

L~TS 11: Als bekend. Leider: Dhr.W .Kouwenhoven. 

LEt'f'S 12: Als bekend. Leider: Dhr,H,Bijstorvold. 

ER ZIJN NOG 3 PLAATSEN OVER VOOR WEERT. 
,, 

LEl:îS 13: Als bekend. Leider: Dhr,B,Osse. 

.LEJITS 14: Als bekend, met W,Rots. Leider: Dhr,Sandifort • 
. Samenkomst: 12 .15 uur Lens-terrein. 

i:--

-,..·· 

GA MEE OP KAMP. 

LElîS 16: "F,Fortr.mn, 11.Frantzen, R.v.Loon, O.IIuis, R,Noordeloos, A,Overgaauw:; 
J.Riemon, P.Valkenburg, R.Versteeg, C,Vermoulon, C.v.Beok, P.Lolyveld, 

· Leider: Dhr.O.Kortokaas, Samenkomst: 12.45 uur Lens;· 

LENS 17: R,Bon, lf.IIeynen, E.Kauderer, ,A.Koovoets, S.v.d.Jfoer. W,Valontin, ·
F,Verbarend_se_, f.y.Velzen, P.v.d..J3urg, P,Luoas, R,de Keyzor, 
C.v.Rijk, Th.v.Luxemburg. Leider: Dhr.W,Miehols. Samenkomst: _12.45 uur 

LEHS 18: 

LEHS 19: 

LilTS 20: 

·, · ·· · . . (Lens. 
Als vorige weck. Leider: Dhr:J.Col'pa."Samonkomst: 14,00 uur Lon~. . ·.· . 
Als bekend. Leider: Dhr.H,Vorbarendse. Saraenkorast: 13,00 ~ur Lens, 

Als bekend. Leider: Dhr,R,Poters. Samenkomst: 12.45 uur Lens. 

LENS 21 : 

LENS 22: 

Als bekend. Leider: Dhr.W .v.d,Tol. Samenkómst: 11 .00 uur Lens. 

P,v.d,Brook, P.v.d.J3randc, R.Driescn,, II,Erkolcns, _T,Hoogevoen, 
R,J.Raaphorst, R,J.l,!,Raaphorst, R.Wijngaarde, R,Houwolinge, M.Korkhofs, 
N.N. Leider: Dhr,A.Bau~an. , 

LENS 23: vrij. 

Stunden B-Klassers, bijgewerkt t/m 29 maart 1974. 

x = 2 punton in ~indering. 

J3 1 ' . B 8 
v.u.c. - 17-28 LENS 10 · 15-25 
LEtîS 9 17-28 O.D.B. 15-25 ' 
R.v.c. 17-24 Vios 15-21 
A.D.O. 17-21 B,M.T. 16-19 
Rijswijk 16-17 Ri-jswijk 16-16 
D"H,C. 16-16 Quick 16-13 
Qu.ick 1 i-16 Scheveningqn 16-12 
Uestlandia 17-15 Ooievaars 15- 9. 
Velo 17-13 Rava 15- '7 
v.c.s. 17-10 Croravliot 15- 7 
D,H,L, 16- 8 
D.s.o" 16- 4 

B 11 
GoÏÏä 15-3'0 
LElifS 11 14-19 

_CJ:._D.A_, 15-19 
P,D.K. 16-19 
Or.Blauw 14-18 
v.v.P. 14-11 
die Hagho 15-1.1 
a.n.s .. 17-11 
a.s.c. ' 14- 6 
JI.M.s.n. · 16- 6 

5 
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!..21 B 2·1 
Q,uintus 15-25 T0do 15-25 
LEJITS 12 14-22 Nivo 11-17 

, s.v.a.w. 15-21 LEN"S- 13 13~17 
Ras 15-19 v.v.P. 13-17 
1fos terkwartier 13-17 n.v.v. 13,-16 
Quick 12-10 Triomph 12- 9. 
Spoorwijk 14- 9, Quick st; 12- 6 
D,II.B.R,K, . 15- 9 Scheveningen 13- 6 
o.D,B, 12- 3 Celoritas 6- 5 
Rava 13- 1 ~ Ooievaars 11-5 

Rijswijk. 7- 3 

PROGRAMMA PUPILLEN EN" WELPEN 
PUPILLEN 
ZATERDAG 20-4-1974, 

-
12,45 uur Lens 1 
11.00 uur v.c.s.2 -
12,45 uur Lens 3 
11 ,00 uur .Gona 3 
12,45 uur Velo 6 -
12,45 uur Lens 6 -

v.c.s.1 
Lens 2 
v.c.s.3 
Lens 4 
Lens 5 
Vios 6 

ZIJN DE KONTRIBUTIES 1\L BETAALD? 

HELPEN 

ZATERDAG 20-4-1974, 
1, ,45 uur Lens 1 
1_1,45 uur Flamingo's 1 
11,45 uur Velo 4 
11 ,OOuur, V, V.P, 2 
11,45 uur Lens 5 
11,45 uur Lens 6 
DEN"K A.,.'lJJ DE KONTRIBUTIES 
AFSCIJRIJVINGEN" :-

A,D,0,2 
- Lens 2 

Lens 3 
- Lens 4 
- Velo 5 

Quick 6 

B 30 
V. V .P. 14-23 
Loosduinen 13-22 
LEN"S 14' 15-20 
G.D.A. 15-13 
R,A,S, 13-11 
Crcmvliet 10-10 
Duno 13-10 
rr.M.s.rr. 7 - 8 
Wippoldor 10- 7 
Vios 13- 6 
Olivo~ 9- O 

Terrein: 

V1 
Dedoosvaartweg 
V2 
Boronsteinlaan 
Noordweg, Wateringen 
V3 

V1 
Schaapweg, Rijswijk 
Noord'weg, Wateringen 
Zuidorpark 
V2 
V3 

Schriftoli jk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr,G,v,d,Steon, Nunspoetlaan 303, 
Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.-45 en 19,30 uur (uitsluitend in {;eval van ziekte), tel,66.13.14 Klubgebouw. 
In noodgevallen·kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 10,00 on 10,30 uur afbellen. Tel.66.13,14 klubge9ouw. 
AFKEURINGEN": Bij slechte weersomstandigheden steeds oerst de afkouringslijsten raadplegen, Staat daarop bij "Pupillen on Welpen" vermeld: 

"GOEDGEKEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst kooon, 
IN DIT GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN" GEINFORMEERD NAAR EVEN"TUELE AFKEURINGEN. . 
Staat bij de afkeuringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"ZIE AFKEURIJITGSLIJST", dan r;icot als volgt worden gehandeld: 
Voor de thuiswedstrijden r.ioot juniorenlijst worden geraadpleegd, Zijn de wedstrijden van Lens4, 9 en 22 goedgekeurd, dan gaan ook do pupillen- en welpen-wedstrijden op ons veld door, Uitsluitend voor de uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch worden geïnformoord, of hun wedstrijden doorgaan,(Tol.66,13,14) on wol zaterdagochtend 
tussen 9~45 en 10,15 uur. 

DE 0 P· STELLINGEN: 
LEJITS P 1 als vorige week, Leider: Paul v.d. Steen, -------
LEJITS p 2 als vorige week,(zonder P,do Groot on J,Schipperen): Leider: Rob Hoefnagel, ·sàmonkoms t : 10,15 uur Lons-torrein. 
LEJJS p 3 als vorige woek. Leider: Joop Meuloman, 
LEN"S p 4 . als vorigC week (zonder J.v,Straalon on met R,Goedhuys). Leider: . 



LENS- P 5 

LEHS P 6 

LENS W 1: 

LEi'TS H 2 

LEl'îS w 3 

: 

Fred de Kleyn. Samenkomst:-• 10.15 uur Lens-terrein, 
als vorige weck (R,Goodhuys zie P 4, en met J,Hooghiemstra). 
Leider: dhr,Hoppenbrouwor, Samenkomst: 12,00 uur Lens-terrein, 
als vorige week (J,Hooghiemstr.:,. zie P 5, en mot R,Mahiou), 

als vorige week ( zonder E,Éykolhof). Leider: Hans Zoun. 
als vorige week, Lcider: Guus Ilcyncn, Samenkomst: 11 ,00 

als vorige ·weck, Leider: Jos v.d. Ende, 
Samenkomst: 11,00 uur Lens-terrein. 

uur Lons
(torrcin. 

LEHS w 4 : als vorige weck. Leider; Lex v.d. Meer. Samenkomst: 10. 15 uur Lens-
(torroin, 

LE!:TS W 2 : als vorige ·week, mot E,Vorgalen, Leider: J,Riomen. 
LEUS W 6 : als vorigo week, met P,v,Maron, Leider: H,de Groot, 

QlffiR_tESillIBI~ffl-GESERQKEN 
Roods in september van elk seizoen start de Juko om voor de spelers in april on 
mei .:,.ls afsluiting van hot seizoen toernooien te organiseren, 
Daarvoor moet enorm voel werk wordcn vcrzct on ook 0p do toernooida.gen zelf 
komt er voel voor kijken om allcs goed te laten verlopen. 
De leden van do JUKO en PUWEKO doen al dit werk met plezier in de verwachting, 
d.:,.t do spelers deze toernooien op prijsstellen. llclaas, ook nu is weer gebleken, 
dat voor sommige spelers al dat werk tevergeefs is geweest, Zij schijnen doze,.,
toernooien niet op prijs te stellen, want het aantal afschrijvingen in het afrre
lopen weekeind was onrustbarend hoog. Wij kunnen ons wel voorstellen, d.:,.t onzO 
hele jongc spelers noodgedwongen mot hun Ouders do stad uit mocten, maar dat 0 

zelfs onze A-klassers om die reden afschrijven, kunnen wij ons niet vo•rstellon. 
Mot minstens 6 afschrijvingen voor A 1 en A 2 werd do Juko wol voor grote problc
t1en gesteld om dan nog maar niet te spreken over de medespelers, op wie do zware 
taak lag or toch nog iets van te maken. Dat dit niet is gelukt, is uitsluitend te 
danken aan het te lichtvaardig afschrijven van do wegblijvers. 
IIoren, namens do leiders en jullie uedospclcrs, dio wel opkwamen, bedankt. 

Juko. 

7 
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0 F F I C I E L E M E D E D E L I N G E N 

,• . ~: 
nr BALLOTAGE .. ' 

!!. J3res • ·,., 
;,. v. d.Meulen 

,., .. ;. 
~ ', : . . . ·. 07-02~56 (A) ' Arnold;•Spoelplein 207 

20-09-58 ,(B) · Leyweg 65'7 
Loosduinen 253957 
Den Haag 661334 

i,DRESUIJZIGINGl!N' 

0860 
~ 0582 

: .l.> -=-~---- .,. '._ .... . . :: . :-, .. _. . . 
P.van ~s. naàr .Meppelw,èg ,1074 Den, Ràag · ·" •· 
F.J.de'Vroege naar v.llasseltlaan 382 _Delft 

Ll!lTS 1 . EERSTE KLASSER , = 

!fat zeer weinigen hebbel'!c durv~n voor..:. 
spellen,. is. toc:li.._gebeurd. Lens 1 speelt 
komend seizoen in de ëerste klas. De ... " . ' ,. , .. : . . '' ·' . . ... 
spelers zorgden zelf voor een ijzer~ 
sterk kompetitieslot. Verburch moest in 
eigen huis met 2-0 het hoofd buigen. 
Die stand was al bij de rust bereikt. 
ilil dat was op zich al een wonder: Lens 
was er dit seizoen nog geen enkele maal 
in geslaagd met meer dan één doelpunt · 
verschil voorsprong te nemen. llij de 
eerste de' beste aanval was, het' bijna. ' 
raak; W,im .. "K(letman had ,zijn' vizier toen 
echter ·n-og. niet· scherp staan. De vol- . 
cende' !Il;i.nuten liep ;v'erburch storm op .... 
h0t doel :V:an Cees -van der Beek, die sa
I:10n, met' zijn verd0dig0ps"k9el ingreep. 
In" dé: ze.ven.de , minuut lèverde . een snelle 

' ~- ... - , ..... ' ..... ' ........ -~ ',• .. 

1. Ifilhelrnue 
. 2. DIIL 
3. L EN S 
4, LFC , 

.'. • •• ,,. C 

2~-12- 7- 3-31 33-18 
2?-12- 7- 3-31 27-19 
22-10- 5- 7~25 26-29 
22-10- 5- 7-25 · '27-27. . .· ' . . . . . . . . . . . . . .. , -~. ··-·-· ................. _· .. ' 

5, RKAVV . 22-- 7-10- 5-24 25-17 
6. Blauw Zwart 22-10- 4- 8-24 35-29. 
7. V<;irburch . 22- 7- 8- 7-22 22-25 
8. Lugdunum · · · ~- •<2-2-·-6-·-9-'-"7-2,lcc 26-2-3. 
9, ·Naaldwijk-, 22- 6- 9- 7""'.21 -i3-20 

10. Texas ·DRB- 22- 4- 8-10""'.16 24-3,,. 
11, ·Velo . 22- 5- 3-14-13 20-35 
12. "Lakwa · 22- 4- 3-15-11 i?0-37 

{ ... · 
cowiter hèt eerste doelpunt op, Donald 
St:.hö?,herr .:io~d eon vli jmscherpè di.ag;9nale pas~ af, w_.efk~ ·cl.oor Wim Keetci'an we:rd 
opgepikt en in het doel geknalq., ~Daar ·waren ze bij Verburoh ineens heel· stil van, 
Lens had de Poeldijkers:.vàna.f dat _moment in de- tang; De täi.rijke Lensi'anen zagen 
in die eerste helft een zelden zo éèirispireerèCën 'ïieconcènt"rëêrä.""Lcns "·spelën: · .· 
Do beloning hiervoor volgde twee minuten voor"rust. Wim Keetman maakte zich op·. 
·links vrij en zijn voorzet werd door Leslie llazelzet tegen de touwen gejaagd. 
In de tweede helft verdedigde Lens koel bloedig de voorsprong, .:die f.cok nauwel-i jks, . 
in gevaar kwam, Kort voor tijd kreeg Jan Englebert een unieke kans om er 3--0 van· 
te ma.ken. Zijn schot ketste via de onderkant van de lat uit het doel, Na het laat
ste fluitsignaal van de uitstekend np dreef zijnde scheidsrechter Muldër volgden 
or ènkele minuten van opperste verwarring, Op dat moment stond al vast, dat RKAVV 
de boot had gemist door tegen Wilhelmus niet verder dan 0-0 te komen, maar onze~ 
korheid bestond over de uitslag van DIIL-Blauw Zwart. De éerste berichten luidden'. 
namelijk, dat Blauw Zwart had gewonnen. De bevestiging van de juiste uitslag 
(1-0 voor DIIL) kwam echter van het thuisfront (Cor Nieuwènhuizen en Rob Bom). Spe
lers en supporters konden hun eigen ogen niet geloven. Lens wa.s gewoon, zonder 
beslissingswedstrijden, eerste klasser. . . 
De opstelling was als volgt: , . . . .. . . . .• .,. ..,, ·1·~--....... - .... ~- -~- - .. -·· . ..... . . • . . •··• 

, .,•. -•S.v ,,, • ~!•,t"->, •_ \ 

Coos van do.r Bee;k:. ,· Pe-çer de .:r,ongh, Fr,ank '.Raaff, ll_an_s: .zoun, Harry Branden burg 
'l'on Hop, Jan Engiébert; ... Dick B_randenburg.'.- Dö!ialà .. ~cliön4err, Leslie lla.zelzet 

• . . ,! , ' I ••• ',' , • 

en lfim I{eetmB.11• . . . . · · . . 
In de loop van de. kompetitie hepben mee:r speJ.~rs· a·an hèt suksàs bijgedragen: llano 
Zoet, Ruud Fortman, Ron ván·rrartingsveldt/Äp'Korteka.as, Harry Dietz, Nçl Janssen, 
Fred de Zwar-t;,. Pet<;ir llop, de reser.vedoel!lla.iin,;,ri _Peter de Haan. eri. Dick van der Marl: 
on voorts·oigenl:l.jk het hele tweede elftá.i,datwekolijkswisselspelei-s a.fstond. 

"· . ' . 
DD TEGENSTJ',NDERS VAN .VOLGEND SEIZOEN:, ..... 

i 
Do eorsto klasse B van volgend seizoen 
van de huidige eerste klas.se B: 

wordt samengesteld uit de overblijvers 

Roodenburg (Le1dêri) ··.'.. · · ·, .... 
vue •'(DeriHäag')· ·.i ·-····· .. . . .., 

,. . 

. 1 
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En· tenslotte, dl), ,:iqr .. promovendi van do twoodo klasse :B, Dit. viertal is.:nog. niet · 
bekend; .wän,t-irÏ'(j.oze' afdei:i:~· .. raöotonë··;d'i,- klubs nog d;rie of vier wodstxijdon 
spolÓn. De s't°and''nd. afgelopen zbiiià.ag,is iils vol,g't:.:·•·;,. 

1, IIION 20 ,29 Een simpel rekensommetje loert, dat . . . 
2. IIOV 20 - 28 tP DCV.na,.dai;, al ,i_s, gadegrad.eerd, ·álle--klubs. 
3, Spartaan 1 20 21 28 "nog oen theoretische kans· hebben om bij de .. · 
4, De Musschen 21 - 23 eerei'te vier·,te eindigen.·'- . . ·· ... 
• • • •• • • • • • • •.•,• • o: • • • • • • • • • • We zullen u in de komende ·w0ken van,-.de ont-
5. CKC 20 - 22 :wikkelingen in _deze afdeling op··do;01Îoögie~-·-~;-:~II'' ,-}_'. ~~ hollden,. c -· ·-.. :· •;, · .· · · · , 

~ Vàs.t et·aat, dat .. ér kciraond,•s~izoon slechts drie, 
S. '"ODS : "... . ... · •··:·2'1 19 dorbies zullen zijri-;; togèn VUC, 'Wilhelmus Ón• mrr,_~ 
9-. î;îeptunus .--: ··21 17 _. , · · · - .. , ,. _ 
1 o;: Loonidàs · · . ·20 16 -, , 
11: ·Slikkerveer-,,. 20. ,-.16.. : 
•,. ' . • ' • l ' • - . -• • • • • • • • • • 12. '.Fluks·.· ·-• :·-.·: : 2Cl ,_: '1:5' ... ·,- '.' ·': 
·13; Dcv· · · ~ 20 - •; ? . . : · · · · . ' ·'. 

. • • . ' .: J''_;. 

DE RESUI/PATDT fü\.DER DESCIIOUWD: . .. . ' 

Llillrn -'.nîi:i:" .. 2-0--0~::o·- 1-,6 De~e :fÓsul'tat,:mlijst :l:aa;t·zicn,à.át .. 
· LTINÏ3·" - 'l-i±ÏhÓlmüs: 2-0-0:.:2-0 1"4 ,· LENS eer\ a;ardig mèdiura· was bij-hot af7 
LUrn - -RKÁ·VV- . ,' ·- . 2-0-1-1-t' · ·1.;.5: raÓtcn ··vi:6. de krachtsvorhciudingen •. ·•. .. 
'Lmrs~- ·131 :z~·art 2-1-0-1-2;-. · 12-2 · Di;,ze· 'resultaten le°Voren :imraers vrÎ.jwel 
LEUS - LFC 2-1-f-1-2 3-3 de kompoti tiéstánd. op, '.Togen dé"boidc · 
LIDTS - Vorburch 2-1-i ~0-3 3-1 c·koplopcts wera geert• punt <gehaald,; 
LE!:TS --Texas DI!B 2-1-1-0-J, 4-3 Togen de konléurronton voor:-çl.ó-; dor.do, en 
LE!TS - Lugdunura 2-1-1-0-3 3-2 ,;,;ie:tdo pla·áts werd tiët, wisselend suk-
LEUS - V€lb . : · ·. 2-1-,-1-0-3, ,?,;.1,.. , .. ,sqs __ gespo<Îld·, 'tl3rwijl' 'tégen' i,ager ge-

'. LEUS. - Naaldwijk. , ;: . ·2~·2.:.9_-0-4/.r 3-1:. :; _p:j.aá.'t'stórÎmcie·r p1.mton worden -verg~q.rd. 
LlJffS · :... Lakwa •: ,; •; ,. ·, f ,2.-2-0--p-;4'.; 3-l,: " ;,M~~s t ~~rae}i'~èli'jk \s: het hoga tiovo : . , 

<'-: -.. · ... '. .... _·_ ... -~.: :•::·,.}lfql~_~ld;?··~-;-· -·-_;:· "· .... _: .\:·,: ·;·_ 
,.. .· .. 

· '• ,·;22-1_0-5-7-;_35,r,,26·:,2_9,e , .. . - ' 0L; 
. ~' .,. . : J;· .. ":. ... ·-r.,.•,-.;-•.,_· .. ·.·: - ,-

. : ~ .. .:. ·_.' . . ..... ~ .. 
·WIE 'Ml1.i'I.K'l'Eff DE DOELPUNTEN?- '. ( 

.. . '.ic_sii" ~ta:z~lz~·t 
W:i,r.i_;IÇ9otra~n,., .. , . , 
Donald Bchpnherr 
. Dip!;; Brand~1:1bufg 
/r.~n_._;rr.?P:._,_, .. /_; ;.:/ ,,~·- ~.: 
Nol- _Jê,l?-S!3.en ,- . : "' , 

· ·Wrod do Zwart . ': . :·' 
· toi911s_t":'1~,or,_.' ·: _, : :-: ' 

'1Ö . 
'8· 
. 2 -~ 

~--:,r;.<~~::';,~:~ _: '/ .,;, 
·. -··-'-T i : ·.~ ·~ ;,- i ·-~·::: 

's': • _: '~ '. ";' .• __ .! 

1HE ZIJlf ONZE PROFETEN ? 

. \ ·;•·· . ·-:.1·: .. . ·: 

.'. ·t. -~- . ·, .. 
_,·,, . 

.·-.,. 

-~ ; . -~ .- ; ·'; 

.!,.·,' 

•/~:.,,: ·, ',.-._:· 

.. ,: :.1 , .•. :.; 

~' ':·. !! . 

;. ,~·.;" . .' 

. ·., ~-L . 

'· ::.-,· . .• . 

. '!Î 

.,., :: .~ 
,, 

, . 

·-u 0èt i.,; nog; dat ·.wij . l;lé}),v9:r:1:7.oge . do );;ompett tie _aan 25 }Lens ers ho bbon gevraagd te 
vocirspellèm ; .. iwelko _tier klul>s -ycil~~rii. !/,on,' zóu~èn, :.,fo.111övoron ?· Slechts· vijf dodon 
dat juist. Wim Keotr:Jan, Ruud Fortman or\' Ellen Andorioson gav'eti dà.arbij zelfs ·do 

-· ·: (iuis·të,vo1gc;irdo •aan;,; ten,ij1 I!ap.s., yan !'!-c:r:_ Kl,eij _. ()n Cees. van :Bock, wo·l de vier_-:,. 
· 'juiéte · klubs nQ0111d<my ma.i.:ç_.. ill.., cqn afwi ;lke:hdè volgorde i: Sloèhts 13 -van ··do 25 voor-
. spellers · gavèii Lens ·ll_eh. pr9raç,i;ièp;Là.a ts, · _', ·, · ' · 

· · 'Van 'do 6· ·speler$, .aan- wiç, ,. QO!) . p,:-ogrtoi;,e ;·.lierd gèvraii.ga, _wàs 'èr. raà.ar óén; die. Lens 
niot zag promoveren. • • ( dag C0os). ' '.' "· .. ' ,,_- ' ' '· · ··' '\..i, ; .·· . . -', .. . :_. 

v;o,n do !5 :,!?P.o,;i.or,s Vfn ;i:,~ns, 1_, aan wie eon vb'èi;-;;,.fkii:l.-!iii .:w:ic.~.go_,d~ilèfl, .. :~.2:.j'!- -~~ _rc-:-
sul taton als·,vo1.gt:· ··_-·,···, ..... '· ;- .. ,, , ,::.·. , .... , ... , _,.,-_,.,,. · 

1. Loslio Hazelzot: 1- Wilholraus, 2,. 11,!I,L,, 3·-;· Bl ~zwart,' 4.,: Lcn:s, ; ,.I 

2. Cees van dor Beek: 1, D.H.L_., 2 .• :R,K.A.V,V., 3, Wilhelmus, 4, L•.F,.·c,· 
~ . .•'. ,· ·. 



. ' .. . 

LENS· EERSTE. KLASSER 1 1 
• • 

' 

• Hans Zoun en Donald Schönherr 
geven Wim Keetman blijmoedige 
schouderklopjes. De strijd tegen kon
kurrent Verburch was nog maar 7 mln. 
jong, toen Wim Lens 1 op een 1 - O 
voorsprorig zette. De basis voor de 
overwinning en de promotie was 
gelegd. 

• Voetbalminnend Den Haag stond ver-
baasd: Lens eerste klasser ...... ?? 

-',4,; 

, _,_,~. Eerlijk gezegd stonden ook veel Len-
:J,f;f!,:lt 1;--:J ·.:n. ·sers .~iv8n ·te kijk8n. :: .a·• ~ :~ 

<t-:: :!·±:''. •,. ,.' Ondertussen heeft Lens 1 in korte tijd 
,. ,., . ~- 't een s~~ll_e._opmars gem~akt: .:;~ 
L~-' .. :i 9U ..:,;ii 1J)a hJ.-Stl "3 

seizoen 1970 - 71 vierde klasse: 
kampioen en promotie 

,~_.>I 

seizoen 1971 - 72 derde klasse ,, ... 
seizoen 1972 - 73 derde klasse: 
kampioen en promotie .. 

,;,,._ 
. ,,.,,, 

seizoen 1973 - 74 tweede klasse: .. 
promotie 

· seizoen 1974- 75 eerste klasse 

Denk aan 

aktie interieur ! 

' 



i i 
• • 

:) ! 

-· :J 
i .., -· CD 
C: .., ,_ -

·-

• Wim Keetman op weg naar Lens' eerste doelpunt In de wedstrijd tegen Verburch. 
_; -Een gave pass van Donald Schönherr ging eraan vooraf. 

-•ijzersterke defensie 

• Vooral gedurende de eerste minuten moest de verdediging alle zeilen bijzetten om de aan
stormende Poef dijkers te stuiten. Koelbloedig --en gekonèentreèrd werden de zaakjes geklaard. 



, 

C t~-.-1,-'..t f\ ~ A '\.! ees s opa; c.,.,,./1--.,R-

de bal 

• Hij stopt, hij stopt niet, hij stopt, hij 
stopt niet, etc. 
Cees van der Beek, al. vijftien Jaar•. 
allerachterste man, vindt al een tijdje 
dat zijn tijd gekomen Is. 
Zijn prestaties leiden tot een geheel -
andere konklusie. 

-Cees_ moet gewoon ballen blijven 
stoppen. 

Hangen 
en wurgen 

O Nummer 14, beter bekend als Leslie Hazelzet, was dit seizoen menigmaal in het luchtruim 
bij het doel van de tegenpartij te vinden. Dit vooral tot ongenoegen van de desbetref
fende doelwachters>,--><· , ,,, -:- ·.-~•,.,J-,. .::,,- · ,,. · --,--. •,;' / , ,. 

,v 

... ,. 

' . -\J 
" ... 



--\ 

• Ver!oren werd er .natuurlijk o~k. Hier scoort Wilhelmus. Lens ging kansloos tenonder. Halverwege 
de kompetitie stond Lens er zelfs hopeloos voor. Na de ongezouten 3 - 0 nederlaag bij DHL geloofde 
er vrijwel niemand meer in. Uit de volgende vijf wedstrijden werden echter 9 punten behaald. Negen 
zwaar bevochten punten, even zovele bewijzen van karakter 1 

. -i ., 

Denk aan 

aktie interieur ! 

.. . 

; 

• De man met d.e afgezakte kousen. 
Dat moet Donald Schönherr zijn. 
Dit seizoèn meer verdedigend dan 

.. aanvallend. 

~,...~~- ,•-~·:·~ · c. ,._, .... , · ... ~ ·-~ .. ·,.. .r,.J n~hfH'J ~.. .,,.- ~ ... 

(Cllché's welwillend afgèstaan door de redaktles van Het Binnenhof en de Haegsche Courant). 



' 
3, Dick Brand.enburg:" 1, D,H,L,, 2, Wilhelmus, 3;;-1\ms, .)1.~·-/Jll.(l;tlW' Zwart,· 
4. Frank Raaff 1, D,H,L,, 2. Wilhelmus î ]·,; -RiK,A,'V,.V;), -4l, ;t'èns, 
5, Wim Keetman 1, n:H,L,, 2, Wilhelmus, 3,-•Löhs, !4,-·'I,,F,C,••t • 
6. Ruud Fortman 1,, D.H.L., 2, Wilhelmus, Ji.-Lens, :4, .. ,1,.F"'G,·:. 

Voort~ zag 1 t~ainer, Adr:iäfuii~.wn:~Îl:uuks~_?,o~ 
1
,\~\:~".a,:.t ), __ L_e;1~. P;om9,ir~r0Il:. Zi j_i:,i v~o:z::-spell1.ng was: · .. ,, .. , 

1, Naaldwijk, 2. D,Il,L., 3, Lens, 4. Wilhelmus. • ' ·.J,. _j .. • - • 

Zwo.k is natuurlijk, dat geen van do beide redakteuren Lens za.g··promoveren,:..~ód~·"': 
zij;'{!'., :\la:r;d,,,ov,e;i;, d,in,ken,.J1a sep,1<,egde •onwijshéid,,,·.hun funktie, aan ,meer intollókt 
over te,.d:r.;M-en;•.·, :-':•i.,'\ -~-;. 1:.,r:ri·,,. :~:-,.:, .-~'• ·, 1;:· ~-·-· , .~. ,,,· .... ;;, .. .,. J: ·•.,_, 

_: -·. ·' ~ ; ,, lîOG IETS OVER. LENS 1 ; ~· 
--, .i:•·J:•·.~;.-.· .:.,:.,:.; ,.,_,•,; ;•~;-:H>.f-;. 'L.-. (. .!".,.,;_·,;.,•;_·.} ""::.,~:-, t;,_;_ .. ,'. 

Zo~do,gmo,l;gen. ,, ,Lo.ngz11am. ')comon; de, spolo:11s ·,he.t ., tàrIDoin: Vlll1'• LonS· · op·. De oen wat· v:r'ó'o-
5er, om hot ·tweede aan te moedigen, do ct:rider. pràcies,,op- t;i;jd; ·zenuwachtig l·io].J · 
men heen Qnye.or, of•rookt.e,,men·oon.la.atste ,sigaret~ Dàcln;atste >bespreking in d'c' 
bostwi,r:;i,k;ame;r,,,,Do., trainer aan hQt'.woor<l;e te-rw:i:jl: de spolers rii.stig°!luisterén," ·., 
Ioderoen weet, waar. 'hot.;: 1s-,-middags om gaat. D(Mstóot· vertrekt naár'Poeldfjkj Gd-
li jk ,.om:k;:I.Qd.en •kon, n:i:ot ,', Verburch":moes t ,. -toen. .:zij ,b±•j•·LonS spoéldo; ook i!ot 2 ïiur· ·· 
wc.chton., was, het, •kömmentaar., I!ot,.was :geon ... J)ro):ileem', ·er 'w\!lr<l gi)f;oon·'eóii kl·eedkd.mor 
ingodoken ,. :Het. :was omkleden. on .. mn>m ,:topen igieb1iazen, •.. H:j.erna• kwrun-iodoroán woei'·-e6-
rug oi:i maak;tp 1!llon ·ziph.-klflar voor. de' big" mátch, Het: is ,dan 'doodsti1 'iir dei' kli:il:îii~ ·· 
kamer, als do trainor do spelers voor het laatst toespreekt,; Aii.rt 'h6t eind vmi'•z'i~·1 
relaas ste.ek:t, hij zi.jn,:hand .. uit; de.d0l1:een ,liegt, zijn, ·hand; orop· tén-têkén·; dci.t• tien . 
bereid is 2x 3 kwartier te gaan. Eon geladen ploeg betreedt hot veld on wordt doo~ 
llot onthousias-te publiek warm ingehaald. Naar mate do wedstrijd votd'er.t ,:_gxo.ei.t .... ...! .... 
het zelfvertrouwen in. de. ploeg, Iedorè.en houdt zich .aan zijn, opdracht ·en taktisch 
zit •ai1e,rg0Ód i'ii"'ii'lbiar. 'N::i' dêi 'i.,è'rsté' stof~lopen (iiet' zÓµq.~~ .d~ erh'go ;zi;j;i): :vè-µ· . 
Verburch wist Wim Keetman te·scoren. Hierna heeft Lans dÓ ·geheio wedstrijd gokon
trolo_(lrd.,· Le.sl:J.e .. !IMelzot raaakto. vla:k· 0vóor :de rust 2-0. 'Terug •·in dé kléedlfor.mr ':·' · 
was hot .doodst;i.l:.; Iedereiln genoot,,.vfur de· thee' en was al in 'do overwinniri'giirb-ás / 
Uitslagen van do konkurrenton worden niet govra,:,gd en ook niet gegeven. liet was op 
do.t moment niet belangrijk, We wo.ren maar 3 kwn;rtier van oen eventuele pro'tio.tiGi.:t:;f~ 
De stilte wçird verbroken door do hoor Anderiessen, die.iedereen er maar niet, ee-
noog ·o~ kon:' w\'j~c~,! .' ~S''t"V9rbu},9,h, ·.°%eèr{_''.pfo13.~ wa1;1 n _di~. h~t. ~fbij ,'.~ou ;1~t,on zi tton, · .. 
Achtof;-,t?~ .. g,9,~n /r:s1.ko ,m,:,_q:r; l?)OB'()f! rrnf~en,,~ono1:1en: ,,,7\~les mqes t · lang, .Iodo<re, mo ter torro1.n winst was meëgenomon •. 
2:lisikol~o~· we:;-d e:i; dan ~ok gqs_pe,elp.,- ~i.,et _moot, m1t1r:r;, wql \l,oo.l,tr9f'.fe_nd., Vo!I'lossend · ,ro.s het· l'aatste· eindsignaal van dè goed leidende scheids:r,,;;ch,te;r,: ,Op, dat, mc,mcn:t . .., · 
wist niom:and nog enige ui tslagon van do andere wodstri jden. Op weg nao.r .. do. kloocl
kn;raer worden allorlei uitsla.gen verteld,· Ih: de klàedkamor mdakt'e d0 hecJr.1.nderioG-
son n;an allo spokulaties een einde. LE N ·s •WAS·EERSTE ICLASSER, · · •·' ·' .,, 
Dollo tonelen waren hot gevolg, Iedereen raÖest weer naar bui tori' ·voel" de· :fbtb. ';,: 

·• •· ... .. ... . •1· • ' De trainer op do schouders. Toch was or nogal"•wat · l:eod, Good-'Ol:d· Cëes' v':m' dor' . 
J3ook speelde zijn laatste kompeti tio-wedstrijd'°v()or het e·er'fit'e- \•/;·,;,' ·è ·. ' ' 
hoowol Cees ? . 1 - } - •• : ,. 1, -~ '. ~> ··,• 1 ; • · -:,.~:; ::·.1·1.•": .11:•.·:!.:">f l:-)'i'L,' • .. ·.·-. ,.: :~· :'J'óo':Peo·~.,-, 

.: ~ 1 ' ' 1 • ' '•; . (• l. , . 

J,3ifS .. ~ .gode~~adoerd: ! , . , i.• ,,, . ,, , .. " • ;r, .•. . , .. , .. , ., ... ,. 
To[\'onovor hot goweldigo rasul taat van Lens 1 staat ·110•t··11 lo'ed11 ' van''Iicns 2, ·., '' ' 
I1:1mers, Lons 2·raoêt - na een 3-jarig verblijf in de res,2o klas - degraderen. . 
Dozo degradatie is modo het gevolg eewoest van het vole wisselen, -ii'at onzb · tra:l.,',,èr 
~n h~_\_p-fge~o~l/- ~~~~9en: .rn?,~S ~. çlP,~l,l • ., .E,r- is,, qclrf;or. nog ,hoo.p V(J.n -onze:. resorv;i..ston, 
c..a t Zl.J , 1901,1

1
,vql,1;,ond, .,ja9-;I' :W9J3!, Jn,, .dA: f,ef! •. 2diJ. k:11:'-E! _m9;1;en, spoJ,on,. •;[rnmors; als Lens, 3 ko.mpioon wordt en do. daarna. te spelen promotiowqdi,,'ljl,':ijden goed, voor de da.g• kont;,: 

dan 'b:ijf~ .~ns,.ti;r,?,o,de alsnog, g_ehft3:d~ao/'f4 voor, de, 2<;i kl.mj_,, E)'l ·.daiï, is iets, cwat, wij ; 
doze jongeiis van ha.;r-te ~non. :r:: :, ... ~ (, .i.·:_ ._~t: .. _. .. ,. ,._ :· ..... , . • ·· . 

LEHS 3, bijna kampioen! . •/ ;" 1 ; , : ~-;.·• /t. •, , . . ,. i t, . • L 

" _ _ • 
0 

•••, < ~°'._ • ~• 
0 

,• •-t ;! ,f , •, •: ': "!, -' j • v' ! ,_', • -. '- •,;. • 
voor ori~ 1 de,r~o,,e,~ftal_).s,.11,et se_iz,'?,OJ;l ,bi~ra 1.<1Jgolppon., Jlai;: wil.: zeggeni , do kompoti·oic:
is al \J,fgolo~~.n. ,lJ.i t 2~ ,w~d,'ltri_jdon,, l;>e!J,9-9-l<J,o. zij 30 .,IlU!J:tcm:, En, toch zijn ,zij (noc) 
niet ·kiimpioci':•. ;cinpirrep~, D,,H 10L, won ,ri.1. zondD.ff Il!EJt-,,3-Q, ep staat, mot een .woclstrii,1 
minder go~peeld op 2. pun;iien 9,ch}orstq.;i9-_. ,A,!3, ,zqqdag. spoelt n.II.L• • 2 de. derby. op . 
clo B~'.'~sor,:i,kade,. ,Dij, gp),ij:k;1::1p~l, tt,iS'?QB, d9'ZC,· trfOC ,DelftSQl p;I.013gon is Lens 3 •kam
pioen, oij een_ ,ov;erwinni.ng __ V(Ul :P•,D::l,• ... moe~ er .tusson ... D,H,L.:. on Lens,,oen beslissinc;s-
uoclstrijd wórdon gospeeld •. , . , ., · 1 .•· ,,, ,.,· ; ,,. •• ·, ,.: . •. •:, •. , • ·• •· 
Do stánd: vrui·•a,o -~RY9P!3\~>i- -i~ ,al::i V9l1s~• ' .. ,,, i '···•'' cJ 3 



1. LE N Ll 3 20~13-4-3~30 49-22 
2 •. D,H.L.,,2":: •.:.:19.~12:.4-3-,28-:,;· 24-1_0. , ..... 
3. o.:.,.JL. 2, ,c.:20:. 9-4-7,:.:i,2,. · 30-31 ··· .· ...... ,, • , 
4. T.O.G.n •. 2 19-·.s.:.5-6-21 .·, 27-18 . · '" · 

.... -~ J~e \<e,;lstz:ijrl i>.U.C,;-I/_.H.L. begint om. 
· ·· · ·· ·12:0'0 ·uur.· · · • · · · • · . · · 

\iäT DACHT _JB \!AT .. , ... ,. ,; ,'t i ., 

'c. .Paul•-'".van den·,st·een ,en Marleen van "der ·Tol stilletjes deden?-. U harl het nboit• 
ge.dacht en nooit. ~èlocifd, l!laar op .ie Paasdag hebben zij zich .verloofd, .. · ·, 
Proficiat lui ! . · ' 

- hoeveel 1-'ionique Floril!londe op haar eerste levensdag \,oo_g_ ?·. Maar· liefst· 7 · ·1 

pond schoon en droog •.. Onze felicitaties voor J,'lori en-- Jos Verhaar;·. tl.ie· vo·ór. 
, .. :-. dit wapenfeit zorgden, zijn welger.Jeend •. 

- llàyr.Jond van der. Velde heeft er een. zusje bij" Angelique is haar naam •. 
·' Ook· naar. tle. far.iilie• i<, y:an. der Ve•lde-l<otscheid · gaat o·nze ·goedkeuring en· fe-

,lici tatië ,.;-want" zoiets is toch bepaald geen "koud kunst•je" •. , :· · · 
t(aar"d_e. rodaktione,le··goedkeuring deze weck naar t-oegaat? •Uiteraard naar ';/i1~ 

Anderiessen efr .. zijn' raannen,. terwijl Lens 10 (J .. un.), vanw'ege het behalen iràii 
.het eerste. Lens·-kampioens.chap .ee11> alternatieve goedkeurint; on'tvang-t;,. 

-. 1./aarom Joop van \lasser,! e.ën .. grote .. hoed ,aoe.t· kopen ? Hij '.krijgt eèri "pµnthoofd 
.v.an al die af_schrijvingen;. . , 

.-, Nu .LenE! eerstc-klasser._isf, sprekeri wij elkaar _niet raeer biti de Voor.naam aan. 

UIT Df:l ZIEJ:gNllOEG l ·, . 

. . llé~k van Rijn, die. r:eeds. ·enkele wekeri in het ~iekenhuis. ~eyenburg -:ertoeft, 
.,, · lj'ensèn wij het allerbeste. · · 

., 
. J- ; • ,, 

·. ·Aad V,erbarendse heeft. onlangs ec;n meniscusoperatie ondergaan· •. Inr.Îiûdels is 
• .. hij, weer thuis voor. verder herstel.. Ook Aad wensen wij het allerbeste.; 

•' . 
;. ' ·~ 

Op dè laa_tste:_kl°itve_rjas·.:.avond· van 'ei" ~a:as;-árive h~bl.,en _';;lë ~i~<,indelijk~ w:in- • 
... haars Jos 111 tting eó Henk c1e Groot 'htiii klásse bewëzen. dÓÓr voo·r de. 2e 'miial • . 

'bes.lag te ~e1,gert op_ de avonilprijs •. Met 5058 punt~~' bleven zij dQ konkurrent~e 
· dé baas. · · · · · · · • · · "· ··'.. · · ' ·· . · · .' . ·, · 
Na de vijf gespeelde avonden kunn~n. we ()e ".olgendè stand in de kop van:",h.ei;' 
ein,dkiassém()nt: publiceren: . . • 

• • ' - ~· • ,, • •• 1, ~ 

--; , 1.. l·/:i,tting-,çle Groot •·. ··: · 
i ... ,. Bl_ok-Pceters,· 
3 •. Tb.en, A.Uoefpagel ,. · 

·.4 •. ,.·v •. çl.Ste's)n-v,d_,Tol• .
ê •;•:(je Vi;-o,e1;e-v •. <)-.tinde 

26-304 
24,965 
2•1',443 
.24.·,412 

pnt •. 
" . 
Il 

" 
· 24.391 · 1.1 

Zij rJochten. het' eerst 'kiezen. ~it het' .e;rotë àantal' leuke prijzen/ waarvan uit-
., 1 • 

eindelijk elke deelnemer zijn deel kreeg. 
,1e hopen, dat ioder·een· ëen gezellige drive 
zoen weer op U kan worden gerekend. 

heeft gespeeld •. zodat volgend sei.:. .. . ' 
•••n - •• 

KnKa,. . :.::·, L-.·:. 
11 à!CTIE INTEiUJWl{!' . .. ' ., . . •·, 

l4ogen •wTj U :·herinnero~ aan· clè" bijeenkomst a .s,·:'zatordag 27 april: in. ons klub-
... • - •.•• ' . • . . .• • ' ✓ • ' ' ·- ; 

·gebouw.·' Vanaf 8 u_ur kunnen U en ,;rj van gednchten. wisselen,·. hoe het. nieuwe 
·klubgël:î'ouw· r.ioet worden· ingerichti. · · · ' · . · 
Voor.·riaderè gégevens. verwijzen· wij U naar hot inlegvel·: in' de Lens,-reyué_ •. 
!Heüwe dc·e1nèr,1ers aa'n il.Ict.ie Interi'eur zijn:: .· . . 
- N.V. Houthandel v,h,. 3 .• Key biedt aan door bemüldeiing van 'J,v.d;Knaap";plaàt-

sing van Archiefkasten tor waarde van Fl .1250,.,... .. 
- De heer R.Suyker1l_uyl, van GaraGebedrijf. Suykei;-buyk r, Nuïié~s, Ïlinckhorst-
. :· straat ,.73"9:J'( alhier·, laat Via een rclat_ie' w~ten,. dat hij_ gaarne befèirl is 

.-. dé• 'te· plaatsè'n radiàtoren gratis in de gewénstë· kleuren te spuiten. · 
. · - 1fo ··heer c·. v:Cl. i.áan" he'e"ft 15 m2 vloei<bedekkfng ter beschikking gesteld. 

-· Dé heer'FiI•lumant; z<l'rgt' tijdig voo·r dé 'juistè't.ijd in ·de·vorm van een •.• ;,; . 
. ·- klok. ·Teven·~ heeft· Ili'j toe(;ezegd zorg te _dragen· voor' eén spe'el tafel •. · . 
. ::..~ De ·héer· G'.v-,d,·Vclde.-van· fa,::.ni't 'Veentje",:vóor ·á"i ·uw ·verhuizingen, .'biedt aan 

.; gratis vervoer van alle benodi,ide goede.ren voor. het' kl'ubgébouw... · . ,. . . . ' . . ~ 



- De. h~rç~ H !,aouk~s ~n lf. yer~eggE,n, hebben zich bereid verklaard als kohtrole-
komm1ss1e van 11;1kt1e Interieur" te fungeren. · · ! 

- \lie sluiten zich aan bij de _ge~~!}ag :gl'9_ei,:~n_c1e_ ~~~_!_!1eL!Elr_I,_l_ij1>t:. _ 

Garage U.van Henelrijk · __ ,. F1. soo,·-
- N.N. 11 500,-

Drukkerij Rooduyn 11 500,-
P.Burghouwt: stoffering voor 11 1000,.: 

- J.Heynen: gratis leggen vloerbedekking. 
- Sportcentrum Duinz~gt: entreegeld van bezoekende LeJsleden, 
- P.Meershoek: 500 Zweedse kronen, 
- A.Bogisch: 2 sjoelbakken.·.·. 
Ueet U het nog ? · 
Girorekening +"Aktie Inter:i.e'ur" t.n.v. 'P.Burghouwt No. 415575 onder vermelding 

'11J;.ktie Interieur". 

PilOGiuHIMk SENio;uw VOt.,1( ZONDAG 28 i,PRIL .1974. . . 

. Lens 1, 2 en 3 vrij. Terrein: Scheidsrechter; 

.!:. 

-------. --------------
13.00 UU_f· Lens 4 - Quick 3 . V2 Geb,1 Lok.5/3 J.Mets 
10.00 '. Lens 5 \Jesterk11artie.r'" 3 V1 Geb.1 lok,5/3 PeSuurd _uur -
12.00 ··uur· Lenri 6 - Duno 3 v1 Geb,1 lok.6/4 A.G.Poels · 
14.00 uur 

... 
Lens 7. H.~l.S.l!,•4 ·v1 Geb.1 lok,6/4 A.F.N.v.d,Kraan -

10.00 uur Lèns s· Gr, ,!i t• 58/4 V2 Geb,2 lo~.5/3 L,Netten 
12.00 uur ,Lens 9 - Spoorwijk 6 VJ Geb.2 lok.4/2 .\'/. Verbeek 
10.00 u1,1r· .Quick 11 - Lens 11 
10.00 uur Gona 8 - Lens 12 

AVONJ.Ji;JEflSTRIJD: vrijdag 3 mei 20 ,.JO m.ir .Lëns Komb ~- .:. H',D. V. 1. . . : . ' ~ ' 

LIGGING DER VELDEN: . . -

{iuick - de Sav.Lohmanlaan ., ~ .· , .. 
Gona Beresteinlaan.: .. · ' 

VER:.:AHELEN: Lens 11 - 9~15 -uur Klubgeboul( · 
ll!i)DS 12 - ·9 • .15 "uur 11 11 

DE OPSTELLINGEN: 

Lens 4 

als bekend• -
m. O.Kortekaas 
en H.Timmers 
en P.v/cl Steen 
L.Egberts naar 11 

Lens 8 

als bekend 
m. \·/.Krol 

AFSCHRIJVINGEN: 

Lens 5 

als bekeµcl . 
lil, Th .il9or,,s, 

Lens 9_ 

alëi°'b'ekencl 

Lens 6 

als bekent! 
ra •. F.Baven 

Lenä 1r·

als bekend 
m. F.Uubben 

P. Haring 
A,Hoek 

en L,Egbe:rts 

• 

.. Lens 7 

als bekend 
met A,v/d/lileer 

A,v/d,Keer 
i,Witting 

A,Hoek 2x' ook 
naar 11 

LèrtS 12 _ ___ ;... __ 
als·bekend 

Op de bek\rnde tijden, plaatsen en onder 
de telef.nos. vermeld in de.Lens-revue 
van 9-1- 1 74. Toegevoegde spelers en aanvoerders.· dienen zich vrijdagàvond tus
sen 21 en 22,00 uur in verbinding te stellen met Dhr·;J •. v.llassem, telef ,. 
68.65.11.. . . 

TOERNOOIEN: 

Voor de goede orde laten wij hieronder de data volgért van de door ons georga
niseerde en bij andere verenigingen aangenomen toernooien: 

VBT&,ANEN: 5 mei 
19 mei 
23 mei 

2 juni: 

Scheveningen-toernooi gaat helaa_s niet door, 
Alphia-toernooi te Alphen 
R.ll, ,/. I .K·,.,.toernooi,. Maassluis., 
Lens-toernooi, 

Voor spelers leiiftijd. 18-23 jaar: 12 mei •. Rijswijk"-toernooi- •. 
25/26 mei: Lens-toernooi,• 

' 
,_ 
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...,-. ) · : ... '. '. 'l ' :0 .-;• t · i .. \ .. ·, ·1 ' ... · .. ,•:,,; .!; ' .. '.'., li'f_ ,• •. (1'· l .:j: ;•;}'] 

· 3 ,jin+~. (?,~·,_ p;i.~kste;r~q,e;), : J>qttql:_s]J.oe.k-"toernooi. 

Voor spelers·,, sterkte: ,3e 

ZOMERAVONDVOETBAL: 

klassei II.V,B. (Lens 9):: > 
12 mei ~- • Schevèrt;i.ngen-toe·rnooi. · · 

._.(: 
·• : • '.'' . ' • L ! '' , ' ' 

l'fij zijn ingedeeld in Poule K mct· tfe 'volgëndö olftá.ll'on:' 
, !! .' /.: ' ,,...:·1 , ; 1: . 

Tiadgor, Equi!;r, anq_Law,, De G'.fi~o_:)-1,,or;. F_1C. P,IµI:,,, : ; , •;;. 
. : .• 

'U 

Het voorlopige programma is als volgt: • !i ; .' . . : .· .. 
2 mei 

._: 9 _oei 
19.00 uur: 
19,00 .uur: 

., •j ·• ·,• ...• 

Lens - D.z.s. 
1!o~s ,-:. De: G:rJ~e~! . , • 

Scheid_srechter :; 
J.de Geus 

· ci,L,J,Hqogvliet 

De volgende spelers hebbe:ri"voor déze ··kompeti tie ingeschreven: 

p. Schul ten' F. V .Dijk·, G.v.·a..kïey,.i,M.ReU:v.e:r..; .. J.,.Rieraen ,. R.v.d. Veilde' .-J~Wi tting, 
· .. ,.P.Ve:i::µo.ef (A), J.I!eorens, 1, W:,.y.d.,Linden, A.v.d.Kloywegt,. ;r.Mèuloman, A.Brouwer 1 
,'.'. .. '.: -\r,rréërens' J. v.Oostvcen· XÛuntzÖ • 

. ·.·· .. ·•. :\.-;,;;],·_~; :,1_.; .• ' , . .'!'H 

U~ j Y<l:,Z?~ken d.e ~J:lql?fsl_ ra,i!1,\' y,e1;-s, 20 raim-,tE!n ':oor ,aanvang dor, wed~ ~il?iL jden aanwe
zig tq _ z~Jn en aff!ep-,J,JV;J.ng!,n"dier;.en te geschied,m ,;srqor. de we,ds.trJ.Jd van .2 .raoi 
op dinsdag 30 apr~l:,t_µ_sspIL ),9 . .on. ·?0,00 uur en _V(:OJ:'. d_e wedstr:ijd van"9 raei op 
ainsd.ag 7:raei tussen 19'en ?O uur bij Dhr.J.v;tfasse,ra._, telef._68.65,~Jl. .. · 

1:•,·•,,.J. •·••••, ,r,",l ~., , ~ • ,,. 

Van ,do.·$eko zijn 11:s.- ·zohdag-:van'af 9.00 uur a:d höron M,1lloks'·'on JI.Jtlëoliï'on 
vanaf 11 ,00 uur de horen G.Bouraan on J .v.Wasscim op· hot· vel_d: àiui.wozig, ·•· . 

. r ~· :·:·, . i 1, , !• Il 

Voorlopig Programma Senioren zondag 5 mei 1974, 
------- .·.•., •• •• ... ;:.1. ;·, d., .. :- i~~: :(~.- .:1.'.· 
Lens 1 - 2 vrij 13.00 uur Lens 4 R,k,A,V,V,2 ___ _ 
Lens 3 : nog niet bekend. 10.00 uur Lens 5 n.M.T, :3 · · .. 

12. 00 uur Lens 6 Schc,v<,ningen 8 · i . 
14,00 uur Lens 7 01:1..-veo 4 ... • ,,._.;. 
10.00 uur Lens 8 -:. Gr.Wi11era II/5 
12 .oo ·_uur 'tdns '9'·' ~-, 'Verburch 5' • ': 
11,00 uur Lens 'i'z'-· ·cromvliet'"1o 

Lens 1:1. -, __ .vrij, . ·· .. _ ... ____ ___ ... ________ . 

Ui tslagcn. zondag 21 april.;,: , : 
Vorbü:r'ëh ·1- - Lens 1 - --·-0;_2 
Loril'i' •2 Foyerioord. : 4 ' 1-0 
Sc)levenîngon 2 - Loná' 3· · . 2-"3 
·V,V!F.2 Lens 4 5-0 
'f..;IJ:0;5 Lens 5 2-1 
Oriin.Je Blauw 4 - Lens 6 0-5 

PROGRAMMA JUNIOREN 
- ·., .:, I [ ' ,. 
ZOND.ll:G ·- ·--zB-4-1 9 7 4 • -., ......... . 

. ': ' ; • ,i .-' 

14.00 uur Lens 2 , ... ,, dl;ln :Uoorn 1 
Lens 3 ,yri_j •. '; 
Lens 6 vrij 

ZATERDAG 27-4-1974,' 

B,T.c.2· ·····.:.:-Lens 7 
B,n;w~2 · 1

'-'- Lens 8 
v; V.P. 7 ·- Lens 9 
Lens 11 - P,D,K,6 
Lens 12 G.D,S. 7, 

,; 

rrërrèin: 
V 3 

' .; .. , ! • l· 

4-~ 
1-1' ' 

, ' 
3-2.·, 

,., . 2-1 1 
• 

2:.:4,.,: 
' : , .•' 

Lens 1 vrij . "' .-·:..· ,., ,. ,• ... 
,16,J5 1.1µ:r, J..1ms,-_4, •, ,,.,,,O,D.B,2 .,, , .,.,, 
16,15.;u.1,!r ." L,en@. 5. >.·.,:-,JfestlandisJ:.5:. 
13,45 uur· Rijswijk 6 - Lens 9 · 
15,00 uur Ooievaars 3 - Lens 10 
15.00 uur V,V,P,7 - Lens 11 

., 15,, 00 ,:uur, Lens 1,2 -..- ::, quick 7 -
. 15.00 uur Lens ~.3 ; -:,rr.v,v.6 

., 
Lens 14 - vrij . 

15,00 uur· Lens ~6';: ·;_• Rijswijk. 12 '" 

,,•, V' :1;' 
:·11 V 2;:,_ .. ., 

•J ,;I·• 

Schaapweg, Rijswijk 
Zuiderpark, 2o god •. 
Zuiderpark 

-·.~ ,_; iV~ r. . , .. J. t 
·'-- . ::re. V3. ;•~ t J'.1 · 

·····v1·•-- '.···--"·· 
•.·: V1 ~ .. . ..·~ ! .t • 13,45 uur Lens 17 - Tonogiäó '8" , 

Lens 18 - vrij '· · · ·, · · .,., · 
~L. •" • L 

•• ~. • 1 • • ' • 

Lens 19 - vrij 

'-., 

' ', . '. . . ' -.. 
'.,,· . 

. ,} ' 

13.45 
13.45 
13.45 

uur K.~~. D .-6 . ; --' tena ,,20 
uur Lens .. 21 , - ,Ooievaars ,8 ·\;~!; 

:·:,_E.l;ç:i+!1i.llB'L Wat~,:i'.;ï;ngon ~-'' -
V2 

uur Lens 22 - Kranenburg 5 V3 
Lens 23 - vrij 



i'.FS CHRI JVIN GEN : •. ' • . :1. f'.'•.-•·.,.'. 

Schrii'telijk:1 • vóér vrijdagavond 1-8', 30 uur: b;i.j dlir,G ;v ,d.Ste'ert';· Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch: 

• !, ,,.-,; -~·-· _ ••. ,;' ~:- •. , ·~•::"~- .·'j ·-::1: ,• ( .• 
vrijdagavond tussen 18,45 en· 19;3o·imr (uitsluitend in geval van 
ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8): dhriJ.Hop/tel. 94,'41.59-, ... 

,. B-1<;:).p.ssers. ( 9 'f,/m 15): z::_.~1.J:'bg<f_bouw, . te_l.61:i,.,1). 14. . , . , . , 
C-klassers (16 t/m 23), Dl:ïr.R,Beoker, tel. 55,94,77;--··--

In noodgevallen kunnen de juniorori'nog op zaterdagó.ohtcfö"d tussen· 10,30 on ·11'.00 .. 
uµr _ilfpellen ,b~j. d}F;,G-,i;,d,,S,teen; tel. 39,86.94; . " ,. 
;'.FKEURilrGEN: Dê 'Jlll'liÓrén rftodtén bij slèèhte wèersomstandigheden steeds de af-
• ,.. • :.J . · • keuringslijston raadplegen, Telefonische inforraaties worden hierover 

- •' :, ! '', ·,. · niet vers trekt. · 

NIET-OPKOMERS: Wegens herh1~ld niet-opkomen worden de volgende spelers dit sei
zoen niet moor opgostelci:' E,Hooms, Th, v.d. Voort ·én i\..Grïmborg.Óri'.; _, -"IillT ELFTAL VAN DÊ · iIBEI{!~ .. , . : ~ ' 1.,::.·., 

Voor dit weekend zijn do volgende ·e•lftaH.ém 
ö.ve_:i;eip,-)'7\l:rkza~!"h\3<ifln; . . . ... . . . , .. 

opgeró:0.pen_ voor ht,t· verrichten .. va.n .... '. 
. ' _: .. '. . : j ,•' '.! ' . .-.. - (~ ,-

·" · '. Lens· 12 ," le:tèl.'dr · J ,Bijstèrveld, voo'r• za tèrdsg; · zonda1f, 'dirrsdag •· · 
Lens 1 8, loidÖ:t-' J. Colpá, vei or zci.tbrdag i wegens' riiet~ópll:draen van: 'verschil

lende spelers, na ov.e:i;'.,leg met·dc-., .. 
loidcr. ·········-·--· ·-

.1 .l.h , .. '. .. , .. , .... • . ._ !'.1. -~ • • • . , ·""1°~;••; ;· • • 

Sar.1enkomst -vöö·r- ël.éï"krii.n töi1aktr0-zä''tërfüigraorgen -, o·; 4 5 uur Klubge bouw. "•' .. , -~~·-1·!: -); , .. ! J.:,;,_]•i ·l.Pï.(i_ . ... , . · ,~s ·.. ' ' · i••1,·,;· .!.·,,.,.:,: 
JCantinea_;i.pn1,1t zatprdP.,g,_J1 ,;90. i;.µr: ., II .• !Jh.d;Lpg.,~. l,',,v,Duyn. - . : .. · , .:. , 
... ,, ., . _; ,._,, . ,, z_ond.ag ,,,.11,Q(;) 1.\1/-:t':. , .• C,.L:i,pman ,- II.Çoli - P.v.:Qo111burs,:·., •. 

' ... • •i:/'Cl dins_dag ,.:.1?,,QQ i.ru_r:. ,iR.•)'Ti,jsman .- F.Kor'tekaas_,,,:a.s_anders •. :., .' '•.• 
. .. . . : Mèl,den Qij de._bar. ,. . . . ,.::; . , " .• 

-, ,.H~o.i;-genoemiie · sp,Jlers n,aar krantenak;t;ie ..... , .,, .. ·,: .... , ,,-,. .. , .. ; 
Volgende w~èk: · Loii.s '! 11 f 'iè:idor ·\1'.Kou}l'enh~von, oen t1!'tiodé elftal word 't zät'eril.à.ii':: • .· - • ~-,-_.• ,. ·. ,. r1, ...... , ~ • .• , #: . k • ,. , , ·. , . ,.:::·,:•r•.; .. ··. · · .· .' , · · ··:': .· .... · ·· .. ·· ·. •··' · • · bokehél. gemaa t·. 

_; ; .. (: l· '• ,,·· ~-fJ '· ,; f. ",•:. :. • ' .: ·'->••, f;'f' I 1,. • D,E :, 0 P ,S._T E·L·.L·,I,;N. G.E N,: .,.;,,., .. : ., ., --,, 

LEl'JS "1 ·:. L.:Baamk·; èi.v.GesElèl; ·d.Böesekeh,'·E'.noéfuagei; .1:'jungschlägor,' R.v. 
Noort (2x), A.Schneider, G.Tr9mmelen,. R.ZoUl'l;'·J·~dè .Hilster, M,Ileynen' 
(2x), J.v.Rijn, II,Strave'r', M,v,Eaggup (2:,t')'; ä!~ólpa,'(2x). Leider: ' 

:· , •. , ' 1 ···1n1:'.i:-:.c.Franko: · ·) _., · 1 · •·. ' .!\ ,: : s,: .;.'., 
. ! J ii ·- ·\ .... :j _i • ' '!' . ' ! . i ; • . 

.. L;ElîS .. 2 ,.: .. J,Appor-:j.op., G,Blokf,, G,Cclpa (2x), O,v.Ges~el (2x), L,Koning, R.La-

._-. ~~-- ,. v:ç,oy-, .,P,,Lejewaaµ;,;:A,Mul.dor., ·P.de Wolf, J .Janoaat, M,Heynen (2x), R,v, 
. : , ;No9r;L ( ?.;G),, •M, V..• I)agguni -{2x ).. Leide;r:, Dhr ,A. v ,Eaggum. - ... -. 

LDffS 3 : ., vJ,.ij (zi'.!tLcn{4);' 
, '· , '. 1 ;, .. ÏI . : ; {~ :; ., 

-1~~,!S,-:1: _: .,·A,iie IJr_pot,, ·R-ITeor.iskerk,, R,v.Hqek, J.IIollink, W,v.d.Linden:,;--R.::v.-,Luxem-; 
burg, P.Meyer, P,v,Rijn,, •:J •. S.a.abbers, )il·.v.Wassum, M,Mágneor•·R,Bert'cns;,, 
A,Ilrouwor" Leidor:.Dhr,1\. .• illlok. · ., ·. ,;·i·;: ,.,. 

:'.,.Ci'fS 5 • . , - , · l ' > • Î \ t: . • '·• ' 
A.!Iot>fnagel, G:Hcgcrvórst, II,1Ceyner, .. A.v.d:Am,, 'A'.'v,d.Iierg, R;Gui t, 

F. Klos, E ,_Roosink, J. Tetteroo, ' . . . . 

: .. bers. Leider: Dhr.J.Heynen, 
J.Wijl)-gaarde, _P:Bo~m_s, H.Ruytcfr',·A.Siàb-

!:!~!L§. : ·, vri· ii , 

LDHS 10: 

L:st>TS 11 : 

LilTS 12: 

A.v. Velzen, E,Landman, P,Porreyn, ::T.di:._ Kok, R.v.d.Laan, P,I!op, 
M.Wolterá, S.Brard, o.norst, c.schonkèls; A.v.Kleöf, T. 1s-Gravondijk, 
IJ.de Nie:t. Leider:·Dhr.II.Zoet. •.Samenkomst: 12.45 uur Lens-terrein. 
E.v.Luxemburg, P,Doviloe, J,Bronger,J,U.v,Rijn, J.Lustenhouwer, 
·R.!Ib<f-mah, R.v.d.Kruk, J.]rochard,-·J.Lausberg, M,Pe:porkamp, L.Reesin~, 
11",de,iHaas. Leidor::Dhr,lî,Drabbo" Sar.ienkomst: 14.00 u.Lens-terrein. 
G.IJoelhouwer, K,v.d.Ende, R,Leyn, .'M,Loçye, G,Mahieu, R.v.d.Meer, 
K.v.d:,Meys, M.v.d.Mcyo,·!I'.II,Prins .. , J.v~cr,wel, T.v.Maron, d0 Groot. 
Lt>ider·:,Dhr,W,Kouwenhoven. Samenkomst: 14,00 uur Lens-terrein. 
,p.;,v.Domburg-, H.Uding; Il.Coli, P.v.Duyn, P.Blom, C.Lipman, R.'i'tijsman, 
F,Kortekaas, L.Lejewaa.n, D.v.d.Zwa,'n, · I}J')!e>kkie, W .Groen. 
Leider.: .. Dhr,H.Eijsterveld,. -"ZIE ELFTAL ·VAN 'DE, WEEK" ' . ;_ . ' ,1 • 

., 
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LENS 13 : P.Hee111skerk, i,i.v.Zweden, H.Blank, !,·.Jansen, R.v,d,Doogaard, .· 
R.v.Leeclen, )l.,Sanders, llarland, v,Elderen, ·R,Zetz, A~Hoenstok, ···. 
it,lloppenbrouwers, Leider: Dhr ,Il. Osse. ·· j'/ ::, ·· -

. 1: ..... /:~ ''r 

LENS 14 

LJ;;NS 1,6 

... yrij •. de Groot zie Lens 11, 

. , 
LENS 17 

LENS .. iB 

LENS 19 

L,.;NS 20 

LENS 21 

LENS 22 

Ll!:NS 23 __ ... ___ _ 

.Als vorige week._ Leicler; Dhr.O.Kortekaas, 

Als vorige week. Leider: Dhr.~.Michels. 

v;rij. A,de Jong ) 

vrij. 

11,du Chatinier) zie Lens 22, 
.i.v,d,Brande ) 

Voor de andere jongens verza
melen om 10;45 uur, daar afge
lopen zaterdag het elftal niet 
is opgekomen voor ·de kranten
aktie. -

Als bekend, Leider: Dhr.Il,Peters, Samenkomst: 12.45 ·uur, 

Als bekend, Leider: Dhr,V,v,d.Tol. 

il,Houwelinge, P.v.d,ilrande, ILiJriesen, ll.Erkelens, T,Hoogeveen, 
Il. J :Raaphorst, Il. J. r,;. Raaphorst,. R. ,ii jngaarde, . fl. 1,erkhof s, A, cle Jong, 
H.du Chatinier, J,v.û.Brande. Leider; Dhr,A.Bauman. 

vrij. 

GRliGT LENS A.:.JUNIOHENTOErtNOOI OP DINSDAG 30 I.PRIL 

Dinsdag 30 april is het clan weer zover, dat de Juniorenkommissie haar groots 
opgezet A-juni-oren-toernooi organiseert. De- toernooikommissie is er in ge
slaagd een- sterk bezet·toerriooi-samen te stellen, dus.aan spanning zal het be
slist niet ontbreken, \lij hopen dan ook, dat vele Lens-leden op Koninginnedag 
op"onze velden aanwezig zullen zijn oIJ naast het genieten van hopelijk spor
tieve wedstrijde~ ook heerlijk na te kunnen kaarten over het behaalcle le klasseJ 
schap van Lens. Tevens is het een mooie gelegenheid voor trainer/leider Cas 
Fránke de juiste sar,1enstelling van Lens 1 te kunnen beoordelen om de broodno
dige punten te verzamelen in de nog resterencle 3 kompetitie-wedstrijden, Jos 
v. Rijn is be.re id gevonden het elftal van Franke te komen versterken om àisnog 
te vechten voc,r behoud van de regi'onale afdeling n, en ook hij zal op het Uto-

. , • l - • • ' • .. • 

pii-toernooi present zijn. 
Het Utopia~toérnooi is ingedeeld in 2 p·oules: 

Poule A bestaat uit: JEJ:A (Breda), OVVO (ámsterdam), Quick Steps en Lens 
Poule B: De f!usschen ên Overmaas (Rotterdam), T.S.C, (Oosterhou.t), · 

A.D.O. kompleteert ~1eze poule en is reeds ·2 jaar. achtereen beker;_ 
winnaar. Vele Lens-ledenzullen zich noi;,de finale van vorig jaar 
ADO-OVVO herinnerm., welke wedstrijd onder_barre weersomstandig
heden werd ~espeeld. A,D.O. zal er ook dit jaar al het nodige 
aan doen om defini ti-ef .bekerwinnaar te worden. 

De toernooik<,mmissie wenst alle, ga,st.en een suksesvol toernooi. to.e, waar sporti
viteit en spel kwaliteit hoogtij zullen vieren. 
Op hun vrije dag wi~ten wij de medewerking te krijgen van uitstekend leidende 
KNVB-scheidsr_échters nl.' de heren:_ Tli.J,Arts, H.C.de'I(óning, E.PJ.'oóy en H. 
·schuller. · · · 

Pro,sramma ]:!OUle A vela Scheia·srechter 
11.00 uur Lens - Jeka 1 l-1,de Koning 

ovvo Quick st. 2 H, Schuller 
. ·-'. . 

poule B 
11.35 µur Overmaas - ADO 1 Th .Arts 

TSC - De f,iusschen 2 E.Plooy 

poule A 
. 12. 1p uur OVV(: - Lens 1 H,Schullcr 

Quick St.- JEI~ 2 H,de Koning 

poule B. 
12,45 uur _TSC - Overoaas 1 J"Arts 

.. De Musschén - ADO 2 E.Plo_oy 

pauze.13,1!5 - 14 .. --. uui:-. 
poule ' ·-14,00 uur Lens - Quick $t, 2 Th,Arts 
Jeka - ovvo 1 E,Plooy 



poule B 
1,1.35 

. ~ 

uur Overr.i9as De l-iusschen 2 H ,Schuller 
ÁDO ,,, TSC 1 H.de Koning 

15,15 uur finales om de 3e t/m Se plaats 
15,50 uur finale Or.! de le en 2e plaats. 

Tijó.~ns de pa1,1ze van het Utopiá-töernooi zullén-ongévéer ·13 .tàè-k,;.ondokai_s.yai, 
sportschool ïiudolf Peters e~n d~monE;trati·e" ·g~ven met uitleg over de ,sport 
Tae-kwondo, · •., ' 
Een kleine informatie over deze·sport: 

. i' 

Hot Tae-kwondo komt uit Km;ea _en onderschei_dt ·zich _·_vàn het. Japanse karate d, r~, 
v. de beentechnieken. Bij 'tae..:kwonclo ligt hei· aêééni ·meer· op· de ·kombinatiea 00·~ 

ne benen, wat duidelijk :ml \\'orden -~n de demo'fü. tr~~Jes. 
Tijdens deze demonstraties kunt u zien: basislopen, schijngevechten, -gevecht•:,•• 
technieken, breektcsts en sprongen. 

' J.C.Hop 

STi1ND B-REGIONM,L t/rJ 20 april: 
'.-, j_,_ 

Neptunus 21 ·33 
vue • '!! ' 22 27 .'_•·· .. , : •' 

'': ~ :••(.;. EBOH. 21 26 
.; i •. : ,Katwijk 23 26 

i r. .i . ··Lugdunum 21 25 
1/ilhélmus 20 22' 

' VVP. '·. 19 - 21 
' .. • ii.- Lisse .. " 

't 23 7' 21 
! 1 . .:-.On:a -:'··; .· 19 .. ..: 17 

' 
:LENS·: : 21 16 

. . ' ,. 1·s,-Gràvend'eo1 19 - 15 .;·,,.' ': . 

LFC 20 15 ' . .. . , 
,h, 

SV\/ 21 - 6 (reeds gedegradeerd). 
. ·., 

Resterende wedstrijden van Lens 1: 
.. , 

Thuis tegen \/ilhelmus 
Uit '-tegè'n··Lisse en Ona • 

LENS 10 Scheveninr,en fü 5-0, 
\.:p een redelijk goed bespeelbaar veld begonnen de grote kampi:()_e}"um in _kampi~ 
oensshirtjes erg zënu,~·ac°litig. Door het fanatieke publiek, dat ,zeer talrijk war; 
in vergelijldng _r.iet de 1srassprietjes op veld 2, 'begonnen wij. echter. al· gauw. 
in ons spel te komen, Na eerst nog een paar kans·en te hebben gèniist, was he-;. 
Honald llofr.mn, die het eerste doelpunt maakte. Scheveningen "'.US ech.ter: nJét ··,an 

· plan dit Lens' 10, .iïti ~l kampioen te. laten worden; Zij'° vochten vo.or een dÖelpurd,, 
' , •·. · ·. 1 • • • ; 1. 1 · · • , • • • 

maar door goed ·wo:-k van de achterhoeèe, waar vooral Hans Lusteph.quwer go,eçl 
werk deed, bleef tle starid gelijk. Na 'rust was he·t ·met Scheveningèn · al g;;_uw g0-
daan·. In de eerste minuut was het i.fob' v., ff,i1v:rtik·,· die bijna scoorde; '<le _J.,g~ _ _-w,:-,', 
echter wat te hnt'd naar vor.eh g.~schoten :···-···- ···-· · ·•· ·· - · - · · · 

Lens 10 wilde de supporters laten,'ziep, dat .ze· werkelijk de :besten waren ,j-a::, 
hun poule. Na een goede rush was het Bert de Niet, die 2-0 scoorde. Schevenin~e11 
ciaakte een grote fout door op buitenspel te gaan spelen. Dit was gemakkelijk 
-roo::- onze snelle .voorhoede. Na een goede dieptepass. van !fax _P~perk,ijilp was hd: 
John Brochard, die 3-0 scoorde. Het was nu wel ,gedaan met Sch~ven_ingen, Het. 
was Eddie van Luxer.1burg,· 'die de laatste twee cloelpunte1Ï voor z'n 'rekening ·na,, .. 
Na het laatste flui t_signhà.l van ü.e goed ,leidende. scheidsrechte·r 'kon Lens 10 . 

. . . . l ~· ! 1 . , . . . . • 

zich kampioen noe.raen, wat wij zonder onze enthousia1>t.e leider Nico Drabbe 
:rna!'.'schijnlijk no'oit hatlè'Ïen berei!d. ' ···•··' · · · · · · ' ,: . li . . .: .. ; ; .',: . ;· .. . . 
Ik wil uit r,aam van het .elftal iedereen hedankeil voor .het toeJ.uichen v_an ons . : .. ~. ' " . : . . . . . ... ' 
elftal. 

LENS 10 (Jun,) KAMPIOEN. , , 
- 1, f .-j : . '·. ' 

Na dit sukscn wil ik do jun~ens~ "die 

Jol~n Brongçr .·-. Nuchtere Hein 
Hobby v. d,l(ruk BJ.onde ,Pijl 
Hans .v.nijn Ba.by-Boy .. 
Paul Dcvilûe. To'iria't'ö tid. 
Hans Lus:tonhom,er: honkey 
JjeJC R'.J:OGÏ1l!i Bollet=j e 

Ronaïd Hofr.ia., Sto:::fel 

dit 

• ''. j 

. ,: . . .. , . - . ' . '.i, . ,._ 
pr,isteerden, even aan U voorstellen: 

Jos Lausberg Bruinfjè'·Beer ·· 
J ohny !lrochard: Zoèf ••• Zoef, , ••• 
Bert de Niet de Kromme 

· ~fox Peperkamp:, Cu.ba-Libre 
Eddy"·v.'Ltixèliibu'rg: \1Óeste ~/olf 

, ~on v.Har.en· Mister· Hungry 
.!'eter._ do Haas : . Broer Konijn 



Nico Dr,tihbe - Coco • 

Ki,!,,PGELD 
======== 

. ,•;~ '· .. \,- -.~ 

Na enige oproepen zqn er, nog 'stee\l,s enkele mensen/ die :het kampgeld nog niet 
hebben betaald, terwijl wij 'vóór 1 mei alles r.ioeten hebben betaald. 
Laat ons,·er!.niet ,meer om .vragen en maak; het·;.geld Sl)el over. 
LeusdeinFl. 65 1 "' 1 .· • i3orèulo h'l. 70 1 ~ 1 ,leert Fh 70, •. • _. l O • 

Algemene r.lank Nederland N.V. rele. 7112 .... 
t.g.v~ rek. 51.28.11.261 t.n.v. G.v.d.Steen; kampgeld. 

Lens 1-:-; E~?fI 1 : · . ' !i,-4,; IJi tsl~r;en. Junioren: 
Lens 2- G.D.A.1 3-4· 

,. 

Texas/ll. Il. B. 1- Lens 3 . 5:..3, · 
. . ! : · .' . IJ ; !" I_; 1 ~ 

Lens 4- Velo 4 2-0' - · ' 1 .J ' 

Cror.1vliet 2- Lens 5 2-r ·. 
Lens 6- \/it 1Hauw 2 4.:.1· ·. 
Lens 9- D.d.C.5 5-1 : ~ . ' 

LENS 10 KMiPIOEN 

Lens 10- Scheveningen 8 5-0 (Kampioen)-. 
Lens 11- H.~.S.Il.5 5-0 
Lens 12- S.V.G.~.2 4-0 
Lens 13- Quick Steps 8 
Uippolder 4 - Lens 14 

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

Onze eerëi'tË? kampioen heeft :~icti··· 
·aangemeld. Afi;elopen zaterdag 
.werd een duidélijke overwinning 
behaald op Scheveningen, terwijl 

i,.JJ.0.1,1 - Lens 16 
Velo 18 - Lens 17 

· medegegadigde O.ll.B. bij onze 
buren a:i;~, ~et een gelijkspel 
genoegen moes·t nemen. 

Quick Steps 11- Lens 18 
Vios 11 - Lens 19 
,/. I. K. 3 - Lens 20 

Onze gelukwensen gaan naar spe
lers en trail'lér I die gezamenlijk 
dit kampioenschap mogelijk maak-

Uesterkwartier 11- Lens 21 2-3 
5-2 Lens 22 l!.D.V.5 , -. 

\' p H 0 G. R A M M 1' p IJ p 
., 

I L 
. ,!'[:,. ". ' p u p ".I L L E N 

" ,[•", 

Zl,TEHJAG 27-4-1974 

ten.-. '" 

L E N 

Terrein: -.~-----
12.,15 uur Lehs 1 , - Ri'jswijk' 1.. : IÏ';'i'. ·· 
12. i.!5 ·uur· - G. i.J,. lh 2' .'Lens 2 · .. .= .Erasmusweg . 
12.45 uur= L'ens 3· ;:. ''-'Vios,3.' t· ,,, .. ·,V2 

Juko. 

. 1:. 

'· 
12.45 uui:" ,Groi:lvliet 4;_; Lens•·4 lteder.ijkerstr.aat 
11.45 uur•· H;Ii-.S.il·.3 -·. '-''Lens 5 . ;,. :·:· ·Vr.ederustlaa,n 
12.45 uur · Lens 6- ,: .. ,,.,.~ •t.D.0 • .8 ,, , V3 

Pror5rar,ma ,P,.;1Jill~n-.6p w6eiisda1s' 1..:'5~1974.'·:. ·•' ;'' . . . 
19.15 uur Quick Steps - ,Lens Kor,,b;A . '. Nijlforklaan '·•· 
18.30 uur Quiclc Steps. Lens' ieómb\ii'. ·.· Nijkerklaa\1 ,· 

\/ E L P 1'l. N- , , ' .. '' , 

Z/,TE,ü.illG ,27-4-i974. 

11.45 uur. ·Leris 1', -"-G.D.S.1.: 
11.45 uur· · GilhS.2 · - Lens ,2 
10.00 uut·; ;Göná '2 ·. ~,.,Lens 3 
10.45 uur' IL'J\'l.S.IL4 ,·, - •Lena 4 '• ... 
11.,;5 uur 1 'Lens 5, , <- ,Rijswijk 5 
11. ,rn uur Lens 6 - Vreclenburch 7 

. · . , .. , : , • ., . = . 1 • • ••• ·r ~ , . • ~ ; 
Prop.;ramr:ra \/elpen' op woensdafî 1-5-1974, 
18.30 uur Quick·Steps '-•Lens Komb.C 

AFSCHRIJVINGEN:, 
·.1. 

• ',I, 

': 

Nijkerklaan 

'' 

VL 
Brasmusweg 
ïleresteinJaan 
Vreder~stlaan 
V2 
V3 

,. 
Schriftelijk:. ,vó6r. vrijdagavönd.18.30 uur bij dhr. G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303. 

Telefonisch :·vrijdaGaVond tussen 18..45 en 19.30 uur (uitsluitend in g\lval van 
· : ·z·iekte) 1 : tel. 66.,t3. 14 Klu_,bgebouw • 

. '..J.'.: . • . . • 

In noodGevallen kunnen cl!' pupillên en we.lpen nog op zaterdaE,ochtend tussen 9.15 
en 10.00 uur afbellen •. Tol.66.13.14 klubgebouw. 

- . . . . 

AFlCEUlUNGEN'i' Dij .•sl·echte weersomstandigheden steeds eerst de afkeurin;:;slijsten 
10 raadplege·n. Staat claa·rop bij "Pupillen en i/elpen 11 vermeld: 11 GOED-



GEKEUIW", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen, 
IN. iJIT GEVJ,L l-lt.G EU IJUS NIBT TELEFONISÇH _1t9rtPit'I GEINFORJ.lEim,• 
Nl;AH EVENTUELE AFKEURINGEN. 
Staat bij de afkeurin!5Sadressen :biJ· 11Pllpil·len-un°'1-1elpert" ve'::'--· . , 
!•i:,~d.: "ZIE J.FKEURÎNGSLIJST", dan moet als v-olgt worden geha:.:.-
deld: Voor de ·thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden ge::-:·.·-J 
pleegd. Zijn de wedstrijden van Lens 4,· 12 en -22 goedgekou:·(, · 
dan gaan ook de P_upi_llen- en iielpen-wedstrijden op ·ons veld 
doo,r., Uitsluitend voor de uitwedstrijden ·mag in dat geval te."., 
fo,visch. ,rnrden geïnformeerd, of hun wedstrijden doorgaai!. (Te·_, · 
66.13.14.) en wel zaterdagochtend tussen 9.15 en 10.00 uur, 

DE OPSTELLINGEN: 

LI;;NS P 1 . : Als vor~ge w~eJ<·. Leider_: Paul v.d. Steen. 

LENS P 2 ··.::Als vorige ,teelt (zonde·r il.Schipperen en P.de Groot). 
-------- Zie ook Combi.natie A op 1-5-1974., Leider: Rob Hoefnagel. 

Samenkomst: 12.-- uur Lens-terrein.· 

LENS P 3. f~ls vorige week. Leider: Joop Meuleman. 
Zie ook Combinatie A en Bop 1-5-1974. 

LENS P 4 ---------= ~ls vorige week.,Leider: Fred de Kleyn. 
~IE ook Coi:ibinatiè JJ op 1-5-1974. 

Samenlrnmst: :_ 11. 45 uur Le . 
(terre.1.,. 

.. -."°' ' . 

Lr:NS P 5 

LENS P 6 --:-------
LI!:NS \J 1 

LBNS ti 2 

LENS l/ 3 

L2NS \'J 4 

Li!:NS i'I 5 

LENS W 6 

· · J,ls vorige week. Leider: Dhr.Hoppenbr.ouwer. Sar,tenkomst: 11.00 -u::,: -
Lens-terrein. Zie \>Ok CpmJ:>inatie A en B op 1-5-1974. 

Als ·vorige wee!t (raet R.!l~hieu). Leider: ·N.N.·_ 
Zie ook Combinatie Bop 1-5-1974. 

!ri. v .Adrichem-1'1 .Colpa-E .Eykelhof-R. Groen-il.Heemskerk-H. v. d.lloek
R. de Jong-1,i. v. cl. Lans-J_.üdenkirchen-P .Pronk-L. v. Hijn-E. Valenlin, 
Leider: Hans Zoun. Zie,ook Combinatie A en C op 1-5-1974. , -
C .Bergmans-K.lloon-P. v. Es-P .Harland-T .Harland-J. v .tl .Hoff-H. Kll:nis-
A .Kuiper-E.Perreyn-J .Rombouts-V. Veenman-J. i/asserman. Leider: Gu~'.!J 
Heynen. Samenkomst: 11.00 uur Lens-terrein, 
Zie ook Combinatie Ben C op 1-5-1974. 

• ·' l-i .Bon-B. Driessen-J,, .Dutrée-R.Franke-C .Hoefnagel-R.Houweling-
·,1. de Jong-1 .Kaffa-R. v .Pruyssen-T. v. Pruyssen-P. v .Naren-A. Franke::,,. 
Leider: Jos v.d,Ende. Samenkorast: 9.15 uur Lens-terrein. 
Zie ook Combinatie C op 1-5-1974. 

M. v .Bohceraen,-t-1. v .d .Bqogaard-R. v. d.Boogaardt-B .Boelhouwer-A. v .Go:--r
H. Ho uwe ling-J. I[oevocts-R. de Kroon-R. Niggebrugge-E. il armenhoven-
H. Zock-M. v.d. \Jal len. Leider; Lex v.d.Meer. 
Saraenkomst; 10.00 uur Lens-terrein. 

b.v. Bli tterswijk-L. v .Leeuwen-\'/. v .î>ielzen-E.l•Jetselaar-J .Riemen-
H .Saarloos-A. v. c1 ,Schenk-~,. v. Velzen-E. Vos-H. v. tlassem-R. tlannée-E. 7c:· 
galen. Leider: Dhr.J .Riemen. · 
N.v.d.Vallen zie~ 4. 

E.de Groot-!fi.Groenewegen-U. v .Houdt-E.Jager-A.Koks-R. v .Overvest
H .v .Reeuwijk-E.v.5anten-J .Schuemie-J. v. d.Spiegel-N.Schobbe
G.Verhaar-11.Donck. Leider: Dhr.H.de Groot. 

Opstellingen Pupillen en \/elpen voor 1-5-1974. 

Lens-kombinatie 1,: F .Hooghiemstra (K) , E. Valentin, F .Blom, l'I .Culpa, E.Eikelt',c,' 
,i,.v.llijn (\{ 1), P.de Groot, H.v.Dijk, R.ilasserraan, H.l'lasns:. 
],1.l>rederikslust, R.Groen (\l 1). Leider: Paul v.d.Steon. 
Samenkomst: 18.30 u.Lens-terrein per fiets. 

Lens-kombin~tie Il: R.Bergenhenegouwen (K), D.Franken, H.Raaphorst, !<l.Rie1Jen" 
~,.\lilmer, Ch.Bergmans, K.Boon, B.Hoppenbrouwer,. L.v.Rijr:, 
G.de Kok, Il. Vester; H.Ras. Leider: Joop Meuleraan. · 
Samenkomst: 17. 45, .uur Lens-terrein.. · 

Lens-kombinatie C: !.Kaffa (K), E.Perreyn, Rudi Houweling, R.v.d.Hoek, V,Vc,;·· 
man, B.Heemskerk, r,,. v .Adrichem ~ A.Kuiper, J .t:Jasserman, 
P.l'ronk, N.N., N.r, •. Leider: Hans Zoun. 



.~,·',' .f1,": '.f •. :·1 .u, ill d:,•~:•j.:::,_ . 

. :. :·. , ,SaJ:1enkoriist: -~·7,45 uui<Iiens-to-rrein por fiets-, , 
• -•· •• c • ~ : . .J/,:.~:J:,; :'{. 

'Ji tslag'iln Pµpillen en lfolpen 20-4'."'.1974,. , , ... Lw .,; , 
. ·•···•,···· . 

Lens P.:J , ,:,,;.,. V.C.S, P,1· 0-1 ·\;,;,_ Lons•w:,~ 
V,C,S, ,p"2-, ,,. .:!Lens P 2: 4~1.>:'•• Flamingo's W 1 
Lons.•.p_,,3.,'·,·-·.v~c.s. P'3 2"-1' ·-'Vólo•W 4 · 
Gon,i P ·3 ·•, -·:·•Lens P •4 1-6 i,r.y:,p. W· 2 
Velo.: P 6' , ±,L'Lëris P • 5 3--0 Lens W "5 L. 
~,ons .. P,., ..... ,.·1~ ·:vios· p·,:; 1-3 ·, :,I,ens''w. 6,-. 

• ' '1 j ... : ,~: 1 ! .• 
~TlTIUWS VAN DE DACO, 

,1, ... •, ', 

., ~. 
,;-··-•·.~·• 

iê,D,O~ W 2 
Iidni3 'w 2 

- Lerts~'•W 3 
- Lens ·W 4 

· - 1Fè'1.o 'lf 5 
Qwi•Jèl lf 6 

.• '': 1 

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

. ' "' ; . . .J ' .• 

Zondag 28 april a.s. spèlen onze dames een vriendschapp!3lijke ·utti'födstî•î'ja· tegen 
J::aaldwijk om 12.00 uur"Vcrzamelen, iri.-de'kánt;inaLói:1. :fö·.oo uur.'1 Dij mooi·w.iier .. · 
caan we met eigt;n ;vo.:i::vpo;i;, .(~~ets of brpm:f~\';ts), W8.!:\Äeer hot w,eer, wa,t sl.\)04ter is, 
cr~:m we met. hot_ OP,e.nbaa??-.V'!!:Voer,. o?k,._dP.n"verzamelen o.9',)0,09 ,µur op. de Viirkóris
r.:arkt met bus 52 of 53. Diogi:mo11,:•.dio ,:C/:i'\:gter bij h_et _yeld, wone,i;i,,. k,up.non ook op
stappen voor het Dethlohemziokenhuis mot bus 56 en in Watorirtg'ën-óv0rstappon op 
bus 54 tot in Naaldwijk. t,, · . · · l- .. _, '.: . ' • ,. v .1.. : _,_ ~-'..:.:_,_ 
Op 30 april a.s. zijn onze dar.1os:'1:ti·t:go:nodigd ·op oen toérnooi · in· Delf·t bij do vor
oni~~n,;,,;<;°'\1, <).~~e~f</:'?,,ItP.~.·.iJ•ap,y~z~g '?P he1 _vo:Ld. yan_ !)elf:!; or_n _/;)~30 ,1/-ll.r, ];>a(ll0s,cdi_9 
not 0.i~qljl ;v0rvoer··no1.,s-t,m;· kunnen verzap!l1?n, op·a-ç--Turfmarkt .9ra: 8, 1:5. uur. Onzéi·----- .. 
d1limos zijn ingedeeld in Poule 2 on spelen op veld 2, onze tegenstanders zijn: 
17 C S "Fl~ .,,,.,._ '.· "·C 1 ·'"·t · ,, ,. .. ·.u• - , · • '·, ·' : " ' •• •, · a.m1~~Q .. ~..'.:~.Qll:._ .e ·Ca.-!l.' a.s.·· ~·t·, . ··--··•···--- -··-·- ____ . 

Tenslotte spelen ·d'Ei' -dames: "woenèd1lle -1-L mei i· d; s ;. de' thttiswe-a1itrî·jd1 'tiógon D, z, s. QJ:1 

19,00 uur voor de konpet,it,io,,.}/:0_:i;-z,9.rpo~e!l om 1,~._3Cl\1'4I'pp_,hfl:t,v:~lçl, , 
Vrijdagavond is er gewoon trainOYf7''\11. •19~ 30. 1,1ur. t-. , , .. _ , .. ; . ·) " ____ .. __ __ 

.~ru'lWozig ui tor lijk 19.15 uur, 

~2 

• ' •. •·• ··:.: ,J.::~:_·,.i ·-.J~· .••• '':.'·' / . 
•.. ··!'. :: ;· . • •• ·-•. • i •• ' • • ', l: • 'l • • 1 ' ' • ! • ) 

•: n;: ... : _. .:. ;';. :; ,;. ~: .. j ;-_r .• _;!._r •. ·· •. '::.: .. ~•-(,,.i.~.l 

. ,:'.ij .• ; ... , ..•. 
Ï··.·1 ,!'.a'•,T;•;_~· _, ... q .; .. 11,·,,.,·•.· • '. :. 

•. : .l. _.. : ! ,: 

.... • ....... :' ,.,i_,";.-: il l • .•,I : .. ; i .i t; •';. 

'-'· J. _.' 1; . • ; •.. J. . r ' • • '•.J·, •. ·--'!~,J •. ;.~ J :•i.. ,i •. ,, .. 

. · .-i::,·: .. , • .,- , •-.;-;l•.1:., .: .. ":•:;·p·. . , 

'r:.,'., •., . . ' ,:. ' Id 

; :· - • : • l ~. : l 

·.~ ···-~-·-··•:.' - l':•c ; .... 
. :, !";: •• · . •: .: •. ,: ' .. 

• "•I, • •• ; . .',1 . ,_ • . 

. ' : :t (.. ' ; ; ; ~ '"'·''· ! ' '· ... , _______ , - ..•...... 

~ .. ,~ : ... . ,,, .... : ; ) ~-. ';:.. " L . ":_,r. 1 f 
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. :t;d ?i· , ...•• :u.i.:-;·.,_;·,. 

" 
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Aktie ninterieur" en. U 

op: zaterd·agavond · 27 april a.s. ~- - . . 

. --

- " IS DIT HET INTERIEUR VAN UW KEUZE? NEEN 1 . 

~l 
.~ 

,· 

• 

DUS KOM ZATERDAGAVOND A.S. EENS PRATEN EN,BESl!.IS:.MEE. , ; j ' ' 1.; 

~.;"·-- . ~-, ..:.~. 
Na de aandacht die pers en zelfs radio {sportpro
gramma's op de popzenders) aan de Aktie Inte
rieur évari, L:;ens:hebben;'besteed, willen we de 
sluier, die. dit geheimzinnige. project verhult wat 

'"'~l t•._··: '. i.,-- -,-_ ;,_,,,_,_, '"-' 

verder 'oplichten. Velen zulleri'rnet weemoed te-
rugden~en àan,de,tijd:dat:l:ensceen kleine intieme 
sportvriendendub was, maar we,moeten ons rea-.n:::nf. ·,1 ..,_ -:,;:. ~, -_ ,1•: 1· ·,, , 

liseren daf onie groeiende e·n bloeiende sport-
vereniging niet persé kil en ongezellig hoeft te 
zijn, lnteg~ndeel zelfs, 011ze grote vereniging 
heeft·;en màximum aan·mogelijkheden in zich. 
Al lijkt de sfeer te verzakelijken omdat noodia
kelijkerwijs bestuurlijk en organisatorisch grotere 
inspanningen moeten worden geleverd, de intimi-
teit en gezelligheid laten we niet los. , ,,., 

', '"',. , .. 

-- - ~1·; .. , '· ... 
Maar u kwam al niet zo vaakJTieer,oprl:.e_ns,van,. 
wegeJJietcafetaria-achtige:sfèertje in de kantine:'. 
Juist, daarom:gaan.we.daar,'fnet:z'n allen wataan 
doen, Meäe,èfank zij de onvolprezen Cor Peeters: 
is,dé,nieuwbouwfase,binnehkort achter·de,rûg en. 
zal, de,L:ens0behuizing(meer, dan verdubbeld zijn. 
Hoe, _möeten,:die. echt: niét.zo, immers grote, ruim0 • 

tes er nu uitzien, opdafu :graag of). 1!.ensvertoeft?,: . 
Wat doen we met het interieur zodat u zegt daar 
is het gezellig, kan ik een babbeltje maken en 'n 
drankje drinken. 

z.o.z. 



. ,, 

HET KAN ER OOK ONGEVEER ZO UIT KOMEN TE ZIEN, 

DUS KOM ZATERDAGAVOND A.S. OM 20.30 UUR. 

Daarom gaan we er over pratè11. Gewoon. een · 
gezellig avondje bij Lens, en wie er mee wil van 
de familie gaat mee natuurlijk, moet mee .. 
Ook als u wat minder tijd hebt en 'n uurtje langs 
wilt wippen .kan. dat., 
Er, zal eèn interieurdeskundige aanwezig zijn die 
uw •ideëen en opmerkingen om zal zetten In een 
plan:uw plan; binnen het raam van de flriahclële 
mogelijkheden, natuurlijk. Daarom, kom zaterdag
avond 27 april naar Lens, .denk nou niet aàn een 
strenge vergadertoestand maar aan een ontspan
nen praatsfeertje; tot straks 1 

',' 

·. 

Tevens kunnen we op deze 

eveneens gezellige avond, de 

promotie van Lens 1 nog eens 

dunnetjes over vieren. 
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H,Bijsterveld naar Suezkade 33II 
J,Bronger naar Wilgendreef 249 Voorburg 

DT BALLOTAGE 

F, C. van Baggûm. 
ll,II,B.M, Huls 
lI,W,M.van Zijl 
D,J.M,Ammerlaan· 
A.v,d,Meulen .. 
B,A,M,van Kooi 
R,v,d,Nat 
N,Bres 

.. 
09-06-52 (s) 
28-12-47 (s). 
05--04-65 (w) 

. 15--12-65 (W) 
20-09-58 (B) 

, 09-12-55 (A) 
. 29-02-56 (A) 
07-02-56 (A) 

.•· 

van Tuijllstraat 24a Scheveningen 
Dr.H,J,van Mooklaan 321 Rijswijk 
Beresteinlaan 28a Den !Iaag ·· · · ······ .... 66.9622 
Oosterhesselenstraat 293 Den !Iaag 668507 · · 
Leyweg 657 Den IIaag 661334 
Sterappelstraat 36 Den Haag 682830 
Zonneoord 140 Den Haag 660640 
Arnold Speelplein 207 Loosduinen· 253957 

}TIEUHE LEDEN· 

1018 S ,Nolle '··31-03~60 (C) Hazenrade 51 Den Ile,ag 644867 

LENS 3 KAMPIOEN. ! ! ! 

De stand: Ons derde seniorenteam ïs zonder zelf 
te spelen toch kampioen geworden. 
Konkurrent DJIL 2 zag geen kans de laat
ste wedstrJ.j<r tegen DlIC 3 te winn,-n; 
het werd een 2-0 nederläá.g. 
Den en ander betekent, dat LEl1S 3 met ., 
Rijswijk 2 en.Rava 2 in een halve p~o-

. o•tie-kompetitie moet-vechten 2m twee 
promotieplaa tsèn • . : 

LE N S 
. DHL 2 
-TOGB 2 · 
. HMSH 2 

ODB 2 
PDK 2 . ' 

3 20-13-4- 3.:.30 51-23 
. 20-12-4- 4-28 25-13 

20- 9-5- 6-23 ~1-21. 
· 1·9- 7.,,6-:- 6-2b 33-27 

19- 8-4- 7-21, 28-:30 
20-,' ,'/-6- 7-20 -23-33 .. . 

~en eventuele promotie van LENS 3 zal 
overigens niet betekenen, dat Lens 3 
komend seizoen· hoger dan Lens zal spe-. 
len. Het komt er dan op neer, dat de de
cradatie van Lens .2 niet door gaat. 

Westlandia 2 
Scheveningen · 2 

. DIIC 3 
Naaldwijk 2 

· !IBS 3 

20- 8-5- 7-19 25-22 
19~.5-7- 7-17 24-34 
19- 5-7- 7-17 21-23 . 
19- 4-4-11-12 17-33 
19-: 2-2-15- 6 14-:-40 

IIet zal dan ook geen verwondering w<:Jkken, dat vooral 
raotiewedstrijden van Lens 3 met extra belangstelling 
van het derde zal er overigens niet mlnder om_ worden 

de spelers van 
zullen volgen, 
gewaardeerd. 

Lens 2 de pro-: 
De prestati<:J 

Dit ·we_ekend zal Lens 3 de e<:Jrste promotiewedstrijd spelen tegen Rijswijk 2. · 
Zondag oo 2,00 uu~ •puolt Lon• 3 do 1o pronotiowcdotrijd thuis togen RijowijK.2, 

"AKTIE INTERIEUR" 
. '· Onder behoorlijkè belangstelling, ca. 100 man, is afgelopen· zàtèrdagavond van ge-

dachten gewisseld over wat ~r nu precies met het interieur van het vernieuwde· 
kllibgebouw zou moet<,n gebeu;i:-en. Hiertoowerden enige ontwerptekeningen van een 
interieur-deskundige getóond,. die met t•enemend enthousiasme werden ontvant,en. · 
Uel word duidelijk, dat enige :u.i. tgangspunten moeten worden aangepast aan de opvat-
tingen vàn de me'erderheid .van de, a_anwezigen, · · • · · 
Om met eventuele wensen rekening te houden, zal het -tot 12 mof mogelijk zijn idoc
on in, te brcmgm:i bij Aktie Interieur, te weten: bij Dhr,G.Oostrum, Bentinckstra2-', 
38, alhiér, tel.070-55.82.98; · 
De voorgenomen ideeën -komen neer op_een verbetering van het bestaande bargedeoltc 
met bijbehorende ruimtes voor spelmogelijkheden en een nieuw aangebouwd gedeelte 
bestemd als releksruimte. De genoemde ve~boteringen kunne!). alleen worden gcrea~:.
seerd als elk lid bereid is zijn steentje bij t.o dragon •. Een nauwkeurige kalkul,.
tie heeft uitgewezen, dat het voor ieder Seniorlid Gen bijdrage van sl0chts .li'l, 
100,- betekent, 
Boel.enk hierbij, dat dit eon cicinmalige bijd;age is, dió voor onbepaa:).de tijd de 
sfaer en gezelligheid in Uw klubgebouw eriörm vérhoqgt.·· Daarval). kunt U verzekerd 
zijn. -- ... - 1 



DGgene, voor wie 'd0zo· ·kon tante bi.jdrage onoverkomelijkCl bezwar0n. _1!1_13.!__ z:ï,o_ll .11!9.~.-:: ... ~-- ... 1:JrGngt·;--ktllüïen'l5oïc-äis-véîJ:grhïirï '6r5ar·ag-ë'"lövörïiri Î~ ii:r do. vorm van ter b0schikkiri,:;_ 
st0ll0n van mat0rialen of l0v0ring t0g0n korting of in 'de vorm van arbeid. 
Op sp0oifieke gebied0n liggen hier mogelijkheden in dc·-vorm van tegelvloeren, 
bot:i,mmi:ir.irn,.in., ... mets.olw:andcn, o,:;hi~de~ork, verlic_htingsornamonten; --meubolen· on · · 
verdere verfraaiingen van onei klubgebouw in de vorm van plantenbakken, wanddooo-- . ra tics enz. ·--· : . .-:.: .... _ -· · ······•····· .. -"•· ..... - '" · 
Uw arbeidsbijdrage als vakmc;:; op één van deze g~bieden, ~a'.ar ook als algemene_ ' 
hulp is bijzonder welkom. 
Aktie Interieur rekent op Uw aller medewer~ing. 
P,Burghouwt, Giro 415575 met vermelding "Aktie Interieur". 
BIJEENKOMST MET SENIORJII'f 4 t/m 12. 

Do aanvoerders en spelers van do seniorèntoams.4.t/m 12 worden uitgenodigd voor 
con bespreking mot het bostuur op dinsdagavond 14 mei' in do keldèr van da hand
balvoronig;ing ."Kwiek Sport", Tinaarlostraat (naast het transformà.torhuisje), . 
Onze Senioren Kommissic (Seko) is hot afgelopen seizoen nogal vaak gckonfronteor~ 
met een groot aantal afschrijvingon, torwijl het aantal niet-opkomers aànmerkelijk; -1:;roter was dan vooI.>hcen, Horhaaldelijk is het voorgekomen, dat- elftallen tmvol
ledig moe.sten aantreden. Dit uiteraard tot groot ongonoegen"van de betrokken · 
spelers en niet minder van Soko on bestuur. Problemen zijn er ook gewoest over 
het "reserve-staan" en grensrechteren, terwijl er ook klachten waren ov0r het· · 
1rodstrijcj.materiaal, Ovor dit soort .zakon wil het b0stuur graag met alle betrqk-
1-:onen van gedachten wisselen. Voor het bepalen van het boleid voor het komond sei
zoen is doze besprekine van het grootste belang, vandaar, dat op dc _ _.aaiiwozighoid. . van allo spel0rs, die ten amizion van de gang van zakon gedurende het afgelopen 
soizoen klachten, vragen of problemen hebben gehad, wordt gerekend; · 

;;• _l • • 

G E L·U K 1f EN ,S-· E'N MET P R O M O T I -E 

bestuur, spel0rs on trainer 
nu vo0l gelulè toegawen~t ·in 

bij hot 
het kn-

••• "lli_j doz<e ;i::ijn ,hartelijke gelukwensen aan 
bereÏ~()lf" v:an_, d<e,.·1.o kl,as KNVB-amateurs, Reeds 
monde· __ sE'ii7,)eP. 11ai;1_ens ·Lens I oudste lid", 
w.G'._L~~· va.ri_ BO!IBEMEN. 

.'~ 
• , .• "IIc-t is· a:l.t:tjd· p:tettig, wanneer' ik maqndagavond in d0 uitslagen lees, dat Le
nig en· Snel weer·eons winst heeft geboekt. Als deze uitslag dan nog wórdt gevnlgcl 
door. '-'-Lenfg>on ·sn·el ·promoveert", gaat er hier in Eindhoven oen liéhtje branden: 

• 

PSV is· .op ·zijn 'hoodè'' voor nadorendo konkurrontie. In· ieder geval, van· harte• golul:-
eowon_st mot deze -promotie en heel veel sukses - in do eorst0 klasse-; 11• ~ · 
P:JTER KEMPER. 

, • ,"!Ict ·bestuur, trainer en spelers van Lens· 1 ·scnîoren 
pror.iotie naar de 1 e klasse on, heel veel si.lksos voor hot 

: .: . 

van h~rt0 proficiat mot 1:1r 

kom,ando seizoen on. "'P nc.ccr . . . " r . . do volgende promotie·, w:: 
lAN.E.J.W.KEYNER . . · ,:._ F.·-

• • •- •: : .. ' ' . . , .L . ·•-. ~ •. • .. ' , • . '.• •. ' - • • : • .. • '• • ... "Bij-het·öahalên: vtm d.e·--promo'tio naar do 1e klas wil ik·u van harte folicitoroa, 
Do verbondenheid met Lens, die ik ruim een halve eeuw heb, wil ik tot· J.\itdrukkin.:.: 
brengen mot do volgendo herinnering. ]lij een van de jubilea, ik meen _het 2O-jariG _ best·aan, .. hobben w'o ·con toneelstuk opgevoerd, dat·was samengesteld dhor Bob Walhain. :Daarin kwam, een· 0gedoel te voor, dat Lens 1 o klassor werd, Was dat prof~tio? 
lîu is hót wêrkelîjk zo;,Eons lOgende, thans werkelijkhêid. Ilc hoop, dat_Lens. _!oich 
!:et volgend :soizOorl in dè 1à Jclas zal kunnen !andhavon, wat grote verantwoordclij!:hoid ·van °do seloktia. meebrengt.: Gezien· de voortvarendheid van bestuur, konu;ü_ssios 
en trainer, zie ik do toekomst van Lens zeer optimistisch tegemoet," 
C .P-.· ·varf EGMOND~- -~ .. ' 

••• "Van· d~~G geieg0nliÖid r:1aak :ik gaarne gebruik mijn hartelijke fcrlicitaties aan 
to bieden me~,hot behaalde 1.e klassers,chap, hot is in oen woord: grandioos,, ••• ·: 
Vanzelfsprekend di.en. jo namens r:1ijn gehele bestuur de felicitaties to ontvangen on je . zöu ons zi:,'er verplichten onze komplimonten .zowel aan. je bestuur, spel'ors, ere 
niet. _té vergeten .. de hoor Ander ic sen de trainer over te brengen, " · 
lf.M.de MOS, v(lorziti;er BMT. -,.·. .. ... -· 

DE TOEKOMSTIGE TEGENSTANDERS VAN LENS 1 
Vorige wèek konden w~ al meÏdon, dat (kampioen>° DI11, Wilhelmus en LFC uit da twee..:•· cle klasse· en· do overblijvers VUC, Roodonburg, Xerxes en Zwijndrecht tot do toecn- •· 

2 standers van komend seizoen zullen behoren. Onzeker echter waren d0 togonstandors, 



·; 
die moeten komen U:it de huidige tw~odc klasse B, Na de 
is do stand daar als volgt: 

zondag 

I!ion 21·-:)1 
HOV 21" ·_; 30 
Spartaan 1 20· · 21 · - 28 · 
J;!usschcn · : ·' 22 _;_ 25 
•••• •·. ,, .•.•• :o:. •.·.• •.•••• •, •., . 
EBOII 21 - 24 
DIIS ·''·. 21 ~ 24· . 
CKC 2l 22 
ODS . 22 19, 
Lconidas 21 17, 
lî optunus 22 17 
Slikkerveer 21 - · 16 
Flu:ks 21 - 16 
DCV 21 6 

STRAFFEN. 

. . . 
·• '}·.:_\_~!.. •' f1 

IJ:ion is intussen voor de. achtervolgers 
onbereikbaar geworden,· Dtis Hion (Rotterdam) 

· gaàt naar de eerste klasse. HOV heeft nog_óó:ri 
punt nodig. Uitgeschakeld zijn de klubs 

. vanaf ODS, · - , 

·., ., . 

Van d0 Strafkommissio. 

··' .,, .. 

Do Strafkommissie van de K,N. V.B. heeft .J ,Groencndijk _;_· Le~s· 6 sÓnioren .-.ge- · •·· 
schorst voor twee bindend0 wedstrijden, waarvan 1 voorwaardelijk m0t een proef--·· 
tijd van 1 jaar, i.v.m. zijn optreden tijdons de wedstrijd R,K,D,E.O. 5 - Lens 6. 
De kosten ad Fl.10,- komen op nn.am van bovongenóemde-.. spOlor.,--•-··· ...... --·· .... , ... · -.•····~ 

De Strafkomrnissie van do K,N ;v ,B; hooft ·.J. vè·rbarendsc - Lens 7 Senioren - oen 
officiële berisping gegeven i.v.o.· zijn _optreden tijdens de w0dstrijd B,T.c.··2 -

; Lens 7 op 21 april j .l. . · · · · · ,. · . ' .. :· ._ ·: ..... . 

De Strafkorn~issie van d0 K,lT. V .É:• heeft M,Wol tors Ruckert - Lens 7 Senioren - gc'
schorst voor 3 '.bi:riétond'i{wedstri:jden i.v.m. zijn optreden tijdens· de wedstrijd 

; Blauw Zwart 7 -. L0ns 7 op 31 _maärt 1974. De kosten ad Fl..10 1 - komep_ OP, __ :n_~g,i;i .. ·· .. : .. _ 
van boveni!;cno0mde sp0lor. · ·· _ • _ 

Do StrafkoillLl;i;ssie vd.n -do K,N "V.B. hc0ft ·.J .v.d.Ifuaap - Lens· 3 Senioren - gesQhorst 
~ ,voor 2 bindèµd~ .wedstrijd~n i_:v.m. Zijn óptr0d0n tijdens de w~dstrijd L0ns 3 .:. 

. D.!I.L.2. De kost0n ·t.d Fl.25,- koo0n op naam van bovengcnoerndè spel0r. 

Do Striifkornmissio van de K.N.v,B: hoeft P,Fierèt - Lons 8 Senioren -·geschorst
voor twee wedstrijden r.iet eon proeftijd va:ri 1 jaar·, i.v.ra; zijn optreden tijdens 
de wedstrijd·Te"xn.s/D.!I,B;-6 _;_ Lens 8'op 7 april j.l. D0 kos_ton ad Fl.3,75 k:oraon 
op naam· ·van 'boven~cnoemd_o speler. ' ' 

,,.. . :. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 5 MEI 1974, 

10,00 uur 
13.00 üilr 
10,00 uur 
1.2,00 i.l.ur 
14.00 uur 
10.00 uur 
12,00 uur 
11,45 uur 

( ! ) Lens 1 --:, D,II,C,,1 (vr.),. 
Lens 4 -:- R,K,A,V.V,2 · . 
L0ns ·5 - B,M,T,3 
Lens' 6 - Schev0ningen 5 

· Lèhs :.7 .- Olivco 4 
.·L0ns 8 _;_ Gr,W.II Vac 5 

Lens '9 · - Vèrburch 5 
L·ens 1-2 - Cromvlic~. 1 0 · 

V1 G1 L 
V1 _G1 L 
V2 G1 L 
V2 G1 L 
V2 G2 L 
V3 G2 L 
V3 ,G2 L 
V1 G2 L 

6/4 
6/4 
5/3 
5/3 
4/2 
5/3 
5/3 
.4;2 

Sch0idsrcchfor: -----
G_,Al b~rghini ' 
L • .J .iroogvli0t 
N.Oost0rbaan 
.J.Poortvliot 
G, C ,l:Io0k:s 
II. Völd.lfüizmî 

. Il. T ,!IolJ:ànd0r 

AVONDWEi)STRI.JD.:_.,vri_.;idag 3 ~ei::: 20,39 _u_1,1r. Lens Komb, - Il,D.V.1 

ZOMERAVONDVOETBA'Li Donder'd.ag 2 mei: 19;00 uur Lens - D.Z.S, ' ,: 
Opst0lling voor de'zè wea'.strijd" iils vorige wook 1Jepublice0rd met Il,Goossons :· . 

Schev.t.9ernoo:j. voor I,(;lns 9 op .:;_ondag 12 m0i 1974; 
Programma· hi0rvan volgt YOlBcndo weok, ; , _; :., 
Aanvang foerno·oi· 1 O .30 uur. 

PROMOTIEWEDSTRIJD:··., : . 

DE 0 P-,S 'l.'E·I, 1 IN·-G EN:·· . , ··.: ,.·,- ' 

ZondaB' 5 mei: 14.00 uur _ 
Lens 3 - Rijswijk_2 • 

Lens 1 en Kqmbijlatie 3/5 worden d.oor do trainer b0kendgomaakt. 

Lens 6 Lens 4 ·· Lenà--5· Lens 7 
ale b0kend· 
m.1-f .Engleb,O)rt 
on F,Wubben 

als ]:iekcn.d 
. W.Er_igleb0rt 
naar 4, · 

als bek0nd 
R0s.: A,Bauman. 

als hekènd 
m,A.v/d· Motir' · . 
en A,v/d'.Kecr. 

,.,,. 
3 



Lens 6 · · ··· Lens 1•:Z ------- ·Lens· --11' , .· ----Lens 9 
. als bekend als bekend als bekend II.Suiker ~aar '8 

m.lf.Krol ,ook voor toernooi _12/5-. m. W,Suikor W,Suiker naa.r 12 
on II,Su~:1f(l,:t',,,,_, .,.. _'·:_i F,Wubben nàa.r 4· 
~'iFSCHRIJVIl!GEN: .Op de -bek'ende tijden;· 'plaatsen en ornder de telef.nos~ .ve:r;,mold -in - .. 

de ,Lens-revûé"'van · 9::1:-'-' 74," Toegevoegde spelers en aanvoerders 
dienen vrijdag tusse~· 20 en 2h00 uur op te bellen naar dhr. 
J .v.Wassem, tel.68,65. 11 • 

• \,s. zondag zijn van de Seko vanaf 9,ÖO uur de heren Ch,:Bloks :on H.Jaoobi en 
vanaf 12.00 uur de heren J',v1Wassera en G,Coomans op het veld aanw_ezig. 
Voorlopig Programma .Senioren zondag 12 mei 1974. 
Lens 1-2-3 niet bekend. 
12.00 uur Lens 5 
12,00 uur Gr.W.II Vao 5 
12.00 uur Marathon 8 

- Flamingo's 2 
- Lens 8 . 
- Lens 12 ·· 

Uitslagen s"~nioren zondág 28 -~pril 197 4. 
Lens· 
Lens 
Lens 
Lens 

4 · ~- QUick- '3·· · • 
5 - Westerkwartier 3 
6 - Duno 3 
7 • ·. _-'.. ~: ~r~M;~ .li::4 . 

1-2 
2-5 

'7-1. 
3-3 

.. " 

Lens 8 ...: Gr.ln t 158/f .. ;r-2. 
· L0ns 9 · ... Spoorwijk 6 1 :.3 
. Quick ,1-1 -. Lens 11 1:.. 7 
G;na•'a -:- Lens J2. . uitgesteld·; -

,· 1•-;. 

1Te[l'ens het voortijdig zonder.overleg verlate~ van het veld als.wis~elspelor c wor_clt A_'.Ea)lraan. b;i.j h<;_t ~é ... ~lftal 2 weken ~~s r<is_èrve _opgesteld.· ··' 
"filJAKTIE. VJIN SPORTLUI".'. . · ·t • 

- . .,, .. _ _· ·- ! . 1' , . .;-· ' • ' . 

naar aanleiding van h0t ingézonden stuk van de Seko, geschreven door dhr.·Eloks, · 
uil ik, on ongetwijfeld velen raet mij I de vraag stellen, .. of Lens als y(lre_n:i,g1ng .. 
driO .. Q.f:<}1 elftallen héeft. · · ·· ; · .· .. : · · . · · · : · · .· . ·.. · . · ,·.; :·' .. , 
Ook vragen velen zich af, of ·do Seko, e.en màrionet · is van trainer Andoriessêri, of 
dat de Seko oen.orgaan is,.dè.t de bölangon van elk Loris;;;lid ·bohn.rtigti~-. .. ·· • 
AlloreerE,.t wil ik een nadere precis_e:r;-ing geven van q.021e _v:i;agen. Als ik kijk.·naar· 
cêo wekiiijkse ständen .en verslagen.van "Lens 1 t/m· 3, .dan korat er. il'.l .mij een [l'e- ,· · •· 
voel van'onbohagen los. Vrijwoi nóciit'krijgen wi,j iets.tQ. lqzcm.ovor '!do ero-te .· hap" : Lens 4 .t/ra 12, . . . . . . 
~TJu',ROM NIET ? 
3ostaat er dan ill. onz_e vereniging zo'n enor!ll~•Ye.rsÓhil. iJi._\•~:tatust"t-,--dat,'.·d~·:"e'"l:f~l~ 
lon onder Lens-3.'-maar0 inöotcm· worden ve_rgeten! .· ·., ·, · \ · · 
:Cr is m.i. van grove ç.iscriminatie spr.ake; ·rÎiot al~e~n .al.s .we-op ,de .aandacht. let~- .. 
ton, die wordt gef1qhqnJs:pn · aan Lens 4 t/ra 12 in de Lens:i:ov.ue., maar ook als wo· lot- •' · 
ten op de mogelijkh\iden, d~e deze groep wordt geboden, het. voetbalspel to bcoèfe-, .: 
non. Ik doel niermee.· Q.p d..e . .'orba.rraelijke situatie van het r.ri;;teriaal, wàa.rraee ·hot• ' 
crootote deel van do· Lenslèdón moot ''trainen" on wedst:d.jden spelen,• WAAROM·? 
Betalen daze lede!). dan, g.e.eri ,Fl, 116,~ per jaar en raogen zij misschien ook raet be- • · 
heerlijk materia9-l'ï,p.e,l.ón? Met alle begrip ·en waardering voor -het werk van de So- · 
ko, wil ik hieD '·'"terugkomen ·op een uitspraak van dhr. :Bloks in zijn .ingezonden stult, 
dia het slechte fUnktioneren· van tle $èlfo wijt aan "de beroerde of zwaldro ... moraal: --- · ·· 
van de spelers". . . .. . . .. · ... ~ · .. ;_:~-~H __ 
Integendeel, hot, tz;ijn do h

0

i,erbovon genoemde pun tem, cl.ia door mij word~n d.àn13ovai
lon, die vèrantwoora.oJ:i--;jk zijn voor de mentalit9it v~ do_ spe,lers, zoal!3.c;le Sekp .. 
deze ziet. . . . .. , , . · ' · . _- . . . . '" ·. . ... 
Do hierboven gëE!:te.ld<L.naag.~.'..cif .. de Seko eon raarionéit is· vaii.. dhr ;Andor~es·E,on, houè: t. 
tevens het the• a .v~ de.disc;:ropantie van Lens 1 t/ra 3 en L<iils 4 t/ra 12· in'~ Als i!: · 
ons vijfde elftal als voorbeóld.iiëiéci ·en·u vertel, dat dit olft'al tot nu 'tpo_ o.!lGe.- ;· ... :. 
voer 32 spelers in d~ géiederen heeft gehad en dat dit ·fê'wf3fêiï":ii;-•·aan. 0 het ondo
raooratisch gepluk uit de. basisopstelling irah dit 'e1ftal on· dat· tot :g~itolg. had, de.'t· 
velen werden doorgeschoven na=. h~_t __ tweede en derde el~t9-:J,, Dit alles gebourdo , .... 
zonder dat dhr,lmderiessen en zeer ·zeker ook de Seko zfëli "l;iiiseften, dat dit so- .· 
cianl onverantwoord was: al is het à.an het vijfde, ze ho.ddon een leuke kans.to 
promoveren na=.çle resorve hoofdklasse. Echter, nu er slóchts nog viër leden van· 
cl.e oo:,spronkelijki, kern resteren, is dit oen onmogelijke· zaak geworden. · · · 
Do Seko zal moeten beseffen, dat Lens een aaateurklub is, die in de eerste plaats 
hot voetbalspel als ontspanningsgobouren ziet on in de 2e plaats korat er bij dit 
gebeuren prestige en winst kijken, 



.. ! : r: 
~ _:_, ·. :, ~ 

Tenslotte· wi'L ik een ~pmerking !llaken over de sleç:hte begeleiding van Lens 4 i/; · 12 tijdens de komp.eti i;:i:ei."--wodstr.ij•den. Geon\le'ider nebben is :voor 'n elftal zeer bozwaarlîjk on vooral jonge elftallen ,hebben: zonde:r "leider een extra handicap. 
Een oplossing w:ordt door do Seko echter niet isezocht on 7 van do 10 koren schittert de Sekc do.or afwezigheid lanés de lijn bij, de lage1•e elftallen. 
N~e! . Hé:t_ enige, dp,t .mij. rest ·te zeggen ïs,· dat hot beleid ·van de Soko allereerst in aanmo!!kîne; komt vqor" verbetering· en: dat oen gonoràliserende uitspraak óver do "Lon_:3, s,portlui11 pol)., laffe· afschuifmethode 'is om hot b~leid van de Seko te rechtvac,,rdigen. .-, 

Roaktie vun 'het bestuur: .. 

Geschreven door: 
adhesie van: 

Zie onder "officiële mededelinisen" 
de aankondiging van een. spooialo bespreking 
met de elft~ll~n 4 t/m 12. Óok de ,onder
tekenaàrs van ,hot sohrijvei:i hie;t'boven,., krijgen ... 
dan do gelegenheid no/s eons ui tiselfreid op de· 
door hen gesignaleerde problematiek terug 'te komen. . ~ ' . . 
Ode aan Lens 1 

Chris Stapel, . 
Joop Mouleman, 
Jos v,d,Endo 
T,G,M,lleorschop, 
F,C.do Kloijn Jr. 
J.M.Reuvór on vele andoren, 

(gepromoveerd naar de 1ste klasse amateurs) 
Ik weet nio't~· wie ik roemen zal: 
De helden zijn zo :velen, zonder tal. 
Voor wie. zal i,k do"vlag gaan hijsen? 
Hie zal ik"'het r.ieesto pri;jzen? 
Ik zag ze draven in de 'wei. · 
Ik zag ze strijden zij aan zij. 
Hoog aan de hemel waaide do vlag 
Boven de zwoegers· in do··voetbalslag. Uitslagen Pupillen•en 

. .Wol_~p_en _______ ~ 

(· 

Zie de keeper onder do lange lat, 
Vlug als con. aal en lenig als een kat, 
Als zijn machtige arm-het wil, 

Lens .P 1 - Rijswi.)k. 1.4:::1 ., 

Licrgen do· hardste schoten stil. 
Geformeerd voor zijn getralied hok 
Staat pal het sta.er dofensioblok. 
Do vijand kome · keer op koe:t', . , , .. 
De verdediging verjaagt hom weer. 

Door zoveel branie aangespoord 
Ga.~.t ook de a.anval stadig· voorti ,. 
Gekleed in wit on korenblauw····_,,_,,_ 
Zijn zij do tegenstand to gauw. 
Getuige daar het trillend not 

~ . ~· -·· ....... -- . 

Is woor eon doelpunt ingezet. 
Hu weet ik, wio ik roemen zal: 
Ik roem hot hole elleftal. 

·':' 

Ik weet: mijn woorden zijn, te schraal 
Om te roemen wie allemaal 
Er hebben bijgedragen 
Om hot grootse plan 'te' schragen, 
Dat Lens zou brengen op hoog nivoau. 
Voorui taants krijgt nièh' nioi; cadeau. ' ·. 
!Ict eist volharding; ·ö:ffer, arbeid, 'zwcat, 
Voor men zich geborgen weet. 
Daaro'm roe·m ik hot klo~)<: bestuur, 
Sparend.kost noch duÛl'.· ... 
Zonder hier.zijn naar.i.tq noemen 
Uil ik ook.dé oefenmeester roemen, 
Die als mag:j,ql' ,mot· zijn toverstaf 

1 
liet elftal vaart'on richting gaf. 
Ik zing de lof voor de.renner langs 
Zo mochten or. nog velo· zijn,., : 

do l:j,jn: 

,.!', 

En bij do laatste tonen van.raijn 
Room ik het trouwe Lenspubliek. 

feestmuziek 

I 

GDS P 2 - Lens P 2 0-7 
· .Lens P 3-Vios P 3 1 .,;f 

Cromvl,P 4-Lens P 4 0-9 
HMSH P. 3- Lens P 5 3--1.' 
Lens' p· 6-ADO P 8 0-7 

Lens W 1,,.0DS W 1 2-1 
GDS W ? ;:.. Lens W 2 8--0· · 
Gona W 2-Lons W 3 afgol. 
IIMSH W 4- Lens W 4 · · · 0-"-3 
Leps W 5-Ri jswi j)<: W 5 0~4 : 
LensW 6-Vredonburoh. 

W f . 0-2 

,., .... 

1.s--Gravonhagc, april 1 J'îl'j.. Î } ' <_"~• 
... -:-~ ,. 

f. ' • 
p ~•,.,; ... 



WAT DACHT JE WAT .•• ; • • , . 
---Yvonne· Smol, .. err Guus.,Ver-vaärt-,ziéh vo6rg·ènömèii. 'hebb;n. Zij zijn van· 
plan 'Z.:i:C:b., op·.5 mèio:.;;r,.·s-;:· te •Verloven. Yvonne,• eÎr'·GUUS"'alvast onzé' ge~uk-
wense~.-.:,. ·'.-.-î;::f1•'(;_ t'•,:::__-:: .•. ;'l_(. "• ~--~: . .1. •:,,•.n,:• ~ _, • • ·•-, 

--Er ilp. 28 apr.il, 1974;, in het,·Rode Kruis•-Ziekenhuis gebeurde. Daar werd. 
geboren Guyonne Hall·een. ·Het zusjè ·vari Saskia:is -de tweede telg 11-;Lt he:; 
nest· van Märianne en,·Guido;: _Bij deze, onze ·felicitaties·. · · · 

--We deze· week weer• met ·de ;'!redactionele goedkeuring" deden?· Die gaven 
we aan LENS 3 Sènibren.,; ; · '· · 

c_ 

UIT. DE ZIEKENBOEG. -'-"=--='-"==='-',-,........ ,~ ~•-'.:{ ~;-' ,,• 
•--Onze vriend Piet Riemen i.s 

een spoedig h_erstel toe • 
in het ziekenhuis opgenomen. We wensen cem 

.. 
LAATSTE DISK0-AV0ND. 

Zaterdagavond 11 mei 20.30 uur hebben v,;,e de laatste beat-p_op-disko- · 
avond van het seizoen ditmaal voor B ei:i A:..klasserà.·en-jonge senioren.,. 
De muziek wordt verzorgd door: "Fair :(mpre1:1sion.Drive-in Discotheek. 
De toegangsprijs is als bekend f"l.50. Het·vrouwelijk schoon van Kwiek 
,Sport is ook deze avond weer uitgenodigd. We hopen op deze avond op een 
record aantal LENS leden en introducees te kunnen rekenen. 

,_ ., ' '. 

PR0GAMMA JUNIOREN 
Zondag 5-5-'74. 

14.45 uur Lens 2 Gr.WillemII/1 
Lens 3 vrij 

• 1 Lens 6 vrij 
Woensdag 1-5-'74 

'· 

.. 
18.45 uU:r Velo9 · . ,-'-Lens 9 
Zaterd11p;-4-:..5=r7w--·· ., ... ,. ······ 

14, 30 uur 0na, 1 ·- · ~ Lens 1 
10.00 uur Lens -2"Rijswijktoernooi 

Lens .9 Z;i.e 1..,5-' 74 
1O .. Q0 uur Lens 10 Rijswijktoernooi 

Lens 11 .. Elftal van de week 
10.00 uur Lens 17 Rijswijktoernooi 
13, 30 uur Lens '21 ado 21 

,. 

P R. 0 .G A M M A :_ P u p. I L L E N EN 

Pupillen ·4:..5- 1 74·· ·· 

12.00 utir Lens 1~Lenstoérnooi 

KaKa. 

Terrein: · · 

V1 (zie ook4_;5) 

Noordweg, Wateringen 

Wa.lvisstr: Gouda. 

Zie aparte mededeiing. 

V3 
WELPEN 

· J,ens 6 Krantenaktie Verzamelen: 10.45 uur 
,·. 

y;elpen 4..,,5.:..' 74 

,:i:00 uur· Lens 1 Lenstoernooi 
' AFSCHRIJVINGEN: voor Junioren, Pupillen eh Welpen: 

Schriftelijk voor vrijdagavond 18.30 uur bij Dhr.G.v.d.Steen, Nunspeet
laan 303 

C.'elefonisch (uitsluitend in geval van zi.ekte): ·Vrijdagavond tussen . 
18.45 en 19.30 uur tel: 66.13.14 (Klubgebouw) · . • · 

D E O P S T E L L I N G E N . . . ,. 
wordt woensdag na de training bekend ge(llaakt. Leider:_ C.Frank::; 

J 

LENS 1 

LENS 2 
voor 
5-5-'74 
LENS 3 
LENS 4 : 
t,ENS 9 : 

Samenkomst: 12.45 uur Lens-terrein. ,., · · 
G.v.Gessel, J .Apperloo, G.Bloks, G.Colpa, L.dè' Koning,M.v.Bag,;u::;, 
R.Lavooy,P.Lejewaan, A.Mulder, P.de Wolf, J.v.Gastel, F.Veere2, 
C.Hoo~hiemstra.(Zie ook Rijswijktoernooi Leider: A.v.Baggum. 
vrij (Zie Rij swijktoernooi in Lens 2) · . .· · . 

IiliNS 10: 
6 '.LENS 21 :· 

. . , .. 

vri.i (Zie Rij swijktoernooi iri Lens 2) .' · · · .. · 
• • :-r • . . . 

Als bekel"d: ~'B%menkomst: 1-5. 18.00uu:ç . LEIDER: '':ANS ZQET 
_z).e R~j ~wil~}k.'...'!76e:rn.9o;i . . · ;1::"~ . .. . .. 
a:Ls· bekeiié!. - :r.,El:()ER:· W,v.d.\L'ol· ' ----.. -- :.1 ,_:~.-



n.c.:,; .c.JJ.r;J:11.J..i. V.IU~- l).I!,, W.1!,.l!,.t\.: - , .. 

. . . 
Voor dit weekencf zijn de volgende- elftallen opgeroepen __ VOClJ'.'. __ h~t 
verric.htenvan diverse werkzaamheden: 
LENS '11 t_eider' 'Dhr·. W. KouwehhcJiren'_ 'voor de. zaterdagen 4-11~1"8' Mei' 1974-:.:. 
LENS f pupillen: voor.de kràhtehaktie.Sain'ènkomst voor de k:banten-
-- aktie Zaterdagmorgen ·· Klilbg13bouw. · 
KANTINEDIENST Zaterdag 4 Mei 12,00 uur. 

A.Boelhouwer,. K.v.d,Ende,. R.Leijn •. 
Zat-erdag 11 Mei,·12.00 uur·. , 
W(,J;,oo;y§l_, G.Mahiea, .. R.v.d.Meer. , 
Zaterdag 18 Mei 12.00· uur. . 
T.H.Prins. J.v.1/iel, T.v.Maren. Meld.en bij de bar. 

Niet genoemde spelers. naar Krantenaktie. · ·· .. 

··-- ,, . 
::- ,. TOERNOOI AGENDA: 

Zaterdag 4"mei: Lens Pupillen en Welpen toernooi~ 
Rij swij_k toernooi voor Lens 2, 10 .. ":.-· 

en 1? 

LENS TdERNOOI VOOR PUPILLEN EN WELPEN 1; .AANVANG 12.00 uur. 
A.s.zate~4ag is ons hoogste pupillen en welpen elftal aan de beurt hun 
kapacit~:i;:t,en-·te·meten- mét die van wel zeer bekende verenigingen.Als 
gasten. z1.fl.len wij deze dag ontvangen: Feyenoord (Rotterdam) 

.. ,., , S.V. V. (Schiedam) 
... , .. _ RK.WIK (Vlaardine;en) 
' · ·' · . H.B.S, (Den Haag) 

Wiaj hopen· ä,.s·.zaterdag veêl.e ·ouders op onze velden aan te treffen om 
hun: joiigèhs aan te ·moedigen .bij deze krachtmeting met klubs van naam •. 
Le,t wel aanmoedigen geen aanwijzingen. Laat dit over raan hun leider, 
dié-_een s~izoen lang met deze jongens optrekt.Hij •is het, die de jongens 
•voöF- de weds~3:'ij?-kenbaar maakt _hoe of er gespe';)~d dient te wo~~e!!; e1?
we_lke -taak ,hJ.J diverse. spelertJes oplegt .ëlok tiJdens de wedsriJden is 
hij d·e· aiän, die de aanwijzingen geeft enalleen ·naar hem hebben zij te 
luisteren. Zo behoort nu.eenmaal geselekteerd voetbal gespeeld t\:l worden 
Laat' .u··.het bij aanmoedigen en U zult kunnen - genieten van :bij zqnder goed 
·voèt'bal. Om alle partijdigheid binnen zowel als buiten de _lij;n@ zoveel 
mogelijkuit te sluiten, hebben wij in tegenstelling met ançl.ere. jaren 
K.N. V .B-scheidsrechters gevràagd deze wedstrijden te le:i,dei+, He_t zijn 
de heren: J.v,Gastel, P.Bakvis, L.v.d.Lans en G.Josée. Er wordt om 1 
verenigingsprijs en 3 prij zen per afdeling gespeeld .Het progamma van ,, 
Lens ziet Eir als volgt uit: ,. . 

13,00 uur 
14.00 uur 
15,00 uur 
16, 00 'èlür' 

Pupillen1 · · Veld Welpen 1 . ' Velá: 

H. B.S. 2 12. 30 uur H. B. S. :..:-l:L;_;_ : .. 2 .... 
RKWIK 2 .14.00 uur · SVV 1 
SVV 1 15. 30 uur Feyenoord 2 
Feyenoord 1 16. 30 uur RKWIK 1 

· :. ·:. PRIJSUITREIKING + 17 ,00 uur . 

~ .. ... ~. 

. ' 

~ . 
. ; . 

Lens p1: 

Lens w1: 

A.v.d,Burg,·R.Groen, R~v.d.Hoek, L.Janmaat, F.Lekahena,f,Rens, 
R.Loveriks, m,Meerman,R,Michels, J,v.d.Nieuwenhuisen, M.Veen
man, M.v.Zwol. Leider: Paul v.d.Steen Samenkomst: 11,30u Lens 
M.v.Adrichem, 1/i,Colpa, E.Eijkelhof, R,Groen, B.Heemskerk, 
R.v.d,Hoek; R,de Jong, M.v.d.Lans, J,Odenkirchen, P.Pronk, 
L.v.Rijn,. E,Valentin. Leider: Hans Zoun Samenkomst:11,30u LElil/3:_,y,; 

. ······-·-" ~-·~ 
Toernooi-sekr. J.C. H.op. 

RijSWIJKTOERNOOI OP ZATERDAG 4 MEI: Aanvang 10 uur iroor LENS 2-10-<17. 

Lens gaat a.s. zaterdag met 3 elftallen om 1 verenigingsprijs bij_ 9-e .. 
v.v.Rij'swijk strijden, gelegen aan de Schaapweg te Rijswijk (PR.Ir!3ne-
sportpàrk) ,Alleen de 2e elftallen van de A/B/C-.klasse zijn hiervoor , 
uitgenodigd .Naast Lens zullen aanwezi ix zijn: Rijswijk, Velo, Vr.e.~e_n,burch
en Jl/2-s'senaa.r.De wedstrijdduur is voor alle wedstrijden 2 ;x: 12-½ minuut . 

. ,,. · Lens2 Lens 10... Lens 17 
10.30 uur Rijswijk.· 10,00 uur Rijs.wijk·, . : 1.0.30 uur Vredenbur_ch 
12.00 uur Wassenaar 11.30 uur Velo 1.2.00 uur Velo 
13.00 uur Velo 13,00 uur Wassenaar 13.00 uur Vlassenaar 
14.00 uur Vredenburch 14,30 uur Vredenburch 14.00 uur Rijswijk 

? 



Lens A.comb: L.Baams,G.v.Gessel,J.Apperloo, L.Koning,-G,Colpa, P.de Wolf 
J.Slabbers, R.Bertens, k.Brouer, VJ.v.d.Linden; R.Lavooy, 
J.v.Gastel, A.de.,Groot, R.v.Luxemburg. Leider: B,Osse 
Samenkomst: 9,45 uur Rijèwijk-terrein ... ,' . 

Lens 10.: · E.v,Luxemburg, P.Ilevilee\ _J.Bronger, H.v.Rijn, J;I;ü.stenhouwer, 
R.Hofman, R.v.d.Kruk, J ,Brochard, J,Lausberg, M.Peperkamp, .· 
L.Reesink, P.de Haas, B.de· Niet. ·Leider: N,Drabbe .. · · 
Samenkomst: 9,30 11;~ Ler:s-t·errliin.· - . . . ::~·'!_; __ ,~~ _•,·-·~ .. ;c.:c:· .. ·····-· 

Lens 17: R,Bon, Vi,Heynen, E,Kauderer, A,Koevoets, S.v.d.Mee·r, 1/J,Valentin, 
F.Verbarendse, F.v.Ve1zen, .P • .:v:.d:.Burg, p;_Lucas,R.de Keyzer, 
C. y:.~.ijk, 'I' .• v ,Luxemburg. Leider: .VJ .MicheJs Samenkcimst 9. 30u Lens 

: :.·~:...:. .... · .. ~-~:.' ..... :_: \: . . . . . ,,,. . ' . . . . 

STAND B-REGIONAAL t/m 27 april 1974. 

Uit deze afdeling verdwijnen de laat!;lte 3.zonder pardon naar de gewone 
A-afdeling.Belangrijk is·daarom voor·Lens de stand vàn de nog in degrada
tie-gevaar verkerendeverenigingen.De kampioe:n.in'deze afdeling_is reed::; 
bekend nl.Neptunus 21-33; voor geen.enkele vereniging nog bereikbäar. 
De stand van de laagst; geplaatsten· is: V. V ,P; · ·· -- ·- 20-22 

•---··•---··· .. 
4 ·Li·sse' 23-2~ •• •• ••• .·- ,.-· • • .. 1 

· Ona · · 20-19 . -

•·s-Gravendeel · 20-17 
LENS 21.-,-16 

,, Lfc 21-15 
. -r~eds gedegrad.Svw 22-6 

Zoals u'it deze stand blijkt· zàl Lens rá1'1 het nodige el'. .aan móeten doen .om 
a.s." zaterdag bij Ona 2 punten te·pa:kken.Het is volgens mij voor C.FrankB 
Eln zïjn spelers een kwestie van alles of· ni_ets .Een gelijkspel is beslist 
niet ~v-oldoende ! J· ! Ik hoop dat ieder· ër-:--zich zaterdag terdege van 'bewust is 
met "welk€) verplichting hij het veld· ingaat: te zorgen voor 2 punteh winst, 
de eri\gste mogelijkheid om Lens -i te behouden voor de Regionale B-afdeling. 
Ret .. is volgens· mij een morele plicht van spelers en Trainer/leider er Rl 
h'èf; ;'mogel-ijke aan te doeri: voor dit ·behoud. Zij zijn het, die het momenteel .: 
in han,den hebben· 'dit eventueel te.- bewerks:belligen, zodat het volgend sei
zoenin ,deze;tfd:e _àfdeling met onze .a~klassersselektie gestart kan worden. 
Zowel-overblij\t~nde als nieuw geselektèérde A-R'],a~13ers vinden het prettiger 
om iri deze afd'eling te voetballen.Over detrainer van deze groep dan nog 
rr.aar te zwijgen.Iedereen· is volgens.;mij verplicht à.. s. zaterdag het veld 
in te gaan met 100"/4 inzet en werken tot op de bodem· van zi,jn · kràc.h ten, 
zodat 2 punten mee uit Gouda komen.Ik ben er van overtuigd dat vele Lens
leden a,.s._zaterdag zullen wachten op jullie terugkomst en .k hoop dat 
iedereen jullie kan feliciteren met de behaalde 2 punten. 

RESTERENDE WEDSTRIJDEN. Thuïs Uit 

VVP Eboh, Neptunus lfc,neptunus 
Lisse LENS 
Ona _ LE-NS _ _ . 
,, s-Gravendeel Vue, Wilhelmus ;öriä. :- -

-... L:E:NS Wilhelmus 
' .LFC. : - vvp; -ona 

,S~ .• (gedegrade·erd) 0;1-a, lugdunwn _ 

RIJSWIJK E'I -LENS B'I ,.,. .. 

's-Gravendeel, lf.c, svw. 
neptunus 
Lisse, ori.a 
vue 

. J .C.HQP-

In·een naar omstandigheden bijzonder.moeilijke wedstrijd won LENS verdient 
met 2-"1 •. Na het beginsignaal begon 'LENS zeeD fanatiek._ Dit werd in de Se 
minuut ~èloond met een doelpunt. Uit een mooi genomen hoekschop van Ton 
's-Gravendijk scoorde Aad. zeer begaaft.Dit was het mome~t·waarop LENS 
wachtte.LENS bleef komen·en en;lcele·minU:ten later was het wederom Ton, 
d_ie .na een schi tterendè één;..tw·ee met Stanley Brard een· perfecte voorzet 
~~af "die.· •••. Stanley in eens op zijn slo·f nam en dEl verbouw·ereerde keeper 
het .nakijken gaf.Maar Rijswijk liet diti niet op zich zitten. Het scoorde 
zelfs (hoewel??) .. Het wàs de vraag of dé b.al. de doellijn_had gepassee~a:. 
:.:aar ja, 'Blackb:i;;r-d' bes1ist. Tot de rust hE\t _'bekende spelbeeld ' heen en 
';:eer' .In de 2e spée1peri.ode ~regen we een iE\tS sterker spelend Rijswijk 
3 

; .; ' 



en een uiterst curieus fluitende scheidsrechter te zien. Maar een 
beheerst spelende·achterhoede, een met teëhnÎsch vernuft voetballend 
middenveld en een zich het vuur uit de sloffen. .. lopenàe voorhoede wisten 
de 2-1 voorsprong te behouden .• 
*************************************************·*********************••••* Het is ruim 10 jaar geleden dat het B1 elftal van LENS kampioen van 
poule b1 werd. Het huidige B1-elftal kan, indien zij de laatste 2 nog te 
spelen wedstrijden wint" kampioen worden. De tot nu toe behaalde resul
taten zijn: 13 gewonnen, 7 gelijk en O(!!!) verloren, zodat de stand aan 
kop op het ogenblik is: 1 vue 21-34 

2 LENS -20-33 
3 RVC 21-30 

U ziet dus wel, dat B1 beide wedstrijden méét winnen. Dat dit elftal nog 
geen een wedstrijd verloren heeft, wil niet zeggen dat het in een makke 
poule zit. De komende 2 wedstrijden zijn beiden uit, en wel ~egen VELO 
(thuis 4-0) en ADO (thuis 2-1). LENS _heeft hierbij wel uw steun nodig. 
Kom B1 a.u.b. in grote getalen aanmoedigen. U kunt nog.~wee goede par
tijen voetbal gaan zierr. Aan LENS zal het niet liggen. Bij voorbaat 
hartelijk dank namens het elftal en leider. 

LENS B1 WORDT KAMPIOEN, ALS U DAT WILT. E.Landman. 

LENS 21 - OOIEVAARS 5 
De wedstrijd waarin Lens 21 kampioen kon worden is een waar schutters
festijn geworden. Na een nerveus begin, waarin de tegenstander de ee~ste 
10 minuten sterker was, werd door ons een doelpunt gemaakt.Ooievaars , 
viel hierna sterk terug en hiervan werd goed geprofiteerd.Bij de rust' 
was de doelpuntenregen nog niet groot, slechts 4-07 Na de rus~ had prak
tisch iederee1-'- van plaats gewisseld en begon het festijn pas goed.Jammer 
was alleen dat toen de keeper -.f,ok naar voren zou gaan de wedstrijd was 
afgelopen. Een leuke wedsrijd 12-0 voor Lens met een verdiend kampioen
schap als iesultaat 

LENS 2:1 KAMPIOEN 

De Leider: W,v.d.Tol • 
{ 

Ons 6e C-elftal heef,t zich afgelopen zaterdag in de rij der kampioenen 
geschaard. Door een eclatante 12-0 overwinning op Ooievaars kon mede
gegadigde ado ons elftal niet meer inhalen.De heer W.v.d.Tol en zijn 
spelers hebben door hun enthousiasme dit resultaat kunnen bereiken. 
Van harte profièiat. JUKO 
EINDE VAN HET SEIZOEN 
De kompetitie is alweer achter de~·rug.Er zullen nog enkele voor de stand 
van belangzijnde wedstrijden worden gespeeld. De maand mei zal verder 
worden volgemaakt met onze eigen toernooien en met toernooien bij diver
se verenigingen.Vlij wensen de elftallen die daaraan deelnemen veel succes. 

JUKO/PUVJEKO. 

OPBRENGST COLLECTE. 
Tijdens de collecte van de hartstichning enige weken geleden, werd door 
onze collectanten f290,82 opgehaald.Namens de stichting bedankt!! 

NIEUWS VAN DE 'IDACO 
Afgelopen zondag hebben de dames met sukses en met 10 dames gewonnen van 
Naald~ijk met 2-0.Het was een leuke wedstrijd met goede combinaties van 
o.a. Carolien en Marja aan de rechterkant en op links waren het Ingrid 
en Bernadette.Na een kwartier zag Moos kans de bal naar voren te werken 
en Marja ging door en bracht de stand op 1-0 Dit was tevens de ruststand. 
Na de rust gingen de dames met frisse moed verder en na 10.minuten werd 
weer door Marja de stand op 2-0 gebracht. Een leuke wedstrijd dus. 
A.s.Woensdagavond 1 mei spelen de dames tegen D.Z.S.op het Lensveld om 
19.00 uur.Verzamelen in de kantine om uiterlijk 18.30 uur. 

***************************************************************************~ '****************************•**********************************************~ *LENS 3 SENIOREN .moet enkele promotiewedsrijden spelen om ui1: te maken wie * 
::er promoveren, dit zullen ze samen met RAVA 2 en RIJSWIJK 2 doen. ! 
:;A.s. zondag 5 mei is de eerste promotiewedstrijd, thuis om 2 uur, tegen ; 
·*Rijswijk 2. Aangezien het niet gemakkelijk zal zijn. rekenen ze op de : 
:!ste~ van het LENSLEGIOEN. Dus ••.. komt zondagmiddag allen LENS 3 aan 9 * 
::moedigen. * 
: **************************************************************************~ :***************************************~***********************************~ ;* 
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0 F F I C I E L E ·, M E D E D E L I N G E N 

GELUKWENSEN MNr PROMOTIE •.••• 
ontvingEln wij nog van heit bestuur van RKAW en het bestuur van VCS. 

BESLISSINGSWEDSTRIJD LENS 3 TEGEN RA.VA 2. 

A,s; zöndag speelt ons 3e elftal de laatste promotiewedstrijd tegen Rava 2 öra 
15 •. 00 uur op het Rava-terrein in het Zuiderpark. 
Hij hopen, dat alles, wat Lens is, onze spelers zal komen aanmoedige_n in deze 
·b_eslissingswedstrijd. 

BÏJEENKOMST SENIOREN 4 t/m 12 

Verui•jzend naar de publikatie in de Lensrevue van vorige week benadrukt het be
stuur· nogmaal.s het belang van de bespreking tussen bestuur - seko - aanvoerders 
en spe\ers van Lens 4 t/m 12 over de gang van zaken gedurende het afgelopen i,ei-, 
zoèn~- , 
Deze 'bijeenkomst wordt gehouden op dinsdagavond 14 mei in de klubhuii,-kelder van 
de· hàndbal vereniging Kwiek Sport, die gelegen is in de Ni · eveenstraat (naast ·het 
transformatorhuisje) en niet, zoals in de vorige Lensrevue vermeld in de Tinaa.r
lostraat. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Tfe rekenen op alle aanvoerders en belanghebbende spelore l 
Bent u verhinderd, geef dan even 0en berichtje aan: dhr,G.v,d.Velde, tel.29.32.7;:. 
MIEln/E LEDEN 

,- 1019. 
--1020 
/1021 

~,.L..M.de Vreught (D) 
I;E.F.M,Nieuwenhuis (D) 
M,J ,Goossens (D) 

ADRESWIJZIG.lliG 

Drapeniersgaarde 109 
Hengelolaan 558 
Melis Stok0laan 2420 

Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 

..- 0146 R,J,A,Eijkelhof (s) naar Haags0bos 171, Zoetermeer, 

"AKTIE ·INTERIEUR'! 

669776 
672455 

.674169 

D0nk,t U aan. de inrichting van de nieuwbouw • .P,Burghouwt ontvangt graag Uw gelde
lijke b'ijdrage op girorekening 415575 onder,vermelding "Aktie Interieur",· 

Laat in h0t nieuwe seizoen niemand op de cem0nten vloer zitten. De zaak moet'van 
de grond. Als iedereen µieewerkt en mee denkt, kunnen we Uw en· onze plannen roali
soron. 

RJJAKTIE OP EEN REAKTIE, 

Laat ik beginnen het bestuur en do algem0ne vergadering een goede hint te goven.· 
Ik zie nameLijk een goede Seko voor· het volgend seizoen: Ik stel voor. in de Seko 
te benoemen het zestal schrijvers van het ingezonden stuk in Lensrevue nr,-39; t.w; 
de ,heren Stapel, Meuleman, v.d,Ende, Heerschap,. de Kleijn en Reuver. Zij beschik
ken over uitstekende eigenschappen voo.r deze funktie •. ·Met een grote mond en een. 
aantal holle frasen zal het niet moeilijk zijn de prestatielcl van de huidige •iniu.:. 
seumstukken" te verbeteren! 
Alvorens bovenstaande wordt overwogen en hopelijk uitgevoerd, vraag ik wel even· 
aandacht voor een verdediging, 'ifant in het genoemde ingezonden stuk, evenals in 
dat van de heer Englebert, getiteld "RIP" en drie weken geleden geplaatst, werden 
feiten genoemd en uitdrukkingen gebezigd, die zacht gezegd naast de waarheid li::;
ffen en om een roaktio vragen. 
A. treinig aandacht? Op elk wedstrijdformulier is ruimte voor een wedstrijdverslai:., 

Hoc vaak is.daar gebruik van gemaakt? Weinig! Dus dat ligt niet aan de Seko, 
maar aan de·spelers zelf. 

B •. Status? Vinden de schrijvers hot zo gek, dat de hogere elftallen on do suksos
volle elftallen aandacht krijgen? Ik geloof, dat dit in elke vereniging zo is. 
H0t is een realiteit, dat de b0langstellihg van de gomïddelde Lenser meer uit•
gaat naar he:t .1 e dan naar het 5e. 

C,_ Discrepantie? Dat er voor het 5e 32 spelers zijn gebruikt is waar. Dat dit uit-
1 



sluitend is veroorzaakt door "i;.;plu~••,;1:~ ·riJt{:'.i.c.B~i'l5äsfiIS-pst~ll:i.ng .. 11 spolor::i 
...•... · on 3 spelers vertrokken en 12 c,:[g_cli;,,j,-.frëf~:T'e1i 6. ·:;,:pelors "fillplukt". Konklusir,: 

11 p;Lu,s; 6_ "', 1J s~s.--a-e~ck~ ;_ 3 pJ.Ur: ··1_2_ t,).;l
1
,0pclcrs ~.hJ,J.d .b-:i:j'•·spclors. 

Fif~y-f~dï:lit:" Men ,mc,,ut na. fuul'1.J. J!~ WQl, ;:tr.ct:1:1'/ ·,,.:.:h.,.rwa--s'Onl'J. Jft. , :, 
~-.D--~îon~ttan? Zowel iri ho~ .b0-:t.tt.a'ld(f ·\roi_t.h,DJ, ...... r,:r.r-i'~[~ Qo. araa ~ClfrBjs..'.h-è-t-°gêwoon, 

dat de t;;'a~~O•;t q,<:,; lIO:og3~_tljJ;r:t-a-,,.-]:"6f."-ö~d'J,~- :."'f.c~,;.;_:!;1:'".;,_.N-ê~;zo~~~n. : <!~',hoa:on' 
dat mi:iet••n:fot .:i.n--ben~ A.1.s :,.k h<;l,t npµ f;_Q.C:.t-T."06 ':'1.Jp, ,_da;:,; lgi,li'.:êd,;,--Se~o.· hot 5e 
_tQJilple-e-i:;-"'ïn-ÏÎ1 n basisops tolling-'·i:;J'cif2·,~ !:a·~ ~.:. er.· tJf\tli;fe'SÓró"-'êlftÛlÏ,~n _Ol:\V_q~/cdig 

--·-- in het veld laten komen, •• Da,i du:,:-fi; ~;ç::, .y,J;.;:.fr.\~· be~ ·1co,o,x;:l,":,-:ci_?Jaàl,l1-'t'ö-·go
bruikon. Gobl'uik dat s_oqri; i;.e:rnriJ:i 'I:è6\',i.:- _-tJ:;3;d1u_"I o:i;,_::<fo.:l;;'fê:t'êrs· (5.%},, d~'o·,twoc 
of meer ker0n._.,p:i0t -b-räT.lori ~·Opdag~n" r .. ·;.,,:_·_ ~·:--1:.':;·:-:•-~--·-·· ·: ~,·· ~. -• .. ~ ··~1 -: • •.•.•. ·, ,,··. 1 '..~.:.:,.-.; 

E. Ma toriaäl ?, :rië~ 'aá~voordcu·s ont 1.1ir1g~r-·5..ÖJ.Ï' .. l'~c-tÁ·i/•~.[;:i:D._ ':;~'?;i~-hct. __ f1ié'îz~<tc!!·:·r~;r"i0ü14'Ó_ on 
een go bruikte bal, oen . ~Ç~Jp,j,e ). 2 _._:ë.f•,::1.r_j·~·.Ç~,llt:à_i;3·,j,lp-~~i~j_n ten-, .'d\3: nód:~~-:.:basbhèiclcn ~ 
Na do win tors top.,.ie: er' èèri GI,'.;oep 0ictlo,_ci.o,,.;,-1 o,a' ·l:c.:pot ,;Ji/rff v'er·slc ton-. Il)O:PO:r;i

. aal .to, koraèh inruilen. Slooht,-i, óèu ::a1.voc,.•ä.::ii· z.o:.d.'.'.,o z.}04. ·AJ;_S''·.49;t:..mtÎ.iiörio.al 
, ·,"· ZO ~lacht na~_,,, wp.a~otn ·àah' slocl".,::i c'.ic -§n0 r0ak-';tc ,:_.,t\._lè. ... j,,'·d.ffn'"'zi<?t, hoi '•nqP:

è~a).~n:t•-',Öi-;" IIli:ft· ·het :l::::ainlngr.:r.1a.-tG:r:-.!.r-1ë.1l -:~o:.:-d:t c:n,ÇEJ~r~· :eµ••hoezo'or,. de.,,.raetisèh; · die 
:,;.:,-V,60:t' het ma. tcrin.c.l' moeten zorgen~ hur.1. _0c:J.i~· ... ~:,.trr.: ;/ lit,1'. -~9ts-'~ iki<_.fi_à.il.wekul ! · · ~. .. . 

F. Promotie? H:i.or 9.ettGn de 11,c;ï;on. cl'c · fèJ:to!~,),1.&n._-:,: .. ~n.ü.'l "h~i1.l'.i.,. ·.no werkelijke si:iU'o.~ 
tie was: 1 gç,spogld O pun:ton 1 J gö':''-,,C:6i/ :;, p':'rt',· 6 ecc:rooJ.d 3 :prit. 1• 8 gç,'sp. 7, 
l)Q.. t_!"·· }s:p;mi,too!lS_kr..nr.:ien? -Wt..::i...,_~:iJ~-- lîo. ·0it~1J.;\r:H1r 3 wc d.~J L."'i .j•lon, ·m(res-J;"cfn. Wq ., noodg'c-, 

···: ·-dWó.llgcn· gan.rf ·' 11 j:>'.l.ulrl':::on!=1' .. ·?ïot ·tyi-::: ~îuhe :J.q-, i..~~·-~--. c:."-··-•,J.t..~'!~cw •. {}Gcr..-:1 ;wèdst:i-ijd ·,raOCr··· 
· · ··,ib}io·r~n .. 'ging· ·"tot de slcutc=!.:~•1c'.1.~;..t•1:.;j~'5f. ·~ci;Q.~. Vdfè ._.' ·: ·o ·zQU. hicb:•ui·t.-·oerd.et' 'de/ ·~· ·· . 

.. : 'koîikiusie tl'ek,kon, . dat de· Sç,kc,. )l:i0ft' :&"èhoJpGiJ 'ê.o ·l::,,,r..'.';.oonskans~n. t'? vergrotón. 
G. Onti;;~riiairig? ·Dàf ga.'::,_t: _ _qp' .. voo"~· 2~1,_,_tldt'.Ü:·:.· :ël-: :ca:: '10 ;:c., hol'eh ;11'el'?:e.kérèn1' dq.t 1 

..... all3 . ."zi je s·t:r.lik§>·::-èc~füà.al'."'j n do. b•)JCl, 7~ ttç1, ·tc:21 o ·. ,,::_pac,;~:i,1ie ·1,'eon .. :spraJ<0 r.ioel' zal 
• ·~ ·z~jri: · ~fen· liicnört je is na tvur~,i jk, d::" J.;, _oci•c.:t;, \'h:,:rJ:t~ ['1;i Ji;~raord -ov"c·r" hot _,danXi=z.i~ji-> 

• -~.;
1d:c)°·' Seko verloren gaan V[!,n _GG~ kQ.I.11):~(-ic.1~~.:~:iri.c,_ 'l1-: vc~\!"Jlco:1s wordt bew.ä.·G-:td;-·.:..ciiit_· ... 

1 

voor de lager0 clf.tallCh è.o ,·.j;c-.ccr~Gtté• !;:1~··· 0ri d-:-:. ty G~:J.3 I)laa.ts k9rnt.<> .. -;· · ··_ .·. 
II. Lo.f? Do Seko wordt, 0011·- iäf'i'c ~ ~·f.cch1.1if'i:1Gtl:ode V'8I·::c1,on ... H11Ii hiööit na·~tl,l.urJ.i•jk 1-Tol. · 

.rtete~,.·.wo.t mEiri --~êhrijft Gn hoc r.1on, sc_r.:.:r~:Jf:~{(. Htr•S. ~.J 'e<:lm1 :kunst o~~- O~kaaI'· ÓndO:· . 
·. ·het·· fiÓnot van con glaa bio".i! CIJ · fv3' .. \jü.t·i:ór!-, :- ~~9 .·at:::--.' · f1aUifc srnn.ak il'an Gen_~ vOr.lc:r1b~1~:-~ 

• • ~·· . J. ' ' ·t ' , • . • • _ ..... 
uodstrijd weg te spoelen .,.,o:l dó S3ko' .. ii}~s ,. 11 K';)J?;- ·t:::~1 \J'\.1.t 11 to gebruiken,.·_._ ... •;.,.- ... -- . ._,.: ·. 

La.at de volg·oh'dd ei jfor? ,'- d:io ·:ecl0.c1].. .... i.o-:t ·-'Ó-ii' fi,~ .:\, è c J.c,.a ts to speeldag ~µ r,iaax;t' ;· :eens' 
•,p u inwork(lli: ::/ · , · _ . - ' ' · , . , :,• _:_:~ .. · 
ï!Gt seizoen ,,-,o:rd: oegcnnon mot 137 s:,·:J oJ''o,. :r-:;·_ q-1.=:·tu> d11s •i 5,2 spclers·.,_Ér··v'c':f'trc:c,-. 
ken 19 spelers, 4 I'aakten gebleseicw_,•q. ê:u · 6 '1:e:•;:lon tccgovoogi aan do_ dopr _blossnl:'ce: · , 
uitgedunde soJ.ektiegrccp. Rostoórdon 137 - (·,5, p:;.us 4 plu,,1:,6)=. 108 s~o~o;-13,,d'i~' hot .. 
gozamcmli jk pl'osteerd.on en ,?78 .. ~l..E.~ . .l.0 .• ~9.9:;~~_;i_y~,:,_. (_,,c:-sciz.:q,loridê' inalèn word .. va.ri: · .: :·, 
de êliJ.IlVocrders _geen wodstrijdrar,:;lO:t;~·-,,on·hrl1JJ.Gt>1?,,_ ~:odcit d.i·G ·o.untn.l ,in·. wol.'k~~~;t.

1
jkb.9:i"d; ,~\ 

nog hogel'. moot zi ~n )..~ .. Ovor éo~ , pör,tqd,, · sra;, 2,]. ,,ci,cp r~v,11. 1.f, 5 afscl/,rijvingon·'pol' , ;\' ;(,' 
11cck, of:"{c,+,.,.,J ;.:} p0r,.:.~1.±;~l •. o ·• ~,.. • ill d~ C~_ko:.~c>,.:1':c , .. i:f ,3ct"u;\_vc?1'? !:?• Zou het niet oor~9"r:; ··;•,Y~\,'. 
0...'1.dorsörit 'Zijn•?. 1l:ä'nb1 niet laf-or.1, vöbr· (:ll·_y .-,smoCG Ëif ~~0 cchrijvon? Uit,_dc ·a-f-.~:'.;.;_:·, .. :-_•-
schrijfgeg0;:o':-'l ;1,p);t sitipê'.J. oi," t,, raa.'.èÓ:1~ 'op 1,olJc.~ fü•.,:.ir.1 het wecr .• s.l~~~-i;·'wa~·;~~fc' ;, •' 
1r=n0or .,e·O'n' elf_tp.;I.,;zi jn ''wcdstri jd or.: 1 0. 00 uu::- moest sr,olon. Ha_t ilc nog wi,J/(i.:t:'."'.c·-,,. 
schuiven.;, 'is: a'cî eer, à.at Cl' toch nog oer, 2'odel:.jl.:: G,;,.r,tn}, o1ft;:;.,llen.komplcót'1èon . .-: ···.• .. ·· 
a=tl'oden. Die OGI' korat do J"uko toe, wol,ko, if!.:!.-6 tlqdc,,o,r)ci11g···vol'l'oende',"' Op ''.ltoj;, , _,,. · 
laatst liep dat echter ook r,1ooiiijk:- ·Già/.:i:~ él,l'l 'utit:•i9éi·dorw de i:ip/tcÏtrclilmölde·' 'jûnio-,: ·< 
ren rus tig eon b.GlO: .. 1-t0rl.str·{j(l )~_ctcri<.:.,.,:1.::i3,iGJ~· ~ot·~ t'~li.: \1'0:rpig, · ·a.a t_'\z'e ~ .~eiti vd1ffó~d~ _ .. / 
koor voor"dó"'6'ö,r:-

0

l;,edo...nktch:,·_' _: .. , .. ,, ,.·-· .. ,·_-.;-,,,,,.·:-: .: . .-:,·:·:·,<·''·''.· ,·.,, _.,•:-.·_''·'. ';·.·,,,,:,·· 
Iru nog con. ~:ren.l~iiO op. hë:i_, '-~i•t:i.kel · ... ·~hIJ~11 

~- :r~i~r"JC:::ï '(.~ ,i.\(.'0~- uij .'syra~afhickor a_andécp.. •.. ,,. 
r.. Tiet .anritar··.ri:fsc...µ'Ljvin5Gn op ~1a.t0Td.~·g ,1;;.-1 fib~d.o.:·~b=cc~ 1:n.s zÇ groot,:·do.t ·wc' 

1 
•• 

wel raóOsten,.,:imJ;}.royiSCiÖn· __ Gn. durr-;-~-11 1·cCÏ:;J r.j_;_;·";:lGlJ"YlSo:i.-; .• :~,·- :,. ·. ·/ •. · .-. . ~ .... -.-. 
J. Men kn.n. n~oit.Vop:e ee:!n•·VO]ê.ongcn f~~.t.Jl0~~:.1on··c::.;ti1Ç1ràtot{ ~ls rac}î .. r_0gelniatig''}J.9.t 

klubblad- lecis-t, d0 klul;,avonc:~-n :•bêzoèk't·:w, col: :':i:·~çxoe!,l:G' .toont' vÓoit' andere 'êlf-
tc.llen, dan n..11.Gl~Ji h0~~'t/ifibti-:-~;;:cr1n:· _; .. , .. · ~.~ ~,· .. : .... · · _ .. _ .. ,.,:i•: .· · -; ·:; ·,ï· .• ~-- , ... ~ 

K. 'U~t. valt" or ~~g ·to ~1Sa~·u1.f~·prokp~:_r;,. '1i~·.~ (~~} ~,:,:-i:ri·J·iór oOrct nÎáa;q ·GQliS :Pratcii 
LJot de spblcli:-s'.(65%),_aiç,0.6;1 oi'-oc~L'-kJ•:,Ll 11::.ut. )::;,p.m~l;> opdcig<;)n,- , . ·•,.";, 

L. H0ira0lïjlt? .:a:o.9·'· ~~l . jo,;i1u. iÖ te hci~.:U.:))1~,-.11.o,r,;r-·:,f -~a·.:· '(~~tj '. 'kFÎillJlj.ssie '~ ·ç.i,q' r;6 :tnYäo ·•' ;, .. 
kijkert" s"taát·? ·T_;:'Ol~l~t)~C, .-c;; .t-t.v'i!-1 tt~.t __ f~o~~'..4ir~".1- ·.h.:-iY·~uU"t', dat oeP: :_en,. andGr r.too'·fr. : .. ~ · 
sanktioneren. , ~- ~-.-·; :··...: .. ··· ·· ~t· . .,.... i·-• "· ,. •. __ • -r -~.:.·· ·= .. ··. ·,.;_ ·, .. · :. ·.· ·.,, 

Het tiende ~w.~rd · t_~i\ig{s1it-r:vk:~~c'f..·~ · öri:ln. :~ _1d:;-~ -:lru.,1, .~;,,:;•· . .-1?•.ii:l \.:r_:.t: ·V?,r., ·.cltt.î/"Glfta~. ~· konà..Qri iq.'..:... _. · ~
zotten in dG e-1ttallG~ 3 t/• .. f, ,.-!;!~~~ 'i••·;;3._-:(~;_0:r,:,. t~f:ti.:i:·:"<fè,6:i} .. ~Js ,:1,c·G0r~nell.tc.àm:. n-iot _tn ~- . -~ · 
aanmerking en ho1 .1. 2Q.:' ook hièt~; ·.:Ór!jd.<!-t f1~--: .. _g'ç_:"t,~;·~:.~c~fi.~$-~ b·J.è~l:r~-nf ~~wó;eÏJ.ao.1 30, mirt.·.:_ · · 
to spelen. Vt3i:do'r.;;~hi:Ç._ ;Jll>-hG·::/ î Q.~- -~-t1.:fÜ'.,,ti.-?sdi.:.-:.·jy1.11g,!~o.c~,.7fitago .. · ho6g ·~n· ~as do ster..:-· 

2 rJing op het laat~i;. oqlt-hitit ·joÎcÎl ( ,;c ha0!1 ~,}: .\•.l. ,mir;c,'' vorzookcn era ovol'plaatsing). 
• . .. , . ( ·\· • )· ;,.;-.">.: 1 . .. • 

• •:::·:.r.; !".· 



,uui· ue goea.willendon was hot natuurli'jk.;,;~J,- spijtig·.·, . , Q;1s is lankr.ioodigheid verweten (eok debr het )léstuur). Q.K,, dat.zal.dan wel.. Ik vind echter,. dat, wanneer je stra1t; je· dan'-ao:k"li'.Óiïsókirnnt moot straffen. Ais iat was gobeurd, dan, zouden or Iëaar 4 of 5 .. ,;i}f'.tallen zijn ·overgebleven, Èedenk, ,;.Gt 38 spelers NOG nnrt nfti'chr·óven én·-20 spelers óónmaal. . · · · · ~J~ bon me.ervan bowat,· dat ·door _de Soko fouton·.zijn gemaakt, Laten de kritikas·:,,::r.s d_ap. weten, dat Sokoloden· ook maar gewone mcmsen zijn, dus helaas niet onfeil -lnar. La ten do kritikas tors . do sc!),1,tld oo:cst eens bij zichzolf, of bij 'hen; die v0rzuir.idon J;i.un plicht tè'cfocm; zoeken. Toen ik aan dozo job begon, wiE;_t ik, dGt i:: voel kritiek ·zou r.iooten verduren. Sorry, maar .:<ii;.t .•. is .1110 •• -tocb...--te -bar-en·· vooral· dtît vo.n die zes heren, Nog óón goede raad. Aktie voeren is "in". Als r.ion dat wil, voor_ :la.n aktio bij do 70 spelers, ·cîio twee ef meer koran hun plicht verzaakten. Dan hJJ ~" eindelijk con aktie, _die misschien nog iets goeds kan opleveren. 
J. van Wasso::i, · 

.. 
~ons 1 en Lens 2 vrij - Zie Ri.iswijk toernooi 
15.00 uur Rava 2 - Lens 3 Promotie 12.00 uur Lans 5. - .Flamingo I s 2 

-Lens 6 ·- zie Lens 5. 
12.00 uur Adèlaars Komb. - Lens 7 

Lens 9 - zie Scheveningen toernooi, 12.00 uur Marathon 8 - Lens 12 .. 
.::yommEDSTRIJD: .. ·Donderdag 9 mei:' 20:Jo uur 

Lens Komb. 
i.IGGilTG DER VELDEN: Rava - Zuidorpar)c · 

Schoidsrechtor: 

G,L,do Haas .. , 
L.J .Hoógvl·iot"-. 

J. Jlraakhuis . ' 

Ooievaars 1 . 

Adelaars - Guntorstoinwcg hook Vrèdenburchwcg Marathon - Oostorpark Wassenaarscweg, Wwlado'rporiáan·, U'naar Scheveningen - Houtrustwog · · · 

·;7lZAMELEN: Lens 5 
Lens 9 

- ·· 'i,ons'"f2 

Rijsw:1-jk .. ::-- Schaapwog, Rijswijk .. , .. : _. ____ ···- ··-· .. --- . ,., 

- 11.15 uur Klubgebouw 
- ·9,A5..uur Sehoveningen-torroin .. · ... 11 100 uur Klubgebouw 

' -:i 
' ~J 0 PST ELL INGEN: 

Lens_ 4.: • 
~1.s bekend 

.Lens 5: 
als bokond 

Lons 6: · 

W,Verh0ul en 
G.de Hoogd naar 
Rijswijk-toernooi r.i, W, VorhouJ, BJ'l 

w;Michols, 
W ,Miohels natli!· 5 .. -· 

Lens 9: 
.•.ls bekend · 
. ~~. : A. v/d ·K'eer· · 

.a.-ls bekend,. . 
.Leider: Dh~ •. F, Fluraan:s. 

Lens 12: .. 

als bekend, . . 

'3CITRIJVINGEN: Op de bekende tijden, plaatsen en onder do tol0f.nos. vorraold in do Lc:ms..:rovuu van 9 januari 1974, Horen AanvoordcriÏ. èp_ :t;oggqyo.ogilo. spelers r.ioeten zien voor eventuele afschrijvingen vrijdagavond .. tussen 21 on .22,00 uur in verbinding stellen mot Dhr.J,v.Wassor.1, tol.of, 68,65,11, 
.ioc;ons niot-;-opkor.ien zonder' áfschrijvon wordt A,v/d Kdèr in'. zijn elftal 2x als ro-E:orvo opgesteld. · .: 
· Iê31HJK JEUGDTOERHOOI: ,, 
.::,.."l.staande zondag nomen wij r.ie.t eeç. ·· jeugdelftal deel aan· dit sterk bezette toer~. ::ooi. Door organiémtorische 'r.iooili,jkhoden is hèt wedstrijdprograr;ma hèlà.as nog n~ot bokond. Behalve Lens nor.ien de volgende verenigingen hieraan doel:. 

'., 'i t Duitsland: 

• ,
0 russia Dortraund 

uit Belg~!!_: . 

Grir.is be;"'(l'G>:1 .. :,. :-:' .. 

uit Engeland: 

F,C .• Orient · 
. , 

· :·1,tuna Düsseldorf on 
·: okors Er.iden on vorder het C-elftal van Sparta on Rijswijk, 

volgende spelers worden hiervoor uitgenodigd: 

3 



,, 

1',Raaff 1 J.Zoun, P.Hop, A.Hop, P,de·Haan·, W.ICouwcmhoven, J.Vorheugd
1 

U.Kootman,. J.Borténs, H.v;d,Wilk, H,Rirnmolzwaan. 
Leider: D,hr,W ,v,d,Wilk, Samonkómst:, 9, 15 uui- Klubgebouw Rijswijk. 

1,-an de··seko aimwezi'g Dhr~G.:flo~an.·· (trainingspakken medenemen!) 

lla afloop v:an he't toernooi wordt· aan ci.e spelers, eventueel met hun dames, 
oen broodmaaltijd aangeboden, Aansiuitenci. hierop is or nog een gezellig samenzitn, 

AFSCHRIJVJNGEN voor b,g; toernooi bij Dhr.J.v.Wassem, vrijdagavond tussen 20 on 
21.00 uur. 

SCHEVENINGEN-TOERNOOI OP 12. MEI 1974, 

~an dit toornooi wordt doolgonomen door ons 9o elftal •. Hot programma hiorván 
luidt als volgt: 

1 o. 30 
11 .40 
13. 15 

\·. 
uur 
uur 
uur 

Lens 
Lens 
Lens 

- Lakwa 
Paraat 

Er wordt gespeeld in 2 poules en verdere 
deelnemende voren;i.gingen zijn: 

- Scheveningen R. V. C., Vies,, V. C. S;._ en Schevaninzcn 2" 

Finalo-wedstxijd· 
. ~·· .. ... ..... ,~-·· ' 

Öm ··3é·"on 4e plaats aanvang 14;30 uur. 
Il Il " ,1 e· en 2e " " •15.15 .. " 

;;QHERAVONDVOETBAL : Scheidsrechter: 

Lens - Do Grihell L.J.,Hoogvliet 9 noi : 
16 nei : 

19,00 uur 
19.00 " Lens - Equi ty and'•'Law · A • .Jansen o/d Haar 

Opstelling voor beide wedstrijden als gepubliceerd, 
' ~fschrijvingen vóór dinsdag 14 nei bij Dhr;J.v,Wassem; tel.68.65,11, . . 
-· , .. -· 

Uitsl,i.gen zondag_5 mei 1974: 

Lens 1 - D,H,C.1 1-2 Vriendschappelijk 
:Sans 3 - Ri jewi jk 2 1 -2 
Lens 4 - R,l,A,V,V.2 0-1 
I.ens _5 - B,M,T,3 3-4 
Lens 6 Scheveningen 5 2-1 
Lens 7 Oli veo 4 1-2 

ZONDAG A,S, 15,~0 uur 

Lens 8 Gr,Willem IIVac 5 4-1 
Lens 9 Vorburch 5 2-0 

Rava 2 - Lens 3, ( Promoti9.) 

Lens 12- Cromvliet 10 2-0 -_. • .,.+ ..• ---·· ' -

OLYMPIA-TOERNOOI OP 19 MEI 1974: ..... . 
;.an dit toornooi·zal·ons 7e elftal deelno• on, Verdere gegevens en pI'.ogramma vol
Gondo week in de·Lens-revue. 

A.S. ZATERDAG 11 MEÎ·DISCO-AVOND, . 
..::=---============:================·· 

Zaterdag houden wij weer do .laatste grandioze disco-avond, van hot seizoen, dit 
koor • et nodewerking van de .Fair-Ir1prossion-Drivo-in-Discothèek, Uitgenodigd wor--. 
den alle A- en B-klassers en jonge Senioren met hun eventuele aanhang en hot 
vrouwelijk schoon van K;.,iek Sport. Wo rekenen nu dan· ook op een "vallei bak", 
Do toegang voor doze avond is "maar" een daaldor (Fl .1 150) en het startsoin is_ Q.,1 • 

h:üf 9 (20.30 uur). · KaKa, · ·-· 

H PORT K'.,A·M PEN 

iTa herhaalde op:i:-6,a'pen om het verschuldigde kanpgeld te• betalen, ~ijn or ·nog stoo:l,• 
con groot aantal mensen, die djt nog niot hebben geda.1ln., 
'.Tij hadden hot gold ook vó6r 1 mei raoetim overmaken, Als dit niet snel. gebeurt, 
trekt do N ,K,S., die de kampen organiseert, do inschrijvingen in; !lot. is dus z:tal:, 
-.:at U snel betaalt, zodat wij ook hot geld kunnon overmaken en á.at--dáarûoor· d:o ·in~ 
schri jving de:l;'ini tief. is. ,· , . . · . . · . :. 
Hog eenmaal do 1;,edragen:, WQert Fl.70,-, Borculo"Fl.70;-, Leusdoii. Fl,'65,-, 
Giro 7112 t.n.v.' Algemene Bank Nederland N. v., Den Haag, t.g.v. rekening 
::,1 ,28.11,261 G,v.d,Steen, kampgeld. 

,.- .~, 

Z'.TERDAG 11 MEI A.S •. om 15,.-"; uur A,D,O, Lens 9 
FNS B 1 WORDT KAMPIOEN, ALS U HEN' STEUNT, --------====cc.J.-=-"'-=="-'===~---,. 
:Dc.c.rna Bcatavond voor A.;_ ort B-klÛssers ~·-



~KUUKAMM.A JUNIOREN ==============-===-=======-----=---
J:OiiPETITIE 

14,30 uur 
14,00 uur 

zaterdag 11 mei 1$74-

S.C,Lisse 1 - Lens 1 ·· 
A,D.0,8 - I,ens 9 

lioensdag 8 mei 197 4 •.. ____ ... 
.. ,,, 'l 

18. 30 uur __ Lens 1, .. ·-'~- .Wilhelraus t 

Terrein: 

Spekke:l:aah, 
Zuiderpark 

•I"' . 

••• ,• :• l i, 1, 

Lisse 

. <. '. 
Do juniorenelftallon 10, 11 , 17, 18, 19 on:20 
Ook de spelers van Lens 16,.21 en 22 zijn bij 
ties 1:, 2 on 3 ingedeeld. 

- 0·· •• '-~ 

·nomen deel aan di.v-Órse to.ernooion. 
deze tóernooio_n 1?{~- ä.ó è:::kombina-

' .. Er gaat ook een A-kombinatio naar oen toernooi.· 
Iéi jkon jullie dufi1 goed uit ! .. . 

_ A.S. Zaterdagavond beatavond voor A- on B..Klassors. 

AFSCHRIJVHTGEJIT: Sohriftelijk vóór vrijdag 18,30 uur bij dlir,G,_.:,d.Steen, Nun-
speetla;m 303. _ 

Telefonisch: yrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur: 

,-A~klassors 
B-klg,ssers 
C-kli)ssors 

Dhr.J,Hop, tel,94'.41,59~ 
Klubgebouw·, . tol .66 ;1·3·, 14.,, •. 
Dhr,R,Becker, to1.55,94.77, 

? U P I ,1 1 :J N · EN lf· E I, P E N 

:::>onderdii.g, 9-5-' 71 __ PUPILLEN. : 

·t 7 •--::' uw;:" .Rijswijk·;_ Lens· Koüb .A, · Schaapweg. · ... • . 

•·· ·-··· ~ . ·-' .. 

OPSTELLING: .:M.v.d.Lans, R,de Boor, R.de Jong, R.v.d.Hoek,_ •:iludie Groen, F.Lekc
.. · hena, F.Rens, M,Moori:ian, F,Tolona~s, _Rob. Wass03:r.ian, A,v.d.Burg, 

·•J;Qdcmkirchen, . . ·, . · · · 
;:;,,r.ienkor.ist:/ ll5; 30 ''uur Leris.:.t'orrein. Leider:: Paul v.d •. ~teen, . . • • j~ '. 

:.Jonderdag, 9-5- 1 7 4 WELPilT. 

18, -'-_: uur . Rijswijk -:-· Len:3 Kor.ib. , Sohaapt10g • · 
OPSTELLING: !.Kaffa, M,v.Adriohem, R,v.d.Hoek, B.Hoemskerk, P.Pronk,_:Rudie IIöuwo

ling, R,v.Pruyssen, T,v.Pruyssen, .P,Perreyn., C.Hoefnagel, V,Veenr.inn, 
; .. Kuiper. ' · ' · · 

:Jar.ienkoas t: 17. 15 uur 1~;,s-terrein (fiets). · Leider: Hans Zoun. 
Do pupillenelftallon · 2, 4 ·en 5, en de Welpenelftallen 1, 3, 4,' 5 en 6 nemen deel 
:can divers.e toernöóI'én.: ZiÓ-•hiÓrvoor elders in de Lens-revue. - r 
:.FSCIIRIJVHWEN: Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr,G,v,d,~Steen, 

- Nunspeetlaan 303. 
Telefonisch: Vrijdagavond tussen 18,45 en- 19,30 uur, Tel,66,13,14 Klubgebouw. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Zl,TERDAG 11 r,1ei a.s. om 15,00 uur : A,D,O~ - Lens 9 
Lens 9 _wordt Jcampioen, als U hen· steunt·, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

STRAFZAKEN. De Juko heeft besloten' J .v.G:iste'l dit seizoen niet meer op to stel-: ---------- ' ·len -wegens het herhaàldelijk veroorzaken van moeilijkhedèn tijdens 
de wedstrijden, · · · 

DE OP S TE 1 1 INGEN: ===-====--=--=-=========~==== 
1:JtTS 9 : Als bekcmd: ./l.,v,Velzen, E,Landman, P.Perreyn, T,de Kok, R,v.d.Laan, • 

,, ... _P,IIop, M.Wolters, S,Brard, O,Borst, C.Schenkels, A.v.Kloof, 
. T, 1 s~ravendi jk, B .de Niet, P ,Devilr:ïe. ·-· .. - ' 

Leider: Dhr,IUZoet. Sar.ienkoctst: 13, 45 uur: Lon_s-terrein, 
LTITS 13: M,v.~weden, Jl_.Zetz, II,-Wubben, C,Harland, R.v.d,Boogaard, .R.Blank, 

R.v. d,Loedon, R,Hoppcmbrouwers, M.Jansen, R.J. v,Eldoren, R,Sanders, 
P .IIeer.iskerk. Leider: Dhr. Sandifort. Samenkomst: 13. 15 u.l'.;ens-terrein., 

1.,;,TERDAG or.i 15,00 uur A,D,0. - Lens 9 

Lens 9 wordt kar.ipioen, als U hen steunt. 



C 

LINS 1 Opstelling voor 11 /5-74 wordt na de t;d:i,n:l.ng bekendge~aakt'; 
Leider: )lhr_. C .Franke. Sli• onkomst: 12. 30 ·ui.;;r Leris-torroin;;,f'. :-

. ' 
ZONDAG il. s. PRQMOTI)!JWEDSTRIJD < 

Rava 2 ...: Lens 3 ara 15.óo uur. 

Toernooi agenda._ 

Za tordag 11 ._mo i : Lens C-klasse toernooi voor 
G.D,S.-toornooi voor 
Velo-toernooi voor 

Lens 17, 19 en 20 
,Welpen 5 en 6 
Uelpen 1 en 4, 

.. c,wrav;J,iot-toernooi voor -
C-koob.1 en Lens Korab. 3 · 
Pupillen 2, 4 en 5 

-:Cens C-komb.2 --· -· 
V.V.P.-toornooi voor 
Ladklnmrtior-toernooi voor . 
Vios-toernooi voor 

_Welpen 3 
A-komb., Lëns • 11 ën 18 
Lens 10 

L:Gl'TS C-KLilSSE TOERUOOI VOOR LE!rn 1 7,: 19 én 20 • A1.N-V.1lNG 12; 00 uur; 

;,..s. zaterdag heeft Lens 12 elftallen 'van even 'zoveel verenigingen op bezoek ara 
dool te nemen aan ons C-klasse tMrnoo{; Er zijn 3 poules raet oJ.k 5 elftallen, 
zodat deze middag 30 wedstrijden zullen worden gespeeld door circa 210 C-klassors, 
Prograraraa voor Lens 17 Lens 19 Lens . 20 

12.25 uur Gona 12.00 uur Die Haghe 12.25 uur·H."P;s;v. 
1 3. 1 5 uur G ,D. S. 12, 5,J uur Vios · 13. 1 5 uur Quick 
14,05 uur D,!I.L. 14.05 uur Spoorwijk 14.05 uur_ B.M,T. 

· 14:,55 uur CroG1vliet 1'4;55 'uur Ri_js.wijk · 15.20 uur G,D.A; 
·, . . 

Lens 17: R,Bon, W,!Ieynen, E,Kauderer, A.Koevoets, S.v.d,M_eer, 1-/.Valen:tin, 
F.Verbarendso, F;v.Volzen, P,v.d.Burg, P.Lucas, R.de Koyzer., C.v.Rijk, 
Th.v.Luxomburg."· Leider: Ur.W.Michols. · ·· · · 

Lons 19: P.Brechard, S,Bruens, R,Coli, R.Duyndan, J.Eijs:, J.Frankon; R,Kaudo:éer, 
I.v.d.Lans, II.Planken, R.Rovers, S.Tounisse, R.Wessels. · 
Leider: Hr.!I.Vorl;>arendso. 

Lens 20: E,!Iofraan, H.Houtrnan., g.Jansen, M,;Dessing, H.v.,Dijk, rr:tor- !Iark, 
T.Kin,,, S.Kraraer, J.Kleof, w.ter 
Leider: R.Potors. 

Laaro, J.Prins, !I.Zonnevold, R.Pootors. 

~:::iterdag 11 mei G.D.S,-toernooi voor welpen 5 on 6. Aanvang 9,30 uur. ,· 

:Tolo.as is dit progracuna ,iiicit• bekend, alleen, dat Wolpon 
2 f.lOt. 

5 is" ingedeeld in poule 

6. in. .. poule- 1 mot R,.V;.C-. "· Quick, Quiek-S·tops, G.D.s. en Uolpon 

D.v.J .• , R-.V.C., V.C.S. en G.D.S. 
. . . .. . 

;-/elpen:· 5: -A,v,Blitto.rswijk, L.v.Leeuwen,·w.Melz.en; E,Metsölaar~ ·J.-Rièr.ïèri~ ·-· 
M.Saarloos, A.v.d.Schenk, M_.v;Velzen, E,Vos, H_.v·.wassom, R:Wanhoo, 
E. Vergal on. ·· · · · · 

3auenkomst: 8.45 uu:r:_ 4o_r"s-::te:rr,d,!l,. Leider: ·Dhr.J.Rio• en. 
, - ~ -. ~ .,· ' .. 

1folpen 6: 1-f.Donck, E,,de Groot, M:Groenewogoµ, E.Jagor, M.v.!Ioudt; A.Koks, 
R.v,Ovorvost, rr.v.Roouwijk, E.v.Santon,,J.Schuoraio, _J.v.d,Spicigel,
M.Schobbè, G. Verhaar~ -·-

3anonkorast: 8.45 uur Lons.:.torroin. Loider: Dhr.I!.do Groot. 

Zaterdag 11 mei Velo-toernooi voor welpen 1 en 4. Aanvang 9 uur. 
• · -·, -· •: ·· : • 'i · c:...kotib,1 on 3. Aanvang 13.30 uur. 

Prograuma Welpen 1 
9, 20 uur Uestlandia· 

10.20 uur c;omvliot 
11.00 uur" n·.s.o •. - -
11 ,40 uur Velo 

Lens 23 
14.10 uur Volo 
14,50 uur Bl.Zwo.3:'t 

. •' 
Welpen 4, -

,9.20 1./µr K.M,D, 
10.00 uur RAVA ·· 
1b.40-"uur Velo 
·11. 20 uur R.K:11.. v'. V. 

15.50 uur Vios 
16.30 uur v.v.P. 

C-ko• b. 
J 3-;30 uur Velo 
14.39 uur Naaldwijk 

_ 1 5, 30 uur V.V. P. 
16.30 uur 'Quick-St. 

_. ,... . t 

. ... , 



Uolpcn 1: M.v,AdxiohcIJ-W.Colpa, E,Eykolhof-R.Groon-B.HceIJskerk-R.v.d.Hook
R.dc Jong-J.0denkirchcn-P.Pronk-L.v,Rijn-E.Valentin--M.v.d.Lans. 

-'~i~ dök Komb~.•A eh'I{;oinb,B op .9-~;-1974, . . :;:;:; .;; : -
.-~. . . . .. 

Samenkomst: 8,30 uur Lcns-torrein,. Leider:_ Hans Zoun, .· _ ., ,,. 

'Tel pon. 4: s;;v .B~hce~~~-1-;\.d:·Boû~~ard"-R. v ;d.Boogaardi;~~-~ó-lho~wer-A, v.Gorp- . - --- . 
R .I!ouwcling-J .Koovoets-R, do Kroon-R .Niggo brugge-M.'V', d; Wallen-E,ilarr:icn-
hovcn-II; Zock:., ,,,.· ··,: .. •.:.: •. : ..... è:·, 

Gar:ienkom:,t: .B •. 30 uur Lons.-tcrrein, Leider: Guus Ilcynon-, 11 : •. , ' 
• "; ' •, •• •"' • ' • • ' • °' ." • '• j~; • ,r•,, • • • • • • • • • : • s, 

C-kombinatio '1':' R.'v,Loon; · L~JtinraaiLi-, · A.0vergamiw, R.v.d.Hook, c.v.Beek, R.Lovc-. 
· 'r'rks,. R :1üohcls ~ :-F :Lekó.hm1à, J .RieIJen, R. Vorsteèg, --j-;';,_;..-a ;1îioirncn-· 
. huispn,· P .• Lelicv.old •. - ·· · ' ' · ''· 

' . ' ' • . •"'. . .. ' .• : ,· . -.,j 

3ar:ienkomst':•· 12 ,45 uu·r Lons-tor:roin, Leider: Paul v .d.Stcen·, . 

Lens C-kombinatic 3: R.v.Aarle, ·E,_J!'rélll]con; M.Rovors, R-.stravor, 'lf.LtWds:scn., 
. G.-Boon 1 H~Erkele_ns, T.Hoogcvccn, R.):Tot<;ibaard, :_R.J .M.Rq,ap--:-

horst, · R,Dricssém, · ·" . .. . ··· · ·· ·· -- . ········-· . 

SaIJcnkomst: 1 3 .15 uur Lens-terrein. Leider: Ilr_.A_.Bannin/i, 
. ·: :· ·., ', l . 

Zaterdag 11 r:ioi CroIJvliet-toernooi voor pupillen· 4 on Lens .ç.KoIJb.2, 
Aanvang: 10.00 uur 

. ·, ,., ·• -pupillen 2· on 5• · · 1Aanvan __ g __ :·13.30· uu:i_< .. ::.' :..c . 
. L ·,' • ·1 

Prog:rn.•• a fuplilcn' 2 · 'PupillÓn. 4' Pupil,len 5 , , , ; . , . 
uur R.y.c.,i .:-, 1~.0Q .uur Cro_m;v:licp_,13.3ouur Yrl)dcnburch· 
uur Cromvlict 10.50 uur v.c.s. 14.45 uur R.v.c. 

13.55 
14.20 
15.35 uur Vredcnb. 11.40 uur R.V,C. 15.10 uur Cromvliet 

.. ,ï.. . ·:. 

• _., Lens 21 .: .. ' .. · 
10.00 uur CroIJvlict 
10.50 uur R.v.c..,-.,•;,, 
11.40 uur-Vredonburch 

Pupi:llcn' 2': •R.Bloks', F.Blora; R.'de ·Boor, PiEys, 
··. •û'.Köncmim", M:,Loyn; ·•c ;'0dcnkirchcrÎ ,"' . 

. •·~ .. 
·re_, 

' ' ' . ,. . • : . !"' . 

··; óR-.v'.0osten; ·R.RddoIJaker, M.Rutgcrs, 
·. "' 

P.dc Groot, II.Schipperen, 
. ,, 

Sçi.menkomst: 1,2,45 uur ,Lep:s,-torroin, . "': 
Leider: Joop ,l,\eu.loman. , .. · 

.,. ,;•.";J : ., . 

Pupillci:i .4: R.Buys,,D,Jfranken, R.Fromber1,, R.dc Gruyter, R.Go_odhuys,, R.de,!Iaas_.. 

f-upillcn 5: 

P,Krol, ïI.Raaphcrst, M.Riemon., R.v,Ruyven, J.Sobncidcr, T,Wand.crs,, 
F.Wellirig.' Samenkorast: 9.00 "uur Lens-terrain. Lcid,c;t': Fred-dciKlcyn,. 

E.Buysen, R. Gimbcrg, F ,Jlooghic!)lêtr[!-, B .Hoppen brpuw.cl;', J,.l{ooghicms :trc-:. -, · 
K.dc Klcyn, J.KrijgsIJan, M.Lustcnhouwcr, R.M[!-tthtjsscq., .1T :N()prt, , . 
E.Sandifort, M,Sentcn, P,Tctterc, F.Valkenhof; .,,:. i'. .. ·. ' "• " ·· .. ::'. 
Samenkomst, 1.2.45 uur Lcnf:l-,-te;r"°cin, Leider: Dhr •. Hoppenb;rcuwcr., i. • ,,,, 

Lens C .Komb. 2: 'F.Fortman, W .Frantzen, 0 .liuis, R.Noordel'oós; P ."Vci.lkehbUri;', -" .' ,., 0
''.' 

C.Vermeulcn, F.Bauraan, G.J3ltscn, P.BakviE!, P,de Gier, R.Vierii''on;· -:·q: 
. ' .: . . .• •, ' .· .• '· . /1 • 

l,!.v:Zwol. Sar.1enkomst: 9.00 uur Lens~terrcin. Leider: Dhx.A,Bêiuman, 
.' •j•:· .•'' 

. . ~-
7,a tcrdag 11 IJei V.V;P.-toerncoi veier Welpen 3, Aanvd.ng 9,00 uur. 

'· ·; ,. ' ,;•.1 ·J 

; . , ilrograrnma 9.09 uur 0,S;C, 
: 9,40 uur V,V.P. 

··' .,,, 
•Ij• 

• ~- ,l. . . 

'·' .. 10.,40 uur Gr..W.II Vac, · ·,.,· .. _).:_ :_~; .-:: i'=i: 

11.40 uur V,U,C, "_ ,l -·-., '"· 

;.i. Bo~~~ .'D;icsséh-M. i)u tréc-A .Frankon-R .F:r'ruike.èC .I!cof:Îiagcl~.R ;riémwÓÎiriri-'.'' .. , . , . 
. ' 1 , - . . )' • • ; ;• • '1 ,; : - .• ' ,J 

w;dc Jong-I.Kaf:t'a-P.v.Marcn-T,v,Pruysson-R.v.rruysscn: . ., .. 
lfclpcn 3: 

Zie ook Komb.,:jl, op. 9-5-1974, '.); 

Samcnkor.1st: 8.15 uur Lcns-tcrr,cin. Leider: Jos v.d,Endc. 
. . , •. , "'1. 

Zaterdag 11 mei Laakkwarticr-tocrnooi voor Lens A-komb,., Lens· 11- on 18. ".ii.á.nvci.n-g •,_ · · - · 
10.30 uur. 

Programma· ili-komb. -
11.05 uur Laakkwarticr 

Lens 11 
11 ,05 uur Velo 

·Lons 18· 
10.30 uur Lankk:wartior '[ 



1 L40 uur•· ll'ei:o 
12.50 uur Flamingo's 

· 12. f5 uur La~kkwartier 12.15 uur ·velo 
13. 25 uur Flamingo I s · 12. 50 uur Flamingc; ~; 

A.Komb~: G.v.Gessel, A.Heynen, C.Hooghiemstra, R.Hulsemans, H.Heemskerk, 
G .Lcl~_cveld, \l. v.d. Linde.n, A, llrouwer, H.Lavooy, 1,. de Groot, J .Slab
be·rs,. P .Dooms,. l<; v .Luxemburg·... . ·. • . . . ·. . . 
·samenkomst; 10. 30 uur Laal,kwartier-terrein. Leider:. Il .Osse.· 

Lens 11: G.lloelhouwer, K,v,d,E;ncle, H.Leyn, l•l,Looye, G,1-iahieu, R,v,.d.f.ieer, 
. . ' . 1... 

K.v.cl.Meys, l-1,v.d.!1,eyè, Tb.Prins, ;J·,v.d,',iel, L.Leje1man, R.Tokltió, 
Samenkomst: 10 ,00 -uur Lens-terrein •. I>cic1er: ·.J ,Kouwenhoven; .. ·.. · 

Lens 18: ·H:clu Chatinier,·A.1-faas, l.l~Percirà, T."v.cl.Tol, H;Vink, R.v.Eijk, 
H.Hoppenbrouwcrs, F.Scholtcs, A.de jong, L,Straub, J.v.d.Ilrande, 
J .Engele, D.Pronk. ·· .:. 
Samenkomst: 9.~0 ~ur Lens-t~rrein. Leider: J,Colpa. 

Zaterdag 1-1 mei Vios-toernooi voor Lens 10. ;~anvang 9.00 uur, 

Programma 9,00 Vios •· uur 
10.15 uur c.s .. v.u. 
11.30 uur O . .iJ.il. 
12.45 uur Voorburg 

Lens 10: P •. de Haas, H. v. cl. !:ruk I J. Lausberg, J. Lustenhom-,er, i<i. Peperkamp, 
L',-Heesink;-·J.v.Rijn,· J,!lronger; -J.Ilrochard, n.·Hofman, T.v.Maren•,"· 
E.v.Luxe~~~-!:f~,, D.y_.tl.Zwan. -~-·- ·-· ____ .,. 
Samenkomst: 8.15 uur Lens-terx·ein. Leider: 0 ,Kortekaas. 

SPELERS Vl,N LENS 21. 
--------------=-==== 

jullie leider, . de heer W.v.cl.Tol, een b&-A.s. vrijdag is er ten huize van 
spreking over de vfering· ván het 
Het •a_\Jres is: ûé "Jfad~ 90; Jullie 

kampioenschap.
worden om 19,00 uur ver~acht •. · .. •· · Juko,· 

, . '• 

"El:.FTAL VAN. DE \11':EK" - Krantenaktic. 

Vorige weck zijn reeds .16 namen .. :~e.r.ublicccrcl voor de bardienst van komend 
weekend: melden .bij de bar. .. .. :· ...... . 

Voor de kr;rntenaktie zijn aan de· beurt de jongens van P 1, die niet. beho_even 
te voetbullc.n. en de jongens van l-' 6, die afgelopen week niet zijn opgekomen 
of hebben afgeschr.7ven •.. 

Verzamelen om 10.,45 uur in het Klubgebouw. 

LBNS_Il_1_: __ N1J_OF "NOOIT".!! ---------------------------. 
Zaterda6 .. 11 mei a.s. moet het dan gebeuren.• Lens Il 1 ·speelt dan in het Zuider-
park tegen I,.ll.O., en is bij wii:ist kampioen in de hoogste afdeling van de El-
junioren ! . .., '. -
Momenteel ïs v:u.c. leider in dèz-il- a:r'à;üüig met 1 punt vocrsprohg op Lens. 
V. U .C. is 'echter. uitgespeeld, terwijl-Lens·, dat na 2-1 -wedstrijden nog onges:tn•-
gen ïs, tegen I,.D.O. voor de laatste 1aaal dit seizoen aantreedt, . 
dinst in deze wedstrijd. is nooclza.kelijk,•••Omclat .v .. U.C, •èen béter· doelsaldo----·-·- -
heeft dan Lens, hetgeen dc,orslai;gevirnd .is, wanneer beide klubs gelijk eindigen, 
urn zaterda(; het zo fel begeerde kampi,oen.schap te behalen, is de ( luiclrucbtige: 
steun nodig van iedere rechtgeaarde Lens-supporter. Spelers en trainer vragen 
het Lens-legioen dan ook om zaterdag in. srote getale aanwezig te zijn en 
hen naar het kampioenschap te schreeuwen. IJeze steun is onontbeerlijk, De 
thuiswedstrijd ··gaf n·. i. een knap voetballend J,. ll. O. ·te zien, dat pas· diep 
in de 2e helft door de knieeëri ging;· · · · 
Tot zaterdag 11 Llei a.s. or,, 15,00 uur in het Zuiclerpark. 

LENS B 1 ,IOfüJT KAliPIOEN ,J.Ll;j U HEN S'l'j,UNT ! ! 

l;c stand: V.U.C. 
Li!:NS 9 

22 15 
21 14 

4 2 
7· 0 

36 
35 

58- 9 
47-14 

.... : ............................ ' •::-:-:-:-:-:-: ~ ·:·:-:-:-····················· ·::::::::::::::::: ····················· .................. : .......................... ·::::::::::::::: ·································: ............ , ........... :.: .. /· 
8 
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STAND ilEGICi!JJiLE B T/M 5 'i;ii:n 1974. ------------------.~ ----------------
NEPTUNUS 
EBOH 
LUGDUNU!<i 
vue 
KJ.Tl/IJK 
,/ILHELMJS 
VVP 
ONA 
LISSE 
LFC 
LLNS 
1 s-Gi<l, VENiJEEL 
SV,/ 

·. 2~ ,- 35 
22 - 21f , 

·~ 22· - 27 .. •' 

22 - 27 
. 23 - 26 
22 - 23 
21. - 22 
22 - 21, 
23 - 21 
22 - 19 
22 - 18 
22 - 17 
23 - 6 

A.s;· woensdag aanvang i8 1,30 uur: Lèns" 1 ·.:.· \'iilhelmus 1 . .,~. :•, . . 

. ' 

N IEU\'IS' V i,N, 1/E VACO. ,., 

\foensdae 'j. l. hebben de d'ámes gewonnen' ·van D,ZISi met r.,aa:r: liefst 5-0. 
De score werd geopend· d9~r llernàde:tt~\ die een strafschop benutte. Na een 
minuut of 8 raaaktè Bernadette .er ook 2~0 van en ·dat was, tevens de ruststand, 
Na dè:·"rust gingen de dal!leá· .er., !'.eer hard tegen aan en na een paar minuten 
bracht Marja de stand op. 3-0, .'Dè dames van Lens waren ,.veel sterker dan '!J.z.,S .. 
eh deze kwamen dan ook háast niet"aan de bal. 
Nadat er voor nogal veel kansen werden gemist, 
cle stand op 4-0 en 5-0 te brengen 1 Dit was ook 
strijd dus met gelukkig veel doelpunten. 

.. 
zag Marja er weer kans voor 
tle eindstand. Een leuke wed·· 

Vanavond (8 mei) spelen de dames .éen vriendschappelijk~' wedstrijd 'tegen ä~ 
dames van P,D.K. om 20.00 uur. Verzamelen in cle kantin.e om 19,00 ui.tri of bij 
P,lJ.K. op tijd ÎIJ. cle kantine or,1 19;30 uur. •. 

Zondag i.s. zijn onze dames uitgenodigd op een toernooi bij DUN0, 
Dit toernooi begint om 10.00 uur. De dames worden verwacht bij Duno in de 
kantine om 9.00 uur. Veel sukses. 

11 .s. vrijdagavond 5ewoo11 trainen om 19 .30 uur, aanwezig ui ter lijk 19. 15 uur 
o.l.v •. Dhr. Villems, 

A.S. ZONDi;G OM 15,00 UUR 

SPEELT ONS 3e SENIOkENTEAM 

üE. Lfl11 TSTE PROl•lOTIEt/EDSTRIJD 

., 
TEG!i:N HJ,VA 2 IN HET ZUI!JE;;(PAlil, 

; ' . 
"' '·t -',~ .. -}',!~ •·f~-

~ : ,_:; t. 
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IJ IUl:::'J. l'j{4 ·• 

. ,. D E LENSRE:VU -·• .. -~- .. -_- - . '' ' 

Weekblad. :van •de Voetbal vereniging Lenig en Snel 
_I_-···-.· J --~ 

ATTENTIE 'SP:EfulilB.s LENS' 6 SÈNIOREN EN .HUN SUPPORTERS. 

.: .. : _,.,.· "• 
.. ~ . 

1'1!,.,Ïr: aJle wa~;':3_:çhijnlijltlJ.eid - U krrjgt daar nog nadere' informatie over ..: s·peel t· 
Lens 6·a,s. zondag de beslissingswedstrijd om het kampioenschap tegen Gona 3; 
Deze wedstrijd wordt gespeeld op neutraal. tfi)rrein. Welk terrein. dat wordt, kunt 
U zaterdag a,s. vragen aan Dhr.W ,Michels, teL 070-67,.30, 10. 
A.s. donderdag 16 mei speelt het zesde· om ·2hOO uur ·een.·oei'énwed·strijd ·o~p·heï;'"Lö: ·:·· 
terrein. Voor a.s. zondag roepen wij·'clk Lens-lid np--'oin ·:tons· 6 ttaär' ·het 1cähipiêicilÏ-
scl_lap te._(lç,h;r<3euwen. O,Q. · · 

AGENDA-: 

, . ....... 

19 mef 
'19 me;\.. 
19· mei 
23 mei 
25 'mei.:: 

Redaktie~ 

Olympia-toernboi Lens 7. •. 
Beslissingswedstrijd Lens 6 - Gona· 3. 
Alphia-toernooi Lens 11. 
R.K. W .I.K.-toern_ooi Lens 11. 
TELE-LENS toernooi. 

LENS 6 vfORDT. KÀMPIÓEN .. 
' . 

ALS U DAT WILT.·· 

0 F • F· I' é , I'.E L E M E D E n· E L 1 N G E N. =======~======~============~=-===========---
TRATITINGJTIJIT 1974/75.. . ' . .. 

, 

Zoals reeds geruime tijd geleden bekend is g~maakt, is-het koritrakt met :train0f 
Anderiesseri ·ook voór het kómènde jaar verlengd. · . . . , . . . . . 
Hij zal; de training/bè'geleiding van senioren 1 · en 2 op zioii nemen. H_anf! ,Zoet,. di.t 
jaar trainer van de B-klasse (jun.) selektie, zal het komend jaar trainer zijn 
van Len,: jun-tÖre11.1 en van Lens senioren 3. Deze elftallen zal hij ook op zater
dag on· zondag begeleiden, zodat Hans niet moer als speler zal optreden •.. 
Do selektioelftallen van B- on C-klasse zullen worden getra:i:nd--·door"Theö H~êfiîigcl, 
clie ook als· leAq.er van B .1 zal .fungeren, . . 
Bîjeerikönisil selektie senioren.· 1-2-3. 

,: .. , .. 
Alle spelers, 'die hot afgelopen seizoen töt do. fl.- of :s..:sel,.,-ktie' ·senioren hebben 
behoord, dus alle ·sp,3lers' van ·Lens 1 - 2. en 3,. worden uitgeno'digd vnor. een bospro-: 
king·iri de ·klubgebouw~kèlder van á:e handbalverenigipg Kwiek Sport op woensdag _:;2·. 
mei :i;s. · ·Aanvang 20. 30 Uur. . . . . , . . . . 
Do keluèr'is gelegen.in· de Nijeveen.straat, ,vlakbij lièt tranEJ:forma.torhuisje. ·Vi1.p. 

-go'daóhtèn z-ál worden gewisseld· ove;,· de· trainingsopzet· voor het· volgend •EJeizoon m:· 
alles, wat daarmee samenhangt. Bestuur OP. .. trainor zullen ci.e plannen voor _het. J;o·..., 
11ond s€iizoen t.a.v. d0· Selektio ui teenz'ótten. · · · · · · · .. · · 
Het is absoluut noodzakelijk, dat alle sp0lers aanwezig zijn, ... hetgeen hierbij n,or._:-
r:iaals nordt benadr,ulçt •. ". . , ..... , .. ; :-
Alle betrokken spelers, dus ook de A-klassers, die ovorkomen, krijg~n. oen aan-_: 
schrijving. 

m:m:ma KLUBGEBOUW 
iîa vier jaar vr,ortroffelijke arbeid achter de bar hebben de he·er. en"Mevrouw Jtiê;,c;.,;, 
t0 kennen gegeven volgend jaar niet moer voor _g.it werk besohikb;i,a;r- te zijn. !fot 
do goe/Ie gang·-van záii:en van het afgel~pen ;iaàr i.n het _achterhoofd· ho.opt· )let bo-
s tuur nog r.ieer Dodeworkors bereid to· vi'nden do vaste bar-plo_og aap.. te vullen, -irao.:c·
door komend seiz.oen oen" voldoende bezetting zal ki:mnon ·worden gercali!leortl: tJ ' ·· 
helpt if;~,ç,h_ oo_k???. ,.. • . · · · 

Bijeènkomsit,' Lens sen-4 t/in 12 me't.bestii.u; en soko. ·: ".. ,, .• 
;l.fgelopen dinsdag, 14 mei, heeft deze bi joenkomst plaats govo_ndon. · . , ; 
Volgende week zullen wij u hierover verslag uitbrengen. 

GELUKUEtîS MET PROMOTIE. . ... 
Onze oud-trainer, de hoor Tor Horst uit. Amsterdam, felioi teert spelers op. tj:-ainor 
van Lens 1 !'let de behaalde promotie. naar· de eerste klas. • '' ... 
B 1 KAMPIOEN. . . r 

Het bestuur kou\plirumteert spelers· en -trainer/leider van ':i3 "1 met het behaalde ka:::-, 



"''' ··-·•·---·-· -·••·••-- . VELD 1 ··nr"REP1i:îiAT'.I:Ë: . , 
Ons oorsto veld is deze wook in rci'paratie gegaan, Ditmaal zullen de mannen van do 
gomoontelijke plantsoenendienst.do zaak :extra grondig aànpakken, Het veld wordt 
tot 40.cm •. di~p .omg-eploegd-- en -vervolgens-geëgal-j_soord·.-··Tcnslotto ·zal· het veld 
.rordon ingezaaid met een - zo is ons verteld - heel bijzonder graszaadmongsel. 
Do bedoeling van dit .alles is in ·elk· geval kemond seizoen --oen fraai eerste ·vold · 
to krijgen, Het veld zal niet vóór hot begin van de kompeti tie kunnen worden go-
bruikt ., , , 

LENS. 6 WORDT Jû\.MPIOEN _ J,LS U DAT WILT 

LENS op Rijswijks Internationaal jeugdt"oernöoi. 

Lens heeft op dit toernooi een goed figuur geslagen. In wat later zou blijken de 
sterkste poule te zijn,· werd de derde plaats bereikt achter do poule winnaar 
li',C, Orient (Engeland) on Bcrussia Dortmund. Ui teindolijk werd_ do vijfde plaat!! ... _ 
bereikt na een 0-0 gelijkspel tegen Sparta. Do strafschoppen werden door Lans 
alle vijf ingeschoten, terwi"jl Peter do Haan de eerste van_Sparta al stopte. 
Om kompleet te zijn alle uitslagen, 
Togen Kickers uit Emden (Duitsland) werd mot 1-0 gewonnen·. Direkt hierna moest er 
worden gespeeld tegen Borussia Dortmund on dat was net iets te veel. Er word vlak 
voor tijde-mot 1-0 verloren. Na_de pauze tegen F.C. Orient: in een gelijk OFgaandc 
uodstrijd werd door een magnifiek afstandsschot eveneens met 1-0 verloren. Door 
het gohantoerde systpom van kruiswedstrijden winnaar poule A tegen nummer 2 van 

· poule Ben andersom kwam er een finale tussen F,C. Orient en Borussia Dortmund. 
In do poule had F,C. Orient met 2-0 van de Duitsers gewonnen, nu word gelijkgo~-
speeld, Do Borusson wonnen nu de Cup door betere strafschoppen. . · ..... ~---- _ 
Lens was de best geplaatste Nodorlandso vereniging, Langs deze weg nog een woord 
van lof voör de voortroffolijko organisatie on begeleiding in.dit toernooi on 
voor do spelers van Lens, die de oor van hun vereniging op schitterende wijze 
hooghioldon. 

Outsider 
(W .v.d. Wilk). 

LI:èTS 3 HAALT DE REIS lTIET 

Zoals uit bovenstaande blijkt, hooft Lens 3 de promotie naar do ros.2o klas 
K,N,V,B. niet gehaald. Met 1-0 word in het Zuiderpark ver_loren van Rava. Door dit 
resultaat promoveren Rijswijk 2 en Rava 2 naar de·2e·klas:··Hot ·go-volg vàn liet·· 
"falen" van Lens 3 is, dat Lons 2 dus" naar do 3e klas degradeert. Toch willon WJ.J 

con komplimont gê,ven aan de spelers van Lens 3, dat ondanks voel wisselingen -
t.b.v. Lèns 1 en Lens 2 - het kampioenschap wist to behalen. Dat men uiteindelijk 
niet door do promotiewedstrijden hoo.1 kwam, is moer het gevolg vàn, dat Rijriwi;jk 
on Rava het hele sèizoèn hebben kunnen samenspelen en Lens pas de laatste wedstrij-
den, dan falen door onkunde. : · 
Uij wensen deze jongens voel suksos toe voor hot volgende soizoon 1 waarin zij hot 
verloren terrein kunnen he~overon. 
P.S. Eon ieder wordt verzocht om 
vrijdag 17 mei a.s. in do kantine aan
uozig to zijn.-

A.s, zondag SPORTDAG. Aanvang 11.00 uur. 

"TELE-LEtTS" TOUIDTOOI. 

Avoroohts, 

Op 25 on 26·mei a.s. wordt hot "Tele~Lens" toernooi gehouden voor spelers van 
17 t/m 21 jaar. Ilioraan zullen de volgende klubs deelnemen: 

D.H.L., Ii'. V .C., Rijswijk, Schovoningon, Velo, Vrcdonburch; 'Wilhelmus on Lens. 
Gezien do namen van do deelnemende voronigingon kan dus een spannend toernooi 
mot goed voetbal worden tegemoet gezien. Er zal worden gespoeld in 2 poules van _. 
elk 4 elftallen. . ..... -•· -·-· ---- • •······ •· - - •···• ··· --···" ·" · _,. 
Do indeling is als volgt: 

Poule A Poule B 
1. D,H.L, 1 • Lens 
2. Rijswijk 2. R,V,C. 
3, Scheveningen 3. Velo 
4. Wilhelmus 4. Vrcdonburch 

2 Do wodstri jdon _ duren 2 :x; 30 minuten, ui tgezondord de finale. Dezo zal do norr.u:î.io 



O!''-"-'-u.u.u.,.· va.u "'. x 'f:J rainui;en neo oen. up beide dagen zulloa de· eerste wódstr:i.jil.01i · ... 
ao.nvangen órn 1.1 • 00 uur. 
;fij verzoeken allo Lens-loden genocrado dag,m alvast in hllll agenda· 1;0 .. ·noteranr:· · · · 
Komt U in grote ·getale. onze jon·gens ao.nmoedigen._ µe zullpn het nodig hÓbbon. -
Op 25 mei (de eerste dag vhn liet toernooi) zal 1s-avonds een gezellige'avond 

· narden gegeven in ons klubgebouw •. Dezè_iavöncl;·.is. toegankelijk voor de spelers v.i.n 
alle deelnemende verenigingen met hun dames. Hoewel wc op deze avond reeds kunnóri, .· 
beschikken over het nieuwe achterstuk van ons klubgebouw, zull<În 'wi•j"toch con , .. · ·· ·. 
"volle ,bak" ·hebben. Daarom uitsluitend ~oegang op vertoon van.•toegangsbewijzcm, . 
welke reeds aan alle klubs zijn toegezonden,: Uitgezonderd voor Bos tuur, Seko · on _ 
Jukoleden met hun dames is· .nog een zeer beperkt• àantal kil.arten besohikbaar. Han--•· 
neor U hiervoor in ao.nraerking wilt komen, kimt U zich opgeven bij G,Bouman ($cko).: _ 
Op deze- ,avond zal de muziek worden verzorgd -dó•o·r do uitstekende groep "OB-SESSIÓI!", · · 
die rauziek "vrni elk wat wils" zal spelen, zodat de beentjes ·van de vloer kunnon. 
Bovendien e·en 2-taI optrodens van het bekendê r:iajorettenpoleton "AMARANTRE''., 
mmrbi j de tot ver in het bui tonland bekend<l '!black-light" show. Ook zullen er en
kele Bingo ronden worden gehoudon, waarbij aantrekkelijke-prijzen zijn te winnen. 
Doze avond zal duren v.in 8.30 tot 01 ,00 uur. Ook dit belooft oen donderende avond 
te worden. Als U er dus bij wilt zijn: gooft U zich dan snel op. · 
Het wordt een ouderwets gezellige LENS-avond. 

j_. s. 

.. ~ .. -.. Namens ·de toernoói-komr,1issi0 
G,Bóuman. 

zondag SPORTDAG, Aanvang 11,00 uur. 

~ENS· 6 WORDT KAMPIOEN 
: .. '.:·-. 

: .r:,:.,-,., .. ALS U DAT WILT ' ' 

. ., 

l . PROGRA~W SENIOREN. VOOR ·ZONDAG··19 MEI- 1974, 

Lens 7 -. zie Olyrapia "toernooi · · ·'': · · · .· · • ! ': --.,.,. 

Lons:;;11·· -":fZie' f'.lp1Ï'iä. 't9ernÖoi, :23 @ei: R,_K,W,I.K; .toernooi. 
• . . . ,; ·.~l. ,. 

Q~r~Eia-toernooi. voor Lens 7: 

Prograraraa : 10,30 uur u.v.v. - Lens 
11 • 50 uur Olympia - Lens .. · 

;:., · ·fJ,45 uur· Lens ·.c: È,B,O,H, 

Dr wordt gespeeld in 2 
toria, 

poules. Andere deelne• ers zijn Wilhelraus_,_ ·D .;II, Z •. on. Vi_~: ..... ___ . 
·;, ' -

"'inaleweds trijden: Nos, 4 15.00 uur 
Nos. 3 15.00 uur 
Nos. 2 15.35 uur 
N os •. 1 16. 10 uur 

Voor iedere verenigin15 is oen prijs bescitj.tb~ar on voorde winnaar oen wissolprijG 
"Do Anti Prof Cup". Tegen een ver15oedin& van Fl.2,50 zijn lunchpakketten ver-
1::ri j15baar. · · · • · 
Qpstelling: door de ao.nvoorder bekendg~maakt, met F;de Kleyn. 
Samonlcorast: 8,30 uur Klubgobo,uw. 

-i!Phia-toornooi voor Lens ll: 
;,an dit toernooi, waàrvrni hot programna nog niet bekend is, nemèri ··ae y9lgéridci 
oni15ingcn dool: W ,H,A,N., Unie, Hillegersberg, Gouda, Oudewater en Alpllial 
:,anvang van het toernooi: 11.00 uur •. ·. 

ver:-

. ~-~ : 

Vorzaraelen, 10.00 Klubgebouw. 
. \.. ... , )' ... 

Do volgende spelers worden hiervoor uitgenodigd: ... _ .. ~\ ::,·;_:·::::· _: ____ ·_ · '· .. 

H.Suikor,.1\..v,Luxemburg, H,Kempor, W.Suikor, J,Ras, P,Burghouwt, F,Straathof, 
H,Ossci,i; .. J-~lleynen sr:;,,R.v,Oóstvoon Koeiitze, H.Soholton, G,Jehoe, ·H,Timno;ç_s,, ,, 
J,Rooduyn~_ Leider;, ®!J.r,G.Coomrnis on M.Bloks-sr:; · • ·. · ·. - · ... •·. .:..'::~_'..:..'..:Lé' 

Lons 11; R,K, W .I ,K,.,,._toernooi op 22, inei {Hemelvaartsdag-). ' · - ·· . .' '· :i -'.è:>?./ ::.". 
Deolnomendo voreni15ingen: V.F,C., P,F,C., D,V,O., Fortuna Vlö.ardingbn, S,F,C, _on 
V.D.L. ~f.· .:::JJ.::.·i• .. :·.~•.'.,. - ·, . -:·~ .. -·r·._-.~~: . .'.· 
Dezelfde spelers worden hiervoor ui tgonodigd als- op 19· mei met· P~Hb,ring cm G ,Hal~ 
loon. Leider: Dhr,G.Cooraans en M,Bloks Sr. Samenkomst: 9,30 uur !Clubgebouw. 
Aanvang toernooi 11 ,00 uur. -·- -----· - · ·· .. 
_Progrann;ia, volgende week in Lons-revuo •. , ·,.: '· 
;i:i!'SCHRIJVJNGEN voor beide toornooien bij, Dhr.J ,v,Wasser.î vr:i.jdàgavond tussen 20 on

3 



4 

~1.uu ,:uµ;r~,:te.Ler, bö,b::,,.n., ... .,_ .: ,,,,,µ,, ·- -•'-' ,:, --- , 
1 ' - , ' • 

ZOIIERAVONDVOETBAL: .. · .>,. .. Scheidsrechter:•· . 
16 • ei' : ·- 1"9.00 µiu- ·"Lens ,Equi ty and Law ,... . A.Jansc,n o/d ÏÏÖ.ar, .. _ •. 
30 mei '::·: 19;no uûr Lens Badggr. ~, ,, A.Chari tó 

: · .. ,·;:.-: . ' ·" . ,... " . .,._ .. -_ . .--~ . . ..... 
; , , ·· · LENS '6 ·WORDT IC/1.MP.IOEN' ·ALS U· DAT. WILT 

.. __ : -~ .· ============--==========-============ 
. r ~ : • . -_.. _;·· 

:., ~ .- '• a .~ • 

- - -, . - . · - -~::-·r · ".•.·,,. ·- . - ' ... :i~·-·:!.": •L ... ~ .. :-.· 
lîO:t -dácht':·'je·'Wat· .• ~.- •• ~'··. ··' .. ·.:_.~:•;·,:.:;:=-~ •---" ·•-,·-:· .. ~~:~ .. ,;~ .. " ·t 

1 
__ _ 

- !Iaµs· Verba;eridse lcwi jt ;;?::Zijn irainings jack; Wel hèeft hij thans een' sèlii t'
ter.end exemplaar· van iemand anders, in, zijn bezit, waars chi jnli ;ik van een spo- . 
ler. v~. Lens 6. H:i.j vert_rouwt prop, dat .diegene ,zo eerlijk is het jaèk te ka,;. 

··:• on ruilen. · .. . , · 
lifr·.·~.s ,_ zondag plaatsvip.dt? De sportdag voor alle B- en C-klassers, Pupillen 
cri Welpen, KÖMT ALLEN'. . . . . . . ... 
De spelers van het afgelope.n Rijswijk-seniorentoernooi doen, Zij ·bedanken•: . 
. hun leider, de ·ho!Jr v.d,Wilk; .-voo;r zijn voortreffolijko sinaasappels en nattiu:i.·.-
lijk de even 'iroortroffelij'ke·uitvooring van het leiderschap. · · 

- Üo '·doden -mot do rodák:tionole goedkeuring. Naj;uurlijk gaat die naar B 1 rnot 
trainer-leider Hm,s Zoet. 
Jac.Groenondijk van do Seko vindt, In.lichtingen 67;45.16. 
Sinds dinsdag 7 mei Paul v.d. Steen is geworden? Op die dag werd hij gediplo
meerd jcugdtra·iner. Paul, 9nze gelukwensen. 

DISKO-Avmm. • '. 
,, .•,·.\ ;; i· ( ' ._. . ' ' -... • 

,, 

De bost geslaagde disko,-avond ·yan Lens· is• ook weer~ afgelopen·. Hot swingde weer 
do pan uit op do mii.ziek van v~ol goeie groepen. Vooral de plaat "What shall wc ,:o 
wi th a drunkcm sailor" sloeg als con bom'..J~.Jii j_',J.!t;:t;'. ~Y}.%\341~- ~1:\/ct:/..f.tj~:J'.<:i:@.,t"JJ;> .. : . 
uur (l'ingen de laatste mensen mot te;;enzin naar lîuis. . .. ,.· · · ,· : ; ..... ; , .. 
Op 8"juni a.s. is er bij Kwiek Sport eon beat-avond, waarbij Lens-leden ·ool,_ zijn : 

• .' ,· • . . ,'l -- ' ,. ··:· . ' . ' ...... ·. 

uitgenodigd, Waar deze·•avond wordt gehouden, horen jullie nog, · ..... ' .. . 
', . ' . ·- . . , :/:ka.Ka·'•·~. ,.,." .. , , -· ~':..-. 

A.s. weekeind en He• olvaartsdag ne• en de volêend'ë elftallen aan .tbornooien 
doel:• · · ·· ·. ··· 

,;- : . 
Zaterda'e 18 • oi·-1·974,'' > 
12,00 uur Lens 11 en 12 
10,00 uur Lens 16 en 17 
9.00 uur Lens 19 

13,30 uur Lens P 1 
10,30 uur Lens P 3 
9.3füuur Lens P 6 

10.00 uur_ Lens W 1 
10.30 uur Lens W 2 on 3 

A.S. ZONDAG -----------

Lens-toernooi 
O.D.S,-toernooi 
Vies-toernooi 

- Velo-toernooi 
- Laakkwartier-toernooi 

.. 
Velo-toernooi (zie ook 

-·H.P.S.V.-toernooi 
Làakkwartior-toernooi 

23/5) 

SPORTDAG 
---:::;-;;:::;:::: 

AJ\NVliNG 11·.oo uur. ================== 
Zie afzonderlijke toernooiagenda. 

··· . .:- .. 
,-· ~: .. . ... 

Donderdag 23 mei 1974. 
12·.oo uur Lens 13 · 
10,00 uur-. Lens P 5 · 
12,00 uur Lans P 6 
·10.00 uur Lens W 5 

..,, •. •··••··' "' ... ~- '" 

Velo-toernooi 
•sèheveningan-. toernooi~ '· ·, 
V0rburèh-toernooi (Zie'óok 18/5) 
Scheveningen-toernooi 

Zie afzonderlijke toernooiagenda. 

.A.S. ZONDAG SPORTDAG. AANVANG 11.00 ,-, 
. . ------------~=;;;==============:-. ==::::. '==~ _; 
;.FSCHRmTINGEN: Schriftel:i.Jk bij dh.J::.o. v •. d. St9ori, Nunspe0'tlaan 303. 

Voor zaterdag: telefonisch .vrijdagavond tussen 18, 45 on 19. 30 uur., .Tel ,.66. 1 3';_14 
.. . . Klubgebbuw. · · .•. . , • 

Voor donderdag: telefonisch wciensdagavond· tussen_ 18.45 en 19-30 uur. Tel. 
3.9 .• 86.94 dhr.G.v.d.Steen. 

TOERNOOI-AGENJ)À, 

zaterdag 18 • ei Lens B-kla.sse toernooi voor Lens 11· on 12. 
• Velo toernoo:i;' .yoor pupillen 1 ·on 6 



Ul!ö ,oernooi .voor Lens 16 en 17-. ,. . .. ,,. . '•, • ~ ' ' . ' . ,·., ·J'-. ' .. ·- . ''" • - • ~ Vies toernoei ··voür'•'Lens ,c19 ::•i·'7 ' ·' ···------··--·-··· .. ·--~----· 

Lan.kkwartior .. toernoóî ,voo_:iz__,_puj>ill&n·· 3, wiHpÓn' 2· ·en' 3· ':·_:,:~:èf::·.: . 
H.P.S.V. toernooi voor welpep 1 · . . •... _ .. _. , _. ., .. 
SP0RTDÄG VOOR· ALLE WELPEN,:,.,.,PUPILLEN·/ c:.:--:EN-'Ba:;.ÎCLisSERS:;.:.: ... · ....... • zondag 19 mei · 

donderdag 23 mei Velo toernooi voor .Lens f3•. · •·-;= • · 
Scheveningen toernooi voor pupillen 5 en welpen 5 
Vorburch toernooi voor pupillen 6. 

----------------------------------------. ------------~-----==-=---====-===--=-=-==~ 
I:_çms B-klasse.-i;oe.rnooi voor Lens 1,1 en l2•,,Aanvang 12-,0O'uu:r;-
;,,s. za.terdag· wordt :ons laa.tsi~ toernooi gehouden en wol voor 

Lens 12 
o.s.c .. 

Proi:;ra.• ma Lens 11 
12.00 uur v.v.1;. 
12,50 uur H.M:S,H. Q,uintus 
14.,05 uur Vred9!1l:i~rq),__. · --··15 :·20· uur Duno 

Schoidsrochtors zi~n- de .horen: Th,_y_;BÛ:l:qn, 
• .. • '~ .: • ' -- ~ ·" ' !. . ·. ,:·.', ·' 

• ~-, .. y_;._lkeniors : 
Il,D.V, 

J ,Fr~terman, D:llööykéié.è;"ïjiJ B, 1[erdui,i, 
Ions 11: G,.BooJ!houwor, .K.v,d.Endo, -R',Loyn, M,Lóoye, G,Ma.lüeu, ·T,:v.Maren, ·R.v,d.:k'c• ·_. 

IC.v.d,Moy.s, ·M.v,d.Meyo, T,H.Prins, J.·v.Uel, P.dc Haas; ·· 
A.S. ZONDAG SPORTDAG, Afu.1-VlUW 11 , 00 uur, " --------- .----·----·-----------------------' 

;3a.oenko• st: 1-1 ;3o'uu,r: Lens.:Ctorreîn. Leider: W :Kou:wenhovon, ·- ~ -· 

_Lens 12: P.v.Do• buri:;, TI,Uding, II.Coli, P.v.Dl,tyn~ P,Blo•, C.Lipman, R,Wijsmru,, 
F,Korteka.as, L,Lc,jmfaa.'1, D. v. d.Zwan ,,. 1-T .Groen, R.Tokkie, R.HoppenbroU:wo:·· · 

Samenkomst: n ·;'3ti uur Lens-to:r'roin. Leider': Dlir.H.B:ljstervold. ----==='-- . =--'--'- . . . . . 
..,i. .. s • 

Lens 

zaterdag Velo-to0rnooi voor pup:i,llen 6 
pupillen 1 ' --·- - ..... . 

Aanvélng 9,30 uur 
'1i.mi.var..g 13. 30 uur 

Progralnr:1il pupilion 6 ... PupillÓn 1 
9.50 uur Quintus 14,10 uur Velo 

10.50 uur ·Wostla.ncfi(i 14.50 uur Quiolc Stops 
11,30 uur Bla.uw Z~,=t . 15•.50 ,uur R.K"A. v. v. 
12.10 uur Velo, . 16.30 uur - v.v.c •... 

pupillen 6, R.,\rriól:i[; d:ilönt;eîiën; R:l3e;~inh~n~gou~~~, ":ä">Ë~e~h~~~~;; 
'F,Dullaa.l:'t, F,v.Gorp', .:F.v.û.Hoc,von, R,Màhicu, I,Overklift, 
V.Paqua.y, L·.-stoo• crs, ~!.Helling, Jl,1-Tilmor,' J.v.d.Zwan. .. •' . . . ~ .. 

11.. S. ZONDAG SPORTDAG. · il.ANV,'L'iG 1-1'. 00 UUR. -====----::::::;:;----=---· . ----===---=--======= 
Sa.oenko• st: 8.45 uur Lens-terrein, Leid.cri Dhr,_on 1!eu.Bori:;onhonegouwon. ·- . .. . . ,, .. 
Lans pupillen _1 ; T,v,d.Burg, R,Groen, R.v.d,Tiook, .L.Ja.11,maa.t, F.Lekahena, R,.Loc• 

v'eriks ,' Î-1 (Mceroàn_, ·_R,Miohol',l, :n, v, i;t.Niouwenh;_;i13en, F ,Ro~s., 
M. Voenhan,' 1-r.v.ZnoL . . . .. 

,· 
Sar,mnkomst: 13. 00 uur Lens-terrein. Leider: Paui v·,d:-Steelf:' : , .. 

:,,s, zaterdag 0,D,S.-toornooi to Do~dr0cht voor--tens· 16 on 1·7. Aanvang: 10,00 '-C:.ü:-: .. - .. 
r;'radi tie getrouw- gaat- :L~si'za.torclag oot 2 c~0lftallon'·ná1i'r 0 ;D;s ,- om de vo~ig ja' r' 
veroverde 2 wisselbekers to vor,lodigen, Tijdens de pauzo·vàn;12•,30-13.30 uur 7";il 
do spelers on leiders con broodoa.altijd word.0n a.nni:;ebodon. 
F:rogra.f.Jr;1a f ·.. ; •" . Lens· 16. . . . . Lens 1 7. . . 

. ·10.00 uur·' Dubbelda1:1 10,25 uur D,F,C~;' 
10.50 uur 0.D.S, 11 ,15 uur· 0lympia 
11.4Q .. -1,1ur Et,Joa , · . ,. . 12.95_ U,1.!:t> ·. Emma 
13,40 uur öiyr.Ïp:Îa ·--- 14.05 uur. 0,D.~. 
14.30 uur D,F.C. 14.55 u.ur · Dubbeldam, 

Prijsuitr,üking 1~,45 uur, , : , 
J.,gns 16: F.Fort• an, W,Fra.ntzon,. R,v,Loon, 0,Hui.n, ill,lîoordoloos, ·A,0verga.auw, 

J,Riomen, P.Valkonburg, R,Versteeg, C,Veroeulen, P,Lelyveld, R,de Keyzo:r, ' ' . . . ' . . - . 

St•monko• st: 8;30 uu~ ,Lc:m13-ter:reh1.- Leider: 0.Kortekaas. 
I,011s 17: R,Bon, W,lföynen, E,Kauderer·, A,Koevoots, S,v,,d.Meer, W:Valentin, 

F,v.Velzen, P,v.d.Burg,· P:Luoas, C.v.RiJk, Th.v.Luxemburgj A,de J9_ng:_ 



û 

A.S. ZONDAG SPORTDAG. AJ\NVANG 11.00 uur. 

Sa.nonkonst: 8.30 uur Lens-torrein •. · Leidor,: W • .Michols. 

;,..s. zaterdag Vios-toornooi voor Lêns 19,. Aanvang··.9.00:uur·. 

Lens 19: 

Programma 9.50 uur 
· · io.40 uur. 

11.30 uur· 
12, 20 uur. 

Westerkwartior 
Vio;3 
Laakk:wartior 
Celeritas 

P.Brocha.rd, 
I.v.d.Lans, 

S.Bruens, R.Coli, R.:puyndam, J.Franken, .R.Kaudoror·, 
lf ;·Pliihkcn;. R. Röv'crs ·; t'i'. 'l'èünisso ·; R. tiàssCÏls·, · ri1. v. :sàggiin, 

' . ' . . .• 

A.S. ZONDAG SPORTDAG 
---------.. .. .. .---- ..... .,; .. 

Sanonkomst: 8.45 uur Lens-terrein, Leidor: rr.Vorbarend$e, . 
;,.. s. za. terdag La.akklrartier-toernooi voor pupillen 3, wol pen 2 en 3. Aanvang ':~:. ,_ 

Profframna. pupillen 3, wolpon 2 . '· welpen 3 
. :.,, 

11.05 uur La.a.kkwa.rtier 
. 12.5Q uur];I.M.S,H, . 
14.00 uur Vios 

10.30 uur·La.àkkwartior 
13,25 uur TI,M.S.II • 
15, 10 uur _Vios 

11.b5· u. H.M.s;rr. 
13.25 u. L'kwarticr 
15.10 u"Vios 

Pupillen 3: R,v.Dijk, E,v.d.fü_lrst, B.Henkes, G.do Kok, B,v,d,Kruk 1 M.Ras, L,v, 
Rijn, P,Schol-tes, E~Swart, F.Tolenaars, _B,Vcster, R,Wassorma.n, 
R.Wassoroan, · · · · 

Sa.monkonst: 1.Ö.00 uur Lons-tcrroin. Loid.or·: Joop Meülenan. 

Hol pen• 2: •ê ,Borgmans:..K.Boon-P. v .Es-P.Hi:J,rland-T.Ha.rlq.nd-J. v. d.Hoff-R,Kanis- . 
A.Kuipor-E,Porroyn-j .Roobouts-V. Voenman~J .wasserroan. · · · 

Saroonkomst: 9,30 uur Lons-torrein. Loider: Gmi" IIoynen, · 

:fel pen 3: M,Bon:..É,Dricssen-M •. J?utréc-R.Franko-A.Frankcn-C .IIoofna.gol-R.Houwolil' . · 
W.dc Jong-I.Kaffa-P.v.Marcn-T.v.Pruyssen-R,v.Pruyssen, · 

Hog nooit op con sportda.,g- gowcost? ·Kon zondag oo 11.00 uur. . . . 

Samenkomst: 10 .00 .ul¼r _Lqne;:;-tcrrein; ,Loidor: Jos v .d,Endo • 

• ~.s. zatorda.g H,P.S,V,-tocrnooi voor welpen 1. Aanvang 10,00 uur. 

Ha.ast de gobruikelijko prijzen is or bij II.P.S,V. ook èen·prijs öoschikbaar·gc•-··· 
stold voor d.o beste keoper, alsmede de sportiefste speler; 

Programma.: · . 1·0. 40 uur C. W. P. 
11.30 uur .Tedo 
1 3. 55 uur · ·c:olori tas 

., , 1-4.45uur·n:p,s .• v. 
Uolpon· 1 :. M.v.Adrichoro-W. Colpa.-Jil,Eykclhof-R."Groen-È.Heemskerk-R. v.d.IIoek;...Rdci ;;:::,,·c· 

M.v • .d.Lans-J.Odonkirahon-D.Pronk-L.v.Rijn-E.Valontin. 

A, S, ZONDAG SPORTDAG. MiNV,"ING 11 • 00 uur. -==================================~==== 
Samenkomst: 9.00 uur Lcns-torr,;in'.." Leidori !Iiiri~ Zoun. . ·· · · ·· · 

. 1'. : . ···.,, ... ·. , : . . . . . .. ·. . ... .. ___ .. · · .• ,:.·.: ... . · .. : .. : .. .. , •. 
ZONDAG ·1 9-'~EI ·SPORTDAG VOOR ALLE WELPEN PUPILLEN C- on B-KLASSERS ! Aanva.nr;: 
===== . == .===== . ======== ==== . =========2.=========2.==-.. ===. =============,.====-· 

· f1 ."oo uur. '. ·======::::::::::::::: 
Op deze dae verwachten wij allo B- on C-kla.sse;s·; pupillen en· welpen' 011 mee ;to 
din1,cn naar de r.iocie p-rijzol)., De olfta.llen zijn in grqcpcn-•vordoold: Verdor nic.;~i;, 
ever dczo sportdag old~rs in de Lens-revue. ~- . . - , 

;.,s. dondorda.g 23 mÓi Velo-t~crnooi voor Lens 13. Aanvang 12.00 uur .• 

Programroç1,: . ·1-2.50 tiûr _Vo:l.o 
,,i 13;40 uur Spoorwi,jk ' ' 

15.55 uur· Quintus 
· 16.45. uur V;rcidonburph 

Lens 13, M.v.Zwedefi, n.-zctz,, Il.Wubben, C.Harland, R.v·.a:.B~oe~ard', R.Bla.nk, 
R.v.Lodon, M.Ja.nscn,. R.J,v,Eldorcn, R,Sandors,- P.!Ieemskcrk, R.Hoppçn•· 
brouwers. · · ·· 

A-,S •. ZONDAG· SPORTDAG. A.1\lTVJiNG 11 .00 UUR, 

Sa.oonkoinsi; 11.30 uur Lons-tor~oin. , Lcid~r: B.Osso •.. 



. ,:, . s. donderdag 23 raei Schovoningcm-toornooi·· voor pupi1len 5. on wolpen 5" AU..'11.Va! .. ... ,_::.:,i .. . 

Helaas is het prograraraa nog niet in ons bo,;it, zodat raoraontool 10 00 ''t···· • ...7_~_ .·· 

·:ordorc gegevens ontbreken. 
1 

;,'upillon 5: E.Buysen, R,Girnborg, F,Hooghier.istra, J3,Hoppl3nbrouw0r, J ,IIooghio• sh" 1 

K.do Kleyn, J .Krijgsraan, M.Lustenhouwor, R,n!atthijsscn, N ,Noort, 
E,Sandifort, M.Sonton, P·.To°ttcroo, F, Valkenhof. 

Samonkoras t, 9. 00 uur Lons-torroin. Leider: pli.r ,Hopponbrouwor. 

!/elpen 5: A.v .l3li ttorswijk-L. v.Leouwen-W. v ,Molzen-E.Motsolaar-J ,Riomon-ï,I. Sac21.oor,··· 
A.v.d.Schonk-E,Vorgalon-M.v.Volzon-E.Vos-II.v,Wassora-R,lfannóo, 

A,S. ZONDAG SPORTDAG. iu\NVliNG 11.00 UUR, 

§araonkorast: 9,00 uur Lcms-terroin. Leider: Dhr.J.Riel!len; 

.\..s. donderdag 23 mei Verburch-toernooi voor pupillen 6. Aanvane,- 12,00 uuT,, 

Programma 12.00· uur 
12,50 uur 
1-4.05 uur 
14.55 uur 

Coleritas 
Vo;._.burch 5 
Monster 
Verburch 4. 

;\:upillon 6: R,Arnold, G,Bontvelzon,R.Borgonhonogouwon, R,Boolhouweri F,Dullaar"':, 
F,v,Gorp, F,v.d,IIooven, R.MahiGu, J.Overklift, V,Paquay, L,StooccrrJ, 
M, Welling, M. Uilnor, J. v.d. Zm:m. 

::Jo.r.1onkor.1st: 10 .45 uur L,ms-terrein. Leider: Dhr,en MoV1.',Borgonhonogouwon. 

l,S. ZOUDAG SPORTDAG. lu\NV11NG 11,00 UUR. ~;====================================== 

. 
f:TiJfD REGIOWAAL l3 T/M 12 MEI 1974. 

Neptunus 23 37 
E,l3,0 ,II. 23 30 
v.u.c. 23 - 29 
Lugdunur.:i 23 - 27 
Katwijk 23 26 
Wilhelmus 23 23 
o.n .A" 23 - 23 
Lisse 24 23 
v.v.P. 22 22 
L E l'f S 24 20 
L.F.C. 22 19 
's-Gravondool 23 17 
S.V.,J. 24 6 

' ~ 
1). l.,.i. Lisse - Lens 1. 

Lens 6 (Son. ) WORDT KAMPIOEi:î 

,\LS JULLIE DAT WILLEM • 

ïlen on15econcontroerd Lans-elftal begon afgelopen zaterdag do zo belangrijke wo,'. ·· 
strijd to(\'en S.G. Lisse, oon elftal, dat geladen en via eon serieuze bijoonkc,:1~ t 
o-; vrijdagavond, daaron wat te gespannen en nerveus van start ging, 
1Iot Lens-elftal had zich daarentegen onvoldoende op deze wedstrijd voorberoi'.l, 
zonder sanonkor.:ist on zonder inspirerend gesprek vlak voor do wedstrijd, daar 
do trainer/leider C.Franke r.:iet 4 spelers eerst om 14.25 uur op hot Lisse-te:..0 ;:-0:.:. 
n.ankwa!:l, Inmiddels was reeds door andere Lons·-leden bij de scheidsrechter bowo:..·:.:- · 
stolligd, dat de wedstrijd eon kwartier later zou r.:iogon beginnen. 
1:·a allo zenuwen-toestanden begon Lens sterk aanvallend to spelen en van een fo:., 
Yan do Lisse-keeper wist. A,Jungschliigor to profi tercm 0-1. Diverse kansen voo::-: 
Lens werden jar.:imerlijk genoeg niet benut, r,odat do rust aaabrak net 0-1. 
1ra do rust een nog slechter spelend Lens, waarbij divoroe spelers, do trainer in·· 
cluis, raoor gingen letten op wa.t de scheidsrechter verkeerd zag, dan hun aa.'lda:>::t 
0ij hot spel te houden. l3ij eon uitval van LisGe word het onverwachts 1-1. 
,ilcrbij aangetekend, dat L,Baams niet' v:i,ij uitgini;, Hee, jaramor voor her.:i, hot 1-m·· 
,1.Lot zijn sterkste wedstrijd deze raiddag, want bij oen verdwaalde voorzet Va!! 

.!.,~sso vanaf de zijlijn, kon Louis zonder to worden bedreigd, do bal zonder moer 
: a:,kon. Ili j oordeelde echter anders, 1-1ildo do bal ineens over do raidd.elli jn 
G:::hieton, doch schopte or overheen on hot was ·J-2, Lens werkte echter deze teg2::· 
;:;J.ag spoedig wog en hot was 2-2, Aan beide :iijden word er daarna bijzonder slcJ•o· • 
cm nerveus gevoetbald, alhoewel Lens do moosto kansen kreeg on woderor.:i een voor·•· 
.,prang to nemen, Helaas kwar.1 echter het doelpunt aan de andere kant. Bij oo:'l 



sporadische ui tvo.l' vo.n Lisse.· kón Baarns niets· and.ers doen .sJ.al?: _½ij;l_open'L_h;ij 1:ij_-t 
bui ton hot· strafschopgebied do bal mot de h=d weg te tikken, _echter" in do ric·.·
tinrr van con l'.,isso-spolcr·, die ond=ks hot flui tjo van do scheidsrechter· (ui.t 
Leiden) dèor hinkte ( was .roods goblossoord) naar hot Lens dool on inschoot, 
'èot ieders vorbó.zing kcmdc 'do scfioidsrechtor dit. doolpunt oéhtor toêµ" toë •· Indc~~ 
,1aad was hij bàvoogd dG voorà.oc,l:,;'egel in een dergelijke si tu1;1,tio. to~: te pas soa, 
C.ooh dan had hij eerst l1iet raooton' flui t'on voor handsbaL _' Eind_s t.and( ;2-3, .. , . 
IN 1/U DE KOl'ISEKlilltifSIE: ... 

E '.•· • ., .. 

I,ens heeft momenteel 20 punt0n. on kan alleen nog worden gepüssccrd · door.L.Fo C , 
:lat 19 punten )àeeft uit 22 wedstrijden, L,F,C, speelt. a,s•, KOensdag op het Kle'no 
I,oo togen V,U,C, Aannneraonde, dat v.u.c. ·wint (w0,t nöd~g is voor proraot:Le~wod
ztrijdon naar de .il-regionaal), dan heeft L,F,C~ in zijn laatste -thuiswedsj;rijd,. 
,10(; clo kans 2 punten to pakken op O,N .: •• (reeds voiliB"), L,F,C, zou dD.ll op 2·1 
J?U..'lten kor.1en. ·Dii.t hooft tot gevolg oen éxtra roisjci· naar"Lcidon·-voor ·Lens on i 1 · 
20 ninutcn tijds de uitslag Lugdunum - Lens 3-3 to veranderen.in 3-4, waarcüivr 
:Sens eveneens op 21 punten korat, · 
l!ocht dit allomo.al lukken, dan staat Lens een beslissingswedstrijd to waohto,1 
togen L. F. C, ara uit te mo.kon, wie ui toindeli jk moot dograderon, . 

' ?todonen genoeis voor cl.e hoer C.Frankc or.1 do training nog niet te verwaarlozen, .. 
cl.och doZó nog oo.n,r eens stóvig _on serieus.aan te pakken on liefst met'de geholci . , 
soloktio, 

J,C,Ilop, .-

--ZOl-lDAG SPORTDAG-~========~======= 
:,,s, z_ondag is 0r woor do traditionele sportdClg. lu,LE Bon C-"klassors, Pupillen' 
en l-Tolpcm worden-dan ara 11.00.uur verwacht, Vanaf~OO uur kan men zich dn.r. 
inschrijven. ·· ·· -
Om 1 L 30 uur begint dan dé 
Groep Ju alle B-klassors 
~Eoo~_~: Lens 16 t/ra 18 
groep C: Lens 19 t/m 21 
Qroop_D: Lens 22 on 23 
r_;:r:•oop E: .Lens P 1 t/o P 3 
Croc.rn F: Lens P 4 t/m P 6 
9-~öëip-ä: L0ns w 1 t/m w 3 
:t':'.'.'.~IL~: L0ns 11 4 t/m U 5 

en niouwo leden 

Sportdag· 
Lok. 3 

4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 

en deze duurt tot 
Geb. 2 

2 
2 
2 
1 
1 
1 

1 

ca.. 17 .00 uur. 

~-.. 110 spolors dienen voetbalschoenen, gy• schoenen, Lons-kloron on indien_ i:io9o~Ïjî-:: 
c,m trainingspak race to nor.ion. . . 
ilo volgende onderdelen zullen wordon afgewerkt: p0nal ty-s-chio.ton,-doo·lkoppcn, · 
à.oolschioten, sprinten, baldribbolcm, verspringen, hinkstap_sprong, hinde:rrii;:iio·c::, 
ü:gooion, p0,alschi0ton on als lo.atste oen veldloop. · 
Jullie hoovon jo dus niet te v0rvol0n, er is gcnooa to doen. Verdor kunn0n 1-rö 
,j"c1:1.lio vcrr.:mldon, dat in elke poule 3 prijzen to winnon zijn: nL 1 L_ons_s)li_rt;s,, 
broekje en ~ousen. 
1·TJ.j hopen, dat jullie oen fijne dag hebben on dat or ook veol ouders-naar ju11,.c:· 
prestaties kor.ion·,kij~en. 

TOERNOOilli W 1 , 
----==--.======== 
,Telpon 1 hoq:('t_do laatste 3 weken con schitterende prostatio golovord door 3 
too:::nooien .to w:i.nnon. !Iet Rij$wijk-toernooi werd do verenigingsprijs (sapion-.~C' t 
P 1) in de wacht gesleept, Verleden weck in het Lons-toornoói ging hot nog bete::-., 
'Iogen H.B.S,. on R,.K.jv,I,K, werd gewonnen,· s.v.v. • oosten we eon gelijkspel toa~ 
stn.n...'l" Maar alles sloeg do wedstrijd togen hot sterke Foyonoord,· In do ·eorste1 
helft word ocn 1-0 voorsprong boworks tolligd, welke. in do tweede helft op r.1n..<;:. ,· .
tro.lo nijzo word verdedigd. Iodèroon vocht zich loorr en word er' geen raotor zo·.>~ 
neer prijs 0egeven. I:en {;oweldigo wedstrijd, waar je als leider acwoon v<.1.r r:: '.~ ~; 
to rc;·onioton. 'J,fgolopon zaterdag werden de terronstandors op het Volo-terroil". 
ingepakt. Croravliot, Hostlandia en Velo r.ioeston hot ontgelden. D.S.Q;' wist ·c,::· 
punt VD.ll ons te· pakken, Hot hele elftal hoeft op de toernooien laton zien, -:1.~ < 

hot terdege wol' kan voetballen on kan knokken voor do punten, 
:.-i-ijn kor.1pli,mentort gan.n in do 00rst0 plao.ts :toch wel uit na.n.r do verdodigiri.g, ..]~..; 1· 

in al cl.ozo· toen1ooion, slechts 00n çi-oal • oost toesta=. 
Hans Zoun. 

},{IDUWS VAN DE D.t.lCO. 
:·::f;_;o.lopen wo:msdag hebben onze dames do vriendschappelijke wedstrijd togen P,L ,_, 



cewonnon. met• 1_-,Q·, · Dit doelpunt. word gemaakt· door Mary uit con vri Jo trap,,i,.i:~,, 
Zond"fl' j. l ,.! heb bon . QnZ6\ dames e.en :t'oerno9i e-0speeld . bij Duno. Hier ;waro:t'l· zij'' • · · 
rroöindigd op dE, 5c plaats van do in totaal , 0 voroni(3'ingon, dia waren' U:it•getlódï: ·1., • 
Do oorste wedstrijd was tegen Delfia en wij waren blij, dat dit bij,.een. 0-0. stapJ. 
lJloof, omdá"t 'dó'•Dolfia..!.a:ámos1 ''riog'al al••· sterk zijnde waren gonotoord,"'naà.:i:na' ··· . ,; . . . ... . ' . '' : . _, _· ' ' ' ' ' '_,' . ' ., • oosten onze damèé 'tégen ·v,F.C,' uit Vlaardingen Qn jammer genoeg kwamen do dar.io·s 
hior niet tot scoren, dus ook oen 0-0 eindstand; · maar in ieder geval toch al 2 
punt jas binnen. Vol (3'0odó' moed i,ingen de dames woor hot veld in on· di tmo.al toi,on · 
V,C,S. Na voel pogingen oen evontuole 0-0 stand wog to werken goluk1e hot onze 
ilamos toch niot eon doolpµnt to makon on ook deze wedstrijd eindigde in een 0-0 
::,'!;and. De laatste wedstrijd werd, 1sespoold togen Xorxos uit Rotterdam. · 
In deze strijd worden nogal voel kansen verspeeld on daardoor werd ook do oinduit
slac: 0-0, In totaal dus 4 punt~,n, ~aardit was toch g~od Gonoog om strafsÓhoppoil 
-t~ nor.ion voor de 3e of 4o plaoJs' ?'.n ?cl tc,gon V, C :~;; r.iaa:i:; liofaas, ~iêr kwamen wc 
m.ct vordér tot 2 doolpunton. ol'.\,V,C,S. had o,r,.3, dit, botokondo, dat.do Lons-d.o.r.100 
110.ron ui tgoschakeld voor do .. .:fin,6.icn:iédstrijd om do 3o of 4e plaats on dit word clnn 
uctoon do 5e, over hot hole toorno'ài génomon niet zo'n erg slooht rosul taat. 
Jam• or, volgende koor boter,' . . · ... 
Zondag a.s. (19 mei) spelen onze d=os eon domonstratio-wédstrijd togen P,D,K, 
op hot Rava-vol.d om 14,00 uur. Ao.nwczig uiterlijk om 13,30 uur in do kantine bij 
Rava, Dit veld is gelogen in hot 2c godcolto van hot Zuidorpark, · 
Vrijdagavond 'is .er ~ trainen;. · •' 

ZülTDAG - SPORTDAG, • . . . 
OVTIRZICHT LE!'TS 4 .t /n LENS 1 2. 

LE!-TS 4 : Dit elftal dobuteordo dit jaar in do hoofdklasse A. -
Hot dobuut is o~n rodolijk suksos 1sewordon, Goede resultaten worden 
afiowis~eld not minder goede. Ilot vierde was opgebouwd not min of neer 

ct: "oudgodiondon". Verscheidene spelers it1nors hebben in het verloden in 
Lens 1 · gespoeld. Hot cindrosul taat is tenslotte.: Ui j; de 22 gospeoldo 
weq.str:i)don behaalde men 16 punten (gor.i.O. 727 punt per wedstrijd), 
23 Koi:ir .wist L1en to scoren, torwi jl de koopo_rs. van Lons 4 -gozat1enli jk 
36 keor moesten "vissen". . . . 

r;~TS 5 Dit vrij "jongo· elftal" had eon x aantal wekön geleden nog kans op do 
titel, Maar, zie wat schopt onze verbazing ?_L'ons 5·wacht met spanning 
op d,ol. laatste wedstrijd vo.n D,H,C,5, wo.nt het vijfde hooft nu degradatie
kansen. De stand onderao.n is. dan ook::· 

10. Lens. 5 
11. ll,M,T, 

, 1~. _ n.u-;c.5 

22.:.17 
22-17 
21-15 

38'-44. . . 
·. 33..'."'4t .. 
. 21,35 

'D,Il.C, spoo,1t·'zi·jn laatste wedstrijd t,:igen· Volo, dat op do 4o plaats zetelt •. 
:Bij oen evt. overwinning van D,H,C,, dan s:polcn Lens, ll.M.T, on D,H,C, beslis
singswedstrijden om óón degradatieplaats. 

1:::ns 6 : Is het· 'enir;~ elftal, dat karapioon kan (lees moet) worden, Do eerste . 
plaats - die na 3 wedstrijden spelen word behaald - is al binnen.·~tnpers 
van clci 22 wodstrijdon wisten· zij· t,r 17 in winst ora te zetten. ·. . 
Do allereerste wedstrijd van dit seiz,oen word gespoeld. toi;on Spo,orwijk, 
resultaat 2-2 (rust 2--0 Sp'o'orwijk). Het twoodç! gelijke spel wer,f bohaald 
bij R,K.D,E.O, (1-1 ), Er word· slechts 2x verloren, Gona thuis 4-1 'on ,\r:..:. 

Ghi pol thuis not 2-1 • Konkurront Gona hoeft con acht ers tand van 2 plµlton r,iet 1. wor,
strijd r.iindor gespeeld, Eon'boslissïi:tgswodstrijd is op dit r.ionont hot ·op het i:ioec:i 
voor de hand liggende, Inners Gona spoelt woensdagavond a.s. do laatste wodstri~.l 
to15on Duno (De uitslag Duno - Gon.:Ï wns' 1-6). Wij' wensen do jongens van Lens hool vool suksos toe, · ·' ·· · · · · .. 

L:-TI:TS 8 

. . '. ' 1 . ~~ 

Hot zevende deed .hot in, do·z~· kom;potij;io - not als topklubs Olivoo - B,:~.r" 
- bijzonder· goed.· Een 60 plaats blook -hot hoogs to bereikbare, Uit 22 wc"
strijclen worclcm 24 punten. bohaald.(Gon. j ,09 punt por wedstrijd).: 
45 Keer wisten do spe_l.ers van Lens 7 do vijandelijke veste to doorboren, 
terwijl Ton Hook 42 koor werd gepass.ecrd, Kar.ipioen in deze afdolin15 war: 
Oliveo en Blauw-Zwart degradoordo, . 
Hot 8sto bleek dit sc'i.zoo~ con.' vrij._kónst'a~t ~lftiii. D·at blijkt ook wol 
uit do eindstand. Uit 21 wedstrijden worden oven zoveel punten behaald, 

' 



,'iat tenslotte rcsult.eerde in c.cn zesde plaats, Het .doelsalclo 
34 voor (gem,· 1,06 doëipunt per wea'strij'd) e_n -:19 tegen (gem, 
per wedstrijd); .. ·· · · ·.•, · · · - · · 

bedraagt -15 nl" 
2 137 dÓe;I.punt 

. " . ' Prijkt in de eindstan(j. ·op een 7e'.plaats. Dit elftal heeft enige wc,'-' 
strijden. gespeeld onder tle bezielende•leicling van Dhr.F,Flumans (';,-:is 
daar het goede resultaat), 
In 22 wedstrij.clen wisten cleze jongens 19 punten bij elkaar te scho; -
pen, wat neerkomt op 0 1 86 punt per wodstrijcl. 32 Keer werd er·t;csc•.·•·:· 

.en.41"kel)r moest de achterhoede oen doelpunt toestaan. 

~~~~-!2 :·-Over dit "teruggetrokken" elft~! hebben ·wij al geschreven, 

LLNS 11 

LENS 12 

• 

Dit elftal ging dit jaar gebukt onder de titel "veteranen", De 
11 ou(j.jes•i o.l.v. !Jhr ,1'. v. Luxemburg hebben ons dit jaar wel in spanr. '.1.· ; 

.laten zitten. 3 \lckèn ge.leden haclden zij nog degradatiekansen, naa· 
2_ achtei:Ï:Önvolgende overwinningen brachten.Lens 11 in veilige haven. 
Uit cle is gespeeld~ wedstrijden werden 12 punten behaald (!;'em.0,.67; 
36 Keer, .werd er gejubeld om een goal en 55 keer kon Rinus Suykerbuy:. 
cie bai'. tiï"t zijn doel halen, 

:- Il-et. laatste senioreiitea• is op een Bste plaats ( van de 10) be lam:, 
11 Punten wisten deze jongens bij elkaar to schoppen· (!;'em,0,69). 1~ 

voorhoede van dit elftal was dit jaar niet erg op sèhot, "Slechts' · 
19 keer wisten Zl.J raak te schieten. Terwijl de achterhoede 32 r.,an l 
moest toezien I hoe de voorhoede va.n de tegenstanders wisten te sec:, i: 

·.t~vc.recht.~~. 

Verslar, Scheveningen-toernooi Sen.9 , , 
Ons negende Sen,tea1>1,. dat nooit zo.aan de weg timmert, c10cht afgelopen zchê: 
deelner.ien aan een zeer ge1?laagd toernooi, uitgeschreven door bovengenoemc'c--, ,_ 
eniging. Het was-. - zoals ·al tijd-kompleet opgekor.ien, uitgezonderd onze keep.:;. C 
dil van Rijn, die afgelopen week wegens ziekte in Leyenburg noest wordèn .c:•. -· 
nor.ion, Hij werd ·voortreffelijk ver;,angen door /,ad Tiramers, die eerst· even 11 

wennen aan het door h~n .vertoonde spel, dat even anders is als door een stel 
selekteercl,, vakbr~eders 'ten toon worc1t gespreid, · 
iJe uitslagen zijn niet zo zeer van belang, het deelnemen is het voornaams'tt· --
öat moet vlekkeloos verlopen; wat dan ook is gebeurd, 
0nze Grootste tegenstander,: die ons nu weer."de das omdeed, wat de pl.'vèrv. 
voorzitter ook merJoreerde, ,;,as Scheveningen;· · · 
De uitslagen waren in hun poule: Lens - Laakkwartier 0-0 

Lens - Paraat 2-1 
Lens - Scheveninsen 1-0 .. 

Door strafschoppen tegen Faraat, die werden· genoraen door Le.ni,, ,imardoor de 
onzen de eindronde cleden bereiken voor do strijd om _de 3e of 4e plaats, c1ie ; il 
;:,en sublieme ·wedstrijd door hen tegen Schoveriinr;en met een 2-0 uitslag. werC: 
gewonnen •. : . ;. -~ · 

F.Flumans. 

VBLO-toernooi Lens-komb. :1. 
~angezien bijnu_alle elftallen zaterdag j.l, een toernooi hadden, ging niet h 
18e, raaar een kor,1binatie van 4 C i- en 7 pupillen 1-spelers naar dit toern0L' 
J,angetreden moest worden tegen resp. de 2e C-oiftallen van' Velo, l'foaldwi jk, 
V, V .P. en Qui'ck•<Steps • .Je wedstrijden duÜrdon s:J,echts 2 x 7 :i/2 r.iinuut, wat 
volgens. mij :.te--kor:t .is voor C-klassers. · ' . 
De eerste JWec;lstrijtl, 1;egen Velo was nog even wennen aan elkaar, ma'ar het werd.· 
toch 1-0 .. voqr ons cloor · eon er~ L1ooi goal van Hans. ·. 
'!:'egen Naalc\wijk ging ··het al. iets beter, or werd. vaak ·goed ·getikt·. \ieer was h . t. 
Hans, die de ·t.~Q· zege !Jinnenbracht. !ie derde wedstrijd tegen V. V,P, liep io,;;· 

rainder suksesvol. 111 binnen 2 minuten had V. V.P. cle Lens-voste 2x doorbooi·, · .. 
In het veld waren ,\fe wol sterker, maar verder· dan één goal van Hoy vanaf ::· '" 
neter', wai; 2:..1:'Ï:,etekende, kwar.ion we niet. De revanche kwam i!l do laatste ,.,,~ -
strijcl tegen Quicl{ Steps, In tle_ 1ste helft !Jracht Rinus de stand op t.;,O,_ Ir. 
2e helft maak1:en Hudie 2x en Paul het karwe{ af: 4-0. 
lli t leverde een 2e plaats op;_achter. v_. v .• _P..•: . 

./i. S. Zs !Eii,G GP0HT:Jl,G. 1.i.-NVJ,NG 11. 00 UUR. 

10 
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M:E DE DELING EN ... ... 

,·l. 

'.,'U:;INDWEN ' 

I.v.m. hot. inzaaien van do trainingsstrook zijn filet in1sans vo:n heden alle trai.-
aineon stopgezet:.. . . . . . .· . : . . . . . . 
Iodcroon ·wordt v:r~oéli.~ erop :to9 :te zien, dat _de strook niet wordt betroii.on·. 

IlOlHT 
De uitbouw van liót klti.bgobouw nadert nu de eindfase. Afgelopen weck i~ do laatste. 
cloorbraak eerealisoord, het schilderwerk is voor hot {sroo-tsto··c:frdi;-~J:i'cf'1t'fffüi.m1"·ëi'i"" ·· · · ··· 
d.e tegelvloeren zijn gelogd. Vooral i.v.m. dit ·laatste. voraookon wij ·iodoroon en .. 
niet in hot - provi.sorisch ,- afgèsloÏon nieuwe ged(folto to 1kofilcin. Betreden va..".l a.o· ·· 
toeolvloor hmift naoelijk èroto sct\ado tot _gevolg. · · 

J'osloten is o.r:i ~ .ao:ngozien de 'bestd.ando kapàci toi t" van de· verwarming. toch • oost 
1;-orden vergroot - do warr,mator-voorziening vo:n ·klubgebÓ.uw ón kloodgobouw to kop;:o- • . .· 
lcn ann.de nieuwe vorwarr:iingskotol, 
Hierdoor .zullen do :bostb.ando 1soisors in k:loedgobouw I ·oh.. in do· scliofdsro·chtors·-.. 
lokalen koqen te vorvnllon. · · ., . . . , . . , , 
Do geisers· in het schcidsrechtcrlokaal I zijn roods uitgosèhakcld 1 terwijl dit 
loko.al tevens tijdcilijk als opslagruimtci di.enst :doet. llet ;is dus· voorlopig !)-ict 
ccoor beschikb1ar. · · · · · · · · :· ,. '· • · 

IGJD,,KTIE LENSREVUE. 

01:1 ho1;i movcrendci 
,:iordoor zal hij 
rodaktielid, IIet 

redenen heeft iaco Drabbe ZJ.Jn lidmaatschap van Lens opgezegd,:···• 
niet al loon niet moer als lcidar ... fungeren·, .. doch ook'nil'.it' 'uó'GF-o.-:.c-· ... -- . 
redaktio1;1dres wordt tot nader ordcir: Abeolstraat 37, -to1:32.40.:: .. ::, 

:UT BALLOTAGE .. 

:1.G.dc Bruin 
P.G.M.Lanccio 
~,. C , vo.n llD./s(;11Iil 
ë:'.?,A,Coret 

,, •.· 
''' . ' 

Monnikondalilplein 87 Don IIaag" 
Jan do Woortstraat 53 Don TI111J1s 

·van Tuyllstráat 2411 Scheveningen 
657476 

Hengclolao:n 589 Don Haag 671096 
.:; • U .Ballogoijon ·· 
J.U,Elzorfilan· 
J.G,M.van Kc~tcr 
L ,•Ro.pmund 

05-11-39 (s) 
06~1,0-54 ( S) .· 
09--06-52 (s) 
15-06-66 · (w) 
06~1'0-64 (w) 
.07--06-62 (P) 
16'-10-65 ~1-1) 
07-04-61 c) 
20--09-58 B) 
30-01-59 (B) 
1.0--06-57 (Jl.): 

Lonnekerstrilat .37 Dein IIaag :;9.~fi55 ..... - ... , •· .......... 

J.-~. v. d.Meulen 
J .G .. Al tenn. 
R,L,G ,Nelis sen · 

.'..DRESUIJZIGING' ' . 
,..-G,M.en F,Wolkonfel t 
,- Il.Jansen 

Meppelrado 8' Den Haag 669158 
Do Rade 15 Dein Ha~ 669769 
Ohmstraat 260 Den Haag 468080 
Leywcg 65'1. ·non Ilaag 661334 
Pr. Willems traa t 7 Den Haag 550421 
U .Drees park 212 Den llaag 324481 

naar Atmosfocrstraat 57 Dordrecht 
naar Melis Stokolaan 752 Don llaa.g 

EEtrs 6 VECHT. VOOR PROMOTIE Nlli,R DE 1ste KLAS, 
U locist het goed,·hct· ene elftal filOct vechten Ofil niet te degraderen uit· dó oorsto 
klas, het andere elftal moet vechten om in die 1sto klilB.te komen. 
LUIS 6 moet a.s. zondag om 11 ,00 uur op hot Scheveningcn·.,-tcrroin aantrcd~n- tccc:a 
nodokoplopcr Gon1. 3, · De winnaar is kampioen van de 2o klas cm profiloveort dan a,1,• ~ •· 

i:mtisoh na:ir do -1ste klasse. -!Iet hoeft dus geen betoog, dat Len.s 6 op Uw steun 
rekent. Laat deze jongens niet in de kou staan. Latcri wij Lons en G.ona oons no.do::. 
aan U voorstellen. Beide verenigingen· hcibben dit seizoen slochts 7 verliospunto,: 
cciloden. Lons tegen Spoorwijk (2-2), Gona (1-1 ), Archipel (1-2), Gona (1-4) on 
R.K,D,E.O, (1..:1 ), Gona leed vorliospunton tcigen G,D.A,, V,U.C., Lens, R,K.D,E,O •. o:; 
Spoorwijk. ····· •c••···· ·' ·· 
Lens 6 kreeg zijn ocirstc nederlaag van Arohipel mot 2-1, in eon peri.ode, dat hot 
ciosdo ronduit ·zwak spéeidè. Do return togen Gona 3: (nadat de ui twoii.strijd not 1-; 
uord afgesloten) dan ook v.ool te vroeg. Mot do ,vqor ziohzolf sprekende cijfers · · 
ucrdon de jongens vo:n supervisor Michols t·eruggowozon 1-4. Uit do daarna noe 7 to 
•polen wedstrijden moost Lens 6 hot volle pond zien to halen, Drio opeenvolgend~ 
.:odstrijden werden evenzovcol overwinningen. De 40 wedstrijd wD..s uit togon j 

'' 



\_ . 
•, . . •'. ' 

R,K,D,E,O,?) in Nootdorp._ Lons 6 stond in dio wedstrijd • ei_"!;_ çi.,0.,.r,ug~:t;ogon de. .. -<11.w,r '"'' 
on wist • v<:> o_I'.a'!:_~-9.1,: _1,;j,i,_î;_j;o .. s co ron ,- Tot '·ó'p het t.iöfa"cirî i5 ;-~dà'f · Jac , G ro enendi jk in de 
2o 'diriüü'Cvim do 2e helft ineens wol hot net ·wist te vinden-,, De druk vmi' R,K,D, ." ,C, 
nerd toon nog groter, • aar de (l.qhtorhoodc wist _door. voel kunst- on vliegwerk -
do nul te handhaven, ,Mot. nog "1 mini'i.iit. t·o 's_pe.:J.gn, .. -wns .. hot nog stcóds 1':SO ·voor··L6i:ËÎ ... 
6, •Toon"€0béurdc hc-t-· ongt'ilciëffli ji<'.é-.- ÎÏÖ-raatig lcidcndi:l schcidsrcchtcr gaf R,K, . 
D,E.O. oen strafschop, die feilloos word bS,tl)lt: 1-L~.1Jo.-laatstc 3 wcdstrijdo,1·· -··· 
worden ochter weor gewonnon. Nu dus o..s. zorido.g do dorde en beslissende wcfü,tri~,: 
togen Gono. 3, U moot koraon ora doze jongens naar hot kampioenschap te schreeuw"-., _
hot is vrosclijk belane;rijk. Als service goven wij Udo no.racn van do jongens, :·,· 
dit karwe_i • oeten opknappen. ' · · 
;\.ad Verva=t, Frank Strao.thof, Koos Kcotraan, Wira_Michçls, Jos Verhaar, Jos Sil
vorcntand', Jitc ,Grocnendijk, Wil Ver heul, Rori Schol ton, Gerard Looi jens to in, Wi!: 
Eijkolho~ on Edward Bclckcrs, Tot ziens op hot Scheveningen-veld. O,Q, 

Averechts. 
BESLISSINGSUEDSTRIJD VAN LENS 5, 

In tegenstelling tot wo.t wij vori(l'o weck publiccordon, • oct Lont:S'"_ ·Qpdo.nks :,-,-t 
c;olijko spel vo.n D,H.C,5 togen Velo. (2"'."2) - toch con boslissingswodstrijd sr>o""' 
lcn or;1 do tweede dcgro.do.ticplaats in do 1 sto klas H; Lens 5 raoot nu op héi: Vioc
torroin aan de Melis Stokolao.n e• 12,00 uur do stri•j·d aanbinden raat B,M,T,3.-,. 
Do eerste korapctitiewedstrijd tussen B,M,T,3 on Lens. 5 eindigde in oen 0-3 ov6r-
11innin[;' voor Lens 5, Ilo return eindigde con pa= weken geleden ~n _con. 3-4 · over-'':• 
winning voor B,M,T,3. Wil_ ;Lens vole;end jaar' • et 2 elftallen uitk;o• en in de.,1stc 
klas, dan is hElt.,Wei noodzakelijk, do.t L0ns 5 deze wedstrijd' wirit; De Î:10nsen, 
dio dit··vocir e'lkàiir • oetan brengen, zijn: · ; -.". · · _;._ 

,· . (J . -~ . 
Hans de Jong, Jos. v.d,Énde·;·-: _-, __ ,. ... · · 
Kcet• o.n,. Wira' Englcbcrt 1 . Jos Kilypor,~, 

I-Io.rtin Reuver, Guus Vervaart, Fred do Kleyn, 
Chris ~ti;tpol, Theo Boo• s, Ted Ifoerschop, Jos 
Ruud Péctcrs, Ben Osse, Joop Meule• qn~. 

• _.!' ' 

1 . • • 
Avè·rochts. 

DE TOEICOMS.TIGE TEG:ENSTANDERS V.'lN LENS 1 • 
: :~. -~---

In do tweede klasse B zijn afgelopen z.ondae ,do ;taa~stc kocpetiticwodstrijdcn "· 
eospceld, Er is echter ce~ na-korapetitiè nodig ora do_ twee resteren.de prcraotio-.,<, 
plaatsen te verdolen. KÎjk caar naar do stand: · - · , ··} 

.. 
1 • .: 

!!ION . . ·- 24 35: · Ko;lo;~r' II,ion · wist o.l ecrd~r p·rOinotie to _' ' :,·, 
IIOV 24 32 bcwcÎrk!lt,olligen, HOV kwo.ra do.= zondag 'b'i~ ;~:-:/-' ,. 
Spo.rto.an 1 2Qi 0

,: • :. 24 30 van Ueptunus to winnoh, Spd.:rtaan. 120, DIIS:'o'.1' ·;': · 
DIIS · 24 30 EllO!I (Dordrecht) zullen raat z 1n drieën ncidt~:;:"_ ' , · 
•...•.... _-;_~:~ ·• •·•.......... strijden om twoo. promotioplaatàGrl.. Dit lc?Q.Çl · •i. 

~JBOH 24 30 . vooral, oradat DHS ,erin slo.ilgdc Spo.rtann 1 20' . ."':.'' 
Husschen 24 29 in do laatste wedstrijd te verslaan. El30ll i,-:::, · · 
CICC ;,-. ·.:•, 24 24 hot ~ekore voór. . .qot onzckero•eri kraakte. CKê 
Fluks 24 21 ·oot 6-1; Toch hopen we maar, do.t EBOH o.f:v;µ_J:,:t."; __ 
Leonidas ?4 19 . Dit ara zuiver praktisêho · redenen: Dorclroêt'it;·· · 
:troptunus 24 19 .·•ligt iracto:rs vèrd,er weg do.n Rotterdo.ra., .. , 
ODS 24 19 
Slikkerveer 24 17 -,. .• l 

:OCV 24 7 •. io.·'--···-·--

.. ~ 61 Gatcficld Court, Ess~·~, ~glan:L 
Geachte hoer Halleen; · , . , .. 

'•. . 

Hierraee wil'ikU on Uw klub Lenig on Snel fclipiteren 
ract do protiotie.•.l-Tilt U de gelukwensen ao.n do spelers on <lc hoor And111ricssen.' 
doen, Ik volg ;elke i;eek de uitslagen, van Lens in do kro.nton, dié' -ik elke week 
ontvang van de heor Janssen ,yan Rijswijk. 
IIopelijk kunnen jullie allcra-ia+. bij Lens do Lens tlu_b, bouwen tot· oen der "top __ -5·• 
a.mo.teur klubs vrui Ifoderland. . 

Ve_~c groeten Trevor !Io.rris. 
PROGR;OOL\ SENIOREN VOOR ZONDAG 26. MEI, 1974. 

12·,DO uur Lens. 5 - B.M,T,3 (bosliss·ingswod~trijd)· toÎ'rein V.I.o.s. Dode• svo.=-::-,:o_;: 
Lens 8. :- zie o.vondwedstri jden• · 

11,00 uur Lens _6_ - Gono. 3 (peslissingswcdstrijd) to:z::,:,,cin Scheveningen HoU:t~s-!-,: '. · 
2 

. ; . -~ 



I'ROGB11MMA SENIOREN VOOR ZATERDAG 25 'èTu." ZONDAG 26 MEI 1974, 
Lens jeugd-toernooi 
Boide dagen aanvang 11 ,00 uui: ZIE PUBLIKATIE 

! . ~ : ., 

,~vondwedstrijd: donderdag 23 mei 8 uur. R,V.C,1 - Lens 1 
:,vondwedstri.jd': ·22 moi 2LOO uur: Lens-'6 .,. Qu_ick -5 
DE OPS~EL,LINGEN: 

' 

M.Reuver, C,,Stapel, T,Heersç:hop, J,v,d,Ende, J.de Jongh, Th,Booms,. 
J,MeuleDan, G.Vèrva.'a:rt, F,de· kleyn, J,Keetman, W,Englebert, J.Kuipcrs. 
R.Peters, B .Osso. . ., 

·., VerzaDelon.: ) L 15. uur Klubgeboµw Vios. ~, .. : , . .:- , '""• 
\ · .. : . . . ,. 
11., Verv.:t'.1rt, F\.Strb.athof, 'J .Groenehdi jk, E.Bakkers; K,Keetman; ··' 
G.Looyestein, R.Michels, R.Soholten, J,Silyerentand, W,Verheul, 

.. W.Eijkclhof, J.,Verhaar, F.Baven. • . 
VerzaIJelcm: 1,li te:t'lijk 9. 00 uur bij Fr,Straathof, Bccklaan 377. 

Donderdag 23 mei R.K.W.I.K.-tocrnooi voor· Lens,11. 
Do volgende spelers worden hiervoo:r- uitgenodigd: 

II.Suiker, W.Suiker,. J.Ras, P.Burghouwt, F,Straathof, N.Osse,_J.Heynen Sr., . 
l!.T'i.mraers, J.]Hemen, II.de Groot, P.llcl.:Î'in1i,.J.Wittini;, P.Schulten, W.Miohcls, 
F.v.Dijk, J.,Ve;rhoef. . " ..• , . " . 

. . •J... : 

Programma: 11 • 4 5 uur 
1.4,0.0 uur 
15;.30 uur 

•' ' .. 

Lens - P,F.C, - Geervliet• 
Lens - E,D,S. - Rotterdam 

·: L,ens· - V.F,C. - Vlaardinsen 
'••, 

:;r wordt. gespeeld. :j.n 2 pou.les. An.dere deelnemende verenieingen 
Fortuna, Vlairdint.sen, . •· . 

zijn: 

D.V.O. , Vlaardingen, · 
S.F,C, , Schied,:,,m 
R,K.W,I.K., Vlaardine;en 

r::-_. 

16 .• 30 uur Finale 1 e. plaats en finale 3e plaats . 

)ict terrein is gelogen ,:,,an Sportp=k " 1 t Nieuwelo.nt" to Vlaru::d.ineen~.: , ....... . 

::bmenkomst: .10.00 uur ingang Lons~terrein, 
Leider dhr.G.Coomans en Ch.Bloks (Hr,Coomans rechtstreeks naci.r Vlaardint;ör:) 

"TELE::.LENS" - toe~oöi. ==-=- . =-=..- ":;;;;;;::;:;:;::;;::;;:;; .. --== 
Zo,:,,ls vorige week gepubliceerd, 
ons terrein gespoeld. 
Deelnemende verenigingen zijn: 

wordt dit toernooi a.s. zatàrdag en· zondag op 
. . 

D,II,L;, Rijswijk, Scheveningen, Wilhelmus, 
R.v.c., Velo en Vredenburch. 

Hot pro(jramma i.s ~s volet: _._,._., ,_ .. , -~ .... """ ... 

voor zaterdag 25 moi: Pou1e·.t1. veld 

' . 
11.oo·uur D.rr.L •. - Rijswijk,, .. ·2 
11.0Ö uur Scheveningen-Wilhelmus ;.3 

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

14.00 uur Wilfrëlmus - Rijswijk, · · 2, 
.:. 14;0,o uur.,D•.ff,L.-Soheveningen· -· 3 

Poule A vêld 

11.00· uur Rijswijk -ScheveninBen 2 · 
12.15 uur 1Jïlhelr.:ius-D,U,L. 3 

-rinalewedstrijden: 

13 .30 uur No.2 Poule A --No,2Poule l3 
13.30 uur No.4 Poule A - No,4 Poul0 B 
15.00 uur No,1 Poule A -No.1.Poule l3 
15.00 uur No,3 Poule A - No,3 Poule l3 

C 

12.30 
12: 3Q 

Poule B 

u.Lens-R,V.C. 
1,l,Vclo-Vredcnburch 

l, ' 

15.30 
15,30 

u.VredenburÓh-R,v;c, ,· 2 
u,Lens ·-·Voio; · · 3. · 

Poule B i .. '.:. ·; r. 

11.00 uur R,V,C,-Velo·• 
12 .15 u. Vredenburch-Lené 

·1_!·· 

veld 

3 
,' 2 

De volB"ende spelers worden hiervoor uitgenodigd: 

II.v.l3eyeren, M,Bloks, J.en F,Disseldorp, F.Guit, P,de Haal'\, A.Hoek, P,en A.Ilop,. 
R,Hoefnagel, Fr.Rap.ff., II,Ri• raolzwaan, Th.v.Rijn, J?.v.d,qtoèn·, J.·zoun, · ······ 
Leider: Dhr; W .,\.nder:i.essen. . 

., . 

Samcnkomst:···voör ·zi:L'tcrdag on zondag: 1i.OO uur Lens-terrÖin, . -·-·-···- ... , 

Avondwedstrijd woensdag 22 mei: Lens 6 - Quick 5 21.00 uur, . - . 



·.:'3C!IRIJVINGEN: voor alle wo.dstrijden bij Dhr,M,Bloks, vrijdagavond tl,lE!sen 20 on 
21.00 u~ .. t_e'],_o.:f ,29,28.JS.. ·· · .... . ...... · -

.".vondwedstrijden voor Lens 8 tegen Old Strandians. (Gr,Br,) 
7rijdag 24 mei: 19,00 uur Opstelling als bekend 
l!e1:,,ndag 27 moi: 19,00 uur raet C,v;d,Lann, J,Groonerl;dijk qn F,Straathof (non-· 

playing captain), 
::ur.lCravondvootba:l: 
JO nei 19,00 uur Lens - Badffer Scheidsrechter: Jl.,Chari tó' · 

.,;.T DACHT, JE lfAT? 

do· hoor F,Fluraans'on J,Mouloman✓hebben behaald? 
jeugdvoetbal-leider ne_t goed gevolg afgesloten~ 

Zij hebben do k:ursus Jl.,B,O,/ 
Frans en Joop, van harte ,profièiat, 

- Prans Dissoldorp wordt? Jukoiia. ????? 
- Je hot a.s. weekend kunt doon?.Natuurlij~ naar.hot Lens-terrein voor 

Lens-toernooi van spelers t/m 21 jaar on dan niet to vor15eti:m Lens 5 
aannoedigon bij hun boslissingswodàtrijden, 

hÓt 2-daugso 
on·6 ga= 

- Ilans Zoun deed op do naanda.gavond? 'onzin· ui tkr"n.raèn .. ! . ' .. 

- Er 1 juni gaat gobeurcn, Juist, hot is ~oor tijd voor de 
Inschrijv.ing vóór 26 r.ici bij· dhr,v,Zilfhout aan do bar. 
Er raag alleen vanaf de brurr voor hÓt Lens-terrein worden 
a,lloon op RiotloEors. . .. 

jaarliJkso ~iswddstrijd, 

govis"t, 'Ui ts1U::i. tend on 

Dr raat Dhr,J'uldoriesson is gebeurd? !Iij hooft de bevoegdheid gekregen Öra aan 
do doclncraende visser de visakte uit te delen en• wel op 26 · mei ca·, l 7 ,00 uur, 

- ,~r mot Lcslie !Iazelzct on Donald Schönherr is gebeurd? Zij zijn ui tgGko~on. in 
hot !laags elftnl,dat vanavond (woensdag) speelt togen Jl.,D,O, ., 

- Guido en Marianne_ Hal.leen de Lens-fanilio doen? Zij danken voor de belangstellinc; 
c;otoond bij de eeboorte van hun tweede dochter Guyonnc, 

:);)roep vo~r spelers van B 1 , 

Zr.terda.g a.s. 25 raai organiseert de leider van dit kampioenselftal oen, avondje bij .. 
:

0.or:i thuis in Zoetermeer. 
:o [saan or gezaracnlijk mot do bus naar toe: Do dcsbotreffondo spelers worden ver
zocht· om op zaterdagavond ara 19,15 uur zich op de Turf• arkt te·vervóegen·; vanwaar .,o reis naar Zooterraoor 1saa;t, 

:'.icor,1 gold nee voor do bus oa.,Fl.J,--. 
Aa.ge M, 

OLYllPIA-'rOERNOOI, 
.,fcolopen -eondo.g heeft Lens· 7 deelgonoracn aan het Olympia-toernooi ;roor senioren 
:'.~1 Gouda. De do.nes langs de lijn konden genieten van do zon on helaas niet van het 
voetbal, want daar was het veel to warm voor. Dat Lens hot slechtst tegen do warutc 
kon, bli-jkt wel uit de resuitiitón, alle poule wedstrijden gingen· verloren, ·' 
In de eerste wedstrijd• spciclde tJ. V. v·. erg slin. Zij lieten ene konstant aanvallen, 
:.cti:;oen niets opleverde. Een uitval van U. V, V. was voldoende ( 0-1 ) · . 
Teccn Olympia en E,B,O.II, werd verdiend mot 2-0 vcrlo~cn. In do finale-wedstrijd 
'.:::ramen wij ui-b tegen Victorie,. uit Ililvorsun. Op oen raonent, dat iodcreon al aan 
::1trc,.fschoppen dacht, mankte Ton Heek, die de. hele dD.B" al ballen om zijn oron had 
~olmd en. dp.a.ro• maar in do_ spits·werd opgostèld, met oen mooi schot onzo enige goal, 
: .Ccl'door wij con 7de plqats .bereikten. Iets, wat verder van weinig betekenis was, 
,:1,1.,:,,t hot toernooi werd gespeeld onder het motto: "docinomon is belangrijker dan het_.· 

i:in."lcn", De eerste prijs: "de Anti Prof Cup werd gewonnen door Olympia A, Wij willen 
:10::,~nan.ls Olympia. bedanken voor het gezcllii:;o toernooi, . . . . - . · 
."- c,.floop zijn wc eerst cón.borroltjc ga.an drinken om de Chinees beter te laton 
.. ,-.ken, Als men prijzen had ui tgorcikt voor de besta eters, waron wij beslist geen 

c:o"J"cmdo goworde:1. 

·::ioGR,iMMII. JUNIOREN'' PUPILLEN en WELPEN 

:itoi'daç1_25 mei 1974 Junioren: . 
·;. ,00 uur Lens 4" - Rijswijk-toernooi 
13,00 uur Lens 5 · - Vólo-toernóoi ' · 
·: C. 00 uur Lens 11 Cronvlict-toe:,;-nooi 
1:.00 uur Lens 12 Rijswïjk-tóo:r:no~i 

Gerard DuiYestcijn, 

. 1Q.OO uur Lens 14 · 
10,00 uur Lens 19 

Cromvlict-tocrnooi 
- Rijswijk-toernÓoi 



PUPILLEN ~-:- .. . ~-
11 ,00 uur L'ens p· 1 , .2 'on 3 

.. r~--:,}, -:-...-.,. ( .• '-='. 
<'.i0NDAG,26MEI.1974, __ ,,; ., '.·'. JUMIOREN _;.;. z·_•-1'' ;.• •.. ..,_, '· . 1 . ... 
___ ...; ___ • <tr.,-11\1::~ -~:_·•·-:,:.:;:.-'-i:~ ·: 1 

·J 1,00 uur Lons Komb, 1 on- 2 D,H,L,-toornöoi 

,. ;I ••. 

,, 

12. 30 uur Lens 6 Velo-toori:i,ooi . 
• J t 1 

:JOlTDDRDAG, 23 MEI 1974, 
Lons 13 - Velo~toernobi ~ ,,·;,.- · · . 
Lons P 5 omW 5 •;; Schbvoningen-'toerno.:ii 
Lons P 6 - Verburéh-toernooi (voor bijzonderhoäon zio vorige' Lcns-;~:.Ue) 

.... ., .. : :· ··, "' ' . .: -.... 

__ f,'f3CIIRIJVINGEN: . ;' . '.' -'• ; '. .. . 
Sollriftclijk:•. vóór vri;iàhco.vond 18'.30 uur bij_ dhr,G,v,d·.s;tcc~, NunspcotÏáàn jcjj;-· .... ~-;!~f~ir~;~..,.: 'vrijdo.g~v~nd tussen 18:45,on 19~30 uur·(allocnin gevo.l van ziekte), 

.tol.66,13,14 Klubgobouw. · · · ·-·-··· "· .. , .. . , .... ~ .:. . ~ . ,. 
•·o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o.-o-o-o-o-o-o.,-o-o-o-o-o-,o-o-o-o-o-o-o-o-ó-o-o-o-0-,-0-o-o.-• • ,~ ---- -· .. '::.:•-, , ... ,; .. •. ------ -- . ____ ,, .. . -- ........ . ... ·:,:.· ·-:.·····,··":.-·, 

T6ernÓ~i agenda. . . . . 
:.'.atordo.e 25 mei Cromvliot:-t~orn-àoi v•-~r Lens 11·-ön.:-":r;{'·c.~,-- .. --·····-

Rijswijk toernooi voor Lens 4, 12 :éiei-'4-6/~ ,.· 
DIIL toernooi voor pupillen 1 , . 2 on J · 
Velo toernooi voor Lons 5 

zondo.g 26 nei Velo toernooi voor Lens 6 .... 
DIIL toornoói voor Lons'komb; A 1 on. A 2 

========;;:; -==== -·==. == .. =; ========= ··==- . '·: •-·. "f. ! === '====;::;= -=~. ===-===·==· . ··=· ........ .:.., :· ';:::;,: ·:~.·- ~~,.,~ 
11::-.tordo.g a.s·. 25 mei C'romvliet toernooi voor ;Lons 11· .Gn .14, Ao.nvo.n(t 10;-00 uur;~;,: ... :·, .. . . . . . . ·• - .... ;~..: .. _.; __ -••·· 
I'roero.mmo. Lens 11 

10 ,00 uur •. cromvliot 
11 • 1 5 uur VCS 
11,40 uur RVC 

Lens 14 
10,25 uur -Cromvliet• ,' •, · · ···--·---····.:::.•"'.:-:···' 
1 0. 50 uur vcs ' 
1 2. 05 uur_· RVC .. , ' 

Lons 11: G,Boolhouwor, K,v.d.Ende, R,Loyn, M,Looyo, G;Mi1hiëîi; T,..J-._Mo.ron, R.v.d.1,\r;, r, 
K.v.d,Moys, M.v.d,Myo, T.II.Prins, J,v,d.Wel, P.de Jfao.s,··· , 

.Jt>.monkoc1st: 9.00 uur Lens-terrein, Leider: Dhr.Kouwenhovon. 
. • - i . ._ . . j; : ~ ...... ·-·-··· ,. Lens 14: 1r;·Groene'wogon,' 11'..Kcievoets, de Groot, R.'Kl.ciiwee-1;, J.Wo.ssermo.n, .. H,El1in6c~'. 

J .Spoler,' Il,Wubben, ·1,.1Ioonstok, · A.Gorçl.ijn,. T.Mcioymo.n, L,Oostervoer. :,, 
·"•.r_,.,, . • - ·. ' :· • . . •. ['2.raenkomst: 9,00 uur Lens-terrein ... Loiiler:. Dhr,So.ndif'.c,rt, , , . 

za-tordo.g 25 moi Rijswijk toernooi voor Lens 4, 12 on 19, Ao.nvane 10,00 uur : : . . ,, ... :,: ... 
rro

0
ro.mmo. " Lens ·4 . '"..:'r,~;;_; 1 ;? · . .--.,, ·., .. , ···· · · . . Lons 1-9 , · . 

10,30 u1,1r Rijswijk · · 10,0Q uur Rijswijk 10,30 Uur'·Vredartburcli" .. ··:· 
12 .00 uur El.Zwart 11 .30 uur 

0

'Valo 12,00 uur. 'Velo 
13,00 uur Velo, 13,QO uur .El.Zwart 13.00 i.ii.ir Bl;•zwart 
1 4, 00 uur Vroden bureh 14, 30 uur 'vredon buroh 1 .. 4. 00 ·uur Rijswijk 

T:~s 4: II,v.d.Broek, A.do Groot, R,Heemskerk, R.v.Hoek, J ,Ilollink, W .'v,d,Linden, 
(2:g;.}, _R,v.Luxombur,g, . .M,!~o.en,eo,.. J°.,Moijor., P,v,Rijri, J ,Slo.bbers,_, M,'v~Jfas11i.Gi:s, ... ... P,de Wolf, . 

~ , .. -, . ,, 
9:.,.,monkomst: 9. 45 uur Ri jswijk-torroin. Leide:ri-i· ·_dlir':.'I: ;Bl'o'k, 

- . , .. ,.'J, 

Lcms 12: P,v.Domburc, II.Udine, H.Coli, P.v.Duyn, P.Blûra, C,Lipmo.n, 
F,Kortoko.o.s, L.I,ejewo.o.n, D.y.d,Zwan, R,Tokkie, jf,(}roen, 

R,Wijsban,'' :: .. : 
_.;,i· 

•.:-, ~-- .• 

";o_r,1enkomst: 9 .15 uur Lens-terrein-. Leider: dhr.H,Bijstervela.. 
~~ .. ~ 

Lens 19: P,Brocp.ard,; S.Bruens,' R.Coli,' R,fyyndo.m, J ,Franken, R,Kauderer, 
I.v.d-.Lci.ns,' rr.Plo.nken, R,Rovors, .S,Toun:i,ssen, R,lfassels, M,v.Bag'guL1, . . . 

]:.,.,r,10nkor1st: 9, 15 uur Lens-terrein. Leid.or: Il. Verbarondse. 
::. .. s. Zaterdag 25 mei DHL· toernooi voor pupillen r; 2 en 3, Aanvang- 11·.oo h&r. 

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

.J 

Procro.mmo. •.:;J:pÜp 1 · 
11. 20" uur vcs ' . 

.12.32 uur Rijs~iJk. 
1·3.26 uur Excelsior 

Pup._2 
· ,1.1 • 00" uur VCS 
· 11 • 56 'uU:r Rijswijk, 

13,08 uur Excelsior 

. 11 .38 
·12.14 
12.50 

Pup 3, .: -, · ·~_·{ ,. t~ .~ ~!' 
uur VCS : · ·,·•·, "<; ·1, ·- .. ,,c••·r 
uur Rijswijk 
uur Excelsior 

~. \ . 



14,20 uur DIIL 13.44 uur DIIL 14,02 uur DHL 
14,56 uur Naaldwijk 14. 38 uur Nfraldwi jk 15.15 uur Naalclwijk 

Lens pupillen 1: R.Grocn-R.v,d.Uoek, L.Janm'1at, F,Lckahena, R,.Lover'iks,--M~Moèrman;_· - · 
R,Michcls, II.v.d.Nieuwehuizcn, F,Rons, M,Vcenraan, M,Zwol, · 
T,v.d.Burg. 

Sancnkomst: 10.00 uur Lens-terrein. Leider: Ppul v;d,Steen. 

Lens pupillen 2: R,v,Baggum, R,Bloks, F,Blo• ,,R.do Boer, P,Eys, P,dc -G:t>oot,•:· 
O,Köneraann, M.Leyn, C,Odenkirchen, R.v.Oosten, R.Rademaker, 
M,Rutgers, II.Schipperen. · .. 

Sar.ienkomst: 10.00 uur.LÓns-terrein. Leider: Rob IIocfnatl'el. 

Lens pupillen 3: R.v,Dijk, .R,v,d,Ilarst, B.Ilenkes, G,dc Kok, B.v,d,Kruk, M,R:is,. 
·, · L.v.Rijn, P,Schol:tes, E,Swart, F,Tolcnaars, B.Vester, R,Wasser- • 

raan, R,WaE!serman •. 

Sar.1enkomst: 10.00 uur Lens-terrein, Leider: jo?p•Meuleman. 
c..s. zaterdag 25 r.iei ,Velo :toernooi voor Lensc·5; Aanvan1l' 13,00 tiur 

Programma Lens 5, 
13,50 uur Velo 
14,40 uur Naaldwijk 
15,55 uur GDA 
16,45 uur Vredonburch 

.r---

\. 

. j ·i ', 

Lens 5: A.v,d,Aar, P,BÓor.is, A.Brouwor (2x), A,v,d.~org, ·n.Guit, A~lloefn'1B'ol, 
G.Hoogervorst, II,Keyner, F,Klos,-E,Roosink, Il.Ruyter, J,Tottoroo, 
J • W i jne;aarde • · · · 

' SamonkoltiR•t·: .. j3~00- ~ur-cVelÓ-:-tér~in·. --l'.,~idcr: d~·.;J .Uûyhón,···· . ••--•·· -.-•--·•· ' 

• . ·. . t . . . 
2.,s. zondag 26 mei Velo toornooi···voor Lens 6, Aanvang 12,30 üur·:: 

'' <- Prograr.ir.ia Lens 6 ,. . 
13,20 uur Velo 
14·.10 uur Quick Steps 
15,25 uur Vorburch 
16.15 uur RKAVV 

Lens 6: R,Bom, P.Driesson, F.Jonkór, R.v,d.Lindo,' F,Mn.gnoo,'F.v.Os, J.Ruyters, 
E~Teunis, _J.de Waiil, F.Woutors, J,Iloutschilt, A,Brouwor (2x), 
W .v;.d,Linden (.2x), · ' 

Snr,1onkorast: 12.00 uur Velo t0rnoin~ Leid0r: F-FlJJmg_.ns.· ·•--• -·· 
a.s. zond.all' D!IL. toe:r:nooi voor ,Lens Ko• b, A.1 on A 2: Aanvang 11,00 uur, .. -'-'---'~-=-==,,.,;...==-"---"--""-'-'-'--=-"--'-=----'-'"--'----~ 

Komb, I 
11 ,:OÖ Üur DIIL 
,1.2. 10 -uur ïT.orburch 
1,3_. 20. uur Archipel 
14, 30 . uur Loonidas · 
15.40 uur. Wostlandia 

11 , 35 
12,45 

. 13, 55 
15.05 
16, 15 

Kor.tb, II 
uur' Westlantlia 
uur· DIIL 
uur · Archipel 
uur Verburch 
uur Leonidas 

Lans Komb.; Ä 1: J .Apporlo.o'~ .L,Baams- M.v,Baggwn- G,Bloks- C,Boeseken..:. ·J .Janr.iaat
A,Jungschläger- P,Lejewaan- J.v.Rijn- A,Schneider- Il.Stravor
G,Trommelon- P,do Wolf- R,Zoun, 

• l. • 

Snr.ionkor.ist: 1 O. 30. uur DIIL terrein. 

Lens Kor.ib, À 2: G,v.Gdss.el- A •. v,V_olzon- -T,de Kok..:. ·J,tle !Iilster- M.Ilèynón_: 
G. Col pa- Q, v ,N_oort- A, 's-Graventlijk- A_.Mulder- E,!Ioefnago•l:-
A. v.Kleef- L,Konine- P."Porreyn- E,La.ndman. 

Saraonkor.ist: 10,30 uur DIIL terrein. Leiclcr: _j,z_oot·, 

VELO-toernooi 
-=-.::========= 
0~10 1 ste pupillonelf,tal was afgelopen zaterdag te gast bij Velo,. 
,Ict toernooi begon· om l3,30 uur on Lens was ingotloèld in Pouiè -1 ni.ét QÜ:ick ·st~Ï;,s; è1.K.,~.v,v., V,U,C. en Monster 1. Velo was 1J.iet .aanwezig, or.itlat ze op het Polio,
toornooi aanwezig 'r;ioé,sten zijn. Monster nam echter- hun plaats in, 

: Do 1 sta wedst+'ijd .togen. Monster verliep go0·l, door· goals van rasp. Martin,,,i!'iclm "" 



-.. 1··· . ~ ..,, ... _ Roy werd het 3-0 voor ons. Tegen Quick Stops schoot Rinus vanaf 11' cietór ra::ik,·. 
no.dat Martin onderuit was;-,gtJhaald in hct.,stra:flseliopë;eb·ie'd~·-.. , ; , , , .. 
IIierna no~stoi:i 1-1e. t9g.,mdi.ot•:•13to;i;ko, RKAl{V,':i:pelè!l• Na eon. :fout;.in onzo a1JhterhooJ.ö 
wist de.,JlîG',VV:1 !;!;pi.tE1, ,N.i;cl:i.el.-, -·t\l .passeren, ,Ilo'ti w:,:\s. ,,,13c_h_tcr .Riciharcl, die uit oon vrij'o 
trap dê ba:J. diAok;t,,;\.n,..1'.lc,;~,i:;Îw<;in, jO!)g·,,:Qe, uiti,],ag ?,l~~r h,1 •. ·t; ' ·" 
To(l'on V .u. C,•: l!\'fOl;ltpn, iWH: wil1,l),O,!J. ·. ç,m, 9P een ,ged9olqe>e9r,ste plaats. to oindigen ·•r.<>t • 
m:ii. VV \ '4iqhq ,,s,t,E!_lp.o\ ,4o J,.,p o,yp,rwinnil)g ;YoiJi~ ,;; Ondánks hot betere. doelsaldo 1( 6-i-1, 
toi;on 5-2) noesten ':C .. f'?nal;t_~es nom~n., R°.Y _scho~,t _hora or kou,rig: in, R~cha:Jj'\l: dacht echter, dat do solie1.iisrochter:het_ doe_l mts. IIet was con voltreffor,'.Einus scho1Jto 
in het zand L:pi,_v;; ~eg?fr de· •ito. kle~i~'.' \bd~ .; ~~eréi:o'or r?+a? do pa~ ~;J;çchti, 1 meter weg, •J'ammcr, ran.ar ·hot word hior·à:oor oeh ·2do plaats achtOr ~'I.VV, .die 2 :Jonal tics benutte. · · .. · ' Paul v.d,Stocn,· i ,. ,:.'. ·: 

SPORTDAG .,.-,:,_ ' :, · : 1: ;-.: •· . . . •. . ., • ·, . 
•• _> •··~• ~ ... • _,, , , r ~ • ,.,, /', •, : \ ._;· , 11 ,' J'.'I · ,,il'', l Ondanks ·vO'lo' kbfumuniofeost'jos is de •'Sportdae oc'n suksos gowor:lon; Er wo.rcn na-u-

liofst 8~ raan aanw<:3zig, Do B;-:~a~sors _ha~
1
den: ?f '(s,ef'n: trek.1in~ or lp1D.9 qf één:. , ·: '· 

J3i j clo c~kld.sinirs wa~• do b/ilàngs tollihg grote:( on :Or word in. g poulos. ges trqJ.on on . 
clo prijzen,'.Iii'groop'B tnis'.ROhórt l.'.oordcloo·s·wihnaar en in groep C }:lobbie' v,Wijn - ': 
cc.n.rdon. ___ ·· -_:r.,•"!-'..· .. -·'.·_~-;-·_: .rr.._-= ,~ ,-~:-_.:·, . .-.'.: -.-:' .• .. ·• /'\.:~ .. _;it;.:,· . "-. ï . 
Bij clo 'Puiii~l'ori on Wolpön ,;1tis ilo 'holo.ngstoll.in,i weor):,.ot grpots_t •.. I'r\" groep D won,.. 
Frod Rens.· Ren6 v:Ruyvên 'iTaS hoor on modstor in eroop'É .• itiij ~ón·:op bot ponal ty~ . i<. r ·• · - • , · 1 · •. • · I' , · ; ,- .' · >·. -, , 1, ·.-· · : .. .' · - . • ·'· • - ·· schieten na-,.dr ovorie0 9 ond?rdclcn~; · . ;_' : ..... , , . , . .;.,. _.".... ., Bij clo wolponi:werd Róli dó Jorig .in: ·groep_ F, en Bàs Boclliq~w6r in groep q, do wiim;i,nr.' ' 
Do lcidcrswb'~str':i.;id tég9n B l eindigde'' ill 2-2, Hiorbit_Ïl)oc-(; wo,i. worden :aaiigo~6;k;çmu., 
~at dhr:w,:Mi~:hd~;s: ééi;;'i;' ~~1;-'-l':7t: voor t~,jd, 'è'br., '.\J?_~P,l Ï;y. ~~§1',tó -~ zo ;v;:;\c).,o:r;,,. :z:_Q. zopn). V,cl-
;_jOns on~_ wa~. ~- "'·· opzo .• _. . . i i • . "·~ . . .~1 • 1 , , .1 ~1. • , . J . . . r q( 
Voor-B's 9-:°:~?n,; wi~ i~doroën; dia' ac.n ·dc,z'è_ _d~ :,'.1':l:Jb0J?. raqogcwc_rJs~ •. , , , . , .,, 
Bcla.ngrij1-co mcdedèling -.van -do DACO .. , : ,_. -=,; ,._,!·, -._,r:;- · q: _,; i·:i.--i,:,. 
Vo0r hot yPlgondc seizoen '.•is er bij 1ho:t · 1-è" Daracsolftal plaa:ts voor onieo erith6uti'✓ ·• 
siasto, ,.flpe>rtitive daraos ... :lle.langste•llèhd'èn vanaf 14 •jaar 'kunnen kohtalèt opniimoi:i" f.lèÏ; ·., 
Caroline Ytsraa,.(tol.,99 .• 70.02) of 1s>-maandags •ora·8,30'irt·-do· kantine·!! ' ,! ,,' ' ;; "·•· 

. i ·' HIDUWS Vt,N DE DACO. =========:===;77=:====, . ,, 1 - • ' - • ' ., - • ·"'1 ' ' ., ' • ;,fgolop~n zori~i:i1f liobbon. o_i1ze cJ,1j-i;ms ,to&~?,1 flo: danos van P~:Q.:~;---él;l'!):;·;q;óïi\önë'tratië .. ·.· . 
wou.strijd gp_e(poold PP, ho.t veld ,yaj!_,-Rav.p;,,1 :Bèiilc plo.egon g:i,l)~on nomJ.l::feL van star,t. 
on or waren Öóf\: .. wcil. vrij_ onoid\l.olli,jk y:eól kansen o.an boi..d-q kant\)n.,.-, maar kwamen · 
goon van 1>.fi4e .~9t' ~qO?i''f/1• rn;·f!.~,:'t~1oecl,?,J'olf,t waren er OQ.k:heol :w,n.t· kansen, naar 
110rdon ~910.a~_,ri~e~ ben)l~:.;De"p:i,?J.\J.uitslD.f,l'._.,was daarom ook; 0;:-9, .i;\-·'·' 
1':cn louke· wo,\~Jti_jd i_n"d_e Wslft;l?,}~oi:i o;Lna~urlijk veel to.'fl30hou1'[!,I!fl_,,on dat 
r.1akon do _d,:µ;,~':';;'?9k, nj,e_t._,a~ji.Jp. 00,0,, ... , , ... ,. . , , : : -, , · .. 1): 
Vanaf h,9don IJ~ei:1 j ~rqin9A m,orr, _tot het ni,ç,uwç, , seizoen, . , . ,, , 

a;. 1 . ·L.'. .-,: .. , .,'}."l L-~· ' _:· '',; ,; . . ; ; ··, ( . '-t . 
·,.·,.:_.;:,. ~·1 -·;' 

! : -

·· :'.~ ·i ~:. ·., •• , •. L f ~. -. '.'·· .. 

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

7 
, ' ,' .. ·-·.,'.' ···•·-;:i--.· 



De Lens - B 1 story. 

In. het b·egill-ira:n het seizoen 1 73- 1 74 werd een .selektietràfnint;sg'roep voor il-. 
klassers van ca. 30 man samengesteld, die onder leiding van .Hans Zoçt 2 maal 
in de we'ék' zoµ wörden getraind. Na enkele weken werd de groep .terÜggibracht to;t 
20 man. Met cleze groep w_ex;.d in_ enkele oefenwèdstrijden geëxpè~ime~të~i;d ,el). 
hieruit werd het D 1-elftal e:eselekteerd 1. dat in het komende seizoen i_n de .~ocg.
ste poule van !Jen Haag zou gaan opereren., De samenstelling van. d~ t ,elftal werd: 

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

.. Anton van Vèlzen, Ton de Kok, Peter Perreyn, • !!:rik Landman, · 
Ruclie v:an der. Laan, ~iaurice \Jol ters, Stanley Brarcl, Paul· Hop, 
T.on 1.s-Gravendijk, Cees, Schenkels, Oscar l3orst, Aad van Kleef, 

, ilert de Niet, 
·met als leider Hans Zoet. 

Er werd een oefenwed~trijd tegen o •. l,.l3. gespeeld, die liefst met maar 23-0_ 
werd gewonnen en enkele spelers zaten in gedachten al aan het kampioenschaps~ 
diner. Maar toen moest dekompetitie nog beginnen. 
ile eerste :wedstrijd ·-in dezë kompetitié w·erd thuis met 3-0 van Quick gewoniïen, 
maar de··volgende 2 wedstrijden tegen iJ.H.è. (uit) en V.C.S. (thuis) werden · 
beide ~et .1-1 gelijkgespeeld door resp. een constant fouten makende sclrids;., ' 
reëhter e'n een foutje van de keeper (overig,ens de enige, die hij het hel'e sei-. 
zoen heeft geraaakt) • Lens ging echter niet bij de _pakken neer zitten' en won de 
daarop volgende uitwedstrijd, professi-oneel spelend met 4-2 van V/estlandia. 
Tegen R.'V.C. speelden ze 2-2, waarbij wel moet w·orden gezegd, dat Lens eni,:;s-. 
zins geluk ha,d en dat H. V .c. vaak beter speelde, De volgende 3 wedstrijden· 
wèrl'len thui~ Ïllle gewonnen tegen D.H.L;, D.S.O. en Rijswijk en wel ,met respek
tiëveli;îk 1-0 1 4-0 en nogmaals 1-0. De laatstgenoemde wedstrijd werd diep in 
de 2e helft" beslist door invaller Bert de Niet, die uitbrak en. be.heerst scoorde, •. 
Tegen zeker de sterkste tegenstander V.U.C, wist il 1 het uit op .0-0 te houden. 
door een goede mandekking in de achterhoede, een b!Jh~e:cs.t"spelend-•mic:idenJclcl eîï 
een gevaarlijk uitvallende voorhoede,.die echter niet tot scoren kon komen, 
De ~aatste wedstrijd voor de. winterstop werd• thuis togen A,·D;O, met ?-1 gpwori:
nen ( voer het verslag· zie Lens-revue nr.18 - 28 november 1973) •· De stand tot 
de winterstop was:: . . 

LENS 9 10-16 
H,V.C.7 10-16 
V.U.C,_7 10-15 
Velo 9 1~-12 
Hijswijk 6 10-12· 
Quick 5 10-10 . 
1,.!J.0.8 10.,. 9 

10.: 
,- J 

,lestlandia 8 9 
D.H.C.5 10- 9 
v.c.s.s 10- 6 
iJ.H.L,8 10- 4 
lJ.S.0.6 10- 2 

19- 7 
17- 5 
30 .. · 6 
17-1.0 
16-13 

. '15-16" 
;: 13-12 

15-17 
14-17 
11-17 
8-22 
5-38 

. ' ' 

LenS was dus samen met H.V.C, winter-: 
ki;i,mpioen e~ _Lens vierde dit feit d0or: 
gehoor te. geven aa!l de. ui tno.diging 
om op de nieuwjaarsreceptie van Len3 
te· komen. Tijdens .de w'interstop werd 
er 1sewoon doorgètraï°nd'en toen bekend 
w'erd,· · dat de eerstkor.1ende wedstrijd 
tegen mede.:.winterkarap.ioen R. V .C. zou 
worden gespeeld, werden er tijdens c1i0 
trainingen wat extra snelle rondes 
tegenaan gegooid, die dan ook de nacht
merrie van iedere getrainde B-selektie 
werd. 

wordt volgende week vervolgd (inklusief kampioenswedstrijd). 

' '' 

11 
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Weekblad van do Vootbalvoroniging Lenig en Snol 

OFFidIELB MEDEDEiINGEN 

Na Pinkst.oron gaan ook veld ,twoe en drib· in reparatie,· zodat allo vootbalaktivi
toi ton moeten worden gestaakt. Het klubgebeuw-zal alleon·nog goopond zijn voor 
kommissiobijocmkonston op naandagavondon. Ko'oondc wook i.v.in·,. Pinkstoron op dins
dagavond i,p,v,· rJaandagavond. Daarna woor op maandag; · · · 
Alleen voor :ineidontole bijeonkonston kan-hot klubgobÓuw nog ·worden opongostold.· 
U dient dan eerst (tijdig) konto.kt op to mimen mot de hoor Nico ·-uoofnaaol. · 

VERSLAG BIJEENKOMST_ Senioren 4(12 - 'bcistuur on Soko op dinsd"ll' 14 noi1974. 

Teneinde .de .problomorr, die het .afgelopen jaar zijn crorezcm in onze senioren-_ 
afdeling to bo_E!prokon, werJ op dinsdéli:; 14 rooi oen bespreking gehouden tusson 
bestuur,. S_oko on aanvoerders on spelers Vd.n boveneonoondo elftallen. Af13onoton 
naar do opkomst van de spelers zou moeten worden gekonkludoord, dat or weinig 
wensen on klachten zijn. Toch is con prettige diskussio·govoord over volorloi 
probloraon, dio enerzijds bij (sommige) elftallen resp. spelers, anderzijds bij 
Soko on bestuur loven. •·· ·· 
Ecrsto diskussio-stuk was do brief van Chris Stapol·c,s. en do daarop binnenco~ 
);:omon "roaktio van Joop van Uassom. Do in dit laatste schrijven opgosomdo ·punten 
word.on suksossiovoli.jk afcohandold: 

• '"'I : , ' ,. . •• . 

- to weinig aandacht in do_ Lonsrevuo voor lagere ol.ftallon, SO1.is door to ;roini& 
ruimte, vaak ook, doordat goon verslag word incolovord. Unaniem was do ncn'ing, 

dat aan hot eerste elftal wel wat al to vccil papicir word geschonkcn 1 ! • '. ,.. . · 

in Lens 5 hobbon.to veel spelers (32) gestaan. Soko-ledcn zouden r.1arioncttcm·· 
zijn van trainor lmdoriesson, Uiteengozot word,· dat do trainer over 1 on 2 vol-" 
ledige zog,;;cnschap heeft _en over allo· spelers kan- beschikken. Door blessures cri 
bedanken van nocrdore spelers diende selcktie rogelraati[s te worden aangovuld

1
' 

waardoor doorsc_huivon_ vaak noodzaak was. Iliervoor· bloek bij nader inzien bcGrip, 

- hot wodstrijdmatoriaal bleek voldoende in aantal on kwalitoit. 
·· Door vole, vaak. voç,l te late afschrijvingen moest do Soko vaal<: tot do aam"'.l..".IG 

van do wedstrijd inprovisercn or.1 eon ( zo kor.1ploet mogolijk) olftal in hot volcl 
te krijgen, Dat wel ocns oon fout is gonaakt, werd niet ontkotid_,.· __ doch,is ;_;ozicn 
de weinigo beroidheid tot nedcworkine van velen te vergovon. Unaniem wcrcl be- . 
aamd, dat· on dorcelijke si tuat_ies koncnd seizoen te vcrnijcicn, èen hardcro ·00'"'." 

loidslijn noodzakolijk zal zijn. Konsokwonto strafnaatrèigolon bij nict-opko,1on, 
te. vaak· on te· rao._t afschrijven zullen in do . aanvang misl;lphién leiden tot vorlies 
van oen 17ahtal (1,oinig ont_ho';'siaste) lodon,._doch voor dè ovori,~er:_i zal de spcl-
vrougdc groter worden.· . . . ._ . . 
De aanwezigen konden zich hierbij' allen aanslui ton on "rianon de konsokwcntio 
van -c0vcntuc,ol eèri' elftal te moeten· terugtrokken, wolk olftàl dan-Óok, op do koop 
toe. ·: ·· · · · · ... · · · ·· _. · . _ .-

- Bijna hllon konstateerder,i een manko aan 15ezolligh0icl in het voronigingslcvcn, 
!Ioewel afgolopcn soizoon do akti vïtci ten van de Kaka bijzonde:ç worden cowaar.:: 
deerd, bleek, dat hiordoor een doe~· van c!e senioren nicit (voldoende) .werd. aan
gesproken. De bijna voltooide uitbroiding·van hot ·klubgebouw zal oen bolancrijk 
middol zijn on dozo situatie te wijzigen. Voor iodor· o,:fzondorlijk, IJlaar ook ]?or 
olftal zal er moer gelogènheicl tot rokroatie zijn; oi[son ini tiatiovon van croo
pen spelers en elftallen zullGn kunnen" worden óntplooid. Bestuur en Selrn zullen 
hieraan ook aandacht en richting r.1oeton goven. · 

De oindkonklusie· van deze avond: nuttic i.v.ra. do vole probleracn, dio worden door
cosprokon en nu van moerdoro kanton (Seko én spolers) kondon worden belicht, wa:'.I'
bij word gekons:tatcord, dat do omstroden brief van Lens 5 oen inpulsiovo roalctio 
was op oen Ó.antal indordo.ad in het elftal levende problomon, waarvan ovoricons clo 
Seko con verwijt nauwolijl;:s kon wordon gemaakt. Eon goed funktionorendo scko llc-· 
staat nl. alleen bij de cratio.van do mocloworking van alle aanvoerders on spelers, 
daarbij [so'rug[sostound door oen strak, dóch oorlijkbolcid. 
Eon nota hierover zal word.en uit[scworkt. 

1 
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· vorico week woensda,cavónd hebben. hçit, bestuur on do bciido trainers Andoriosson 
on Zoot hu_~ plannen voor hot komende seizoen aan do soloktiospolors senioren 
ontvouwd. -~~ -._:'.. · · >· ·.·.·_, .. ' L · ... · ·~.- ·•(-,, , ' ' ---- .''.- _;· ... __ r· · 

Voorloj:ïïif-zi.'Jri voör. füi. ëëi'stc· i'i"0Tokti."ógr60I>" -32- spoliüs ··äescilólctóörii; -lii-efüi t·-·· ..... 
·zullen later twee groepen ontstaan: één vo_or hot eerste olftaJ; en één yoor hot_ 
tornado e_lftn;L. Deze beide groepen trainen ""óndo_r léiding vmi "do ·h03:r·J\.nuöriöSËîê:i-·· 
~r, diïisdi:ia', woênsdag 'en donderdag_ ( 3 x por wook dus!_) •. Do ·training voor dozo ,' 
,;?.'oep begint ,o'p ,1öons,dn-c;avönd, 17 . juli i . , ' . . . . " . ----. ' . . 
Lo lfoo; ·Zoet 'zril. do· dcrd:ö ·groep ( s0nióron 3 ): trainen. Do san10nstollin15 van dq~Ó ' 
:_;roop, __ o~onals d0 trainin1sstijdcn, zullen nader oèkond word,Ö,p. gÓmaakt(' ' 
:;J-:- ift o'-0lé oen' voorlopïge spelersraad 'geforme9rd, waa;rin voor soni.oron 1 ·on 2 
,;itting hobl:ion: 'Jîarry Ji1citz, Donald Schönhe~r, Frank' RÛaff ón Nol Janssen; on 
voor s-oniqr0n 3:: -.Jp.ap Co:j.pa ,qn Pau],. v.d. Steen. Aan hot begin van hot•niouwo so.'.-· ,.: 
zoon zullön· dö-vërldóziriiièn ·voor. dö "do fini tiovo spölörsràäd. ï_:,:Ciiatsfi'iib'bèïi.,. -·. ... . ·: ... 
De spelersraad hooft tot tab:k inci.i vidu.elo of 0 roopsprobl0iaon in do s'0loktioc;roo> .· 
·i.n ovcrlqc not tráinor(s) ori/of bestuur tot een oplossing te brohg\,n;· , · _ - ' .. 
Tijdens do ·bo.sprokin(i ,terd ui terá'ard iii tvoorig godiskussioexd ovèr do· j.nvoo1·fa1éi' ,.'. 
van oen à:éfde trainin1,siivohd. Allen ,tb.ren _het or ochtor ov\ir eens_, da_t zo'n · 
lorde t_:r;aiiiing oitv,irmijdol.ijk was; 

~ 1022 
,.,, 1023 

,.,, 102,t 
, 1025 
, 1026 

·L:F.Jungschl1i/i"or 
·C ,'J·.N'. v .d.IIulst 
E.G.do Bruin 
P.G.M.Lancoo '··• ·. . . . 

F.-c·. van .Bagguci .-,·r .~·•· -,_... . 

TIT B...\.LLOTAGE t : : , ~ :: --- .. 
:r. ï'. J ..Ri ;j<idi jk' 
;· ,,i.;dro'othuizen ·;:. 
".néisophiiri:ijO · 
":aC.Oocis· .;;:~-
;_, ~m{-~:kuijormi 

:DmJSUIJZIGilTG 

• 
' 

,. ' 

•20-b4-50 ( S) · 
·: 21-06-4 7 (NS) 

05-11-39 (s) 
06, 1 0-54 ( S) , 
09-06,52 ·( s) 

02-07-64 (w) _· 
04-11-47 (s.) 
61-12-53 (S) . 

' 14-.--06-52 ( S) 
·. · 18-03·.:.55 ( s) 

Lontoblok 37 ,· Uatori~go; '01742..:,180 .. 
IIoorrvco'n 207 Den !Iao.g· 2901 o;; 
Monnikénda• ploin 87'Iicn !Iào.g 
Jan de -lfoortstraat 53 Den !Iaa.5 6t:;7t]6 
van Tuyllstraat.24a Schevonïngc:-l 

. -r· 
' 

Donoka• pstraat 50 · Den miag 
MagnoÎiasfraat' ,.8 Kwin tsheu1'"01 7 42 -'.~t:· .: , 
Zorineoord 82 .Don Hang. . . . ,,. : 

· Sch~ö'dcirsstraó:t- 80 Dan IJ:ai'è 
CrorJ:,;l:l.otpÎoin 78 .·· Dori JI,iai, 

~ 38 A :N ~ v::m :rr:@Jó~d -~ao.; Vossen borg J To:tcr,ingcn . . . .. , 01618-'-2329 

• :-:cTS' 6 - GONA · 3 : 1,~2- ·. -· 
-------'['. ==., ·'.:. ,,:=.<--·.7~ -;· •., 
'c'indcJijk zOridag,~6 qó-ï wds hot zover: .. de boslissondo wedstrijd o• hot,ka• pioqn·· 
, .. chQ.p togon.,Gon,a. Of.! cpt:\,• aal voorbereid op he.t vold'_to ko• on,. had aanvoorcj.ár' 
.Jtr.aat.ho'Ç' ons. o• 9, uur bij hom thuis laten v:orzar.ielon vo.or oen laats.to besprak:.~ · · 
.Coffic met :speciaal Loni,-eobak was or in ruime . • ato aanwezig,' wam;-voOr nocr on• .. ;y • 

.:ank nau.r do fa•• Straathof ui t{Saat. Na con uurtje Gingen we ,richting Schove:'li:i '···· 
7cld, waçq: llet grc:>to i3ebouren plaats zou, vinden. Na oen korte. speech van '·nog., 
ècau.s.ti:g opi:;eroepen _lEJider Wille.os gin ven we geladen het veld op.- Na eon wat ;:;.u.r •· 
zolond on wat 'nerveus begin was hot Lens, die door goed doorzetten van Ron Scl.o :. - · 
ton dQ eerste kans kreeg, na.ar dQ.kClepor wis.t ne.t op tijd in te -grijpen. Er. ont-·· 
sto.'ld :oen· str;Lj9- .mot _wisselende _kansen;, map.r de verdodil:l'ingon .bleven vqorlopiG 
clo situati.€!_- • csister, Na ·'liwintig mim;iton word echter Edward crold.ncoerd. Op volle 
::moJlioid passoordo -.hij do keepéir om daarna rµsticr · do bal in hot logo dool, te·· 
·,l~iç.tsori:_ 1-0 yoorLon,s. Gona logde or· nu,oen ·schepje bQvonop on we kwa• on onJo·~ · 
<lrul<; to staan. Dê·_vcrdediginél' 0blçof 0 ochtor paraat,. terwijl onze uitvallen door 
do s1~9:J,hoid van Eduari). nioj; qncrovaarl;i.jk- wu.ron. Gpno, kroeg oek twee kansen, dl,,. 
echter ·door bui tonspel vorloron ginc;on. · 
Ha rust een verwoed aanv,;,.llond Gona, do druk word steeds groter. En n1,'-. con JGp: • 
tiër spelen werd eon schot van de rciohtsbinnon à.oor Aad verkeerd booördeold 0 1 

rolde do• bal •tu'?sQn zijn benen. do coal in; 1-1, Vlak daarop girie eon keihard 
nchoi · vari Jlavcn rakelings over. ciona einG echter steeds _boter v~otballèm o;.,_ '.ix.: 
oon schi ttoroiid schOt'. rtamon ze och 2-1 voórilpróng. Hierna zakto Lans in olk::ic1r 
,m wîs'!' Gona nou· 3x' hot not· to vindon: Eon verdiende, maar iets t,oflntt0erdo . 
ov0rw:inn:ing, waar• óo Gona hot kànp:\,ognschap 1ièhaaldo. Lens 6 mag echter toruGz; c:1 
r_,p con ui tstckend seizoen,_ dat echter· not niet • et hot kµmpioonschap word be-·. · 
~.oond on dat met 37 punten uit 22 wedstrijden.· · ' ' 



.LENS 5 - B.M,T.3: 0-1. ' .. ' · .. ~ -~ ·· ... '- .,~ . .- [.' ·•: 

Deze zoor belangrijke wedstrijd (r.i~t ,a;J.~ lo~dor C.y,.d.'.Boek) ;is. v~or ons 5de 
seniorenelftal helaas minder prettig v0_rloi>o11. D0 .zwarè dogradatiGatrijd .t0gen 
0uurmunAB..'M,!ll';3Jig-ing, 7ii0t1 :1--6 verloren... . I · ~ . . . . .• . . . •. ,•. •. • . • 

wè;i. rao.;it, :w~i'den'%-0'i1o_gd,,,'d~t h9t _eoh0~0 toa~t· 'zo,n~or ui tzÓnd.0:ring' vooi: do yollo 
1 001/o haài'it, gcs;i;z,0d:en••'öra-' het· ,s terkore, B .M-. T·, t0 vors laan. · · .,, ·· 
vooral in de 1sto helft was B,M.T, do beste ploeg, die verdiend eon 1-0 .voors:;,r•x.,.• 
:1:ira. Gezegd raoet worden, dat zij nog enkele fraaie kans0n li0ton liggen. 
:Co 2clo:;.holftiga:f:',oena'nbg feller strijdènd on aanvulfender Lens to zien. 
},.llo moeite bleek echter voor niets. B.M,T. won' dozo bolo.ngrijkc wedstrijd • Ót ', -t 
on Lens·5,do'grd.doordo,rtäar do 2do klas. 

~- 27 ·raciï 1974. · 

Joop Mouleman. 

SLUITSTUK LENSTOERNOOIEIT 197 4, 

Zondag 2 juni ( 1 o Pinksterdag ) zal hot jaarlijkse toernooi om do lfLens Go:i/.0'.J 
Cup" voor d0 5e maal in do b0lanastclling staan.van onzci veteranen. 

Gedurende d0zo jaren zijn wij gotuigê go,10cst vàn do enorme inzet van dc3o 
spcl0rs op gcvord0rdc l00ftijd .on zij,.oochtcn zich verheugen op oen flinl:o 
publieke belangstelling. 
Uat gaC1t îJ doen op 1e PinkstordUG, natuurlijk komt U naar hot_ ;L0nste;rro1.:1. •·· 
cm ..,onze,.voterarieri 'të ·zien spelen,. dm 11. 00 u~r bce;in'f: ,do POJ:'.Stc .woclst1•j_ ~ 'i 

, De.olncmendo veróiiïgïngon zijn:_ .. B.M,'T~, o .• D.S •. , Vrcdcnbur,c,h,.,.V~lo, .V.V. P.-... 
. \,Lon:s·;;·-:;:;·:·I: ,!l:~~.-:~·:-.•.-· ·:. · ··•-•'· ··· ~--·_;i_-. .. · .. J.-,-r•:.-·.-·· .:.--~.-~,_.- ·•· .. 

L!aanclag 3 juni ( 2o Pinksterdag ) treden ook onze dames ani1 oin hun krà.éhtèn ·t_ 
r.1cten mët die van andere vcrcnigi_ng_en. Eon golden cup is voor hen nio;\;. 1-rc.: . .-. ,· . ., · 
legd, maar mot medewerking vmi hot· bok:cndc':work 11 VERONICA Pl.NTY'S 11 zuJ:1':i., .,. 
do da• cs uit moeten makcm, wie 'zich r.i.UG no.0ocn MISS PliNTY. Vcr:lcr gararnloc- ·,. 

iTERONICA voor iedere doclnemcndc spoelster·· 0cn· ;paar panty's gratis. . . . , .. 
Uilt U nog moor weten, wat or deze J.ag ga.it gobèur0n, karn dan_naar.ol!-zc vcld,çin:. , .. 
'.lt.1 11 .00. uur begint. J.c eerste wc:lstrijd. Do0lnomcndc vcronigingoil zijn:' · ' " ·· 
-~;:Ï);Ór ;,-~o'.1ji,'tÜ9ingo 1 s, .G.Il;S., St,!Iippolytus, Lyrä, Wilhelmus, Lèns; .. :':;",./::. 

::oaJ;::u;,;:j.~t/•1J"1'iooft zich ni0t· te ·v0rvelen deze dagen, . · ·~ ,.,,, . · 
t!:.:i 1 ·t),;.-·:··: ~,: ,,-,~,.. ·· Het Pinkst~~k~~i~~o~ (\_~: .~•: 

,2fOGRi,Jl!lllA .1 e EU 2c PINJCS.TERDAG SENIOREN'. 
. .:. -., .• _ ··. ,.. 

!..i_f'.?:.ll~!~:!119:B:.:.,; ;J,c.ns. î[otorancn-toernooi ZIE PUBLIKATIE . 
• _.., ... , .•... ·- - 'Aa:iivang: 11.00 uur. 

l)::-oararar.ta.: 

•-•!· ... 

. . ' ~ .. ~ .. . . ,~L.: 

Poul.o -A •. · 
~ . - ...,,.,, :· ,- ;-',•r:) i; • ,/ - -·· . . 

11';00· uur "Lens - o.n.s. 
. Veld.· 
·-2- , . , Poule B. \Voià. ·/'I\_ :!,'·'. 

v.v.P. ~ B.M.T·~··•·. ·' 3 · '.,. · · 
11.45 uur Velo - L0ns 
12_'.-~0 .Il:~+', ,,O.J?,S. ~ ~plo .• 

3 
• ,. ' 1 , f • 

·.V:r0denbU.rdh< ... - V..V .p:.·· . ·•2 • -'· .. 1 ,, • 

2.• , B,M,T;, - Vredenbu'rch ·. '.:) '. ' ' 
•,1•_: 

, . . ' ' ' . . . 
.'.t·' ~- ~:- ' Finà.les • 

1'3;)à ;til.i~ lio ,:~ 2 ·Poule À on B ;;\3~·•en• 4e .plaats 
1.i}15J1ur ·l'.J:o.! s 3 Poule ~-; 0'.9- B Og 5c 0n 60 plaats 
15,'.öö û'.u;r:No.'.s 1-Pou~c,. J P.1'.l_.B ora. to· on 2c .plaats 

:Jo volscndc spc3lors word.on hiervoor ui tgonodigd: 

<· r. .. ' ' ' - . , 
. ; ; ; 

•;;,,: . . .,,. 

Veld "' '· 

-~:-~•,,., 
' 1 '~- '·---~ 

. \" . 

·, ., ' 

: • •,. / _;. • • , • I •'·• • ·"'. - ... c., '. l'•.: . •; t, • • • • ., • ." • ., • 

II.Suikc:r (.A), W ,SuikQr, J,Ras., .r .:rreynon Sr:., 'J .• Ricmoh,' II.do· Groot, P. Schul ton .. 
1:,MichÓls, F~v.'·Dijk, J.Vcrhocf, C .• v.d.Beek, M,Eysbergon, J.,Rooduyn, J.v,d,K:,,,~., 

n. Bccker. . ~-:~:. :~.,. -:\ --~· ~--. ~-.'.- .,:_, , ........ $... ••• -~ .. ;:_._ ,_.:. _:.:.__::--., ., ••.•-~~--/.:..;. 

Leider: Dhr.Fr.Stro.o.thof. --····-·--·-····-- · ._ . . . ...· ... 
:Jo wedstrijden duren 2x 20 rainuten 0n staan onder l0iding van cle h_erim ·P.Bafun;t'\: ·; 
C',Bczc• bindo:r::, G.!Ioek on L.P.v,d.Lans.,: C...c\" • · ·•· · "' •. 

~9-_Pinks tcrdag: toernooi Sportvcronising "Puttershoek" .voor spelers' .,;p,n: fB-,i.:t·~''.::'.-:., ---.· 
li.anvnnff: 10.00uur. · •· .. •_.·,-. .. <,,·.:t -~ 'I. ~- • • · .·,·. ---->·~ 

:.!1d0rc deelnemende ver9J;1ieingcn: .Ko.twijk, Crómvl'iot; Nóptunul;i. on Hoin~oo;d. · ,·, 
)ron-ramraa: 10.00 uur Lens - KatwiJ'k ,:: ·. ,,, ,.,\ ·,·', ... :_•. ·· · '· · ....... , 

l.) 1 ,. "'!~. • -·- ••. ' 

11.10 uur.: Lon,s ,_- IJcinènoo:i;d · . .': ;: . ,_ :' ";· ', ' 
12.55 uur Lens - l'lromvlï0t · · t,'. .. ,., : 
14.40 uur Lans _.:.. NQptunû.s,· . '·,·:·.,. > ,:· 

-~r 1rordt gespeeld in ?. __ µq~~o~.• .De .. deelnemers aan de· ànèle±-G·~p'öule zij~· helo.o.s •·b':t~- _-,·• 

...... 
. --··,:. 



ons niet bekend. 
:Jr worden 2 finales gespoolcl voor do 1 o t/ra 4o plaats, .. . ,, ' . 
Ilo volgende spofers worderi hio.rvóor u.i tgeno~igcl: .. .. , .... 
i(. II00fnn,,30l', JÏ.v~d.Wilk, Il,v.Boyerén, Fr,D~ss~ldorp, Ch,Bloks, A,lioelt,,.J,Bert0ns, ,f,Kouwenhoven, Th,Boorns, Tr,Rel;lodihardjo, J,do Jong, J.,Colpa, J.Zoun, J,VorhoU(l'd, Sarnonkorast: 8.30 uur ingan,g Loris-:t0rrci:i,n, Leider: .Dhr.G,Cooraans 0n v,d, Wilk; . 
';:'::JLD-LENS TOERNOOI, 

. ' =======-===-=---==-
Ondanks, dat het eerste. veld' in ;o:pi;a:ti.~ _wa~·, r.iogen wij tooh wel spreken van twee sportieve en· prettige dagen. .-
:,r 1forcl óver het alacmoeri vrij crood voÓtbal .1,;espcold op .do twee- volden, die tot ,.;izo beschikking stonden. 

In Poule A eindi[ide op do 1o plaats, D.H,L. 
2c 

, 
Il Schovoningon 

3c Il Rijswijk , 

4c Il . W:i.lholmus 
I:1 Poule B d.ndigd\'J op do 1e plaats Lens 

2e. Il ·Vredenburch-
3e · · Il R.v.c·. 
-1-o Il Velo 

D,ll,L; eri Lens noesten toen aantreden voor.de 1é on 2e plaats: deze wedstrijd eindigde in eon 1.:.1 stanç., wat toen inhield,· dat er strafschoppen moesten .wor<lon conomen, Helaas Lens wist mot aeen ·mocrelijkheid er één in tekrije-on, daartogonciv0~· stond, dat D,]I.I,. er twee benutte, 
Jle eindstand_ .;-as als volgt: · 

1 0. D.H.L. 5e, R.V.C. 
2ê. Lens· 60. Rijswijk 
36. Vrodehburch· 70. Wilhelmus .-:.o. Scl1ovonine-on Se • Velo 
:Jen 'woord van· dank· is toch zo.or zoker op z '.n plaats aan·· éen ieder, die aan hÓt wol-8lai:;en van déze twe0 d_ageii inclusief' feestavond, die ·ovorigoiis bijzonder e-ozollic iG i;eweost, hobb.en meegewerkt, do deelnemende voronie-ingen mot hun leiders, sohoidsrochtors, E.H.B.O., personeel achter de bar en niet te vereetcn Oom Nico en .":1r,v/a, ,liik~ · · · · 
Golukkia, dát wij op deze raensen altij;i een•l;/o:rqep hebben kwmh doen. Noaraaals onze dank. 

. De Toernoo:i,-kommiss':i.~-. 
\!.":r DACHT JE tlAT •••••• 

or a.s. Pinksterweekeinde aller.:taal te doen is •. Zondae het Lens-veteranentoernooi on i:iaandai; het''"Miss Panty".évenei,;eiit, ' ' 
Frans Disseldorp aru;r do Jukotafel doet? 

,,. we deden met èle redaktionele a-oedkeuring? Deze gaven WJ.J aan Gona 3 on' B.M.T:3, '-' Ben Osse doet·? Deze voetbalt al 3 dagen met oen gekneusde teen. Bijten Èori, · - Jlat er voor de la..3oro elftallen eoen bolanes-tell·inJ bestond,? Nu, dat is hóloma.al nioi; waar, 1mn-t a.faelopon donderdag (Hemelvaartsdag) konden wc veie proininonto Lensers bij het Velo-toernooi voor B 5 ontmoeten, De na.men van de promilientén zijn ons ontschoten, maar het viel op,· dat zij wol voel racer belant:;stellina · had-den voor de tap. . . -:-- . . . : or maandag met do pon van de "invallor-redaktour" tsebeurde. Deze werd door de oen ,of an4c.re· onvo.rlaat.eostolen. :IIi.j ,verzoekt do dief drincrend deze parker-peri terug tó . bezortseri; , . , · : . · · · · .. · :_ . • . • . • • ,. ' • ; l. 

i'I:ÓGRAMMA JUNIOREN, PUPILLEN on WELPEN. 
ll'.l.:mda{l" 3/6-1974, . . 
11 ,-- uur 'tiens 1 - N .K,S, toernooi to Oudewater. 
~;~,tordag 1/6-1974, 
1 ;.:~-uur· Lêns A,Kor,1b; V."V,Den Bomrael 
.'JO •. ~- uur Lens 3,. , - Delfia. toernooi .. Mozartlaan,'oeif't. r:, •. ;--· uur L0ris B,Komb.12/14 - v.v.-Den Bdlomel · , .• 
·10,- uur Lens 9 - D.S.V,P.· toernooi, Sportlaan;•Pijnack0r 10_,~'- ·uur Lens B.:10 Korab,- idem · ·· 
1:0 •. -- uur Lens 11 - Delfia. toornooi, Mozartlaan, ·Delft 
10,-- uur . Lqns 13 -:- Rijswijk toernooi, Scha.apwei;, Rijswijk 



1u.-- uur Lens lö - Delfia toernooi, Mozart:J.o.an, Delft···,• 
10.-- uur Lens 20 ) 
10,-- uur Lens 21 ·. ·. ) . Rijswijk toern?oi, Schao.pweg

1 
'R~j~wijk : 

10,-- -uur Lens ,Kor.)b,22/23 ).. , . · · .. · 

Donderdag ,6-6'--1974.' •'c. ... ,·;.:., • ' . •·,. . • --- _, .. 

18.-- uur. Rijs;wijk -.Lens C,KOL]b,, Schaapweg,.'-.Ri:jswijk:,_, . ··- ··- - ,-- ·-·-- ... 

FUPILLEN -WELPEN. , .. ,-..... _ .. . 
9,30 uur Lens 1' i · D,e ·Musschen- toernooi,· Rptterdam 
9,30 uur Lens W 1 . - · ;i.der.i :_, ·., . 

.. --··--··· ;_:--

16. -- uur Lens. W 6 .. - Dio Haghe 4. '.::: ·-·, - . • . 

. 'cFSCIIRIJYINGEN: ·,;, 

ê_~~iftelij~_: .. y6§.i: vrijdagavond 18,30 uur bij.:dhr.G,;,.d.Stoon, 

Telefonisch : _y:rijdagavo~d tussen 18,45 on·19,30 uur: 
Nunspeetlaan 303. 

, ' A. bij dhr • .:[ ,Hop, tel. 94, 41 .59 · 
È Klubgebquw, tel,66.13.14, 
C bij dhr,R,Eockor, tol.55,94,77. 
Pupillen en Welpen: Klubgebouw, tel.66.13, 14•. 

D E 0 P S. 'F E L ':i; I N G. E N: · · 
--------.-- . • ~ - l .. -,,_ .. ------. ---

]}lftallen tegen V,V.den Eoramel: 
';! ·· .. ..,_ ' .. '• ~ .... -- -·· . 

LEi:TS A-Korab ... : ·· rr_,·v .. µ.Broek,· A. de Groo't, R .JJ?eraskerk, R. v ,Hoek,, J -.IIo·llirik; R,v;• Lu
xemburg; p·;·Méyer, G.v.G~ssei,· P,v,Rijn, J,Slabbers, .1'!.Y~Wassun, 
P, de, Wolf,' P ;.Eooms. Le·±der:· Dhr,A,Elok •. 

L3NS Komb.12 on 14.:. 

P.v"Dor.iburg; )l,Udi~g,·:rr.c6ii, '·i),v.DtJ.yn,, l'.Elom; .C.I,ipoan, "' 
R.Uijsman, L,:Cojowa~, 'D.v.d,Zwiln, v{,Groen, R,Kleywegt, M,dc Groot •. 
Leidor: Dhr;H.Eijstèrvold. · · · · · .... 

;,TTENTIE: Er zijn divorse l<or.ibinaties samenge'St'élcI,· dus· ki;Îk goÓd uit naar 
de opstellingen.·· · · 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-b-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o,-o-o-o-o-o-o-c-o-o-
. . ·~ •.·: . ... \; . . . Toe~ooi . asen~O... . 

Zaterdag 1 jun:i:.' ·' DSVP4.oornooi te Pijnack'er voor Lens 9 en 10. 
Do Musschen toernooi te Rotterdam voor pupillen en welpen.), 
Rijswijk toernooi to Rijswijk voor Lens 13; 20; 21 en 22-23 Kor.ib, 

1:iaandag 3 juni 
Delf ia toernooi te Dalft, voor' Lens· 3,, 11 en 18."' , · . · 
'Niés toernooi ( finales Distr;/.kt' lfost II to Oudèwa ter voor Lens 1 ) 

-· .. -,. .. " , . .. ·- ... = 1 ' • == . = ... ==.:..= : = 1.~ .\ 

. . . 

a.s. zatcrdag.1 juni -DSVP .tocrnöQi ·té Pijnacker.voor ·Lens ·9 'cri 10. Aanvang 10,00 u, . . 
Prograr.ir.ia , ·. · Lens è9 

1 0., 3 5 µµi,::Se ·Fair 
11 ,45 uur Dio llt1Gho. 
12; 55 uur' Dunp . 
14,05.uur.DSVP. 

' . . ... . ' .. 

·• ,·, 
; ,·,.. Len; 1'0 · 
· · Die IIagho 

Do·FaiT 
DSVP · 

Lens 9: A.v. Ve,J..2<en (2x):; A.do Koll:, P,Pcrreyn, E):Landraa.n" R,\r~d.Ï:.aan,. M~iioltors,,' .. 
A. 1 s-'-Oro.vcndijk: ( 2x) 1 · s,·Erard, B,II:JP, A.v.Kleef, 0,Dorst, C_,Schonkols. ·. 
Samenkor.ist: 9.oo·uur'Lens-torrein, Leider: Dl;ir.I!euver.. '· 

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

Lens 10: R,v,cr:Kruk, J,LauEJ'qërg, ._J.Lusterihotlf~er, M,Pe'popkar,1p, L,Reesink, J ,v,R~jn, 
J ,Er'dnger, J ,Brocl11;1:i;d, R,llofman, B'.dci •Niot," Ei~v.,Luxomburg, ·P,Doviloo, 
Sar.ienkorast: 9,00 uur Lons-torrein. Leider: J .• Meuleman. , 

;i,, s. zaterdag -1 juni DQ Mussche,n,.,to.ernooi te. Rotterdam ·voor pupillen 1 en welpen 1 •. 

Terrein: Oldegaarde. 
· . ./J,anvang 9 ~30_.1.lu

0
r...' 

Programma pupillen 1 welpen 1. 

... Nog niet. bekend~ 

l'upillon 11 M.v.-Zwol, . .L,J:;i,npaat., R.v.d,Iloek, A,v,'d,Eurg, R,Gro!)n, F.Ren.s
1 

R.Loveriks, M,!-\eermrui, F.Lekahena, M,Vecnr.ian; J'.v;d,Nieuwonhui'son, 
R,MiÖhels. Saraerikomst: :8.00 uur L:tl!,1s-terrein (auto 1 s~: Leidèr: 

;_' . 
··-· 



Paul v ;,f,::ftocin, 

1Tolpen 1: M,v.d,Lans, -M,v,Adrichem, E,Valentin,,R,de_ ;Jong, J ,0denkirc)l(mJ R;G:ro-o.i,-''. -
L,v,Rijrt\' P,Pronk, E,Eykolhof, B,Heemskerk, R,v,d;Hoek, .W;Colpä, ··: :s, ····, ·,; 
Samenkomst: 8.00 uur Lens-terrein (auto's ?), Leider: !Ians Zoun, .. , .... ,. __ -. : :··-'-· =--=~'-,#~---· _ ... _._:.. . .:. .. :..< 

c.,s, zaterda{', 1 juni Ri~swijk-toornooL voor Lens 13 1 _20,. 21 ·en 227:;3.-:•J\_a.nvang:,10-~;;,c: 

Programma Lens 13 Lens 20 Lons,-21· ,~;,--'i. '\}_'~---· 
10.00 uur Velo ,11.15 uur Riiiswijk_ 10.00 uur'.Yölo,:,.'. ·n.-;, •, ,• 
10,50 uur Rijswijk 13,55 uu:r Bl.Zwart 1.1. 1'5 uur Rijswijk 'i_.r 
13,30 uur El.Zwart 14.45 uur Vredenburch 13,55 =r BLZw0,r't '.' __ •·,, ---- .. ,, 
14.45 uur Vred.cnburch 16.00 uur Velo 15,10 uur Vredonburch .... 

~ • • ' : .i. ' '... '. •, .. 

Lens 13: M,;v,Zwodon, R.Zotz, II,Wubbon, C_,!Iarland, 
R',v,d.Boègaard, R.Blank; R,v,Loi3den, . 

_ Lens 22]23 ; _, , · : .. -. · -
10,25 uur Velo · -··- · ...... ••'•,• 

R ,!Ioppenbrouwors, M. Jans.on, n._J. v.,Elde.-:- 11 ,15 uur "Rijswi'jk . -! ·. ,-~ 
ren, R.Sandors, R,!Ioomskork. . _ 1 3-, 5-5 _ uur Bl, Zwart 

15 .1.o uur .V:rodonburch Samenkomst: 9,15 uur Lcns-torroin,. ,-
Leider: B,0sse, ; , .: . , 

20: M,Dossinrr, II,v,Di;ik:; H;t'cir nC:rk, E,!Iofmmr, II,I!outm~, R;Jb.nson, 
T,King, S.Kramor, J,Kloof, W.tor Laaro, J,Prins, II,Zonnev;oLslJ,\R,,l:'.g!)tÇ)r~.• ,:.,. 
Samenkomst: 10,30 uur Lens-terrein. Loiuer: Dhr,R,Poters... . . , _,.;,,_; .. -._ 

; . . ., 
T.,r•,1s 21: R,Aarle, P,Bakvis, F,Bauman, G.Boon, E,Franko, P,do Gier, F.Mos, . , .... , 
-- ••· .. ;-.~. -R.N0;tebai:i.rd,· M;·Rovors;·. R,v. Viersen, G,Jansen,' R:,straver/i, ·_-w:·Lucàä'á'im,-!-.. -· .... 

:,:SamonJr.;omsti-: 9,, 15 uur'·Loris-torrein, -Leidort· Dhr',}f ,v;·a.Tot. 
. ..1: 

",uns Komb, 22/23: 
""" ·~ ..... "' ... -

. P.v.d,Broek, C.Coenen, L,de Gruyter, R,de Hi.an, R,Ieperon, J ,Kok,, 
"R,Kle,y'.iere',•·'L, v .. Lux~r.iburrr i ·T·,Plu&gè, J, Vógel; 'J3',Niouwenhufzêh, R,Drieso.'.l, 

.. .- ,;,;•:f'II ,-Emê l;,füî ,,: Samimkoms t: 9'. 30- uur · Lens:..terrein •. -Lè'idér: A, Baruiine. 
. . . . ' ; · . ' . . . <'.~~::.· .:... --.. _~-~ 

:• .. ,s. za.'terda{', 1 juni Delfia toarnooi aan de Mozartlaan to Delft_ voor Lens 3, 11- •:1. 
... ".ë •. :" U,: .. ' . >•_.,: ,. ' 18. Aanvane 1Ó,oo'üur~ ·. · :_:, ____ . __ .. 

. ,'x·ocrramma Lens 3 • Lens 11 • - _ .,. , _ Lens _ 1_8.. .. .., __ , ~ , 
....... :•·. ,-1tJ-,"50-uu;r'· Sbhêvönï.nge'ri ... -,-• .-25 uur Beerse BÖys" 1 0. 25 Beerse Doys 

12,05 uur Dclfia 11 ,40 i.µr_ Scheveningen 11 .40 .Schovoninge.i 
1 3. 30 uur Lyra _ 1 2. 55 uur Lyra __ .. 12 .55 Lyr<1-"",. 1 .. ;, .. ,, , .,. · 
16,00 uur Baèrsc Boys 13,55 uur Dolfia 13·~55 Delf1a'·• -

,,;·· ,:~::;.'.': ..... ,;.j .... ! :: . ,;, ·,· •. .. ,-. 

J,~ns 3: R,:!Jortens, a;n1oks, 1~,!Ieynen, c,Hç,oghiomst":t,a,:.R,Iluls.emruis.; A,Klaiwegt, 
· 'èï.Leliêveld,:)1.,Maen:c.e, A,Mulder, ·13,Ruiterman, F.Vèeren; J,v.Volzen, 

._ R,,Vqrparondso, A,Brouwer; W,v;d.Lin•dén. ·., ,_; ··- . · ..... _ · ,.... · ,. · ·· :,- .... 
'. ..,,. Siir.iö~korast: 9 ,00 uur Lens-terrein. (brommar), _ Leider: F,Flur.ians. 

•· ,-·::.:.• -•~-··•"-•-'-,. '·•·· 

-.~,rn 11 __ ~. Q.Boolhouwer,- •K,v.d,Elnde, _R,Leyn,_ M,JiQoyo, G,Mahieu 1 ·.T~Y.!1".aren; R~'lt';d;:- .. 
• ,,,...._~) •-•~••>'"• • \• • -~ • ' •••-,••- ••-<•••-••-•rn•-•--,••-••••• .. ••••--•- -

Meer, K.v.d·,Moys, M,v,d.Meye, T,II.Prins, J .v,d,Wo;t., P,de Haas, ....... ·--
Sar.ienkorast: 9. 00 uur. Lcns:,,,,:tcrrein ( per fiets /brora.mer-r,~-Leider: , W, ;icouwoï1:: .. . : · 

r,,J"lS 18: II.du Chatinier, A,Ma~~, R,;ereira, T.v.d,Tol, II.Vink, R.v~Eijk,::u~·IloppeiiÓ::;., 
· ·- brouwers, F,Scholtes, A,de Jonff, J,Eneolo, D.Pronk, Th,v,Luxembm?g,' 

P,v.d.Bure, Samenkomst: 9.00 uur Lens-terrein (per fiets') •. Leider( J ,Col:,~-

.... "', raaandil{.;. 3,, juni Nia;)tocrnooi ( distr;i.kts.f~a-J,e Wes.t II) to 0udawator· (Unie-tor.~..::._'" 
• --, ,· '_ ,> r~in), xoo;r: Lens,.,\', 1-korab~ Aanvan1s.: 11.00 uur·. , ·-·.-,." .. 

.... . •~j_~•-.!'k .~-~, ~-. ,' •• , . . ~ •· : . • •• 1 •,•1 ~''•• <'' ,._, 

,-:,ns A 1-komb: A.v.Velzen; (2x):; L,BMI:lS-,,-R,Z'Óun,·a.Trbmmelón, J~"do"·Üil-s'tGT-j·•· 
•.. -., .. :: •. ,. ,.,-!'!-,•_,Schfl'i'.~d\;'r,.,·ihBöase.ke:Q,· J ;V,:[l.ijn, R.v.No_ort; M-.Heynan.j--A,Jm:'g""' .. .:::..::... .. -~-

.. · ,. schliige_;r,, 'E,!Ioefnagel, A, '.s.-Grq_vendijk (2x), L.Koning.-- ... ·., · ·• 
_:..,:oc;rararnti:' lliet bekoriá.·.·· ... :~:- .. ~-~-; '.·,~- <~. : .. :E_ . ...:.... ___ . ·•,~ ·-··-·· .. ··-•·-- .. " .. :. 

iiooll).cr.i!3n4a vo~•on-ie;ir,ac.,"l :, R,K,A. V;, V. , ,-Velo, Lens,. Y.. V ,P. ,· V,·V ,S -~: ,:J~M.•.9(7~: ... ..:.:'..: •• ::.:; : 
., ... , , .• ,• - ' . ---~-v 1.i.s.v;·'-ó"f'"'S'èïë'ëór-l3èiy"ii';"üïïfó:--· ~------·· - .. --- - -

:2'.;';-L16'rikom.:i'{: 9. o'ö \111.r Lons-torra in. ._ ' ... -

~cnderdo.g 6-6-1974, 
"•à.oo uur Rijswijk - Lens C,kor,1b, . Sb)laapweg, -~ijsjdjk, 

. ,. __ ••,•.;• -...... ,. ,. . 

... . ..t ... . ~---· ---·-:~•-'-• 

_C;istolline;: n_.v.Lo.on, A,0vargaauw, .. U,,c,,d.Hoek, ,.C,Y,:Beek, R,Làva;t'.iks•; .. RrMichqlêJ ._;:~J'.~:.C 
. ,_:R.Vçifst.:èe.cr,:: J:,y. d,NiQUW!3,l')p.~is.on' p ;Ltilieyold, .r;Riomon, L. Janmaat' . .· 

R,-Bon-., l-1. Valon:tin., Samenkomst:. 17. l~. uur ·Lens-terro-in, Leider: ·.:'···.·_'_'•'•·. •·-('' -~ ' . »·---.... -~---~---·· . 6 



Paul v.d,Stoon. 

Zaterdag 1-6-1974. 
16.00 uur Lens W 6 - Die Hae;he W 4. 
Opstelling: W,Donck, E,de Groot, M,Groenewogen, E,Jager, M.v-IIoudt, A,Koks; 

R,v.Ovorvost, II.v.Roouwijk, E.v,Santcm, J,Sbhuor.iio, J.v1d~Spi0Gol, 
M,Schobbe, G,Verhaar, A.v.Blittorswijk, Loido.r: Dhr•do Groot, 

S=juni_Kwi~k_Sg~~t~ 
Op zaterdag 8 juni organiseert Kwiek Sport.con feestavond, Alle Lons-ledon tot en r.iet 18 jaar wordon op de.zo avond uitgenodigd, Er kor.it oen band, zodat do danslustigon onder jullio zeker aan hun trokken zuilen kor.ien, 
I~;iek Sport rekent op con grote Lens-opkor.ist, Do avond begint or.i 20.00 uur. 
lHIDWS VAJIT DE DACO, Kaka, 
Vanavond (woensdag 29 r.ioi) spelen onzo dames eon vriendschappelijke uitwodstr'.::.:. ·sogon Celoritas or.i 19,00 uur. Aanwezi,3' bij Celeritas or.i uiterlijk 18,30 uur, Dit is tevens con goede training voor hot toernooi, dat do Lensdamos hebben op maandag 3 juni, 2e Pinksterdag •. 
~)o dnraes; die aan dit toernooi deelnemen, 
;rary, Ingrid, Adèle, An(l'oliquo, Annemiek, 
Z~j worden die dae om 10,00 uur vorwaoht, 

•zijn: Botsy, Ria, Marian, Moos, 
Marja, Bornadotto, Carolien on Agnes, 

Coach: J,Mouloman.' 
Poule A, Poule B, 
Hippolytus G,D,S. Wilhelr.ius Lons 
Flamin6 o ' s 1l.. D. 0 • Lyra Duno 

.oo 011z0- dar:1es in de korJpoti tic zijn goëiindigd, is uit de hieronder vormoldo E't ~ . 
... p to lozen: 
1, Coloritas 
2. Lens 
.3-, Sop 
:;, Postduiven: 
5, P,D,K. 

16-12-2-2-26: 
15- 9-3-.3-21: 
16- 8-3-:-5-19: 
15- 7-4-5-18: 
16- 6-3-7-15: 

30- 7 
21-10 
25-14 
28-13 
24-18 

6. 
7. 

.. i;. 
9. 

G.D.A" 
Duindorp SV 
II.van Holland 
n.z.s. 

16-6-4-6-16: 
15-7-1-7-15: 
15-2-4-9.- 8: 
14-0-0-14-0: 

10-::.; 
O··&r:. 

yorvolg B 1 - story (slot). Do zo belangrijke wedstrijd togen R,V.C,· werd op 19 januari gespoeld on aaf con superieur spelend Lens te zien. Hot word dan ook 2--0 on Lens stond alleen aan kop (verslag zio Lons-rovuo no.25-23 januari 1974),· o:i:. do volaende 3 wedstrijden werden gewonnen: D.S.O,(uit) 3-0, Velo (thuis) 4-0, :rostlandia (thuis) 4-0. R.v.c. was intussen door 2 r.iaal gelijkspel op 4 punten •:c,· tcrstand geraakt, maar V,U.C. was 1 punt op Lens achtorgebloven. Op 9 maart z.·,: .:an rlo wedstrijd tussen do 2 koplopers Lons en WC op hot Lans-terrein worden ,.. spoold on zou do 'iconipeti tie· zo goed als beslist kunnen worden. Maar dit crob0c·· niot. Hot bloef in oen spannende wedstrtjd, not als in do vorige ontmoetinc, .· on hot versohil tussen beide koplopers bleof gehandhaafd, Toc;en DIIL liet Lons c:::-bij liggen, want J1ot speelde 1-1 en doordat WC won, kwamen beide ploocen s:: bovenaan te, staan (WC mot con boter doGlgemiddeldo). Togen Quick ,rnrd mot 3--i 11cnnon (uit), maar do wook daarna slOGG do schrik door do Lons-1,olodoren; B 1 . s::,eoldo uit Gelijk to50n VCS ( 2-2). 1 t Was dan ook een pak van ieders hart, te..::.·, "bekend word, dat ook WC cclijk had" gespeeld. Do zaterdag voor 1o Paasdag had :_c::· vrij i.v. •• oon toernooi op do laatst1,onoomdo da,e (hierbij groep B 1 de 1o pri~::: riot beide hand.on vast). WC won dia zatordaa, zodat Lens 2 punten achterstond, . ·. ,101 raet oen wedstrijd riindor 'gespoeld. Bij Lens waren alló 050n nu goricht op r;·.;, é'.o.t WC do volgende zaterdag zou ontvangen. En ja, het werd o·on gelijkspel. Lon::: 
,•011 op dezelfde dag thuis mot 5-1, zodat hot vanaf toon weer allos in ei{Jen hr:n-:'. ::(lel. WC won hun laatste 2 wedstrijden, r.mar ook Lans won do 2 na- on 1 na laak·,o ;:o:lstrijd tocron Rijswijk (uit: 2-1) on Velo (uit: 2-1 ) •. wc was uitgespoeld on l::::aldo uit 22 wedstrijden 36 punten. Lens moest nae 1 wedstrijd spelen, terwi~l: 1 punt aohtor stond op hot ui tgospeoldo VUC en die laatste wedstrijd moest in ho·: ::.uidorpark tegen ADO worden 1,ospoold. Lens had voor do 1vedstrijd behoorlijk wat ,;okropto zenuwen. Do laatste instrukties waren kort tevoren door loidor/trainor ::::i.-:is Zoet op ieders hart 1,edrulct on Lono boaon do kampioensraatch. Hot had al :;-·, 
j·o do 5aten, J.at ADO ook niet alles kon, ook al was hot sterker. Hot was Ton •r, .. ·, vond.ijk, die na eon kwartier uitbrak on 1-0 scoorde. Ontzenuwd door dit doolpu:ro ·;in,, Lens ui:t..or• ate zolfbeheerst voetballen en ovon later scoorde Lens tot Gruot r:ooeen van hot in croto gotalon op1,ekoraon publiek (bedankt!) via Aad van Kloof, .'.' no. goed voorbereidend werk van nart do Niet, keihard in do hook knalde. Na rust : .· .'. :.JO do moed no(l' niet op3caevon on hot was in do 2o helft bijna konstant in do .. __ .. ro.l, doch teza• on r.1et eon terum;etrokkon r.1id:lonveld wist do achtorhoo:lo hot sto7. 

wordt vorvol13d. 
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DE LENSREVUE 
~·:,_:_:· -~-~:-.:~:~:::-'• . ... -·-···. 

Weekblad van do Voo~bal vercmiging Lenig o.n Snel• ,e ·• • • 
OFFICliiE iEDiDELINGEN ----. ------------------------ .-------------
I,LGEJ.IENE LEDENVERG,'U)ERING 

. . ' . ./' ~; • • " .• : f . : . Do datum voor do oorstê 'AlB"omone Ledenvergadering', waarin als aaonda~ton 
moeten zijn opgenomen: 

.··. :~ ,·, .: . ·~ ' - besprokina gevoerde beleid .. ,.-. --~ ••·. -~. . ...... -··. 
- bespreking te voeren beleid 
- vas tstollin(l' boll'roting · .. 
- vorkiozin(l'_ 9ostuur_ 

is vastgesteÎd o-~ maa.ndaaavond 24 juni 1974. 
Ieder soniorlid ·t,n nlló A-klassors ,worden vorzoi:ht di9 avond acte ûo présence 
to croven. 

De agenda wordt.bi:rinonk~rt gopublicoord,· terwijl do toelichting op de· agenda 
tijdig ter bóschikldn(l' zal_ zijn, · . : ~ . 

·• HIEUlTE LEDEN 

" 1027 
--1028 
_,,., 029 

D,IIus ... 
E,J.M,Amï:lorl~itil.· 
a.w.van Ballegoyen 

, . ',- . ' •, ~ ( 

04,03,53 !S) · Wolvo~rade 126 Don Haag 676132 
1,5, 12 .65 w_) OÖsterhoss,ilenstraat 293 Don Ilaag 668507 
06-10,64 · W) Lonnekorstraat 37 • Don Haag·· · · 298655 
15,06.66 W) IIongololaan 589 · Deri.Haaa 671096 E,P ,A,_Coret ·- ,. 

J,W,Elzeroan 
w.n.Dopck 
J ,G,M,'van Kester. 
R.Po'ek ·•; 

07,06.62 (P) ·. Mep:polrado ;8 , Don Haaa 669150 · 
24.03·.66 (w) .· Melis stokelaa.n 2482 Don IIaacr 677023 
1q.1Ö,65 (W). de Rado 15 'Don Ilaag ··669769· 
02.05.58 (B) ·do.Rade 45 ... Don Ilaag :676506 

,. - . ,, 

.,, 1030 
.- 1031 
_,,, 1032 
,,, 1 033 
,,- 1034 
~ 1 035 
;, 1036 
"1037 
, ·1038 

29.05~61 (c) Woonstede 90 .Don Haag · •677108 
07, 02, 56 ( A) Arnold Speelplein 207 Den Haag -~ 253957 . . ' 
10,06,57 (A) Willem Droospark 212.,. Dori Haag• 324481'···. 
30,04,59 (B) Prips Wil_lomstraat 7. Den Haag -~ 550421 · · 

1039 
~ ·J,)40 

M,A,Schonjcels 
M,B,regi '-.,, _ •. · .. _ . 
R,L:G,}!Olissen . 
J.a:;ntena 
A.v.d,Meulen 
A,va.n Kuyeron 

20.09.58 (B) Loywe,g 657 , Den Haag. 661334. · · · . • 18,03,55 ( S) Cromvlietplein 78 ·Don ·IÎa-ag· ···· ., ... : ___ ;.; _ __:_, __ c •. - - ·· ·- · 
" 1 a41 
" 1042 
, 1043 

J ,A. GrC>C>_thuizon . 
T.Resódihtird;io · ', 
P.c.ooins · • · :,_.:;_ ; . 

IlT BALLOTAGE.-.. ·, .. , ... ··, 

04, 11 ,47 (s) Mag??.oliahove 8 Kwirltsheul 01742-:-508-~ _. · 
. : 01 .12. 5~ ( S) Zonneoord 82 . Den Haag · • • · 676017 
·. 14,06,52 (s) Schoeperstraat 88 Den ·naaa ·· ·· ' ' . . 

... .":-'· ,· . 
]',B,Alblas , 05.03.59 (B) . Melis Stokelaan 1017 :Oen-IIaag,.• 673.336 
R,E,lüblas .·-. 09,05,60 (c) Melis_ S_tokelaan 1017 Don Haag ·• 673336 ', 
A.van Os '. · '~-•· · .•,. 25.04.57 (A) Schaarsber(l'enstraat 182 Den Ilaag 653986 · •. 
:TI.G,A.Castoleijn._ .. _·._. ,,., 29,05,62 (P) Schevoningsebos 85 Zoetermeer 675204 ... :',M·,M,Wind ······· · ··- -··· 2

0
4
80

.0
0

3
9 

•• 6
6

5
2 

((1Pf) Ilortenrade 93 Den Haaa ____ ::. .. 2909.5'7c~ .. : .:.: .• : ... 
l.I.A,W.Wind ) Hertenrade 93 Den Haag 290957 
i~DRESWIJZIGING. 

C,T.W.v.d.Laan naar Landréstraat 343 Don Haag . '- . · ing • .1L.l- '· 7 4 , · 
I.LUBGEBOUW _,., ... 
Ho,gmaals maken wij. i!3do~éen \,rop at'tont, dat het -klubgebqµ:w vanaf heden aLl.oen 
no& op maa.ndagàvonà. ·voor dé li:oramissîovergaderingon .en .voor alle andere bolanc,
stollendon zal zijn ··aoó•pencL ·- . . . 

JlL:'i.RLIJKSE FEESTELIJKE KOMMISSIEAVOND. 
-. 

::et bos tuur ondersteunt aaarno dC> ui tnodi::;in;>;, die .alle_ koramissieleaen· en ovorico 
nodowerkers hebben· Ontvangen voor de jaarlijkse· kC>'rami13sieavond op zaterdag 1-5 ·· · 
juni a.s. Wij hopen, dat iedereen deze avond .voor· Lens. vrijhoudt, U bcmt,.yun harto ,:olkom. · ·· · · · 

!LlTERiil.li.L. ·. 
.,,, ..... , . --·:.:.. ... , .. · .. 

·;_ •. zullen aanvoerders of trainers ~ijn, die nog 1.Jallon ·of sleutels in hün hezi t ., 

' 



:1obbcm, I.v.m. inventarisatie van het huidige materiaal· verzoeken wij U alles, 
w:,. t Lens toe behoort-:1,. s ~· ,raa.andag- .. •in-te,, loveren· in· -het··klub,3"0bouw.-·----··-----·-·--·"--"·-.. -· -

~ > • ~ ' •,_,~•' ~"": ;,, L a ! ' • _-, 

l~STUURSFOfilMTIE -· . 
Op de laatste bestuu_rsvorgadoring he.bbon de horolll do Bruyn' en Nieuwenhuizon ' 
nodegodoold, da_t zij v.olgend jam:,, hun -bes tuurslidma-a-tschil.p ·niet · kunnen· konti~ .. --- _,, _____ _ 
,moren. Hot bestuur bèraadt zich.raomonteol over :hun' opv;olging.. · ·· : _ · 

LEl.'TSREVUE 

~o Lonsrevue zal i.v.m. vakanties 
cp 1 0 on 1 7 juli; ' · 

ïl] TEGENSTJiNDERS VAN LENS 1 • 

HOODENBURG 
LFC 
vue 
:Jilholmus 
DIIL 
XERXES 
]ION 
:.!OV 
,:ms 
,:JOH 

o?TIJNDRECHT 

(leiden) 
(loidon) 
(don haag) 
(voorburff) 

(dalft) 
(rott0rdar.J) 
(rottorda•) 
(r9ttordara) 
( schiedao) 
(dordrochii) 

dit jaar niet verschijnen op 19 on 26 juni 0::1 

•, 
' . Piot Roezen van het Schiedamse DIIS hoeft 

niet meer uit Milaan over to vliegen om 
ZJ.Jn klub naar de eerste klasse te helpen. 
De derde wedstrijd in de .,nakorapeti tie oo t.:oc:, 
prora[!tiê'pláatson · tussen DI!S, .. EBOII en Spartaan 
120 hoefde niet raeer te worden gespeeld; ·na C:o 
tweede wedstrijd viel Spartaan'20 af. Daarmee· 
kwam ook aan hot vliogensvlut;,3'e vootbalbostac..."1· 
vmi Piot Roezen con eind, want zoiets valt 
voor eon amatourklub financieel niet mee. Do 
gevaarlijke spi tsspelor zal niet meer voor ..... · -· ·· 
DHS ui tkcraon. Nu is dan ook eindelijk hot do-- · 

flni ticvc lijstje van tegenstanders van LENS 1 bokon:d. Dat kan komend sóizoon · .. 
oon hoogst interessante kompeti tie worden. Ovor do krachwverhoudii:lgon kunnen 'iro • 

;oen zinni& w,oord zeggen. IIoofdklassor RVC, die op Ilcineivaartsdat; nog door LEl:rs· 1 
:ot 3-1 word versla1,cn, hoeft ogenschijnlijk nogal wat nieuwe tegenstanders· viin· · 

-,::-:rs 1 verzwakt, Zo werd -door RVC araateurintcrnational Jan van dor Loek van· Xor- , ' 
:r,:,a aangetrokken, evenals De Klerk van Roodenburg. iiet Voorburgse Wilhelmus hoeft· 
~:lch ook dani(l' goroérd op de araatourmartt, terwijl ook in het Rotterdamse het no••·· 
::ico is gebeurd, Of· dit voo:i;- do betrokken klubs ook in allG· gevallen verstorkin:; 
1·otekent, bli';ift voorlopie een open vraa,cr-., LENS hield zich, zoals do laatste j,:,;
:c-on cebruikoljjk, wat afzijdill'; Ilot af1,0lopon seizoen· hooft aangetoond, uàt LEl:<IS 
.losondanks e~p •rol van betekenis kan sp0len. 

.:,'SCIIEID V,',N DIIR, en MEVR. IIIERCK. • 
i 

:;a vior jaar do zaken bij .Lens achter dè bar to hobbon 'behartigd, h0bbcm Mevrouw 
en Mijnheer Hierèk afscheid 5'onomen van onze v.eroniging. Vier.jaar lang hebben 

,,, "Joop en Sjaan" voor ons klaar gestaan, vooral op de maandagavond, dan liepen zi;;· 
Y'.èn komnissietafol naar kommissiotafol ora oen ieder te voorzien van drank on/of · . 
.Jtonswaron. !riet to vergeten, dat zij ook do inkoop ve1·zor1,don. Een taak, dio · vê:_,~-• -"·'· 
tijd heeft gevergd. DG rodaktic dacht naraens heel Lens· te ,kunnen sproken, als ' · ,-
,ïoop on Sjaan langs deze weff raogon bedanken voor de 'prottigo -samenwerking in d.o · 
,~olopon jar0n.· ,•·.; • 

Redaktio,. • 
:·::JDEDELING1!N Vl,N DE SEKO, 

::.II.Aa.nvoordörs worden verzocht do hen verstrakte ballen,· ·poffip on vlaggen volC,"0_1 .._,~ 
,r.Jok maandag 10 juni bij do Soko in het Kluffobouw in to leveren. .. .. _ ··--····-. 

::,:·JGITIM.'.TIES: Mot het oog ,op. hot a,s,, seizoen verzoeken wij do' Soniorledón hm1· · 
spolerskaarton to kontroloron. Indien deze op korte termijn droi~· 
gen to verlopen, is hot zaak zich zo spoedig mogelijk to laton 

. keuren. en·· do keuringskaart mot pasfoto zo spoedig mogoli jk tóo to 
g:ondon aan .D.hr.Ch.Bloks, Zoni:looord 85, toi0f; 29 ,28,38, 

o Sportkourinll' in Don IIaa,::r is gevesti5'd: Uostorpolikliniek, 
Goudenrogonstraat 58, 

:_;,Gchrijving kan goschiodon door ·:per giro Fl.8,- over' to maken óp gironumraor 
·:: .• 73. 15 t.n.v. Medische Sportkeuring, Don Haat;. 

'.,it Sokretariaàt is gevestigd Ilolvódorewog·No.1, Den Haai,, tolofonisoh · to boreik0.1 · 
.. lko dinsdag on donderdag tussen 11 ,00 en 13 .oo uur op nuraraer 54,46.41. 

-~TERliNENTOERNOOI OM DE GOLDEN CUP, 

·oJorora is hot Dordroohtso 0,D;S, crin geslaagd -do Golden Cup raeó naar huis te 
\ 



J.i.urn~:.m. •i·ucn 6aI onze ouurman .i; • .oo:. T. ·zich. J)ö.s l'.19' hC-t ~ar.i~~,.._1!,?,,n twc~ ., ~or~o.~ ,· .st_r~:f~~- :· ., . 
schoppen, nadat de finale in 1-1 was geëindigd, g.ow,onn<m. :: > :·;, .. , .. ,,.,: •. : 
IIot was oen bijzonder eeslo.agd toernooi, waarbij vooral het weer on do gezol~i:; -
heid hot niet lieten afweten, Onze dank gàa-t 'voóral-i.u:i.:t .. .riaar •. do :ho.r.oii.'.$.9_hp-;\..gs-
rochters v/d Lans en ]loek, welke horen or niet tGgon op zagen OO)l dubbel aan-tc.l 
1rndstrijden to fluiten, omdat twee kolloga's .het .vqlkoljl,Qn .l:i.oten, afweten, 
Onze orevoorzi tter Dhr,II,Houkes reikte op do hom bo,kend.0 wijze m_ot· oen toepa• cc·-
lijk woord na afloop do prijzen uit. . . ., . , 
De andere voreniqingo_n eindigden als volet: 
J"' plaats . V.V,P. " 5o pli~ts.:v~à.~nbur;h, .. " ., ... 
• ,o plaats Lens 60 plaats· Velo 
~~!:!S op het toernooi bij PÛttérslioek.-· __ ; __ - -~ 
Op schi ttoré~do velden, r.iaar .bij ro&onachtig ·woor, :tater 'OP dé dae stralende ·zo: ' konden do Lonsèrs niot.·:Lmporiorori, ·Dè poure wodstri'Jd'·toeon poule ·winnaar Kátwij'.~ 
·rord mot 3-1 verloren van Iroinenóord raet-1.-0. Tegon···stadgon6ot G.r;ravliot wa~ ,::a 
)cc1dstand 0-0, En tegen No.ptunus· werd do aii.nvan)rnlijk a011,or,10.n voo_r~prong van 2-Q 
u:i. t handen gogo ven, . 2·-2 word hot tenslotte. Ean goed c?,'Q()reanisoe:r:d ,toornóoi' was· :. · .... · · · Liorna voor· öhs voorbij, want slocht·s de ntmmers 1 on ,2 .van do pou,l_o·' s spoelden 
;üorna nog :toe;en elkaar. Voor do toeschouwers was ho;t .eni{l' opvallende bij Lens, 
'.lat hot eerste.kwartier van i:ïo laatste wedstrijd (tegonNeptuhüs)''li"öt bosto.vco'.:'•'. 
van hot hola: '!iö_ornooi .(l'O.f to zion: Mooi to'ioos werd deze toch echt niet ·zwakke tc-:;,nsto.ndor ÖJ?.··eÈ)n 2-:0 achterstand gezet. Hierna was"hot afgelopen, Er word woor .. l10orlijk priegel ·v'oqtbal · e;espoold raat als rosultail.t·, dnt ·Neptunus 'nog"golijk kJ, 
:wraon, IIoponli jk 'vciör · Lens zullen do spelers nae dikwijls voo tballeir, zoals -cli t .. 
0orsto kwo,rtiortJc,·raao.r ·ä.an con hole wedstrijd, dan twijfel ik er ni~t aan; of J.o thans verloren e;ee;ane pcsi tics zullen in de kortste koren worden heroverd, -.~1 
;ciot al eon· prettie :toernooi on .wat eigenlijk weer hot mooist.c ,w9:s, geen enkele. . . -1;:..i..nklank. .... .,. , .... -~ .... ~' ,. -·,-, .. _ . -~· ~. .- . . -·- ..... - •.. , '··"'-"·-: .. .. --~--- ... 

· W .v.d.Wilk. 
1;;,T DACHT JE WAT ? ! 

bo~ichton? Z~j doen ons tand v,n 
· jongste telg .van do fam,v,d,Ii,J·;'.: 
is 49 era, lang. Cees e,n .Ii:an.,101:o 

.... Cees v,d,Book on Ilannoko v.d.Beok-Sijgors ons 
do 15eboorte Yi"n hun zoontje Lennart-Arjan. Do 
is {l'oboren op 2il. raei 1974, woo15t_ 2960 gram on 
onze harteli ·jke ·ge.lu.Jhionson; • · • '. • ·. '· :-t,.· · · · - . :_., --><·'.'-.- -'. . • 1.'. 

De invaller-rodo.k'tour, vol.'gond j_aär wordt. bij J;,ons? lli j wordt" dan 15owoon 
"Rodakteur", • ·· 

·- Do Juko van'avond bovrooraddo?° 
· Dat Frans Dissoldorp niet aanwezig was. 
·· Ho doden raot do red.o.ktionolo go..,d.ko=inè? Die aa,o.t naar. Sjaan on Joop l!iorck. - Er voor geruchten do rond· docin bij Lens? Dat Fral;ls Fluraans aan do rodaktibtisf:.:· •·· · · · wil plil.á ts nor.ion: ' : :· ' . · ' ' 
- Er mot do "zandbak" is 15obourd? 
·- Daar is con prachtig raooi groen to.pijt op gelogd, 

Do Juko d.a9!it van do afwezigheid van Frans Dissoldorp? ... ·· · ··· .. T" .,_ •· • ··-- .. -· 

Zij .donkèn, ··a.at _dit hot logisoho gevolg is van do oponi115 vo.n h~t vis~oizo'ón. 
,;r op 2.t .. juni plaa_i;s: vindt? ', .. 
Juist, Do· 11.1.geraono .. Lêq.eirv;or15adoring. 

•.' ·.·, , .... 
- :)o spelers van het ·Puttershoek toernooi doden? Deze bedanken do hoer: Movromi 

v.d. Wille voor do voortreffelijke vorzor15ing va.µ do sinqo.so.ppels, broodjes·(~,; 
boste paard word weer eens voraeten) on natuurlijk do koeken. Lui, hardstikkc bedankt. · 

- Uo bijna hadden voraoton? Onze vlaggonist Cees v.d.Hulst, dió al ;do, ':j;oornóciion 
als grensro?hter ~ooft csofungoord, Cóes.;. bodo.nld · ! ! ! 

I'· • 

"ROGRJIMM/i. JUNIOREN EN PUPILLEN. . . 
. : . . . . .. -

Toernooi agenda, .. 
;,o.tordag 8 juni T. S, C. toernooi te Oosterhout vo.or· Lens 9, ~ 16 '~n- pupillen 1 • 

0. S. C •.. toernooi voor Lens C-'kÖran.' 1 7 /1 8, .· · · ' · ~==================================================· ======·============~====--~~---a .. s. zatordn.15 8 juni T,S,C,toornooi to Oosto;hout ;6o'r'.L0n~· 9·;· 1·6. 0ri pupillór,' ,- . ··.:(•·· . 
.J:.Li.l.:..'lVn.ng 13 • ÛÛ UUJ:: _• . ·: ., .. . '. ~ . . : . :'" . '' ·_, "' .... 

1 
·, 1T2.o.st oen 1 o on 2e"••prijs per póulo iè er· don wissólbokor to vàroveron door do · · 'l · · 



vereniging, ·diè de citiesto puntori h0eft · behaa:(.,;J,.'0 · 

De wedstrijden duren 2 x 15·· raini\~en, , ; . , . 
" , . . .. . 

Pr01>raföllia voor n,lle Lens·•elftallen :, 

14,30 .uur Oirschot . 
16;oo ·uur B,V,C; (Bil.tb.oven)·· 
16,45 ·uur T,S.C.. .. . . 

17. 30 uur prijsui troiking •. 

. ,. =-~ --~ . ·'- .. ~:. .;,. ; . ...... 

·,: ,., 1;:· ~ ... ~ ·' 

J. : ; ·, 1 : • " ~- . 

,. 

Lons 9:· 11.,v,Volzon, E,La.nclma.n, P,Perroyn, T,de Kok, R,v-.d~Laa.n, P,Hop, 
M,Woltors, S,Brard, O,Dorst, C,Schonkols, Ä,v,IO.oef, T,'s-Gravendijk,· · · 
D,do Niet. . 

Saraonkorast: 11,30 uur Lens-terrein, Loido~: .. li1,.~o.u!:~.:r• .. ----· .......... . 
:,o'1s 16: F,For:traan; W,Frantzon, R,v,Loon, O,Ilui_s,: R,Noordoloos,.J,.Overc-aauw, 

J',.Rienen;: p,;valkenburg·, R, V0rsteeg, C, Vorra0u).en, C,v,Bèek, P,Lqly-volcl, 
Samenkor.ist: 1'1 .30 uur Lons-t0rr0Jn, · Leider: O,Kortok~as •. · · 

Lens pupillen~: M,v,Zwol, L,Janraaat, R,Michols, R.Loveriks·, R,Groon, · -
· J.v.d:1tri0uwonhuisen, F,Rèms, F,Lekahona, M,Voonraan,·R.v.d;1Io0::, 
, M,Mèerr.ian,: A,v,d,Bur1r, R,do Jong,· ' . . 

.. Saraënkomst: 11,30 uur Lens-terrein.' Leider:' Paul v,d,' Stson. 
' . . " ' · ... ; . 

Voor dio väders, die zich.. bereid heb bon verklaard, a.s. zaterdag moe naar Oost;,:;.-,
hout :te· gaan, he·t v.o1goncio. Hot T,S., C. terrein, is het somakkelijkst to bereiken 
via do weg Jlroda-Noord. Ilet,T,S,C,torrèin ligt in Oosterhout n,chter het zwerabad: . 
,le Waranda. Wanneer. û deze we(i vol,}'t, behoeft. U niet doór,Oosts,rhou:t to :.-ijden;. · 
want zowel- hot T:s.c. terrein, als ho.!; zwembad, lii;t nan do woc-·.Breda-Oostor)1':1'.~ 
( roch ts); · : •.. ; · • : ,. .. .. • · : ,., :... . . . . . .. . · . . . . , , . 

__ a __ • _s_. ~-_za_t_~~r_·c1_n ... rs"'", _8..,' ... · JU~: _n_'i.~o_·.--'s'"',_C_._t_o""'e"'rn..;...o_o"'i_· ..;.v..;.o_o_r._L=on..c.s..;...C.c..--'k"'o"'in""b"-._1_7'"'/_1..c.8, il.an vang 11 , 00 uu~· •. 

Programma : ·Lens (:;.:..korab •. 17 /18 

. ": .. 

11,30 uur RKAVV 
12 ,30 uur ,.O.S .c •. 
13,30 'uur .Oliveo 
14, 39 uur RAS ' 
~ : ' . . . 

. . 
Lens C-komb.~17/18: ~ -. . 

F,Vorbarendse, F,v.Velzen, P,v,d,Bur.:::,. T):l,y.Luxeraburg, 
H,du Chatinier, H, Vink, A,de Jong', H,Iloppehbrouwers, 
A,Maas, 1f ,Jlalentin, D~PrÓnk·, 1f ,iieynen,. Ii,Éon.' · .. 
Sam0nkomst: 9,45 uur Lens-terrein, Leider: J,Colpà~·,. 

. . . , . 
Aii'SC!IRIJVINGEN: 

:!_~hriftól:LJ!f:.: vó6r
0

vrij4aea'vond l~.30 ·µur: b.i';) rah~_.p.v.d,Ste0n:, Nunspeo~laan 303, . 

Telefonisch : vrijd~n,vond t~s~on 18,45 en· 19,30 uur, bij dhr.G,v._d,std~~. tol. . 
39,86,94-

!WMMISSIE-AVOND 1 5 juni n,, s • 
.. 

7,aterdagavdnd 15 juni is het voor ons do afslu:i, ting van h·et seizoen î 97~/1974; · 
;)at hot eon gra.ndioze n,fslui ting gaat worden, staat al .;:ol _ v:ast,, want :alle pro1,::...: 
nonte Lens-leden worden op dozo avond verwacht,•Wij willen or hierbij.op ·wijzen

1 
· 

é!.a t de zo. n,vond alleen bes to_md is voor degenon, dia hiervoor een uitnodiging ho 1/:·r' :,· 
o:1tvo.n~én, _Omdo.t_' wij roed's het hole, seizoen op U hebbep kunnen rokoneh, doen 1-rij · 
dat zoii;r, ,zeker .,voór ,dóz.o eezelligo avond,. .. - ' ., . . " ' ~ -· ... . ; . '. 

· : Kn,Kó.,, . 

8 ~jurii "'1.,s; Disko-Avond; 

_•. ,s. zaterdag 8 juni is hot do.ri ·zover, De ullorlct.atstó disko.,:ii.vond. 
:li t koor is Kwiek Sport do eolukkige ora deze avond to organiseren.. Dus dit koor 
is er weer 1seon C;obrok aan vrouwen, Kwiek Sport hoopt;-. dat er .geen ·.gobrók :aan 
:ic:,,nnon is. Dus alle Lens-leden tot en met 1 8 j:,ar worden verwacht in do zm,l 
V"ln do Fatima-kerk op het Monnikendn,mplein.; · 
:,anvanc-·:i.s ··20-.coo uur.; Entróe Fl-1 ,-. 
Wij hopen op oon r:;root mmtai Lensleden.; ,,. ... · 

12ons' p. 1 ·,m :w 1 De blusscheritoernoói, . 
Kil.Ka; 

Om co,,' 9,.00 uur, het werd wn,t late':Ï;, ·om.dii'f oen leider· te. 16.at kwnrn; vertrokko11.;i · 
:è' 1 èn W 1 -naar Rotterdtm. No. ·het ·oponinaswoord van eon jougdçestuurslid boeomw.:. 



do wedstrijden, die 2x 15 minuten voor pupillen on 2x 10 minuten voor welpen 
duurden. P 1 suoolde zijn oorsto wedstrijd op het schittorondc veld togen è.o 
rnusschen, wolk~ in con gelijkspel ( 0-0) eindigde. Keeper Michel van ·zwol was i.1 
deze wedstrijd do grote uitblinker, Rinus viel jammor0 onoo3 na ca.5 minuten al 
uit met oen dijbccnblcssuro, waardoor hij de rost van hot toernooi vanaf do z~'
kant voledo. Do 2e wocl.strijéi tegen vue ginês org goed. Do uitslag van 2-0 worl 
bereikt door 3oals van Micha en R.ob, Teeon Botlek was Lens helemaal niet moor 'su 
houden. Door doelpunten van Rob, Hans, Micha en woor Hans on 1 eoal van Botlo!; 
werd het 4-1, In deze wedstrijd blonken vooral Roy, Leo en Fronk uit, De laats'..,, 
,mu.strijd toean VCS r.1oost do beslissing brengen, Al gauw stonden wc met 1-0 rcc'.·· 
tor. Even voor de rust bracht Hans de stand op 1-1, Hierbij moet worden gozo ;.'., 
dat cl.o VCS-aanvocrdor Martin wol mochiolp. Nogmaals bedankt ! ! ! Hierna maJ.k"!:o · 
Frank (penalty) on Martin, van Lens, hot karwei af (3-1 ). Lens P 1 was wo<Jr ::-: .. -
pioen. 
1T 1 dood hot helaas minder, wat volledig aan hun zelf te wijten is, 
1/e zullen dit manr voetbalmoeheid noor.1en, De oorsto wedstrijd toeon do Musso:.3.1 
oindit,dc in oon 0-0 gelijkspel. Dit was zeer zokor niet nodig geweest. Te vo~l 
kansen worden in die wedstrijd gemist. De twoodo wcdstri jd te3cn vue cring col·,\.
Ltg boter: 2-0 werd het door doelpunten van Leo en Patrick, De dorde wodstri~1 
c;inc; tegen Botlek, Uat de jongens nu ineens was overkomen, zal al tijd wol con 
::'Dadsel blijven. Stunteli[l' werd or gevoetbald on do kansen, die mon no(, wist t • 
croären, worden op onnozele wijze om zoop geholpen. Het moot wel worden crezo;d, 
ei.at hot die wedstrijd niet 1:100 zat. Een schot van Joop rolde via binncmkant p::. 

ov::,r cl.c doellijn, Waarschijnlijk hobbon do jon(,cns zich in do war laton brcni_::c:1 
ioor do alsr:1aar pratende schoidsrochtor. 
:Dc,zo wedstrijd ein(, door eon fout in de aohtèrhoodc met 1-0 verloren. Do lnats. 
·,rc,cbtrijd tccen VCS maakte echter alles · weer eood. Mot fantastisch voetbal 
l·ïord VCS wee;1,espeold. Nu lukte allos en het was de verdienste van de keepor v,c::: 
VCS, d.at do stand lane; dubbelblank bleef. Vlak voor tijd wist oen verdediger 
van VCS niets anders te doen dan oen voorzet van Patrick in eiecn dool to ko,:,:.-,:. 
Door dit resultaat word. do vcrcnigin6sprijs, oon wisselbeker, in do wacht {io
::,locpt. 
Onze dank eaa t ui ·c na:,,r de vele ouders, dio bereid waren do jOn(,cns van, en na·,,· 
Ilottordam te broneen. 
'.Tij hopen alleen, dat wij a.s. zatorda3 op dozclfdo ouders van P 1 noe oon bGrcJ 
r.1oe;cn doen. 

. ' '· 
llans Zoun 

:Dclfia-tocrnoci "Ja ik heb hem", Paul v.d. Stoo•:. 

,,fgolopon Pinkstcrzatcrdaa ook wel eonaamd "LuilakkendaB" r:1ooht ons 3e A-clft:t: 
lx,tcr (,GZCfid wat er voor cl.oor moest eaan, voor con toernooi aantreden bij Dcl:i:' '" 
,lic als gastheer optrad. Ze ·heb bon hot (,ewoton, die arr.10 eoodwillcnde Lcmslo{'.o. 
onder hon, want de rost was letterlijk aan het luilak vieren door zender raoo·2 
·~o blij,rnn. Mot kunst- on vliogwork wisten wc toch no(, oon elftal van 10 IJ'.:;: ~-. 

boon to brengen, dat uit do volgende personen bestond: J,Houtschilt, v.d,J.!our, 
Wi jn{iaardcn, B. Hui torman, Gerard Bloks, P ,Bortcns, Fr. Voeren, Marcel Magnco, ;-; 
Hoyncn, G.Boelhouwcr (B). Ondanks al hun inspanningen konden zij geen antwo,,:--.'. 
ven op het spel van komploto A 2-olftallon, dus was hot improviseren (se blazen: 
110udt do achterstand zo klein mocrclijk! ! Toch gebeurde or iets, dat aan dit st,_ · 
.'.'ontocrnooi con heel andere 1-rendine eaf, want de jcneens van Lens hadden olkc.1~· 
helemaal gevonden om in dozo laatste wedstrijd van hun Junioron-bostaan te pr~· , 
;i,m. over5obloven puberteitspuistjes kwijt to rakon, wa2.rvan Bcorso Boys de du1c 
t·orcl., On<ier Grote hilari tci t van Lens en schreouwci\.do protesten van Beerse Lo~-~ 
•·;;.ot onze koo:;;ior M=ccl, de hele nouto voor blok·to zotten, door uit oen gohoil 
~oelpunt rustig•dc bal wederom in het veld te plaatsen of er niets was gobcurJ, 
~odoondc krece; het voor ons dorde nog con humoristisch slot in hun poule, wac.rii 
ho~ enigo Lens-doelpunt viel en wa:1rop wo toon no(, maar oven hcbb0n gedronken 0:. 

hot seizoen besloten werd. 

:r'.:tvolr; B 1 - story. 
F,Fl=ans. 

Ccoc;-1 tozamc!1 r.10t oen tcrueeotrokkon middenveld wist de achterhoede hot stevi::; 
t' . .'.oht te houden on als do bal in de buurt v::m de eoal kwam, stond daar nocr kco:, · 
""-Il Velzen, die, vooral. in do. lucht, ijzersterk spoelde. Lens scoorde zc,lfs no_ -
1.1c.als, doordat Aad van Kleef van oen foutje van de ADO-a.chterhocdo profi tecrdo '-' 
lan,.;s de h:eopor wist te komen.In dozo s:;:,anncndc wedstrijd bleef hot 3-0 on Lens:, 
zich :campiocn noemen, hetgeen met een dinertje word govicrd.Hct sr.1ankto ui tstolé,: 

èo'; slot wilde ik noe; namens allo B1-spelcrs 2 pers. bodankon.M,Reuver, dio olko "
;tl·ijd vlagde en vooral Hnns Zoet, die ons naar hot kampioenschap heeft gclcicl, 
·c1 da:,,rom namen3 hccJ.·J31: !Iardstikko bedankt Hans ! ! ! ! 
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'\JêekbiacCvan d~ Voetbal vereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 
'JI'flîODIGING 
_·tLG!!TI'@lE:: ; ·:~.\-~.1~--l t", ,; ,. ' 1 ~ :·'.(J'' ·-.:.··-~•· 
\7JRGADERilîG' ;, · .. ,, :,,: ·;·•..:.-:-•i.ï: 1':<. · . : ''.'Ï • , 

-· .,.. ~-• . . 

.. -~·-· 
,;· ... •. -~- .. 

,, .,., ..... 

. i·-·, ···~r~.~-1~ ·•·-·:·· .· ::ierbi•j' worden àllè' leden van 18 jaar en ouder uitgenodigd de algemene ledenverr;adering bij te wonen, welke zal worden gehouden op maandagavond 24 juni 1974.in cr;s JclubgeboUîi'-; :aa:nvárïg ·20.jO .ii'tt:r;' Zoals gebru:j,kelijk, is ,deze vergadering "o!: toe · ganke:J,ijk ,vo·or ,:A_ .. ;·kl-as,i'ers ,' ·ci.ié<dé 18-jci:i;_ige leeftijd nog nîet hebben bereikt. · · In tegens.telling' tot· a'.ndere '·jaren worderi de stemgerechtigde leden niet persoonli;;:c ui tgenodi"gd ,'. hetgee1f eéh bespirîtlg oplevert i.an porti-'' en stenciJ.kosten. -Tijdens • 1 •• ~ ' ' . . • de vergader:i:ng koinen de -volgende agendapunten ":an de orde: ,• 
i. Opening door voorzitter Hans van der Kleij. 2. Ingekomen stukken''eh·•medèdelingen. · · · .. 
:, -Vaststel_ling van·de n'otulim van de op 13 augustus en 15 oktober 1973 gehouden algemene .J.edenver'gàderingeri, · 
~" l3eh;mdeling van het voorlopig verslag van het Financieel Kontrç,le Orgaari. 5, 1lospreking van het· ge1v-oérde b'eleid.' - . ''" .. ·• :Cespreking van het te· voeren beleid •. 7. ::,,. Vaststelling, kontributies_, minimum-donaties en inleggelden •.. b. 'fr;,:étstelling p0groting; ,· 
3. Ve±ki.:.zing 'besti.i.ur •. :·: .c',. --
). Vcrkiezîng Filiáricieel kontröle Orgaan. 
). Hondvraag. Eventuele vragen kunnen tevoren bij het sekretariaat · , worden ingediend. 
w:.z,r èHT nrn ·, -· 

,· )o bt j de,ie yergadering' behorende stukken 'liggen in de · b~stuurs'kam~r ter ·inzage. Jr zijn voldoende exemplaren beschikbaar voor leden, 'die de stukken willen nree-1c;:1on. . ·r-·•· . •" ~- - .'' · -. -_ .. : i, roorgesteld 'wo't'clt het iies'iuur in de volgende-samenstelling te kiezen: · ·· ,oorzi tter -. · . Hans van der ,Kloij ~ 
:cl:rctaris · ·: Gorard. van dèn $toen 
l0,1:üngmeestor 'vakature , 
:ornmissaris au1do Hallèon 
:ommissaris Cees van Beek 
I:JUHE LEDEN 

044 E,.1,1.A.Castoleyn' · .. 29--05-62 
045 l;l .A.M,van Kooi · -Ó9-12-55 
046 R.v.d.}Tat 2-9--02-56 
047 ;R,iP•M.Rovekamp 03--06:..60 
048 · J.;C,.Krijger • , 1'3-11-52 
01;.9. F.J.M,Blokland .. ••, 23~11-46 o:;o R.J ,de Wolf · , '06--06'-52 

(P) ·· :bedoms\,aarti-,og 878 Don Haag 
(A) · Storappolstraat 36 Den Haag 
(A) Zonneoord 140 . Don Haag 
(c) · liolwoversgaardo 317 Den Haag 
(s) Fahrenheitstraat 421 Den Haag, 
(.s)- ·Troolstrakade 275 Don Haag .. 
(S) Chopinstra.at 85 Den Haag_ 

.. 

~"'. ' ... 

675204 
682830' 
660640 
662372 
461126 
647797 
233404 

et trn.iningsschema voor hot seizoen· 1·974/75 voor do diverse selekties zi0t er · ls volg:t uit,.· 

o,1ioren a ·en b (Anderiesson)' ~P dinsdag.:.. en <!,onderdagavond .Jnioran 
/ 

:::1ioren 1 en 2 o •. l.v. dhr,Anderiosson op dinsda,g-, woensdag- en 
Jnicron •3·•ó.'i.v. dhr.Zoet op woensdag"- en vrijd;,,gavond, ,< • 

donderdagavond. 

mioren a-klasse o.l.v. dhr.zoet op woensdag- en n-ijdagavond. 
1nioron b-kltiss'o. o .l .\r'.· ~hr.Th.Hoefnagel- op maandag- en woonsdagävond. 
mioro:1-,:c-klasse o.l.v. dhr.Th.Hoofhagel bp maandag~ en woensdagavond. 
sdore informatie volgt t.z.t. 

·" ·- .... ". 

1 



JAARVERSLAGEN 
, __ , --1'·-··· • ........ • .... _., - -·-·. •' 

Do sokrotarisson··~h-ue-··divorso -kommi~-~i~~ worden verzocht hun jaarverslag 1 si·, 3- . l zo snel mogelijk, doch ui ter lijk 1 juli in te .. loveren bij het algemeen sokrot ,-rin.cit. 
~ ----- -- -- ------··-······--···· -~-,---c----",,---,,-:----,-:----,:=--==-,-- --.. -- ... - ---· ondanks kontribirt;ievcrlio-ging 

... ·--- --· ----··· '"" ·-··-···" 
VOETBALLEN BLIJFT GOEDKOOP 
Vootballen is een volkssport en zal dat voorlopig ook nog wel blijven, ondanko Qo omstandigheid, dat do bolangstolling voor de zaalsporten steeds meer toen-co:::t .· "· 7ootballen is ook de goedkoopste sport, alhoewel velen toch wel zullen aanhikkee1 togen do kol]-tribu:tio, welke togemroordig moot ,tordon betaald. 
Veel vootbalklubs; waaronder LENS, hebben jarenlang hun ]contributies betrekkoij~:: · ,.a~ kunnen houden, dankzij do inkomsten uit de Sporttoto, De belangstelling voor dit kansspel is de laàtste jaren echter drastisch verminderd en daarmee dé inkomsten van de klubs niet 'och· aktiovo tot.ogroep, Als het moezi t, komt er stra!:rj :J0:1 Nederlandse Lotto, maar v'olon hebben 'do indruk, dat die to làat komt oni do -teruggang bij de Toto op te vangen. 
Op de algemene vergadering, die aanstaande maánä.ag wordt gehouden, zal wederor:i' 0011 voorstel tot kontributieverhoging worden behandeld, Als men do prijsontwikkeling van het afgelopen jaar· in ogenschouw ·neèmt, dan moet men tot de kbriklusi·; komen, dat de kontributievorhoging vrijwel overeenkomt·· mot het gestegen· prijs in·. · :èoxcijfcr voo:r gezinsconsumptie (ruiir! 11 procent). In feite dient het woord·. "rorhoging" dan ook te worden vervangen door "aanpassing". 
Let is overigens nog lang niet zover, dat de vereniging op uitsluitend kontrib1.•.~:'. ;. ~nkomstdn kan drijven.- Zonder inkomsten uit toto, klubgebouw, donaties, entrool-~'-. fing, etc. go.at het niet. In dat geval zouden de kontributies tweemaal zo_hoo.:; ï,.ootcn zijn! 

Hot is traditie, dat juniorèn, pupillen en welpen veel minder kontributie bot·•--~ dan senioren. Kostenanalysos hebben echter ui tgewozon, dat dit ui tslui tond i'é.:. ,_ -eicel bekok011 onzin is. Eon junior kost do vorcniging 10 procent minder .dan o:: :::anior; de junioronkontributie bedraagt echter ruim 32 procent minder, Uit co,::. o-.rJrwegingcn wordt dit verschil evenwel gehandhaa_fd, -.J.I, - """~ 

? 

:Tag sto,3ds i§ Jhot zó, dat zelfwerkzaamheid de vercmigingskflston .kan drukken. Do vrijwilligers, die zich inzétten achter·'de bar in de kantine, of voor do. tot, , of bij do lq:'a11t011aktie, etc. helpen moa do kontributies op eon redelijk nivcmu to houden. Donk daar eens over na, als u de-kontributio betaalt on vraag uzolf cons af, wat uw bijdrage is aan het laag houden van de kontributio, 
G1.ido Halleen. 

-~{odactione1o terugblik op het seizoen '73-'74• 
.J:) ·15 oktober begon hot redaktieteam - bestaand0 uit Nico Drabbc éi-1 Aad Verv;aar·~ --~' jn toch niet te onderschatten werkzaamheden als zijnde "schrijvers van de Lena•; · :'-Jvlle". Herhaalde· malen hebben zij 0011 verzoek aan __ allo loden godatm · om mee to · -c;~•rkon é!.an eon, wat ·zij noemden, 0011 "verenigingsblad''. Dit' is tot· onze spijt :10oit gelukt. Zelden of nooit kregen wij to hor0n, -1;,oe of wat. Er bleek in hot .. _;olopen seizoen 0011· iodor naar do zin tè gaan. _Dit bleek echter niét het géval ·"o zijn. Vermeldenswaard in deze terugblik •is .echter, dat Hans ·zoun zich in do :;:,lopen maanden een voïwaardig 11 rodaktielid" toonde. In mei van het afgolop0n S', · :,oon zegd0 Nico Drabbe zijn lidmaatschap op van Lens, zodat hot r0daktictoam be-. ctond uit ondergetekende on invaller Hans Zoun. · VC'or het nieuwe s·cizoon zoèkt de rodaktio dan ook naar mensen, die plaats wille:,· ,1•~mo11 in dit team, Voor dÓ rest hoop ik volgend seizoen wat moor medewerking to '.::rijgen van A L L E lcdon. 

B3D./IJHCJE VAN JEANllE EN JOOP HIERCK 

Namens do rcdaktic, 
Htms Zoun 
Aad Vorvaar.t. 

,Joanna 0ri ·Joop Hicrclc danken bestuur ,m konmissics voor do blijjrnn. van waardt::' on d0 gehele Lans-aanhang voor do ondorvo11do11 vriendschap, 
Z·'.j w'onsen do v0roniging het beste voor do. toekomst on 11.oomcm het geen dofin:. t::.. a-"ncheid, want langs de lijn is nog plaats gono0g. 



llt!. i:ll"LJ\.LLJ!. l'J.Alt\.rl!,::i V.AJ.11, Hl!:'1' , i . 
:1JSTUUHS3ELÈÎD : :,: ; . ' , . . 

Fu :"7E\; ZP: .kort voor ',de• ·algemene. 'ledenvergadering staan, lijkt het· zinvol 
-alvast_ wµ,-t,•te;::prel-ude'rë'n,' zodat de deelnemers aan de vergadering· zich wel-
l_j ch;-j; l?.et,er· ItP de.ze vèrgádering' kiinnen voorbereiden, . · . 
In gesprekl,-ren met ·di ve·rse leden dè ,. afgelopen maànden heb ik een bevestiging 
gzvo~den in de:gevoelens·vàn het bestuur, dat zich èen zekere.kloof heeft 
ontwik..~eld,tussen dé groep leden, welke zich tot de selekties kutlrien reke
nen on. çlè _over.igen. Daarbij doet zich ··het mi,sschien merkwaardige feit voor, 
dat die.kloof, juist door···de groep ''.overigen" als zodanig wordt er'vare·u, 
terwijl, de ,-g:ro·ep·'gesele'ktcrnrden zich nauw bij de vereniging vérbonderi voelt, 
Ikt gesp._rek, _dat onige weken gelé,de,n i's gearrangeerd tussen bestuiir en Seko 
cp._orz,ijds. en· spelers -van de seniorenteams 4 tot en met 12 anderzijds :be
'doGlde wat dieper op die kloof.situatie in te gaan. :I:nkele schrijvçirs. ,van in
:;-0zonden' sttil~ken_ in, de Lensrevue -meenden, dat die kloof zou· zijn ontstaan 
2,ls gevolg' ,vah ·een· achterstelling: te weinig aandacht, minder goed· -materiaal, 
:ctc·. Tijdens de· disk1,1ss.ic kwainen allen echter '.;ot de ontdekking, dat in 
•:f'c'i te van achters-J;elÎing geen sprake :i.s, maar dat dit gevoelsmatig toch wol 
:rn · 1 àg • · _ · . ·. :, · . . . . · . . . . · , . · 
l,a,n het bégin. van· haar officiële wérkpe:i:iode (het huidige bestuur (_werd op 
1; · oktober 1973 geko~on) w,erd, aangekondigd, ,dat hot bestuur ,vooral aandacht 
wc..1'iste te besteden aan de sfeer in de voron1g1ng, waàrbij voor~l- gedacht'. 
werd aan sfoerverbeie:i:ing ton behoeve van spèlers vari làgere e~ftallon. -
Gelrnnstateerd moet nu worden, dat dit streven van het bestuur kèniie1ijk rii'et 
is geslaagd. Althans, zo voelt het best~ur dat zelf aan. 
~'ijdens onderlinge diskussies hebben de bestuursleden zich hèrhaaldolijk. af
gevraagd, of dan toch niet de oorzaken van do gevo\è)lsmatige"-ach:ters_1;e1,1:i.ng._ 
van voornamelijk spelers van lagere elftallen gezocht dienden te wordon in 
hot duidelijke streven naar hogere _pr:e?taties door de hogc:re· elftallen. De ... 
conclusie was echter, dat. dj, t streyon. C/P. zich gelen oor·zaak' kon zijn, çmdat 
vlko voetballer, - ·of ·hij· nu hoog of laag speelt - dit· streven heeft. Voet
ballen is immers een wedstrij~SJ?O:t't : .. men. speelt •om to ivinn°eri. . ' . ' . . .. . • .-•. 
Jol is hot natuurlijk zo, da't het bestuur met name voor d,e'selekti&-clftallen 
m,:,o.tregelen heeft genomen, welke bevorderlijk zijn àiin "het prestatiestrov,n: 
i~antrekkon vakbekwame trainers, invoering vorplic_hto'' training, ver be to ring. 
trainingsakkomodatie (veldverlichting, goed trainingsmáteriaal, eté.). 
Bewust heeft het bestuur de spolors van lagere olftálle.11 deze mogolij~.:hodcm 
oveneons niet willen onthouden. Ook voor deze spelers was.er een.tr!).inor·on 
oen trainingsmogelijkheid; ook voor de2,,() spelers_y_as '.or trainingsmat'crî:rai:f· 
00k deze spelers kondon desgewenst gêb'riiili. maken van het kunstine;tig· verlichte 
s-r)cGlvold. - :· . .:. 1 

.-.' .,_ ' .- : . '. ) . . - .· . ,· ' . 

:faar do' mening '!an hcrt bestuur warên' d:e1'halve de voorwaarden aanwezig om ,10 
s:;;rnlers vàn 'lagere olftaJlcn geen gevoel vàrf achterstelling te geven·. De . · 
pr;:i.ii:tijk w0es echter ûî.'t, ä.a:f; van de geboden mogelijkheden minima;al gebruik 
·.to:cü gemc.akt. . '.' : .... :· .: :, -. ~- ' ·__ . , · .' · : ' _ 
:n het bestuur werd ook.ovqrvogon, dat wellicht het'systeem van grotere•ver
:,twoordelijkheid voor à.è · qlftallen zelf (afschrijv~n; bij de aanvoerder;·.• : 
,.:'.l.ieriaal in elft.i.lbeheer, e.tè.) een roi kan hebben gespeeld. Vastgesteld· ' 
\,orc1, dat de binding van .de · spelers met onz0 Senioren Kommissie hierdoor ir. 
alk geval losser was geworden; slechts ,ic aanvoerders hadden - als zij hun 
t,111k tenminste serieus hebben opgevat - regelmatig kontakt me·t ·•sëko:..loclen. · · 
V::.stgesteld werd ook, dat de oigqn verantwoordelijkheid van de elftcllon 
'. nzoverre negatie_f moe.t hebben gewo·rii:t;' d.i.t. sommige elftallen te "dikwijls 
~nvolleüig in het veld kwamën, hetgeen moest leidcn·tot ontevrederihoid bij 
:L, gocdwilloµde. spelers. Hot komend seizoen zal hieraan veel. aandacht b0-
stoed m'ooten'worden. Ioileroen zal moeten helpen hot streven om op z'n minst 
mot, volledige elftallen in hot veld te komen te doen slagen.· V66r tle aan
,-il.nG van het nieuwe seizoen zal hot bestuur doze kwestie mot de "S-èko en ,1-. 

'':,.. 

3 



~.:mvoordors goed doorpraten Gn gezamenlijk zal do bolGidslijn'. uitgostipp.Jld 
:n,)Gtcn worden. ..,.- .... ---.,~ .. ,. .-.~ L: . .ii.!. : . -.~ _ 

. ·...-...-------·---- ... , .......... --,-~ 
Een_ do;rdo ~spekt is: de ge~o).ligheid ,in hot alg~\Uo~n, , Daaraa!l moest_ h~t 't _ 
;,fs;qlopqn Jaar wel ontbro1rnn als gevolg van de J:l~uwworkz<1amhodon. Dit offer 
moest wol gGbracht wordoi:i om_ daarna moor en betere rhogelij!choden to hebben.' 
o.':ir· do sfeer. in de vereniging te verbeteren. Hot bestuur_. J;ioopt van harte; 
:let·' de_ loden -die mogelijkheden ook· zullen, benutten, He,t 1 b,éstuur · zal niet n'i.!.-,, 
Lè.•ten de.erbij suggGstios to doen,. maar van de lodGn r;1ag n~tûurlijk. ook ,ló 
nçn'hge ci:'oativi toi t wortlen vèrwacht. •Van groot belang acht _.he-;t, b'e,stuur hcj:,, 
:!at de klubakkomodatio (wie verzint.er nu 0.ons een goede náam·voo:i:.,ons klub,-
1,Gbou~, en de verschillende ruimten, yelke zich daarin bevinà.en?)"'een eert.rum 
w;;rdt van alle veronigingsakti vi toi ton, Het· hoeft straks, niet· meer, _,lht äe 
Lc;-isrevuo elders :irordt verva-:i.rd;i.gd, dat .kpmmissies elr1crs vprgad~ren, otc·, 

i'cnslcitt0' à.a'n_- aandach;t ;voor ·het themu van· dit epistel. Het bestuur kfü1 c1e - _
pooistc plànneh mák!}n, 'rtmar als nieniarid bereid is ze uit te voeren, ::c.n .-

·.- Vcrahdor:t cir nog 'riitits,_ :be feitelijke 'situP.tie is• nu eenmaal z6, dr,t ook·.:: 
"!:lestuursiodon maar vr:i'jwi°lligors zijn, die niet vorder kunnen gaan d-:.in' ho-t 
b'cschikbaar stellen van hun vrije tijd. Vo0r de "kommissioavond" hoeft ,:o. · 
I:::mtak;t !Commissie (KaKa) ongeveer 120 'uitnodigingen verstuurd aan kommissio
leJen en ·m,cidew'orkers.· ilat betreft in allo gevallen mensen, die een stukje. 
·v"ii}e, ti,j_d '"i,h Lli:NS · nuttig besteden, dus handlangors zijn van ·het' b'o.stuur, ; 
Jon ·rosP,o,]s.t_q;bCJl aantal, dat ocht'or uitbreiding be hooft,, 

_:~r is nog 'fcl'ol "to doen in L:8NS, ' .. 
: • • J ' • 

Guiclo Halleon. 

I::',):DiilllELINGEN .)SEKO: 

Vèiorlopig oofe~progr(lf.l voor Lens 1-2.'..3. 
•· • , . 1 . ' 

4:a11gu_stus: R,K.W,I.K,1 - Lens 1 '.en R,K,w.r.'K.2 :.:-L~ns 2, 
11. q.ugustµs D,S,O.1 :_ Lens 1 on D,S.0,2 .- Lcm~, 2 en D,S,O,3 
18 /è.ugustus · A.D.O,4 - Lens 2 . _ _ _ , .- _ : .. ., · __ " 

, •·, - · . Lens 1 - A,D,O.3 en Lon.s 3 - _A;:b.d,,5, . 
?1 \,u~~~~-' (~oc~sd.) _. . . · '·" ' ' ' -

Lens 1 - Loósduinmi :1 · 
' ': -~ ., • ·, : j •• 

· · · - Lóhii•·2' - Loosduinen 2 
25 uugus\u's i _, · \iios '1 '- Lans' 1 · 

· · - ";,_ Vi'os"2'- L'ens 2 
i, ~:: .. 

Lén's 3 - Vios _. 3 _.:~.- . 
. A--,-klussers, dié· in het nieuwe seiz·oon senior worden 

. ' 

'. 
), 

- Lens 3 .• 

' . 

Do volgende 

zo=~~o~dt~ 
spelers worden vorzooht hun pasfoto (mot nao.m e~ geb,datum -~ohto;op). 
mogelijk in to leveren bij C:A,Bloks, Zonneoord.85, Tel. 29.28,38. 

C,P.Boç,seken 
'P.A.Driosen 
A,M.Jungschltigor 
M,M,Magnee 

, .. '"'J 

.. 
' ' 

L, J,l,i/}\r.lS 1 
P.fl.~·Booms 
Th.C.Hcemskork 
C.P,Lelieveld 
T .P. V .os' 
J_.A{v.Rijn• ·· 

M. j. van B°aggurn 
·A,Brouwer 
A,J,Hoynen 
W,A.v.d,Lindeil 
E.B.ReeGink 
A.H.Schneidor 
T, Veeren 

- 'J';P,Ruytors 
H,J,Stravor 
P,do Wolf 

. ":.:- . 

a·. It, Trommelen 
:l-.T-.Zoun -

rttEVEiinra M'ATERrA.A1 ' 

:.an'. àns 'verzoek aan de:aanvoordors om inlevering i/ij, '\Oa~s gewoonlijk, bijna, geen 
eohoor,gegovon I I.v.m. vakanties e._d. is or 'n 6ogoli.jkheid oo bij do heer 
'.' .-Uioho~s Sr._ .!!f! tol. afspraak alsnog t~t i~lovoring, t? komen. Tol.no,.67 .86 .87,. 

1 Soptcober _b_ogint do "kotipoti tic, J!lo" spelers, d·ie nog mot vilk:an tie. zijn, -golieiron 
cli'll' 'tijdig ·op te •goven· ! ! 

·'. . ' . . .. 
'.,.~T DACHT JE }/AT ? ! 

- Otto doodziek maakt? Deze rubriek! Da's vrooad. 

-~ Br volgende week niet gebeurt? Juist do Lonsrovuo verschijnt niot. 
4 



- De redaktie doet? Die wenst iedereen een zonnigo vakantie toe. 

- Er moE~2P-_· bagiij~J ! !IR.~ ... :.~ ... •-~-•~--~ ..... ~ ..• . ~: .. ~-~l ----· ... 

- Nederland op dàt toernooi klaarspeelt. 

- Er me"ió' hët. -;ïöi;-\iê-·;;.;ïä:-·aan de hand is ? Dat begint al aardig op een "biljartl· -
ken" te lijken. 

- Er maandagavond te bewonderen was? De nieuwe Sjaan (B.O.) en Joop (H,B,) nar.,en 
plaa:ts ttchter do ç_àr. 

- ,~ad 'Verbaróndsè''do'et? Deze dankt het bestuur voor de fruitmand, _dia hij na zij;; 
moniscus-operatie mocht ontvangen. 

- :Cr met de-~bek~r' va:n het Velo-toernooi vá'.ii"'A 6 gebeurdo. Deze moet onder do o"o'; 
van de leider '(F.Fluriians) zijn gestolen, ,Wil de betreffende speler deze beker 

·in komen leveren. ' . . . . 

LrnVANG .SEIZOEN= 197 4L5 =voor .. JUNIOREN 1._PUPILLEN = en WELP~f. 

!'Tauwolijks zijn do· laatste. toernooien vorsp0eld, of wij denken alwe0r aan -het · 
ni0uwe 'sëi'izo0n, waarin do· kor.ipcti tie alweer op 31 augustus begint. Die pa.ir m2.-~..;1_;_
jcs zijn zo om 0n wij r.iooten dan mot onze elftallen gereed zijn. Voor de kompoti
tic start zullen er enkele oefenwedstrijden zijn. · 
He.ar eerst komen nog_de"spor"j;kq.mpen .. en.de zo. hoog nodige vakanti-o. Wij wensen 
al onze ieÏlén ··èen· prettige tijd en r.iooi weer to 0. 

;_TTENTIE A-KLASSERS 

"'.ïij' moeten wel ·zç, spóed;j.g mogelijk van_ jullie weten, wie er absoluut niet op ze.-
. tordag of zondag kun Óf wil spelen. • . _ -•- . -

. "J'ullie wansen d.iáromtrent raapten wel v6ór 5 juli a.s •. bij het Juko--Sekretariaat 
ko'rtbo.D.r· Worden· gmiw.ctkt.. · · 

·ifoohtèn wij op genoemde datum niets hebben vernomen, dan nemen wij aan, dat 
jullie zowel op zaterdag als op zondag kunt spelen. 

Juko. 

r:.osul taten B-kl,:issers · · · · x 2 -punten ih mindering 
:,.fd,B 1 afd.B 8 afd.B 11 

LEHS 9 · 22 37 LEffS 10 18 30 Gona 16 ., 31 
,•• v.u.c. 22 - 36 O.D,B. 18 - 28 LENS 11 17 - 25 
; R .• v"c. 21 - 30 . Vios 17 - 24 Or.Blauw 17 - 24 
-~\_-:~D •. o. ;21 - 25. B.M.T. 18 -- 21 G,D.A. 18 .:. 24 

QÜièk. 21 - 20 Rijswijk 18 - 20 P,D.K, 17 - 21 
·· Rijs'irijk · 19 18 .Quick ' 18 15 : t die Haghe 17 13 
. D.H.C. 20 - 18 Schevcmingen 18 - 14 v.v.P. 18 - 11 
.Velo 2_1 - 18 ... · Ooievaars 18 - 11 G.D.S. 18 - 11 
trostlan!lis 21 J8 .Oroovliot 1 d - n a.s.c,. 17 6 0 

D,H,L. 20 - 11 Ra.va 17 - 7 H.M.S.H, 1 7 - 6 
v.c.s. 20 11 
ÏJ.s:o. 20:-, 6 

·ufd.B 17 afd,B 27 afd,B 30_ 

Quintus · 18 - 31 Nivo 16 - 25 v.v.P. 18 - 30 
LCiiS 12 18 30 Todo 17 25 Loosduinen 17 25 
11as 18 23 LENS 13 16 23 LENS 14 18 23 
,:ostcrkwartier 15 21 'V.V.P. .16 22 Ras 16 17 ,• 
S, V-, G, lf •. 17 - 21 H.v.v. 14 - 17 G.D.Jl_. . 18 - 16 
".}uick 15 11 ·Triomph x 15 11 Cromvliet 14 15 
Cpoorwijk 18 -· 10 Oçiovaa.rs 15 - 10 Wippolder 12 - 11 
J.H,B.R.K. X 17 - 9 Quick St. 16 - 6 Duno X 16 - 10 
0,D;B, 15 - 7 Celerit.is 10 - 5 H,M.S.H. 9 8 
P..o.vo. 17 - 3 Scheveningen X 15 - 2 Vios 14 - 6 

Olivoo 11 - 0 

Do· eindstanden van do A- en C-klassers volgen, 

Lans P 1 Seizoen 1973-1974. 

Do.spelers van dit elftal hebben dit jaar niet stilgezeten. Er werd in tata.il 
maar liefst 76x getraind. Roel Bloks miste slechts 1 training, terwijl Rinus, 
Fred en Loo ieder resp. 73, 71 en 71 keer trainden. Proficiat ! ! ! 5 _ 



Ook ao.n wedstrijden ontbrak hot deze spelers niet •. 

Gespeeld Gewonnen 1;elijk verloren :12untcn doelpunten voor .. on tegen 
::011pt • 18 11 2 5 24 29 16 
lrionds. 14 10 0 4 20 49 16 
!~o'èo.a.l 32 21 2 9 44 78 32 

U ziet het, geen gek resultaat. .,, . 
De doelpuntcnr.iakers w=en: Ho.ns 20, Micha 18, Richard 11, ],[artin 9, Rinus 8, 
Fred 4, Roy, Leo, Martin Leyn ieder 2 on tenslotte Frank on Rob 1. (Toernooien 
zijn niet meogcrokond). · 

In do oefenwedstrijden voor do korapetitie werd niet zo goed gespoeld. Wel ra~g 
worden gezegd, dat wc togen vrij sterke teams uitkwamen. Verloren word er van 
Quick P 1 (1-2).; Quick Stops C 2! ! (2-3 en 1-2). Van E.M,T, C Komb.1 werd oot 4-2 
gm-ronnen. 
Ook in het begin van de kompotitio zag je, dat de "oudere" en nieuwe pupillen 
zich nog aan elkaar moesten aanpassen. Hierdoor verloren wij wol.enige wodstrijdcin 
onnodig van D,H.L. mot 2-0 en van 's-Gravenzande en Vredonburch met 2-1. · 

·-Do stand na 6 zaterdagen was: 

gespoeld gewonnen gelijk 

6 2 1 
Dit was niet zo'n best resultaat. 

verloren punten 

3 5 

Doelpunten 
voor togen 

6 8 

:::la= kwara echter verandering in. In vriendschappelijke wedstrijden werdafgorc"-'· 
~end mot D,S.V,P. 1 6-0 en Vorburch (voorwedstrijd) 4-0, Ook word er 2x van 
Quick gewonnen mot 2-1 on 3-1. In do kompoti t!.G ging hot ook al stukken boter, O
verwinningen op Velo 2x en ·V,C,S, raot ros~,-. 2-0, 2..:1 en 3-1 on een gelijkspel 
tegen 11..D.O. 0-0. Van R,V.C. werd mot 2-0 or.nodig verloren, Dit gaf het volgende 

• "beeld tot en ·met de wintern.top. 

gespoeld · g-3wo~ncn g0lijk 

11 · 5 2 

verloren 

4 12 

Doelpunten 
voor tegen 

13 12 

Hot spel wç,rd langzaraerhrmd ook iets steviger en zeer zeker produkticver. Na de 
winterstop '.Mcrd nog rJa= 1 x verloren. In do ·laatste 7 wodstrijdciri" wcrdel:f. in ·totO:'al 
l6 doolpunj;on gemaald cn· 10 punten 1sohaald, V,V,P,, Rava~ Rijswijk Gn Laaklq.-a~t:j.or 
en Crom·J"lj,öt uordon mot resp. 2-1, 4-0,. 4-1, 3-0 on 2-1 verslagen, Alleen vnn, . 
V,C,S, ~~rd mot 1-0 verloren. Maa.r ja, daar is in do· toernooien al Gen paar koor 
moe afgerekend. Do boste· wedstrijd van ·hGt seizoen was .. op 9 ma=t 1974 thuis togen 
A,'D,Q;. P 1. Er woril. in deze wedstrijd nog harder dan ·in allo andere wedstrijden. 
geknokt _.;,oor i.odoro motor grond. Dit rosul toerde in oen_ 1-0 zege. Er word gevoet
bald met 100i% inzet. Dit is ook .0011;:: erg ,positief punt.van allo .spelers.: : . 
Op do toernooien is fli:t 90n belangrijke factor gebleken •. Vooral bij zeer ko;rto .· 
tijden (2x 7½) is dit van groot belang. Hot Rijswijk-toernooi word gewonnen. ~o~ 
vans word P 1 ui tgoroepon tot hot boste elftal van hot toernooi. Elke spcüor ... 
kreeg hiervoor oen bokaal. Hot Lenstoornooi was jamr.ior genoeg oen zoor zwak toer
nooi van onze kant. Het werd con 3o prijs. Bij Vc;I.o eindigden wc op con g-:idoo;I.do 
1o plaats, torwijl"de to·ernooion bij D,H,L, èfi dë lfüsschon werden gewonnen,· ... ·· 
i,fgolopcn zaterdag bes1o-ten wij het seizoen mot een toernooi bif T,S,C, Ondankn · 
drie. afschrijvingol').· kmmen wc zoggon, dat er erg goed werd ge.voo.t.bald, Do"oci:sto 
uods._t:r;ijé!,_:t;_c::,gc:m .. Q:i,:i;sgl,q.t _eindigde. in. con 3-Q,_:,;ogo door goals van Rob, Hans on '.Ro
nald.". Tegen B, V .c. word het in de· stromende regen 1 ~J voor ons ·door eon goal vai1 
Micha·. Helaas ging de laatste wedstrijd tegen T,S,C·, geheel ton onrochto vorloro:'1 
mot 1-0. De man in het z,mrto pal· zat echter te veel togen·. Maar.mot E 1 on C l 
,rnrd· toch do vercnigingsbèkor gehaald. !{est 1üj all,; spelers van P 1, Ron: do Joni;, 

('.;'Jdio vb.ak reserYe s'tond -cif erg goed racospcoldo on··n'atuurlijk allo ouders·, die ons 

6 

elke weck hebben vorge•zo·ld, nog to bedanken. · 
Zij hebben· or samen con onvorgotolijk seizoen· •van gemaakt. 

Paul v.d. Steen. 

;fat Welpen I Seizoen. 

:,c.n hot eind van dit seizoen kijk ik r.iot plezier terug. op 12" jongons,,. ... dio .van 'hot 
begin af .aan, hard )).ebben gewerkt on getraind om de beginselen van h0t vootbq,lspo~. 
machtig to wo-rdc,1. Dat dit is, gelukt, kan 00n ;rogol1.iatigc bezoeker van Îfol9on 1 
alleen maar bovo?tigon. In .hot begin was hot allomri:,:ü niet zo best, Na nauwcli~'c; 



con oefen-wedstrijd begonnen we aan de kompeti tic. Dat dit geen optimale voor'.;,_,_ . .:.
ding was, bleek al snol. Drü, maal op eon rij vorloron we (o.a. v.u.c. 0-2). 1îa con 
l:loino wijziging in do ploeg werdon wc door V.C.S. weggospoeld 0-5. Vanaf rk,t r.;o
r,1Cmt is er con andere (hardere) lijn gevolgd. Onder elkaar had m,m vóór oen wee.
strijd voel plezier. Het gevolg was, dat men ongekoncentreord het vold instapte. 
oo:c op do trainingen moest on word moer inzet getoond. Dat dit zijn vruchten :1:i:'--
1-1ierp, bleek al snel. Togen ADO word onverdiend mot 0-1 verloren, maar kwa spel 
J;:uam hot er eindelijk uit. Togen H.V.V. word do eerste winst gepakt: 1-0. Hierna 
hebben we nog maar één wedstrijd verloren (R. V .c. 0-2). Na do winterstop was allorJ 
ogniouw ingodoold. lfo zaton mot vool mindoro ploogon, waar dan ook mot grote cij
fers van word gewonnen. Met spanning werden de toernooien tegemoet gezien, W'1ari:~ 
:rij onze tegenstanders van voor de winterstop weer zouden ontmoeten. Deze toer
nooien word.on oen doorsla:md suksos. Hot Rijswijk-toernooi word. gewonnen. Hot Lonr:
toornooi eveneens. In dit toernooi moesten wc spelen togen hot erg sterke Foyonoord. 
Dit word. wol de boste ·wed.strijd. van het seizoen. In do eerste helft ·'Word Foyonoor:l 
ia do verdediging gedrukt. Do aanvallers r.iaakton do verdediging holeI:laal gok, raa:L' 
het duurde tot vlak voor do rust, to,m wc à.é vordiondo goal J:1aakten, Deze go:cl w:co 
volgono hot boekje. Joop stuurde onze "zoef" Edwin do ruirato. in. Loo was uit do 
spits weg on had zijn man bij zich gohoudon. De voorzet van zoef kon door do n:1"-r 
binnon gekomen Patrick wordon verzilverd. De tweede helft word Lens in do vorC:.od.i
ging gedrukt. Maar toon lioton deze knapen zion, wat voetbal was. Er word golu~okt 
voor olko bal on do buitenspelval werd op magistralo wijze gehanteerd, Do verdodi
gin~, J:let een uitblinkendo Ron de Jong, hield zijn hoofd erbij. Eon vordiond.o over-
1rinning was hot gevolg, Onze jongons vonden, dat do prijzenkast nog wat kon worJon 
opgevuld, want op hot Velo-toernooi word weer do grootsto beker toegeëigend. Ook op 
hot H.P.S.V.-toernooi was het niet anders. Hier word (wol togen wat mindere codon) 
oorrstr·-e eland voetbal gespeeld. Do latere numraer 2 in de poule word met 6-0 ver
slagen. Als leider kroeg ik van de diverse mensen koI:lplimonton voer het af en too 
1,riljanto voetbal. Patrick wist op d.i t toernooi de meeste doelpunten to maken on 
ontving hiervoor een prijs. Opvallend was wel, dat do eerste vier op de schutters
lijst vier Lensers wnren. Het laatste toernooi werd in Rotterd.ara bij De Muss0:t.on 
gespoeld, Hier moesten we in de poule genoegen nomen met een 2o plaats, maa~ '"et 
P 1 saI:len wisten we beslag te loggen op de wisselbokaal. Voor poule-prijzen word. 
,ln..'1 ook niet gespeeld en dit hebben de jongens waarschijnlijk geweten. Op dit toe~·-
11ooi moes ten wc tegen V. U. C. en V. C.S. , waar we in het begin van de koI:lpei;i tic to
con verloren hadden. v.u.c. 0-2 on v.c.s. 0-5). v.u.c. kroeg nu een voetballos vn;.1 
ons (2-0) en v.c.s. kwaI:l er ook al niet zo .. host vanaf (1-0). Al met al een af
sluiting van een schitterend seizoen. Ik bedank de jongens voor hot ploziorigc sci
~oon on wens hen veel sukses bij hun verdere voetballoopbaan. Als laatste, maar 
zoor zeker niet in de minste plaats, wil ik de oud.ers van de jongens bedanken, die 
altijd mnar bereid waren do spelers bij do uitwedstrijden te vervoeren. Mensen, 
harcl.stikke bedankt. 

,;:PORTK:.'J,IPEN. 

Op donderdag 20 
Voor Leusden om 
voor Borculo ora 
voor Uoort or.i 

juni zijn de bijeenkoJ:1sten voor do sportkampen. 
19.00 uur 
20.00 uur 
21 ,00 uur 

Hans Zoun. 

.')c,zc bijoenkoJ:1stcn worden in ons klubgebouw gehouden. De leiders zullen op cl.ozo 
avond uiteonzetton, wat or op de kampen gaat gebeuren, Tevens worden jullie ver-
zocht OI:l de zweI:lverklaring meo te neraon. · 
Ook jullie ouders zijn van harte welkom voor hot stollen van enkele v:ragen. 
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