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DE LE·N.SRE.VUE 

Weokblád van do Voetbalvereniging Lenig en Snel f·J· . ,-. '-----------------------------~----------.,,.-----'-'-
C 

·(OFFICIELE 
;• il! 

. , IN l!ALLOTAGE 

··· G.L.llentvelzen 
R,A.de Kroon 

, .. H.C. Valon,tin 

MEDEDELINGEN' 

20-01-63 
12-10-63 
02-12-63 

· : vfIJZIGING:EN LEDENLIJST 

· •.875 J,J,Franke naar Goestweg 8 Naaldwijk 
· 175 C,A,Grimbergen wordt ns-lid 

" 700 R,Bergenhenegouwen naar Lonnekerstraat 30 

De Rade 17 
Maartensdijklaan 406 
Melis Stokelaan 2410 

816 C.A.Hazelzet naar Van der Marckstr 7 Voorburg 
234 ,LP.Hop naar Dr.H,J.van Mooklaan 317 Rijswijk 

·· 235 J.C.Hop idem 

833117 

236 P,J.Hop idem 
~-237 P,W.Hop idem 
' 266 J .~\..Keotman naar Dijkwater 125 Zoetermeer 

284 J.M.v.d,Kleij. toevo_egen telefoon 252556 
î ,AFVOEREN LED:ENLIJST 

'·' 894 . T. C ,Bogisch ( d) 
~ 282 P.H,Kièin Breteler (s) i . 
.,_, 427 V,W,Pouw (b) 

537 B,A,Vask:jl (b) 
755 J.J.van Geffen (a) 

Pl!.SFOT0 1S ==-===:=== 

662 
502 
657 
671 

A,G.van Luxemburg (p) 
W,J,Snijdors (a) 
J,W.Hof (p) .. 
J,C.van Schaik (s) 

672532 
674632. 

Do volgende spelers worden inot klem ver.zocht een pasfoto .. in to leveren bij do. "· 
SEKO en wol bij M,Blok~, Zonnooor~ 85, teL 29,28,38°: 

F.v.DÇ3-0len, lf,Duiverman, c;Kortekaa.s, A,F.G.v.d,Ifaer, 
J.M.R0uver, T.P.J,vnRijn. 

Zonder legitimatie kan er b.eslist niet worden gos.peeld. 

START KOMPETITIE 

1 en 2 september: serl1oren 4 t/rn 10 
alle junioren 

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

MEER ICOMPETITIEWEDSTRIJDEN Sl!NIOREN 8-9-10. · · 
Op aandrang vo.n_ een groot aantal klubs - waaronder LENS - heeft het bos.tuur van 
de Afd.Den Ifo.ag van de KNVB besloten de afdelingen in de derde klasse uit te brei

. den totJ2 teams. Dit betekent, dat de elftallen in deze afdelingen meer kompeti-
... tiewedstrijdon zullcin sptden. Ons ·Be, 9e en 10e elftal waren hot afgelopen seizoerr·· 

;.·· ingedeeld in afdelingen ll)èt · tien elftallen, zodat zij slechts 18 kompoti tiewed- ·. 
· ,strijden konden spolen. Alà' govólg van de uitbreiding zullen dozo elftallen do ko-

'·· • monde kompeti tie 22 wedstrijden spelen, 

':TRAil,ERSCURSUS D 

Onze leden Theo Hoefnagel-en Hans Zoet hebben het afgelopen seizuen deelgenomen 
arm de trainerscursus D. Zij !1ebbän a.an_ b,et. eind ervan het e=men met goed" gevolg 
afgelegd. - ..... - · · 

·JEUGDLEIDERSCURSUS . 

,• Paul van don Steen hoeft he·t 'iifgelopon seiz·oon mot suksos de jeugdleidersoursus 
,, van do KNVB/NKS gevolgd. Hiermee is _htj oen v11,n de weinige gediplomeerde jeugd
. leiders. van onze vereniging; Ben Osse, die deze kursus eveneens heeft gevolgd, 

hooft niet deelgenomen aan het examen, . 
, Hot bestuur wijst nog eens op het grote belang, dat zij hecht aan het·volgen van 

·, ''ta.eze kursus, die ook het komend seizoen weer zal worden gegeven ( 12:. _aycm.<l.,m). · 
, fordt hot examen met goed gevolg afgelegd, dan worden de kosten van. hot volgen 
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van deze kursus 
Bolangstellende 
G,v,d.Steen. 

( ad Fl. 35) door do vereniging betaald-, .. · 
leiders kunnen·ziçh,,.o.pgeven ·bi'f'onze Sekretaris Junioren, de he-br -... -

KOMPETITÎE INDJTI,ING SENIOREN 1-2-3 . 
2e klasse A •• 
LENS 1 __ . _ .. _. 
blauw•"zwart 
dhl 
laakkwartier 

lfc 
lugdunum 
naaldwijk 
rkavv 
texas/dhb 
velo 
verburch 
wilhelmus 

s !, res :2e --kiassè B . ' 
LENS 2 
ckc 2 
dhc 2 
feyenoord 4 
gouda 2 
'de musschen 2 
ovcrraaas 2 
postduiven 2 
rfc 2 
st volharden 2 
SVV 3 
vos 2 

. .. 

-··· ,~ 

ras: 3e _klasse C 
•• _LENS 3 

dhc 3 
. dhl 2 
hbs 3 
hmsh 2 
naaldwijk 2 
odb 2 
pdk 2 
scheveningen 2 
togb 2 
westlandia 2 

.:- ... -. 

LENS 1: als gevolg van de promotie allemaal nieuwe tegenstanders. Texas roept 
natuurlijk emotionele herinneringen op. Wilhelmus was het meest akticf
tijdens de overschrijvingsperiode. Prettig bijverschijnsel is, dat er. 
geen echt verre uitwedstrijden zijn. 

-
LE!rS 2: lijkt ons ingedeeld in een bijzonder pittige afdeling. Helaas erg veel 

LENS 3: 

.• 

verre uitwedstrijden, zoals 1 x Capelle a/d IJssel (CKC), 1 x Gouda, 
5 x Rotterdam, 1 x Schiedam, 1 x Delft en slechts 2 x Den Haag, 
Oude bekenden van vorig seizoen zijn DHC 2, Postduiven 2 en RFC 2. 
Gedegradeerd uit do ros 1e klasse is Gouda 2. Gepromoveerd uit de ros 3e 
klasse zijn CKC 2 en St Volharden 2. · 
treft als oude bekenden Westlandia 2; PDK 2 en ODB 2. Westlandia was de 
kampioen van het afgelopen seizoen, mair redde het niet in de promotie
wedstrijden, Verder in deze afdeling geen degradanten of promovendi. 
Slechts een verre wedstrijd in Borkel (TOGB). Scheveningen 2 werd vorig 
jaar ook kampioen, maar promoveerde niet, 

EINDSTANDl!N ZOMERAVONDKOMPETITIE 
Afdeling B Afdeline;: F Afdelins: M · -haven boys 6-11 wequ 6-10 hsv169 6- 8 vue 6- 9 plv Ó-' 8 LE!rS 3 6- 7 pkb 6- 7 sms 6- 7 the baron 6- 7 holland sport 6- 7 LENS 2 6- 6 ec-so 6- 7 LENS 1 6- 5 vr kring 6- 4 ymca 6- 7 de zuid 6- 2 slotboom 2 6- 4 bluo stars . 6- 6 lhs 6- 1 osc 6- 3 nblc 6- o· · 
Het was voor het eerst, dat LENS met eigen elftallen ä~ do zomêravondkompetitie hoeft deelgenomen. Ilet bestuur beschouwde het als een·exporiment. Later bleek het een redelijk geslaagd experiment te -zijn, zodat mag worden verwacht, dat ook het · komend seizoen weer voor doZè zomeravondkorapetitie zal wqrden ingeschreven. Hopelijk zullen er dan geen afkeuringen zijn, zodat we niet in· do knoei komen mot do vastgestelde reparatieperiode van do velden'. 
PROGful.Ml'M 10 HELFT SEIZOEN LENS 1-2-3 
9 s 0 p t e m "b e r • -
lens 1 - dhl 23 S 0 E t o m b e r verburch - rkavv lens 1 . - velo 
wilhelmus - texas/dhb Lens 2 - dhc 2 lugdunum - lfc hmsh 2 - lens 3 bl zwart - velo 
lakwa - naaldwijk 30 s e p t o m b o r 

lens 2 - de musschen 2 
naaldwijk 2 - lens 3 

naaldwi jk - lens 1 
ckc 2 - lens 2 
lens 3 - pdk 2 16 s e p t e m b e r -

lfc lens 1 
SVV 3 lens 2 
lens· 3 - westlandia ~ 

~ ... . ,. 
,. 
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A&i.gezien de heer .Frank~ ui-t· het ziekenhuts is gekomen, zull0n d0 ·e!):r;-st0 
trainingen wor(lGn ve:;:-zorêd-· -~oor de ·heer •~'w'illems. 

De training kan worden bezocht door de sp0lers, die destijds een uitnodiging 
hebben gehad om de trainingsbij0onkomst bij to wonen. Bij verhindering af
schrijven bij de heer N.Osso, ·tel. 60.20,90, 
Speciaal door do spelers; die in ons ·eerste elftal zullen ui tkom0n·; zal herd 
c,oeten worden getreind. De rogionalo-kompeti tic start al op zaterdag 25 augus-
t,1s en dan moet de kondit:i.o optimaal zijn. · 

:E·-kln.sscrs: 
Op maandag- en woensdagavond van 19,00 tot 20.- uur o.l.v. de heer J,Zoet. 
Do triiningen bebinn0n op maa.~dag 6 augustus a.s. 

~angezien d0 trainingsbijeenkomst sl0chts door 0en klein aantal jongens w0rd 
bezocht, volgen hieronder nog eens do namen van do ui tg0nodigd0 spelers: .... , 

J.P.:BronGer, S.G.:Brard, J.Brochard., 0.Borst, P,M,Devilee, 
A,'s-Gravendijk, W,lI.Groen, R,W,!Iofman, P,de Haas, P,W,IIop, A,M,van 
Kleef, T,d0 Kok, R,M.v.d.Kruk, E,P,Landman, R.J.v,d,Laan, J,G,Lausborr.;, 
J,C.Lustenhouw0r, E.A.van Lux0mbui'g, R,Th,v,d,Meer, W,J.v.d, Mije, 
J,!,J ,Peperka;np, P,Th,P0rreyn, M,B,Fr.ins, A.L.Reesink, J .W~van Rijn,, 
C ,A. Soh0nkols;. A.v. V0lzon, J. v. cl. Wel, M. 1-Tol ters. 

m.J verhindering afschrijven'bij do hoer J.Zoet, toL 66,22,93,' 
Voor de wegblijvers bij de trainingsbijeenkomst willen wij hier nog even her
halen, dat de trainingsgroep na en:. 4 weken zal· wórdon teruggebracht_ tot oa. 
20 spelers. Er zal worden geselekteérd o':p 1:wal.iteit, maar ook op.reg0lmati1L 
opkomen en inzet tijdens :lo training. Doet dus je bes·t. 

C-klassors: 
!~11.andag- on tl.onderd,1gavond van 18.- tot 19.- uur o.l.v. do hee:r. A,Wagenáar.· De. 
traininr,;on starten op ma:indag 30 juli a·.s. · · ... ,. . 
"i)e volgend0 spelers worden con kwartier voor aanvang verwacht: · . .... 

R.v.Loon, A,Ovorgaauw, P.v.d.Bure,.A,Fortman, ·1-1.Frántzeh, P,Luoas, 
R.Noordeloos, P,Valkenburg, A.v.Velzon; JI,Vïnk, R.Versteeg, P,Leliovold, 
F.Vcrbarend.se, c.v.d.Boek, R.de KeJzer; $.y,d.Meer, J.Riomen, w.va
lentin, !Lv,:Bagg-um, C,v.Rijk, O,Huis; Ji..~on, .II.Planken, W.!Ieynen,· 
Th.v.Luxomburg, A.Koevoots, D,Pronk, C.Vermeulen, E.K~uderer en R,Kau
deror. 

O;,,k hier geldt, dat. na ca. 4 weken do groep zal worden teruggebracht tgt qa. 22 
:J?olers. Dezelfde selektio als bij de B-klassors zal worden toegepast. 

Bij verhindering afschrijven :iij de heer A,1fo.genäar', .. tol_; 67 ,.59.04. . . . ~ .. 
Voor alle groepen ~el.den dB volgende regels: .. , 

0:?KOMST BIJ DE TRAINilW IS VERPLICHT 
LE TRATIHNG GAAT ALTIJD DOOR ( OOK BIJ SLEbHT WEER) . 
KOM STEEDS OP TIJD D. W. Z, J/IINSTENS EEN KWARTIER VOOR ,'\Ju"îVliNG 
V.ï.T DE TR.'I.IHING SERIEUS OP EN ZET JE VOtLÈDIG Il'i . . ' 
De pupillen- on welpentrainingen zullen.omstreeks half augustus starten. 
IlieroYer volgt in de volgende Lensrevuo nog nader bericht. 

JUKO 
ATTEt<TIE PUPILLEtf • ~================ 
A.s. zaterdag 28 juli speelt ons 1e seniorenelftal togen Scheveningen voor do 
Haring-serie. 
; 

Tevens kroe-g ·cnze jtm.iorenkommissi0 een u_i tnc.diging om met e,on pupillenkombirta·~:.,., 
oen voorwedstrijd te' spelen om 13,00 uur •. 
Do volgèmda · spelers worden om 12. 00 uur vercràoht: 

R,Bloks, R,v.d,Eook, R,Miohels, J.v.d.Nieuwenhuysen, L,Janmaat, 
R,Groon, M,Leyn, P.Soholtes, R,v,Baggurn, R,do Boer, A,v.d.Burg, 
F.Lekahene., M:.MeGrman~ F.R0ns, F~Bloo~ 
Leidor: Gerard Duivostoijn; 



7 0 k t 0 b 0 r 
lon·s 1 - lakwa 
l0ns 2 vos 
lens 3 " vrij 

14 oktober 
bl zwart - lens 1 
r;ouda 2 - lens 2 
lo::is 3 - hbs 3 

21 oktober· 

2 

,.Gns 1 - lugdunum .. ~ ; 
lens 2 - postduiven 2"·•:·., t 

togb 2 - lens 3 

28 oktober 
·:•':avv - lens 1 
cvermaas 2 - lens 2 
lons 3 . -. dhc •3 

OEFE1iPRÖÓRAMMA SE!'îI0REt, =~===================== 

---· 

~::tordag 28 juli 15.00uSchev.eningen 1 

ZJ~dag 5 augustus 14.00 u. LENS 1 
. .,____ . J 2.00 u. LENS 2 

J.,mderd::!:g 

~:::~'!9:g 12 

LENS 1 9 au~~!~~ 20.15 u. 

augustus 14.30 u. 
12.00 u. 
12.00 u. 

D.:a:.C.1 
" 2 
" 3 

4 n o v e m b _o r 
wilhelmus - lens 1 
lens 2 - st volharden 
dhl 2 - lens 3 

25 n-o v e m b e r 
lens 1 -·verburch 
feyonoord 4 - lons 2 
lons 3 . - schoveningen 

2 d e c e mb e r 
texas/dhb - lons 1 
lons 2 ,- rfc· 2 
odb 2 - lens 3 

- LENS 1 (Haringserie) 

- Quick Steps 1 
lt 11 2 

-v.u.c.1 

- LENS 1 
- LENS 2 
- LENS 3 

,~-~ iderdag ~6 augustus. 19.09 u. Lens komb.- 0oiovaars 1 

~.~-~~~g 19 auga.stus 14.30 u. LENS 1 - v.r.o.s.1 
12.00 u. LENS 2 Il 2 
10.00 u. LElTS 3 Il 3 

v.r_.o.s. 4 • - LENS 4 
v.r.o.s.5 - LENS 5 
v.r.o.s.6 · - LEtfS 6 

,1011derdag 23 augustus 19.30 .u. LENS 2 - Die Hagho 2 
21.00 u. LENS 1 " " 1 

zc:1dag 26 auguutus 14.00 u. LENS 1 - .A.D,S, 1 
11. 30 u. o.s.c.1 - LENS 2 
12.00 u. R,V.C,3 - LENS 3 
12.00 u. LENS 4 - R,V.C,4 
12.00 u. R.v.c.5 - LENS 5 
12.00 u. LENS 6 - R.V.C.6 
1 o.oo u. R.v.c.7 - LENS 7 
1 o.oo u. LENS 8 - R.v.c.8 
10.00 u. R.v.c.9 - LENS 9 
1 o.oo u. LENS 10 - R,V,C,10 
1 o.oo u. Quick 11 - LENS 11 
12.00 u. Quick 12 -LENS 12 

14.00 u. LENS 1 - R.K.W.I.K.1 
12.00 u. LENS 2 - R,K,If,I.IC,2 
12.00 u. LENS 13 - Quick 13 

I 

2 ·~ 

2 

"· 
-"' ·-· " 
-·· -···, 

- Jdgelopen maandag is Cas Franke, komend seizoen trainer van de A-selektie, 
c;;genomen in het lfosteindo-ziekenhuis. Woensdag is hij aan zijn meniscus en 

· .... : .... ',...:·.::.ebondon eeholpen. Ilij ligt op Therosia I kamer 160. Vanaf deze plaats wensen 
,;-ij hem betérsciiap en hopen, dat hij spoodig do trainingen kan hervatten. 

TEAININGEN. 
·-=================== 
IIioronder volgt he.t schema voor de selektietrainin[l"en junioren: 

J_-h:lassers: 
C-J r.1aandagavond van 20.- tot 21.15 uur cm woensdagavond van 20.- tot 21.- uur 
c·,l.v. de !foor C,Franke. Wij starten de trainingen op maandag 30 juli a.s. 

., 
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Officiele Mededelingen. 

Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op maandagavond 
13 augustus in ons klubgebouw. In de• lrnmende dagen kunnen 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 .verJ.,oofd met Inge v d Kooi. 
Alsnog onze gelukwensen! 

+ Leffert en Lilian Veenstra-Scholten danken de Lens.:.gemeenschap 
voor de be~angstelling bij hun huwelijk. 

+ Geruchten doen de ronde, dat Fred de Zwart zich in het geniep ... 
verloofd heeft met Yvoµne Verhoef. --

" 
Pasfoto's, Senioren: 

Dè volgende senioren worden nogmaals ·met klem verzocht ecm pas-' 
foto in te leveren bij Dhr. H Bloks, Zonneoord 85. , · 
F v Deelen, W Duiverman, O Kortekaas, A v d Meer, Tv Rijn. 
Zonder legetimatie kan er beslist niet worden gespeeld ! 

Programma S._e,nioren a .• s. 
Lens l Qu:lck Steps l 

zondag 5 augustus: 
1,4.00 uur Sclieidsr. Dhr • .A.arts 

Lens 2 - Quicl!: Steps 2 , · ·12.00 uur Scheidsr. Dhr. v d KlaU!'l 

De opstellingen worden door de trainer bekend gemaakt. 
Er wordt gespeeld op het tweede veld. 

Kompetitie-Indeling Al 

Al is dit jaar ingedeeld in de geselekteerdc Jeugd-II kompetitio 
met : EBOH ( Dordrecht) 's Gravendeel, Katwijk, Lfc ( Leiden) 
Lugdunum (Leiden), se Lisse, Neptunus (Rotterdam), ON.A. (Gouda), 
f:NW ( Goriï1cb,em), · vue , VVP, Wilhelmus. 
De eerste, kompetitiewedstrijd wordt al gespeeld op 25 augustus 
tegen se Lisse dat samen met Lens degradeerde uit de .A.-pegiona~ 
le Kompetitic, · ' 

' ils alles meezit is onze junioren-trainer Dhr. e Franke deze weck 
uit het ziekcnl),uis ontslagen. Wij wensen hem van harte een voor
spoedig vorder herstel toe. 



De haring won . •l • ::,-,.• "'• , ,.., , • - "• .. -------------
Voor het eerst in do 36-jarige geschiedenis rond de Haringserie 
was LENS uitgenodigd aan deze door Scheveningen geo~ganisccrdc wedstrijdenreeks deel to nomen. Het betekende tcvons de start van 
do o~fçncrunpagne voor.onze sclokticgroep, De bedoeling van do Haringwedstrijden is Scheveningen do grootste nederlaag toe te 
brengen, waarna eon kanjer van con cup wordt uitgo:reikt. Het 
moest aantrcklrnlijlco is echter steevast do haringmaalti.jd, na af-· loop. Vimdaar dat Scheveningen nogal kicskcurig_is bij het uit
nodigen van tegenstanders .• Dat zijn altijd klubs waarmee Scheveningen bepaalde goede relaties hooft. Schc"€ningon-voorzi tt er Maarten Spaans liet or in zijn tafelrede geen twi.jfol over bestean erg trots to zijn. dat zijn eerste elftal do' afgelopen twee sci- · 
zoenen LENS l toch maar voel puntj os had afgesnoept (Lcns-voor-zi tt or Hans v d Kleij beabmdo dat LENS soms met knikkende knio'èn do wE:dstrijdon tegen Scheveningen tegemoet ging). Voor Scheve-. 
ningen was dat aanleiding LENS nu eens wat moor plezier to gunnen uan zo'n ontmoeting. En inderdaud do haring on do drnnkjos smaak
ten uitstelccnd. 
Over do wedstrijd zullen wc kort zijn, want or mag niet al te veel wao.rdö aan guhocht worden. Diverse spelers zijn nog mot 
vakantie on do training is nog maar pas begonnen, 

,Voor rust no.m Scheveningen oen 3-0 voorsprong. Hot kostte do 
Lcnsers kennelijk moeite a= hot g~as on de bal to wennen na 
do training in do duinen en op hot strand.Na de rust raakte LENS 
wat boter ingespeeld zodat het toch nog 3-3 word door doelpunten Doncld Sch"ónhorr ( 2x) on Wim Kootm=. · 
Do opstelling whs nls volgt: R Bruggomin.s, P ·do Jongh, H Rooduyn, J Zoet, H Brandon®urg (L Riemen), F do Zwart, J Englobcrt, 
D Brandonburg ( G v d Volde), A Kortoka2.s, D Sch~nhorr, .W Kcotmèn, 
Eon pupillon-kombj.,natio verloor de voorwedstrijd tegen de pupillen 
van Scheveningen met 4-2 • ., ., 

Guido Hallcon. 

Srunenspel doet 'zègcviorcn 

De voctbalklub SDZ (sruncinspol doet zogcvioron) is door·hot offi
citlo blad van de: KNVB in het zonnot j o gozo,t. Het bij zonde,rc van deze: uit do 1wstordamsc onderafdeling afkomstige klup is, dat het nagonoog gohc:ol op eigen kracht con nieuw klupgobouw hooft 2,0- · bouwd, Slechts do tekeningen waren door oen architokt gemaakt. 
Door cl.los, van de eerste ste0n tot do laatste l:i..chtschakolao.r zelf to doen word hot li0vo sommotjo van f 130,000,-- bespaard. 
( d:i..t was oen dorde van do totacl geraamde kosten) Eon enorme besparing, uitsluitend bereikt via vele manuren, waartegenover geen nndcre beloning stond don con kop lcoffio, con pilsje of con 
kop hete soep. . . 
Omdat het voor. SDZ was ging do koep or v-211. het eerste elftal, robhtstrcoks uit dé huchtd:Lenst rus kra:,,J1drijvor in de Junstcrdmnso haven . komend, eerst nog oven oen paar uren lopen· "opperen" cl vorens zijn bed in to duiken.Of ging do linksb~itcn, con chauffeur vnn hot gemeentelijk vgrvocrbodrijf, op zaterdag specie "staan ,maken, hoewel hij daar do "bcllc:n" verstand VM had. En ga zo maar oven door. De totale bouw duurde anderhalf jaar. SDZ tolt 550 loden. Knap werk! 

... ' 
Ons lid Cees Visser is opgenomen in het zcclÏosp.itiuni to Kijkduin. Wij wensen hem van harto botorschc.p on hopen hom •weer spoedig op onze velden to kunnon bogroot~n .. 

ZONDAG l4.00 uur LENS l ..:. Quisk Stops l 
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*o;FI~IELE MED~DELINGEN:-

ALGEMENE LEDENVERGADERING . 
Nogmaals maken we alle leden van 18 jaar enouder erop attent, dat aan
staande maandagavond 13 augustus dè algemené.led€nvergadering wordt 
gehouden.Aanvang go _uur. De jaarverslagen en d·e uitnodigingen voor deze 
vergadering ·zijn inmiddels verzonden, · 

-

;j -

BEHEER KLUBGEBOUW. · . 
Er hebben .zich intussen enkele wijzigingen voorgedaan in het beheer van 
het klubgebouw. Wie -afgelopen zondag op de Hengelolaan was, heeft al 
ontdekt, dat earel van der Laan achter de bar .de scepter zwaait, bij ge- ·. 
staan door enkele medewerkers, Ook op woensdag zal earel in het vervolg · 
achter de bar te vinden zijn. Het echtpaar Hierck zult u daar aantreffen 
·opde overige doordeweekse.avonden en op zate)rdag, 
Wij wensen dè nieuwe barkombinaties een voorspoedig seizoen toe. 
OPENSTELLING KLUBGEBOUW 
ÎÎ!et ingang van hede!!- is het klubgebouw weer·van maandag-tot en met vrij-. 
dagavond geopend, ~n uiteraard op zaterdag en zondag. 
DONDERDAGAVOND LENS· 1 - vue ... - ....... 
Morgenavond, donderdag 9 augustus, speelt ons eerste een oefenwedstrijd' 
tegen de nieuwe eerste klasser vue. De wedstrijq. begint om acht uur· en·· 
dat bet'i)kent dat h~t grootste gedeelte onder kunstlicht wordt gespeeld: . ·· 
Zondag treden de eerste drie seniorenteams in Delft aan tegen DHe. , 
REKLAMEBORDEN . . ,. ·"· 
Het Bestuur is op zoek naar iemand die een paar b·or·d~n "wil tiriimeren. ,: .:. 
Het hout ligt al klaar. Graag even een teiefoont•je naar onze .s..êkretaris 
IN.BALLOTAGE . (324-04-4-) 
d.t.B:êntvelzen 20-01-63 (p) De Rade 17. 
R. A, de Kroon · 12'-10-63 ( w.) Maartensdijklaan 4-06 
H.e. Valentin ' 02-12-63 (w) M.Stokelaan 24-10 
R.J.v.d,Boogaardt 01-08-65 (w) Da eostastraat-127 
WIJZIGINGEN AANVULLINGEN LEDENLIJST 

· A. .Ho 1 
235 J.e,Hop 
236 P •. J .Hop 
237 P~w.Hop idem. . 
285 F.e,de Kleyn telefoon 0174-2-4-371 
735 J.P.Verheugd naar Appelstraa~ 81 
157 R:Jport;ml)Jl naar B,H,Heldtlaan 119 Rijswijk 

,. . . -, . . 
'D.AMESELFTAL · . . 

672532' 
674632 
33304-4-

De training voor.ons dameselftal begint op vrijdagavond 17 augustus; 
De heer J.Willems heeft zich weer bereid verklaard de tráining te verzor
gen, Het voorlopige oefenprogramma is als volgt: 

zondag 26 augustus: PDK-toernooi 
. woensdag 29 augustus: LENS ves . _

0
_··.:,!. 

Over de kompetitie.:.indeling is nog niets bekend. ·· ·, 
PROGRAMMA.SENIOREN VOOR ZONDÀG 12 AUGUSTUS 1973 
1Zf:3t,Cüifr D.H.C.1 ~-LENS 1 
.12,00 uur D.H.e.2 .,. LENS 2 
:12.00 uur. D.H.e•.3 - LENS 3 · 

. 14-.,.00 uur LENS e,omb.A - Xerxes A 
.1~00 uur LENS eomb ,B - X.erxes B 
10.00 uur LENS eomb.e - Xerxes e 

V2 G1 L 
V2 G1 L 
V2 G1 L 

6/4 
5/3 
6/4 

-~'. 
., .. ·~ 1 ,. 

1 
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" . '. LTGGING··· DER•.·vEtnEJif'-··--·--.. """·-•·""a;~·-.-·"~ ,"""'""'"··•,a• '""·~·""' -·-~ .... ,, ···0
···~"""-0 "· · -_•.:.... --· ·•·..:. ·.::.:. •--:·.: ·· ---: ·J~,~,~ir~,iq.",· 

D,H.C. - Brasserskade; Delft ' ' :. · ' 
VERZAMELEN . . . . :.· •. 

·· ··'"-'LENS 2 en ·3 ::·"10:LJ:5'"·ûuF'kluogeöóuw"··,.,-... " ·· ·' • ·· "····- ·" · •· 

OPSTELLINGEN 
LENS 1· t/m 3 worden door de trainer bekend gemaakt • 

.r-J 

•.· ., 

. . •. ,. . . 
•e•• - ·••• • . -•1• 

LENS COMB. A 
R.Brandenburg 
J.Bijsterveld 
J .v.Dijk 
ic.Hoek (K) 
G.Oostrom (A) 
J.'!erhaar 
J. de Wa,art . • 
R.Eykelhof 
Vl,Eykelhof 
E.Foendoe 
w.verheul. 
F,Veelbehr 
G.Duyvesteyn 

AFSCHRIJVINGEN 

•. . · ,LENS COMB. B 
Ä;Albers 

· "''.~ '. Th .Booms 

- . 

· · A.Bauman ' 
F.Disseldorp 

': ''J :,M.Reuver (K)": 
·, P .Schouten 

C .Schrover (A) . 
C .Stapel ·• 
P.v.d.Steen· 

. Ch. Wol ters 
· : • , .. T .Heerschap· 

J.de Jongh 
J.v.d.Ende 

.. LENS COMB. C 
., .,. ' E.Bakkers 
·'·' '·, · A.v.Egmond · · 

• · ., · · J .Groenendijk 

. 1 .{ •• !'_ 

,, ' '~ 

K.Keetman 
G.L·ooyestêin '·· 
M.Michels .. 
R.Scholten. 
J.Silverentand 
F .Straathof · (A) 
A.Veryaart 
M.v.Zilfhout 
J.Borst 

, .. J.Mèuleman •· . 
. J. Verbarendse ·· 

Vrijdagavond tussen 20 en 22.00 uur bij dhr.Ch.Bloks tel: 292838_ · 
PASFOTO'S. 
F.v.Deelen eri. A.v.d.Meer laatstè mogelijkheid voor inlevering. 

·· .... ~ 

· Vanaf 9;_ uur is van de SEKO aanwezig dhr.Bloks en R.Bom j?. 
LENS 1 - QUICK STEPS 4-1 .. 
De Oefenweçl.strijd afgelopen zondag van ons eerste tegen Quick Steps· 
leverde e(;!n winst van 4-1 op •. Een keurig resultaat,· waaraan ook weer 
niet teve&f waarde gehecht moet worden. Na een kwartier kwam LENS al riet 
1-0 voor, dankzij een al te listige terugspeelbal van een vande achter
hoedesp-elers van Quick Steps. De QS-doelman deed nog een vertwijfeld·fr" .... : .. 
poging de bal voor de doellijn te redden, maar belandde met zijn dijbce"i 
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 _W:i,m • ' 
Keetman, die de bal op maat had voorgetrokken, en Leslie Hazelzet, die 
handig over de bal heenstapte. Metsen na rust werd het J;~O ,doo:i::c.Lesli.c ...... .. 
Hnzelzet, terwijl Wio Keetoan na .een·sa1o er halverwege de tweedé ·helft. 
4-0 van maakte. Het tegendoelpunt van QS werd gescoord uit een stráf
schop. De QS-voorhoede toonde te weinig stootkracht om de vermogèns van 
de LENS-achterhoede te kunnen testen. Donderdagavond tegen VUC zál'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:Roöduyn, R.v.Hart±~gs
veld, H .Brandenburg, F. de Zwart, J .Englebert, D .Brandenburg, D .Schc)riherr, 
L.Hazelzet en 1/1 .Kee.tman. ·.· · ·· ... · 
De ontmoeting tussen de tweede elftallen van LENS en Quick Steps eindigde 
in 1-1. Het LENS-doelpunt werd door Gerard Verhaar ingekopt .• 

-IS LENS TE GRÓOT ? , . . . 
In het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar., dat deze week aan 
alle leden van 18 jaar en ·ouder is gezonden, komen erike·le passages voor, 
die ook voor ouders van leden of donate1,ITs v?1f._be;t.EU1g zijn. J?aaro/i1 koqion . 
we er in deze Lensrevue nog even op terug. (Met excuses aan .de -lêd:érr,"'· ·· ·- · 
die het jaarverslag wel hebben gelezen). · . 
Van alle Haagse voetbalklubs nam LENS het afgelopen seizqen ,met de meest,, 
elftallen aan de kompetitie deel. Nemen we de gehele afQeling Den Haag.', 
in ogenschouw (dus Den Haag met randgemeenten, Westland, Delft en Zoetir~ 
meer), dan neemt LENS na RKAVV en Blauw Zwart de de:Fde plaats in. Daar1:Îï; 
dient nog bedacht te worden daD het afgelopen seizoen en een gedeelte 

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

... -'l:· 



• • 
·:·stroom aan nieuwe leden wat in te dammen. Hieronder volgt een overzicht• 
,~ van de groote;te verenigingen in de afdeling Den Häàg"ii.-àár -h-ët ·aantal 

aan de kompeti tie dee1neme_nde elftallen: 
1 • ·RKÄ VV · 56 · Leidschemdam . 
2. Blauw Zwart 53 Wassenaar 
3. "s 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. Scheveningen 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 aif. De meeste klubs van de '!Toptien" over vier of soms wel· 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 nauwelijks woorden 
vuil_gemac;i.:\ct hebben, ware het niet dat het gemeentebestuur van Den·HRa.g . 

. niet zo nadrukkelijk hamerde op de noodzaak te komen tot grotere sport~ 
eenheden, terwijl tegelijkertijd die grotere sporteenheden worden g,edis
krimineerd. Er zijn in Den Hang een aantal regelingen, die grote.verenig
ingen benadelen. Als voorbeelden noemen.we het huur-en subsidiebeleid. 
Grote verenigingen·a1s·LENS, die velden op jaarb~sis huren, dienen _ 
naast huur .ook nog onderho_i,tdskosten te betalen (J2500, per veld per ja:ir) 
torwij :J; kleine_ '{erf,)nigingen, di':l op· uurbasis huren; geen onderhouds- · 
kosten behoeven. te·b'?talen. Voorts valt de· subsidièrege_ling bij het . 
'Douwen van_k:).ubakkomodaties uit :i,11 het nadeel van de g'rote:.ver-0niginge'n, 
die_immers,genoodza2kt zijn grótere.klubakkomodatièsnèer te z'etten en 
dus hogere investeringen te doen, terwijl het maximum subsïdi~Îl,edrag 
gelijk is aan dat voor kleine verenigingen. We kunnen niet aarl"·de ;i.ndruk 
ontkomen , dat LENS als een té grote vereniging 1.v"Ördt beschouwd. Daärom 
zou LENS graag van het gemeentebestuur 'vernemen, wat.nu·eigenlijk.onder 
eon "grote vereniging" wordt verstaan. Als gevo:Lg· van ons ·eerste elfto.l 
de afgelopen jaren heeft het aspekt "prestatie" m.b.t. LENS veel nadruk 
gekregen.· 1,;rie echter verder kijkt, moet- tot de konklusie kollen, dat LENS 
juist ook op organisatorisch gebied- (hulde aan het kader).enorme pres-. 
taties levert. LENS biedt immers rekreatie aan een' grote groep (jonge) 
stadsbewoners · Guido Halleen. 
V A R r A A · N T. J E S: · · - · - ·· · . - ·· · -.--- - -- - . . .'::.:._. ... · ·· 
- Cas Fränke dänkt he.t. bestuur· voor de 'frui tmànd en ve0l leden voor dG 

getoonde belangstelling.na zijn· meniscusoperatie. 
- Op woensdag 22 augustus Olll 13.45 uur trouwen in het stadhuis in Rijs~· 

wijk Ruud Fortman en Carolien Geitenbeek. Hét kerkelijk huwelijk vind1 
plaats Olll 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. 
PROGRAMMl\: JUNIOREN 11 AUGUSTUS 1973 
13,30 uur Lens C-komb. - Wilhelmus 
15,00 uur Lens B-komb •. - Wilhelmus 
16,15 uur A-selektie onderling 
PROGR.ê.MMA PUPILLEN 11 AUGUSTUS 1973 

- .9.30 uur Pupillenkombinatie naar W.D,B.toernooi in Breda. 3 



0 PST ELL INGEN:·' , · 
C .Kombinatie: 
P.v.d.Burg, F.Fortman, W.Frantzen, R.v.Loon, P.Lucas, P.Lelieveld, 
R.Noordeloos, A.Overgauw, P.Valkenburg,F.v.Velzen, R.V.ersteeg, 
H.Vink, O.Huis. . _ _ -· . . . ' 
s:,:,:ENKOMST: 13. 00 uur LENS Leider: Hr ;D. Wagenaar 

B.E.ombinatie: , . 
A.v.Velzen, J.Bronger, T.de Kok, E.Landman, P.Perreyn, P.Devilee, 
~""v.d.Laan, P.Hop, A. 's-Gravendijk,Vi.v.d.Mye, ;J .Brochard, 
C .Schenkels, A. v .Kleef,' S·~·: Brard, _ •. '"·;, 
S.,JV1ENKOMST: 14.30 uur LENS Leider: Hr:J .Zoet 

1,. S elektie is reeds op , de: training medegedeè:).d. 
S;,i'.IENKOMST: 15.45 uur LENS , 

L:B0 3GHRIJVINGEN op vrijdag tussen 6;30~7 uur. 
A,..:KLASSE Hr.J .Hóp tel:: 
B-KLASSE Hr.J.Zoet 
C-KLASSE Hr.R.Becker 

944159 
662293 

. 5159477 

• 

W.D.S.-toernooi 
;, • s. zaterdag 11 augustus start h~t seizoen 73/74. Een pupillenkombin~tio 
1r1oot bij W.D.S. de LENS-kleuren verdedigen. Het toernooi begint om 9.3ou. 
De wedstrijden voor ons zijn: 10.20 uur D.A.W - LENS 

12.25 uur Bl:.RONIE - LENS 
. 13.40 uur LENS - W.D.S. 

De, 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.Meermari. 
SJJ;IENKOMST: .8.30 uur LENS Leider: Paul v.d.Steen. 
:.fschrijven 'op vrijdagavond tussen 6.30-7,30 uur bij Paul v.d.SteeI]. tel.· 
398694. Wij...,hopen ook dan van de ouders te horen of zij kunnen rijc'l.en. 
PUPILLENSELikTIETRAINING: . . . 
\ioensdag 8.augustus begint de training vóor dè pupillenselektie o.l.v. 
Paul v.d.Stèen. De training begint om 17.45-19.00 uur Men moet uiterlijk. 
or1 17. 30 urr aanwezig zijn. De volgende spelers worden vèrwacht. 
R.--r.Baggum, R.Bloks, -R.de :Boer, R.Groeri,, R.v.d.Hoek;· L.Janmaat, M.Loyn, 
F .T,êkahena, M.Iv!eerman, Q .Michels, · J. v .d.Nieuwenhuizen, C .Odenkirchen, 
R.R~demaker, F.Rens, P.Scholtes en M.Veenman, · 

Ls?S/JHRIJVEN BIJ PAUL VAN DER STEEN TEL: 398694 

OI'ROEP VOOR ALLE PUPILLEN EN WELPEN DIE NAJIR OUDENBOSCH ZIJN GEWEEST. 
f,anstaande dinsdag 14 augustus kunnen ju;i.iie de foto's van Rinus eP--•· -
Gerard bekijken en eventueel _bestellen. Van half acht tot acht uur in 
het klubgebouw. Ook de ouders zijn natuurlijk van harte welkom. 
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47e Jaargang nummer 4 15 augustus 1973 

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

lfeekblad' van de Voetbalverenigi:tg: Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN, =======-==----==-====-= 
nr BALLOTAGE 

J.V.Veenman 
M.R.v,d.Wallen 
E.l/i.Warmenhoven 
M.A.Wilmer 

1 0-09-65 ( U) 
21-04-65 (w) 
05-08-65 (u) 
13-10-62 (P) 

Hofzicht 8 Wateringen 
Meppelrade 173 
Wolweversgaarde 349 
Het Oord 53 

NIEUlT LID 

H.C.Valentin 02-12-63 (W) M,Stokelaan 2410 
ADRESWIJZIGING 

461 J.W,vanRijn naar Populierendreef 550 Voorburg 

DONDERDAGAVOND: LEHS 1 ~ DE OOIEVAARS 

01742-3617 
661305 
671333 
675,858 

674632 

873163 

.Morgenavond, ,donderdag 16 augustus, speelt ons eerste elftal een oefenwedstrijd 
tegen De Ooiev'aars. 

ZONDAG: LENS 1 - VIOS 
Zondag spelen zes elftallen tegen onze buren van de overkant van de 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 011GEVALLENVERZEKERING ? 

Omdat daarover kennelijk nogal wat rriisvérstanden bestaan, besteden we nog main' 
weer eens aandacht aan de Kollektievè 'ongevallenverzekering. 
Elk lid valt onder deze verzekering. Dat gebeurt automatisch. Een deel van de 
kontributie wordt namelijk hieraan besteed. Het is een persoonlijke verzekering, 
die een aànvullend karakter draagt:' de verzekering vergoedt die schade, welke 
door andere ·verzekeringsmaatschappijen (b.v. partikuliere ziektekostenverzekeraars) 
MIET wordt vergoed, 
Gedekt is de schàde, die men eventueel lijdt tijdens het voetballen, het trainen 
en het gaan naar of van het voetballen of trainen. 
Het grootste probleem bij deze ,verzekering is, dat men ve~geet een "ongeval" aan 

- te melden, Dit wordt veroorzaakt door de omstandigheid, dat bijvoorbeeld blessu
res aanvankelijk minder ,ernstig lijken. 
Het best·ciur raadt daarom alle leden aan bij een eventuele blessure, of een onge
val onderweg van of naar het voetballen, nog dezelfde dag een "schadeaangifte
for.r.rulier" in te v.u1len, Deze ,formulieren zijn te krijgen bij de sekretaris van 
de Juko of Seko, terwijl ook de wedstrijdmapjes van aanvqerders 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. 
Enkele 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 medeverzekerd, ook voor andere behandelingen geldt vaak 
een eigen risico, terwijl op een partikuliere polis tandheelkundige hulp nooit 
is medeverzekera,,. 

Alle spelende ,leden, leiders on aanvoerders worden verzocht van het bovenstaande 
goede nota te nemen. 

Het bestuur. 

1 
' 't 
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PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 1 9 AUGUSTUS 
14:3ö.üui · r:~;;~· 1 ..:-·v:Î:a.s.1 
12.00 uur Lens 2 - v.I.o.s.2 
10.00 uur Lens 3 - v.I.o.s.3 

.12.00--uur ·· v·.r.o.s.-4 :r;ëns Komo."A-· ··•··•··· · 
12.00 uur V.I.o.s.5 Lens Komb.B 

· 10.00 uur V,I.O.S.6 - Lens Komb.C 

VERZM!ELEN : Lens 
Lens 
Lens 

Komb.A 
Komb,B 
Komb.C -

- 11. 15 
11 .15 
9.30 

Klubgebouw 
Il Il 

Il • Il 

V2 G1 L 6/4 
V2 G1 L 5/3 
V2 G1 L 6/4 

LIGGING DER VELDEN: V,I.O.S, ~ Dedemsvaartweg hoek M,Stokelaan 
0 PST ELL INGEN: ================~=====- • Lens 1 t/m 3 worden door de trainer bekendgem~akt. 

• 

Wij maken de spelers erop attent, dat do navolgende 3 opstellingen kombinatie- . 
elftallen zijn, zodat dit hoegenaamd geen indikatie is voor de samenstelling 
van de elftallen voor hot a.s. seizoen. De Seko is hiertoe gedwongen door het we
gens vakantie of anderzijds nog afwezig zijn van diverse spelers. 
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.F:i,eret (A) 
G.Oostrom (A) P.v.d.Steen (A) W.Krol (K) 
J,de Waart A,Albers L.Brandenburg 
J.Dissèldorp Th.Booms F.v.Dijk 
R.Eykelhof A.Bauman J,Endlich 

•. W,Eykelhof F.Dissc;ldorp -- ··R,de Groot 
E.Foendoe .. P.Schouten . G.v.d.Kleij 
G.Duyvesteyn c.stapel J.Riemen 
P.Rossit J .v.d.Ende P,Schulten 
A,Rooduyn Ch,Wolters J.Simons 
G,Kemperman J,de Jongh _ R.v.d.Velde 
G.Vervaart 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. 

A.41TVOERDERSBIJEENKOMST: Maandag 27 augustus a.s. om 9. 30 uur hoopt de Seko een 
bespreking te hebben met de aanvoerders van de toekom
stige elftallen voor het a.s. seizoen. 
De volgende heren worden hiervoor uitgenodigd: 

G.Oostrom, F,Straathof, G.Duyvesteyn, P,v/d Steen, 
P.Fieret, B.Osse, R.Peters, A.v.Luxemburg en J.Verhoef, 

LEGITIMATIES: De volgende spelors kunnen hun legitimatiekaart voor hot nieuwe 
soizoen bij de bar afhalen: 

C.Beyor, Th.Booms, H.Dietz, Fr.Disseldorp, J.v.d.Ende, 
H.Meyers, H.Rimmelzwaan, H.Scholten, C.Stapel, en P.v/d Steen, 
J.Meuleman •. 

B L E S S U R E S ================= 
De oefenperiode voor de kompetitie verloopt bij onze soniorenselektie tot nu toe 
een beetje anders dan aanvankelijk de bedoeling was. Naast enkele spelers, die nog 
met vakantie zijn, of juist daarvan zijn ·teruggekeerd, kampt 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 prettige bijkomstigheid zijn, omdat ze daardoor extra kansen krij
gen zich in de kijker te spelen. 
Het rijtje geblesseerden ziet er als volgt uit: 
Wi• Hansen - sukkelt nog steeds met een knieblessure; hij mag deze week voor 

.. het eerst weer loopoefeningen doen, 
Fred de Zwart - zei de afgelopen weok last van zijn lies te hebben; bij nader 

-·~• 



• 

• 
onderzoek bleek het een zeer ernstïge liesblessure te zijn~-~io 
hem voorlopig noodzacl:t tot toekijken. . ___ ... ~:,. ... 

Dick Brandenburg - heeft eon knieblessure, waarbij het nog onduidelijk is hoe de 
ernst ervan is en dus hoelang de genezing .zal ·durer,·. · : .. : .. ,. ... · 

Otto Kortekaas - heeft de operatie aan zijn meniscus aanvankelijk goed doorstaan, 
maar later ble0k het allemaal toch niet zo lekker te ·zi ttén,, 

Harry Dietz 
zodat hij weer onder behandeling is. . 

he.eft een hardnekkige enkelblessure; hij staat nog steeds op 
non-aktief. 

Uim Keetman - heeft weer eens iets heel anders: een kaakontsteking, die hem 
intus'!len,al.twee kiezen heeft gekost; desondanks wordt zijn kaak 
steeds dikker. 

Dolf Wagen;ar·- had· een enkelblessure, maar die kon dankzij de inspanningen van 
. . . · ÓnzÓ nie1,-we masseur/fysiotherapeut Henk Tap sneL en...ku,ndig 1-rordon 

· verholpen. 
Door dit alles zagen wij al va~af het begin van de oefenperiode Ron van Ilar~ 
tingsveldt als ausputzer optreden. Als hij nog een paar wedstrijden op diê plaats 
staat, dan lijkt het net, of hij daar altijd heeft gestaan. Dat zou dan natuurlijk 
wel sneu zijn voor Ruud Fortman, die als gevolg van een knieblessure· (hij hoorde 
eigenlijk ook op het blessurelijstje te sta::m) de eerste oefenwedstrijden niet 
kon meedoen en op eigen verzoek tegen VUC en DHC in de voorhoede stond. Dat zal 
hem niet ·zijn meegevallen; maar ja, hij moet het zelf maar weten. · · · 
Ook zagen we en_kele. malen Ha:i:ry Brandenburg in de ploeg; en hij deed het niet 
"onverdienstelijk' als snel opkomende achterspeler. 
Loo Riemen trad een paar keer op na heel lang to zijn weggeweest als gevolg var. 
zijn beenbreuk destij'ds (in de vierde klasse nog) tegen VVP. Hans 'Rcioètuyn,--die 
vo1gons ons tenorirechte wordt aangeduid met "ouwo", mocht ook enkele keren op
.draven. En ver.der natuurlijk veel bekend'.e gezichten: Hans Zoet zagen we als 
linksback, voorstopper en spits; Donald Sohönherr op alle plaatsen in voor 
of achter de voorhoede; Leslio Hazelzet als.spits, zowel vooruitgeschoven al~ 
teruggetrokken; Peter do Jongh als rechtsback met veel konditie; Dolf Wagenaar 
als v-ooTstopper; Jan Englobert als bekend op het middenveld s.j'ouwend; Fred de 
Zwart tot zijn·blessure op het middenveld; Dick Brandenburg tot zijn blessure als 
linkshalf en .. links bui ten. ' 
Dnn hebben we hèt nog niot gehad over d~ doelmannen, Meer dan eens zagen we 
Çoea.v!ln,der BeeJc,,D_ick van de;r Mark en Péter do Haan. "· .. 
Ton Hop was afgelopen zondag voor het eerst van. de partij na zijn vaka."ltie. 
Hool-kort o.ve"F ~e wedstrijdo:p. zelf. Lens-WC was een tegenvaller~ Van_VUC word 
·mtrnr · v;,,rwaoht. Het werd ·tenslotte 2-0 voor. VUC. DHC-Lens was ook van weinig 
allure ( 0-0). 

• .f' • 

~~~~~t!~H1~~l!2~i=~~i~~~=~~~~~~~~~ 
ZONIJAG ,' ·19 augustus. 1 ~)7 3. 

12.- uur Lens A-Komb.1 - H.B.C.toernooi, Heemstede. 

l'TOEl:!SDAG, 

18.45 uur 
20.-- uur 
17 ,30 uur 

ZATERDAG1 

22 augustus 1973 •. 

•Quick -·Lens A-Komb.2 
Lens B-Kómb. 1 -: Quick 
Quiok - Lens C-Kömb.1 

18 augustus·1973. 

- Sav.Lohmanlaan 
(zie ook 18/8) 

-· Sav.Lohma.nlaan 

·16.-~·uûr O.D.E. - Lens A-Komb.3 - Albardastraat 
15,3Ó uur Lens B-Komb;1 '- O.D.B. (zie ook 22/8) 
1 4. 30 uur · Te 'W' erve '- Lens B-Komb. 2 - Vredenburchweg 
1.4~15 uur ·Naaldwijk - Lens B-'Komb.3 - 'Hogé Bomen, Naaldwijk 
14,-•uur Lens c~Komb.1 - O.D.B. (zie ook 22/8) 
1 4. 15 uur Naaldwijk -: Lens C-Komb. 2 - ,Hoge Bomen, H ~aldwi jk 
12.45 uur Lens C-Komb.3 -·G.D.A; - · 

l'UPIL.LEN 

1-IOEN'SDAG, · 22 augustus 1973. -

18.30 uur. Lens_ P-Comb.1 - Quick 

ZATERDAG, 18 augustus 1973, 

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

,. 
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11,-- uur Te Worve - Lens P.Komb,2 

WELPEN 

ZATERDAG.' 18 augustus 197~ 

12.-- uur 
10,-- uur 

O,D,B, - Lens 11-Komb.1 
Te lforve - Lens H. Komb. 2 · 

- Vreden,burchweg • 
• 

- J\.l 1mrdas traa t 
- Vredenburchweg 

:";~~Sfili,!~!1,fü~: ê_chrifteli,jj~: v66r vI·ijdagavond bij dhr,G.v.d.Steen, tel. 39,86.9,i 

Telefonisch : vxijdagavond tussen 18,45 en 19.30 uur (uitsluitend 
in geval van ziekte) : 
A-Komb.: dhr,J ,Hop, tel.94,41.59 
B-Komb,: dhr.G.v.d.Steen, tel.39,86.94. 
C·-Komb.: dhr.R.Beckor, tel.55.94. 77. 
Pupillen- en Welpen..:.Komb.: Klubcrebouw, tel.66.13,14. 

J~ noodgevallen op zaterdacochtond tussen 10.30 on 11:00 uur afbellen bij 
dhr,G.v.d.Stocn, tol. 39,86,94, 

0 P S T E L L I N G E N: 
.-::=-=====================:::: 
A-KOMBINATIES: 

Lens A.:.Komb.2: 

Lens A-Komb. 3: 

B-KOMBDTATIES: 

Lens B-Kornb.1: 

Lens B-Komb.2: 

Lens B-Komb.3: 

,J-~éOMBINATIES: 

Lens C-Komb.1: 

Lens C-Komb.2: 

Lens C-Komb.3: 

Q,v,goort, G.l'/outors, M.v.:::Jaggufil, R,3ertons, G,Colpa, R,v,Luxom
burg, A.IIeynon, F,Veeren, J,Apperloo, A,de Groot, J.Janmaat, 
L,Baams, M,!Ieynen. Leider: Dhr.A.v.Baggum. Samenkomst: 18,15 uur 
Quick-torrein. 

B,Ruiter1~a'l (keeper),•J.Slabbers, R.Vorbarendse, P.de Wolf, 
II.Stravor, G.Lelieveld, w.v.d,Linden, H,v.d.Broek, J.Hollink1 
P,J.Ieyor, R,IIeemskork, R.v.I!oek, R,Hulselmans. Leider: Dhr,A,Blok, 
Samenkomst: 13.-- uur Lens. 

J.Brongor, T,de Kok, R.v.d."Jaan, E,Landman, P,Perreyn, Il,v.Rijn, 
A. 1s-Gravondijk, S.Brard 1 P,Hop, O,Borst, C.Schenkels, J,Brochard, 
A.v.Kleef, J.v.d.Wel. Leider: Dhr,J.Zoet. Samenkomst: half uur 
vóór aanv~g wedstrijde!l, 

A.v.Volzon, P,Dovilee, U,Groen, R,Hofman, R,v.d.Kruk, E.v.Luxora
bui·g, W,v.d,],liju, M,Peperkarap, L,Reesink, P,de Haas, J.Lausbcrg, 
R, v, d ,}leer, N,Prins, H,Lustenhouwer, Leider: ])hr.N .'Drab be. Saraen
komst: 13,30 uur Lens. 

P,Blor.1, G,J3oelhouwe::-, L.v.Domburg, J.v.d.Ende, R,Hoppenbrouwers, 
E,v.d.!Ioven, !.!,Jansen, R,Leyn, A,v.Marcin, G,Mahieu, Q.v.d.Mcys, 
T.Prins, A,Slabbers, W,do Vos. Leider: Dhr.B.Osse, Samenkomst: 
1 3. -- uur Lens. 

P,v.d.Burg, F.Fortman, W,Frantzen, R,v,Loon, P,Luoas, R,Noorde
loos, A.Overgauw,. P.Valkenburg, R.Vèrsteeg, O,Huis," R,Keyzer, 
P.Lelyveld. Leider: dhr,R,Beoker. Samenkorast: voor 18/8: 13.30 
uur Lens: voor 22/8: 1.7,-- uur Quiok-terrein. . . . 

l,!.v,Baggum, C,Y,d.Beek, R,Bon, W ,!Ieynen, A,Koevoets, Th,v',Luxemburc, 
S.v.d.!,Ieer, J,Riefilon, C.v.Rijk, W,Verbarendse, II.Vink, F,v~Volzen, 
P,Lankon. Leider: Dhr.W .Jüohels •. Samenkomst: _1 ~.oo·-uur. Lens. · 

A.Bijnagte, R,Coli, II.du Chdtïniór; E,Kauderer, A,Maas, R,Peeters, 
R,Pereira, D,Pronk, T.v.d.Tol,··c.vermeulon, R,l/essels, A,Rovei;-s, 
S.J3ruons. _:[,,:,id<,:-: dhr.R.Becker. San:tmkorast: 12,15 uur Lens • . . . . 

_ZONDAG, 19 augustus II,B,C. toernooi voor.Ler:s .A-kombinatie. 

;,.s, zondag gaat oen Lens-kombimi.tie van A"-sélektiespelers naar Ileemstede. om de 
daar vorig jaar gewonnen wisselprijs, de zilveren haan, te verdedigen. 
Vorig jaar werd à.i t toerno :i gewonnen door hot 2e A-elftal onder :l.eidi·ng--van de 
heer A.v,Baggum. 
Uij hopen, dat ook dit jaar deze kostbare wissell)rijs weer naar de Hengêlolaan 
za.1 komen. 
Declneraers aan dit too2':looi zijn in 



pouie A: NFC, Blauw-Zwart, J.0.S,, Q,uick Steps, Do.Co .• s, HBC en in 
• poule B: RCII, S;t.[l!ärtinus, Lens, Stormvogels, DEM, Schalkwijk • 

-· 

. .. 
!Iet progralllilla y,oor Lens is: 

12.25 uur St.Martinus 
13.15 uur Stormvogels 
14.05 uur ].E.M. 
14.55 uur Schalkwijk 
15.45 uur R.C,H. 

finales om 16.30 uur en 16.45 
De volgende spelers worden om 11.00 uur aan de ingang van het Lens-terrein 
verwacht: c.Böes0ken, E.Hoefnagel, A.Jungschliiger, R.Micka, A.de Pagter, 

G,Trommel.en, R.Zoun, A.Mulder, L.Baams, A,Sclm:aider, R. Lavo_oy, 
L.Koning, J.v,Gastel, G,v,Gessel. Leider: Dhr.;C.Franke. 

Programma 1~ helft B,regionale kompetitie: 

25 augustus Lens Lisse 
1 september vue - Lens 
8 september, Lens 1 s--Gravendeel 

15 september svw Lens 
22 september Lens - Wilhelmus 
29 sept omber Wilhelmus Lens 

6 oktober Lens LFC 
13 oktober vrij 
20 oktober EBOH Lens • 
27 okto'ber VVP Lens 

3 november Lens ONA 
10 november Neptunus - Lens 
17 november vrij 
24 november Lens Katwijk 

1 december Lugdunum Lens 

PUPILLEN- en llELPEN-KOMBINATIES: =============================== 

-,, 
. ·~-
- ' 

P.Komb,1:. R.v.Oostcm, R.de Boer, R.v.d.!Ioek, R-Groen, M.Leyn, R.Mïchels, 
R.Bloks, R.Rademaker, L.Janmaat, M.Meerman, F.Rens, F.Lekahena, 
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.Kl'ee'f; O.Könenia.nn, 
C.Odenkirchen, M.Rutg:ers, R.v.Ruyven, M.Veenman; Robert Wasserman, 
Ronald ,rasserman, P.de Groot. Leider: U.N. Samenkomst: 10.00 uur 
Lens-terrein, 

W.Komb.1: K.Boon, W.Colpa, R.Groen, R.de Jong, J.Odenkirchen, J.Rombouts, 
L.v,Rijn, R.v.d.Hoek, M.v.d.Lans, J.Greve, R.Ka.nis, M,Bon, P.Pronk, 
Leider: Hans Zoun, Samenkomst: 11.00 uur Lens-terrein. 

W.Komb.2: M,v.Adrichem, A,v:Blitterswijk, M.v.Boheemen, E.v.Dop, P,!Iarland, 
T.!Iarland, !,Kaffa, E.Perreyn, J,Riemen, B.Roozendaal, JI,Valentin, 
J.v.Wassem, W,de Jong. Leider: Guus Ileynen. Samenkomst: 9.00 uur 

·Lens-terrein. 

PUPILLEN EU WELPEN' NAAR OUDEUBOSCH. 
Zondag 15 juli vertrokken 24 jongens en 3 leiders naar Oudenbosch. De aankomst , .. verliep, ondanks de stromende regen, zonder te voel geharrewar. We sliepen met 12 jongens in één tent. Het kampterrein zelf was niet erg groot, maar er waren 
ook 2 voetbalvelden, 2 slagbal.velden en 2 lijnbalvelden. De w.c. en de wasgelegenheid waren erg ver van de tenten af gelegen. Er was ook een snoepwinkeltje, waarin vier meisjes in stonden van onze leeftijd, genaamd Jolanda, Karin, 
Corina en Jeanine (verdere uitleg natuurlijk overbodig). Op het kampterrein stonden 13 tenten, 2 staftenten en 1 grote tent, waarin we bingo, touwtrekken en film hebben gehad. Op het kampterrein was ook nog eon 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 on om vijf uur liepen we al te voetballen, hetgeen voor de leiders erg moeilijk was. 
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'• • Do andere ochtenden s,tondè): wè om een uur -of zeven op on moesten ons gaan wassen·,.~ wat niet altijd ward 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 en moest het stil zijn, -maar daar hoefde je helemaal niet op te re
kenen. We maakten I s-avonds nog mooa:-,,gein dan op· de dag, 1 s-Avonds worden er al
tijd baklcen verteld en dan om een uur of half twaalf begon het stil te worden, We zijn ook nog naar het bos gewees:t:-:we gingen in drio groepen, want we moosten langs een tamelijk drukke weg, In hot, bos hebben we nog in eon sloot gezwommen 
en geprobeerd om Gerard in het water te gooien" wat helaas niet is gelukt. Daarna hebben we nog vier mooio meisjes versierd, dio daiLr aan het fietsen waren, Nadat wo hun l)etjos hadden gepikt, -kregen we een lift naar het kamp, · 
Dit bleek een van do;fietsen niet to,kunnen houdGn, wnnt onderweg kregen we oen lekke band, die op hot.kampterrein deskundig·werd-gomaakt. · 
!fot voetbal ging het redelijk goed: wc wonnen wedstrijden met 6-1, 3-0, 6-1, 5-0, 2-1, 6-0, maar verloren ook sommige wedstrijden met '0-3~ 0-7 en 1-6. Ook hot tweede tea• had wisselende resultaten, Met lijnbal waren we beter dan met voetbal. 1fo waren verdeeld in Lens 1 a en 1 b en Lens IIa, en IIb. Do punten waren makkelijker te verdienen dan met voetbal. Onze geliefde tegens'tanders waren Walcheren, daar wonnen we al tijd van en De Bataven, onze vrienden',- die naast ons sliepcm, 
Mot slagbal waren we ook erg goed. Ue wonnen vaak, mnar net niet vaak genoeg om bovenaan te komen. 
's-Avonds deden we o.a. dierenspel, de leiders waren de dieren en wij PJOesten ze opzoeken. Lens II werd hierbij derde en Lens I zesde. Bij het spelcircus, allerlei vaardig- en behendigheidsspelletjes, werd Stefan Teunissen eerste, Peter Krol 26ste en Jan Riemen 34ste. Donderdag hadden we feest, want Bart Hoppcnbrouwor wns jarig. 's-Morgens kreeg hij eon boek van Lucky Luck en een van Arendsoog. 
1 s-Middags kwam de kampstaf hem in optocht feliciteren en 1s-avonds word hij gefeliciteerd door de Jüss Tour de Oudenbosch. Na de loiderswedstrijd kregen we een lekk0r ijs je. 
We hadrlen ook een atletiekdag, die b0stond uit boomwerpen, verspringen, steen
w0rpen, balwerp0n en hardlopen. Met het boomwcrpen en steenwerpen kwam Stefan Teuriissen op de tweede plaats. Wc hadden ook achtkamp, met zoiets~als zeskamp van de televisie, dat bestond uit kruiwagen_ r~jdçm, estafette, waterdragen; zak"- , lopen, vcterloop, zeiltrèkken en viltjes gooion, Hierbij werd Lens I-eerste en Lens ,II negende. · · _ _ 

,,Vrijdagavond hobben we kip 0n appelmoes g~g~teri (het was g0cm eten, maar , 
vre., •• , selijk).· 's-Avonds kregen we eerst eon kampvuur; waarbij do:prijzen 
werden uitgereikt en waarbij natuurlijk ons kamplicd1"Angelinc, de blonde sex
machinG" wer~ gezongen. Hierna kregen "0- een film van Tarzan en patat, waarna we met een hoop snoejf'gingèn' slapen. 
De knmpstaf, bestaande uit Willem, Henk, T~m en natuurl_ijk niet te vcrget~ri 
Keetie, Marijke en Greetje, was voortreffe~ijk ,(vraag het maar aan ·Martin), 
De leiders-, G.erard Duivcsteijn, Fród de Kleyn en Martin Reuver, waren.erg aardig en goed gehumeurd. He hebben ze nog niet water besproeid, maar ondanks dat b,leven ze even aardig. Maar _d0, held van de week was toch de KOK, · ' - ,,, , Allemaal harts_tikke bedankt ,en tot volgend jaar. · 

· Stefan Teunissen. 

-· ~ ·•-·· ··- - .. ,.' .. 
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DÉ. LENSREVUE , , 
. ]foek"blad van de Voetbal vereniging Lenig en Snel 

CRISIS Ilf LENS? 

Ondanks het feit, à.at do jaarstukken en de daarbij gevoegde agenda voor de jaarvergadering van maandàg 13 augustus jl., voor elk lid bijzonder duidelijk moet · hebben gemaakt, à.at _'or ·tijdens deze vergadering belangrijke besluiten moesten worden genomen·,· ,tas de beÏangstelling van de leden zeker niet overweldigend to neer.ion. 
Voor de wel geïnteresseerde leden is zonneklao.r gebleken, dat wc op dit .moment nog steeds in een impasse ve_rkeren, waarin ook de groep ledcm, die zich de afgelopen maanden met_ deze· kwes.tio heeft b0zig gehouden, geen verandering kon brengen. Toch geloven we, dat deze vergadering verhelderend heeft gewerkt. Naar onze mening is immers d~~delijk aan het licht gekomen, wat de oorzaken zijn, dat de interne moeilijlchederî zîc:h zo konden toespitsen. Voorop staat, dat er in het algemeen gèon breekpunten zijn ten aanzien van het in voorgaande jaren gevoerde en voor de toe,.:. komst te voe;ën beleid. Er is in de voorgaande, jaren door de zittende bestuursleden, door keihard workon, een ambitieus programma verwerkelijkt. 
Organisatorisch klopten de zaken, op papier, goed. 
Spel-technisch gezien spreken da promotie van het eerste. c,lftal nac,,r de tweede klas, alsm$de de prestp.ties van andere senioren- en junioren-elftallen voor zich-zelf. · · · 
De, verbeteringen aan· de accomodatie van terreincn-komplex annex klubgebouw k_an elk lid met eigen· ogen aanschouwen. · i 
Het voor de komende jaren nog uit te voeren prograrar.ia liegt or evenmin om; Om een dc,rgolijk bestuursbeleid goed to kunnen uitvoerei;i, .moet je een Ïiroot enthousiasme on doorzettings-vermogen kunnen opbrc,ngon. Als er in c,nig ,jaa;r, spol-tc,chnisch ge-- zien, minder goede resultaten worden behaald, dan wordt dit algemcrnn aanvaard onder het motto : "elke vèreniging kent z 1n ups en downs". Maar is ook het bestuur gc,en onderdeel - en belangrijk - van de vereniging. En zou deze regel ook ni~t voor - een bestuur. kunnen en mogen gelden_? •· Na een degradatie,·we hèbben dit zelf ondervonden, mankt elk lid het vaste voornemen, door.extra inspanning, er vóor te zorgen, dat het verloren terrein zo spoedig mogelijk wordt heroverd. 

-- En zo ligt hêt nu voor ons ook, maar dan op een ander vlak. 
Er is voor een bestuur niets frustrer0nder, dan zich met all0rlei details te moeten bezighouden, juist in een periode, dat belangrijke zak0n aan de ·orde zijn. Wie durft te beweren, dat dit nu, na de promotie, hiet h0t" geval is. · · _ Er komt een gevoel vari 'moedeloosheid over je, als blijkt, dat een groot ge deel te _ van de leden, alles wat er gebeurt; zo zonder meer langs zich heen laat gaan. Ergernis ontstaat·0r, als je bemerkt, of r;i0ent te bemerken, dat leden onderling over zaken "kankeren", en zich niet tot daarvoor aangewezen instantie - "bestuur en/ofkomrnissies - wenden, terwijl men toch bereid is aan 0lk lid een willig oor te verlenen. Moeten:de leden, diÉi hot in alle opzichten mêt het beleid 'eens zijn, en dat zijn er velen, zich dan.gaan bezig houden met het uitdelen van schouderklopjes? Beslist niet, hoewel een goed woord op de juiste tijd en plaats wonderen kan doen; De vereniging is - ... wie za.l, dat ontkennen - de laatste jaren in alle opzichten gogroeid en versterkt. Als je de ledenlijst doorloopt', 'kom je tot de koilklusie, dat een flink percentage, nog iets meer doet dan louter· voetballen. ~!eerdere leden ra:.. ken geen bal moor aan, en zijn toch al jaren, wekelijks vele uren voor de vereniging werkzaam. 

Ilet is eohter een vaststaand feit, dat meerdere bestuurs- en kommissieleden, overbelast 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 de doorstroming naar de diverse kommissios beter gewaarborgd. ' Tijdens de jaarvergadering hebt u het kunnen beluisteren, dat op vele plaatsen, nieuwe medewerkers zullen moete'n worden gevonden. 
· Om uit de senioren-,· junioren- en toto-kommissie het volle rendement te' kuftrieh"nii.~lon, is aanvulling onontbeerlijk. 

De poging om, de gehele zondag en de woensdagavond, de bar met eigen loden te exploiteren, mag geen schipbreuk ·leiden. 
Het vervaardigen van nieuwe roklarne borden zou voor de atihvan1f"v,m de· k"c;~pe.ti tie 1 



gl3rQ~Ii?l.s' e;r_é!,_~_1!1.9 9i~g __ l!_~ j_11 -~ _ _ _ . ·. · 
'111 mochten deze werkzaamheÏiè:iîïi. ï-îfë,;··1ïggen, · dan küh--t ·u ook··op ·ander· gs-bied·-bo- ,, 
slist worden ingezet. 
En ook al zou u ~ door welke omstandigheid dan ook - beslist· niet tot hot ver
richten· van extra ·werkzaamheden-in staat. zijn, ... dan. kunt __ u toc_h __ j;oj; verbetering 
Yan do situatie bijdragen. 
)'.o;;i gewoon eens kijken bij do wedstrijden op za,terda.g en zondag, of bij de trai
ning - or wordt elke avond geoefend-, bij de klubavonden op maandag- on vrijda0 -
;:1vond. Gewoon con praatje maken on kontakteli leggen met mede-leden. Na korte t:i_~,: 
z'.llt u ervaren, dat ook u prettige uurtjes aan de IIongelolaan kunt doorbrengen. 
Jit de reakties van do.vergadering bleek, dat mon het or toch wel mee eens was,· te bestaande.problemen nogmaals door een aantal leden te doen onderzoeken on tç 
trachten oen uitweg uit de bestaande situatie to vinden. Een daartoe door de hoc~ ,-r. Verheggen gedaan voorstel, word dan. ook door de zittende bestuursleden overgo-
nom.en. , 
Op verzoek van dit bestuur zullen de horen S.de Bruyn - II.Haukes - J.v.d,Knaap -:r. Verheggeh en rr.zoun zich met een en ander bezighouden, cm tevens proberen wo6 e:1 · :::an te geven·, waardoor een betere kommunika.tie tussen bestuur-kommissies-redakti,.: , 

· on leden kan worden bereikt, ~. 
Verheugend was, dat reeds tijdens de vergadering, enkele leden hun diensten holo;;c, ·a,,nge boden. _ . . . . . , --oudt u er echter wel rekening mee, dat bekwame-spoed is vereist, omdat uiterlij:: 1··cktober 1973 een nieuwe algemene vergadering zal worden belegd, waarin over è.o . • 1'. euwe formaties van bestuur en kommissiee dient te worden beslist, · · · 
':ot nieuwe bestuur, hóe de samenstelling dan' ook zal ·zijn - zal de overtuig~ 
.;,ct,m hebben, _dat haar beleid in de kommissies en daardoor in de hele vereniginè:;, 
~ &0ed mogelijk zal worden uitgévoerd. . 
·,oc·1ts de_ medewerking van vele. nieuwe krachten - op de oude mogen wc rekenen ·:s oen en ·ander te verwezenlijken. 

_-:; formatiegroep ho.udt zich gaarne aanbevolen voor uw toezegging en eventuele 3::gGesiios. · · · . · · 
O:izerzijde ,zullen we u van het -verloop van ohze po,;ingeri op de hoogte houden, 
:rot is wellicht voor u nog gewenst om te weten, dat voor de bovengenoemde groep 
Co heer IT.Houkes, 2e·sohuytstraat 60, tel, 324721, tils kontaktman zal optreden, 

_ DÖ formatiogroop, 

J A R B E C U E. 

Z:1torda.g 1 september a.s. begint de Kalca •t seizoen '73-74 met· do al sinds jar,m 
:::oslaagde barbocuo·avond. Om te beginnen zullen we even de nieuwe srunenstellïng v,:,;1 :o Kalca vermelden. Naast de leden, die zich ook vorig jaar al voor Uw gezelli[;"hoiü. :'.;;s;_,anden, nl, Marianne llalleen, Hans Bijstervold en Ila.ns _Bertens, gaan nu ook 
:·1ry Jansen, :Ben Osse, René v.d.Steen en Aad de Pa.gter zich met deze taak bezighc:,-· 

•:o zien I t zelf met deze samenstelling al helemaal zi tton en zijn dan ook van plo:1 ·.-::m onze eerste georganiseerde avond 1 n geweldige happening te maken. Ons proi:;r::m. ~
-' oor de barbecue luidt dan ook als volgt: 

· l:o beginnen rond acht uur met de verdeling van de eerste heerlijkheden. Dus zor;; 
ervoor, dat u op tijd aanwe.zig bent. 

'-f.:,,t we gaan voore.chotelon is weer helemaal te gek, nl: 
- 1n flinke karbonade 
- saté met uitstekende saus 
- ohaslick met_, exclusieve eaus 
- heerlijke wijn 
- stokbrood 
- komkommer. 

- ~0vendien is ervoor gezorgd, da~ U op muzikaal gebied ook niets tekort komt, 
~\, avond ie toegankelijk voor alle A-klaseers en senioren. 

- Do prijs voor deze avond, die met Uw medewerking zeerzeker zal slagen, bedranet _-'L 9 ,50 per _persoon. 

- Erg belangrijk is wel, dat U zich op tijd opgeaft en met hoeveel personen U wi'i.t komen, Dit is ~l. noodzakelijk voor de diverse bestellingen. 
Daarom moet U uiterlijk maand;_tg 27 augustus bij een van de Kalca-leden laten we•· ,, ten, dat U van de partij zult zijn. U kunt dit doen bij de hier reeds bovonge-



' 

noemde leden, Wilt U ev0ntueel telefonisch opgeven, belt U dan 29,02,45, dan komt •t wel in orde. Bovendien aan de bar bij :phr.IIierck, Er dient wel vooraf te 1/0:rden betaald, 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 26 AUGUSTUS 1973, . 
14,30 uur Lens 1 - A,D.S,1 v1·clf 1·6/4 
11,30uur· o.s.c.1 -Lens 2 
12, 00 uur R, V. C, 3 - Lens 3 
12.00 uur Lens 4 - R,V.C,4 V1 G1 L 5/3 
12,00.-uur R,V,C,5 - Lens 5 
12;00 uur Lêns 6 • ,- R,V,C.6 V2 G1 L 6/4 
10,00 uur R,V,C,7 - Lens 7 
10.00 uur Lens 8_. - R,V.C,8 V2 G2 L 4/2 
10.00 uur R,v.c.9 - Lens 9 
10,00 uur Lens 10 - R,V,C,10 V3 G2 L 5/3 
10,00 uur . Q,uièk 11 - Lens 11 • 
12.00 uur Quick 12 - Lens 12 
LIGGING DER VELDEN: 
o.s.c. 
R. V ,C. 
Q,uick 

- Vlamenburg, Mariahoeve 
- Schaapweg, Rijswijk 
- Sav,Lohmanlaan 

VERZAMELEN: 

Lens 3:.. 11:00 uur Klubgebouw 
Lens · 5 . - 11 • 1 5 uur 11 

• 11 

Lens 7 - · 9,00 uur · 11 11 

Lens 9. -:, 9. 00. uur 11 11 

Kaka, 

. .... 
.,, 

. ;. ... _; __ _ 

Van de :S~ko iijn'·o:.s. zondag de heren Ch,Bloks, R.Bom, ':'n H.Jacobi vànaf. 9~_00 uur op het veld aanwezig. 
AFSCHRIJVINGEN: Vrijdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur bij Dhr.Ch,Bloks, teJef, . 29.28.38. 

---,"-·ü" 

0 P S T E L L .I 1, G EN: --- --- . --- - -----------
Lens 1 , 2 en 3 worden door de traimir bekendgemaakt, 
Lans 4 Lens 5 Lens 6 
A, Timmers (K) M,Reuver (K) A,Vervaart (K) 
G.Oostrom (A) P,v/d Steen (A) F.Straathof (A) 
J .v.Dijk C,Schrover E,Bakkers 
R,Brandenburg A.Albers A,v.Egmond 
J .Bijsterveld A,Bouman J ,Groenendijk 
G,Kemperman C,Stapel K,Ke'etman 
A,Rooduyn Ch,Wol ters G,Looyestein 
R,Eykelhof T ,IIeerschop R,Michel~ 
E,Foondoe J .de Jongh R,Schoi tèn 
P,Rossit J,v.d.Ende J,Siivèrentand 
F, Veelbehr J ,Meuleman W, Verheul 
CT.Vervaart M,v,Zilfhout 

Lens 8 
1f .Krol (K) 
G,v.d.Kleij (A) 
L.Brandenbu:rg 
J.Endlich 
R,de Groo·t 
J.Riemen 
P,Schulten 
R,v,d.Velde 
Il,v,Welzen 
J,Witting 
M,v,EYsbergen 
!I,de Groot 

Lens 9 
B,Berenbak (K) 
N ,Osse (A) 
E,v.Deelen 
L,Egberts 
W,Englebert 
J.Franke 
P,Hàring 
A.v.d,Keer 
J.ICeetmo.n 
A,v,d.Meer 
B,Osse 
A,Verdonk 
F,de Vos 
F.Wubben 

J,Borst 

Lens 10 
W,v.Rijn (IC) 
R,Peeters (A) 
H.Albers 
A,Bergman 
C,Beyer. 
G,Blankcspoor 
H,Danke,:-s 
c.v.Doelen 
P,F,de Haan 
J,Kuypers 
W,Olthof 
J,Rientjes 
F,de _Vroege_ 

l 

Lens 7 .. 
A.IIoek (K) . 
G.To.1n.estein (A). 
B,v,d.Burg 
A,Bilderboek ·· 
R,Feekes 
P.Heynen · · · 
F,v,d.Berg 
G,de rro'ogd 
F,de Kleyn 
J,Meyers 
J,Verbarendse 
M,Wolters.Rückert 

Lens 11 
·M,Suykorbuyk (K) 
A~v.Luxemburg (A) 
P,Burghouwt 
J.Jager 

· G ;J·eb:éê .. 
· H.Kemper .. 
C,Kras 
II.Schol ten 
II.Suiker 
W.Suiker· 
·t.Janssen 

· j .Ras 
• R;v,Oostveen Koent

ze 3 



· Lens·12 .·:.c.·7:: ;,··~ 
P. /.lil ten burg ( K} 
J,Verhoef (A) 
.A.Ba.nning 

... :. 

Op 2. sep.terab~r a. s: s'tart de kompeti tie voor de elfta:t:. 
len 4 t/m 10. Programma en indeling wordt volgende week 
in de Lens-Revue gepubliceerd, 
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\"i. Dui verman 
G,Goosson 
L,Jarnes 
E,v.d.Linde 
J.Staffelieu 
r~. Verheesen 
P.Verhoef 
L.Voorduin 
]T.v/d Lo.an 
3.Bouhuys 

Aanvoeraersbijeenkomst: Wij ·herinn:orëh dé völgèncfö spe
lers uan onze. oproep van vori5 o 

week voor bovenvermelde bijeenkomst op· maandagavond 27 
augustus om 9,30 uur: 

G.Oostrom, Fr.Straa.thof, .G.Duyv!Js:tein, P.v.d, 
. Steen, P .Fierot, N .Osse, .R.Peeters, A,v.,Luxor:i
burg en J.Verhoef,· · · 

TENUE: Wij horirinoren alle spelers van Lens eraan, dàt 
het officiële tenue van hun" ver'à'niging bestaat 
uit: korenblauw shirt met rönde witte hals, shirt 
voorzien van omblomn, wi tto··niet zijden' broek; Jw
rGnblauwe kousen zonder wi t·te rand. 

Soko, 

PDK-TOERNOOI VOOR LENS-DAMES 

Ons dameselftal doet zondag mee aan hot damesvoetbal toernooi van PDK,'.· 
Eet elftal dient uiterlijk om 12.15 uur op hot terrein van PDK aanwezig to zijn (aan de Duinlaan), Alle speelsters worden verzocht daarom uiterlijk 11,45 uur in ons klubgebouw aanwezig te zijn, zodat we gezamenlijk naar PDK kunnen gaan. Lens is ingedeeld in een poule mot RICDEO, PDK, VCS. Om kwart over vier wordt do finale gespeeld, waarna de prijsuitreiking zal plaatsvinden. 
)0 opstelling wordt vrijdagavond aanstaande na de training bekendgem~akt. De' training begint om 19.30 uur en staat onder leiding van de heer J.Willems. Woensdagavond 29 augus_tus speelt het damoselftal een oefenwedstrijd tegen VCS op ons terrein; aanvang 19.00 uur. 
Afschrijvingen bij Mary Jansen,'' tel: 293000. 
V ;'i R· I A A N T J E -================== 
IIot dochtertje van Loo Riemen heeft afgelopen zondag op hot Lens-terrein een 
0ouden armbandje verloren. Do vinder kan.het, voor dit meiske, kostbare kleinood étcm de bar afgeven. 

:?ROGRAMMA DAMES •. -~ . 

:'Joor .omstandighed,en kan de vriendschappelijke wedstrijd tegen V .c.s. niet· door~ i3"aan, De komP.~t.it.ie-indeling van de dames is als volgt: ·· ·· 
1o klasse A, 
C,:>leritas 
l)nindorp S, V. · · 
:i.z.s. 
G.D.A. 
Hook van llolland · 
1!:1.aldwijk 

P_.D .I{~. 
POstduiven 
R.A.s·. 
S,E.P', (Delft) 
'\T ,D, s·. 
LENS . 

., ...... 

D0 .eerste .kompeti,tiowedstrijd wordt gespeeld op 2 september en wel tegen· V,D.s. orJ 10,00 uur, Verzamelen om 8.30 uur.,op hot veld (met evt. vervoer), :De volgende dames worden verwaohi;: 

_ Be-tsy~ · Ria, Maas, Marîän:;·,Mary, G01nma,· Yvonno, Jo zotte, 
Thea ~.d.II., Annemick,_Carolion, Elly-Ann, Bornadette, Angèliquè.: 

;~fächrijvinge'n op·,vrijdag tussen 18,00 on 19.00 uur, bij ~ary Jansen, tel.29,30.00. 
l'ROGRAMMA 

ZOT)AG 26 augUstus 
1 ·1 • 30 uur Lens 2 " 
~2.00 uur Lens 3 · 

JUNIOREN 

1973. 
- JEKA-toernooi, Breda 

Vrcdonburch 2" 
'.fOfüTSDAG 29 augu~tus 1973. 
20.15 uur Lens 1 v.c.s • 
19,00 uur Lens 9 

.. . - v.c.s. 
:.S.71.IJDAG 24 augus,t~s 1973. 
18,30 uur Spoorwijk Lens 5 

Terrein: 

V3 

Hengelo laan 



•' 

ZATERDAG 25 au~stus 1973. 
14.30 uur LenS'· 1 - S. C .Lisse-'.- V1 
15.30 uur :fiens 4 - 11Tilhelmus V2 · 
1°ö~ 15 uur: Lem; 9 - G~D,S. V1 
14.15 uur Leins 10 -:-·.V.U'.C. V2 · 
14.15 uur Lens 11 - v.u.c. V3 
15.30 uur Lens 12 .'.. Wilhelmus V3 
13,00 .. i.mr Lens· 13 - Lens 14 .V3 
1J,OO uur Lens 16 - Vredènburch ·Vl·'· 
15.00 uur Vrede.nburch - Lans 17 Vredenburchweg .' 
1.3.00 u:ur Lens 1,8 - G.D,S .• V2 
11.45 .:uur Lens 19 - Lens 20 
15.00 uur Vredenburch - Lens 21 Vrodenburchwog 
11,45 uu:r; Li,ns· 22 - Lens 23 V3 
l,FSCHRIJVINGffi: 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303,· 
Telefonisch' :•n-ïjdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend _in geval van 

· ·zi(')kte): A-klassers ( 1 t/m' 8): dhr.J,!Iop, :f;el.944159 
B-klassers ( 9 t/m 15): dhr,G.B,v.d,Stecri, tel..398694 

_ . C-klassers (16 t/m 23): dhr,R.Becke'r,·tel.55.94.77~ · · 
In noodgcyàll~n l;runnen do junioren nog op zaterdagochtend tussen 10.30 en 11·,00 
utu• afbe'llen bij ,ûhr,G.v.d.Steen, tel.39.86 ,94. 

DE OPSTELLINGEN: -===========--=============== 
Lens 1: ~----- L,Baams, G,Trommelen, A,de Pagter, n.zoun, C,Boesoken, J.v,Rijn, 

A.Jungschläger, .L.Koning, E,IIoefnagol, R.Micka, A.Mulder,. G.v;·Gessel· {2x), 
R.Lavooy, A.Schneider. Srunenkomst: 13.30 uur Lens-terrein. Leider: 
C.Franke. 

Lens .J: G.v.Ge~sei (2x);.R.Hulselmans, H,Straver, R,v.d.Meer, P.Lejcwaari; 
A.}layen,. _G.Bloks, A.Kleiwegt, J,Post, J,v;Velzen, F.Veoron, A,den Boer, 
A.de Groot, Leider: Dhr.A.Sohneider. 

Lens 5: 

Lens 1 O: ----

Lens 11: 

Lens 12: 

E.Castenmiller, J.Slabbers, P,de Wolf, G.Lelieveld, W.v.d.Linden, 
II,v.d.Broek, J ,Hollink, P.Meyer, R.J:Ieemskerk, R.v.!Ioek, P.v,Rijn, -· 
M,'v;Wassem. Leider: Dhr.A.Blok. . "' 
A.Brouwer, P .Driessen, P.Booms, G .Jioogcrvors.t, J .Tettcroc, R.Gui t, 
A.Iloefnagel, II.Keynor, F.Klcs, E.Reesink, n.µ:uyter, J.Wijngaarde. 
Leider: Dhr.J .!Ieynen. Samenkomst: 18.15 uur _Spocrwijk-terrein. 
A.v.Velzen, E,Land.man, T,de Kok, P.Perreyn,' R,v,d.Laan, M.Woltors, 
P,Hop, S ,Brard, A, 1 s-Gravendijk, O.Bor!3t~ C.Schenkels., J ,Brochard, A, '!.! 
Klc.c·f. Leider: Dhr.J .Zoet. ·. . 
J.Bronger, II,v.Rijh, J.v.d.Wol, P,De_vileo, R.Hofman,. R,v,d.Kruk,. W,v.d, 
Mijo, M,Peporkamp, L.Reesink, L,Lausberg, R.v.d.Meer, H,Lustenhouwcr, 
A.Slabbers. Leider: Dhr.N ,Drabbe·, ' ... . 
W,Groen, E,v,Luxemburg, M.Prins, ;p.de Haas,.G.Mahieu., A.v,Maren, G,:Bo-el- .. 
houwer, R,Loyn, J .v.d.Ende, K. v.d.Meys, C .Lipman, M.Looyö·, T,Pr~11s ._ -·····-·····" . 
Leider: Dhr.1f.Kouwonhoven. 

· .. '· .•.. ··.-
P.Blom, E.v:d.Hovon, 1,1.Jansen, W.de Vos, R,v.d.Boó"gäarä.,- P~v.:Iiuyn, · ' 
F.Kortekaas, L.Lejewaan, L.v,Domburg, R,!Ioppenbrouwer, R.Wijsman, D.v.d, 
Zwan, II,Uding. Leider: Dhr.J.Bijsterveld. 

~~-~}: A,!Ioenstok, L.Oostervoer, rr.G.Wubben, R,Blank, R.Zetz, F.Kras,' M.do GrÖ~t, 
C.Harland', R.v,d,Leeden, A.Sips, M.v.Zwoden, J.Spolor, J.Wasserman, 
Leider: Dhr.II.Dankors. 

Lens 14: Th.Mooyman, .P,Dullaart 1 A.Ellingor, A.Gordijn, A.Grimbergen, .tl.,Koovoets, 
i:Körte', T,G.imborg, M.v.Pelt, M.Schmitz, H.P.Wubben, N.Gro~ewege_n,_:[l. 
Kleywegt, Leider: dhr.E.Sandifort. 

Lens 16: P,v.d.Burg, W,Frantzen, R.v.Loon, P,Lucas, R,Noo;d~loos··, ·A;Overgauw,' 
P.Valkenburg, R.Versteeg, R.Koyzer, C.Vermeulen, .O.Huis, F,v.Velzen, 
Leider: Dhr."·R.Becker. Sa• enkomst: 12.30 uur Lons. 

!!~:t.!..:!._!1: M.v.Baggum, C.v.d.Boek, R,Bon, W,Heynen, A.Koevoets, Th.v.Luxemburg, 
J.Riomen, W.Valentin, F.Verbarendse, P.Lolyveld, E.Kauderer, s.v.d.Meer,

5 



Lens 18: -~-----

C.Rijk. Leider: Dhr.W.Miohels. Samenkomst: .14.00 uur Lens. 

A,Bijnagte, H,du Chatinier, A,Maas, R,Peeters,-R.Pereira, T.v.d.Tol, 
II.Vink, II,!Ioppenbrouwer, L,Straub, F,Soholtes, A.de Jong, R,v,Eyk, p. 
Ifoemskerk, Leider: Dhr,J,Colpa. Samenkomst: 12,30 uu:r- Lcms. ,, 

r;c,,1s 19: P,Broohard, S,Bruens, R,Coli, R,Duyndam, J,Eys, J,Frankon, Jt;l(ö.uderer, 
· L,v.d,Lans, IT,Planken, R,Rovers, S.Teunisse, R,lfossels, D.Prorik, Leider: 

dhr,IT,Verbarendse"Samonkomst, 11,15 uur Lens: 

Lans 20: M,Dessing, H,v,Dijk, !I,ter Hark, E,Hofman, H,!Ioutman,' R,Jansen, · T,KinG, 
'· -··--· --··:·s,KI'.àille:,:,1 ... J:.Kle.ef; •w;ter Laare, W,Luoassen, J,Prins, II,Zonneveld. 
~-:,:Rl':'.\c Ll:iidèt'isdh±,R;Peters, Samenkomst: 11, 15 uur Lens. · · 

L8nS 
. ----- ~ "'. ··•·~·---• ..... . 

21: R,4arle, P,Bakvis, F,Bauman, G.Boen,_ E,Franke, P,de Gier, F,M!)s, _: __ 
R,)fotebaard, M,Rovors, R,v,Viorsen, R,de Vor,, _(},Jansen, R,Stravprs. 1 

Leider: dhr,W.v,d,Tol. Samonkomst: 14,00 ~ur Lens, 
' 1 • ~ 

.. ï/ms 22: P,v,d.Broek,_ P'.V:•~•Brande, 1/,:Öriesen, H,Erkel,enà, E,Gerritsen,_ J,Hoon
--- _ .atok_, T,Hoogevoen, B,v,Nieuwenhuizen, R,J,Raapl:iorst, R,J,M.Raäphorst, 

R~Wijngaarde, E,Kneynenburg, R,Houwolingen. Leider: dhr,T,Bauman, 
Samenkomst: 11, 15 uur Len_s, 

c:·coonen, N ,Franken, L,de Gruyter, R.de IIa=, R, Ieperen, H,Jansen, 
J,Kok, R,Kleyberg,_L,.v,Lu.xemburg, T,Plugge, R,Stráub, J,Vogel, M.Kerk
hofs, Leider: dhrl!I.Banning, Samenkomst: 11,15 uur·tens, 

TÓ~rnooia(ién.da; · 

Zondag 26 augustus J,E,K.A,-toornooi te Breda voor Lens 2. 

Zondag a.s. gàat con Lens 2 op bezoek b1j do yoreniging JEKA 'te Breda.om aldaar 
dool te nemen aan het hoofdklasse junioren (regionaal) toernooi, Eveneens eon 
uitnodiging ontvingen de verenigingen Br~bantia (Eindhoven), Do Mussohen (Rotter
d.1m), DESK .(R;aatshé_uvel), IIeroules (Utrecht), KVVA (Amersf.oort) on S ,C ,Lisse. 
fä,t toornoói be1,in t om 11 • 30 uur en er zal wQ_rcl,en gespeeld om -a.e· 

, 1 e prijs: de Kerkhofswisseltrofee en 12 shirts 
2c prijs: wedstrijdbal 
3e pr1Js: trainingsbal 

- '· · 4e t/m Bo prijs: bekers 

Lans speelt in poule A -cim 11 .3ó uur tegen JEK/l. 
.. , _ --12.20 uur t,:;gen KVVA 
, ,, ov•··-- , ---- , .- ,_ "-",--1-:3-,10 uur teeen DESK 
S'Jé[;J,JED','8 S;àanvàngPfft"i:naliii\1edstri:jden 'om 15 .00 'u1b:' en 15;45 uur, 

Lens 2: G.WoU:tors, B,Ruitorman, M.v.Baggum, G,Colpa, J.v.Gastol, A,Heynen, 
M,Heynen, J,Janmaat, J,de IIilster, Q,v,Noort, J,Apperloo, R,Bertens, 
R,v,Lu:x;emburg, · 
Samenkomst: 9,30 uur Lens-terro·in··, Leider: 'Dhr,A,v.BagBUm• 

:C0 ROGRAMMA PUPILLEN g WELPEN 

- ? .. UM p I L L EN ·~ .. 

"z;,T!!:RDAG 25 au~stus 1973. Terrein, 
11.45 uur Lens 1- . - Quièk Steps 10 V1 
13,00 uur Celeritas 2 --Lens 2 . . . Lèywoe 
11 .oo uur Lens 3 - Vrodenburch V2 
11.00 uur Vredonburc!J. - Lens 4 Vreden burchwog .. 

· 11 .oó uur Vredenburch· - :i;._ens 5 · idem 
11 .oo uur Lens 6 - Vredenburch. V3 

' 
ATTENTIE PUPILLEN EN WELPEN': LEES ALLES OVER DE 1-TOIDTSDAGMIDDAG nr :PEZE LEN'SREVUB. ------------~-------==-==== --==-=-=----===-====----=============;======-=---== 
T·TE.LPEN·. 

Z:,TERDAG 25 augustus 1973, 
11,00 uur Lens 1 Celeritas 1 

_ 1_ 0,00 uur Velo 3 - Lens 2 
10.00 uur Vredenburch - Lens 3 
10,00 uur Vredenburch - Lens 4 

V1 
Noordweg, Wateringen 
Vredenburohweg 
idem 

6 siTTENTIE PUPILLEN EN WELPEN': LEES ALLES OVER DE COCKTAILKOMPETITIE IN HET NIEUlIB 
SEIZOEN. 



~AFSCHRIJVINGEN: 
~iftelij~: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr. G.v.d.Steen, NunspeetlaaJ.l. 303 •. 

• Telefonisch :·vrijdagavond tûs~J'.n Tä.45 en 19;30 uur· :(uitsluitend i{i.ge,;,i,1 van '• - ziekte), tel. 66.13.14.Rlubgebouw.' 
In noodgevallen kuhnen·de pupillen'eri wèlpen ·nog op zaterdagochtend tussen 9.45 en 10.-- uur afbellen. Tel.66.13.14 klubgebouw, 

~- + ' 
.· 

DE OPSTELLINGEN:" =============================-
. Lens p 1: R,v.Oosten, R.de Boer, R.v.d.Hoek, 'R,Groon, M,Leyn, F.Lekahena, R.Bloks, R.Michols, F,Rens, M,Meerman, J.v.d.Nieuwenhuisen, L.Janmaat. Leider: Paul v,d,Steen. 
Lens P 2: P.Scholtes, C,Odonkirchen, R.v.Bageum, R,Rademaker, P.Eys, F.Blom, Ronald Wassermm, A,v,d.Burg, M,Rut[ters, P.de Groot, !,[.Veenman, Robert Uasserman, O,Könemann. Leider: Rob IIoéfnagel, Samenkoms"i: 12.00 uur Lens-terrein, 
Lens P 3: F.To-lenaars, R,v.Dijk, E,v.d.IIarst, B,IIenkes, K.v.Kloef, G.de Kok, B.v.d.Kruk, M.Ras, R.v.Ruyven, L.v.Rijn, J.Schipperen, B.Vester. Leider: Otto Kortekaas. 

s-Lens P 4: F.IIooghiemstra, R.Buys, D,Frankon, R,de Gruytor, J.Raapho.z,st, P.Krol, M.Riomen, R,Fromb·erg, R.do Haas, E.Swart, J .v.straalen, J .Schnoider. Leider: Fred de Kleyn. Samenkomst: 10,00 uur Lens-terrein. 

LET OP DE WOENSDAGMIDDAG ============-===-==--=== 
Lens P 5: M.v.Zwol, E.Buysen, M.Dutree, R,Gimborg, F.v,Gorp, F.Wellirig, B.Hoppenbrouwer, -C.de Kleyn, M.Lustenhouwer, E.Sandifort, F.Valkenhef, R.Matthijsen, Leider: dhr.Hoppenbrouwer. Samenkomst: 10.00 uur Lens-terrein, 
Lens P 6: R.Bergenhenegouwen, R,Boel,houwer, F.Dullaart, F,v.d.Hoeven, G.Bentvelzen, J.Krijgsman, M.Wiimer, N,Noort, J.Ovorklift, M.Senten, P,Tettero, T.Wanders, J,v,d,Zwan, Leider: Coen Hooghiemstra. 
Lens W 1 ;·· M.v,d.täns, H,Valentin, R.Groen, R,de Jong, R.v.d.Hoek, M.v.Adrichom, J.Odenkirchèn, W.Celpa, J.Rombeuts, L.v.Rijn, P.Pronk, R.Kanis. Leider: Hans Zoun, 
Lens W 2: -------

Lens 1-/ 4: ___ .., __ _ 

K.Boon, J.Greve, M.Bon, B.Roozendaal, E,Perreyn, C,Bergmans, E.Eykelhof, P,IIarland, T.IIarland, P.v.Es, B,Heamskerk, W.de Jong. Leidor: Guus Heynen. Samenkomst: 9,00 uur Lens-terrein. 

LET OP DE WOENSDAGMIDDAG. 

B.Driessen, R.Franke, A.Franken, A.v,Gorp, C.i!oefnagel, Ronald ilouwe-• ling, Rudi Ilouweling, I.Kaffa, J.Koevoets, J.Kortman, R,Niggebrugge, A,v.Pruyssen, H.Zook, Leider: dhr.Coes v.Doelon. Samenkomst:-9,00 uur Lens-terrein. 

A,v.Blittc;,rswijk, M.v.Boheomen, E,v.Dop, M,v.Houdt, E,Jager, A,Kuiper, E,Metselaa:.-, J.Riemon, E.v.Santen, J.v,Wassem, J.Wasserman, J.Veemman, Leider: dhr.Arnold Brouwer. Samenkomst: 9.00 uur Lens-terrein. 
ATTENTIE PUPILLEN EN HELPEN ! ! ! 
In tegenstelling tot voorafgaande jaren willen wij op de woensdagmiddagen eon cocktail-lcompétitio organiseren. 
Het is do bedoeling, dat elk elftal iedere woensdag minstens één wedstrijd spoelt. Tevens is er een training, waar jullie de rest van de middag worden fuigeleid. Het elftal, dat do hoogste plaats weet te behalen, zal hiervoor een prijs ont-vangen. 
Wij willen op woensdagmiddag 29 augustus 
pupil en welp, die hieraan mee wil doen, 
uur in ons !clubgebouw opgeven (dit geldt 
Neem jullie voetbalkleding mee !! 
WELPENSELEKTIETRADTING. 

hiermee beginnen om 2 uur. Dus iedere 
moet zich op woensdag 29 aueustus om 2 
niet voor de pupillen en welpen selektie). · 

, 

A.s. vrijdag 24 augustus begint de solektietraining voor onze welpen. Hierbij wordt uitdrukkelijk bepaald, dat dit oen voorlopige seloktie is. Dit houdt in, dat or nog wel spelers zullen afvallen. De volgende jongens dienen o_m 17 .15 uur aanwezig to 
7 
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zijn: M.v.d.Lans, H.Valentin, R.Groen, R.de Jong, R.v.d.Hoek, 

M.v.Adrichem, J.Odenkïrchen, W.Col"pa; J.Rombouts, L.v.Rijn, 

P.Pronk, R.Kanis, K.Boon, M.Bon, J.'Greve, P.Harland, T.Harland, 

E.Perreyn, C.Bergmans, E.Eyckelhof, P.v.Es, B.Heemskerk. 
' 

. 1 

.. 
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'47e Jaargang.nummer 6 29 augustus 191.3. 
,· . 

DE LENSREVUE 
' 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig on Snel 

OFFICIEEI, 

!Iet d-amesolftal heeft nog ·0en leider/leidst·er nodig, Wio wil do dames, die af
wisselo.rid op woensdagavond on ·zondagcohtend voetba.ll0n, b01,ol0iden ? 
!Ieeft U interesse, neemt U da.n 0ven t0lefonisch kontakt op met dhr. v.d. Kleij, 
tol, 25,25,56 of dhr. llall0en, tel, 32,40,44 (na a.s. zondag), 
Helpt U ons ? ! 

IN, BALLOTAGE, • · 

J,P,L, Schuemio 4-12-64 
15- 8-65 

8-. 2-65 

(W) Moiend.arstr. 17;i 
(W) .; Copern~cusEJtr, 181 
(W) · Loosduinsokade 654 

. J,M,M,v,d,Spiegel 
YT,J,va.n Molzen 

NIEUWE LEDEN' 

967 
968 
969 
970 
97f' 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 

G,Bouman 3-12-31 (NS) Cannenburglaa.n 254 
M,vàn den llcoll'ac1rd 16- 2-65 (w) Hoogveen 215 

677858 

~:~:!:e::t~:!z;~og.aar~ ·
2~~-~::~l·~~1 · ~~ ~~~~a!:;;_12·1 · •· ... ••-·-··333044 

Ïl,A·:do Kroon : · · 12-10-63 (w · Mae.rtensdijklaan 406 6'72532 
R,Sanders · · · . 18- 9-57 (B · Voenendaalkade 388 6'71981 
J,V,Veenrnan 10- 4-65 (W) Hofzicht 8, Wateringen 01742-3617 
M,R,M,van Velzen 13-10-65 (Wi Ruinorwoldstr, '65 · 669723 
M,R.van der Wallen 21- 4-65 (W Meppelrado 173 661305 
E,M,Warmenhoven 5- 8-65 (W Wolwoversll'aarde 349 · 671333 
!l!,lfolling 6- 6-63 (P) Do Rade 61 • ' 6'/0744 

. G,de Wiet 26- 2-58 (B) Mient 33 395915 
M. Wilmer 13-10-62 (W) Het Oord 53 6'75858 
G,M,A.F,Wolkenfelt 23-12-40 (S) Otterrd.de 16 6'75799 .. 

KOM ?VER=DE BRUG='13-'74,-

De leden, die op 13 augustus de Algemene Ledenvergadering hebben pijgewoond, ziJn 
al op de hoogte va.n do velo donkere wolken; die zich de laatsto tijd boven do 
Hengolola.an opstapolen. 
We kunnen rustig stollen, dat, indien er niet spoodig door ALLE leden wordt in
gegrepen, Lens als .vor.cniging or moeilijk voor komt te sta~ 
llet ... s.chijnt eon groot a.antal leden tot nog toe. to zijn ontgam1,.dat ZG lid van 
een vereniging zijn in die zin, dat zij zelf hun gemeenschappelijke belangen 
moeten behartigen, in het bijzonder op het gebied van de vrijetijdsbesteding, 
Bovendien is het element van het sociaal kontakt het uitgangapun.Lva.n iedere sport
vereniging. waar het dus op neerkomt, kan in de volgende kreet.worden neergelegd: 

ZELFlfERKZiu\l',!IIEID • 
. ----------------

Om een voorbeêld fe geven; wat deze kreet de vereniging kan besparen, kunt U vin
den in hot Jaarverslag; dat U misschien nog ergens in de krantenbak heeft liggen. 
In de kolom "Lasten" komt de post Lens-revue voor. Do be1,rcting '72-'73 bedroog 
hiervoor Fl. 13,500 ,- en de uiteindelijke kosten wa.ren "slechts" Fl. 5261 ,--,, het
geen neerkomt op een besparing van maar liefst Fl.8239,-. Om deJ.t te_ ·bereiken, 
zijn er wél hot afgelopen jaar zo'n tien leden één of meerdere avonden per week 
in de weer geweest, totaal belangeloos, maar volkomen.naar hot idee van wat een 
goede klub moet zijn. · 
Lens is geen kommeroiële instelling, onda.nks het feit, dat er grote bedragen in 
omgam1 en op subsidies na zai alles door de eigon leden en uit eigen mid,dolon 
moeten worden geroeeld on wie daar niets voor voolt, kan beter aa.n passieve rekre
atie gaan doen, 
Nu zijn er misschien leden, die denken, dat Lens aa.'1 de kontributie genoeg heeft 
om de verenîging draaiende te houden. Inderdaad wordt alles tot nog toe, Qndor 
moer uit deze ~iddelon, aardig op peil gehoudon, maar dat komt ci.lléén, omdat er 
nog stoods leden, maar bijna 'altijd dezelfde, keihard in hun vrije tijd voor wor-.k0n, ... ~...... '. 

Een groot aantal va.n deze mensen zouden hun -werk mot spóed verlicht willen zien 
1 

~I 

/ 
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d.oor de mensen, d.i.e zich om misschien goede redenen nog nooit hebben kunnen in
zetten ·voor "Onze'! .. v:ereniging, maar er nu wel een paar uurtjes voor kunnen vicr
ken. Het is beslist machtig boeiend we"rk, als we· hot maar O'!"er een flink aant::ü 

.... . ' .t 
personen kunnen verdelen, want als alles neerkomt op dezelfd.e groep merisën, dan: 

I kan het_yoorkomen, on die rod.o streep is al bijna bereikt, dat deze mensen dus
danig van alles gaan balen, dat de stat1J,_s "_vereniging" overgaat in do "firma" 
Lens, waardoor do kontributio minstens zal moeten wórden verdrievoudigd om q,g 
betaalde krachten een redelijk salaris te kunnen bieden. . . 
Er zijn momenteel loden, die "ecr..te loden" openlijk belachelijk maken, oma.at zo 
zoveel tijd aan Lens besteden, dergelijke figuren kunnen beter alléén bedrijfs-· 
voetbal gaan spelen, dáár geeft de werkgever in de regel de faciliteiten or:1 te 
kunnen spelen. 
In de vorige Lensrevue heeft onze formatiekommissie al eon pleidooi voor dit 
probleem gehouden. Zeer veel leden hebben ook nog een persoonlijk schrijven co
had on de laatste berichten spreken al over een leuk aantal geïnteresseerden, 
hetge.:m ons alweer w,:,.t meér fuoed geeft. · . 
De aanhef van dit ar.tikel is niet figuurlijk "bedoeld, het is n.l. ·de bodoolinc;, 
dat 66k U over de brug van de i:Iengelqlaan of Melis Stokelaa.n komt,• niet allé6n 
cm to kijken, maar om de juistheid van do volgende kreet te bewijzen: 

Lens is van ons allemaal. 
CoCo. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 2 SEPTEMBER 1973. 

14.00 uur Lens 1 
12.00 uur Lens 2 
12.00 

-
uur Full Speed 

12.00 .uur D.n.c.5 
10.00 uur Spoorwijk 5 
12 ,45 uur D.II.C.6 
10.00 uur Zw.l3lauw 4 
10.00 uur Valkeniers 
12 .oo uur A.D.Q.9 
12,00 uîtr Lens 11 
12.00 uür Westland.ia 

LIGGING DER VELDEN": 

- R.K.W.I.K.1 
- R.K.W.I,K.2 

2 - Lens 4 
- Lens 5 
- Lens 6 
- Lens 7 
- Lens 8 

4 - Lens 9 
- Lens 10 
- Quick 13 

10 - Lens 12 

V1 G1 L 6/4 
V1 G1 L 5/3 

.. 

·-

Scheidsrechter: 

M. Boumoostor 
C,Bredorodo 
O.Rodriquos 
Th, l3ruyniks 
E-. do Wijs 
Il.Jansen 
A,Zuidorwijk 

Full Speed 
D.H.C. 
Spoorwijk 
Zw,Blauw 
valkeniers 
A,D.O-. 
Uestla.ndia 

Sportpark, Brasserskado, Delft 
Il Il 

- IIengelolaa.n 
- Kijkduinsostraat 

R'damseweg, Rijswijk 
Zuiderpark 
Lange Broekweg, Naaldwijk 

1/ERZ.l,MELEN : 

Lens 4 
Lens 5 
Lens 6 
Lens 7 
Lans 8 
Lens 9 
Lens 10 
Lens 12 

10,45 uur Klubgebouw 
10,45 uur " 

9.30 uur 11 

11 ,30 uur 11 

9.15 uur " 
9.00 uur 11 

11.00uur 11 

11.oouur Il 

DE OPSTELLINGEN: =--========================= 
R,l3ruggemans 
G.Qostrom (A) 
J.v.Dijk . 
R.Brandenburg 
J.Bijsterveld 
G.Komperman 

. i,,Rooduyn 
R.Eykelhof 
H.Eykelhof 

, E,Foondoo 
F.Veelbehr 

Lens 4 

CT.Vervaart 
J .de }/aart 

Afsèhr.: tel. 55.82.98 
vrijdag 18-19,00 uur 

Il 

DENK AAN 
UW LEGITIMATIE 

Van de Seko zijn a.s. zondag 
de heren Ch,Bloks en II.Jacobi . . 

vanaf 9,00 uur op hot veld aanwezig, 

Lens 5 
B.v/d Lans 
P. v/ d S toen· 
C.Schrover 
A.Bouraan 
C.Stapel 
Ch.Woltors 
T.Heerschop 
J.de Jongh 
J.v/d Ende 
P.Schouten 
F.Disseldorp 

(A) 

Til.Booms 
J,Meuloman 

· Afschr. : tel. 
39.86.94 vrijda,:; 
18-19.00 uur 



Lens 6 
. A, V'\'lrvn.art . , 
Fr.St_raathpf (A) 
E.Bakkers 
J .Groenemdijk 
K.Keetman 
G,Looyestijn 
R.lüchels 
R,Scholten 
J.Silverentand 
W,Verheul 
M,v.Zilfhcut 
J.Borst 
G,de Hoogd 

Lens 7 :-··• 
A.l:Ieek 
G,Duyvesteyn (A) 
B,v.d.,Burg , 
A,Bilderbeek 
R,Feekes 
P,Heynen 
F.v/d Berg 
F.do Kleyn 
J,Meyers 
J. Verbarendse 
M,Woltors Rückert 
J,Schouw 
A,Albers 

tfschr.: 33,72,88 
vrijdag 18-19.00 uur. 

Afschr.: tel.67.61.83 
vrijdagavond 19-20.00 uur 

· Lens 8 
A,Timmers 
P.Fieret (A) 
G.v,d.Kley 
1,Bra.ndenburts 
J.Endlich 
R,do Groet 
J.Riemen 
P.Schulten 
R.v.d·.velde 
n.v.Welzon 
J.Witting 
M.v.Eysbergen 
F.v,Dijk 
II,de Groot 

Lens 9 
· w.v.Rijn 
R,Peeters (A) 
!I.Albers 
A.Bereman 
C.Beyer 
G.Blankespoor 
Ii.Dankers 
c.v.Deelen 
P.F.de TI::lan 
J.Kuipers 
W .01 thof 
J.Rientjes 
F.de Vroege 
J ,Franke 

Lens 10 
M,Reuvor 
N,Osse (A) 
:m.v.Deelen 
L.Egberts 
W.Englebert 
P,!Iaring 
A.v/d Keer 
J,Keatmo.n 
A.v,d.,Meer 
B.Osse 
A.Verdonk 
F,d<3 Vos 

·F.Wubben 

Lens 11 
M.Suykerbuyk 
A.v.Luxemburg (A) 
P,Burghouwt 
J.Jager 
G.Jehèe 
!I.Kempor 
C.Kras 
II.Schol ten 
II.Suiker 
W,Suiker 
L.Janssen 
J.Ras 
G.Wolkenfelt " 

Afschr,·: tel.67 ,00, 75 
vrijdagavond 19-20,00 uur, 

Afschr,: 66. 13.14 
'vrijdagavond 19-20.00 u. 

A:fséhr.: tel.60,52. 73 
vrijdagavond 18~20,00 u, . . . . . . . . 

Lens 12 
B,Berenbak ·(K) · 
P,Milteriburts (A) 
J,Verhoef 
A,Bannints 
W.Duiverman 
G,Goossen 
L,James 
E.v.d.Linde 

AFSCHRIJVINGEN: ;:;:;;::::::=========== 

J.Staffelieti 
M.Verheosen 
P.'Verhoef 
L.Voorduin 
w.v/d Laan 
E.Bouhuys 

Afschr,: tel.66.16,36 
vrijdaeavond ·t,19-20.00 uur. 

DENK .A'.AN UW LEGITH!.ATIE ! 
============-============ 

Evenals verleden jaar zullen de afschrijvingen wederom bij de 
desbetreffende aanvoerders dienen te geschieden. 
Het telefoonnummer en de tijden, waarop dit moet gebeuren, staan 
vermeld onder do opstellinrren van do• elftalien. 
Wij verzoeken de spelers dringend niet dan bij uiterste noodzaak 
(ziekte, uitstedig e·.d,) af te schrijven en zich precies te hou
den aan de opgegeven tijd en de reden van afschrijving mede to 

. delen. 
HEREN SPELERS ATTENTIE 
Na heden zullen do opstellingen nog éénmaal in de Lcmsrevue worden gepubliceerd. 
LET DUS GOED OP, U dient to weten, in welk elftn.l U staat opgesteld en noteer 
het telefoonnummer van de aanvoerder, alsmedè de tijd, wanneer U kunt afschrijven. 
Na volgende week wordt alleen nog vermeld:"Opstelling als bekend. Slechts wijzi
gingen worden aangegeven. 
Deze week heeft er een bespreking plaatsgevonden 
te benoemen aanvoerders. In het kort volgen hier 
punten: 

tussen bestuur, Seko en do nieuw 
de voor de loden belangrijke . . 

' - elke aanvoerder;· heeft twee ballpn tsokregen, ,twee vlaggen en een aanvoerders-
band. 3 
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elftallen zullen na eerste a,:,nloopp0riode nog slechts zelden -worden gepublic()e:< . 
- afschrijven dient bij acmvoerder te geschieden, niet bij klubgebouw of Sok<:7·, 

· Alleen in noodgevallen kan kcntakt worden opgenomen met het wekolijks in 
de Lensrevue gepubliceerde Seko-lid, · 

-· :1:mvoerder stel:t (in overleg met elftal) de opstelling vast en wijst de grens
rechter aan.en wisselspelers. 

, 

;•ij doen op alle spelers eon beroep om aan deze regeling alle medewerking te v9r
'..enen. Deze week staat achter de naam van de aanvoerders een "A" vermeld en hot 
·;alefoonnur.u:ier. 

";:;::, ov0rle15 met het bestuur zijn door de Sekc voo:r het aanstaande seizoen do vol
_·ende re15els vastgesteld: 

i. !Iet niet-opkomen van een opgestelde speler- zonder afschrijven bij de aanvoer
der of in uiterste instantie bij een Seko-lid wordt bestraft met 2 reservo
beurten. Bij herhaling wordt J.e_desbetr,;,ffende speler niet meer opsest<3ld, 
tenzij bi,j verweer ( op maand1"-gavoni bij de Seko) blijkt,. dat het niot-opkor.10n 
op overmacht berust. · 

2, !Iet nfot willen optreden als grensrechtsr door een wissels:;:,eler is aan oorc:.. 
zelfde strafmnatregel gebonden. ' 

3. Spelers, die door de Seko als speler en niet als reserve naar een o.nder elf
tal word.en overgeplaatst, spelen in dat elftal mee, terwijl de reservo-bo;irt 
normaal wordt vervuld door de speler van het elftal, wions beurt het is. 

i. Iecl.cr is verplicht naar aanwijzin15 van do Seko to spelen in het elftal, wa::tr·
voor hij is (wordt) ao.n15eschreven, 

5. Afschrijvingen dienen te geschieden met opg~ve van reden, 

Indeling_~er elftallen 4 t/m 7, 

~ ons 4 Res ,Hoofdklasse 1\. met: 
Tull Speèd 2, !I,B.s.4, Dl.Zwart 4, 
é:en Hoorn 2, D,H,L,3, Celeritas 3, 
Spoorwijk 2, V,V,P,2, Quick 3, 
rt"IC .• A.v:v.2 en B,M.T.2. 

Lans 6-Res.2e Klasso K met: 
s,,oorwijk 5, v.u.c.7, Archipel 4, 
·v.I,0,S,4, R.K,D,E.0,5, Gona 3, 
,,,D,A,4, Duno 3, 0,Blauw 4, Sche
·Jenin&en 5, D,II,L,9, 

Lens 5 Res.1e Klasse rr·met: 
D,IT,C,5, W,Blauw 2, Velo 3, Tedo 2, 
Westlandia 5, Vrodenburch 4, Flaminso•s 2, 
A,D,Q,5, W,K,3, B,M,T,3" Wilhelmus 3, 

Lens 7 Res.2e Klasse L met: 
D,R,1,6, Postalia 4, B,E.C,5, Dl.Zwart 7, 
Celeritas 4, Postduiven 4, Quick 7, 
B,T.C,2 1 II,M,S,H,4, 0liveo 4, Gr.W,II. 
Vao 4, · 

~o indeling van do elftallen 8 t/m 12 wordt volgende week gepubliceerd. 

:;03ens niet-opkomen afgelopen zondag krijgen de volgende spelers 2 resc,rvob.3urton: 

F,Veelbehr, J,Borst en Ch,Wolters. 

Vvor verweer a.s. ma,:,ndagavondbij do"Seko, 

LEGITIM/1.TIES: 
Van de volgende spelers is hun legitimatie bij de bar aa.~wezig: 

W,Duivorman, G,A,Goossen, 0,Kortekaas, T,P,v,Rijn en A,Timmer, 

Do spelers worden ·verzocht na te gaan, of hun legitimatios niet ·vorlopon zijn, 
a=gezien zonder goldig logi timatiebewijs niet kan worden· gespeeld, 

n0 heren Aanvoerders dienen zich ook al hebben zij geen afschrijvingen, vri~i~~
avond tussen 21 - 22,00 uur in verbinding te stellen met Dhr.Ch,Bloks, telef. 
29.28,38, 

o,1d.er fantastische weersomstandigheden was ik zondag als nieuw SEK0-lid bij do 
.-r~dstrijd van het derde elftal togen R, v.c. 
I:ot werd e0n aardige, levendit,e wedstrijd, waarin beide elftallen legio ka'.nGon 
kregen, Na 20 minutc,n spelen werd de eerste hiervan handig benut door Vervaart 
1:a goed a.o.ngeven door Bertens ( 0-1), Nog voer de rust werd cl.e stand gelijk door c3n 
"'isvorstand in de, LENS-aohtc,rhoede (1-1 ), In de tiende minuut na rust kwam do 
bal na een afgeslagen aanval voor de voeten van Vervaart, die deze kans grotiG 
co·oruikte ( 1-2). Na een half' uur spelen bleef d0 Lens-achterhoede staan, toon ;:10:r 

r.:aende, dat er voor buitenspel werd gefloten. Het was echter een fluitsignaal 
vnn .ec,n ander veld, waardoor de doorlopende R,V,C.-speler de bal over keeper 



Bruggemans heen kon lepelen (2-2), Twee minuten daarna viel het mooiste doelpunt 
v;:m de wedstrijd, Bij een vrije schop van R,V,C. werd de bal even aangetikt, ter
wijl daarna.een tweede s:;;,eler de bal vol op de slof nam vanaf onseveor 25 motor. 
;,ls een gr~a,it vloog de bal. via binnenkant paal volkomen .onhoudbaar hot doel in 
(3-2); Lens gooide toen het tempo weer omhoog, hetgeen resulteerde in een prach
tig doelpunt van Bertens, In eenlange solo passeerde hij drie R.V,C.-verdedigcra, 
,,lsmedo de ui tl opende keeper ( 3-3). · · 
;;.:it mij bij dit Lens-elftal opviel, is, dat er veel tegen elkaar werd gepraat 
in het veld, doch dat dit uitsluitend in positieve zin was, hetgeen naar mijn 
;Jcning eon groot plus-punt is voor do sfeer in de ploeg. Rest mij nog to vermel
r,~n do uitmuntende leiding van de scheidsrechter, die een vrijwel foutloze wcd
,3trijd heeft p,efloten, 

G.Bouraan (SEKO) 
PROGRAMMA DAMES. .. 
===========--=== 
Door omstandigheden kan de vriendschappelijke wedstrijd tegen V.C.S, niet door
r·o.o.n • 
:'..s. z~ndag wordt or gespeeld tegen V,D,S, (veld Th,Mann Bouwmeesterpad) voor do 
kompetitie. Verzamelen 8,30 uur op het veld, Opstelling vrijdag.avond na dé 
training bekend. Training om 20.00 uur. 
Lfochrijven bij Mary Jansen, tel. 29,30,00. 
3TJtHORENTRAINING, 

Uw aller medewerking voor het, nà. af
loop van do training, op z'n plaats 
komen van het materiaal is uitoraerd 
dringend gewenst; maak het Paul' gemak-
kelijk,· . 

De seniorentraining van de niet-gese
lektieelftallen zal op woensdceavond 
o.l.v. Cas Francke plaats gaan vinden, 
Ingangsdatum: woensdagavond 12 septem
r)or. Nadere gegevens in de volgende 
L::insrevue. Deze training start vrijdag 31 àugusti.rn , 7oor die scmioren, die op vrijdagavond 
de spieren willen losmaken, verzorgt 
~'aul v,d.Steen het "licht en materiaal".· 

om 9 uur, 

DENK AAN tm LEGITIMATIE ! --------------- .---------
léollekteer voor Aktie "Kind in nood" ! "-
.:«s. mae.ndagavond zal er door talloze sportmensen een supersnelle ( ca,60 min,) 
kollekte worden gehouden, dit in het kader van de Aktie Nationaal Goschenlç bij 
.'·:o::.egenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana. 
,~lle leden van 14 jaar en ouder worden uitgenodigd hun sponto..'le medewerking·hier
:,eci: te verlenen, Deelnemerskaarten kunt U krijgc,n 'bij N ,Drabbe, Leywe&:. 72_7. · 
- V A R I A A N T J E S ------ ---=-----------===-- ···;.. 

Sind,s 11\aandagavond_ loopt .or in ons klubgebouw eon·4-vooter, die waarschijnlijk 
eon snelkursus "waakhond.".. gaat :krijgen. 

- 3ij gol·egenheid van hst ·90-jarig 'bestaan van de Haagsche Cricket- en Voetbal
vereniging (Il,V,V.) wordt er op het terrein van ~eze vereniging oen foncy-fair 
gehouden, waarbij al onze led.en van· harte worden uitgenodigd, Deze festivi
teiten vinden plaats op zaterdag 1 september, aanvang 15:00 uur terrein-van 
I!ogenhoucklaan, 

- Hot uitzendburo Free-la.nee nodigt op donderdag 30 augustus, tussen 16.00 en 19.GO 
uur, belangstellenden uit, het glas te heffen bij gelegenheid-van· het betrek
ken van een niouw kantoorpand aan de Laan va.n Meerderyoort 470. 
Piet kennende,' valt er wol wàt te heffen.· 

- Thuis is.niet, waar men woont, maar waar men U begrijpt. 
:3?::t.T-AVOND KWIEK SPORT. 
~e handbalvereniging Kwiek Sport orga
niseert op zaterdag 15 scptêmbor a.s.· 
'n baat-avond, waarvoor ook de Lens B
m C-klasflors zijn.uitgenodigd, 
'-!:,,n 20.00-23.30 uur kunnen deze Lens-'
loden zich geheel gratis uitleven in· 

de krypte van de Pius X-kerk aan de 
IIengelolaa.n. 
Jongens, stel de Kwiek Sport-meisjes 
·niet teleur, 

5 



J 'tRl3ECUE. 
<l.s. zaterdag weer de heorlijke ,. g_ezollice Lens-barbocue. Voriga wè.ek schrevori 

· wo, dat er uiterlijk afcolopen maandag moest worden ingeschreven, maar we hebbon 
c:0ze termijn nu kunnen verlengen naar donderdag 30 augustus a.s. Dus iedereen, 
c".ia · 1 t noe; niet zeker wist, kan zich nu nog opGeven, Na donderdag is er echtor 
·c;-:;;m pardon meer en moet U zich hebben opgegeven. 

•}•::,,•1r aanleiding van 't aantal mensen, die zich reeds h0bben opgegeven, v0rwachten 
~-:-,; 'n org gezellige ;;!.Vond, 
01 ··even ( telefonisch 29.02.45) of aim._._de bar, 

KaKa. 
PilOGRAMMA JUNIOREN 

Z(NDAG 2 septmnber 1973 
12.00 uur ar.Willem II 
12.00 uur Gr.ll'illem II 
î,;.oo uur. Verburch 3. 

Vac 1 Lens 2 
Vac 2 - L0ns 3 

- Lens 6 

Terrein: 

Roggewoning, Wass.onaar 
idem 
Wat0ringseweg, Poeldijk 
Dr.Mansvcl tkade, Wassenaar 1 ; , 00 uur lll. Zw=t 4 - - Lens 7 

'iOENSDAG 5 s eptemlJer 1973 
9.30 uur H.B,S.-toornooi Lens A 1 (spelers worden door de trainer aang0wezen). 

.. ~/1.TERDAG 1 september 1973 
1.-~. 30 uur v.u.c.1 Lens 1 Loudcnstraat 
15.00 uur D.S,0,4 - Lens 4 v.d. II agens traa t, Zoetermeer 
16 .15 uur Lens 5 - R.V,C,5 V2 
16. 15 uur· Lens 9 - Quick 5 V1 
15 .oo uur Qtlick 6 - Lens 10 Sav .Lohmanlaan 
15.00 uur '· H.M.S,H.5 - Lens 11 Vrederustlaan 
13.30 uur· Wes terkwartior 6 Lens 12 Duinlaan 
16. 15 uur Lens 13 v.v.P.8 V3 
15.00 uur Lens 14 V,V,P,9 V3 
·; 5.00 uur v.u.c.13 - Lens 15 Loudonstraat 
15.00 uur Lens 16 -A.D.0.14 V1 
1:_ï,00 uur Lens 17 v.u.c.15 V2 
! 3,45 Uta' R.v.c.15 Lens 18 · Schaapwe{s, Rijswijk 
1.3.45 uur Lens 19 - v.r.o.s.11 V1 
1 3 •. 1,5 uur Lens 20 Velo 21 V2 

Lens 21 vrij 
13 •. ;5 uur Lens 22 - Velo 22 V3 
,3. 15 ·uur Quick 15 - Lens 23 Sav.Lohmanlaan 

.'SSCIIRIJVINGEN :· 

Scl:rift~!!J~: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij de hoer G,v,d.Steen, Nunspeotlaru1 303. 
Telefonisch vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8): dhr.J.ITop, tel. 94,41,59. 
B-klassers ( 9 t/m 15): dhr.G.B.v,d,Steen, tel.39,86.94. 
C-klassers (16 t/;;i 23): dhr.R.Becker, tol.55.94.77. 

I:1 noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen. 10,30 en 11.00 
uur afbellen bij dhr. G.v.d.Steon, tel.39,86,94, 

.'l:"E:EURING]!}T: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steods de il.f
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hiorovor 
niet verstrekt. 

VERGEET JE LEGITIMATIE !HET ! 0 PS~ ELL INGEN: --------- .- .. ----------- ------
Lens 1 : L.Baams, C,Boeseken, E.llcofncli,ol, A.Jungschliiger, R,Lavooy, A.de P:igtor, 

J.v.Rijn·, G.Tror.imolen, R. Zoun, J.tle Hilster, G,Woutcrs, G.Colpa (2x), 
Leider: Dhr,C.Franke. Samenkomst: 13.30 uur Lens-terrein. 

:Sens 2 E,Castenmiller (2x), J .Apperloo, M,v.Baggum, R,Bertens,. G,Colpa (2x), · 
J .v.Gastel, ,LIIeynen, M,Heynen, J.Janmaat, R,v.Lu.."ëemburg, A,_Mulder, 
Q,v.Noort, A,Schneider. Leider: Dhr.A.v.Baggum. Samenkomst: 11.30 uur 
ingani;. ar.Willem 'II .Vac-torrein. · · · 
G.v.Gessel, II,Straver, R.v,d.Meer, P,Lejewaan, A.Bavon, G.Bloks, 
A.Kloiwegt, J,Post, J.v.Velzen, F,Veeron, A.den Boer, A,Verbarendse, 
G.Lolievold. Leider: Dhr.J ,Hop. Sam0nkomst: 11,30 1.J,ur ingang Gr.1-fillom 
II Vac-terrein. 



, 

!'::~::!.-± E,Co.stenmiller (2x), J,Slabbers (2x), P.d13 Wolf, W,v,d.Linden;, H,v.cl. 
' Broek, J ,!Iöllink, P,Meyor; R.Heemskerk, R,v,Hoek, P.v,Rijn, M,v.Wassorn, 

. ,· .. A.çl.e Groot, R,Hulselr.ians. Leider: Dhr,A,Dlok. Samenkomst: 13,30 uur , ; 
· por f.iets/brommer Lens-terrein. ·- ·. · . · 1 
. . 1 . . 

Lens 5 : , A,Bróuwer (2x); P. Dooms, G,Hoogervorst, R.Guit, A,lloefnagel, H,K3"·"!ln:l:, 
F,Klos, E,Reosink, Il.Ruyter, J,Wijn3aarde, A,v.d.Aar, 1\.Slabbers (2x), 
J,Tetteroo. Leider: Dhr,J,lleynon, 

Lens 6 R,Dom, F.Magnee, P.Driessen,C,Hooghiemstra, R.v.d.Linde, E,Booms, 
Th,Heomskerk, J.Ruyters, J,!Ioutschild, E.Teunis, J,de Waal, F.v.Os. 
Leider: Dhr.F.Flumans. Samenkomst: 12,30 uur Lens-terrein,' 

Lens 7 A,v.d,DerJ, G.Dlank, F.Jonkor, D,Kortekaas, ll,Kouwenhoven, ·F.v.Ocs-;;::,,yon, 
Th.v.d.Voort, F.Woutors, M.Ma5Uee, J.Slabbors (2x),' A,Slabbors (2x), 
A.1lrouwor (2x). Leirler: Dhr.G.v.d.Stoon. Samenkomst: 13.30 uur Bl
zw"rt-terre in. 

p:: 
Lens 9 : als vorige week, Leider: Dhr.J .Zoet, Samenkomst: · :; .15 uur Lons-torroin, 

't··ss 10• :::~=--.--. 

L-JnS 11 : 

J,Drong0r (K), P,Devilee, R:Hofman, R,v.d.Kruk, J.Lausberg, II.Luston
houwer, R.v.d,Moor, w.v,d,MijG, D,de Niet, M,Poporkamp, L,Roesink, 
Il,v.Rijn. Leider: Dhr.N,Drabbo. Samenkomst: 14,-- uur-Lons-torroin. 

K.v.d.Ende, P.do Haas, R,Leyn, K,Lipman, M,Looye, E,v.Luxomburg, 
G .Mahieu, T. v,Maren, K, v. d.Meys, M,Prins, Th,Prins (K), J. v.d. lfol. 
Leider: Dhr.W,JCouwenhovon. Samenkomst: 12,30 uur Lens-terrein. 

,. 

Lens 12: P,Dlom, II.Coli, R.v.Domburg, P.v.Duyn, n.Groon, E,v.d.I!ovon, F,K9rto
kaas, L,Lojewaan, Il,Uding (K), W,do Vos, R,Wijsman, D.v.d.Zwan,' 
G.Jloclhouwer. Leider: Dhr,J,llijstorvold. Samenkomst: ,.12.30 u.Lons-tcrr·. . . . . 

I,3ns 13: R.Dlank, R.v.d..Jloogaard, A,Hocmstok, R,Hopponbrouwcrs, M,Janscn, 
R.v.d.Leoden, L,Oosterveor, H.Spoler, J.Wasserman, H,G.Wubbon, R,Zotz, 
M. v. Zweden. Leider: Dhr ,H,Dankers. · • 

l 
!,3ns 14: A. Ell inger, P. Gordijn, , ll. Gximbercen, M. de Groot, F. Kras, J. Y,:orte, 

A,Koevoets, R,Kleywe[l't, Th.Mooyman, A,Sips, ILP,Wubbcn, N,Çl:J:èOenew0::,cn 
(K), Leider: Dhr.E,Sandifort. 

Lens 15: P,Dullaart, R.Y.Elderen, T.Gimber[l', A,Janson, L;v.1,faars~veen{J:P0;:-,
pen, R,Roozendo,al, w.Rots, M,Schmitz, T,Zerbo, M.v.Polt, A,J3ijnn,,_;i;,, (:1), 
R.Peetors. Leider: Dhr.M,Verheesen, Samenkomst: 14.~ uur Lens-torreii.. 

Lo,1s 16: P.v.d.Jlurc, W,Frantzen, R,v,Loon, P,Lucas, R,Noordeloos, A.Ovorga·,nr, 
P,Valkonburg, R.Verstee[l', R.Keyzer, C,Vormeulen·, O,Huis; F,v.Velz,:,n. 
Leider: Dhr.R,Jleoker. Samenkomst: 14.30 uur Lens. 

Lens 17: !Lv.llaggum, C.van Doek, Il.Bon, W,Heynen, A,Koevoets, Th,v.Luxçimbur,:;, i 
S.v,d,Meer, J,Riomen, W.Valentin, F,Vorbarondso, P,Lelyveld, D,Pror.k,' 
E,Kauderer. Leider: Dhr,W,Miohels. Samenkomst: 14,30 uur Lens. · 

;,cns 18: H,du ChatiniGr, A,Maas, R,Poreira, T,v.d.Tol, u.-vink, H,Hoppenbrouwors, 
F,Scholtes, P,I!eemskerk, .\..de Jong, L.Str[l,ub, J.v.d.Drando, J.Engcle,: 
R,v.Eyl~. Leid.er: dhr.J.Colpa, Samenkomst: 12.45 uur Lens. · · 

I:!èns 19: P.Brochard·, S.Druens, R,Coli, R.Duyndam, J.Eys, J,Frankon,"R,Kaudoror,' 
I.v.d.Lans, II.Planken, !\..Rovers, s.~eunisse, R,Wessels, C.v.Rijk, 
LeidGr: dhr.,I!,Verb=ondse. Samenkomst: 13,15 uur Lens. · 

L3ns 20: M,Des13ing, JI.v,Dijk, II.tor Hark, E,Hofman, H,Houtman, R,Janson, 
T,King, S,K.ramor, J,Kleef, w.ter Lam:·o, W,Lucassen, J.Prins, H,Zonno-' 
veld. Leidor: dhr.R.Peters. Samenkomst: 13,15 uur Lens. 

Lons 21: vrij 

Lens 22: G.v.d.,Brook, P.v.d.IJrande, R,Driosen, H,Erkelens, E,Gerritsen, 
J .]loe,nstok, T.I!oogoveen, B.v.Niemrenhuizen, R,J .Rciaphorst, J .M. Raap-' 
horst, E.Knijnenburg, R.Homrolingo. Leider: dhr,T,Jlouman. 
Samenkomst: 13. 1 5 uur Lens. ' 

Lens 23: · C.Coenen, N ,Franken, L,de Gruyter, R,de Haan, R.Ioperen, Il,Jansen·, 
J.Kok, R,Kloyberg, L.v.Luxomburg,. T,Plu[,ge, K.Straub, J.Vogel, 
M,Kerkhofs. Leider, dhr,A.Danning. Samenkomst: 12.45 uur Lens. 

A.Jli'jnap;te en R,Peeters, zie ])-Klasse • . , 7 



éELEKTIETRli.lNii'TO .B-KLASSERS •. 
v~i,af .maani).ag .3 septcmoe.r ,a.s. zal de ,B-selektictraining, uit de volgende ·spol&rs 
1)ustaa..n: . . _ · - . - _ . ' · ~ .. 

o.norst-S.Brard -J.Brochard-J.Bronger-P.Denlee-A. 1s-GravendiJk-
P.Hop-A.v.Kleef-T.de Kàk-R.v,d,Laan-E,Landman-J,Lausberg
II.Lustenhouwer-W.v,d,Mije~M.Peperkamp-L,Reesink-H.v; Rijn

,C.Schenkels-T.v.Velzen-:M,Woltcrs-P.Perreyn, 

:·,,, training is voor deze spelers vèrplicht. · 
lL.et regelmatig opkomen zal verwijdering uit de selektiegrooi) tengevclgo ,hebben • 
.. .''.fschrijven verplicht bij verhinderin,:; tussen 17.45;en 18.15 uur bij J,Zoet, 
tol. 66. 22. 93. . · · . . . . ... . · 

Ile afgevallen spelers .kunnen. voortaan trainen o, 1, v. Nico DrlJ:bbe (·zie 'elde:i;-s.),. 
,,: t'. :- ·• 

- VERGEET JE LEGITIMATIE !HET ! -
---===-=======----==========------= 

; ; . 
; 

! . ~ 

' ' . è.'RUNINUEl'T n- on, C-KLASSERS. ' ' t ' . . ' 
L.s. week beginnen voor de niet_selektiegrcepcn de training" 
Deze trainingen,· 'die ondor Tciiding stann van Nico ·nrabbe, zijn voor do C-kle.s
sers bepaald op dinsdag van 17,45-19.00 uur èn voor de'"B"-klassers op woensdc.:; 

"r:m 18. 00-19 .oo uur. . 
'loer komende week is de ,training van de n~klassers cp maandag ,van 18,00-!9.•,00 ,.,:·,.·,. 
~=g~zien deze tratning c~ 5 september niet.kan plaatsvinden. 
Voor .deze. trainingen worden all één jongens, verwacht, -dio graag komon trainun. 
:0~genen, die ·alleen maar voor ·de Ïol 'of voor rotzooi trappen komen, kunne;:,. tlm::.s 
blijven. · · · · · 

,.·:~EPERSTRAINING: De.ze training zal 
1llaatsvinden op vrijdäg van 16.45-17.30 
uur • .'\..s. 'vrijdag voor S.Bruens, M,v. 

ïlij verhindering bollen naar Nio~ 
Drabbe, tel.29.24,96, Dit geldt 
voor alle tráiningen ! .. 

Z,101 en 11.v. Kleef. , 
• 

P ;, 0 G .R 1\. M M .A. P U P I L L E Ir EN W E L P E N 

" U P I :-L L E N 

,:._,: .. -r:IDRDAG 1 september 1973. Terrein: 
1~:G•45 uur Lens 1 . - o.s.c.1 V1 
12045 uur Lens 2. - LaakkwartiE,r 2 V2 
·1:~.45 uur K.f.~~D.1 Lens 3 . -· " Ilofpark, Wateringen 
12.45 uur Lens 4 - Quick 5 V3 
11.45 uur .K.M.D. 2 - Lens 5 . IIofpark, Wateringen 
1 ·; .45 uur Lens 6 - Westerkwartier 4 
,"ELPEN 
10.45 uur Lens1. - Westlandia p 4 • V2 
11.45 \mr Lens 2 - Quick 2 V1 
1 ·1 .45 uur Lens 3 - LaÓ.kkwartier 2. V2 
10.45 uur Lèns 4 - Uestlandia 3 V3 ~ ~ . . . ,. 

'YSCIIRIJVIlTGEN: 

Schriftelij!!: vóó.r.vrijdagavond 18.30 uur bij dhr. G.-v.d.StOEin, Nunspoetlaan 303_ 

'.Ï.'3·lefon:isoh : vrijdagavond tussen 18.45 en· 19.30 uur '(uitsluitend in geval van 
ziekte), tel. 66.13.14 Klubgebouw. 

In noodgevallen kunneri de pupillen en welpen no,'.l' op zatéz:dó,g~chtond tussen 9 .,;5 
on 1D,15 uur •afbellon. Tol. 66.13.14 Kluogèbouw. · 

e 

. . 
Dij slechte weersomstandigheden steeds oerst de afkeuringslijston 
raadple6en. Staat daarop bij "Pupillen on Welpen" vermeld:""GOEDG:J
KEURD", dan steode, naar veld of punt van samenko-mst kcmon· •. IN DIT L
VAL l•L\G ,ER DUS IH:::ST TELEF.ONTSC!I WORDP.f GEINFORMEERD NAAR EVEN'i'C'rJLJ: 
AFKEURINGEN. 
Staat ·bij de afk'euringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermolcl: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden Gehandeld: Voor d-.l 
thuiswedstrijden inoet juniorenlijst worden· goraadple'egd. Zijn clo w ,c:- · 
strijden· van Lens 5 en 9 goedgekêurd, dan gann ook d0 _Pupillen- on 
lfelpon:-wcdstrijden o·p ·ons veld dovr, Ui tslui ·€end voor do ui twedstré.j·· 
den maa in dat ,geval telefonisch worden g~ïnfor~eord, of hun wed-



strijden-doorgaan. (Tel,66.13,14,), 
• 
t OPSTELLINGEN: 

Lo:is P 1 : R.v.09sten, L,Janmaat, R.v,d,I!oek, M.Leyn, R,Groen; R.Michels, 
R,Bloks,. F:Lekahena, J,v,d.Nieuwenhtiisen, ·F,Rens, M,Meerman. 

I,ons P '2: 

.~ ,:;ns P 3: 

.:,011s P 5: 

J 3'.1.S p 6: 

Leider: Paul v.d,Steen. - · 

P.Scholtes; C.Odonkirchen, R,v.J3ngg.ura, R,Rademaker, P,Eys, F,J3lom, 
A,v.d.J3urg, M,Rutgers, P,do Groot, O,Könomann, n.v.d.Kruk. Loidor: 
Rob Hoe.fnagel. · 

F,Tolenanrs, R.v.Dijk, DENK lu\N DE WOENSDAGMIDDAG 

E,v.d,llarst, Ronald Wassorman, Rob0rt Wasserman, l3,Ifonkes, G,de 
M,Ras, R,v,Ruyven, L.v.Rijn, J ,Schipperen, n. Vester. Leider: ·, 
Otto Kortekaas. Samenkomst: 11 ,,1,5 uur Lens-terrein. 

M.v.Zwol, D.Franken; R.do Gruyter, J.Raaphorst, P.Krol, M,Riemen, 
R,Fromberg, R,de Haas, E.Swart, J.v.Straalen, R,Buys, J,Schncide=, 
Leider: Joop Meuleman. · 

DENK 1V'.N DE WOEN"SDAGN'iIDDAG 

F.I!ooghierastra, E,Buyscm, M,Dutrco, R,Gimberg, P.Tcttero, F.Wellinc, 
B,Ilop:;;,enbrouwer, C,de Klcyn, M.Lustenhcuwer, E.Sa.ndifort, F-Valkcn
hof, R,1-!atthijscn, Leider: Dhr.Hopponbrouwer. Samenkomst: 10,45 u1::t" 

Lens-terrein, 

R,Bergenhenegouwcn, R;noelhouwer, F,Dullaart, F.v.d,Hoevon, G,Bont
volzcm, J,Krijgsman, M,Wilmer, N ,Noort, I,Overklift, !,!.Senten, F,v. 
Gorp, T,Wanders, I,v.d:zwan. Leider: Coen Hooghiemstra, 

DENK fu\N DE WOENSDAGMIDDAG 

· .. ,._s W_:!_:. M,v,d.Lans, H,Valentin, Il.Groen, R.de Jong, R,v;d,Jioek, M.v.Adriohc,a, 
J,Odenkirchen, W,Colpa, J,Rombouts, L,v,Rijn, P.Pronk, ll,Hee~skerl;:. 
Leider: Hans Zoun. 

· ,,ons W 2: 
. -~~-----

I.cns W 3: 

·CllS 1-f 4: 

DENK 1w'!.N DE WOEHSDAGMIDDAG 

K,l3oon, J.Greve, M,Bon, B,Roozendaal, E,Perreyn, C,Bergmans, E,Eykcl
hof, P,Harland, T,Harland, P.v.Es, R,Kanis, W,de Jong. Leider:_ ·Guus 
Ileynen. 

B,Driessen, R,Franke, A.Franken, A,v.Gorp, C.Hoefna.3'01, Ronald. 
Ilouweling, Rudi Ilouweling, I.Kaffa, J ,Koevoets, J ,Kortman, R,Niggo
brugge, A.v.Pruysson, II.Zoek. Leider: Jos v.d.Ende. 

DilTK AAN DE WOENSDAGMIDDAG 

A •. v'.Illitterswijk, M.v.Boheemen, E.v.Dop, M,v,Houdt, E,Jager, A,Ku:i.1>:l:-. 
E,Motselaar, J,Riemen, E.v.Santen, J,v,Wassom, J. Wasserman, J,Voon
man. Leider: Arnold Brouwer. 

:·J DE AANVANG V,\N DE KOMPETITIE 

•· ~r ons eerste A-elftal begon afgelopen zaterdag do kompotitie weer en voor de 
•.orige elftallen a.s. weekeind. lfij wensen alle junioren, pupillen en welpon 

, .:~ suksesvol seizoen toe, 
.': ;".-elftallen 2, 3, 6 en 7 zullen op zondag gaan spelen en do elftallen 1 , 4 en 5 

zaterdag. Voor het eerst zal ook het derde op zondag 2 x 45 min. craan spelon, 
·~·'t elftal is bijzonder hoog ini;edeeld, nl. in Afd. A4. De IJ-klasse-elftallen 

· : ')en van 9 t/m 15 en ûe C-klassers van 16 t/m 23, De A-klassers, die op zateru.ag 
:.~,t kunnen spelen, kunnen dit a.s. weekeind aan een van de JUKO-leden opgeven. 

leeftijden voor do diverse klassen gedurende het seizoen 1973/4 luiden: 

A-klasse, spelers geboren na 31-7-54 en voor 1-8-57 
IJ-klasse, spelers geboren na 31-7-57 en voor 1-8-59 
C-klasse, spelers geboren na 31-7-59 en voor 1-8-61 
pupillen, spelers creboren na 31-7-61 en voor.1-8-63 
welpen, spelers geboren na 31-7-63 en minimaal 8 jaar oud, 

·. - :1ë;ezion onze velden noi; niet allemaal beschikbaar waren, konden wij nog geen· 
·.-~Jlodig oefenprogramma afwerken. Afgelo;1en zaterdag kwamen zovciel mocrolijk elf-· 
;~.J.len. aan bod. De opstellingen van de elftallen zijn .natuurlijk nog voorlopi:.;. 
In de eerstvolgende wedstrijden moeten do spelers z:i,ch waarmaken, r, 

; 



Doe je best en speel zo goed mogelijk •. Nog· e_von oen :ildv'ios: Zorgt, da-t; ,bij do• . 
[t:mvang van het seizoen jullie voetbalspullen,. in orde' zijn. Kijkt alles rl3c; i;:Lr: 

a. n o; ..... • • ·~1. GCG u., '·]l, • . ~~• ..... ,. ' ... 'i, _' .. I' 

·, . ., 

Tonoindè tien goecJ:E/ ganp van zak.en te waa:rboreen;· zµ,7lep ook gc.t •kinl<ènd seizoen · ...... 
cliverse r0gels ïn ach~ J!lOeten worden gonomm1, Leest het·ondersta~d.'è g?ed deer " 
0n onthoudt, wat er staat. I!ówaar dit blad van de Lensrevue, zc4.at j0 ·in dG lee·) 
mn h0t.sêi'izoen eonien ander kunt terugvinden. ,: .. 
•,PORTKLEDING i · KÖrenblauw shirt mot ronde witte kraac, ê'n:-w:i, tte manch~'b,te;ri;,, t1itfo 
l::'.l.toenen broekje (niet gliramend) en geheel blauwe kousen, ·net Lonse!]!l;J_l0em ,y-q'l-
·c[ o:i, t het 1,ehoab Wie mQ:€.'..k:apotte of vuilè spullen komt, moet e.r op. reK(l'nen· "nio~ _:., 
~,. word.en opgef,ï;te1çl, !Iet' is . v0rbod0n om in voetbalkleren. of trainint;spak:,nc1.ar ho·o · 
v: ld te komèn. . . · • · ·. . . 
c· KOMEN VOÓR"l'flIDS'l'RIJDEN: llij t1miswodstrijden minstens 15 minuterr voor aanvo.n:.;. , 
·-;.: :;, de wedstrijd. O:n.mrnzig zijn en bij uitwedstrijden op ·het· in \ie Lensrevue i;o:_>u.:c ,;-· 
L'.ioeerdo tijdstip • .-Bij uitwedstrijden 1,aG-n de juniorên-:over ho;t; a.lgemoen per··, .,,.; 
:êiGts. Wil je om speciale redenen. rechtstreeks na.ar het veld.'van &e tegenpartij,.·.·:'.· 
ian moet je.dit vrîjda15avcrid bij het afschrijvingsG-dres opgev,;,i-; -llegÓhe, ,d,ie to ·'',;J,,. 
L,at komt, verJ:iest_z;Ljn recht om te spelen, Zorgt dus, dat je steeds op~tijû. 
komt. Bij niet-opkomo'r;_ zÓndar· ·.afscliriJven wordt de speler bestraft met tweö r;;-
sorvebeurten, Bi'.j .h,,-rl1aling vergt uitsluiting van het spelçn van wedstrijden.' · ,
,,e verpl;Lchtin(l' tet Ï1i,t betale~ vo.n de kcntrïbutie tot eind van llet seizoeh (31 ;'.'.;-'·'. 
blijft çlaf(l o·nvermind.JTd 'van kracht. , · -' 
,,"SCHRIJVEN: Ilét afschrijven voor wedstrijden mila uitsluitend geschieden zo1:'.l3 
i;, de Lensrevue wc~a.t gepubliceerd. Afschrijvingen voor een andere.reden dan 
i,iekte· wordt op vrijdal','avond niet geacceptcorq. Hot ka• p()ren ge,durcnde het wo·,:yi. 
3ind noemt hand over hand toe, ·wij kunnen echt oer, û.er1,el.ijk0 reden voor af
sr:hri-;jving op' do vrijdarsavond niet· accepteren; Oua'.ers, die re,,elmatig 1saan k.:1,:s, 

· -~-·0ren;- ·r.weten· dit zo·spoedi(s mogelijk aan ons op0 even. Wij moeten hier û.c1.n 'Jij ._ 
qistellin.JE)n 'vful dG élftaJ.lën rëkenin,; houq_en.. .· • •. , .. . •. . 
;ioe; oen belanérijk punt: 'Jo spelars, die aan 4e sel~ktiotraininf,'en 'deel:t:!_?r..&h; 
:,1oe;en voor wedstrijdtm niet bij do traine:::-s afschrijven, doch uitsluitend 1lij 
l:ot afs"chrijvin{l'sadres, · 
ï:0°:EN·: ;\-klassers • 01,on vóór wedstrijdon of. trainingon en _verder zolanG zij i'1 
G,io1•tkJ.edin(l' zijn en in het kleedlokaal niet roken. B-klcissers mo1,en tijder:s 11.-,~ 
1,c,dstrijdda{l'on en·trG-in:i,nr,-en·op onze volden niet.roken of bier drinken. Voer éb 
')-klass_ers en de rest is roken te allen tijde verboden op onzé terreinen m, ook 
1.,ij, uitwedstrijden. · 
JOELSC!IIETEH: :Pit i$ onder c1.llo.omstandigheden op ons veld verboden, 
.:,,"JHSREVUE: Indien je eoon Lensrovuo hebt ontvan1,en, bel dan vrijdni:;avoncl o:,dö 
ër,:~eeevon tijden çp n.1.;,r,het cifschrijvin6so.dres om .te informeren of je moet 
::.:).Jlon. 
-:<"ê:'.VOE..TJ. PUPILLEN EN lfELPEff: 
:::,, .: t9enomend yerkeer noopt ons een steeds int(,nsiever beroep op dç, Ouders te 
;c.m ycor het verzor0en van hç,t, vervoer van, onze jcncste leden. Wij zullen in ,'.a 
T,o,rnrevue steed.s publiceren, wanneer wij'_ vervoer por auto rn.>~dzakelijk o.chten. 
1L:.j hopen dc1.n, dat wij niet tevergeefs een beroep op de Ouders zullen C::.oen. Eo·t, 
:ï.~ voor d.e veiligheid van hun eic,:;n kinderen. , 
t,?IIBURINGEN: Handel cvereonkcmstie hetgeen elke week in de Lensrevue · w'c:ra.t (•;o_)u-· 

· ;;1iceerd,· Ga niet. af o:;, medod.elinr; van vriendjes, maar konsto.teer zelf op rio ,:cue:, 
r.,anier, of· je • oet spelen, Dit voorkomt stro.f wer,ens niet-opkomen, ' 
T;mslcttc een drin0 ond verzoek: SPEEL SPORTIEF EN GEDR.\.AG JE TIJDEtîS DE WED
SIRIJDEl'T ZOALS EEti'_GOED LENSLID BET,~\MT, 

,'O:•'!l'fSDAG1UDDAG ! ? ! . .. . 
,;,,-,ls vorleû.eh, wi,ek al. uitvoerig in de Lens revue is besproken, starten wi J ,1001:,J· 
clc.c 29 all{;11stus weer do trn.di tionelo woonsdagt1icj.û.agklub. Eén dine echter is Ym·
--mà.ord, n.lo ,nan,st do .training oreanisercn uij nu ook nae aen cockto..il-kompotia• 
Lie. 4!!~ pupillen en welpen (pupillenseloktio uitr,esloton) kunnen hieraan mao: 

· l;ot siiiiiënstellen van do èlftalion ZG-1 op dezelfde wijze gebeuren als op het cJ,, .. 
t,'.l.il toernooi hot nf,~elopër. seizoen. Dus c1.lles door elkaar • 

. :fot is û.o bedoe.line om onii;e prijzen besehikbG-ar to stollen, Wij dachten a= v:: ... · 
tjo• voor hot winnende elftal. Vord.or willen wij ook voor de boste speh,r 0n ic,_ · 
:,or eon bcker·beschikbaar stollen. Onder do boste speler verstaan wij niet do:;,,-
non, die do • eesto doelpunten mo.akt of degenen, die het beste pineelt. 
. . 

:- 0.doreen, die zich ;:ifeelopen woensdc.c 29 o.u1.:ustus om 2 uur nog niet heeft op,;o .. 
; :oven, 'kp.ll rli t OJ.J wc Gris dag 5 septem"tler n.lsnoG doen. 



• • 

Jo,moet er wel rokenint:s mee hcud.0 n, d.at je je voor moord.ere wcensdac;en binc,1. 
Elke woensdae spoel je eon wedstrijd en volG je een trainina, 
Aan hot eind van de cocktailkompeti tie is hot de bedoelincr om oen sport:iae t:. 
crc;c.niseren, met da.arbij weer cni,se l0uko pr.ijzen. De ui tslar.;en en standen ,;,. ' 
lon rogelmati(l' in de Lensrevue worden e;epubliccord, Tevens is het klubaoboi,,: 
,-:-eopend. Wij hopen, dat voel jon,sons aan deze oproep aehoor zullen i:;even C". :. 
:1elpen om deze nieuwe epzot van de woensda.gmidda.aklub t0 deen slagen. 
Tot woensda(l' om 2 uur. 



• 
---- ., 
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-, D E LENSREVUE 
Weekblad van de Voetbalverenigine Lenie en Snel 

J.~TNDJiJLIJK •• , ••• , :. 

lJind:elijk •• , •••• , ziJn alle problemen, die het starten van de uitbreidine van ons klu'bc:;ebouw in de weg stonden, op6elost. Afeelopen week is het licht door de aann0-r.1or, die reeds' geruime tijd stond te popelen, op groen gezet, Een dezer daeen zullen de eerste werkzaamheden beginnen! 
:Cir.delijk, ••• ,.,. lijkt het erop, dat .in.de .vereniging beerip -komt vo·or de noodkreet om meer mensen, die bereid zijn hun steentje bij te dragen aan het verenigineswërk en dië-ziGh positief opstellen t.a.v. hetgeen bestuur en kommissies presteren. 
fö.lldelijk •.• , •••• na 53 jaar start Lens 1 de kompeti tie in- de tweede klasse, waari'l .;e nae niet eerder mochten uitkomen. Het bestuur stelt in het eerste elftal hetZCll.!:de vertrouwen als de afgelopen jaren: veel sukses .• We vertrouwen, dat het sàr.ienvallon van bovengenoemde omstandieheden Lens een 5oed seizoen 6arandeert. Alle elftallen, kommissieleden en overi6 e medewerkers wensen we een fijn, suksesvol en spor-tiGf seizoen toe.. · 

Het Bestuur. 
0 F F I C I E E L --------------- ---.-
Op maandae 10 september a.s. or.i 19.30 uur speelt een versterkt j.eugdolftal een wedstrijd tegen het distriktselftal van West II, bestaande uit spelers van 16/17 jacr. Hot elftal is sameneesteld uit de beste jeugdspelers in die leeftijdsgroep van a~le afdelingen van het distrikt, 
De vergaderende kor.missies gelieven er rekenine moe te houden, dat het in het klub:,-3:)ouw wat drukker en rumoeri0er dan normaal zal zijn. 
!l_\;'tf:DETALERS. 

L1 èe Lcmsrevue van 19 september zal de lijst worden eepubliceerd van leden, die kontributie-achterstand hebben. De kontributie moet zijn betaald tot en met hét 3c '.:1;a.rtaal 1973 ( d,w, z. tot en met het eerste kwartaal van het nieuwe seizoen, dus tot on met september). 
'icc.ft U al betaald? 

'~T~1\.FZAKEN' 
fot bestuur heeft R,Micka geschorst voor één bindende wedstrijd van Lens- 1 (jun.) ·.;c:::;ens zijn gedrag tijdens de wedstrijd Lens 1 - Sportklup Lisse 1 (jun;), )e straf is inmiddels-ten uitvoer gebracht. 

Hot bestuur heeft geen aanleiding gezien de spelers P.Boeseken en E,Hoefnagel te straffen i.v.m. de gekregen waarschuwingen tijdens do wedstrijd V.U,C.1-Lcns 1 (jun.) op zaterdag 1 september. 

VJ,Ki\.NTIE :BESTUURSLEDEN, 

'G bestuursleden wisselen elkaar af,· Sekretaris Guido Hallèen is noff niet terue van .. :iiza, of kommissaris Cor lfieuwenhuizen is ·vertrokken naar 1 U raadt het al, Amerika. ''oorlopie is hij cius niet te bereiken, 
' DE HOLLANDSE LEEUW" OP BEZOEK, 
· ,s, zondaél' zal ons keurteam van leer moeten trekken teaen · e·en tegenstander, die de . ,ouw in het vaandel draagt en, zoals ze in Delft beweren, -is de "L0euw" een syr.i1)ool · ·--111 kracht, een beeld van erootmoedigheid en dapperheid, eigenschappen, die vol!3'ono cc1siders inderdaad nauw met deze Del~tse vereniging verbonden zijn, zodat men ge-"'-Wt m:11, stollen, •dat D.H,L, zijn náam eer aandoet. . · racht en dapperheid hebben do klub in de loop der jaren dÓen uitgroeien tot 0én .er crrootsten van •de Prinsenstad, Niet alleen qua ledental, maar ook qua prestatios ·" .).H.L. door;:;edrongen tot•wat men z·ou kunnen noemen de ·11 sub-top" van het amatour-.~o"Jwbn.l. . . -~.- , ·~· . . ._ · .. •-, )t nadruk op'. "amatèur", want hoei:,èl. ë,m erote verenigine -vandaag de d-ae meer ·wor;- . • oft van een voo'tbalbedrijf, is hot, volt,ens de D,H,L. bestuurderen, opvallend, hoc /Jcl de sfeer en de opofferines1,ezindheid bij deze klub is. •:~ -.., E,K.V,V. D.H.L. telt momenteel on3eveer duizend leden en donateurs, beschikt •

1 
,t 



~ ·, 

over 3 velden en een trainingsveld _en_ e;a;i.t ,wat deze ·ruimte betreft een B'Ot>ie. fo .... 
:,oms t te13"emc:i~t , __ 1/,\ffiGeg;;i.!3.n- e.r, .. binnen ..JJ.f.zienbare . tijd- een-··ruil verka:ve:l:±rr5'·•pi:rat:J" .. · 

· ·vindi; in· het Delft.se sportpark,. iets waar wij jaloers op kunnen zijn. Ilovendio,1 
beschikken ze over een overdekte tribunë en eon sauna, waar veel gebruik van wo:i:ö.t 
3emaakt. . . . · · .. , · · 
.lfo kunnen -wel -s-t-e--H:en' dat··m.j··zolfdti:g <3('Jil niet ïnis ·të' vers 'fo.üè""iëïie!ls.t~.d~;;.:.··01) .: . 
bezoek krij13"en, een klub, die qua ledental en akkomodatie zich ook zeer-g_raac ze, 

snel mo13"elijk do eerste klasse in wil werken. In de wetenschap,d!it Lens h~t··· ê,l t' ~-: 
''lOuilijk heeft gehad teeen Delftse klubs, behoeft het geen. betoog, dat à:llos ,- :: ,~; 

.. Lpns is, zondac achter "Ons Lens!' moet· 1:,3taan! 

PROGRAJ:fflil. SENIOREN' VOOR ZONDAG 9 SEPTEMBER 1973 •. 

1,f.00 uur Lens 1 D.H.L,1 V1 G1 L 6/4 
11_ .oo uur . Lens 2 de Musschen ·2 · V1 G1 L 6/4 ·' · 
12.00 uur Naaldwijk 2 Lens 3 

. 1 2. 00 .uur , Ill.Zwaxt 4 
• Lens 4 

12. 00 uur Wit Illauw 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 - r;ens 8 
10.00 uur Gona 5 - Lens 9 
12.00 uur D.v.c.4 - Lens 10 
1 o.oo uur Lens 11 R.V.C.10 V2 G1 L 5/3 
11.30 uur Lens 12 - :J.T.C.7 V3 G2 L 4/2 
LIGGING DER VELDEN i 

Naaldwijk 
ïJÏ.Zwart 

- Gem.Sportpark "De Hoge Bomen", N::w.ldwijk 
- Katwijksewec t/o Duinrell, Wassenaar 

.. ii oBlauw 
J1•chipel 
:J"E.C. 
GaD"S. 
!}ona 
n.v·.c. 

·- Westvlietwec, Voorburc 
- Buuri;weis einde Waalsdorperlaan, Wassenaar· 
- Brasserskade, Delft 
- eind Erasmuswog t.o. Schilderseaardo 
- Beresteinlaan 
- Ilrasserskado, Delft 

Coca. 

. ;, • .. , ... ~ . 
Scheidsrechter: 
P.J.Meeder 
J.v.d.Berg 
Th, Bunnik . : ... .•...•. 
P,Rosbert;en 
1",Illokpoel jr, 
J ,Illonk 
H.Kleino-:i3oes 
Th.v .• Galen 
E.Tolen 
A.Polderman 
C.v,d.Ilorn 

"iot;ens herhaald niet-opkomen worden Ch.Wolters en J.A.Ilorst NIET MEER opt;ostoldo 

'iTEI:.ZAMELEN: 

3 11.00 Klubgebouw 7 9.00 Klub,:;ebouw 
1:" Lons - uur Lens uur ..... ~ ..... ••·• 

Lon_s 4 - 10.45 Il " · Lens 8 - 13.45 Il Il•· 

Lons 5 - ,10,.45 " Il Lens 9 ..0 9.30 Il Il 

10!1S 6 - 10.00 Il Il Lens 10 - 11.00 " Il 

:DE OPSTE"LLINGEN: ============================= ., 1 . - . ,. 

Lens 1 en 2 worden door de trainer bokend13"omaakt. 

Lens 3 
R.Ilruge;emans 
D "Wagenaar 

· R.!l.oodbol 
H.v.Ileyeren 
H,Diotz (A) 
R.Iloefnagol 
J,Verheugd 
<J;'v.d. Velde 
J.v.d.Knaap 
r.Guit 
A.Ko:rtekaas 
J"Tiertons 
C,Vervaart 
r.:-~1.v.-Rijn · 

L:fschr. : 87. 21 • 03 
·,r • 19-20 UU:J;'. 

2 

Lens 4 
n.v/d Lans 
G.Oostron (A) 
G.Kemperman 
A.Rooduyn 
R.Ilra.ndenbure 
J.do Waart 
R.Eykelhof 
J.Ilijstorveld 
E,Fo<èndoe 
G,Vervaart 
J.Verhaar 
F.Veelbehr 
J.v.Dijk 

Afschr.: 55.82.98 
vr.18-;-19 uur ,. 

Lens 5 
AiTimmers 
P,v.d.Steen 
c.schrover 

(A) 

A.Ilouman 
C.Stapcil ..... ·,. -~. 
T.Ileerschop 
J.de Jongh 

·J,v,d.Ende 
P.Sohouten 
Fr .Disselq_ç,:r::p ·:. 
Th.Booms · 
J .Meu)ema.n 
R.N ieuwenhuyzen 

Afschr.: 39.86.94 
vr. 18-19·uur 

' . Lens 6 ....... ., 
A,Vervaart 
F,Straathof (A) 
E.Bakkers 
J.Groonendijk 

--K~Kootman ·· · 
G.Looyenstai,1 
R.Michels 
R.Soholten 
J. Sil veren -ti3.llc7. _ 
w,verhoul 
G.de Hoogd 
w.Eykelhof 
W. Vorbarendso . 

Afschr.: 33. 72.,,._~ 
vr. 18-19 uur. 



Lens 7. 
A,Hoek 
G,Duivestein (A)'" · · 
B.v/d l)eri 
A,D:i,lderbeélé 
R,Feekes 
P,Heynen 
F.v/d Derg 
F,de KJ,eyn 
J,Meyers 
J.Verbarendse 
!,! • Wol ters_-Ruckert 
J,Schouw 
,\.,Albers 
A,Vorbarendse 

Ji.fsohr,: 67 ,61 ,83 
vr. 19-20 uur •. 

Lens 10 
II.Reuver 
N .Osse (A) 
E. c.Deelen 
L,Ecrberts 
W,Encrlebort 
P.Haring 
A.v.d,Keer 
J,Keetman 
J.~•v-:9-·•Mo.~r • 
.B,Osse 
A"Verdonk 
F,de Voei 
F.Wubben 

Afsehr.: 66.13,14 
vr. 19"20 uur. 

Lens 8. 
P .Fierot (A) 

·G.v/d :f{ley· ··. 
J,Endlich 

. L,]randenburg 
R,de Groot 
J .Ri.emen 
P,Schulten 
R,v,d,Velde 
H,v,Welzen 
J,Witting 

· M,v,Eysboreen 
F,v.Dijk 
H, dB , G:too:t.. .. 

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

Lens 11 
M,Suykerbuyk · 
H,Suikèr (A) . 
A,v,Luxemburg' 
P,Burshouwt 
J,Jager 
G,Jehoe 
H,Kempor 
C ,Kras 
H,Scholten 
W,Suiker • 
L.Janssen· 
J.Ras 
G,Wolkenfelt 
R,v.Oostveon Koentze 

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

Uitslagen Senioren zonda.r,- 2 sep:!:émbor 197J. 
0-4 
2-1 

Lens 1 - R,K,W.·I,K, 1 
Lons 2 - R,K,W,I,K,2 · 

1-0 
1-1 
2-2 

Lens. 9 . 
w.v,Rijn 
R,Peters (A). 
H,Albers 
A,Borcrman 
C,Beyer 
G,Blankespoor 
H,Dankers 
G,v.Doelen 
P.F,de Haan 
J,Kuipers 
w.01 thof 
J,Rientjos 
F,do Vroege 

Afschr.·: 67 ,00. 75 
vr. 19-20 uur 

Lens 12 
B,Berenba.k 
P:Miltenburg (A) 
J_; Vorhoef 
A,Banning 
W ,Duivorman. 
G,Goosson 
L,Jamos 
J,Staffêlieu 
M,Verheosen 
P,Vérhoef 
L,Veorduin 
W,v.d,Laan 
E,Bouhuys 
J ,Franke 

Afschr.: 66.16,36 
vr, 19.-20 uur, · 

. , 

Full Speed 2 - Lens 4 
D.H,C,5 - Lens 5 
Spoorwijk' 5 · - L"ens 6 
D,H,L,6 - Lens 7 
Zw,Blauw 4· - Lens 8 
7alkeniers 4 - Lens 9 . 
,LD,O, 12 - Lens 10 

o·-o gestaakt wegens blessure A,Hoek 
4-0 
2-6 
afg. 

'. ' 

TRAININGEN: Voor de nict-rreselekt0erde spel~rs gaat de training o.l.v. Dhr. Cas 
Franke op woensdarr 12 september a.s.'beginnen. Aanvang 21,00 uur. 
Op iedere vrijdagavond om 21.00 uur is tevens voor iedere speler ge
legenheid om de spieren los to maken on oen balletje te trappen op 
eigen gelegenheid, 

Programma voor zondaff 16 soptem~er 1973, 
14,30 uur L,F,C, - Lens 1 Lens 8 - Texas 6 

S,V,V,3 - Lens 2. 
11.00 uur Lens 3 - Westl,2 
13,00 uur Lens 4 '.'" D,H,L,3 · 
·10.00 uur Lens 5 - Westl,5 
12.00 uur Lens 6 - R,K,D,E,0.5 
14. 00 uur Lens 7 - Celeri tas 4 

10,00 uur 
12,00 uur 
14,00 uur 
12.00 uur 
10.30 uur 

Lens 9 - H,v,Holland 
Lens 10 - Triomph 3 
Coleritas 9 - Lens 11 
Cromvliot 10 - Lèns 12 

ST,\.RT KOMPETITIE 1973-1974 voor K.N ,V,D,-elftallon. 

A.s. zonda...:, gaat de nieuwe kompotitie voor het seizoen 1973-74 .. van start. Onze 
voortrekkers debuteren in do twende klasse on wel me~ eon thuiswedstrijd te(l'en 
D.H.L, ( zie elders in· dit blad). Wij willen U nu de 18 spelers, die dit seizoen 

3 
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in de selektie voor het eerste 0lftal zijn opc;0nomen, aan U voorst0llen', -,a· ·· 
Dhr. Anderiesen besc.h:i.it:."~v0r 3 doel verdedigers, t.w. Cees v.d. Beek, Peter êJ.,, 
Haan en Dick v.d.Mark (e,C" O,D,B,). Als achterho0de speler selekte0rd0 liij: 
Ruud Fortman, Ron Hartingsv0ldt, P_eter de Jongh en Hans Zo0t, Op het middonvol•. 
heeft hij de keus uit: Jan Engleb0rt, Free de· Zwart, Peter Hop, Ton Hop, Dick 
3randenburg, Harry Brandonburg en Hans Rooduyn. · 
Do voorhoedo zal voor h0t kom0nd0 seizoen waarschijnlijk bestaan uit: Donaid 
Schönherr, Leslie Hazel70t~ Nol Jansen on Wim Keetman. 
Wij spreken de w0ns uit; mede namens deze jonsens·en Dhr,Anderiescn, dat u·ho.1 
dit kom0nde seizoen die morele steun weet te goven, die z0 zo hard nodig zullc;i 
hebben. •· 

•• )'I. . '.· . ~ Aver0chts • 
Versterkt A 1 - Selektie distrikt West II (16-17_j~ar}. 
Maandaeavond 10 september sp0elt een versterkt A 1 tegen een selektie-team van 
het distrikt West II. Dit team besta8:t uit sp0l0rs, die 16 of 17 .jaar ,zijn, po 
wedstrijd wdrdi; eespoeld op ons terrein .:m beeini; öm half acht,_ · 
De opstelling van het versterkte Lens-t0am is als volgt: 

P,dca Haan 
H ,Rimm0lzwaan-Th, v ,Ri jn-0. Trommel_en-'G. Wouters 

P,v.re;Steen-P,Hop-C,Boeseken 
Ch,IJloks-J ,•v ,Rijn-E,Hoefnae0l, 

R0s,: H.v.n'eyeron, M.R0uver en R,Zoun, 
Averechts ... · 

'!ARIAANTJES 

- Zaterdag 15 september a_.s. oreaniseert de Haagse. Politie voor de bureer:i.j· eon 
strandloop over 5 on 10 k,m. Start om 13,30 uur. bij 'do Wandelpier in Schovo--
nin3en. Doolnemerspr~js: Fl. 1 ,-. Inschrijvingen vanaf 1½ uur voor do start o:: 
do Promenade of bij Bureau Voorlichtillis 'van de Haaese Poli tie, Burg.de l'.onc::;,•-
plein 1 9, Den Haal!· ( ti Jdens kantooruren). . ·· · 

·· Delftse slogan: de "welpen" van nu zijn de "leèuwen" van morgen, 
- Nico de Gruyter en-Ma_rjon Peoroboom·doen ons kond van hun voorgenomen huwoli, 

op 28 septQmber a.-s. De voltrekkin{;' van het huwelijk heeft plaats om 15.00 "." 
in het Raadhuis, Dorpsstraat 71, te Amstelveen, Golee;enheid om hEl"t pan,r to. 
feliciteren is er van 17.oo-î8,3o·uur. in 11.polîo-lïotel, Apolloba.an 2, Amst:1:::-.• 
dam. Nico en Marjan, :inze hartelijke.-eelukwensen •. 

- Oud Lens-speler, te,genwoordig jeugdtrainer van V,C,S,, Theo Hoefnat;el, schi~:1•;' 
Pokon in het water van zijn verzoreiriestas te hebben eedaan. Vol5ons 'insii,o: ~ 
rrroeien de spelers hem boven hot hoofd; 

A 1 speler, Ton JunGschläc-er, is opgenomen in hot ziekenhuis Anthoniushovo r.,,' 
een lichte hersenschuddine, Ton, van harte beterschap. 

- Uw kontributio al overeemaakt?? 
-- Het schijnt pruimen-tijd te zijn. 

_Ton Hoek,.- keeper van Lens 7, heeft afGolopen zondag tijdens de wedstrij•d 
D,H,C. -Lens oen hersonschudd·in5 opi,olopen, Hij ligt thuis te genezen. Ton, 
van harte beterschap. 

·· Gehoord! De· kantine wordt omtiebouwd tot ziekenzaal. 
De redaktionelo aoedkourine Gaat deze week naar Lens 5, Zij speelden het kl:K,l' om mot 9 man no15 c;elijk te spelen, • ., ...... , ,_:, ... ---···- ........... --- ···· .. · · --------

-- He:t is w~rkelijke levenskunst çle geest van h0t kind in ouderdom• te behouden, 

::J A.R BE CUE ================= 
Ondanks 't· feit, nat de weereoderi ons 
afc;elopon zaterdagavond onirrszins in de 
:Jteek hebben gelaten, ku.>men we terll(l'
\ticn o:p een zeer [:;eslaaedo '?ll ere ge-- . 
33llice barbecue-avond. Hoewel •t·ann
tcil personen, nl. 50, minder was dan 
vorie; jaar, was de sfeer o.i. duidelijk· 
::,;czcllie;er. 
::et vlees, ui tstekencl verzorcd door Ca-

rel v.d,Laan, viel bij iedereen cewol
die goed in de smaak, terwijl ook·do 
wijn vlot.werd Geschonken en gedronken, 
Nadat iedereen de inwendiee mens op è.c
ze manier had. ':ers terkt, kon men zic:1 
wat- meer ,mei; de muziek gaan·bozicho1..c:.c:-.. 
Dat deze ook word Gewaardeerd,· bloók ,: -
uit 't feit, dat or al snel 1n dcms
vloer met wat ronddraaiende fieurcm: t,·. 
zien was. Onze hulde eaa t op dit p1.m L 
vooral uit naar Mevr,v.d.Hoek, Dhr .. !:'.;. • 



cnéls •en Dhr,v,d,Steen, die.de stemming 
or ui.~stekend inh:ielden, , .'•. .·. . . 
Onzo:,dank gaa't ook uit naar Dhr.en Mevr. 
E:i:,:irck, dio we bereid vq,nd_en op hun 
vrije avond ,;ianwez_ie te zi_jn. 

Klavérjas-avond.-

Al met al· kunnen we zonderame,ersprokon 
, van '11 i;oede o_pening van I t seizoen 

'73-'74, 
Kalm 

. Vrijda1,avond 14 september a.s. begint 't seizoen. voor· aîle fanatieke Lens-klo.vor-
jn.ssors weer. 
'.fo beeinnen met 'n "losse-avond"- om er weer even in te komen. 
Als U nu allemaal om 20.00-uur aanwezig bent,-kunnen we op tijd beginnen en houden 
wc noe tijd over 'óm daarna 'n lekker afzakkertje te nemen. Evenals vorig jaar is 
do prijs Fl,3,-- per·paar, waarvoor U moe kunt dingen no.ar de vochtige avondprijs. 

P R 0 G R A M M A JUNIOREN 

ZO~TDAG, 9 september 1973. 
12.00 uur Lens 2 - Nivo 1 
14.00 uur Lens 3 - st.Vco:!'Waarts 1 
13,0Ö.uur Lens 6 - Quick Steps 3 
14,30 uu:r·· Lens 7 :.. il.aira 3 
l.1AfûföAG, 10 september 1973. 

Terrein: 
V2 
V2 

. V3 
V3 

Kaka. 

19.30 uur Lens-jeugd - Jeugdelftal K.N.V,B. West 2. 
Voor opstelling zie elders in Lensrevue. 

; 

TWENSDAG, 12 september 1973, · 
1ö.OO uur Lens 16 - Lens 17 

z,·;·TERDAG , 8 september 1973. 
1.:f,30 uur 
1C.15uur 
16.15 uur 
1(,. 15 uur 
16,15 uur 
15,00 uur 
16.15 uur 
13,45 uur 
·15 .00 uur 
15.00 uur 
13,45 uur 
13..45 uur 
1.3,·45 'uur 
'.0.15 uur 
î 5.dö ·uur 
·1::. .45--iiü:ii 
13,45 uur 
13,45 uur 

Lens 1 
J,em\_ 4 
Westlaridio. 5 
D.H.C,5 
Lens .10 
Lens 11 
Lon~ 12. 
Scheveningen 
D,H.Ç,9 -
Lens 15 
Schoven ineen 
Gona 7 
Lons 18 · 

. Ec-so. 1 
Quick 14 .. 
Wilhelmus 15 
H,D.V,5 
Lens -23" 

Aii'SCHRIJVINGEN: 

- 1 s-Gravendeel 1 ' 
- B,M,T.2 
- Lens 5 
- Lens 9 

- B,M,T,4 
- diG Ho.ehe 5 
- Postduiven 3 

10 -Lens 1-3 
- Lens 14 
- RK,A,V,V,12 . 

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

- Laakk:wartier 9 
•- Lens 19 
- Lens 20 
- Lens 21 
- Lens 22 
- G.D,A.12 

V1 
V1_ 
Lange Broekweg, Naaldwijk 
Brasserskade, Delft 
V2 
V2 
V3 
Houtrust 
Brasserskade, Delft 
V3 
Houtrust 
M,Stokelaan 
V2 
Schaapweg, Rijswijk 
Sav,Lolu)lanlaim 
Westvlietweg, Voorburg 
Zuiderpark, 2e ged. 
V3 . 

. 

ê_~~iftelij!5: vóór vrijdaeavond 18,30 uur bij \i]lr,G.v.d,Steen, Ni,mspeetla;_>i 303, 

Telefonisch vrijdae-avond· tussén 18,45 en 19,30 uur_(,.;_itsluitend in,goval_van 
;1iekte): A-klo.ssers ( 1 t/m 8): dhr,J,Hop, te],, 29,40,38 · 

-B-klassers ( 9 t/m 15): Tel.66.13.14 Klubgebouw 
.. C-klo.ssers ( 16 t/m 2.3): Tol. 66, 13 .14 lClub50bouw. 

In noode-evallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10.JO en 11,00 uur 
afbellen bi·j dhr. G.v.d.~toen, t~l.39.,86,94 • 

. .. 
:.FKEURiNGEN; Dtl junioren moeten bij slechtG woërsomstandie-heden. steeds de afkou

ringslijs ton raadple1sen •. Telefonische informaties :worden·. hierover niet 
. vers trekt. · -- ·. --

iHET-OPKO!-IBRS: We,::ens niet-opkomen afgelopen weeke_ind krijgt d_e volgende speler 2 
e:x:tra· reserve-beurten: P,de . .Haas. · 
Bij horháling volgt_uitsluiting ~= deelneming aan de kompetitic-

. wedstrijden. In dat geval blijft de verplichting tot betaling van do 
kontributie tot het eind van hi::it_ seizoen (30 juni) g.ehandhaafd, · 
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D E 0 PST ELL INGEN: ,. 
Lon.s 1: 

Lens 2: 

Lons 3: ------

L:ms 4.E, 

LGns 6: 

Ltf'lS 7: ------

Ls,:is 9: -e-----
Lons 1 O: 

_kms 11: 

' L,Baams, G,Tro~melen, G,Wouters, J,de Hilster,· R,Zom:t, C,Böeseken, . 
A,de Pa5ter, J.v,RiJn, 'E.Hóefnac;el, R,Micka, L,Konine, _A,Mulder (2x), 
H,Straver, Leider: Dhr,C,Franko. Samenkomst: 13,30 uur Lens-terrein, 

. . 
J.Apperloo, G.v.Gessol, Il\ •. v.3a1mum, R.Bortens, G.Colpa, A.Heynen, . 
J.Janmaat, A.Muld0r (2x), Q.v.Noort, ,1.Schn0id0r, A.Bci.ven (2i). Res,: 
M,Heynen. Leid0r: Dhr.A,v.Bagc;um. ·, 

H,Straver (2x), R.v,d.lfoer, P,Lejewaan, G.Bloks, A.Kleiwegt, J.pos-t, 
J.v.Velzerl, F,Voeren, A,Verbarendse, G,Lelieve~d, R,Hulselmans, · 
F.Daven (2x). fes,: J.v.GasteJ,, Leider: Dhr.J.Hop. 
(keeper) 

E,Castenmiller, J,Slabbers, W,v.d,Lindon, H,v,d.Broek, J.Hollink, 
P,Moyer, R,Hoomskerk, R,v.Hook, P,v.Rijn, M,v,Wassem, A,d.e Groot, 
P.d.e Wolf, R,v,LuxemburG, Leider: Dhr,A,B],.ol,: •.. · " ......... . 

A.llrouwer, P.Booms, G,Hoogervorst, R,Guit, A-,Hoefnagel., l:I,Keyner.,. 
F,Klos, E.Re0sink, H,Ruyter, J,Uijneaard.e, A.v,d,Aar, A.Slabbers, J;:i\;-'.-
teroo. Leider: Dhr,J,Heynen. Samenkomst: 15.00 uur L0ns-terrein. 

R,Bom, F,l•lagneo, P .Driesson, C ,Hoce;hiomstra, R. v.d,Linde, E,Booms, 
J,Ruyters, J,Houtschilt, E,Teunis, J.de Waal, M,Magrrno, F,v,0ostay0n (2;:'., 
Leider: Dhr,F,Flumans. 

G,Blank, A,v.d,Ber,5, F,Jonker·, D,kortekaas, H,Kouwenhoven, F.v.0os
tayen (2x), F.v.0s, F,Wouters, R,Hoppenbrouwers (2x), R,Blank (2x), 
H,G,Wubben (2x), Leider: Dhr.G,v.d.Steon, .... _ .. 

als -.orico week. Leider: Dhr.J.Zoet. SaoJGnkomst: 15.00 uur Lens-terrein, 

als vorige week. Leid.er: Dhr,N.Drabbe, 

als vori[;e week zonder K,Lipman, met G,Boolhouwor. Ros.: P,do Haas. 
Leid.or: Dhr,lf,Kouwenhovon. 

LGns 12: als vorige· week, zonder G,lloelhouwer en ljl,y,d.~oven1_ met K.Lipman. 
Leider: Dhr,J.Bijsterveld. 

L,ms 13: C,Harland (K), R,Blank (2x), A,Hoenstok, E.v.d.Hoven, R,Hoppenbroti-:rors 
(2x), M,Jansen, R,v.d,Leeden, R.v.d.Boogaara:, H.Spoler, I!,G,Wubben (2:z::,, 
R,Zetz, M,v,Zweden. Sat)onkomst: 12,45 uur Lens-terrein;· · 

Lens 14: L,0osterveer, J ,Wasserman, A,Ellingor, P.Gordijn, B,G;r;:imbergen, M,è.o. 
Groot, F,Kras, A,Koevoets, R,Kleywec;t, H,P,Wubben, N,Groenewoc;en (K), 
Th,Mooyman. Leid3r: Dhr,E,Sandifort. Samenkomst: 13,45 uur Lens-terroi1:. 

I:!è.~~-!2: J,Korte, A,Sips, P,Dull-aart, R,v.Eldoren, T,Gimborg, A,Jansen, L.·r,II-:O:c-r
sev<l.en, J,Pompen, R,Roozendaal, W,Rots, M,Schmitz, .M.v,Pelt. Lei.lor:· 
Dhr,M,Verheeson. 

Lens 16: Al; v'oriee week, zonder R, de Keyzer, 'met P ,Lelieveld. Le·i-do·r: Dhr,J;, }(:,-
gen aar. Samenkomst: 12,45 uur Lens-terrein, . 

Lrms 17: M,v.Bae;c;um, C.v,lleek, R,llon, W ,Heynen, A,Koevoots, Th.v.Ltixciiibtir;;; 
S.v.d.Meer, J,Riemen, W.Valentin, F,Verbarendse, D,Pronk, E,Kaudere:r, . 
R,de Keyzer. Leider, Dhr,W,Michels. Samenkomst: 13,00 uur Lens, - . . . ~ . . 

Lens 18: H,dµ Chatinior, A,lfoo.s, Il,PerGirr,, :l'.v.d.Tol, H.Vink~ H,Hopponbrouwors, 
F,Scholtos·, P~Hoemskork, A,do Jon1s, L,Straub, ·J,v,d,Brande, J,EnGole, 

-R.v,Eyk, Leider: Dhr,J,Colpa. Sam,mkomst: 13,1'5 uur Lens. 

·Lens 20: 

P,llröchard, S,Bruens, R,Coli, fl,Dµyn!l,am, J,Eys,_J,F:ran\cçm, R,Kauderar, 
I.v.d.Lans, H,Planken, A,Rovèrs; s:Teunisson, R,Wessels, c.v.Rijk, 
Leider: Dhr,H,Verbarendse. Samenkomst: 9,30 uur Lens. 

M,Dessine, H,v.Dijk, H,'tor Hark, E,Hofman, H,Houtman, R,Janson, 
T,Kina, S.Kramer, J,Kloof, w.tor Laaro, W,Lucasson, J,Prins·, H,Zonno-
veld, Leider: Dhr,R.Peters, Samenkomst: 14.00 uur Lens. · 

Lens 21: R,Aarle, P,B11kvis, F.llauman, G.Boon, E,Franke, P,do Gi0r, F.Mos, 
R,Notebaard, M,Rovors, R,v,Viersen, R,de Vos, G,Jansen, n.stravor. 
Leider: Dhr.U.vd,Tol. Samonkomst: 12,45 uur Lens. 

, Le,:is 22: G.v • .d,llroek, P,v.d.llrando, R,Driesen, H,Erkelens, E,Gerritsen, J,Hoo,:i-o 



stok, T,Hoogeveen, ].v~Nfieuwenhuizen, R,J,Raaphorst, J,M,Raaphorst, 
R.Wijngàarde, E.Knijnenburg, R,Houweline-e, Leider: Dhr~T~Douman. Samon-
; ' -- (komst: 13,00 uur Lens • . kins 23: C,Coenen, N.Franken, L.de Gruyter, R.de 

Haan, R.~peren, H,Jansen, J,Kok, R,Kleyberg, L,v.Luxemburg,·T,Pluggo, 
K,Straub, J.Vogol, M,Kerkhofs. Leider: Dhr.A,Banning. Samenkomst: 
13. 15 uur Lens. 

;TIET-OPKOMEN. 
Afgelopen weekeind begon voor onze elftallen de kompetitie weer·en wie-nu-had 
Sedacht, dat alle spelers zonder uitzondering enthousiast zouden starten, komt 
bed:roeen uit. 
Diverse spelers en heus niet uit de laagste elftallen, vonden het do eewoonstc 

··z:1nk-ván··de wereld om zonder geldige rodeî'f "Eïf to schrijven op vrijdagavond, ter
wijl er ·enkelèn zo ma= zonder meer weableven, Wij zullen hiermede uiteraard bij 
de opstelline;en rekening houden, 
Het zo mair wogblijven van diverse speler_s,.zal voor do A~klassers waarschijnlijk 
hot g.evolg hebben, dat wij ons zevende _e],ftal moet<,n toruetrekken. Jammer, maél.r 
daar is niets aan to doen. Eon beqtje ver-antwoordelijkheid moaen wij tocii·wcl vrui 
onze spélérs vérwaclitón. · 

Juko. 
KEEPERSTRAINING. 
A.s. vrijdag 16,45 uur voor M.v;.d,Lans, F,Verbarendso en R,Bergonhenegou'.'en_'.. 
Zaterdag 10,·00 uur R,Driessen, C.Harland on F,Hooghionistra. 

ATTENTIE JUNIORIDT PUPILLEN EN WELPEN ! ! ! =================~=============~=======~-
,~.s. ZATERDAG VJ\NAF fr UlJR KUNNEN DIEGENEN' DIE BIJ DE AFGELOPEN SPORTDAG • 
EEN PRIJS HEBBEN GEWONNEN, DEZE KOMEN AFHALllf- BIJ NICO OSSE IN DE BESTUURSKAMER, 
VERGEET DE PRIJSBEIHJSJES NIET ! ! - . 

JURA 
? R--0 G R .11: M. M A P U P I L L E N EN 1f E L P E N 

PUPIL L E.N 
- .... 

ZA'l'ÉÎ:IDi,CÏ . 8. SEPTE:r,IBER 1973. 
12.45 uur· Lens 1 - D.S.V.P.1 (vr:) 
12·.45 uur ::ruventas 1 - Lens 2 
12.45_uur Lens.3 - Laakkwartier 3 
11,00.uur Die Haghe 3 - Lens 4 
12.45 uur .Lens 5 - Celeritas 3 

. 12,45 uur Cromvliet 5 - Le_ns.6 . 
· WOENSDAG 12 SÉPTEMJ3ER START HET COCKTAILTOERNOOI. 
WELPEN 

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 1973, 
11 .45 · uur Lens 1 . .;. Quick 1 
11 • 30 uur J .A. C .1 · - Lens 2 
11.45 uur Lens 3 -W,I,K,1 
·11 .45 uur H.M.S.H,3 - Lens 4 
vfOENSDAG 12 SEPTEMBER START HET COCKTAILTOERNOOI. 
1',FSCHRIJVINGEN: 

Ter;rein: :V1 __ _ 

. R'damsewog, Rijswijk 
V2 
Steenwijklaan 
V3 
Rcderijkstraat 

V2 
Buurtweg, Jj'assenaar 
V3. 
Vroderus·tráan 

) . . 

Sc~iftelij~: v66r :vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d.Steen, Nunspoetlaan 303. 
Telefonisch : vrijqagavond t~ssen 18,45 en 19.30-uur (uitsluitend in geval van 

ziekte), tel. 66. 1 3. 14 KlubBo bouw. 
In noodBevallon kunnen de pupillen on welp~n noB' op zaterda13'oohtend tusse'n 1 o·,oo 
on 10,3_9 uur afbollen. Tel,66~13·.14 klubgebouw. 
LPKEIJRINGEN: ·Ilij slechte woersomstandil3'heden steeds eerst de afkeurineslijston 

raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" 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 
AFKEU?..INGEN. 
Staat bij de afkeurincsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"ZIE AFKEIJRINGSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeld: Voor 7 

"r 



è,e thuiswedstrijden moet jur,iqrenlijst worden geraadpleegd, Z:i,jn de wedst1.H,j/lon 
van LEJns 4, fo :on 18 eoaà.creJ\:eurd, dan eaan ook do Pup:i,llen- en Welpen-wedstriJ~o:" 

·· óp ohs veld door. Ui tsluïtend voor de ui twedstri jdcn ma1s _in dat (seval telof'onisc:1 
~;orden eeinformeerd, of hun wedstrijden doÖrgaàn. (Tol.66~13;14) on wel. zator . ..:. 
d.aeochtond · tussen 10.-30 eri 11 .00 uur. .. ' ' · · 

• H • 0 

D E 

Lens P 1: R,v,Ooston, L,Janmaat, R,v,d.Hock, M,Leyn, R,Groen, R,Michols, .. 
· __ R.Bloks, F,Lekahena, I.v,d.Nièuwenhuisen, F,Rons, J-1.,Moermoii;·;M/iloón-
. man. Leider: Paul v.d.Steon. · 

COCKTAILTOERNOOI WOENSDAG 12 SEPTEMBER 2,00 uur. 

Lens P 2:. P.Scholtes, C,Odenkirchen, R,v.Ba.3eum, R,Rademaker,· P,Eys, F,Blom, 
A.v.d.Bur5, M,Rutgers,. P,de Groot, O.Köneman, J,Schipperem, R,do Boor, 
Leider: Rob Hoefnagel. Samenkomst: 1,1,45 uur Lens-terrein, 

Lens P 3: F,Tolcnaars, R,v,Dijk, E,v.d,Harst, Ronald wassorman, Robert Wassor
man, B,Henkes, G,de Kok, M,Ras, R,v,Ruyven, L,v,Rijn, B,v.d.Kruk, 
B,Vester. Leid.or: Otto Kortokaas·.-. · 

COCKTAILTOERNOOI WOENSDAG 1 2 SEPTEl'@i!lll. 2. 00 uur. 

LGns P 4: M,v,Zwol, D,Franken, R.de Gruyter, J ;Raaphorst, P,Krol·, M;Rfèriicn; 
R,Fromberr,, R,de Haas, E,Sw:1rt, J.v.·straalen, R,Buys·, J,Sohneider; · 
Leider: Joop Mculeman •. Samenkomst: 10.15 uur Lens-terrein. 

Lêns P 5: F,Hooghicmstra, E,Buysen, T,Wanders, R,Grimbere, P,Tottero, F,Welline, 
B,Hoppenbrouwer, C,de Kleyn, M,Lustenhouwer, E,Sandifort, F,Valken
hof, R,Matthijsen. Leid.or: Dhr,Hoppenbrouwer. 

1,cns P 6: 

L,ms W 1: 

· R.Bergonhenegouwen, R,Boelhouwer, F.Dullaart, F.v.d.Hoeven, G,Bent
velzen, J,Krijgsman, M.Wilmer, N.Noort, I,Ovorklift, M,Senten, F,v. 
Gorp_, M,Welline-, I.v.d.Zwan. Leider: Coen Hooe-hiemstra, Samenkomst: 
12.00 uur Lans-terrein • 

. ... WOENSDAG 12 SEPTEMBER èOCKTÄÏLTÖERNÖÖÏ 2·.00 ÜÛr. 

!Lv.d.Lans, H,Valontin, 
J ,Odenkirchen,. W ,Colpa, 
Leid.or: Hans Zoun. 

R,Groen, R,de Jone-, R,v.d.Hoc{k, ·M;.,;:;Adrichorn, 
J ,Rombouts, Jl"v,Rïjn., -P.,Pronk, E.-Eykelhcf.· 

. . . . " - ' . 

Lans W 2: K,Bocn, J,Grevo, M,Bon, B,Roozondaé:!l, E,Perreyn, C,Bere-mans, B,Hoomt•
kerk, P,Harland, T,Harlana., P,v,Es, R,Kanis, W,de Jone-, J,Veenman, 
J,Wasserman. Leider: Guus Heynen. Samenkomst: 10,30 uur Lens-terr,Jir., 

Lens W 3: B,Driessen, R,Franke, A,Franken, A,v,Gorp, C,Hoefnagel, Ronald liom·re
linis, Rudie Houwelipg, I.~affa, J,Koevoets, J.Ko.rtman, N,Niecs>bruc5co, 
J\.,v.Pruyssen, Il.Zoclê; M.v:a:;-ifairiï;--Leider: Jos v:à.;Ende, . 

Lons W 4: A.v.Blitterswijk, M.v,Boheemen, E.v.Dop, M,v.Houdt, E,Ja,eer, A,Kuipo:c', 
E.Metsel:mr, J ,Riomen, E,v.Santon, J .v,Wassem, ·R·.de Kroon, .R.v.d.-Euo
gaardt, E.1-/arraenhovon, M,v.d.Boorraard, M,Dutrcîe, Leider: Arnold Brou-
wer. Samenkorast: 11.00 uur Lens-terrein, · 

;!OENSDAG 1 2 SEl'TEMilER COCKTAILTOERNOOI 2. 00 uur. =-=====-=-====================================== 
'.:ELPENSELEKTIE. 
2Jij het begin van de kompoti tie komen wij thans tot de dofini tieve wi,lpe_nsel_qktio
tr:o.ining. Deze trainint; vindt plaats op vrijdagavond en bei;in.t om 17.30 uur. Do 
'TC·le-011de spelers worden dm 17.15 uur (dus niet 00rder) verwacht: M,v.d,Lans,-
:C,,le Jong, M.v.Adrichem, J.Rombo1,1.t_s, P.Pronk, L,v.Rijn, R.v.d.Hoek, R,G;r-oen, 
:; . ,Jolpa, J .Odenkirchen on H, Va}entin. 

P;JPILLEN EN WELPEN ATTENTIE ! ! ! =============================== 
Hoensdag 12 september bee-int do èocktail-kompetitio._.Iedoieen, dich zich hiervoor 
hooft 9p3egaven, moet om 13,45 uur aanwezig zijn. Dan worden de elftallen bekonél 

.. · ,;emaakt. Vor13ect niot, dat jullie hot Lons-tenuo moeten meenemen. Het is verbodem 
om met I,enskleren aàn naar hot torr0in t0 komen, Kom wel op tijd, and.ars wordt 
:,et erg' moeili,jk voor cns. Tot woensdag 12~seEternbor. 

,8 
•' 
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DE LENSREVUE 

Weekblàd van de Voetbalvereniging Lenig én Snel . 

0 F F IC IELE MEDEDELINGEN, 

TOEG.ANGSBEWIJZEff, 

1 

' 

Steeds .. weer blijkt, dat sommigen hun toegängsbewijs voor onze velden niet bij 
zich hebben, NÖgmaals maakt het bestuur iedereen erop attent, dat z011el op .za
.terd.ag als op zondag de (dit jaar blauwe) toegangskaart bp 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 
Z?nder'pardonde toegang geweigerd; tenzij een toegangsbewijs wordt gekocht, 

FIETSEN eh IJROMF'IEI'SEN. 

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 h,1t terrein (bi.j 
Ome Nico). 

EERSTE VELD. 

Mede gezien de minde:,:, goede konditie 
van de velden, maakt het bestuu~ nog
maals iedereen erop attent, dat het eer
ste veld alleen toegankelijk is voor 
spele.rs en leider( sJ. 

SAME!fSTELLIUG DIVERSE KOMMISSIES. 

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

De îaatste weken hebben zich in diverse kocimissies enkele nieuwe leden gemeld, 
Uiteraard zal t.z.t., d.w.z. na de Algemene Ledenvergadering van maandag 8 okto
ber, na overleg met en na goedkeuring van het nieuwe bestuur, mededelingen van 
de ben"oenÎi.ngen worden gedaan. 

ALGEMENE LEDilTVERGAJlERING, 

Do op de laatste A.V. aangekondigde 2e . 
vergàdering, dfo aanvankelijk op 1 ok-. 
tober was gepland, is na overleg met de 
format.iegroep verschoven naar maandag 
15 o.ktob.er, aangezien op 1 oktober de 
vergadering van de afdeltng 1 s-Graven
hago van de K,N.V,B, wordt gehouden in 
hGt Congresgebouw, Op deze vergadering 
dienen enkele bestuursleden Lens te ver-

tegenwoordigen, Gezien· het belang van 
de veraniging - verkiezing nieuw bo
sttiur - dat op het spel staat; wordt 
allo senior- on A-klasse-leden ver
zocht maandag 8 oktober vrij te houden, 

WAi'IBETALERS, 
==;:::;:::;;;;;;;;;;;:;:::;:::;:::;::: 

Do lijst van wanbetàlors ziet· er op dit moment nog gigantisch uit, Desondanks 
zal.hij,de komende we0k worden gepubliceerd met alle konsekwenties ·van dien. 

STRAFZAKEN. 

De K,N,, V,B, Afd. 1 s-Gravenhage heeft R,Micka geschorst voor twee ·bindend.e wed
strijden, waarvan één voorwaardelijk, i.v.m. zijn optreden tijdens ·de weds~rijd 

. Lens 1 '- Lisse 1 (jun.) op 25-8-1973, .. 
De kosten van deze strafzaak ad Fl,5,-~ komen voor rekening van' deze speler en 
dienen: vóór 15 'oktober te zijn voldann; 
Het bestuur heeft F.Straathof een offioiöle· berisping gegeven i.v.m. zijn optre
den tijdens-de wedstrijd Archipel 4 - Lens 6 (son,) op 9-9-1973, 
Het bestuur heofi; P,Meyer een officiële berisping gegeven i.v.m. zijn optreden 
afgelopen zondag in A 7. · 

PROGRAMMA DAMESELFTAL. 

Vanavond, woensdag 12 september, speelt ons dameselftal voor de kompetitie tegen 
SEP, Aanvang 19,00 uur. De dames worden verzocht om 18,30 uur aanwezig te zijn, 
Volgcmde week wocmsdag 19 september volgt eon thuiswedstrijd tegen Ccüori tas en 
vrijdag 21 septeraber uit tegen Duindorp SV, 
Op vrijdagavond wordt er getraind onder leiding van de heor Willems, 

1 ... 



DE LOTTO IS ER DOOR 

Do wettelijke basis voor de lotto is gelegd, nu ook de EeJVste Kamer akkoord is ge-' 
' gaan met de wijziging van de wet op de kansspelen. Dit betekent, dat we naast do 

sporttoto ook een Nederlandse lotto zullen krijgen. Wanneer de lotto van start gaat; valtï1.og riiè't te-voórspollen. ",us liëf'meozit bëgiri. volgend. jaar, anders wel-
licht aan het begin van het seizoen 1974-75- ' Uij besteden aandacht aan deze kwestie ;··omdat de sportverenigingen nauw betrokken zullen zijn bij de organisatie van de lotto, die immers not als ·do sporttoto önder supervisie van de Nationale Sporttotalisator zal worden gehouden. Hot betekent, 
dat onze totokomr.üssic eon aanzienlijke taakverzwaring zal gaan krijgen. Do onderlinge konkurrentie onder do sportklubs zal door de invoering van de lotto on do to wijzigen organisatie bij de toto onge.twijfeld gro·ter worden.· We weten 
echter, dat. onze huidige totokommissie heel wat mans is, hetgeen'ondor meer blijkt uit de voortreffelijke positie, die Lens ook als totovo·roniging hoeft opgobou1;d. Do inspanning om die positie te handhaven zal er achter niç,t mtnder om zijn. 
LEN"S IN DE PERS 

Vorige weok werd in De Posthoorn, Het Vaderland en dè Haagsche Courant vrij uitvoerige aandacht aan Lans besteed. 
Sportverslaggever Pim Beukema van Do Posthoorn liet Hans Zoet zijn go~achton over training spuien, !Iet Vaderland publiceerde eon artikel uit het klubblad van hot · Amsterdamse AFC, terwijl Wim Schild van de Haagscho Courant in zeer posi t'ieve zin · aandacht aan Lens besteedde. 
Op;;-,erkelijk was, dat alle publikaties gewag maaktcm van de wens van hot Lens bestuur Lenig en Snol met "Lans" aan to duiden. 
:DE POSTHOORN: •••• "Lenig on Snel heet sinds kort trouwens Lens. Eon nogal toepasso),ijke naam, naar het schijnt. Als je tegen een fotograaf zegt "ik schop jo lens" is dat- tot daarentoe, maar als je dat aan tegenstanders gaatbolovon wordt 't minder louk. Lens schijnt tijdens eon paar oefenwedstrijden tamelijk stevig uitgepakt te he):,bon. Van VCTC- en VIOS-zijde vernam ik vrij.luid gekanker op het raggen door 
Lons-spelc,rs in het algemeen en door n,usputzor Fortmn.n in het bijzonder, •••• " 
ID1T VADERLAND: "In het als altijd uitstekend geredigeerde blad De Schakel van AFC (Amsterdam) ook nog een Haagse gedachte: "Ik ben maar blij, dat wij doodgewoon Amsterdamsche Football Club heten. Weet u wie in do lagere' regionen gedegradeerd zijn? Niet te geloven. "Succes" en "Gelukvogels". En in Den Haag ho"Ot een bokende club, 
gepromoveerd naar de 2de klas, "Lenig en Snel". De leden vonden die naam eon boetjo ouderwets en-nu heet die club "Lens". Nu maar hopen, dat ze daa:r· niet lens worden 
g0trapt 11 • 

FA./,GSCIIE COUR,'lNT: •••• "Vorig seizoen struikelde Lenig on Snel - dat zich graag Lans laat noemen - nog in oen beslissingswedstrijd tegen Texas. Lens was er evenwel niet 
'
1lons 11 door geslagen. 11 •••• 

1-fat eon simpele hint aan do pers allemaal niet tewoeg kan brsng-0n·, Gowozen werd slechts op de bij Lenig en Snel levende wens in het vervolg graag uniform aru1goduid to worden met "LENS" of "Lens". Dit dan omdat gebleken is, dat velen móoite hebben met hot afkorten van de naam "Lenig en, Snel", die wat lang en dus onhandig is in het persgebruik. ·we zijn in dit verba.".ld yan alles tegengekomen: "LenS", "L.en s. 11 , nL"cn Sn. 11
, 

11 LCnig en Sn. 11
, atc. 

Hij Lensors gebruiken altijd al do gemakkelijk in de mond liggende aanduiding "Lens". lTatuurlijk weten we b_est, dat hot woord lens volgens hot woordenbqok onder meer spiets, ha:rpoen, loog of lam betekent on dat het woord lens vroeger in de volksmond in negatieve zin werd gebruikt om aan te duiden·, dat iemand Gen flink pak slaag Jmd gehad (lens g,;sl'lgon, lam geslagen). J.!aar,"What, is in a name"? 
Overigens kan erop worden ·gewezen, dat de oprichters van onze voreniging·in 1920 nel degelijk hun kluppie "Lens" noemden. Een naam, die zij onder het klaverjassen hadderl verzonnen ·( en .misschien dronken ze er ook nog oen borrel tjo bij) •. Volgens do overlevering zou_ de' voetbalbond destijds mot deze naam geen genoegen hebben genomen, vanuoge de wat nèga'ti-ev'e betekenis. Daarom zochten onze opr_iéhter_s naar woorden, wo.arvoor de letters 1 ons als afkorting zouden kunnen dienen. Di0 woorden werden - on toon waren zo kennelijk minder spiritueel - lenig en snol. 
Ondertusoen h~bbon we niet do indruk, dat do naam Lens in de afgelopen 53 jaar onzo voroniging voel schade hooft berokkend._ 

Guido Hallecm 
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L,F,C.1 - LENS 1, ·-==============~-= ... - -
zondag 16 septèmbèr 1973 speelt ons keurtoam de uitwedstrijd tegen L,F,C. in , Leiden, L.F.C, waä vorige weck ·vrij. L,F,C, wist zich vorig seizoen tor_nauwm::nood to redden v:m degradatie, Ondanks de 3-1 nederlaag, die het eerste leed tegen ll,H,L,; zien wij deze wedstrijd mot vertrouwen tegemoet.· 
Dit !mrt: echter niet zonder de morele· steun van alles wn,t _Lens een warm hart toedraagt. Wij roepen U dan ook op·om in grote getale in Leiden te 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· herhaaldèlijk voorge¼:omon, dat de loden het veld (de toegang) zonder lidmaatschapskaart binnen kwamen, J?it gaf aanleiding tot ·enige moeilijkheden, welke wij in'de toekomst, vooral bij_de thuiswedstrijden van Lens 1, willen voorkomen. 
Nogmaals doen wij•oen beroep op onze leden hun lidmaatschapskaart duidelijk ên zonder vragen onzerzijds te laten tonen, de leden, die geen lidmaatschapskaart bij zich hebben, móeten dan do normale ontreóprijs botaien. -. · De eventuele autobezitters, die met toestemming vari hot.bestuur hun auto op hot parkeerterrein willen z0tten, doen wij een dringend boro·op om eon kwartier vóór do aanvang van de wedstrijd (alleen bij Lens 1 senioren) aanwezig te willen ~ijn. Hopende op Uw aller medewerking. · 

Un.t is So.una? 

Namens De Accoraodatio Commissié 
Oom Nico en Albert Lpyker1as,. 

"oals CT in de vo:::-igo Lens-revue heeft kunnen lezen, komt d& uitvoering van do v0rbouwingsplannen binnenkort van de grond. , Onder die pl~nnen valt de bouw van con sauna on hot blijkt, dat de meeste mensen or weinig tot niets VD..."l af weten, wat een sauna nu eigenlijk is en waar het voor di0nt. Do gemiddelde Lenser zal zeggen, dat hot een soort van warm bad is, waarin Finnen zich met berkentakken to lijf gaan, Eon juist0 voorstelling van ·wat sauna eigenlijk is, ontbreekt echter ma:ir al to vaak, want klein is nog de groep van m0ns0n, dio door hot regelmatig bezoek aan een sauna-badinrichting bekorid zijn· not do, bijzondere oigenschappGn van deze reeds meer dan 2000 jaar oude Finse-badtro.diti,3. 
De Sauna is i_n _wez.en niets· and0rs dan ·-ean •primitief spel met de ,oèrelementorï~wa:.. tor, vuur en lucht. Eon spel, dat niet alleen dient tot reiniging van )iet -lickiam en herstel van krachten, maar waardoör tevens de weerstand togen tal vçin infektios ,-rnrdt vergroot en uac,rmee in v0le gevallen suksesvol bepaalde ziekten ].runnen worden bestreden. Afgezien van dit laatste meer specialistische en therapeutische g<lbruik van het sc.unab:id is }_iet vooral door hot ontspannende en rustgevende ."a.ftGrsauna"-gevoei ;'· dat d0 opgojaagd.o- modèrnë.inons uit do 200 eeuw zich in steeds toenemende mat(Ïtot de oude sauna-ritus voelt aangetrokken. Want in de sauna valt ieder begrip van tijd van ons af. Hier verdwijnen lichamelijke vermoeidheid en gecstelijke spanningen on daalt con s<,roriEi', ·rust in ons neer, waardoor wij ons weer kunn0n opladen mot nieuwe energie voor de.taak, die ons wacht. 

M.i.v. zondag a.s. zullen de st~nden~ 
bordón 1foer in- het klubgebouw hangen.,· 
Iodoreen"wordt vriendelijk verzocht er 
met zijn handen af_tç, _blijven. Als dit 
niet gebeurt, zullen deze borden weer· 
worden verwijderd. Deze borden hangen 

LENS 1 ...: D.H,L. 1': 1-3 ( 0-1) •. 
:·r 

Coco. 

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

S.E.K,O, 

Ons eerste 0lftal speelde a.fgelopen zondag zijn eerste wedstrijd in do 2de klasse tegen het Dolftt;,e D.H •. L. Al na 25 sec .• opende 1l.H,L, do score. Hans Zoet tastte• mis op betrek,1<:elijk ongevaarlijke voorzet. Do bal kwam toen voor de vooton van do rechtsbuiten van D,H,L,, dia een schot loste op hot door Coes v.d. Beek verdodigdo do01. Do bal belandde toga~ de paal. on. de terugspringende bal werd door do midvoor va.n de groen-wï ttèm omgezet in con doelpunt .• Dit was uiteraard eon tegenslag voor Lons., ma= hot hole elftal vocht· zich da'pper terug. In _de oerste helft waren do· onzen beslist niet zwakker dan'D,H,L,, alleen op hot gebied van konditio waron do Delftor.aron do jongens van. traine.r Anderiesen een slag voor. Ook in het begin vc>-ri< 



, 

do tweed0 helft dood Lens niets onder voor D,H.1,, maar toon D',H,L, door oen êl.u
bious doelpunt op 0-2 _kwam, geloofde Lens niet moor in eigen kunnen. 
!Ict werd dan ook spoedig 0-3. Dick Brandcmburg redde tenslotte uit een strafschop 

.. do oor vÓor Lens: 1-3. Lens 1 speeldÓ in· de· volgende opstelling: . 
Cees v.d. Ilaak', Po-tor d_o. Jongh, Jan Engelbert, Ruud Fortman, · 
Hans Zoet; Ton Hop, Poter Hop, Dick J3randenburg, Fred do Zwart, 
Loslie Hazolzet; Wim Kee-tman. Ros. waren Dick v.d. Mark, Don:i.ld 

4 

Schönherr en Ron van H~rtingsveldt; Averechts. 
--

PROG RllMMl, SENIOREN VOOR ZO~DAG 16 SEPTEMBER 1973. Scheidsrechter: 
14,30 uur L,F.C,1 - Lens 1 C,T.v.d.Houvel 
10,00 uur s.v.v.3 :- Lens 2 ·'"'"'. H. ifolffonl:iuitei-. . 
11.00 ·uur Lens 3 · ...: J-Testlandia 2 V1 G1 L 6/4 M,Kuiper 
13,00 uur Lens 4 -' D'.iI.L.3 V1 G1 L 5/3 L.v.Wijngaarden 
1è.oo uur Lcms 5 - Westlandia 5 V2 G2_L 4/2 C,Borst 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.!{ool 
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 tr.Wolters 
14._oo uur Lens 10 - Triomph 3. V3 G2 L 5/3 E.Taleri 
12.00 uur. Coloritas 9 - Lens 11 B,Mar1in 

· 10.30 uur Cromvliot 10- Lens 12 

LIGGI:t:W DER VELDE!,: 

- Boshuizorkado, Leiden 
- Sportpark "HARGA", Schiedam 
- Loywogt.o. woonw::igenkamp 

L,F.C. 
s.v.v. 
Colaritas 
Cronvliot - Rodorijkorstr::iat (zijstraat Troelstrákade t.o. benzinestation) 
VERZAMELEN": 

Lens 11 - 11.15 uur !Clubgebouw 
Lens 12 - 9.45 uur !Clubgebouw 

DE OPSTELLINGEN: 

__ Lon_s 1 on 2 worden door de trainer bekendgenaakt. 

Lans 3 
:lls bekend 
~:?.!!:~~:;: J,Bertens, A".Kortekaas, 

D,Wagenaar on Th.v.Rijn 
mot H,Brandonburg en H,Zoun. 

Lens 4 
als bekend 
mot Th.van Rijn. 

Lens 5 
als bekend 
J ,Nieuwenhuizen 

naar 7. 

- . 

Afschr.: 87.21.03 
vr,•19-20 uur. 

Afschr.: 55.82.98 
vr.18-19 uur 

Afschr.: 39,86,94 
vr,18-19 uur 

Lens 6 
als bekend 
1!!2! M. Z il fhou t 

,_ 

Afschr,: 33,72.88 
vr.18-19 uur 

Lon,; 9 
als bekend . . ~ . 

Afsèhr.: 67,00,75 
vr.19-20 uur 

Lens 10 
(1.ls beke?}d 

Afschr.: 
66.13.14 
vr,19-20 uur 

Lens 7 
met J,lfiouwenhuizen 
Ä~Verbarondso naar 8. 

Afschr.: 67 .61. 83 
vr.- 19-20 uur 

Lens 11 
als bekend 
!:!2! G.Halloon 

Af®hr.: 60,52,73 
vr. 18-20 uur: 

Lens 8 
@2! A.Verbarondso. 

Afschr.: 66.66,71 
vr.19-21 t1ur. 

Lens 12 
als bekend 
!:.!!'?.! .W. Krol . 

Afsohr.: 66.16.36 
vr. ·1 9·-20 uur. 

AFSCHRIJVINGEN": Op de tijden on. onder het mlefoonnummer bij' de opstellingen 
vermeld. Do heren à.m1voerders dienen zich oo"k al 'hebben zij geen 

. afschrijvingen, vrijdagavond tussen 21,00 on· 22.00 uur tn ver:::
binding te. stellen met Dhr.Ch.Bloks, tol. 29,28.38, · 

Zondag a.s. zijn van de Seko de heron'Ch.Bloks en R,Bom op het veld aanwezig, 
vanaf 9 uur·en vanaf 12 Ull~ do.heren G.:Bouma::i \'n.G.v/d Velde. , 

DilîK OM DE LEGI'.rI.M,\TIES. 

• 



PROGPJlMMA SEN.TOF.EN VOOR ZONDAG 23 SEPTEMBER 1973. 
14,00 uur Lens 1 ' - Velo 1 
1:i.00 uur Le?ls 2. ' . ' - D.H.C,2 
12.00 uur H.!.\.S.H.2 - Lens 3 
11, 15 uur Spoorwijk 2 - Lens 4 
·12 .00 uur Flàmingo 1 sl 2 - Lens 5 
10.00 uur G,D.A,4 - Lens 6 

'Uitsïa1i:~~ Senioren zondag_2_~~ptèmber 
Lans 1 .. - D,H.L. 1 
Lcnc 2 - de Mussohen 2 
N::1aldwijk 2 - Lens 3 
El.Zwart 4 - Lens 4 
W.lllauw 2 - Lens 5 
Archipel 4 - Lens 6 

I~TDELilrn ELFTALLEN 8 t/m 12: 

Lom, 8: 3e klasse A met: 
zw:Ïîïäuw 4-Lakwa 8-Texas 6-

1-3 
2-3 
1-5 
2-3 
2-2 
2-5 

. ]. S .O, 3-G .D.S ,4-H ,B. S. 8-B ,M.T, 6-
}3 ,ï;., W. 2-Groon llït 1 58 4-Gr,W.II Vac 5.:. 
Delfi::t. 6 ' 

Lens 10: 3e klasse B net: 
A<D,0,9-'Lakwa·7-D,C,V.4-Cromvliet·7-
!:'.'riomph 3-H,D,V,5-U,Blauw 4.:.do Jagers 
Full Speed 4-0liveo 5-R,K.A:v.v,7. 

14.DO uur Quiok 7 - Lens 7 
12.00 .. uur B.M.T.6 - Lens 8 
14.00 uur Celeritas 8 - Lens 9 
1 o.oo uur H,D.V.5 - Len!3 10 . 
10.00 uur Lens 11 - A,D.S,6 
11.30 uur Lens 12 - Spoorwijk 8 

1973: 
B.E.c.5 - Lens 7 5-0 
G.D.S,4 - Lens 8 ·2-1 
Gona 5 - Lens 9 5-2 
D,V.C,4 - Lens 10 0-7 
L0ns 11 - n.v.c.10 6-0 
Lens 12 - B.T.C,7 5-0 

Lens 9: 3e klasse K met: 
Valkeniers 4-Wippo],der 7-Gona 5-D.H.B.RK 3-
H.v,!Iolland 4-V.V.P.7-Vl,'edenb,9-Celeritas 8-
Spoorwijk 5-Ve:;-b1,1rch 5-Westlandia 6. 

1 • 

Le~~11: 4e klàsse G met: 
R,V,C,10-H,D,V,7-Celeritas 9-Gona 6- .. 

3- ·A,D.S.8-P,D,K,6-Spoorwijk 7~uiok 11-
G.D.A.8. . . . ~ 

Lens 12: 6c klasse F met: Cromvliet 10-
TI'la• ingo' s 8-Rijswijk 9-Spoórwijk 8-
R, V. C-11-Gona 8-G.D.S,7-0r,Blauw 7-B,T,C,7. 

VRIJDAG KLAVERJAS-AVOND, 
-·---=---=-=====-======== 

A.s. vrijdagavond kunnen alle lmartgrn.ge Lcmsers zich weer rond de diverse kaart
.tafels zot~en om.'t klaverjas-seizoen te.openen. Als U nu allemaal om 8 uur aa.~
wezig bent cm in te sèhrijven, kunnen we 'n kwartiertje later met spelen beginnen, 
Kom dus wel op tijd! Op z'n laatst o• 8,30 uur beginnen wij de avond, Inschrijf
geld Fl,3,-- per koppel. De prijzen zijn weer grandioos,· 

de KaKa 
PROGRAMMA JUNIOREN 

70NDAG 16 september-1973, 
': 5, 00 uur Don Hoorn 1 -:- Lens 2 

Lens 3 vrij · 

Terrein: 
Woudsewog,_ den Hoorn . . 

13.15 uur Velo 6 - Lens 6 Noordweg, Wateringen 
Lens 7 vrij 

Z.tlTERDAG 1 5 september 1973. 
14-30 uur s.v.w.1 - Lens 1 Mollenburgseweg, Gorinchem 
16. î 5 uur RK.D,E,O. 2- - Lens 4 Nootdorp 
16. 1 5 uur Lens 5 - R,A.S.2 V2 
16 .15 uur · Lens 9 - v.c.s.5 V1 
16 .1 5 uur. O.D.:i3"3 -. Lens 10 Albardastraat 
16. 15 uur G.D.S,7 - Lens 11 Erasmusweg 
15.00 uur R.A.S,3 - Lens 12 Albardastraat 
16 .15 uu2•· Lons 13 . ·- Velo 15 V3 
î 5.00 uur Lens 14 - H,D,V",3 , V3 
15 ,00 uv.r v.c.s.9 - Lens 15 Dedemsvaar,tw'eg· ._ .. 
15,00 uur Lens 16 - Westlandia 13 V1 
15.00 uur O,D,B,5 . - Lens 17. Albardastraat 
15 ,do ..... " 

RK.A.v.v.15 - Lens 18 Leiä.sohendam uur 
15.00 uur Lens 19 .,- GDCPII 1 V2 
13,.\5 uur Lens 20 - D,lh0.13 V1. 
13,45 uur Lens 21 - Vios 12 V2 

. 13,45 uur Lens 22 _- Cr,omvliet 12 V3 
13.45 uur Velo 23 - Lens ,23 No~rdweg, Wateringen 
.',FSCHRIJVTITGEN: 

Schriftoli j~: · 
r. 

vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G.v.d,Steon, Nunspootlaan 303. ~ 
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Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45- en 19.30 uur (uitsluitend in geval va!l. 
ziekte): A-klassers· c-1.-.t1m·8):· dhr-.J;Hop, 'têl."94-,41°.59 

B-klassers (9 t/m 15): Klubgebouw tel.66.13.14 
ë-klàssers (16 t/m 23): Klubgebouw tel.66.13.14 

In noodgevallen kunnen d:e· junioren nog op zaterdagochtend tusson'10.30 en 11,00 
uur nfbellen bij dhr.G.v.d.Steen, tol.• 39.86.94. 

.,, 11 

l,FKEURINGEN: Do junioren moeten bij si'echte weersomstandigheden steeds do af
l<euringslijsten raadplegen. Telefonische ,informaties worden hierover 
niet verstrekt. · · · · · · 

. . . 
NIET-OPKO!l!ERS.: Wegens niet-opkomen afgelopen week<3ind krijgt P.Gordijn 2 extra 

reserve-beurten. . , 
Bij herhaling volgt "ui t~lui ting van deelneming aan do kompetitio
wcdstrijden. i~ dat geval blijft de verplichting tot.betaling vmi 
de kontributie tot het eind van h0t ·seizoen (30 juni) gehandhaafd. 

' . 
KET!IT'ERSTRAINING: zaterdag 10.00 uur voor n:Roozendaal,' S'.Brücms ·c0n II.van Kleef. 

DE OPSTEL L IN GiE N: ====================--=======-
LENS 1 : 

LENS 2 

LENS 3 

LENS 4 

L.Baams, G,Trommolon, G.Wouters, J.do Hilster, R;Zoun,· G;Böeseken, 
A.de Pc.gtor, J.v.Rijn, E.Hoefna.gol, R.Mieka', L.Koning, R.Lavooy. · 
Leider: Dhr.C.Franke. Samenkomst: 12.45 uur Lens-terrein. 

J.Apperloo, G.v.Gessel, M.v.Baggum, R.Bertens, G.Colpa, A.Heynen, 
M.I!eynen, J.Janman.t; A;Mulder, R.v.Noort, 'A.Schneidor, A.Baven, G.te
liev'0ld, J .v.Gastel. Leider: Dhr.A.v.]3aggum. Samenkomst: 14·.30 uur 
Den Hoorn-terrein. 

vrij (G.Lelieveld en J.v.Gastel zie Lens 2). 

als vorige week. Leider: Dh:,;--,l..Blqk. Samenkomst: .15.00 uur ingang Lens
terrein mot fiets/brommer. 

als vorige week, Leider: Dhr.J.Heynen. 

. 

LENS 5 
LEl'TS 6 

LENS 7 
als vorige uook. Leider: Dhr.F.Flumans. Samenkoms·t: 12.00 uur Lens-terr. 

vrij. 

LENS 9 als vorige wee~, zonder O,Borst. Leider: Dhr.H.Zoet. 

VRIJDAGAVOND BEATAVOND KWIEK SPORT ll DE PIUS X 

LJITNS 10: als vorige weck, zonder w.v.d.Mijo, mot O.Borst •. Ros.: P.de Haas. 
Leider: Dhr.N .Drabbe. Samenkomst: 15.15 uur Lons-terre~n._ 

~~[Lll= als vorige week (P.de Ha:is zie 10). Leider: Dhr. W .Kouwenhoven. Saraenkomst: 
15.15 uur Lens-terrein. 

LTiNS 12: als vorige weck, met E.v.d,Hoven. Leider: Dhr.J.Bijsterveld. 
Samenkomst: 14.-- uur Lens-terrein. 

~~ê_lJ: als vorige week met F,Kras. (E.v.d.Hovon zie 12) 
·c.Harland (2x) zie ook Lens 15. 

VRIJD,\GAVO!rn BEATAVOND ICTfIEK SPORT ll DE PIUS X 

LENS 14: als vorige week, met J.Pompen (F.Kras ~ie ·13). Res., P.Gordijn. 
Leider: Dhr.E.Sandifort. 

LEtfS 15: C.Harland (2x), rest als vorige week, _zondor·J.Pompen (zïe" 14). 
Leider: Dhr.M.Vorhoesen. Samenkomst: 14.30 uur Lens-terrein. 

VRIJDAGAVOND :iJEATAVOND KWIEK SPORT IN DE PIUS X 

LENS 16: wordt woensdagavond bekend gemaakt. Leider: Dhr,A.lfagenaar. Samenkomst: 
14.30 uur. Lens-terrein. 

' LENS 1].: wordt woensdagavond bekend gemaakt. Loi.der: Dhr.W.Michols; 
Samenkomst: 14.~- uur Lens-terrein. ·" ·• 

LEUS 18: als vorige weck. Leider: Dhr.J.Colpa._Saraenkomst: 13.45 uur Lens-terrein. 

!,JINS 19: als vorige weck. Leider: Dhr,II. 1.Torba.r,mdse. 

VRIJDAGAVOND BEATAVONID KlHEK SPORT nr DE PIUS X ---------------------------------- . -----=------



• 

LEHS 20: als vorige week, Leider: Dhr,R,Peters. 

LEtrn .21 : -------
'LEUS 22: 

als vorige week, Leider: Dhr,W,v.d.Tol. 

als vorige ~eek (zonder E,Knijnenburg). Leider: Dhr,T,]aumm .• 

~!)!~_~}: als vorige woek, Leider: Dhr,A,Banning, Samenkomst: 12.45 u.Lens-tèrrei~ • 

.VRIJDAGAVOND BEATAVOND KWIEK SPORT nr DE PIUS X 

A-SELEKTIETRAIN ING. 
Vanaf maandag 17 september a.s. kunnen uitsluitend de volgende ·spelers de A-se
lektietraining volgen: 

M.v.J3aggum, C,Böesekon, J.v.Gastel, A,Heynen, M,Heynen, J,de'Hil~ 
ster, E,Hoefnagel, A.Jungschläger, R,Micka, Q,v.Noort, A,de Pag
ter, J,v,Rijn, A,Schneider, H.Straver, ·o:'I'roînmelen, o:wouters, '· 
R,Zoun, L,Baams, L,Koning, R,Lavooy, .A,Mulder, 

Opkomst voor deze spelers verplicht, Niet regelmatig opkomen zal verwijdering 
uit de selektiegroop tengevolge hebben. 
]ij verhindering verplicht afschrijven bij de hoor C,Franke tus:,;en 18,30 en 19.,00 
uur, tel. 66.05.55.. . 
De afgevallen spelers kunnen vanaf diezelfde datum trainen op woensdagavond , • 
vanaf 21.-- uur o.l.v. de heeir C,Franke. Op deze avond zijn ook de,overige A.-·. 
klassers, d.ie 'willen trainen, welkom, . . . 

LENS 7, Ons droevig verhaal v.an 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 kunst en vliegwerk en dank.zij r.ie
dewerking van enkele A- en B-klassers·, die 'al hadden gespeeld, 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 eventueol"ovor
geheveld naar de Senioren, 

Juko, 

Zoals we twee weken geleden al aankondigden, maken we alle B- en 0-klo.ssers 
or nogmaals op attent, dat Kwiek Sport zaterdag. 15 september a.s. 'n beatavond 
org::miseert in de kryptc van. de Pius I aan de Hengelolo.nn. 
1 t Feest begint om 20.00 uur en duurt tot 23,30 uur. En voor dàt'.alles hoeven 
jullie helemaal niets te betalen. 
Kwiek }3po"rt rekënt dus op fl.ink wat Lensors. 

KaKa, 

LEN"S 10 - B.M,T,4: 3-1. 

y 

Ondanks het warme weer werd er yo.naf hot oerf>te fluitsignaal in Gen ro'delijk 
hoog tempo gesÏ:ieeld, w·aar vooral Lens, in. de eerste helft. rekening houdend mot de 
afmo.tte:qdo. temperatuur,. niets voor voelde. liet resul to.at was 1-rèl·, dat er gaten 
violen in de Lens-veste, wo.o.rd:öor"l:fi~î.T. vrij snel een voorsprong kon nemen, 
Lans, hierdoor- wakker geschud, ging 'é0n versnelling hoger s_pelen; hetgeen dirolét 
tot 3evolg had, do.t·er grote paniek in do n:M,T,-golederen ontstond. . 
Vooral Bert de Niet wist na steeds fel-doorzetten veol verwarring·to stichten, 
zodat doelpunten niet konden ui tbLijvon. Yanui t hot middenveld, ,waar ·vooral Ro-. · 
no.ld IIofman ui tstèkend werk deed, rrerd de voorhoede van goede ballen voorzien, ' 

- maar herh.aaldeli jk verslikte onze. voorhoede. zich in. de vi jandoli,jke bui tonsp<31 val. 
1iiak voor rust werd eon vlooiende combinatie beloond door oen· schitterend doel
punt van °:RonÓ.ld Ilofr,irui: Na de hervatting li0t Lens zijn w_are gedaante zien door 
in een moordend tempo B.I-1,T, in do verdediging te drukken. Enkel'? :[,i:msers gingen 

,hierdoor-wol iets to individualistisch spelen, ma;;.r hot geheel bler;,f op èeri"red0-' 
lijk pe_iJ., .. \fCloral aanvoerder Paul Devilóe wist "zijn mannen''. tot grote dadendrang 
aan to sporen, stormde zelf nog eon koor naar voren, terwijl hij 5_tegonst::mdors 
zijn hielen liet zien, maar schoot helaas. vlak naast. , . . . 
Ho. een listig vocrzetjo van Lex Reosink zag Bert de Niet zijn ho.rdq werken be
lóond in eon gaaf-doelpunt. B;M,T, ondernam een wanhoopsoffensief (èn het·was ·do· 
uitstekend op dreef 'zijnde Robby v.d.Kruk, die eeri bal van de doellijn knaldo. 
Vlak voor tijd :w,i1,1.J1im v.d,Mijc uit -3en onoverzichtelijke situatie de stand zolfs 
op 3-1 te brengen, geheel verdiend overigens. 

Nico Drabbe. 

7 . ' 



PROGRA"MMA P U P I L L ,E N EN W E L.-P~ Él N 
PUPILLEN 

ZA'l'ERDAG 15 sept0rober 1973; 
13,45 uur D,Il,:(,,1 -.Lens 1 
11 ,45 uur Cronivliei; 2 -:Lens· 2 (~.) 
12 .45 uur II,D,V,1 : - Lens 3 
12.45 uur Lens 4 - Dynamo 1 67 2 
11.45 uur H,M,S,H,4 - Lons 5 
12,45 uur Lens 6 Tonegido 3 
lf E L P:E,N 

ZATERDAG. 15 septem:ior. 1973 .·, ,· 
11.45 uur .v.u.c.1 • - Lens 1 
11.45 uur Vrodenburch 1 - Lens 2 
12 ,45 uur Lens 3 Quick Steps 2. 
11 ,45 uur Lens 4 - Cromvliet 3 
12 .15 Vies 3 - Lens 5 (vro) 

. uur 

1,FSCIIRIJVI!fGEN: 

-T0rrein: 
Brasserskade, Delft 
Rederijkerstraat 
Zuidorpark, 2e god, 
V2 

' Vredorustlaan· 
V3 

I,oudonstraat 
· ·. ·Vrodenbtirchweg, Rijswijk 

. V1 
V2 
Melis Stokelaan 

Schrifte!_:!:_;i_~: . vóór vrijdagavond 18,30 uur bij -dhr,G.v,d,Steen, _Nunspedtlaan 303, 
Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 ~ri 19,30 uur'(uitsluitc~d .in go~al van 

ziekte), tel. 66 .13. 14 klubgebouw. · 

• 

Tn noodgovallon kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 10,45 ·<c,n 11.15 uur ,ifbellen, Tel.66,13,14 Klubgebouw. 

8 

;,FKEURINGEN: Bij f!lechte weersomstandigheden steeds 0erst de ,ifkeuringslijsten r,iadpleg,m. Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "GOEDGEKEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen. Itr DIT 
GEVAL !,!i\G ER DUS NIFJI' TELl!lFONISClI HORDEN GEINFORMEERD NAAR EVEWI'UELE .AFKEURINGEtJ. 
Sta:i.t bij de afkeuringsadrossen bij "Pupillen on Welpen". vermeld.: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moet a.ls volgt worden gehandeld: Voàr"de thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn de weds~rijden van Lens 5, 9 en 22 goedgekeurd, dan gaan ook do Pupillon-
en Welpen,-wodstrijdon op ons vold door. , 
Uitsluitend voor de uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd, of hun wedstrijden doorg.:,.an, (Tel.66,13,14,) eµ 
wel zaterdagochtend tussen 10,45 en 11 ,-- uur, 
' DE OPSTELLINGEN: 

LEl'fS P 1 : R.v.Oosten,,L,Janmcl.at, R,v.d.Hoek, M,Leyn, R,Groen, R,Miohels, 

LENS 1' 4 

R,Tiloks, L,Lekahena, J,v.d,Nieuwenhuisen, F,Rens, M,Meerman, !,!.Veen-. man. Leider: Paul v.d. Steen. Samenkomst: 12,45 uur Lens-terrein. 
l'.Scholtes, C,Odenkirchen·, R'.v.Baggum, R,Raa.emaker, P,Eys, F,Blom, A,v,d,Burg, M.Rutgers, P,de Groot, O.Köneraann, J,Schipperen, R,do Boor, Leider: "Rob Hoefna~'ol. Samenkomst: 10.45 uur Lens-terrein. 

WOEffSDAG 12 SEPTEI•IBER COCKTAILTOERffOOI, ---=---=---======-=======-===========-= 
F.Tolenaars, R,v,Dijk, E,Y.d.,Harst, Ronald Wasàerman, Robert Uasserman, B,IIenkes, G,de Kok, 11,Ras, R,v.Ruyven, L,v,Rijn, B,v.d,Kruk, B,Vester, Loider: Otto Kortekaas. Samenkomst:-12,00 u.Lens-térrein, 

. • . . • • r - , M,v,Zwol, D.Franken, R,de Gruyter, J.Raaphorst, J,[.Riomen, R,Fromberg, R,de Haas; E,Swart, ;r.v·.straalen, i.l.,Buys, J;Schneider. Leider: Joop Meuleraàn. 
WOEHSDAG 12 SEPTEMBER COCKTAILTOERffOOI, 
LEi'îS P _2, • 

LENS P 6 

F,Hooghiemstra, E,Buysen, T,Wanders, R,Griraberg, P,Tettero, F,Wollin,;, B,Hopponbrouwor, C,de Kleyn, M,LustenhÓuwer, E,Sandifort, F.Valkenhof, R,Matthijsen. Leider: Dhr.11:opponbrouwor. Samenkomst: 11.00 uur Lens-terrein, · ·· 
R,Bergenh0n0gouwen, R,Boelhouwer, F,Dullaart, F,v.d,Hoeven, G,Bent
velzen, J.Krijgsman, M,Wilmer, N ,lfoort, I.Overklift, M,Senten, F-v, Gorp, M,Welling, I.v,d.Zwan. Leider: Coen IIooghiomstra. 



HOEWSDAG 12 SK.'TEJVIBER COCKTAILTOERNOOI, 

, LENS W 1 M.v.d..L.ms, H.Valentin, R,Groen, R,d.e Jong, R,v,d..Hoek, M.v.lld.richem, J.Odenkirchen, W,Colpa, J.Rombouts, 1,v,Rijn, D,Pronk, E,Eykelhof. 
Leid.er:' Hans Zeun. Samenkomst: 10.45 uur Lens-terrein. · 

LENS 1f 2 K,Boon, B.Roozend.aal, E,Perreyn, C.Jlergmans, JJ,Ileemskerk, P,Harland., 
T,Harland., R,Kanis, U,de Jong, J,V0enman, J,lfasserman. Leid.er: Guus 
Heynen, SOJ;1enkomst: 11.00 uur Lens-terrein. 

LF,HS W 3: J.Greeve, M,Bon, B,Driesson, R,Franke, il.Franken, C,Hoefnagel, 
Rud.ie Ilouwelin,;, I,Kaffa, N ,Niggebrugge, A,v:Pruys1,en, JI,Zo.ck. 
Leid.er: Jos v.d..Ende. 

LEffS W 4 ll,•r.Gorp, Ronald. IIouweling, J,Koevoets, M.v.d..Uallen, M,v.]Joheemen, 
E,v,Dop, A,Kuiper, J.v.J-lassem, R,de Kroon, R.v.d..Boogaard.t, M,Du
trée, E,lfarmonhoven. Leider: Arnold Brouwer. 

LENS W 5 A,v.Illitterswijk, M.v.Houdt, E,Jager, E,Metsolaar, J,Riomen, E,v,Santen, M,v.d.Iloogaard, J,Sohuemie, J.v.d.Spiegol, W,v.!folzen, M,v. 
Velzen. Samenkomst: 11 ,30 uur Lens-k,rrein. 

ATTENTIE OUDERS VfiN WELPEJIT, 
:Jaar de laatste week bij de meeste elftallen 14 soms zelfs 15 we1pen stonden opgesteld en dit voor veel jongens betekende, dat ze reserve moesten staan, !lobben wij 00n vriendschappelijke wedstrijd geonganiseerd voor een nieuw te vormen 5o welpenelftal, 
Dit houdt in, dat diverse spelers een elftal zijn gezakt, voor hot grootste dÓel in overleg mot hun leider. 
MomentGel zitten wij nog maar net een 58 wolpen, maar dit zal in de komende wct9n zc:cer graaien o 

Hij hopon, dat U begrip kunt tonen en verzoeken U dit uit te leggen aan Uw zoon. 

OPST:SLLIJITG:F.N VOOR DE COCK·'.i'AILKOMPEI'I'l'Ilil. 
ièeycnoord. 
P.Schol tes (K) 
E.v.d,Harst 
E. Sriart 
B.Hoppenbrouwer 
R,v.d,IIoGk 
J~ffn.sserman 
Ron !Iouwelin:; 
J.Koevo0ts 
N,Niggobruggo 
E"Wa:-menhoven 
R.Lovrinks 

Jlayern München 
F.v.d.Hooven (K) 
R.v,Dijk 
P.Tetterc 
R,Bergenhenegouwon 
J,Rombouts 
V.V00nman 
T ,Har land 
H,Zook 
J. v. Wa.sscm 
L.Stccmers 

Ajax. 
F,Hooghiemstra (K) 
ll.Honkos 
R,do Haas 
F,Welling 
Ch. Bcrgfi1ans 
A,Kuipor 
Rudie Houweling 
A,v.Pruyson 
i\..Frmiken 
E.J~ger 
M,v.1loho0men 

A,C.Milan 
B.Roozendaal (K) 
M,RiGm0n 
R.de Gruyt;:ir 
J.Krijgsman 
E.Eikelhof 
P.v.Es 
K,Boon 
111.v,d,Uallen 
E.Jfotselaar 
Il ,Pacg_ué 

Puweko. 

Real Madrid. 
E,v.Dop (K) 
R.Wassorman 
D,Franken 
M,Wilmer 
B ,Heemskerk · 
W,de Jong 
P.l!arland 
I.Kaffa, 
E,v.Santen 
A,v,Blittorswijk 

Barcelona 
M.v.Zwol (K) 
G.de Kok 
E.Buisen 
M.Welling 
P.Pronk 
R.Kanis 
E,Perrein 
n.Franke 
J.Riemon 
G.Bentvelzen 

Samenkomst voor alle elftallen on 
13.45 uur klubgebouw LENS. 
Noem je juiste LEJITS-kloren mee. 

Programma ;roensd.ag 1 2 september 1 973 cocktailkompoti tie. 7i";:f: 00 uur: Feycmoord. - Il. C ,Milan 
·; 4~ 45 uur: Ajax - Barcelona 
1 5. 30 uur: Bayorn lfünchon - Real Madrid. 
Eindelijlc is hot dan zover. De cocktailkompeti tie gaat woensdagmiddag 12 september a.s. om 14,00 uur van star-t, Uij verwachten alle jongons, die opgesteld stao.n om 13,45 uur op Lons om te strijdcm voor dG mooie prijzen, Wij rekenen op mooi WGei· on natuurlijk ook op belangstelling van veel moeders on misschien zolfs wat ve.-ders, Tot a.s. woensdag, 9 
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D E -1 E N S R E V U E 
• Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en.Snel 

0 F F I C I E 1 E MEDE DE 1 INGEN. 

ALGEMENE VERGADERilTG 

In de Lensrevue van vorige week is een onduidelijkheid geslopen in 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 présenoe te geven ! 

TOEGANGSKAARTEN 

Nogmaals wordt erop gewezen, dat ieder
een steed~ bij het betreden van ons kom
'plexzijn blauwe toegangskaart moet kun
nen tonen. 

De toegang kan.U anders worden 
geweigerd! 

AFRASTERING. 

Nogmaals wordt erop gewezen, dat de afrastering van het eerste veld er niet voór 
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 zitten. 

BOUW 

In da loop van de week zal het materiaalhok in het eerste kleedgebouw worden ont
ruimd. De spullen worden in een te plaatsen bouwkeèt onde·rgebracht; De diverse. 
betrokken kommissieleden dienen de komende tijd met enige overlast rekening te 
houden, waarvoor zeker begrip zal zijn. 

STRAFZAAK 

De K.N.V.B. 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 
==========-=; 
981 
982 
983 

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.Loveriks 
G .Martopawiro 

ADRESWI'JZIGINGEN 

oS-2-65 (w) 
04-12-64 (w) 
15-8-65 (w) 

30-11-64 (w) 
21-05-63 (P) 
24-06-63 

~!~ 01-05-62 
07-03-51 (s 

Loosduinsekade 654 
Molenaarstraat 174 
Copernicusstraat 181 

H.v.Deventerstraat 91 
Uolvenrade 123 
Wolvenrade 51 
Wol venrade 7 
Rozenburgstraat 105 

· 138 A,van Egmond naar Duindoornstr.147, Breda 01600-44533 
578 T.J.v.d.Voort naar Abrikozenstraat 93, Den Haag. 

WANBETALERS·. 

'Groot de, H.J. s Fl. 116 ,- plus Fl.39,-- ~ Fl.15,--
Heiden v.d., M.H. s Fl. 116, - plus FL19,--
Kleyn de, F,C. s Fl. 11 6 , - plus F1;20,--
Winter de, F.;1. s Fl. 116 , - plus Fl.48,-. 
·Schaik van, J.C. s Fl.116 ,- plus Fl.48,--

Dessing, M.C. J Fl. 80,- plus Fl.33,50 
~ 

Ges:;;el van, G.F. J Fl. 80,- plus Fl.15,--. 
Koevoets, A. J Fl. 80 ,- plus Fl.30,--

Kleef van, IC. p Fl. 64,- plus Fl. 6,--

Frijters, J .P.· NS Fl. 40,- plus Fl.18,--

68.48.86 

64.44.74 

= Fl.140,--
= Fl.135,--
= Fl.136,-
= Fl.164,--
= Fl.164,--

= Fl. 113,50 
= Fl. 95,-
= ·Fl. 110,-

= Fl. 10,-.. .. 

= Fl. 58,--

Bovenstaand de namen vnn de leden, die zelfs nog kontributie over het vorig seizoen 
1 



moeten· betalen; Déze loden zullen m.Lv.-·:·1 okt.ober niet meer worden opgesteld, 
.: - J 

·tëhzi j bo·vciifätmi:trda . .a:clitë:rs ta:nu:- ·is ··vcr lda'a:n ;·terwi-jl· volgens· de -maatregel . van -dç, • 
A.V. ook de hele kontributi'e voor het seizoen ·1973/1974 moet worden betaald. 
Er zijn nog veel leden, die• het 1e kwartaal. 1973/74 nog niet hebben voldaan, hoc:'.. 
wel. dit. volg_ene3 .Cl'> ;r!lgle_lJl~nton .v,'_e:i, __ :i,._s_._:;:è:rs'l.~~-t: . ·-· . 

0 
• .. • •• _ •••• 

Aan deze leden verzoekèn wij onmiddellijk te betalen, zodat publikatie van de· 
naam op de volgende wanbetalerslijst" van· 15 oktober a.s.· word t ... vèrmeden, 

Het Bestuur. · 

TEGELPA1l NAAR TRIBUNE .. 
!Iet bestuur stelt pogingpn in het werk om op korte termijn oen tegelpad te laten 
aanleggen vanaf het· pad ·klubgebouwzijde naar de overdekte tribune. De benÓdigdo 
tegels zijn inmiddels aa.~geschaft. 

NOGMAALS AUTO'S OP ONS TERREIN.-
Het bestuur wijst er nogmaals.op, dat 
het gedurende hot weekeinde voor leden 

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

_ niet is toegestaan hun auto's op ons 
terrein te parkeren. 

IN MEMORIAM 
.. 

Vorige week bereikte ons bericht van·het overlijden van de hoor Th.van Rijn, 
vader,·van on:Ze. leden Jos en Theo. 
Wij betuigen onze deelneming en wensen mevrouw van Rijn on haar kinderen sterkte 
in deze moeilijke periode. \ 

' STARTSEIN UITBREIDING KLU1JGEBOUW GEGEVEN, 

· Niets- staat de werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding v,sn ons klubgebouw 
nog in de weg. De aannemer is van plan deze week te beginnen met hot vo~plaatson 
van do afrastering achter ons klubgebouw om de nodige bouwruimte te sçheppen. 
Vervolgens zal er een opslagkeet worden geplaatst. Een van do eerste bouwtáken is 
het wegbreken van de waterput achter het kleedgebouw. Een nieuwe waterput"wordt. 
aangelegd in het huidige materiaalhok, dat .in de nabije toekomst als e.h.q.q./mas-· 
sageruimte gaat dienen. De tijdelijke opslagkeet zal gedeeJ.tolijk als materia9.l
hok worden benut, althans ten tijde van-de bouwwerkzaamheden. Als het hièrvoor be
schrevene is geregeld, dan kan met het graven van de bouwput worden begonnen, 
Onze leden dienen er rekening mee te houden, dat het met ingang van doz'e week 
niet meor,mogelijk zal zijn achter het kleedgebouw to komen om daar fi-etsen eri 
brommers te plaatsen. Die dienen in het vervolg- in-de fietsenstalling b:i.j ,de ing:m1.;· 
van het terrein te worden geplaatst. 
Tot dit kleine ongemak en hot nood-matoriaalhok blijft voorlopig do oyerlast be
perkt. 
Wat botroft de financiën kan nog worden meegedeeld, dat de bank vorige week hoeft 
laton weten akkoord te gaan met de gevraagde geldlening. 
Wellicht inspireert de zichtbare aá.nvang van do bouw tot het gov:en van oen niouwe 
impuls aan de aktie voor het bouwfonds. 
Om U een indruk te geven van do omvang van het nieuw to bouwen gedeelte enkel'3-
cijfors: Onze huidige kantine heeft een oppervlakte van 8 x 16 = 128 vierkante mo
tor. lîa de bouw is daar 11,20 x 6,70 "75,04 vierkante motor bijgekomen~ zo.dat.-, 
do kantine dan ruim 203 vierkante meters· telt. · -- · · 
Achter het kleedgobouw, dat.zelf 5,35·x 24,19 = 129,42 vierkante metor oppervlakte 
heeft, worden ruimten gebouwd met een oppervlakte van 6,55 x 26,44 = 175,83 vier
kan 'j;e motor en .. vervolgens l),Og oe;n extra fust berging voor de keuken van · - · - · 
5,50 x 6,50 = 35,75'vièrk. meter.' · - · 
Heeft het bestaande klubgebouw (k~tirie, hái, tóiletten, keuken) een öpporvlakto 
van 191 .vierk. meter, de totalé nieuw to b9uwen oppervlakte bedraagt"286,62 vierk. 
mçtor, hetgeen .betekent, dat __ dè uitbreiding bijna andorhalf maal .zo· groot is als 
hot bestaande klubgebouw. · · ··= 
De bouwtijd is naar schatting ruim een half jaar. Deze wordt uiteraard sterk bo
invlood•door de weersomstandigheden. 

. TWEE PUNTEN UIT DE LEIDSE HEL 
G .H • 

•• J •• 

Zondag tijdens ·de wedstrijd LFC - Lens 1 moesten we ineens sterk denken aan· een 
Pi"S'!iage.uit de oude film "Th_e Bridge on tho river Kwai", Wie die film destijds 
heeft gezien, kent do boelden van·· de in de gloeiend hoto zon ploetêrÓndé inannen. 
Ze moesten wel doorgaan, anders ging ~e 

.-2 Op onze spelers lagen niet zwepen;_ máar 
zweep erover, 
twee kostbare punten te ~aéhtén•; · 



Ze haqcden niet voor niets gesjouwd, Al na tien minuten sprintte Jiim Keetman e.chte!' 
oen dieptepass aan on langs· zijn dirokto. tegenstander, :iietgoen niet all'een eon 
snelle voorsprong, maar vooral o.ok ~èn flinke ruggestei.m betekende. LFC had. kom:o-· 
lijk r.iooite met de ·taktiek ve.n Lens, want het had veel moeite met hot maken van hot 
oibe~ opel. Do Lons-achtorhoodo maakte zich sleonts zorgen om de lange Leidse 
spitr,,' Dit kon niet verholen, dat de~e speler na 25 minuten de stand weer in ever.· 
wicht br:10ht. 1-1 was ook de ruststand. .,· · · 
Ira :rûst pakte Lens de zaken meteen cne:?:'giok aan en alweer no.. tien minuten stond 

· Frod d.o Zwart klaar orJ een voor de LeidsG achterhoede onbereikbare bal op te pik---
, ken·· en in het doel te deponeren.' IliGrna kree5 Lens zijn tegenstander goed in oor.. 

socrt houdgreep - voornar.ielijk omdat è.e lange LFC-spi.ts volledig werd ui tgosoha•
keld. 'N,rcuurlijk werd op den duur de Leidse druk groter, daartoe in de gelegenhoi~. 
gestoJ.d door het meer vardedigonde Lenssp0l. Onze jon,:,ens knokten echter voor olko 
viorkanto meter v0ld, En als het dan nog eens gevaarlijk werd, da.'1. stond à.aar al
ti~d nog Coes van der Beok, à.ie op een puike wod.strijd ka.'1. terugzien. Zijn lange 
uittrappon 1Jezorgden de Leidso achterhoede vaàk groto problemen. 1-Tim Keotman kwar. 
0..o.a,z,do.or in soii1s kansrijke posi tios, raaar er kwam g0en doelpunt meer bij. 
Zo!".dng komt Yclo op bozoek, dat 0venals Lens tu00 punton heeft. Het vorloor de 
•Cèrstc wedstrijd van Blauw Zwart en won de tweede van Lugdunum. •De West.la.nqqrs. 
houd.en van oon nogal onstuimige start. Over de andere rosul taton heeft· U al ·in 
de krant kunnen lozen. DEL bevestigde zijn kracht door Wilhelmus to kloppon; Laolr.·
k1mrti.Gr blijkt redelijk te k-mnen draaien en sloopte eon punt weg bij RlCLlVV; Ver-· 
burch debuteert sterk en ,;,z-on vn...vi Texas; Blauw Zwart kroeg een pak slaag van 1 ?" .. ~e:--.:•-
boren lîaaldwijk. · 
De stnncl is nog -W3inig zeggend~ De vierde plaats van Lens miss'è!lien geflattee"J:-d; 
r;w.:i.r ;r.issohien, ook niet. Onze jongens hob1Jen in elk geval gotóond heol wat mana 
te zi,jn. 

llIIL 
Lakwa 
Verbu!'ch 
LRfä 
LFC 
Uilhc2.mue 
1felo • 
r71àld;;ijk 
Bl. Z,rn.rt 
IlKAVV 
Texas/mm 
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 o'pstolling 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.Beek, P,de Jongh, R,Fortman, R,v.llartings
voldt, J.Zoet, F,de Zwart,(P.Hop), J.Englebcrt 1 
D.Schönherr, D.Tirandenburg, L.llazelzet (T,llop) 011 

W.Keetm:;n. 

Li,I'fS-POPFES•:rIVAL 28 SEPTE!offiER 1 972 • 

.Irçt sej_3oen is alweer eniga woken goledon llogonnon on do hele Lons-n,achine cu-aai t 
woer Ö.p vÖilë toeren. Eon radertje ·van dezo machine vorl)lt ,de KAK.'\., welko ook dit 
seizoen ,rno:c boord.aval ambi tieuzo ideeêin :ü t. Alle ledon van a.è ·K,\.KA · zïjn vol goc&.e 
m•Jed, wmit :;iet do medewerking van Lcms-·oud en jong zal het woer een ge1rnldig soi
zoc'1. worden. 
Do s:pi.ts uo:::-dt dit jan.r n.fgebotcn door de jongere Lans-lêdon, d.ie allen door do 
Kil.KA We>rdcn. ui tgeinc-digd om op 28 septmnber a.s. in. 1 t Lens-klubgobouw aanwèzig to 
:üjn, Die avond ,geaft mmolijk do "FAIR IMPRESSION DRIVE-Ilf DISCOTlfli'~K" weer eon 
van ha.a.J.."' g-.:!andiozo 11 porforme..ncos 11 • 

Zoals jullio weten, staat Ton Hoek c.s. altijd berg voor het bètèró hitwerk. · 
Je lamt het so gok niet vorzinncn, of Ton hoeft de plaat wei. Een korto ·en .onvol
ledige. ûpsomming: Slade, S>,oet, Golden E.r:rring, Alice Cooper enz. · 
De KAKA. sta.ai garant voor oen tof cfecrt,ie ou,.lc"li viel, voel:' g'onoeg v:rcuwelijk 
r.1n:torteel, wn.t als vanouds zal worden 159leverd door onze onove'.!:'troffen zuste:;."-,rcr
oniging K'.HEK-SPORT, 

:Jo t.ocg<.1ng;.:;prijs (Fl.:i,50) 
behoren. 
Enkele gogevens moeten wij 

,-:,3.nva::gs tijd: 
sJ.uitingstijd: 

r.mg goon ':Jolctsol zijn om -tot de Lens-incro;rd -to ,gat,0 

ochtor nog aan ~ulli0 k;wijt; t.w .. : 
20 ,30 UU2', 

01 .00 uur. .) 
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Bedienend Personeel: Fam. Hierck 
Tcegc.nkelijk voor: Senioren on A- en B~klassors. 
Boys on girls·, we rekenen op jullie ! ! ! ! ! ! ! 

KAK;\., 

KLAVERJASAVOND. 
Afgelopen vrijdag hebben 18 klaverjas-paren ac.n de eerste Lens-kaartavond deelge
nomen. Een aardig begin mogen wc zeggen en we hebben dc.n ook goede hoop voor do 
kouende kerstdrive. We zullen daarvóór echter nog wel 'n oofenavondje organiseren. 
De eerste prijs werd vrijdag in de wacht gesleept door ,'\.meld Brouwer en Wim v.d. 
Linde, die met ruim verschil Fred Bavon en Arnold Banning achter zich lieten; 
5666 Gul 5270 punten. Deze krijgen echter dit jaar, met alle a.~dore deelnemers on 
uiteraard ook nieuwe gezichten, alle kans ook eens op de eerste plaats beslag to 
lllggon. 
He hopen wol, dat volgende koren ook do oudere loden zich wat moer aandienen, ami
gczien er :vrijdag vooral door de jongeren om de gcncver werd gevochten. 

Kn.kn.. 
PROGRAMMA LENS DJl.li!ESELFTAL 
Vanavond, woensdagavond 19 september, speelt ons dameselftal om 19,00 uur tegen 
Celeritas. Scheidsrechter is do heer J.F.Meskes, Celeritas heeft tijdens de kom
petitie al met 3-0 van PDK gewonnen en met 1-1 gelijkgespeeld tegon SEP. Als Lons 
mot dezelfde instelling als vorige weck tegen SE? hot veld in gaat - hot word 
toen 3-0 - d'.Ul ligt oen overwinning in het verschiet. 
Vrijdagavond amistaande (21 september) staat eon uitwedstrijd tegen Duindorp SV 
op het programma; aanvnng 20.15 uur; scheidsrechter is de heer A.Schuttenhelm. Dit 
botekont, dat do t·raining op deze avond geen doorgang kan vinden. Er wordt om 
19.15 uur verzameld in.hot klubgebouw. 
Hoensdagavond 26 september volgt weer een thuiswedstrijd tegen Hook van Holland; 
aanvang 19.00 uur. 
Opstelling voor woensdag: 

Betsy, Ria, Yvonne, Moos, M:,,ry, Josette, Tliea v/d II., Annemiek, 
Angelique, Marijot, Bernadette; ros, C=olien, Gemma, Marian. . . 

Degenen, die reserve staan, zijn toch verplicht bij de wedstrijd te zijn i.v.m. 
uitvallers of afschrijvingen, wanneer dit niet gebeurt, volgt een extra reservo
beurt, 

U meet het zelf maar·weten (deel 2) ! 
;,.. s. zondag speelt het 1 e vmi Lens tegen 
Velo uit Wateringen. Wij verwachten een 
groto,-,toeloop van kijkers en daarom deen 
wij nogr.iaals een dringend beroep op alle 
leden en donateurs hun lidmaatschaps---
kaart bij zich ie hebb~n en deze bij het 
betreden ván het veld te tonen. 

Namens de Aooomodatie-Kemmissie. 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 23 SEPTEMBER 1973. 
14.00 uur Lens 1 - Velo 1 V1 01 L 6/4 
11.00 uur Lens 2 - D.H.C.2 V1 01 L 6/4 12.00 uur H.M.S,H.2 - Lens 3 
11 .15 uur Spoorwijk 2 - Lens 4 
12.00 uur Flamingo's 2 - Lens. 5 
10.00 uur G.D,A,4 - Lens 6 
14.00 uur Quick 7 - Lens 7 
12 .oo uur 13.M,T.6 - Lons 8 
14.00 uur Celeritas 8 - Lens 9 
10.00 uur H.D.V.5 - Lens 10 
10.00 uur Lens 11 - A,D.S.6 V2 01 1 5/3 11 • 30 uur Lens 12 Spoorwijk 8 V2 02 L 4/2 
LIGGilrn DER VELDEN: • 
H.:M.S.H. Vrederustlaan 
Spoorwijk - Hengelolaan 
Flamingo's - Sportpark "Irene", ~cho.apwog, Rijswijk 
G.D.A, - Ockenburgh 
Quick - Sav.Lohmanlaan hoek Sportlaan 

DENK AAN Ulf LIDMAAT-

SCHAP SKA.ART 

Scheidsrechter: 
C .A .Bakker 
M.Slierings 

. A.den Heyer 
A,J.Horstman 
A.G.Romeyn 
G.Niehat 
II.Verheyen 
J.W.Meyer 
J.P.de Boer 
L, Volkers 
G.v.d,Plas 



• 

' ' B,M,T. Hengelo laan : ! 
cereritas - Leyweg t.o. woonwagenkamp ,, 
II,D,V. - Zuidcrpark 2o gedeelte, 

' VERZAMELEN: 

Lens 3 11, 15 uur Klubgebouw Lens 8 11 .15 uur Klubgcbouw 
Lens 4 10,30 Il Il Leris 9 13~ 15 Il Il 

Lens 5 11 .15 11 11 Lens 10 · 9 .15 11 11 

Lens 6 9,00 11 " 
Lens 7 - 13,00 Il Il 

D E 0. :e._S T E. L L I N G E N: =======================-==-=--
.• Lens 1 · en 2 worden door de trainer bek(mdgemaakt. 

Lens 3 
mot J.Ilcrtens 
on H,Brandonburg 

Lens 6 
met A,Bauman 
G, de ,,I..Ioogd naar 4 

Lens.9 
als bekend 
met 1'!,Verdorik 

Lens 4 · 
me.t P.Rossit 
on G.de !Ioogd 
G.Vervaart naar 5 

Lens 7 
met J,Witting 

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

Lens 5 
met Th.v.Rijn en G.Vorvaart 

.A,Bauman naar 6. 

Lens 8 
J,Witting naar 7. 

Lens. 11 
als bekend 

___ Lons 1_2 
als bekend 

AFSCHRIJVINGEN: Op de tijden en onder het telefoonnummer als verleden weck bij d.c 
opstellingen vermeld.. In twijfelgevallen bij Dhr. Ch.Blcks tuss01, 
20 en 21.00 uur telef. 29.28.38. De heren aanvoerders· dienen zich, 
ook al hebben zij geen afschrijvingen, vrijdagavond. tussen 21.00 
en 22.00 uur in verbinding te stellen met Dhr.Ch.Bloks, tel. 
29.28,38. , -

Van de Seko· zijn zondag vanaf 9 uur de herèn Ch,Bloks on R.Bom op het veld. 
aanwezig._ ' 

Programma Senioren voor zond.!!f.î 30 september 1973: 
14.30 uur 11 aald.wi jk 1 - Lens 1 10.00 uur Lens 8 Gr.Wit 4 
10. 90 uur C.K.C.2 - Lens 2 ·12.00 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 - Quick 3 1 o.oo uur Quick 11 - Lens 11 
10.00 uur Lens 5 - lfesterkw.3 10.00 uur Gona 8 - Lens 12 
12 .oo uur Lens 6 - Duno 3 
14.00 uur Lens 7 , - H,M.S .rr.4 

Wegens niet-opkomen zonder afschrijving krijgen de spelers H.Verd.onk en P.Schoutcn 
2 rese~vebeurten, Voor verweer· op maandagavond bij de Seko in het 'klubgebouw. 

Van d.e spelers C ,Beren bak en J ,End.licl} zijn hun l·egi timatiekaarten bij de bar 
aanwezig, , . . 
Uitsfàgen van,afg~!~pen zondag: 

r.~F,C,--1 - Lens 1 1-2 Lens 8 ~ Te:x;'1c_s D.H.13.6 
s.v.v.3 - Lens 2 1-1 Lens 9 - H,v.Holland 5 
Lens 3 - Westlandia 2 3-0 Lens 10 - Triomph 3 
Lens 4 - D,H.L.3 0-0 Celeritás 9 Lens 11 

· Lens 5 - Westlandia 5 , 1-5 Cromvliet 10 - Lens 12 
Lens 6 RK.D,E.0.5 4-1 
Lens 7 · - Celeri tas 4 2-3 DEffK A,'\N' . UW LIDMAATSCHAPSKAART 

---- -----------
VA RIAANT JE· S 

- Wie oh wie is Arno van do Tribune . ? ., 
- Ingezonden stukken word.en gaarne geaccepteérd, mits ze niet anoniem zijn. 
·- Laat ;de, d;mz_e!1 pra,ten, '?O kunn,;m gelijk hebben. 
~' Zo'n flifperka;'lt is net con wieg. 

- Het ding hangt er nog. Zal er nóg wat inzitten? 

6-0 
2-1 
2-2 
4-2 
1-1 

5 



- U,ms van dor Kloij en l!iieke·vcm der Kleij-Haas zeggen U hartelijk dcmk voor de 
overweldigende belangstelling, die zij lij golegenheid,van hu.~ huwelijk ook van 
U mochten ontvangen, 

- Er staat bij de ingang nog steeds een geweldige krantenbak. 
- Wat dacht U van de -aktie "stapeltje kranten" •. 
- Als _ieder lid ééns per week zijn krantembak leog.t,· dan hebben we een paar 

honderd "stapeltjes". 

- Eén "st11peltjo" onder de arm? 
- Voor moeders met kinderwagens 3"stapeltjes". 

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 het kleodgobouw laten liggen, Wil degene, 
die per abuis een verkeerd jack heeft meegenomen, dit teruggeven aan Edward 
Jager, lfeimarst:r,aat 67, tel. 33.21,33. 

l'ROGRAMMA JUNIOREN 
ZürTDAG 23 SEPTEMBER 1973. 
12,00 uur Lens 2 Gona 1 
14.00 uur Lens 3 - DHB.R.K, 1 
10.30 uur Lens 6 - Rava 2 

ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1973. 
16,15 uur Katwijk 1 - Lens 1 
13.00 uur Lens 4 
14.45 uur Spoorwijk 3 
14,30 uur Westlandia 8 
16.00 uur Lens 10 
14,45 uur Lens 11 
13,30 uur Lens 12. 
1'4.45 uur Triomph 3 
13,30 uur Duno 7 

- Flamini;o's 2 
- Lens 5 
- Lens 9 
-:- Rava 7 
- Or.Blauw 2 
- Ra.va 8 
- Lens 13 
- Lens 14 

. 

14,45 uur Lens 15 
13,30 uur ·Laakkwartior 

vfestorkwartier 7 
8 - Lens 16 

.1 3. 30 
10.45 
13,30 

. 1 3. 30 
., 3,30 
13,30 

~ 

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

Lens 17 vrij 
V,V,P,11 
Ooievaars 7 
G,D,S,13 
.A,D.S ,4 
Kranenburg 5 
Lens 23 

AFSCHRIJVINGEN: 

- Lens 18 
Lens 19 

- Lens 20 
- Lenff 21 
- Lens- 22 
- Scheveningen 16 

Terrein: 
V3 
V3 
V3 

Hoernespolder, Ka.twijk 
V1 
Dedemsvaartweg 
Lange l3roekweg, Naaldw. 
V1 
V2 
V2 
Zuidorpark, 2e ged. 
Mgr.Nolenslilan 
V3 
Jansoniusstraat 

Zuide.rpark 
Zuiderpark, 2e i;ed. 
Erasmusweg ~ 
Monstorseweg, Loosduinen 
Duinlaan 
V3 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G,v.d.Steen, Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch : vrijdagavond tussen 18,45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte): A-klassors ( 1 t/m 8) : dhr,U.,Hop, tel. 94,41.59. 
· B-klassers ( 9 t/m 15): dhr,O,Kortekaas, tel.67.40.40. 

C-klassers (16 t/rn 23): dhr.R.l3ecker, tel. 55.94. 77 
In noodgevallen kunnen de junioren nog op za terdagochtmid tussen 1 0. 30 en 11 ,,00 uur 
afbellen bij dhr,G.v,d,Steen, tol .• 39,86.94, 
i\FKEURilWEt,: Do junioren mo0ten bij sl0chte weersomstandigheden steeds de afkeu

ringslijsten ra0,dplogen. Telefonische informaties worden hierover niot verstrekt. · --
HIET-OPKOMERS: De publikatio over do straf aan ?,Gordijn vorige weck berust op eon 

misverstand, 
KF,EPERSTR/l.INING: vrijdag 16,45 uur voor l3.Ro~zendaal en II.van Kloef on S.Bruens. 

zaterdag 10.00 uur voor F,Vorbarondso on C,Harland. 
DE OPSTELLINGEN: 
LIDTs·1 L,Baams, G.TrommelGn, G,Woutors, J.de Hilster, R.Zoun; C,Böcseken, 

A.IJaven, A,do Pagter, J.v,Rijn, E.Hoofnagel, R,Micka, A,Sclumider, 
J .van Gastel (2x). Leider: Dhr,C.F:ranke. Samenkomst: 14,30 uur Lons-terr. 

LEtrn 2 J.v.Gastel (2x), G,v.Gessol, J.l.v.Baggum, R.v.d.Meor, L.Koning, R.Lavocy, 
6 
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J,Janmaat, G"qolpa, A,Heynen, M,Heynen, A,Muldcir, R,v,Noort, R,Bertens. 
•· Leider: Dhr,A.v,Baggum, , · · 

LEiTS 3 

LENS 4 

LENS 5 

Lens 6 ------

G,Bloks; ~-Hulselmans, A.Kleiwegt, P,Lejewaan, G.Lelievold, ,J,Post, 
H,Straver, F.Veeren, A,Verbqrendse, M,Magneo, J.Apperloo, J.v.Velzen, 
c .Hooghiemstra. • · . ·. •. 

E,Castonmiller, H,v.d,Broek, A,de Groot, J,Hollink, R,Hoomskerk, R,v. 
Hoek, P,v.Rijn, J .Slabbcirs, w.v._d._Linden, P.,Meye-r,- M.v,lfässem·f 

P,de Wolf', R,y,Luxemburg. Leider: Dhr,A,Blok. ·:·· · , 
A,Brouwer, ·p;nóoms, A.v-.<j.,Aar, R,Guit, A.Hoef'nagel, H,Keyncr, Q,Hoogcr
vorst, F,Klos, E,Recsink, H,Ruyter, ·A,Slabbers, J,Tetteroo, J,Wijn-
gaardo. Samenkomst, 14,00-- uur Lens-terrein. · · · 

R.Bom, F,Magnee, P,Dri~sse~, R,v.d,Lindc, E,Booms, J,Ruyters, J,Hout
schilt,'E:Tounis, J.de Waal, F.v.0ostayen, F.v.os, F,Wouters, B.Ruitor
man. Leidi,r.: ,ÏJhr.F,Flumans. 

LENS 9 A.v. Velzen,'· E,Land~an, P,Pcrreyn, T,de Kok, R,v.d,Laan, T,llop, M.w.01.:. 
tcrs, A. 1s-Gravendijk, S.Brard, 0,l3orst, C.Schenkols, A.v,Kleef'. Leiclor: 

LENS 10: 

. . 
LENS 11: 

Dhr.J,Zoet. Samenkomst: 13,15 uur Lens-terrein. 
P.Deviloe (A), P,de Haas, R,Hofman, R,v,d.Kruk, J ,Lausberg, J ,Lusten
hçmwor, ],do· J'f:Î.ot, M,Pcpcirkamp, L,Roesink, J.v,Rijn, J.Bronger, J.Bro
èhard, Leider: Dhr,N:Drabbo. Samenkomst: 15.30 uur Lons~terrein • 
G.~oolhouwer, K.v.d,Ende, R,Leyn, M.Looye, E,v.Luxomburg; G.Ma!);eu,(A) 
T,v',Maren, R,v:d,Meer, K.v.d,Meys, W,v.d.Mye, M,Prins, Th,Prins, J,v,à., 
Wol. Leider: Dhr.W.Kouwenhcvsn, 

~~ê_!~: P,Blom, J.Coli, R,v,Domburg, P.v.Duyn, W.Groen, E,v,d,lloven, F,Korto
kaas, L,Lojowaan, K,Lipman, H,Uding, R,lfijsman, .. D,v,d.Zwan. Leider: 
Dhr,J.l3ijsterveld. 

R,Blank, R,v,d.l3oogaar.d, C.Harland; A:Hoóneitok, · R,Hoppenbrouwers, M,Jan-: 
sen, F,Kr:is, R,v.d.Loeden, Il,Spolor, II,G,Wubben, R,Zotz, M,v',Zwcdon: 
Leider: Dhr,H,Dankers. Samenkomst: 13,45 uur Lens-terrein, 

" - .. , •. . . . 

LENS 14: A,Ellïngetr, N,Groenowogen, M·,de Groot, R,Kleywegt, .. A,Koevoets, 
Th,Mooyman, L,0ostorveer, J.Pompen, J,Wasserman, TI,P,Wubben, P,Gordijn, · 
B.Grimbergen. Leider: Dhr,S .Sandif'ort. Sámonkomst: 12. 30 u •. Lons-terr,cin •. 

LENS 15: P.Dullaart,. R,v,Elderen, T,Gimborg, T,Jansen, J;do Korte, L.v.Maarsovoo·n,· 
M,v.Pelt, W,Rots, M,Schmitz, A.Sips, F,Verbarendsa, W.Iloynen, A,Koo~· 
voets, Leider: Dhr.M,Yerhoesen, 

LENS 16: 

LEl!S 11: 

LEtifS tB: 

LENS .1.9 : 

R.v.Loon, A.0vergaauw, R,Noordèloos, W,Frantzon, P,v.d,Burg, C,v,l3eok, 
C. Vermeulen, P. Valk(mburg, P.Lucas, F,Fortman, F,v.yolzen,· ·R, Vcrstoeg, 
J,Riemon. Leider: Dhr,A,lfägen'l.ar. 

vrij. F,Verbarendso, A.Koevoots en W.Heyncn - zie Len~ 15; 
als vorige week. Leider: Dhr.J,Colpa. Samenkomst: 12,30,.mi_r Lens. 
als vorige week - met R,Coli. S,Bruens zie keeperstraining. 
Leider: Dhr.II,Verbare~dso. Samenkomst: 10,00 uur Lens. 

,LEl'TS 20: Als vorige week. Leider,. Dhr.R,Pe-ters, Samenkomst: 12.30 uur Lens. 
LEUS 21: R,Aarlo, P.l3akvis, F,Bauman, 

0

G.Boon, E,Franko', P,de Gier, F,Mcs, 
R,Noteba=d, M,Rovors,•R,v,Viersen·, R,dë· vos, a·.Janson, R.Stravers, 
Leider: Dhr,W,v,d.Tol. Samenkomst: 12.30 uur Lens. 

LENS 22: Als vorige weck met R.Peeters. Leider: Dl:ir,T,Bàuman. Samenkomst: 
1 2. 30 uur Lens • · 

LENS 23, Als voric;e week. Leider: Dhr.A,Banning. 

SELEKTIETRÁilHlfü C-KLASSERS. 

Vanaf maandag 24 september a.s. zal de solektietraining voor de C-kJ.assers 
uitsluitend door do volgende spelers mogen worden bézocht: 

R.v,Loon, A.0vergaauw, _R,Nocrdeloos, U ,Frantzon, 
P,,v.d.Burg, C,v,Beok, C,Vermeulen, P,Valkenburg, 0,Huis, 
P,Lucas, F,Fortman,· F,v,Velzen, R,Verstoog; R,do Keyzer, 
J.Riemen, P,Lelieveld, R.l3on, F,Vorbarendse. 7 



-·· •• .. !' ';, • - •.. , ... . ., ·s -

De training voor deze spelers is verplicht, Niet regelmatig opkomen zal, verwijde.riqg uit de selcktiegroep tengevolge hebben. • .l1'schri,jven is verplic.ht bij verhindering tu_ssen 17 .oo. en 17, 30 uur bij A. Wagenaar, tel. 67,59,04, 
~c afgevalle~ spelers kup.nen voortaan traiµen o.l.v. Nico Drabbe, (zie elders 
in Lens-rev;u~). . . 
Uitslag~n Junicre~_l5/16 september 1973: 
S,V.1'1,1 - 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.O, 2 - Lens 4 1-3 Lens 16 :- Westlandiél 13 1-1 
Ler,s 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 
Lèns 9 - v.c.s.5 ., 1-1 Lens 19 - G.D.C.P.H,-1 0-1 
O,D.B.3 - Lens 10 0-3 Lens 20 - D,W,0,13 1-1 
G,·D,S,7 - Lens ·11 2-6 Lens 21 - Vies 12 6-3 
R.A.S.3 - Lens 12 0-3 Vele 23 '- Lens 23 9-0 
Lens 13 - Velo 15 6-0 
WIJZIGING TRAINING C- en B-KLASSERS, 
Lens 18 en 19 zullen voortaan trainen op maandag van 1.8.00 -.19,00 uur. Lens 20 t/m 23 trainen op woensdag v'a.h 18.00 - 19.00 uur. Aanwezig 17.45 uur. De maandagavond is verplicht. 
Lens 11 t/m-15 trainen voortaan op dinsdag van _18.00 - 19.00 uur. Aanwezig 17,45 uur. 
Bij·wangodrag tijdens de trainingen volgt uitsluiting hiervan, benevens 2 extra reservebeurten, 

De nieuwe regeling gaat a.s. maandag in. 
PROGRAMMA PUPILLEN EN WELPEN 
PUPILLEN 
ZATERDAG 22 september 1973. 

- Quick 1 
-.Rijswijk 2 
- H.M.S.H,3 

· - Lens· 4 

12.00 uur Lens 1 
12.00 uur Lens 2 
12.00 uür Lens 3 
11.0Ö uur R.V.C,4 
11~00 uur Léns 5 
10.15 .uur Rijswijk 

- Vreci.enburch'5 
7 - Lens 6 

lf E'L P EN 

ZATERDAG' 22 september 1973. 
10.00 uur v.c.s.1 - Lens 1 
11.00 uur Lens 2 - Vredenburch 1 
10,00 uur R,V,C,3 :- Lens 3 
10,00 uur Lens 4 - Rava 3 
11 .oo· uur Lens 5 - v.v.P.2 
AFSCHRIJVINGEN: 

Terrein: 
V1 
V2 
V3 
Sohaapwcg, Rijswijk 
V3 ... 

Schàapwe_g, Rijswijk 

IJedemsvaartweg 
V1 .. 
Schaapweg, Rijswijk 
V2 
V2 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur.bij dhr.G,v.d,Steen, ~unspeetlaan 303. 
-Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval v:an ziekte), _tel. 66,13.14 Klubgebouw. 
In no_odgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend .tussen 9,00 en 9,15 uur afbellen. Tel,66,13,14 klubgebouw. 
AFKEURINGEN: Bij slechte weersomstandigheden steeds eerst de afkeuringslijsten raadplegen. Staat daarop bij nPupillen en Welpen" vermeld: "GOEDGEKEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst kernen; nr DIT GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVENTUELE AFKEURINGEN', 

Staat bij de a:fkouringsadressen bij "Pupillen on Welpen" vermeld: "ZIE AFKE!JRINGSLIJST", dan meet als volgt worden gehandeld: Voor do thuiswedstrijden mo0t juniorenlijst worden geraadpleegd, Zijn de wedstrijden van Lens 4, 11 en 23 goedgekeurd, dan gaan ook de Pupillon-8 en }/elpen-wedstrijden op ons veld door. Uitsluitend voor do ui twod-
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strijden mag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd of hun. 
wedstrijfüÎn doorgaan. (Tel. 66, 13. 14,) on wol zatèrdagoÖhtènd· tuà"_.;.; ·. 
sen 9,00 én 9 .• 15 uur. 

• D E 0 P s·T ELL INGEN: 

LENS P 1 

LENS.P2.: 

LENS P 3 

LEHS P_:1 

LENS P 5 

LENS P 6 , 

LENS 1f 1 

LENS W 2 

LENS 1-1 3 

LENS W 4 

LENS W 5 : 

,.R.v.0oston, L.Janmaat, R,v.d,!Ioek, M,Leyn, R,Groen, R;Mïchels, 
R.:illoks, L,Lekahena, J.v.d.Nieuwenhuisen, F,Rens, M,Veenman, M.Meor
man. Leider: Paul v.d. Stèen. · · · 

P,Scholtes, C,0denkirchen·, R,v,Baggum, R,Radcmaker, P,Eys, F,Blom, · 
M,Rutgero:,, P.de Gro!)t, 0,Köneman , J.Sèhipperen,'R,de Boer, A.v.d. 

Burg. Leider: Rob Hoefnag-ol. 

F,Tolenaars, R,v,Dijk, E.v.d,Harst, R.~asserman, R,Wassorman, B,Hcn
kes; d,de Kok, M,Ras,·R,v.Ruyven, L.v.Rijn, B.v.d. Kruk, B.Vestor, 
E;Swart. Leider: 0tto Kortekaas. 

' 
R,Loveriks, M.v.Zwol, D.Franken, R.de·Gruyter, J.Raaphorst, R.Frcm
berg, R.de Haas, J.v.Straalen, R.Buys, .J.Schneider, T.Wanders, . 
M,Rfomen. Leider: Joop Meuleman. Samenkomst: 10,15 uur Lens-terrein. 

F,IIccghiemstra, E,]}uysen, R,Gri!]lberg, ·P.Tettero, F,lfelling, B,IIop
penbrouwor, C.de Kleyn, M,Lustenhouwer; E.Sandtf'GTt, F.Valkenhof, 
R.Matthijsen,. M.Senten, J,KrijgE;man. Leider: Dhr.Hoppenbrouwer. 

R.Bergenhenegouwen, R.Boelhouwer, F.Dullaart, F,v.d,Hoeven, G,Bent
vclz,m, Io!,Wilmor, lf.Noort, I.0verklift, F,v,Gorp, M,lfolling, I,v,d. 
Zwan, L,Steemers, V,Paq_uay, Leider: Coen Hooghiemstra. 
Samenkomst: 9,30 uur Lens-terrein. 

M.v.d,Lans, H.Valentin, R.Groen, R,de Jong, R.v.d.Hook, M.v.Adrichem, 
J .0donkirchcn·, W .• Col pa, J ,Romqo1+ts, L.v ,Rijn; D.Pronk, E,Eykelhof. 
Leider: Hans Zoun. Samenkomst: 9,30 uur Lens~terrein. 

K,Boon, B,Roozendaal ,. E_,Perreijn, C.Bergmans', Il,Heemskork, P,Harland, 
T,Harland, R,Kanis, W.do Jong, J,Veenman, J.lfasserman,_P.v.Es. 
Leider: Guus Heynen. 

Il. R'oozendaal zie keeperstraining. 

J.Greeve, M,Jlon., J3,Driessen, R,Frrmko, 11.,Franken, C,Hoefnagel, 
Rudie Houweling, LKaffa, N ,Niggebrugge, ll..v.Pruyssen, A,Kuiper, M, 
Dutrée. Leider: Jos v.d,Ende, Samenkomst: 9,15 uur Lens-terrein, 

H.Zock, A.v.Gorp, Ronald Houweling, J,Koevoets, M.v.d,Wallen, 
M,v,Boheemen,· E.v,Dop, J.v,Wassem, R,de Kroon, R,v,d,Boogaardt, 
E,lfarmenhoven, M,v.d.Boogaard. Lcider: Arnol_q. B;'.'ouwer. 

. . .. -·· . -· - "' . •· . 
A.v.Blitterswijk, M.v.Houdt, E,Jager, E,Metselaar, J,Riomön, E.v.San-
ten, J.Schuemio, J,v,d,Spiegel,-W.v,!>!elzen, M,v..:\/;elzen, ]3,Jloelhouwer. 

Uitslagen pupillen en welpen: 1 september. 1973. 

Lens P 1 
L_;ms P 2 
K.M.D. P 1 
Lens P 4 
K,M,D. P 2 
Lens :\1 .6 

Uitslagen, 

p 

Lens P 1 
Juventas P 
Lens P 3 
Die H:,,ghe 
Lens P 5 
Cromvliet p 

Uitslat:.en: 

D,II,L, P 1 
Cromvliet P 
H,D.Y, p 1 
Lens l' 4 
U.ö!.S,H, p 
Lens P 6 

- o.s.c. p 1 
.-'- Laakkwartier p 2 
- Lens P 3 

Q,uïck P 5 
Lens p 5 
Westerkwartior p 4 

8 september 1973. 

- D,S.V,P, P 1 fvr.) 
1; - ,Lens P 2 

- Laakbmrtier p 3 
3 - Lens P 4 

- Celeri tas P 3 
5 - Lens P 6 

15 september 1973. 

Lens P 1 
1 - Lens P 2 (vr.) 

- Lens P 3 

4 
- Dynamc'67 P 2 
.!. Lens P 5 
- Tonegidc p 3 

2-1. 
-o-o 

2-1 
2-1, 
9-0 
1-2 

7-0 
2-5 
5--0 
2-0 
6-0 
2-0 

2-fl 
1--0 
2-~ 
1-2 
1--0 
1-2 

Lens w 1 - 1-Testlandia P 4 ( vr.) 
Lens W 2 - Q,uick W _2 
Lens w 3 - Laakk:wartier W 2 

.- Lens w 4 - Westlandia W 3 ( vr.) 

Lens U 1 - Q,uick W 1 
J.A,C. W 1 - Lens 1-f 2' 
Lens W 3 - w.r.K. 1-1 1 
H,M,S,H, W 3 - Lens W 4 

v.u.c. W 1 - Lens W 1 
Vredenburcl: W 1 - Lens W 2 
Lens w 3 - Q,uick Steps W 2 
Lens w -11- - Cromvliet W 3 
Vios U 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 
0-0 

9 
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COCKTAILKOMPETI'J.lIE, 
Afgelopen woensdag 13,45 uur. ,Het hele veld stond vol- pupillon en welpen, • 
!,[aar· liefst 70 jongens waren gekomen om mee te strijden in de cocktailkompetit:j.c, 
Ua een wat moeilijke start begon om 14,00 uur de opcningswedstrij.d tusse~ , 
Foyenoord cm A, C. lhlan. 
Al duidelijk bleek, dat Feyenoord op de- oude weg terug is. Het roemruchte 
A.C. Milan werd van het veld geveegd ciet -7-0, Ondortusscm hadd(m· de andere teams 
oen· lichte training gehad, 
De tweede wedstrijd was alweer een thr_iller. Ajax moest aantreden tegen Barce
lona ( met Cruyff) : De Michols taktiek harl echter geen sukses. Ajax bestreed 

. zijn tagenstander koelbloedig. De eindstand was 4-1 •. 
Do laatste wedstrijd tussen Real Madrid on Bayern Münchcn--Óindigde in eon 4-0 
overwinning voo~ Real Ma~rid. Hierbij moet men echter niet vergeten, dat Gord 
Müller niet kon spelen, omdat hij nog steeds ernstig was geblesseerd, 
De stand is nu in Poule A: 1,Feyonoord met 2 pnt. 

2.Barcolona mo1 0 pnt., 
3,A,C,Milan mot O IJl"\t, 

in Poule B: 1.Ajax met 2 pnt. 
2,Real met 2 pnt_, 

·'3,Bayern M. met O pnt. 

Iotlere ploeg speelt 2x tegen elkaar, Ook tegen de teOJJls uit de andere poule. 
;,an hèt eind worden er finciles gespeeld. De nummers óón van elke poule zullen . 
waarschijnlijk een voorwedstrijd bij ons senioren 1 spelen voor de 1e plaats. 

,l,s,· woensdag 19 september verwachten wij iedereen weer om 13,45 uur op ons ter
rein, waar de volgende wedstrijden worden gespeeld: 

14.00 uur: Barcelona - Real Madrid 
14,45 uur: A,C,Milan - Bayorn München 
15,30 uur: Feyenoo~d -_Ajax 

Kom allemaal. op tijd en noem je Lenskleren mee, 

Woensdag 26 september worden gespoeld om: 14,ÓO uur: 
14,45 uur: 
15,30 uur: 

Bayern München 
Feyenoord 
A,C,Milan 

- J3n.rcclona. 
Real Madrid 

- Ajax 
Wij hopcm, dat iedereen a.anwezig zal ZJ.Jn. en verwachten net zoveel supporters 
als de _afge1open week. Hot klubgebouw· is ook geopend. 

A.s. woensdag ?ID lJ~l~=l,;1;;; móó;t iedereen aanwezig zijn. 

H.K,DEO 2 - Lens 4 (Jun.) _ 
Onder een moordende hitte trad Lens 4 afgelopen ~aterdag aan op de renbaan_. 
van~N0otdorp om hier 2 punten op R,K,DEO te veroveren. 

'. Van· het begin af viel Lens stormachtig aan, ma.ar do afwerking faalde zelfs 2x 
voor open doel. Zo kon hot ook geb011ren, dat 5 minuten voor rust R,K.DEO ooilhter
dc, do buitenspelval faalde en het stond 1-0, 
Gelijk na rust viel Lens weer fel aan, maar o.a. goed keeperswerk stond Lens doel
punten in do weg. Pas oen minuut of tien voor het einde kon Paul de Wolf : 
do gelijkmaker scoren, hierna zakte RK,D,E.O. helemaal weg, zodat de Groot en 
v,d. Broek vlak voor tijd hot karwei af konden maken. 
Lens 4·had zijn 1e overwinning binnen on heeft nu 4 punten uit 4 wedstrijden, con 
redelijk uitgangspunt cm de A4 traditie (kampioenschap) voort te zetten, maar 
dan zal in de komende wedstrijden iedereen wel met de volle 100% inzet moeten 
spelen. · 

B.-0, 



• 

47e Jaargang nummer 10 26 september 1973 

DE LE.NSREVUE 

Weekblad viiii· c1.ë-Vo"ètbaiverènig:i.ng tên-ig "ën Snél 

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 naa,r .,Dr,H.J .van !Iooklaan 343 Rijswijk 
936 T ,Har land idem " 
587 J .H.de Waart _ne1:ar Gantel 1 ·JB Honselersdijk .01749..,5448 
496 J .J ,Silverentan,d naar Ilurg,Elsenlaan 61 Rijmrijk. 

IN BALLOTAGE 
R,M.Arnold 
L.Tokkie 

20-07-63 (P) 
01-04-59 (Il) 

STIJGJ!NDE LIJN IlIJ 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 Ilrandenburg en Ton Hop, die ondertussen hun verde
digend~ taak allerminst verwaarloosden. Het storen van de Wateringse aanvalsplan
nen begon al bij de Lensspi tsen Hazelzet en Keetman, daarna volgde het. ui tsi;_ckende 
middenrif, waarin Jan Englebert als vanouds en Donald Schönherr opvallend sterk o- . 
pareerden. 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, maà.r doelman 
Goes van der Ileek demonstreerde de grootse vorm, waarin hij de laatsto tijd steekt, 
on gaf geen krimp. Geduronde het laatste kwartier brak Lens soms nog·erg'gèvàarlijk 
uit - zo kreeg Dick Ilrandenburg nog een zoor Jraaie kans -, In de stand kwam ech
ter geen verandering meer, 
Al met al heeft Lens zich na .drie wedstrijdèn bij de eersto vier geschaard. 
De lijst wordt aangevoerd door het nog ongeslagen DHL, dat uit van Verburch won. 
Op de tweede plaats verrassend Laa.kkwartier, dat Illauw Zwart • et 0-3 liet zitton. 
Wilhelmus deelt de derde plaats met Lens na de 3-0 overwinning op LFC. Onderaan 
behaalde Texas de eerste punten door RKAVV te verslaàn en Lugdunum z'n eerste punt 
door lîaaldwijk 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 Laà.kkwar-·--
tier (2~1). Allo_aanleiding om zondag met het eerste het Westland te bezoeken. 
De opstelling was als volgt: 
Cees van der Ileek, Peter de Jongh, Ron van Hartingsveldt, Ruud Fortman, 
Hans Zoet - Ton Hop, Donald Schönherr, Jan Englebert, Dick Brandenburg -
Leslie Hàzelzet, Wim Keetman (Fred de Zwart), · 
De stand: 

DHL 3-3-0-0-6 7-2 
Laakkwartier 3-2-1-0-5 5-0 
LE N S 3-2-0-1-4 4-4 
Wilhelmus 3-2-0-1~4 6-4 
Verburch 3-1-1-1-3 · 5-4 
Naaldwijk 3-1-1-1-3 5-4 
Blauw Zwart 3-1-0-2-2 2-7 
LFC 3-1-0-2-2 2-5 
RKAVV 3-0-2-1-2 2-3 
Velo _3-1-0-2-2 1 ;-2 
Texas/DHB .3-1-0-2-2 5-7 
Lugdunum J-0-1-2-1 1-3 

OMSLAG LENSREVUE 

De meeste leden zullen 
hebben. De indeling op 
Zoals U ziet, is er op 

deze week bemerken, dat ze een nieuwe omslag om do Lonsrovuo' 
het front is zuivor om technische redenon veranderd. 
de binnenzijde nog plaats voor advertenties. Gegap.:i.gden 1 
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Scheidsrechter: 
PROGRAMMA SE!.HOREN VOOR ZONDAG 30 SEPTEMBER 1973 • 
14.30 uur .. Naaldwijk 1_':C:.),.~1:1.';.i: .... : .. .:,, ..•. i.,.~~,. .... ,. ,.- ., .... _.,, .... ·, _.F,l,i:,µ:pe .- , :: i ó.OÖ -ÜÜr . ë.ïi::c:2-··- - Lens 2 -
11.00uur Lens3 -P.D.K.2 :,:.,.,vt••Gl"-1 
13 .00 uur Lens 4 - Quick 3 V1 G1 L 
10.00 uur Lens 5 - Westerkwartier 3 V2 G1 .L 
12.00 uur Lens 6 - D.U.N.0.3 V2 G2 L 

6/4 ·-·· 
5/3 
5/3. · 
4/2 

14.00 uur Lens 7 - H.M.S .Fi.4 V2· G2 
1 O. 00 uur Lens 8 -, .Gr .w;i:t' 58- 4 V3 G2 
12 .00 uur Lens 9 .- Spoorwijk 6 V3 G2 
14.00 uur Lens 10 - F.Speed 4 V3 G1 

1·5/} 
L 5/3 
L çi/4 

10.00 uur Quick 11 - Lens, 11 
10.00 uur Gona 8 Lens 12 

LIGGING DER VELDEN: 
,. ~ ' ., . 

Iraaidwi.jk :.: Sportpark "De .Hoge Bomen", Galgeweg, Naaldwijk 
C,K.C." :... Kralingse 'Ve0r, Rotterdam 
Quick :... Sav.Lohmanlaan hoek Sportlaan 
Gana ·~· Berestein'i'aan :bij M.Stokelaan 

VERZAMELEN : · 

II.C.Knijff 
J,Moer±ngs 
A.fümdriks 
J.H.Jäger 
B.Engelsman 
J.C,!Iollander 
G ,Hoeks •· 
L.v.Beolon 
R.Flintorman 
S. W .Mul.ders 

• 

···1ens 11 - 9.15 uur Klubgebouw 

2 

Lens 12 -:9.15uur. 11 

D E 0 ?STELLINGEN: 
•' Lens 1 en 2 word0n 9-oor de trainer bekendge·maakt. 

Lens 3 

als bpkend 
met D,v.d.Mark 

Lens 6 

als bekend 
met A.Bauman 

Lens 9. 

als b,.ekend 
met M.Roozendaal 

AFSCHRIJVINGEN: 

!:~~:!_1 
als bekend 
met H.v.d.Uilk en. 

R.B:ruggemaris · 
P.Rossit naar 7 
B,v/d Lans res.2 

Lens 7· 

als bêkerid 
met'P.Ross":i.t 

Lens 10 

als bekend 

Lens 5 ·: · 

als bekend 

Lens 8 

als bekend 

Lens 12 .. 
Lens 11 · 

als bekend· met G ,Blank · ,;9 

•· A.v/d Borg 
D.Kortekaas . '. ,, , .. Op de bekende tijden en pnder het telefoonnummer di;,stijds gepu

bliceerd. In twijfelgévallen bij Dhr.Ch.Bloks, tussen 20-21 uur 
telef. 29.28.38. De heren aanvoerders dienen zich, ook al hebben 
zij gecm afschrijvingen, vrijdagavond tussen 21. en 22 uur in ver
binding te stellen mot Dhr.Ch.Bloks, · tolef •. 29.28.38. lfegens 
niet-opkomen zonder afschrijving en het niot willen fungeren als 
grensrechter wordt P.Schouten dit soizoen nfot meer opgesteld. 
Voor verweer maandagavond bij de Sekö in het Klübgebouw. 
Na gehoord verweer wordt A.Verdonk wéer norr.iaal bij zijn elftal 
opgesteld. 

PROGRAMMA SElHORErî VOOR ZONDAG 7 OKTOBER 197 3. 
14.00 uur Lens 1 - Lakwa 1 
11 • 00 uur Lens 2 • - v.c.s.2 

Lens 3 - vrij 
12.00 uur :IJ.M.T.2 - Lens 4 
12.00 uur Wilhelmus 3- Lens 5 
14.30 uur D.H.1.9 - Lens 6 

-· •. _J.~~ . ~ __ ,. -~ -~--

12.00 uur Gr,Willem va:c·4 - Lens 7 
12.00 uur Delfia 6 ·- Lens 8 
14. 30 uur lfostlandia: 6 · . - Lens 9 
12.00 uur Oliveo 5 .-.Lens.10. 
10.00 uur Lens 11 ,_- G.D.A.8 
11.30 uur J,ens 12 - Or.Blauw 7 ' . 
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Ui tsliigen van afgelopen zondag: ~. 

Lêns 1 Velo 1 1-0 Quick' 7 Lens 7 0-6 
Lens 2 - D.H.C.2 4-4 _;B.M.T.6'. - Lens 8 4-4 ,, H.M. S.H. 2 - Lens 3 2-2 "coleri tas. 8 .- Lens 9 0-0 
Spoorwijk 2 - Lens 4 3-1 H.D.v.5 - Lens 10 0-1 
Flamin50 1s· 2 - Lens'5 2-2 Lens 11, .:. A.D.S .6 1-3 
G.D.A.4 - Lens 6 2-7 Lens 12 Spoorwijk 8 1-3 

NAALDWIJK - LENS 
Zondag a.s. speelt ons keui•team de uit
wedstrijd togen lfaaldwijlc en het hoeft 
dus geen betoog, dat wij een ieder, die 
Lens eon warm hart toedraagt, in Naald
wijk verwachten. Gezien het vertoonde 
spel van ons 1ste.elftal van afg0l9pon 
zondag, kunnen wij deze, toch wel zware 
wedstrijd, met vertrouwen tegemoetzien. 
Immers, volgens Dhr.Anderiesen zijn de 
spelers verlost van de zgn. "drempel

'vrees". Ook wil Dhr.Anderiesen het niet 

Al met al kunnen we dus met een gerust 
hart de rest van deze kompetitie volgon. 
Naaldwijk won zijn eerste kompeti tie-

< afdoen met de alombekende uitspraak, dat-, 
we·ons dit jaar,moeten zien te handha
ven (zie:Het J3innenhof van 24-10-73). 

PS.OGRAMMA LENS DAMES 

· wedstrijd mot 4-1 van Blauw Zwart en 
verloor zi-jn tweede van het dit jaar 
goed gestarte Laakkwartior met 2-0. 
Afgelopen zondag speelde het met 1-1 
gelijk tegen Lugdunum. 
Dus tot zondag in hot Westlan<i ! ! 

Averechts. 

Vanavond - woensdag 26 september speelt ons· dameselftal ara 19.00 uur .een thuiswedstrijd tegen Hoek van. Holland; scheidsrechter de heer A.Schuttenhelrn, R.v.Holland heeft 3 puntên uit 3 wedstrijden. Het won van D.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 or weer getraind. Vólgende week woensdag volgt weer een thuiswedstrijd tegen ,G.D.A. 

VARIAANTJES 

Ons erelid "Dhr.P.Juffermans, heeft ':orige week in.het ziekenhuis Westeinde een operatie ondergaan. lhj wensen hem een vcorsI/oodig herstel toe. DÖ hoer· Juffermans bevindt zicli op "Clemens" 247. 
- Eveneens in het ziekenhuis Westeinde' bevindt zich 'Gerard van Reenen, grensrechter van het oorsto, voor een lichte operatie. Ook Gerard wensen wij een spoedi,J herstel toe. Hij zal wellicht eind deze week het ziokonhuis alweer kunnen vorlaton; hij ligt op "Calyptus 15011. 
- Ton 's-Gravendijk en Stanl~y Brard hebben afgelopen maandag meegedaan met een Haags selektiotearn van 15- en 16-jarigen, tegen de selektic van Westland/Delft. Deze wedstrijd werd op ons terrein gespeeld. 
- Als keeper van het Wcstland/Delft-team"trad op Ant~n ;an Veizen, keeper.van Lons B 1. Anton kon 'trerugzién op eo'n bijzonder ·goede wedstrijd. 
- Ronald Verbarends·e, zoontje van ~ineke ,,en Wim, heeft er eon broer~·je bij. Peter heet de jongste .telg van de familie Verbarondse, dïe wij bij deze van harte fe. lioi teren_ mot deze gez,insui tbreiding. , 
- Ben-t U al yan. "stapel" gelopen ? '! .. 
- Volgens 6"eruèhten zingt zondag in de.rust van·Naaldwijk '- Lens het Westlands Mannenkoor. 

, .:. Wc' zullen· hopen,, da:t het ,een klaagzang word~. . . . 
P R 0, G R A M· M A. J U N I· 0 R E N 
ZONDAG 30 se-ptombor 1973. 
12.00 uµr Rava 1· · 
10.00,uux. Quick Steps 2 
14.00 uur Wit Blauw.2 

- Lens 2 
Lens 3 

6 - Lens 

' .-_•,.J., 

Terrein: 
. Zuidcrpark 
"Nijkorklaan 
Wostvl:iotweg, 

• DENK Jllu"lf DE BEATAVOND A.S. V R IJ D A G ' - ' -- ---. t ' - --- ___ ,. ___ ' -----------
t~cTERDAG 29 september 1973. 

; . . 

Voorburg 

14. 30 uur Wilhelmus 'I - Lens 1 l/cstvliotw~B', Voorburg 
3 
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16 .oo uur Vredenburch 5 - Lens 4 Vredenburchweg, Rijsw. 
16.00 uur Lens 5 - A,D,S .• 2 V3 
16 .oo uur Lens 9 - v.u.c.J V1 
16.00 uur Lens 10 - Vios 5 V2 ,. 
1,J..45 uur v.v.P.7 Lens 1_1 Zuiderpark 
14,45 .uur Spoorwijk 5 . Lens 12 Hengelo laan 
14.45 uur Lens 13 Ooievaars 5 V2 
14.45 uur Lens 14 Loosduinen 5 V3 
14.45 uur S,E.V,5 - Lens 15 Heuvel weg., Leidschendara 

Lens 16 - vrij 
13,30 uur Lens 1 7 Tonegi.do 8 V1 
13,30 uur Lens 18 - Vreçl.enburch 17 V2 

Lens 19 - v:rij 
13.30 uur Lens 20 - K,M,D,6 V3 
12. 15 uur Lens 21 - H.M.S,H,11 • V2 
13 ;30 uur Texas/D,H,ll,3 - Lens 22 Buurtweg~ Wassen~ar 
11.00 uur Duno 11 - Lens 23 · Mgr.Nolenslaan 
AFSCHRIJVINGEN': 

Schrifte!_!J~: 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): A-klassers ( 1 t/m 8): dhr,J,Hop, te1.94.41,59 

ll-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 op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11,00 
uur afbellen. bij. dhr.G,v.d,Steen, te1.39.86.94, 

AFKEURINGEN: De· junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds de af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hier-
over niet vërstrokt. · 

!:i'IET--OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afgelopen.weekeind krijgen de volgende spelers 
2 extra reserve-beurten: E,Booms, H,ter Hark en .A,Grimbergen. 

Jlij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan de kompetitie
wedstrijden. In dat geval blijft de verplichting tot betaling vim 

de kontributie tot het eind van het seizoen (-30 juni) gehandhaafd, 

KEEPERSTRAINING: vrijdag 16,45 uur voor R.van Bergenhe~egouwen en F,Verbarendse. 
Zaterdag 10.00 uur voor M.v,Zwol on P,Scholtes, 

IrnGMAALS AFSCHRIJVEN: 
Nog steeds krijgen wij afschrijvingen op vrijdagavond te verwerken, waarbij als 
reden wordt opgegeven: buiten de st::,.d, kamperen o.i.d .• IIij maken de spelers er 
opmerkzaam op, dat deze redenen op vrijdagavond niet worden geaccepteerd. De be-

. trokken spelers worden bij niet-opkoraen in dergelijke gevallen de volgende week 
als reserve opgesteld of voortaan in een van de lagere elftallen geplaatst. 

DE 0 p 

Lil!îS 1 

L~TS 2 

LENS 3 

LEN"S 4 

LEIJS 5 

S T E L L I N G E N: 

. ,L.]Jaams, A.Baven, C.Jlöeseken, J .de Hilster, E.Hoefnagel, R,Micka, 
A.de Pagter, J.v,Rijn, A,Schneider, G.Trommelon, G.Wouters, R.Zoun, 
J.v.Gastel. Leider: Dhr.C.Franke. Samenkomst: 13,30 uur Lens-terrein. 

J.Apperloo, M.v.IJaggura, R.Jlertens, A.den ]loer, G.Colpa, G.v.Gessel, 
A,!Ieynen, M.Heynen, J.Janm:i.at, L.Koning, R.Lavooy, A.Mulder, Q.v.Noort. 
Leider: Dhr.A.v.Baggum. Samenkomst: 11.30 uur Rava-ter~ein. 

G.Jlloks, R.!Iulselrnans; A,Kleiwegt, P,Lejewaa.n, G.Lelieveld, R.v.d.!.focr, 
M.Magnee, J,Post, H.Straver, F.Veeren, J.v.Velzen, R,Verbarendse, 
c.Hooghiemstra. Samenkomst: 9.30 uur Quick-Stops..:terrein,· 

]I.,v.d.Broek, E.Castenmiller, A.de Groot, R,Hcemskerk, R.v.!Ióok, . 
J.Hollink, W,v.d.Linden, R,v,Luxemburg, P,Meyer, P.v,Rijn, J.Slab:
bers, M.v,Wasscm, ?.de Wolf, Leider: Dhr-.\.IJlok. Samenkomst: 15.30 uur 
Vredenburch-terrein. 

A.v.d.Aar, P-.IJ~oms·, A.llrouwer, R,Guit, A.!Ioefnagel, G.Hoogervorst, 
H,Keyner, F.Klos, E.Reesink, II.Ruyter, 1,..Slabbers, J .Tetteroo, J ,Wijn
gaarde, F.Jonker. Leirler: Dhr.J.Heynen. 
Ros.: E,Bboms. 



,, 

LENS 6 
.... ---~--~ 

LEl'TS 10: 

LENS 11: 

LENS 12: 

!!~~-!J.: 
LENS 1:t: 

LllTS 15: 

LNrn 16: 

LEKS 17: 

LENS 18: -------

~~~-!2_:, 
LENS 20: 

LENS 21: 

R.Bom, P.Driesson,.R •. .v:,!1.-J;,ir:;i:l_(l, F.Magnee, F,v.Oostayen, F,v,Os, , 
B,Ruiterman, J,Ruyters, E,Teunis; ,f'.ä.e Waar, J,Houtschilt,·H.Kouwen
hovon, Th.v,d, Voort, Leider: Dhr,F.Flumans. Sam0nkomst:. J.2.30 uur 
Lens-terrein, · ··· · · 

~-- ·•·· -· . ... --
A,v,Velzen, E,Landman, P,Perroyn, T,de Kok, R,v.d,Laän, T,Hop, 
M.Woltors, A. 's-Gravendijk, S.Brard; O,Borst, C.Schenkels, A,v.Kloef, 
Leider: Dhr.J.Zoet. Samenkomst: 15,30 uur Lens-terrein.· 

P.Devilee (A), P.de Haas, R,!Iofman, R.~.d.Kruk, J .Lausberg, J ,Lust~n
houwer, B,de Niet, M.Peperkamp, L,Reesink, J,v,Rijn, J.Bronger, J,· 
Ilrochard. Leider: Dhr.N .Drabbe. · · · · 

G.J3oalhouwer, K.v.d.Endo, R.Leyn, M.Looyo, E.v.Luxemburg, G,Mahieu (1.), 
T. v .Maren, R, v. d.Meer, K. v. d.Meys, M, v .d.!,!ye, Th.Prins, J. v ,_d,Wel. 
-Res. : M ,Prins. Leider: Dhr. W. Kouwenhóven. Samenkomst: 14, 00 uur Lens-

zie vorige week. Leider: Dhr,J,Bijsterveld. 
Samenkomst: 14,00 uur Lens-terrein. 

zie vorige week. Leider: Dhr,H.Dankers. 

zie vorige week. Leider: Dhr.S.Sandifort, 

( terrein, 

P,!Ieer.iskerk, P.Dullaart, R.v.Eld0ren, T.Jansen, J.de Korte, L.v.!,[aar
seveen, M.v.Polt, W.Rots, M.'.Schmitz, A,Sips, R.Coli. Res.: T.Grim
bergen. Leider: Dhr.M. Vorhee·sen, Samenkomst: 13.30 u."ï::erïs-terrein, 

vrij. 

M,v.J3aggum, C.v.Beek, R.J3on,, W.Heyn·en, E.Kauderer, A.Koevoets, 
P,Lelyveld, Th,v.Luxemburg, S,v,d.Jfoer, lf,Valentin, R,do Keyzer, 
F,Verbarendso, J.Rioman. Leider: Dhr,W,Michels. 

H.du Chatinior, A.Maas, R.Pereira, T,v.d.Tol, II.Vink, R.v.Eyk, 
H.I!oppenbrouwer, F,Scholtes,. A.de Jone, L,Straub, J.v.d.Brando, J,En
gelo, D.Pronk. 
P ,I!Gemskerk zie Lens 15. Leider: Dhr.J, Col pa. 

vrij. ' DEUK AliN DE BEATAVOND A,S, VRIJDAG 

M,Dessing, H,v,Dijk, H.Iloutman, E,Hofman, R.Jansen, T.King, S,Kramor, 
J.Kleof, W,ter Laaro, J.Prins, H,Zonnoveld, R,Pootors. Ros.: H,tor 
Hark, Leider: Dhr,R.Peter~. -- · 

R.Aarle, P,Bakvis, F.Bauman, G.J3oon, E,Franko, P,do Gier, F,Mos, 
R,Notebaard, M,Rovors, R,v.Viorson, G,Jansen, R.Stravers, W.Lucassen, 
Leiclor: Dhr.lf,v.d,Tcl. 

LEtrn 22: P.v.d,l3rook, P.v.d.]3rande, R,Driesen, H,Erkelens, E.Gorritson, 
J.Iloenstok, T.Hoogeveen, R.J.Raa:phorst, R,M.Raaphorst, _R.Wijngaarde, 

· R,Iicuwolingo. Res.: B.v.Nieuwenhuizen. Leider: Dhr.A,J3auman. · 
Samenkomst: 1 2. 30 uur Lens. · 
Zijn er ouders met auto, die het elftal zouden willen begeleiden? 

LENS gJ_: C,Coenen, N.Franken, L.do• Gruytor, R.de Haan, R.Ie:p0ren, II.Jansen, 
J.Kok, R,Kleyborg, L.v.Luxemburg, T.Plugge, K.Straub, J,Vogel, M, 
Kerkhofs. Leider: Dhr.A.l3anning. Samenkomst: 10 .• 00 uur Lens. 

DENK MIN TIE BEATAVOND A,S. V R IJ D A G ! ! 

Uitslagen Junioren:, 

Katwijk 1 Lens 1 3-2 Duno 7 - Lens 14 
Lens 2 - Gona 1 2-3· Lens 15 - Wostorkw, 7 
Lens 3 D.H.B.RK 1 2-2 L:,.akkwartier 8 :- _Lens 16 
Lens 4 - Flamingo's-~ 3-1 v.v.P.11 - Lens 18 

0-4 
0-1 
1-4. 
5-1 

Spoorwijk 3 - Lens 5 2-2 Ooievaars 7 - Lens 19 afgelast , o-J ·. Lens 0 - Rava 2 G.D.S, 1.3 - Lens 20 0-2 
Westlandia 8- Lens 9 2-4 A,D.S.4 - Lens 21 4-0 
Lèns 10 -·Rava 7 2-0 Kranenburg 7 , - Lens 22 3-1 
Lens 11 - Or.Blauw 2 2-1 Lens 23 Scheveningen 16 2-15 
Lens 12 - Ra.vu 8 7-0• 
Triomph 3 Lens 1 3 , afg0last 

5 
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P R O G R A M M A PUPILLEN W WELPEN 
PUPILLEN .. 

- . . . 
ZATERDAG 29 september·1973 
14,00 uur •s-Gravenzande S,V,1 - Lens 1 
12,30 uur Lens 2 R.V.C.2 
1 o.oo uur dio IIaghe · 2 - Lens 3 
11.30 uur A,D,0,5 - Lens 4 
12,30 uur Lons 5 Scheveningen.3 
11.3~ uur A,D,0,7 - Lens 6 

UELPEN 

ZATERDAG 29 septeober 1973 
11 ,30 uur Lens 1 R,V,C,1 

. - Lens 2 1-• .oo .. uur• R,v.c.2· 
. 1 2. 30 uur , Rijswijk 2 . 
. 11,30 uur Lens 4 
10,45 uur Quick Stops 

AFSCHRIJVINGEN: 

Schriftelij~: 

Telefonisch. : 

- Lens 3 
- Esco 1 

3 - Lens 5 

Terrein: . ,. IJ 

Kon,Julianawog, 1 s-Gravcnz, 
V1 
Stee;,wi jklaan 
Zuiderpark- - • 
V3 
Zuidorpark 

, V1 
Schaapweg, ,Rijswijk 
idem 
V3 
Nijkerklaan 

• ·' i: •. 

vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G,v,d,Steen, Nunspeetlaan 303, 
vrijdU/_;avond tussen 18-45 én 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziektG), tel,66,13,14 Klubgebouw. 

6 

In.'noodgevallen kunnen de puplllon en welpen nog op zaterdagochtend tussen 9,.15 en 9,30 uur afbellen, Tel,66.13,14 klubgebouw. 
, ' AFKEURI!WEN: Bi,j slechte weersomstantl:igheden steeds eerst de afkeurineslijsten 

raadpleaen·. · S,taé1-t daaTO'.P 'bij "Pupillen én Welpen" verµeld: "GOEDGE
KEURD", .dan steeds 'nc,,ar veld of' punt van samonke,,,wt komen, IN DIT GE

. VAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEnmo:,{I.;::EE:J.D NfJ,R EVENTUELE . . .. 
· AFKEURINGEN, . 
· Staat bij de Ïi,fkeuringsadrèssen bij tf P'.1pilien on Welpen" vermeld: 

"ZIE J,FKEURINGSLIJ.ST", dan moet.als volgt worden gehandeld: voor de 
thuiswedstrijden 'moet jUrtïorenlijst worden geraadpleegd., Zijn do wed
strijden van L<i>n,;;_·5.,_9 en .1.0. goedgek0urd, dan eaan ook de Pupillon
on Welpën=wedstrijden op ons.veld door; Uitsluitend voor de uitwed
strijden mae in dat gèval _telefonisch word0n geïnformeerd, of hun 
wedstrij<Ien doorg:i.an. (Tel.6q,13,14). en wel.ze.terdagochtend tussen 
9.15 en 9,30 uur. 

NOGMAALS AFSCIIRIJVEi.'T: 
- Wij maken_ de Ouclers van onze pupillen en welpen. er nogmaals op attent, dat op ·vrijdagavond alleon in geval van ziekte mae worden afgeschreven .• Bu.i ten d_e .. s:t:i.d, lmmporen o.i.d. k?ll op deze a,:vond niet als reden voor afschrijven word.cm geacceptoerd. Dit moet minstens 0011 week van tevol:'en 1i'orden opg0geven. Wordt er op vrij-· dagavond toci1 om esn derrrolijke- roden afgeschreven,· dan moet Uw zoon er rokeninr; mede houdèn, dat.hij de volgende week een extra atrafrfuservo beurt krijgt en bij herhalin5 zal hij ofwel niet r10er worden opgesteld of overgeplaatst naar een vc.n de lctge're elftallon. 

D Il' ' 0 P $ T E L L I N .,G E N: 

LEN'S P _1 : 

1 

LEN'S P 2 : 

LmlS P 3 : 

LEiTS P 4 

LEN'S P 5 

R.v.Oosten, L.Janm:iat;· R,v.d,Hoek, M.Leyn,.R,Groen, R,Michol·s, 
R,Bloks, F,Lckahena, J·,v,d.Nîeuwenhuisèn, F,.Rens, -M, Veenman, · M.Meer
man, R,Loveriks. Leiden': Paul· v.d. Storm. Samenkomst: 13.00 ;uur~·Lens-
P.Scl10ltes, C,Odenkirchen, R,v,Bag;;-um, R.Rademaker, P.Eys, (terrein-. 
F,Blom, M,Rutgers, P,de Groot, O.Könemann, J,Sohipperen,-R,de Boer, A,v,d.Burg. Leider, Joop Meuleman, 

R,v,Ruyven, F,Tolenaars, R,v.Dijk, E.v.d,Harst~ R,trasserman, R.Wassor
màn, B.IIcnkes, G,clia Kok, M,Ra.s, L,v,Rijn, B,v.d,Kruk, B,Vester, E. 
Sw'1rt, L.oider: Otto Kortoka.as. Samenkomst: 9. 15 uur Lens:-torrein, 
M,v.Zwcl, D,Frc,,nken, R,de Gruyter, J.Raaphorst, R,Frcmberg, R,de He.as, 
J.v.Stra"-len, R,Iluys, J,Schneicler, T,Wandors, M,Riemen, P,Krol. 
Lei:ler: Fred de Kleyn, Samenkomst·:. 10.15 uur Lens-terrein, 
F.Hooehiemstra, E.Duysen, R,Grimborg, P,Tettero, F,Wellint;, B.IIoppen
brouwer, M.Sonten, C,de Kleyn, M.Lustcnhou1-1er, E,Sandifort, F.· 
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· LENS P 6 

Valkenhof, R,Matthijssen, J,Krijgsman,.Leider: Dhr,IIoppenbrouwor. 

R,Dergenhonegouwen, R.Boelhouwer, F,Dullaart., F,v,d,I!oeven, G,Deht
ve1zen, M,Wilmer, •N,Noort, I.0verklift, F,v,Gorp, M,Welling, I.v,d, 
Zwàri, L,Steemers, V,Paquay, Leider: Coon ll[ooé,hiomstra. Samenkomst: 
10,15 uur Lens-terrein. . . ' . 

L:ENS W f M,v.d,Lans, Il,Valentin, R,Gro0n,' R,d0 Jong, R,v,d.I!oek, M,v,Adrichec, 
J,0denkirchcn, W,Colpa,· J.Rombouts, L,v,Rijn, D,Pronk, E,Eyk0lhof; 
Leider: Hans Zoun. 

LENS W 2 K.Boon, D,Roozcndaal, E,Perreyn, C,Bergmans, D,Hcemskerk, P.Harland, 
T,!Iarland, R,Kanis,. rf.,.clq,Jong, .. J ,V0enman, J ,Wasserman, P.v,Es·; · 
Loider:-Guus Ileynen. Smaenkömst: 9.15 uur Lens-teJ:roin, 

LEl'IS W 3 : J,Gre0ve, M.Don, D,,Driessen, R,Franke, A,Franken, C,II00fnag0l, 
·Rudie•!Iouwelin;;, I.Kaffa, N.Niggcbruggo, A,v,Pruyssen, A,Kuiper, 
M,Dutré0. Leider: Jos v.i. Ende. Samenkomst: 11,45 uur Lens-:terre.in, 

LENS W 4 II.Zoek, A,v.Gorp, Ronald IIouweline, .J ,Ko'evoets, M.v.d.Wallen; 
M.v.Doheemen, E,v,Dop, J.v.Wassem, R.de Kroon, R.v.d,Boogaardt, 
E.Warmenhoven, M,v.d.Doo15aard. Leider: Arnold Drouwor. 

· LENS W 5 A.v.Dlitterswijk, M.v-.Houdt, E.Jagor, E,Metselaar, ·J.Riemen, E,v,Sa.>1-
ten, J.Schuemie, J.v.d.Spiegel, M,v.Melzen, M,v.Velzen, D,Doelhouwor. 
Leider: Dhr,Riemón. Sámenkomst: 10.00 uur Lens-terrein. ·------- . 

Aan de ouders van cle pupillen· en welpen willen wij meedelen, dat wiJ vanaf vol
&cmde week de opstellingen niet meer zullen vermelden. Er zal nu komen te staan 
"als vorigè 'week". Eventuele wijzigineen 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 zateriag 22 september hebben Lens P1 en Quick P1 onder slechte weers
omstandigheden een aantrekkelijke partij voetbal op de gr9ene grasmat gespeeld, 
Al gauw bleek, dat Lens niet onder hoefde to doen voor Quick, in tegenstelling tot 
in de vriendschappolijke wedstrijd, die'met 2-1 verloren ging, 
Quick werd onder druk gezet en kon alleen gevaarlijk worden via snelle uitvallen. 
De achterhoede groep echter elke keer goed in. Lens krcec enkele goede kansen, diu 
jammer genoeg allemaal om zeep werden gebracht, Het laatste wapenfèit was eon 
vrije schop van Rinus Michels, die op de kruising belandde. · 
Lens kan echter, terugzien op een goede wedstrijd. A.s. zaterdag is 1 s-Gravenzrudc 
de tegenstander, Wij hopen, dat het spelpeil zal blijven stijgen, 

Uitslagen 22 september 1973: 

Pupillen: 
Lens 1 - Quick 1 0-0 
Lens 2 - Rijswijk 2 2-1 , 
Lens 3 - II,M.S.H.3 4-2 , 
H,V,C,4 Lens 4 0-1 
Lons 5 - Vredenburch 5, 0-5 
Rijswijk 7 - Lens 6 3-0 

' Helpen: 
v.c.s.1 - Lens 1 
Lens 2 - Vredenburch 1 
H,V.C,3 - Lens 3 
Lens 4 - .Rava 3 
Lens ·5 - V.V.P,2 

1 ~ Lens P , ~ Rijswijk P 2. · 

5-0 
0-6 
3-0 
0-0 
2-3 

Lens begon zeer kalm tegen een sterk Rïjswijk, Door een mooie aanval scoorde Man
frod oen mooi doelpunt (1-0). Lens ging steeds meer in de aruival on doo~ een mooie 
solo scoorde Manfred opnieuw (2-0). Het zc.,,g ernaar uit, dat Lens een grote over
winning zou behalen. In de 20 helft was Rijswijk voel sterker. Rijswijk scoorde 
door een mooie hoge bal (2-1). 
Toen ging Rijswijk steeds meer in do aai;ival en de achterhoede van Lens kreeg hot 
erg moeilijk. Met moeite hield Lans stand. In een goed gespeelde wedstrijd heeft 
P 2 verdiend met 2-1 gewonnen. 

C0CKTAILKOl-iPETITIE. 
· ·1Î 

Hans Schipperen 
Ton v.d.Durg 
Ronald v.Baggum 
Peter Scholtes 

Afgelopen woensdag regende hot bij vlagen. Dit was voor maar liefst 26 spelers 
do aanleiding om lekker thuis voor de kachel te blijven zitten. Ilierdoor kon do 

1 



• 
oooktail-kompetitie niet doorgaan, waardoor do overige spelers werden gedupeerd, • 'Bij'horhaling voelen wij·ons eenoodzan.kt om óón'of meer elftallen terug to trek~• 
kon-... 
Wij rekenen a.s. woensdag om 13,45 
gcnde wed.strijdei;i,17ord.on gespeeld: 

uur weer op oen voltallige opkomst. De vol-

14.00 uur 
14,45 uur 
15,30 uur 

.Bayern München 
Foyenoord 
A,C,Milan · 

-Spelreg_elwodstrijclen voor pupillen en junibren, 

- Barcelona 
- Real Madrid 
--: .. Ajax 

Er worden o_ok dit jaar weer spelr'egol- Jongens, clie hiervoor interesse heb-wedstrijden georganiseerd voor spelers .ben, kunnen zich opgeven bij do hoor van 10 t/m 18 ·jaar. Dozo avonden zijn G.v·.d,Steep, tel.39.86,94, 
bijzonder gezellig on leerzaam. 

LENS-POP-l,VOND 28 SE?TEMilER 1973, 
De Kaka wil nog oven het grootse gebeuren van a.s. vrijdagavond .onder jullie 
anndacht brengen. 
Om half negen sta.at dit festijn mot ·medewerking van de momenteel tot oen dor óotero dri vo-in' s ui tgroeionde "Fair-Improssion-Dri vo-In-Disoothoek", 
Teh overvloede nogmaals cle toegangsprijs: Fl,1 ,50, 
Breng gerust je zus, brc•er, jo nicht, je neef enz. moe, want het belooft oen ontzettende goeie avond te worden. 

· Voor do mannelijke L,ms-lodon mvet deze a.vond pers6 een "must" zijn, want 
"KWIEK SPORT" is ock weer mot het nodige (charmante) ,vrouwelijk personóol amiwczig. 

Soo y-ou· frilay ! ! ! ! ! 
KAKA 

IG,KA-D,ffonda = seizoen= 1 273-1 274= ! 
De KAKA is reeds druk bezig geweest met hot organiseren van avonden voor het 
kieskeurige Lensvolkje. 
Om u alva.st oen blikje achter do sohormon to l11ton worpen, volgt hioroncler oen opgave van do reels door do KAKA 5eplanJ.o avonden. 
17 oktober 1973 

1 0 november 197 3 

23 novcm'uor ) 
30 november ) 

7 december )) 
14 clecombor ) 
21 december 

KERSTVAK,\NTIE 

PopavonJ. voor C-klassors en pupillen 
Wijnavonl met, afhankelijk van de animo, gelegenheid 
voor J3INGO. 

K E R S T D R I V E 

Speeldag cq. -avond voor de jeugd. 
Ultimo januari 1974- Sohaakséanoo, 
Voorts 
vonden 

8 

. ·--
hoeft do KAKA J.e mogelijkheid opengohouJ.en om op bepaalde (vrijdag)-a
cen losse klaverjas-drive te organiseren. Me.ar hierover binnenkort moor, 

KAKA 
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ALGEMEl'!E LEDENVERGADERING 

Hierbij worden-alle ledènvan 18 
led_Bnvergadering; die·, zal worden 
21.00 uur •. - , .. 

jaar en ouder uitgenodigd voor de algemene 
gehouden op maandagavond 15 oktober, Aanvang 

• 
-Tijdens deze vergadering, die als verlengstuk van de op 13 augustus j.l. gehouden 
vergadering-moet wordèn gezien, komen de volgende agendapunten aan de orde: 

1. Opening 
2, Eventuele 'mededelingen 
3, ··Te· voeren beleid 
4~ Verkiezing bestuur _ 
lf,:·BenÓeming 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 
CGORDilTATOR UITBREIDING KLUBGEBomr 
Het bestuur heeft de heer c(or) Peeters bereid gevonden op te treden als- coör~ 
dinator uitbreiding klubgebouw. De heer Pèeters zal derhalve namens het bestuur 
kontakten onderhouden met alle bij de uitbreiding v"?- het klubgebouw betrokken 
bedrijven en instanties, 
Het bes-tuur wenst de heer Peeters bij di t_belangr,ijke, werk veel sukses. 

WJATERIAALHOK VERPLAATST 
De oplettende Lenser zal hebben gezien, dat er inmiddels in het verlengde V@-11. h~t 
kleedgebouw bij .,het eerste veld een houten bouwkeet is opge.trokken, Een ,.gèdeelt'e 
van dit gebouw is gereserv-eerd als opslagruimte voor spelmater;i.aal, totdat 'de uit
breiding van het,klubgebouw is gerealiseerd. Het huidige materiaalhok, dat zal 
worden emgebouwd tot ehbo- en massageruimte, diende op korte termijn 'te worden 
ontruimd, pmdat er een waterput i~ zal worden ·aangelègd. Deze put dient ter ver
vanging van de huidige waterput aan de achterzijde van het kleedgebouw, 

.• ,.· • • 1lo! 

RECTIFICATIE 
0.p de wanbetalerslijst, die twee weken 
geleden werd gepubliceerd, werd abusie
velijk de naam van dhr,J,P, Frijters 

vermeld, Hiervoor onze verontschul
diging,m. 

NIËUWE LEDEN , ., '. -
984· B,Boelhouwer 
985 R,E,Loveriks 
986 G,Martopawirö 
987 V,G,H,Paquay 

30-11-64 
01-05-62 
07~3-51 
21~5-63 

~-;~ 
(s) 

H,v.Deventerstraat 91 
Wolvenrade 7 
Rozenburgstraat 105 
Wolvenrade 123 

f 988 L,b.Steemers 

f_J.... IN l3II.LLOTAGE .\ 

(P) 668224 
24-06-63 (P) Wolvenrade 51 678481 

3 .• H,M,van ·Kuyk 
;111ï.; L,L,van Leeuwen-·--· 

26-05-47 ftj Esoamplaan· 495 
20-10-65 Loosduinsekad€ 662 685646 _,,. ':fî. KONTRIBUTIE 

Ondanks een ~ingend verzoek zijn er nog steeds vele leden, die het eerste kwar
taal van hun koritributie 1973/1974 nog niet hebben voldaan. Indjen niet v66r 
15 oktober a.s. 'wordt betaald, worden de volgende maatregelen genomen: 

, .. , ~ . 

kontributie moet, dan voor het hele seizoen worden betaald. 
men wor~t niet meer opgesteld, zolang de kontributie .niet is voldaan. 
de lijst. v.an wanb·etalers wordt in de Lensrevue gepublio·eerd, 

Het bestuur. 
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ZONDAG: LENS 1 - LAAKKîfARTIER 

Tot veler teleurstelling werd afgelopen zondag de wedstrijd Naaldwijk - Lens af
gelast, hoewel I s-morgens op de afkeuringslijst nog het tegendeel w\~:tclJbeweerd. 
Oök 1,FC-ve·rburc1i ·girig niet doör.-·wij kregen· daardoor ge1egenhe.fd ·,:m2fe'•toèkonistige 
tegenstanders Lakwa en Lugdunum te bekijk;en. Lakwa viel ons erg tegen na .,d,r:• ·-::;,. 
fraaie resultaten van dit team. Het omgekeerde kan van Lugduhum yorden gezegd, 
Het"spel van Lakwa was nogal -0nsamenhà.Y1gertd, zelfs -na rust; toen met de";~fa1d 1~ •· 
de rug werd gespeeld. De aanval toonde zich nogal traag en wij verbaasdJfi'i<::óns er
over, dat die aanval in de voorgaande wedstrijden 5 doelpunten had gescoord. De 
verdedigers bleken individueel wel wat mans, maar als geheel klikte het zondag 
niet. Lugdunum toonde zich in de eerste helft weinig schotvaardig. Het winderige 
overwicht werd kort voor rust uiteindelijk toch nog mot een doelpunt beloond •. 
Na rust blekén de Leidenaars erg verstandig te kunnen voetballen, waarbij ons 
de rustige verde<id.ging en het 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 s;pel van Lakwa tegen 
Lugdunum pp een vergissing berustte, 
Andere wcdstrij<'.en zijn: DHL-RKAVV; Wilhelmus-Naaldwijk; Texas-LFC en Lugdunum
Blauw Zwart, 
De stand: 

TIHL . 4-3-1-0-7 8-3 
Wilhelmus 4-3-0-1-6- 8-4 
Laakkwartier 4-2-1-1-5 5~2 
L ENS 3-2-0-1-4 4-4 
RKAVV 4-1-2-1-4 5-4 
Verburch 3-1-1-1-3 5-4 
lJaaJ,dwijk 3-1-1-1-3 5-4 
Lugdunum 4-1-1-2-3 3-3 
Texas/DHB 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 3-10 

LENS -f - Laak:k:wartier 1. 
De weergoden lieten ons afgelopen zondag flink in de steek,. De voor ons eerste 
elftal ~o belangrijke wedstrijd tegen Naaldwijk: werd op het laatste moment door 
de K,N_. V.B. afgekeurd. ioals U elders kunt lezen in dit blad, -zijn er voor Lens 
toch wel leuke. uitslagen gevallen. De belangrijkste uitslag was wel die v~ onze 
k:Q.IJ:ende tegenstander Laakkwartier • .ll.. s. zondag komt deze rood-zwarte k:lub naar de 
Hengelolaa.>i 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 kan n.l. 
vreemd rollen, niet waar? Laak:k:wartier had immers een zeer goede start dit sei
zoen; Het versloeg Naaldwijk: eli 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 wi_j Lens .ech
ter wel de zo belangrijke 2 punten binnenhalen, 
Geeft U als supporter de jongens zondag weer de juiste steun? Wij hopen het van 
harte ! ! ' 
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14.00 uur 
11.00 uur 

12.00 uur 
12.00 uur 
14.30 uur 
f2.oo uur 
12.00 uur 
14.30 uur 
12.00 uur 
10.00 uur 

2 11. 30 uur 

Lens 1 
Lens 2 

vrij 

- Lak:wa 1 
v.c.s.2 

- Lens 4 
- Lens 5 

Lens 6 
Lens 7 
Lens 8 

Lens 3 
B.M.T,2 
W·ilhelmus 3 
D,H.L.9 
Gr,W.Vac 4 
Delfia 6 
Westlandia 
Oliveo 5 
Lens 11 
Lens 12 

6 - Lens 9 
- Lens 10 
- G-D.A, 8 
- Or.Blauw 7 

V1 G1 L 6/4 
V1 G1 L 5/3 

V2 G2 L 5/3 
V2 G2 L 4/2 

AVerechts.

Scheidsreohter: 
J.W.Mulder 
W.F.Claas:ms 

. 
P.'if.E.Telle 
J. de Va.lok 
F.Nagy 
V.F.J.Surie 
M,J,v.Exter 
G,Boga.ards 
B,F,J,v.d.Buroh 
H.de Geus 



LIGGlNG DER VELDEN: 

B.M.T. 
Wilhelmus 
D,H.L. ·. 

- Escamp, Hengelolaa.~ 
- Westvlietweg, Voorburg 
- Gem,Sportpark, Brasserskade 
- Roggewoning, Wassenaar, .Landscheidingsweg 
- Me zartlaan , Delft • · , ·· 
·_ Lange Broekweg/Burg.Elsenweg 

Gr. W. Vac 
Delfia. 
Uestlandia 
Oliveo - Sportcomplex "De Groene Wijdte", Noordweg, Pijnacker. . . ~ 

:VERZAMELEN: 

Lens 4 
Lens 5 
Lens 6 
Lens 7 

- 11.15 uur Klubgebouw 
- 11.00 11 Il 

- 13.15 11 Il 

Lens 
Lens 
Leits 

8 - 11.00 uur 
9 - 13.30 " 
10 - 10.45 Il 

Klubgebouw 
" 
" - 10.45 Il Il' 

t 
DE ·o P S TELLIN G EN": s ----------- ' ---------------
Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 

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.Looijens·tijn 
R.Michels 
R.Scholten 
J.Silverentand 
U.VGrheul 
W.Eykelhof 
M.v.Zilfhout 
A.i3auman 

Afsohr •• 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 (K). 
G.Oostrom (A) 
G.K0mperman 
A.Rooduyn 
R.Brandenburg 
J.de Waart 
R.Eykelhof 
J.Bijsterveld 
E.Foendoe 
J.Verhaar 
J.v.Dijk 
G.de Hoogd 
H.v.d.Wilk (met R.Roodb<>,1) 

Afschr.bij G.Oostrom, 
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.:Serg 
F. de Kleyn 
J. Verbarendsè 
J .J.\cyers 
M.Wolters Rückert 
J .IHeuwenhuizen · 
J.Witting 
P.Rossit 

Afschr.: bij G.Duivesteyn, 
tÜssen-19 en 20 u. tel. 
67-61.83. 

Lens 10 

M.Reuver (K) 
N ,Osse (A) 
E.v.Deelen 
L.Egberts 
W .Eng_lebert 
P.Haring 
A.v.d.Keer 
J.Koetman 
-A.v.d.Moer 

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 

'.ll.. Verbarendse (K) 
P.Fieret (A) 
J.Endlich 
G.v.d.Kley 
L .Branden burg 
R.de Groot" 
J.Riemen 
P.Schulten 
R.v.d.Velde 

- H.v.Welzen 
M.v.Eijsbergen 
F.van Dijk 
H.d:e Groot 

• 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.Kro.s 
H.Schólten 3 

• 



• 

lLOlthof 
J,Riontjes 
F,de Vroege 
N.Verdonlc 
C,Kuipors 
J,Borst 
K,F,Roozendaal 

l,fschr. bij R,Peters · 
îüssën-19 en 20 u. 
tel.67 ,00. 75, 

Lens 12 

B.Beronbak (K) 
J.Vcrhoef (A) 
P ,l!Iil ten burg 
L.Jlanning 
;., • Dui verman 
G.Goosscn 
L.Jn.mes 
,T .Staffelieu 
IL Vorheeson 
P,Verhocf 
L.Voorduyn 
i·T ,v.d.Ln.an 
D.:Bouhuys 
J .Franka 
1-LKrol 

;;fschr,: bij P,Mil ten burg, 
t~ssen 19 en 20 u. 
tol.66,16,36, 

B,Osse 
A, Vordon.k 
F,de Vos 
F,Wubben ,. 

'Afschr, ;: bij N .Osae, 
tussen 19 en 20 u. 
tel. 66. 13. 14, 

AFSCHRIJVIlWEH: =======;;;;====:.:::= 

w.suiker 
L,J=ssen 
J.Ras 
G,Wolkenfolt 
n.v.Oostvoen Koentzo 
G.Halleen 

Afochr.: bij H,Sui
ker, tÜssen 18 en 20 
uur, tel,60,52.73. 

Op de 'bCkende tijden ~n plaatecn/:!lummÇlrs heden 
gopubliceerd. Do horen aanvoorà.e:i'.'S dienen. zich, 
ook al hebben ze e0on,afschz,ijvin6en, ·vrijdag
avond tussen 21 en 22·uur in verbinding te stellr.m 
mot J.v.wassom, teL68.65,11, 

PROGRAMJILl. 
14,30 uur 
10,00 uur 
11.00 uur 
13,00 uur 
10.00 uur 
12,00 uur 
14,00 uur 
10.00 uur 
12.GO uur 
14.00 uur 
10,00 uur 
11.00 uur 

SENIORN-T VOOR ZOlIDAG ·, ~- OKTOBER 1 973, 
Blauw Zwart· ·1 ·- Lens 1 
Gouda 1 .. Luns 2 
Lens 3· - jf.B,S.3 
Lens 4 - v.v.P.2 

· Lena 5 - A,D.0.5 
Lens 6''. o.r.J3l~uw 4 
Lc11s , B,'l',C,2 
Lens 8 - B .. B,W,2 
Lens ·9 - v.v.P,7 
Lens ·10 .... do Ja~;ero 3 
P,D,K,6 - Lens 11 
G,D,S.7 - Lens 12 

Deze week zijn in do Lens-revue voor do laatste maal di't jaar do vollodigo-ba~is
o:9steliingori mot Uitzondering van hot 3e elftal gepubliceerd. Ook de telefoonnumw,rs en tijden voor de afschrijvingen worden hie~·ondor ·voor hot lactst vermeld. 
Hij verzoeken dtis de spelers dringend deze publika.tio go0d. te bewaren, daar in het 
vervolg alleen de wijzigingen zullen worden aangegeven bij do betreffende elftal- . lon. ···· 
Basisopstelling van 3e elftal wordt gepub'Liceerd in do Lens--rovuG vmi de ;volgend~ 1rnek. 

Uitslagen: 
C,K,C.2 - Lens 2 
Rost afgekeurd •. 

f, F K E U R I N G E N 

:1--0 Van de Solrn zijn a.a.nstaclJ'.ldo zo.ndag vanaf 
9, 15 uur de hero:1 Ch,Bloko en R,Bom 
op het veld, am1wezig, 

(bewaar dit s.v.p.) 
Uc.t te doen, als u denkt of verwacht, dat het voetballen is afgekeu:::-d? r1 ELK GEVAL NIET naar het klubgebouw of do sokretaris· bellen. Wol kunt u de . 
lijsten op do afkeuringsadresscn raadplegen.· Do.ar staa·t aangegeven, of het gehele. p:::-ogramma, dan wel· welke wedstrijden niet doorgaan, Bi.j afgelasting van hot gehele 
amateurprogramma, of ,het gehele progr=ma in de afdeling Den Haag, dan kun~ u daar 
oo)<: ach.ter. komen door riäar de volgende raclio- of_ tv. ui t:00ndine;en -te luisteren: 
er vr1.Juag: radïo hieuwsdiens-t van 12·,30 - 13,00 - 18.00 en 18,30 uur. 
c,p ~a terà.ag: radionieuws 7 on 8 uur, VARA 1 0. 1 5 uu:_, · 
op zaterdagmiddag (alleen voor zondagvoetbal): radionieuws 12.30 13 18 en 

18.30 uur. 
op zondag: radionieuws 8 en 9 uur; AVRO 12.30 uur. 
Eet tv-journaal vertelt alleen of hot gehele programma is afgekeuro. 
iiie de nieuwsberichten heeft gemist, kan het niemm ook por TELEFOON beluisteren: tel: 6222-333, 

Op à.e volgende adressen kan men zien, welke wodstrijfüm ceen doorgang vinden, 
DlN lIAAG: ' Rcgontesseplein 23a; Raaphorstlaan 136; StoemrijkJ.ncm 82; J3c,ros teinlaan 381 ; 

4 Boekhorststraat 151; Reitzstraat 31; B.Uolffstrad; 27'1; 1,1.Stolrnlaan 2; 



Vwloriusstraat 16; Marktweg 2; Ursulaland 68; Zöutmanstraat 6a; Ronswoudolaan 89j' Jul,v.Stolberglaan 284; Fahrenhei tstraat 671; Maas straat 138; v.Musschenbroekstr 145; Hoefkade 15; lloreolstr 25; Balistraat 48; Wesselstr 1; P,Krugerlaan 58; 
Groenezijde 212; v.Zeggelenlaan 90; Soestdijksekade 26; de Genestotlaan 122; 
Celsiusstraat 133; Stationsplein 66; Hobbemastr 159; Kamperfoolieplein 6; Zwaardvegorsgaarde 86; Rijswijkseweg 392; Hulshorsstraat 110; Hoofkade 1592. 
LOOS.DUINEN: 
Lisztstraat 6; Quarlesstraat 3, 
RIJSWIJK 
Lindelaan 211; Tamboerijnlaan 48; Min.Tal~alaan 52. 
SCHEVENINGEtr 
Amsterdamsestr 53; Badhuisstr 26; Pluviorstr 433, 
VOORBURG 
Laan v.Middcnburg 26; v,Sovcnbergsestr 204; Parkwog 12; Loolaan 28; 
v.Benthuysenlaan 6. 
UASSENAAR .,. 
v.Zuylen v,Nijeveltstr 247; Charlottostr 7, 
WATERINGEN 
terrein Velo (Noordweg) 
ZOE'I·ER!IIEER 

· Kuyperweg 23; v.d,Ifiaasstraat 41; Dorpsstraat 51. 

d'i t 

VARIA'S 

g o e d 

- U,v.d.Ladri is ZJ.Jn "Silvermatch" aansteker vorlortm, Wil do eerlijke vinder 
hem afgeven bij het bestuur of aa.~ de bar, 

- Denkt U nog steeds aan maandag 15 oktffbor a.s. 
Laakkwartier loopt al gedeeltelijk in rouwkledij, 
Dhr,P,Ju~fermans mag vandag (woensdag) hot ziekenhuis verlaten, Wij hopen, dat wij Dhr,Juffermans weer gauw op onze velden tegenkomen. 
Ton Jungschläger bedankt alle spelers wan A 1, die tijdens zijn verblijf in het 

' ziekènhuis blijk van warme belangstelling hebben getoond. 
En öp·de tribune, daar zit •••• a.s. zondag héél Lens ! 
De krantenbak staat zaterdag weer open. 

- U kunt trouwens iedere dag Uw kranten kwijt 
- We wachten rustig af •••• het is bijna 1.5 oktobeI:, 
- U houdt deze avond toch wel vrij? 
Noot van de redaktio. 
Enige tijd geleden verzochten wij dele
den van Lons 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 do Lens.,-revue. Kom mensen, schaamt 
U niet en sch:r:ijf wat in ons !clubblad. 
Het is nl. ,a.o _bedoeling, dat ons !club-

PROGRAMMA LENS DAMES 

blad oen echt verenigingsblad voor
stelt en geen "mededelingenblad". 
U kunt Uw !copy inleveren bij de re
daktie, die bestaat uit: Nico Drabbe 
en Aad Vervaart. 
Zij zien met belangstelling Uw kcpy 
tegemoet. B.v.d •. 

Coca en 
AVERECHTS. 

Vorige week leverde ons damesteam een voortreffelijke prestatie door.mei; 1-0 van Hoek van Holland te winnen. Vanavond (woensdag 3 oktober) staat oon thuiswedstrijd tegen GDA op het programma; aanvang 19,30 uur! • 
Verzamelen 18.45 uur in hot klubgebouw •. Leidster is Mevrouw Guit. Sohoidsrochter de heer A,Janscl'! o/d ]l:aar. GDA heeft 2 punten door gelijk te spelen tegen 'H,v,Hol-land en Duindorp; het v2rloor van SEP en Celeritas. · 
Zondag 14 oktober volgt eon uitwedstrijd tegen Postduiven; aanvang 10.00 uur. Verzamelen 9,00 uur klubgebouw. 
Vrijdagavond om 20.00 uur trainen. 
SUKSESVOLLE START LENS-POPSEIZOEN. 
Afgelopen vrijdagavond is de eerste opa-avond van dit seizoen oen sukses geworden, Omstreeks 20,00 uur begonn,m de eerste fanatici het klubgebouw reeds binnen to druppelen, teneinde het warmdraaien van de FAIR-IMPRESSION mee te maken. 
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:Dç ;toeloop was, ,zo g:coot ,, dat do KAKA omstreeks 21, 30 uur roods dé- honderdste ~ 
b&'itoeke;r-_ mot do nodige_ 'éghrds kon binn,enhalen. , 
En wát ,was do FAIR IMPRESSION op droef!!!!!! .. , 
De mooiste' grollen en grappen werden door de 'voortreffelijke deejay afgewisseld .: 
mot hot betere hi twork van de E=rj.ng, , Sweet, Dcep Purplc 0nz, 
Do', deejay stal ook de "Show" door zijn uitstekende playback van o.a:, "Easy Livin" 
van Uriah Heep, 
Hot enthousiasme van do "FAIR IMPRESSION" sloeg al gauw ever op hot a.anwezige, 
popvclk, wàt tot gevolg had, dat de di:msvlo0r binnen do kortste koran was afge-, 
stampt. 

Eon woord va.".l dank zijn wij dan ook verschuldigd aan "Kwiok 
oniging weer in rijke (vrouwelijke) gctal'e aanwozig was. 
De KAKA wil hierbij graag nog eens benadrukken, hoezeer zij 
"KWIEK SPORT" op. prijs stelt, 

Sport" , welke vor-:

de samenwerking mot 

Wij hopen, dat dit nog.lang zo mag blijven, 

PROGRAM!fu\, JIDTIOREN 

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 AAN DE !CONTRIBUTIEBETALING 
Zaterdag 6 oktober 1973 
14.30 uur Lens1 - L,F,C, 1 V1 
15.45 uur G,D,A.2 - Lens 4 Lsd.Hoofdstraat 
14,30 uur Quick 3 - Lens 5 Sav ,Lohmanlaan 
13. 15 uur R.v.c.7 · - Lens 9 Schaapweg, Rijswijk 
13,00 uur Lens 10 - Ooievaars 3 V1 
14.30 uur G.D.A,4 - Lens 11 Loosd,Hoofdstraat 
15.45 uur Lens 12 -,Quintus 3 V2 
14,30 uur H.v.v.6 - Lens 13 Hógenhoucklaan 
13. 15 uur G,D.A.6 . - Lens 14 Lsd.Hoofdstraat 
15,45 uur Lens 15 - H.v.v. 6a V3 
14.30 uur Rijswijk 12 - Lens 16 Schaapweg, Rijswijk 
13,15 aur v.c.s.11 - Lens 17 Dedcmsvaartwcg 
12,00 uur H,V,V.8 - Lens 18 !Iogenhoucklaan 
î 4,30 uur Lens 19 - Spoorwijk 8 ' V2 
14,30 uur Lens 20 - W,I.K,3 V3 
1 3 .15 uur Lens 21 - Westerkwartier 11 V2 
13. 15 uur Lens 22 - El.Zwart 15 V3 

KAKA 

13. 15 uur Wilhelmus 17 - Lens 23 Westvlictwcg, Voorburg 

DENK AA..'i DE ]CONTRIBUTIES 

AFSCHRIJVINGEN: 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G,v.d,Stoen, Nunspcetlaan 303, 

Telefonisch vrijdag~vond t~ssen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van'· 
ziekte): A-klassers (1 t/m 6) ·: dhr,J,Hop, tcl.94,41;,59 ' , 

B-klassers (9 t/m 15): dhr,O,Kortekaas, tol,67,40.40 
C-klassers (16 t/m 23): dhr,R,Bcckcr, tc1.55,94, 77 · ', 

In noodgevallen op zatèrdagochtcnd tusse~ 10,30 en 11,00 uur bij dhr,G,v,d,Stcon, 
tel. 39. 86, 94, 

AFKEURINGEN: Bij slecht weer steods,dc afkeuringslijstcn raadplegen. 
inlichtingen worden hierover niet verstrekt •. 

Telefonische 
. · . '" 

KEEPERSTR.UNING: a.s. vrijdag 16,45 uur voor S,Jlruens on II.v,Klcef; 
Zatcrdag.10.00 uur voor C,ilarland on J,Brongcr. 

DE OPSTELLINGEN: -----======================= 
LEl'!S 1 als vorige weck, zonder R,Micka, mot R,v,Noort (2x). Lóider: 

Dhr.C.Franke. Samenkomst: 13,30 uur Lens-terrein; 
LEi'TS 2 'als vorige weck, zonder G,v,Gessel, met M,1-lagnce (2x), 

R.v.Noort (2x). Leider: Dhr.A,v.Jlaggum, 
.. i. 



' 
LENS 3 als vorige week (M,Magnee 2x). Leid.er: Dhr,P,Jan9.en/;' 

LEITS 4.. als vorige week, Leid.er: Dhr.A.Blok. Samónkomst: l~ .• ,1.5-. uur G.D,A 1-, 

terrein. 

Lmrs 6 

als vorige week, zond.er E.Booms. Leid.er: .Dhr.J.Heynen. 
Samenkomst: 14.00 uµr Quick-terrein. 

als vorige week, Res.: E,Booms. Leid.er: Dhr.F.Flumans. 

DEtrK A.lif DE KONTRIBUTIES 

LENS 9· :· · .. A..v. Velzen,. E.Land.man, P.Perreyn, T, de Kok, R,v.d.Laa.n, T,Hop, 
M. Wol ters, A. 1 s--G:rovendijk, S~Brard, . .Q .• Bors-t,. .. C-.Sc.henkels, .A. v.Kleef. 
Leider:_ J?hr .• J . ..2p!lt•_ Samenkomst: 12. 15 uur .Lens-terrein. · 

LENS 10 ~:.::::p .De,v;ilee ___ (,à..)~ .. P .de -Haas-, .. R.Hfffman, ... B •. v._d,Kruk,. J.Lausbcxg;· "'J .Lus.ten--· -
.houwer, B,de Niet, M.Peperkamp; L.Reesink, J.v.Rijn, J,Bronger, 
J .Broc:hard ... Leider-: '.Dhr .N., Ilra.bbe•r Samenkomst:· --12 .• .30 uur· Lens • . . . ·=--'---' ' 

LENS -;-r,--· --zie vorige weck. Res.: M.J>rins .... Leider: .. nhx-,W.,Kouwen:h.oven·, .. Samen- . _ ... 
komst: .13 ,30. uu.r Leiis-te=ein., - · 

·1:rrxrn-- 12-:-- P.~va.n Domburg., H.Uding,- H.Coli,---P.van .. Duyn,_P.Blom-,- C,LÎpma.n, R,Wi·js-· 
man, F,Kortekaas, L,Lejewaan, D.v.d.Zwan, W,Groen, R,Sánde:cs . ...,Leider:-

... _.,__ • "])hr .•. J ,Bijsterv.eld.----- · · · · · 

LENS 13~ .... M.v .• Zw.eden.,.R,.Zetz, H.Wubbon.,: J;Spa-ler., ·F,.K:cas,-M.Jansen, __ ]l...H0-errstok, 
· · C,Harland, R.v.d.Boa-gaard, R,F.Blank, R,v.d.Leeden, R,Hoppenbrouwers. 

-- ·. Leider: Dhr,H.:Dankers '.. Samenkoms-t: 1 Z,. •• 15 uu.r Lens-terrein.,-- . . . 

LillfS 14:.. J:I.lfubben, J .• Waaserman, T,J.looyman, .L.Ooster.ve'er.,.-R.Kleiwegt, M,de"Groot, · 
H. Gro enewegen, A .Grimbergen.,- A. Gordijn, .. ,\ .Ellinger, J. Pqmpe_n. 

---.. .... -Leider_:, Dhr.S .Sandifort. Samenkomst:. 12 •. 15 uu.r .. Lens--terrein ... ----- · ... - ... 

LENS 15: P.Heeniskerk,-A.U.J-ansen, J.M.de Korte, M.J.van Pelt,.W.B,Rots,.A.Sips, 
... - L.v~Maarseveen, T.J.Grimberg, R,J-.:v:-.Elderen, P.J ,Dullaart, M.i·T.Schnitz ... 

·.·--·-r.eîder: Dhr.M. Verheesen. · 

. ·-DE!Hr' :IG\N' DE' -KONTRIBUTIES 

. LEtrs 16:. F,F,irtman.,. 1'1',Frantzen, R,v.Loon,:R'.Noordeloos, A.Overgaauw,, P..Vaj.ken-' 
bu.rg, R,Versteeg, C.Vermeulen, C.v.Beek, P.v.d,Eurg,P.Lucas, F.v.Vel

__ zen .• Leider: Dhr.A.Wagenaar. Samenkomst: 13.30 uur"Lens .•. . -·· . --

"'"LElrS 17: · .• M.v.Baggµm, R.Bon, W,Heynen, E,Kauderer, A.Koevoets,•·P.Lelyveld,, Th~v; · . 
. Luxemburg, S..;ir..d.Meer, w .• Valentin, F.Verbarendse., R,de Keyzer, J.Rie

·--~ men.,-0 .• Ru.is. Leider:'Dhr,W,Michels. Samenkomst: 12.30 uur"Lens, 

LE!rS 18:, ... als ·vori·ge week. Heemskerk zie. Lens 15. Leider:_;Ilhr.J.Colpa. 
Samenkomst: 10,45 uur Lens •. 

LEITS 19:--·· ·P,Brochara:;.·.s.Bruens, R,Coli, -R,l)uyndam, J.Eys.; 'j.Franken, R,Kauderer, 
I.v.d.Lans, H,Planken, R.Rovers, S .Teunisse, R.Wessels, C .v,Rijk. 

... .,·. -..•. ,. _Leider: D?n'-H-Verbar-.ndse .... 
.. -· .. 

.. LEtîS3,_Q: als vorig9 week.,(.zonder .M-,Dess.ing) •. Leider: Dhr.R.Pe-te:rs. 

· LEITS 21-: · · als--vorige week •. L0ider; ... Dhr.W.v.d.ToL ·-· ~ ~- ... 

. ~EUS 22.: · --a1s--vo:c.ige week, zond.er·R..Houwelingen. 'Leider: Dhx,A,Bauman ..... · 

Lfil_!Ll}: als vorige we('k, Leider: Dhr.,1.,Ba.nning. Samenkomst: 12.00 uu.r Lens, ....... 

DElrK A;\N DE KONTRIBUTIE 

. PROGR,\MM/i. PUPILLEN EN 1/ELPEN' 
PUPILLEN 

.. Zaterdag 6 oktober 1973 
1 2. 15 uur H. V.V. 1 - Lëns f 
12.15 uur R.K,A.v.v.4 Lens 2 
12.15 uur --Lens 3. G,D.s.·3 

.:12.15 uur Lens 4 --- Cromyliet"4 
· 12 .JO' uur·· Flamingo I s 2 -- Lens 5. 
• <'1. 15 uur Lens 6 Semper. Altius· 2 

'DElfK .. ;,AN Ï>E . KONTRIBUTIE -

.. , ..... 

··--~· . _. '• " .. ' .-· 

. ., . -~ -

· Hogenhouckl aan 
Houlweg, L'dam 
V2 
vi 
9chaapweg, Rijswijk 

--v3 

T 
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IIELPEN 
Zaterdag 6 oktober 1973 •. 

D;s:o.1 . 11 • 15 uur Lens 1 - · · -
1 0. 1 5 1,1.1J.:r Lens 2 - · • 
10.15 uur Ooievûà;s 1 
10.15 uur Lens 4 
10.15 uur Lens 5 

Zondag 7 oktober 1973, 
12.45 uur Lens 1 

i. 

AFSCHRIJVINGEN: 

- Sclie'veningen 2·. 
. ~- têr1s_ 3· 
- rr:M.S.H.3 
~ G,D,A,3 

Laakkwartier 

V2 (zie ook zondag) 
V1 
Zuiderpark, 2e ged, 

. V2 
V3 

DENK AAN DE KONTRIBUTIE 

r 

Sc-hriftoli;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 noodgevallen op zaterdagochtend tussen 9,15 en 9.45 afbellen. Tel. 66.13,14 Klubgebou,~. · · , . 
AFKEURINGENi'lhj sleclit w~~i eerst ·a:s ~fkeuringslijsten raadplegen. Staat bij 
"Pupillen en Welpen" vermeld: "GOEDGEKEURD", dan steeds naar veld of punt van ..... samenkomst ièomên. · IN DIT GEVJ,L DUS NOOIT OPBEL'.LEl'r'. 
Stn.at ... bij ''.Pupillen en Welpèn". vermeld: 11 ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeld. Voor de thuiswedstrijden moet je naar de juniorenlijst bij de Lenselftaller 10, 21 of 22 kijken. Zijn deze wedstrijden afgekeurd, dan gaan ook jullie wedstrijden niet door. Uitsluitend. voor de ui twedstr-ijden kan in dat geval teiefonisch worden geïnformeerd, of deze we~strijdon doorgaan (Tel,66.13,14) en wol tussen 9.15 en 9.45 uur. · 
HOGMAALS AFSCHRIJVEtr: . .... . .~ 
Wij maken de Ouders van onze .pupillen en· welpen· er nogmaals op attent, ,dat op vrijdagavond.alleen in geval van ziekte mag worden afgesop.reven. Buiten de stad, kamperen o.i.d. kan op deze avond niet als reden voor afschrijven worden geacccp. teerd. Di-t ·moet' minstens oen woek van tevoren wordon opgeg.even.· Wordt er op vrijdagavoni toch om een dergelijke reden afgeschreven, dan moet Uw zoon er rek~ning mede houden, dat hij de volgende week een extra strafreserve beurt krijgt en bij herhaling zal hij ofwel niet meer worden opgesteld of overgeplaatst naar een van de ·lagere elftallen. ... -

Uitsla.ge~ 29-9-1973 
!:'~Pillen: 
's-Gravenzande 1 Lens 1 2-1 Alle overige ,wedf'!trijden werden 

afgelast. 
DE OP S TE l, LINGE N: -=--========--============== 
LF.NS P 1 Als vorige week, met M.v-.Zwol. R.v.Oosten en M.Meerman zie P 2. Laider: 

Paul v,d.Steen. Samenkomst: 11.15 uur Lens-terrei11. 
' ~ ~ 

LENS P 2 : Àls vorige week, met R.v.Oosten en M.I-10erman •... 

LENS P 3: 

LENS P 4 

LENS P. 5 

LErTS P 6 

P.Scholtes zio P 3. Leider: Rob Hoefnagel, Samenkomst: 11.15 u.Lens-
Als vorige wee_k, mot P.Scholtes, R.v,Ruyven zie p 4, 
Leider: Otto Kortekaas. · 
Als vorigo week, met R,v.Ruyv-en. M,v.Zwol zie P 1. 
Le,ider: FTed de Kleyn. 

( terrein, 

Als vorige waek. Leider: Dhr,Hoppenbrouwer. Samenkomst: 11.30 uur Lcns
(terrein. als vorige week. Leider: Coen IIooghiemstra. 

DENK AAN DE KONTRIBUTIE. ==-==================== 
LENS w 1 Als vorige week. Leider: Hans Zoun. 
LENS W 2 Als vorige week (zie welpen selektie). Leider: Guus IIeynen-. 
LEHS 1f 3 Als vorige week. Leider: Jos v.d.Ende. Samenkomst: 9.15 uur Lens-terrein .• 
LEi'TS w 4 Als vorige week. Loider: Arnold Brouwer. -
LEtfS vr 5 Als vorige woek. Leider: Dhr.Riemen. DENK MtN DE KONTRIBUTIE 



WELPEN-SELEKTIE. 

De welpenselektie zal met ingang van a.s. vrijdag worden uitgebreid. 
De volgen1e spelers.worden dan ook om 17.15 uur verwacht: 

0 

COCKTAILJUEOWS. 

M.v,d.Lans, M.v.Adrichem, 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,do Groen, E.Por
reyn, P.v.Es. 

Woensdag 26 september j,l. is de tweede serie wedstrijden gespeeld in de oook
tailkompetitie. 

_, 

Om 14.00 uur kwamen Bayern München en Barcelona hot propvolle Lensstadion binnen, 
begeleid door onze welbekende fluittist Dhr.A. 1 s-Gravendijk. Bayern München 
was de nederlaag tegen Real Madrid geheel te boven gekomen. lTu met Gord Müller 
werd Barcelona mot 2-1 verslagen. Toch bleek, dat Barcelona op do goede weg terug 
is. We zullen dit a.s. woensdag wel merken. Bij de wedstrijd Feyenoord-Real Ma
drid bleek weer, dat het spitsprobleem bij Feyenoord weg is. De stand 4-0 liegt 
er niet om. De laatste wçdstrijd tussen A.C.Milan en Ajax werd door de laatste 
mot 5-0 gewonnen, ondanks hot sterk verdedigen van A.C.Milan. 
Volgende week worden de volgende wedstrijden gespoeld: 

Kaartverkoop 
1,lle spelers 

KONTRIBUTIES: 

14.00 uur 
14.45 uur 
15.30 uur 

A.C.Milan - Baroelona 
Ajax - Real Madrid 
Bayern München - Feyenoord 

vanaf maandagavond 1 oktober bij de bar. 
worden woensdag 3 oktober om 13.30 uur verwacht. --=-====-= 

ITelaas hebben wij deze week in opdracht van hot Bestuur enkele spelers niet mogen 
opstellen in verband met kontributie-achterstand. Gelukkig was deze lijst nog 
heel klein, maar wij hebben vernomen, dat nog zeer voel junioren, pupillen en 
welpen hun kontributie t/m 30-9-1973 niet hebben voldaan en dat binnenkort een 
zeer: grote lijst met z.g. "wanbetalers" wordt gepubliceerd. 0 

.Us een speler op dezo lijst voorkomt, dan houdt dit in, dat hij niet eerder mag 
1-rorden ·opgesteld, voordat de kontributie ovor het hele v:erenigingsjaar ( t/.,m 
30-6-74) is betaald. 
Een dringend beroep op de Ouders: Betaalt U s.v.p. de verschuldigde kontributio 
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. 

L:ENS 10 - Vios 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 laten lopen, waardoor de 
spelers in een klein laagje water moes-·• 
ton spelen, 

Juko. 

Bovendien konden de meeste spelers 
niet eens zwemmen. 
Nog even de uitslag, die grote vraag
tekens opriep: deze was nl •••• ? - ?. 
Konklusie: "Uw redakteur heaft een ver
peste middag in het stadion aan de 
Ilengelolaan doorgebraoht. 

Zwartkijkertje. 

9 

• 
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OFF-ICIELE 11EDEDELilfGEN · 

ADRESWIJZIGINGEN LEDENLIJST 

1 

946 M,v.Adrichem naar Willem Pijperstraat 218 Den Haag 
347 G,P,Looijestijn naar J{raaienlaan 83 Den Haag 250225 
678 L,C,Voordu:ht naar Allard Piersonlaan 73 Den Haag 
612 · F.J.Wubben naar Cartesiusstraat 267 Den Haag 

STRAFZAKEN , 
De KNVB Afd. '.s-Gravenhage heeft E,Hoefnagel voorwaardelijk geschorst voor twee bin
dende wedstrijden i.v.m. zijn optreden tijdens de wedstrijd VUC 1- Lens 1 (jun) 
op 1-9-73, 
De KNVB Afd. 1 s-Gravenhage heeft P,Böeseken geschorst voor zeven wedstrijden, waar
van vier vnorwaardelijk wegens zijn optreden tijdens de wedstrijd vue 1 - Lens 1 
(jun) op 1-9-73, 
Het bestuur heeft G.Wo~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 verdere duur van dit seizoen het aan
voerderschap ontnomen; 

ÁLGEMENE.LEDENVERGADERING, 
Nogmaals herinneren wij U aan de

0

op a.s. maandag te houden ledenvergadering, aan
vang 21.- uur, 
Wij 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. Halle en 

Penningmeester:· C,P.Nieuwenhuizen 
Kommissaris . S,A,P,de Bruyn 
Kommissaris C,van Beek 
Een nadere toeli9hting bij deze samenstelling wordt op de vergaderi~g gegeven, 

NIEUWE LEDEN 
.989 L.van Leeuwen 
990 H,M,van Kuijk 

(W) Loosduinsekade 662 
(s) Escamplaan 495 

IN BALLOTAGE 
J .M.Hooft (B) 

·R:1f~nn~~ (W) 
A,E.van der Schenk (W) 
E,A.M.Vos (w) 

Wormerveerstraat 1.3" 
Ruimzicht 144 
Hofzicht 10 Wateringen 
Bereste.inlaan 427 

KONTRIBUTIES LAATSTE WAARSC!IlTIITNG ! ! ! 

. 685646 

01742-3815 
674668 

Nog steeds zijn er leden, die het eerste kwartaal van hun kontributie nog niet heb
ben betaald. Indien dit niet vóór 15 oktober a.s. gebeurt, betekent dit onherroepe
lijk: 
niet meer worden opgesteld, publikatie in de Lensrevue en het gehele jaar dient dan 
t'e worden voldaan voor men weer wordt opgesteld. • 

Het Bestuur • 

•••• en toen waren het er zes 

LENS 1 VERZAMELT PU:HTEN 

Lens 1 is bezig. voor de komende win.ter een flink aantal punten te verzamelen. 
Tijdens de winterstop is zo'n verzameling altijd leuk om op terug te zien, Laak
kwartier, dat een _onstuimige kompetitiestart heeft gehad, werd.het derde slacht~. 
offer in suksessie van de eerste Lens elf, Een geweldig goede wedstrijd is het niet 
geworden, maar dat zal slechts de neutrale toeschouwers berouwen. na vier wedstrij
den in de tweede klas durven we voorzichtig vast te stellen, dat LENS 1 voor zijn 
tegenstanders niet, hpeft 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 van der Beek echter van Ron van Har
tingsveldt, die zijn tegenstanders kennelijk wilde laten zien, hoe het wél moest, 1 



Daarvoor· moest Ron op de doellijn een- terugspeelbal van Ruud Fortman redden • 
. Onde-rtussen-'ilaren-de-- razendsnelle--tegenstoten• van--Lens gevaarlijk. Na ·rust deed .. Lens nog wat meer inzet en snelheid in het spel en dat kon Lakwa maar moeilijk bijbenen. Na ruim tien minuten vloog Leslie Hazelzet achter een door de Lakwa
vordediging schietende bal aan en schoot de bal. langs de doell!lan in ds, klE:inl3~e .. hoek."'.Làkwá prob·eercîe hierna lêrampaêhfig - têrug te - koineri. De geprikkeldheid uitte zich in het -een paar maal neerleggen van Lens spelers, Do goed leidende ·scheids-· rechter Mulder liet het bij vermaningen, die wel effekt. sort·ee!'den. __ Ovex. 'lP. .• weer 1rnrden nog kansen gemist, zodat de 1-0 bleef staan. · •· ··-· ... •· .'-

2 

Door deze overwinning staat Lens nu op de derde plaats; relatief wordt zelfs de eerste plaats met DHL gedeeld. Om dat waar te maken, zou ook de vglgende. wedstrijd (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 mo0ten bedenken,dat een kat in het nauw soms rar0. sprongen·· kan maken. Jfilhelmus incasse0rde z 1n derde verlïèspunt van Naal'dwijk.· DHL speelde 0-0 tegen RKAVV. · 
LFC won bij Texas. 

D0 stand: 
mm 
Wilhelmus 
L E }T S 
Vorburch 
Laakkwarti0r 
Lugdunum 
RKAVV 
LFC 
Naal,lwijk 
Texas 
Velo 
Blauw Zwart 

5-3-2-0-8 
5-3-1-1-:-7 
4-3-0-1.'..6 
4-2-1-1-5 
5-2-1-2-5 
5-2-1-2-5 
5-1-3-1-5 
4-2-0-2-4 
4-1-2-1-4 
5-1-2-2-3 
5-1-0-4-2 
5-1-0-4-2 

Blauw-Zwart - Lenig_~~ Snel 

8-3 
9~5 
5-4 
8-4 
5-3 
6-4 
5-4 
4-4 
6-4 
6-9 
2-7 
4-13 

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 óón overwinning behaald. Tegen 
het eveneens onderaan staande Velo werd 
het slechts een magere 1-0 zege. Verlw
ren werd van Naaldwijk ( 4-1), Laakk;rar
tier (3-o), RK.A.v.v. (3-1) en a:fgelo
pen zondag tegen Lugdunum werd het 3-1. 
Op het eerste gezicht zou men kunnen zeg
gen, dat dit voor Lens een gemakkelijke 
overwinning zou moeten worden. Maar la
ten we niet al te optimistisch worden. 
Iedere wedstrijd weer moet er hard wor
den gelmokt om de"nodige punten. 
Do Wassenç1a:r;-ders 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.Zoet - A,Hop, J.Eng
lebert, D.Schönherr, D.Branden
burg - ~.Hazelzet en W,Keetman. 

volgende nederlágen gebrand zijn 
op eon redelÏjk' sukses. Een sukses., 
dat voor hun alleen maar bestaat 
uit oon overwinning. Gezien het spol 
van onzG ,voorwaartsen van do afgolo-. 
pon weken zijn wij echter van-mening, 
dat onze jongens con goodo kans ma-· 
ken om met 2 punten uit Wassenaar 
terug te komen. 
Echter, dat zal. niet zonder •••• · •••• , 
ach de rost van deze zin kunt 1J nu 
wel zo langzamerhand uit Uw hoof~, 
wij schrijven het immers elke w0ek 
w.~er_. Ui j hol)sn .U: .. a_. s ,_ ,_zopdag it, 
Wassenaar to ontmoeten.· 

AVERECHTS: 

U hebt in de div0rse dagbladen kunnen lezen. Voorzitter Hans van der Kleij heeft hot niet kunnen halen met zijn_voorstel op de algemene vergadering van de Afdeling Don Haag vàn de KNYB om de maximale kosten voor een strafzaak voor amateurs terug to schroeven. Hoewel de meerderheid V!l,n de klubs het wel met het door LENS naar · voren gebr:ichte principe e,ms was, schrok men uiteindelijk torug voor de financiële lconsekwenties. Ook hie:rbblijkt geld" 1 t nog al tijd van het principe to kun-. . . ' nen winnen. 
Waar ging het nu om? Het bostuur van de Afdoling Den Haag hèeft tu.im _een jaar geleden de "administratiekosten strafzaken" drastisch verhoogd. 
In de eerste· ·plaats was ei.at. nodig, omdat de voor het behandelen van die· strafzaken 
tG ma.kon kosten waren gestegen en in de tweode plaats om potentiële voetbalwotso-



'vertrodors af .. te -schrikken. Met deze argumentatie was LENS het helemaal eens, 
Niet echter ·met de hoogte van het maximale bedrag. Wordt de strafzáak van éën spe
ler door de Kommissie van Onderzoek mondeling behandeld, dan komt dat die spelEÏr 
op 50 gulden te sta.m, als hij schuldig wordt bevonden, Zou dezelfde zaak schrif
-telijk zijn afgedaan, dan bedroegen de kosten 25 gulden. 
LENS heeft steeds moeite gehad met het principieel aanvaarden van een hoog bed.rag 
van 50 gulden voor "&dministratiokosten strafzakcm", die meer als "boete" wordt er
varen, LENS vindt, dat bij amateurs de nadruk dient te liggen op disciplinaire 
straffen en dat slechts betaalde voetballers boetes kunnen worden opgelegd, Voor 
amateurs acht LENS oen bijdrage in do kosten van het behandelen van strafzaken hot 
ui torste. --
Het voorstel- 9p de algemene vargadèr~ng behelsde dan oo~ het maximale bed.rag van 
thans 50 gu,lden terug te brengen op 25 gulden, waarmee tevens zou..worden bereikt, 

· dat er geen verscl;ül meer bestaat tussen schriftelijke en mondelinge behandeling, 
Spelers, die via een mondelinge behandeling van 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 VAN (EVEN) WEGGEWEEST 
Heer teruggekeerd in de huiselijke kring en dankbaar gestemd wegens do voortreffe
lijke verzorging in het Uesteinde-ziekenhuis, heb ik er behoefte aan tevens een 
woord V'l.!l cJ,ank te ,ui ten voor de aangename wijzè, waarop ons bestuur namens de klub, 
do redaktio in de 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 Hengelolaa.~loeiers, 
Do eerste week trof ik als kamergenoot Paul Fretz, die van 1957 tot 1962 onze kleu
rcm verdedig'à.e. 
En op een van de laatste dagen ontdekte ik in een van de assisten:ten van Dr,Allo
man nog meer oud Lens, nl. Bert Thomas, die samen met zijn broer Arthur menige 
stunt weggaf op onze velden in de jaren 1955-1963, 
Zo zie.t men. in die ontmoetingen, hoe kl0in de wereld en hoe groot Lens is. 
P,S. Over een paar weken - hoop ik - P,Juffermans. 

ben ik.c.-.weer te bezichtigen op de _ 
Hengelolaan, 

PROGRAMNA SENIOREN VOOR ZONDAG 14 OKTOBER 1973, 
1 4, 30 uur Bl. Zwart 1 - Lens 1 
10,00 uur ·Gouda 2 - Lens 2 
11,00 uur Lens 3 - H,B,S,3 V1 G1 ·1 
13,00 uur Lens 4 - V,V,P,2 V1 G1 L 
10.00 Uill' Lens 5 - A,D,0,5 V2 G1 L 
12.00 uur Lens 6 - Or.Blauw 4 V2 G2 L 
14.00 uur Lens 7 - B,T,C.2 V2 G1 L 
10,00 uur Lmis 8 - B.B.W.2 V3 G2 L 
12,00 uur Lens 9 - V.V.P,7 V3 G2 L 
14.00 uur Lens 10 - de Jagers 3 V3 G2 L 
10.00 uur P,D,K,6 - Lens 11 
11.00 uur G,D.S,7 - Lens 12 

6/4 
5/3 
5/3 
4/2 
6/4 
5/3 
5/3 
4/2 

Scheidsrechter:. 
B.J.Viveen 
H,Dijkers 
Tj,Smid 
H,Gillet 
P,Suurd 
L,de Kooter · 
A.v.d,Kraan 
H,Meéfout 
H.Zweers 
R,Henstra 
E.H.v.Riel 
n.aangewezen 

È.vondwedstrijd Woensdag 17 oktober 1973, Lens 6 - Junioren A 1: aanvang 20,30 U\ll', 

Ligg :ing 
i?:n:K. 
G,D,S. 

der velden: 
- Duinlaan (S_av,Lohmanlaan) 
- Erasmusweg··t.o •. Schildersgaarde, 

Verzamelen: 
Lens 11 9.15 
Lens 1 .l - 1 0. 15 

uur Klubgebouw 
11 Il 

DE O P S T E L L I N G EN: -======-==================== 
Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt.· 

'..:- 3 



Lens 3 
(vÖÖr ... deze week) 

D.v.dO:Mark 

Lens 4 

m,R,Bruggemans 
en R,Rbodbol· 

~~!!~ ... 2 
m. R,Michels · 
en ,J. Verhaar 

E.-v.Eeyoren •1'"· 

H,Dietz (A) 
R,Hoefnagel 
J,Verheugd 

·• J. Verhaar naar· 5 Afschri j.;,.en te1':no, 
39,86.94 vorige week 
verkeerd gepubliceerd" 

G.v.d.Velde 
J.v/d Knaap 
J,Bortons Lens 6 Lens 7 
C,Vorvaart als bekend als bekend· 
J,Disseldorp 
ï,!,Bloks 
W ,Koummhoven 
(F,Gui t, H.:Zoun 

m. P.Rossit 
J.Schouw naar 11 (2x; 
J. Wi tting naar 11 

en H.Brandenburg naar 2) 

R,Bruggemans 
R,Roodbol 

Lens 10 

als bekend 

n. 4 
n. 4 

Lens 8 

als bekend 

Lens 11 

als bek~nd 
m. J,Witting, 
J.Sohouw, M,Roozendaal 
en if ,Krol. 

Lens 9 

als bekend 
M. Roozendaal n,11 

Lens 12 

als bekend 
W,Krol n. 11 

1fagens niet-opkomen zonder afschrijving wordt C,Kras 2x als reserve opgesteld. 
Voor verweer bij de Seko op maandagavond, 

Programma 
14.00 uur 
11.00 uur 
11.00 uur 
12.00 uur 
10.00 uur 
12,00 -uur 

Senioren voor zondag 21 oktober 
Lens 1 
Lens 2 
T.O.G,B.2 
CelGritas 3 

- Lugdunum 1 
- Postduiven 2 
- Lens 3 
- Lens 4 

Vredenburch 4 - Lens 5 
Gomt 3 .. - Lens 6 

1973. 
10.00 uur 
12.00 uur 
10.00 uur 
14.00 uur 
10.00 uur 
11.30 uur 

Postduiven 4 
H,B,S. 8 
Vredenburch 9 
W,Blauw 4 
Lens 11 
Lens 12 

- Lens 7 
- Lens 8 
- Lens 9 
- Lens 10 
- Spoorwijk 7 
- W.Blauw 9 

AFSCHRIJVINGEN: Op do bekende tïjden en onder de telefoonnummers, als destijds 
gepubliceerd, De heren aanvoerders dienen zich, ook al hebben zij 
geen afschrijvingen, vrijdagavond tussen 21 on 22.00 uur in vor·· 
binding te stollen met Dhr,J.v,Wassem, telef. 68.65.11. 

TRAININGElif: Wij makcm de spelers er nogmaals op attent, dat er 1 s-woensdag
avonds om 9 uur gelegenheid is om to trainen o.l.v. Dhr.C.Franko" 
Tevens is or iedere vrijdagavond vanaf 9 uur gelegenheid om op 
eigón gelegenheid een balletje te trappen of de konditie op to 
voeren. 

Uitslagen afgelopen. zondag: 
Li:ms 1 - Lakwa· 1 1 -0 
1ens 2 
B.M.T,2 

- v.c.s·.2 0-1 
- Lens 4 1-0 

Uilhlemus 3 - Lèns 5 3-2 

D,H.L,9 - Lens 
Gr.w.vao 2 - Lens 
Delfia 6 - Lens 
Westlandia 6 - Lens 

6 2'.--4· Oliveo 5- Lens 10 
7 4-1 _ Lens 11 - G,D,A.8 
8 3:-0 Lens 12 - O,Bl. 7 
9 3:-1 . 

Vm1 de Seko zijn zondag vanaf 9.00 uur op het veld aanwezig de heren Ch.Bloks, ... R,Eom en H.Jaoobi. 

VA RIA 

- Volgens Beb Bakhuys speelt Lens het 4-4-3 sisteem met 2 spitsen. 

é--3 
3--ë, 
>-1 

- \Te hebben bij de redaktie nog steeds niets ontvangen. Wie <iurft er nu eens iofa 
te schrijven ? (let:!rn 

lfa0t U, dat hot maandag 15 oktober is ? 

Wo0t U ook, wat er dan ami do hand·is? 

- Mieke rle Loos en Peter de Haan hebben .zich op 29 september 1973 verloofd, 
Onze gelukwensen gaan uit naar Mieke en Peter. 

De redaktionelo goedkeuring gaat op voorhand deze week naar de samenstellings
kommissie. 
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·r..;-~·:f: ••' 
•- Hans Zoun is 

De eerlijke 
na de training van afgelopen dondordag zijn"voetbalschoen 
vinder wordt vriondelijk verzocht "het kleinood" terug te . . . 

k.ii jt; 
bezorgen, 

nr DE LEtTS ••••••• Keeper Anton van Velzen, 

Na de verkiezing van Tonnie 's-Gravendijk en Btanley Erard is nu ook Anton· van· 
Vclzon gekozen in ho.t Haagscho jeugdelftal voor Bpelers van 15 en 16 jaar. 
Wat dergelijke uitverkiezingen betreft, is de· K.}(, V .E, 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 do bol gaan zitten, 
Wat Anton betreft, behoeven we daar niet bang voor to zijn: het is een jongen, 
die ondanks voel privé~beslommeringen alles voor z'n sport en ook voor andere 
mensen over heeft. Dit gaf de redaktio aanleidirig'enkele vragen aan deze talent
volle keeper to stellen. 

- Wanneer bon je op Lens gekomen ? 
- Toen ik negen was, samen met mijn oudere broer Hans, daarna zijn ook mijn 

broertjes Freddy en Marco nog als lid ingeschreven. 

- Aan welk elftal bewaar je tot nog toe dç, fijnste herinneringen? 
- Aan C 1 heb ik tot nu toe de leukste herinneringen, het was eon elftal vol sfeer 

en leuk voetbal. 

- Vorig jaar bon je getroffen door eon gekom:plicoerde beenbreuk, or gingen" toen 
geruchten, dat je mot keepen wilde stoppen: klopt dat? 

Inderdaad, maa~ tijdens mijn ziekbed bon ik vooral moreel en daarna met koopors
trainirig geweldig geholpen door Nico Drabbo, waardoor ik tot ieders verbazing 
weer vrij:snol ·de oudo was. 

- Wil je wat drinken? - Ja, graag ! 

- Hoe zie je zelf jo uitverkiezing voor hot Haagse jeugdelftal? 
- Het blijft natuurlijk enigszins oen goluksfaktor, want er lopen in Den Haag 

meer goede keepers rond, die toovqllig niet zijn bekeken. 

Eon je altijd zo bescheiden? 
- Noa, dat niet, want als ik enkele knappe reddingen hob verricht, laat ik het 

iedereen graag weten, daartegenover staat, dat ik ook voor mijn fouten durf 
uit te komen. 

- Je vindt het dus juist, dat een speler en vooral oen keeper in zekere mate 
ZGlfverzokord dient to zijn. 

- Als je dat niet ·bent, kan je bet~r niet onder de lat gaan staan, maar hot moot 
niot ontaarden in zelfvoldaanheid. 

- Hoe" is je eerste wedstrijd bevallen, vooral wat betreft stemming in do 
- Ik was bang, dat het allemaal kapsones jongetjes zouden zijn, maar dat 

Lens mag niet klagen over de kwaliteiten van zijn keepers, 
hoe zie jij voor jezelf de toekomst bij Lens? 

ploeg? 
valt bost 

(mee_'. 

- Ik zal or in ieder. geval naar streven·om in Lens do.hoogste top te bereiken, 
·maar indien .een ;;mder meer kwaliteiten toont, dan zal ik hem die ereplaats 
harte gunnen:. · 

van 

- Wat zijn je ve~achtingen dit seizoen voor je huidige elftal :B 1 ? 
- Ach jà, we hebben op papier een geweldig elftal, _als allè kansen goed worden be-

nut, zit er een kampioenschap in, maar het is oen bekkelharde afdolîng, 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 is het mogelijk, dat 

we nog met z'n vijven in Lens·1 spelen, maar dat. zal wel een utopie blijven, 
maar toch een leuke·gedachte. 

PROGRAMMA JUNIOREN" 

Zondag 14 oktober 1973 
12.00 uur G.D.A.1 - Lens 2 
12,00 uur Velo 2 Lens 3 
12.00 uur Rijswijk 3 Lens 6 

Wo_ensdag 17 oktober 
20.30 uur Lens 1 

1973 
- Lens 6 (Sen.) 

Redaktia. 

Loosd.Hoofdstraat 
Noordweg, Wateringen 
Schaapweg, Rijswijk 

5 
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Zaterdag 13 olctober 1973 
Lens 1 vrij 

15,30 uur Lens 4 
15,30 uur ,Lens 5 
·14. 15 uur Lens 9 
14, 15 uur Scheveningen 8 
15,30 uur LG11S 11 
10.45 uur s.v.a.w.2 
14, 15 uur Tedo 2 
1.1 .• 15 uur Lens 14 
1,i..15 uur RK,A,V,V,12 
14. 15 uur Lens ·16 
1 3,00 uur Lens 1 7 
13,00 uur Lens 18 
12.00 uur Westarkwartier 
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 

- Lens 10 
- a.s.c.2 

Lens 12 
- Itehs 13 

R,A;S,4 
Lens 15 

-·v.c.s.10 
- Loosduinen 6 
- Quick Steps 11 
1 O - Lens 19 
- Lens 20 
- Lens 21 
- Lens 22 
~- die Haghe 10 • 

V1 
V2 
V1 
Houtrust 
V3 
Ockenburgh 
Vredenburchweg, Rijswijk 
V3 
Heulwog, L'dam 
V2 
V1 
V2 
Duinlaan 
Schimmel weg 
Zuiderpark, 2c god. 
Dr,Mansvel tkade, wassenaar 
V3 

.\.r-'S CHRI JVIN GEN : 
Schriftelijk: voor vrijdagavond 18. 30 uur bij dhr.G,v.d,Stoen ,, Nunspeotlaan 303, Te·lofonisch : vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van · ziakte): A-klassers ( 1 t/m 6) : dhr.J,Hop, tol,94,41 ,59, 

. B-klassers (9 t/m 15): dhr.O,Kortekaas, tel,67.40.40. · C-klassers (16 t/m 23): dhr.R,Beckcr, tel.55,94,77 In noodgovalh,n op zaterdagochtend tusson·10,30 en 11.00 uur bij dhr,G,•,,cL.Stoen, tol. 39,86,94, 

LFKEURil:WEN: Bij slecht weer steeds cie afkeuringslijsten raadplegen, Telefonische inlichtingen worden hierover. niet verstrakt. 
lWG!iAALS AFSCHRIJVEN: 
èîog steeds krijgen wij afschrijvingen op vrijdagavonci te verwerken, waarbij als reden wordt opgegeven:- buiten· de stad, kamperen o.i.d. Wij maken de spelers Or opmerkzaam op, dat deze redenen op vrijdagavond niet worden geaccepteerd, De botroklccn spelers worden bij niet-opkomen in dergelijke gevallen do volgencie wcrnk als.reserve opgesteld, of voorta,m in een,van de lagere elftallen geplaatst. 
KEF.,PERSTRAiliING: à.s. vrijdag 16,45 uur vàór F,Verbarendse en R,Driesen, 

Zaterdàg 10,00 uur voor J.Bronger en P,Scholtes. 
Bij verhindering donderdagavonci bellen naar N .Drabbe tel.29,24,9C, • DE O PS T ELL INGE U:· 

LE!fS 1 vrij, 

LilTS 2 J.App0rloo, M.v.Baggum, R,Bertens, A,don Boer, G,Colpa, A,Hoyn,on, 
M.Hoyn,en, J,Janmaat, L.Koning, •R,Lavooy, A,Mulcier, R.v.Ifoort, G,v,Gcssel. Leider: Dhr.A.v,Baggum. Samenkomst: 11,30 uur G,D.,\.,-terrein. 
G,Bloks, C.Hooghiemstra, R,Hulselman$, 'A,Kleiwegt, P.Lejewaan, 
M,Magnee, R,v.d,Meer, J.Post, H.Straver, F,Veeren, J,v.Velzen, R,Ver-barèndse. Leider: Dhr,P,Jansen. Samenkomst: 11,30 uur Velo-terrein. 
t-f.v,d.Broek, E.Castonmiller, A,de Groot, R,Heemskerk, R;v.Hoek, J.Hollink, W,v,d,Linden, R,v.Luxomburg, P.Moyer, P,v.Rijn, J.Slabbers, · M.v'.Wassem, P.de Wolf. Leider: Dhr,A.Blok. 
A,v.d,Aar, P.Booms, A,Brouwer; R,Guit, A,Hoefnagel, G,Hogervorst, F,Jonker, H,Keyner, F.Kles, E,Reesink, H,Ruyter, R,Slabbers, J,Tetteroo, J ,Wijngaarde, Leider:_ Dhr.J .Heyn,en. 

~JfHS_§_ R,Bom, P,Driessen, J,Houtschilt, H.Kouwenho:ven, R,v.d.Linde, 
F",Magnee, F,v.Oostayen, F.v.Os, B,Ruiterman, J,Ruyters, E,Teunis, 
Th,v.d.Voort, J,de Waal. Res,: E,Booms. Leider: Dhr,F,Flumans, Samenkomst: 11,30 uur Rijswijk-terrein, 

~'§:!~_2_: zie vorige week, Leider: Dhr.J,Zoct. Samenkomst: 13,30 uur; 
~~i~_!Q: zie vorige wóek, Leider: Dhr,N .Drab be. Samenkon:st: 13.15 uur Lens-terreili, 
LEl'rs 11 : ----- zie vorige week ( zonder G ,Mahieu), Leider: Dhr.W .Kouwenhoven, Samenkomst: 15,00 uur. 



• 

' 

li~!!.~_2_g: zie vortge week (zonder R,Sanders). Loidc,r: Dhr.J.Bijsterveld, 
Samenkomst: _9.45 uur Lens-terrein. . ............. . 

LENS 13: zie vorige week, met R,Sanà.ers·{zonder H.Wubben). Leider: dhr,Dankers. 
Samenkomst: ·13, 15 uur Lens:..terrein, · 

LENS 14: zie vorige week (zonder A,Koevoets) met H.G,Wubben. Leider: Dhr,S,Sandi
fort. Samenkomst: 13,45 uur. 

LENS 15: P,Heemskerk, M,Schmitz, P.J.Dullaart, R,J.Elderc,n, T.J.Grimberg,. . 
L,v.Maarsevoen, A.Sips, M,J,van Pelt, J.M.de Korte, A;w:.ransen, J,Pom- · 
pen. Leider: Dhr.M.Vc,rheesen, Samenkomst: 13,00 uur Lens-terrein, 

LENS 16: F.Fortman, W.Frantzen, R,v,Loon, R.Noorde1oos, A.Overgaäuw, P.Valken
burg, R.Versteeg, C.Vormeulen, P,v.d.Burg,· P.Luoas, O,Huis, F.v,Velzen·,· 
Leid.er: Dhr,A,1-lagenaar. 

!:l!!\f~_l1: M.v.Baggum, R,Bon, W,Heynen, E,Kauderer, A,Koevoets, P,Lelyveld, 
Th.v,Lu:x:emburg, S.v.d,Meer, J,Riomen, W,Valontin, F.Verbarendse, 
R;de Keyzer, C,v.Beok. Leider: Dhr.W,Miohels. 

LENS 18: H,du Chatinier, A.Maas, R.Pereira, T,v.d..Tol, H,Vink, R,v,Eijk·, .. 
H,Hoppenbrouwers, F.Soholtes, A,de Jong, L,Straub, · J·,v.d.Brande, .· 
J.Engele, D,Pronk. Leider: Dhr.J,Colpa, 

LENS 19: als vorige week, Loider: Dhr.H,Verbarendse, Samenkomst: 11.00 uur Lens, 

LENS 20: 

LENS 21: 

LENS 22: 

als vorige week, met M.Dessing, Leider: Dhx,R,Peters. Samenkomst: 
12.00 uur Lens. 

als vorige week. Leider: Dhr,W,v,d,Tol. Samenkomst: 10.00 uur Lens. 

P.v,d.Broek, P,v,d.Brande, R,Driesen, II,Erkel·,::ms, E,Gerritsen, J,Hoen
stok, T,Hoogeveen, B,v.Nieuwenhuizen, R,J.Raaphorst, J.M,Raaphorst, 
R.Wijngaard.e, Leid.er: Dhr,A.Bauman. Samenkomst: 12,00 uur Lens, 
Zájn er ouders, die de jongens met de auto naar Wassena"r· willen verga-_ 
zellen? 

LEtèTS 23: als vorige week, zonder M,Kerkhofs, Leider: Dhr,A,Banning. 

Uitslagen Juniorenvoetbal: 

Lens 1 - L.F.C.1 1-1 H.v.v.6 - Lens 13 1-4 
Lens 2 - v.u.c.2 3-5 G,D,A,6 - Lens 14 4-1 
Lens 3 ·- D,Z,S.1 3.:.2 Lens 15 - u.v.v.6a 2-8 
G,D,A,2 - Lens 4 0-2 Rijswijk 12 - Lens 16 4-0 
Quiok 3 - Lens 5 0-2 v.c.s.11 - Lens 17 -3-4 
Lens 6 -dl.,D,0,5 2-2 rr.v.v.8 ~ Lens 18 2-2 
R.v.c.7 - Lens 9 2-2 -Lens 19 - Spoorwijk 8 8-1 
Lens 10 - Ooievaars 3 8-o Lens 20 - W,I.K,3 0-1 
G,D,A,4 . - 'Lens 11 0-1 .Lens 21 - Westerkwartier 11 7-0 
Lens 12 - Quintus 3 3-2 Lans 22 · - Blauw Zwart 15 n.a.g. 

Wilhelmus 17 - Lens 23 . 3-4 ,. 
Stand C-klasse• tiro· 22 september 1973. 
Lens 16 LENS 1 7 .,. 

LENS 18 
v.u.c. 4 - 8 v.u.c. 4 - 8 RIC.A.v.v. 3 6 
A,D,O. 3 - 6 Tonegido 4 - 8 v.v.P. 3 6 
Rijsi-r, 4 - 6 O.D,B. 4 - 8 Vredenburoh 4 - 6 
Sohev. 4 - 5 Cromvl, 4. - 3 LENS î8 4 - 4 
LENS ·16 4 - 4 Loosd. 4 - 3 Laakkw. 4 4 
Westl. 4 3 B.M,T. ·4 3 u.v.v. 2 - 2 
Laakkw; 4 3 Quiok-St. 4 3 Celerit. 3 2 
R.v.c. 3 - 2 v.c.s. 3 - 2 Quiok-St. 4 - 2 
v.c.s. 3 1 LENS 1 7 3 2 H.B.s,· 1 0 
D,H,C. -· 2 0 Velo .3 0 R. V. C. 4 - 0 
Quiok 3 - 0 Gona 3 - 0 
LENS 19 LENS 20 LENS 21 
H,M • .S ,H. 3 - 5 .. .. s.o.A.. 4 8 · LENS 2if 2 - 4 
Rijswijk 2 - 4 n.w.o. 4 - 5 R.-A.S. 3 3 
Westerkw. 3 - 4 K,M.D, 4 - 5 H.M,S,H, 3 - 3 
v.r.o.s. 3 - 4 Vülo 4 - 4 Wilh, 3 - 3 7 G.D.C.P,H. 2 - 3 Quiok 4 - 4 H.v.v. 1 - 2 
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Ooiev. 
LEtTS 19 
Spoorw. 
Ec"so. 
Laakkw. 

LENS 22 
Kranenb. 
LENS 22 

2 3 
3 - 2 
4 2 
4 ::..· 2 . ·-

4 - 1 

3 - 6 
3 - 4 -· 

Z1i. ~BJ,.. · ,.· 
w.I.K. 
LENS 20 
Or. -Bl. 

LENS 23 
Sohev. 
Duno 

. die Haghe 

3 .:...·3 
. 3 ..c· 2. 

3 - 1 
. . 3 :- 0 

4.-..8, 
4 :- '6 

II,D, V, 
Quick-st', 
Rijsw. 
Bh-Zw, 

4 ..:. 4 
. 3 - 3 
: 3 3 

2 2 
3 2 
3 - 9 

· Duind.s: v.'" 
·.·Velo 

4 '-
0

6 · . 
2 - 4 
4 ~ 4 

Texo.s 
Velo 
Triomph 
Flamingo 

· G.D,A, 
' LENS 23 

Loosd •. 
~ :i~ ·. i_Jfilh.. . . ~ t 
, · i Quic·k 
' l . ,[ • 

PROGRAMMA PUPILLEN EN WELPEN 
PUPILLEN, ZATERDAG. 13 OKTOBER 1973 
12 ,00 uur Lens 1 - Vredenburçh 1 
12,00 O.S.C,2 - Lens 2 ' 
1 2. 00 Lens 3 - Ooievaars 2 
12.00 Lens 4 - B.!\l".T,2 
12,00 CëléritO:s 3 - Lens 5 
11.00 Lens 6 - v.c.s.4 

WELPEN; ZATERDAG 13 OKTOBER 1·973 
11,00uur.Lens1· :-A,D,0,1 

9,30 B,M,T;1; -' Lons 2 

11 .oo 
11.00 

.·Lens 3 vr-ij; 
G,D.s.4 - Lens 4 
Lens 5 - V,C.S.3 

AFSCHRIJVINGEN: ; 

3 3. 
4 3 
4 :- 2 ;' .3 ._ 0 

4 0 

. . . 

. ' 

V1 

Ooiev • 
v .r.o ;s •. ·_-.· 
Westerkw • 

1• A.n.o ... ~. 

Vlamen burg 
V2 
V3 

··Leyweg. 
V.2 

V1 
Hengalolaan 

Erasmus weg 
V3 

2 .:.. 2 ~-
2 - 1 
2 - 0 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G,v,d.Steen, Nunspeetl~an 303.,. 
Telefonisch : vrijdagavond tussen 18,45 en 19.30 uur {uitsluï°tend_in 1:feval van 

ziekte) _tel. 66.13,14 klubgebouw • 
.. . ' ' ' ~ In noodgevallen op zate.rd.agochtend tussen'9,15 en 9,45 uur nfbelle21,, .Tel.66,13,14 

klubgebouw. · .•.. 
. -AFKEURINGEN: Bij slecht weer eerst de afkeuringslijsten rnadplegen, Staat bij "Pu-

pillen en Welpen" vermeld: "GOEDGEKEURD'", dan steeds naar veld of punt mn samen-
komst komen, IN DIT GEVAL D.US NOOIT OPBELLEN, ... . ' 
Staat bij "Pupillen en Welp·en" vermeld: "Zie afkeuringslijst", dan moet 'lls volgt 
worden gehandeld, Voor de thuiswedstrijden moet je naar de juniorenlijst oij de 
L1m.se·lftallen 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 wedstr:i,jden doorg~an (T_e:L. 615,13,14).en 
wol tussïm 9, 15 en 9,45 uur. · · - · • 
NOGMAALS AFSCHRIJVIDT:. .. 

. . l • 
Wij maken de Ouders van pnze.pupillen en welpen er nogmaals op attent, dat op 
vfiijdagavond alleen in geval van ziekte mag worden afgoschreve.n. Buiten de stad, 
kamperen o ,.i.d, kan op dc,ze .avond niet s,ls reden vooi- afschrijven worden geaccep
teerd. Dit .moet·minstens·;emi weok van tevoren word.:m,opgegeven. Wordt er. .op vrij-:· 
dagavond toch om een dergelijke reden afgeschreven, 9-ai;t moet Uw zoon er rekening · · 
mede houden, dat hij de volgénde week een extra strafreserve-beurt krijgt en bij 
herhaling zäl hij ofwel niet meer worden opgesteld of 9vergeplaatst naar een van. 
de lagere elftallen. ' . . . 
DE OPSTELLINGEN: 

LENS P 1 Als vorige week. Leider: Paul van den Steen, 

LENS P 2 ... -~:!l_ls vori~:3 .. :':~e!c, Leider: Rob, Hoefnngol. Srunei1komst: 11 .00 u.Lens-tcrr, 
!!~!2_;!'._} 
LENS P 4 

·. Als vorige w00k, ·,Leider: Otto Kortokaas, · 

Als vorige week •. Leider: Fre~ do Kleyn. 
·, ' 

.. 
' . 

; 

f 

', 

.. 



• 

;LENS P 5 Als vorige weck. Lei~eT: Dhr. Hoppenbrouwer, Samenkomst: 11.15 uur 
"Lans-terrein • 

Als vorige weok. Lei1er:,Coeli Hooghiemstra. LEffS P 6 

LENS W 1 

· LEl'rS' V. 2 · : 

Als :vorige woek, mét B.Heemskerlè i.p.v. J;Rombouts. Lei,ler: Hans Zoun, 

Als· vorige WGek; inet J1Romb~uts · Lp.v'. B.Heemskerk. Leiler: Guus He:§r
nen: Sanionkomst: 9;00 uur Lens-terrein, 

vrij. t~s W3 

LENS W 4 "Alè ·vo1;igo week, ·zon.lor J. v. Wassem. 
· Samenkomst: 10.15 uur Lens-terrein. 

·Lei.ler: Lex v.:1.Meer. 

Lill!S W 5 Als vorige week., .zonJ.er ],.v.Santen •. Loi,'10r: Dhr.Riemon. 

. Uitslagen 6 oktobèr 1973, 
Pupillen: 
H, V, V. 1 Lens 1 
RK.-A.v,.v.4 - Lens 2. 
Lens 3 .-.G,D,·S,3 
Lens 4 Cromvliet 
Flamingo'.• s. 2 Lens 5 
Lens 6 - Semper Al tius 2 

Verslag Lens' P 3 :.. ·a.-:b.'s.;' P 3; ·4-f. 

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

Welpen: 
Lens 1 
Lens 2 
0oi•evaars 
Lens 4 
Lens 5 

D.s.0.1 
Soheveningen.2 

1 - Lens 3 
- H.M.S.H.3 

G.D.A.3 

• 

0-1 
0-3 
1-0 
3'-0 
0-0 

Na een·g<:>ele start en een vlugge openingstreffer van EJ.win v.J.,Harst zakte hot 
een beetje terug, Ze kwamen op 2-0 te staan J.oor een :loélpunt van Richard v.Dijk. 
Toon was .le beurt a= G.D.S. om 2-1 te maken en door dat tegendoelpunt word het 
elftal weer tot.J.e realiteit geroepen en werJ. er v=af :lat moment goed en soms 
zeer geel gevoetbal:1. 
Men ging met goecle kqmbinaties door J.e achterhoede van G.D.S. Uit een van deze 
kombinaties kon Robert Wasserman 3-1 scoren on zo werd het ook 4-1 door Robert • 

. De jongens spoelden voor 100% en als da:t zo doorgaat, zie ik ze clit seizoen hoge 
ogen gooien. 

0tto. 
Verslag Lens· P 4 - .Cromvliet P 4: 5-0. 
Lens si)e0l.:lo 0en goocle welstrijd. Men begon zeer offensief. Het eerste doelpunt 
werJ. gesooor:l door van Straaien door een goed.voorgetrokken bal van Sohneider. 
LenG bleqf goe:l. doordrukken en na een scrimmage voor het dool van Cromvliet werJ. ,1.o 
bal mot '.è.o han:len weggewerkt J.oor oen Cromvliotspeler. De penalty werd gonöirien" 
door de Haas, die de bal in het net schoot • Döze werd afgekeurd, omdat cle koopor 
zich to vroeg had bewogen. Do Haas nam nu do penalty wel'good en het was 2-0. 
In è.o 2c helft bleef Lens doordrukken met als gevolg nog 3 goals gosooord à.oor do 
Haas, Wanders en Franken. Al met al mag worden teruggekeken op een goede wedstrijJ.. 

P 4 en Leider. 

H. V.V. P 1 - Lans P .1 : 1 -2 ( 1 -1 ) ; 
Na .rlo :loor verleden ,week met goed voetbal verloren wedstrijd tegen I s-Graverizan:lo 
(2-1) zijn onder goede weersomstandighe:len de leider Paul v.d.Steen (zeer aktiof 
voor de jongens, . .iat mag eens word.en gozeg.l in J.oze revue) en enk\;lle trouwe sup
porters mot üe jongens van P 1 vol vertrouwen· op weg gegaan naar cle Hogenhouoltlaa.".l 
om twee puntjes to veroveren op hot al oud.e H.V.V, 
Direkt na de aftrap op het prachtige terrein door de jongens van Lens, waren het 
rle H •. v:.v.-ers, è.ie al snal op do aanval gingtm spelen met hot gevolg, dat onze 
jongens het in de vorda:liging zwaar te verduren kr'egen:vooral door het go0cle werk 
van :loze jongens met aan het.hoofd Rinus Michels, <l.ie een zeer goeJ.0 wedstrijd. 
speelde, konden de H.V.V.-ors niet direkt tot "scoren·komon, Jammer, dat con bal 
door onze jongens verkeerd word beoordeeld on deze in hot not verdween, clus naar. 
het spelbeeld eon verdiende stand voor de H. V. V .-'ers. Na deze achterstand kwa;non 
onze jongens meer uit de verdediging en volgdért''éîr. di:,_;erso a=dige ·aanvallen op 
het H.v.v.~doel. Hans miste een opgelegde kans, maar wist later uit een mooi aan
gegeven pa.ssje.van Roy do stand gelijk te maken, waarmede do rust kwam. 
Ne :le rust een gelijk opgaande strijd: aanvallen over on weer met Lens iets ge
vaarlijker În de aanval. De jongens konden elkaar be tor vinden on uit een van x 
è.oze mooie aanvallen was hot Hans, die 2-1 op hot sooringsbord· liet aantekenen. 
I!.v.v. probeerde nog oven door te drukken om d0 stand weer in' evenwicht te brengen, 
maar Lens li.et het niet zover komen en ging mot J.e overwinning terug naar huis, 
Als het kan, volgende week weer een overwinning op Vredonbureh:mot voetballen iG 

9 
• 



hot winn9n 0n met rommel~n is het verliezen, 
" .. ··:-··"'"' -· c.v.d.Nieuwenhuysen. 

Lens - G,D,A,. (d~;;s) 
woensdag j.l, werd de 4e ;!competitiewedstrijd tegen G,D,A, gespe0ld en wel mot sukses. Na wat leuke kombinaties hier en daar.zag Elly-Ann kans om onze ploeg 

' 

op 1-0 te zetten.·Al gauw ·zagcn'we, dat er gemakkelijk ken werden gescoord, maar door wat slordig aanvalswork zagën'wo geen kans door te breken. Toch zag Annemiek ·er wel oen gaatje· tussen on ging or vandoor on zorgde voor oen 2.:.0 voorsprong. G,D,A, bleef terugkomen en na eon verdedigingsfout bij de Lens-damès brachten aij de stand terug op 2-1, Do verdediging van de Lens-dames werd wat harder en zorgde ervoor, dat de oindui tslag op 2-1 voor Lèns ·bleef en . tevens een ovorwinning, • b . ' . 

PROGRAMMA DAMES 
A.s. vrijdag (12 oktober 1973) wo~dt er i.p.v. getraind, do vriendschappelijke wad.strijd togen v.c.s. gespeeld om 19,30 uur, Vorzaiaelon om 18.45 uur in de kan
tine. 
Opstelling wordt bokendgomàakt vóór do wedstrijd. 
Woensdag 17 oktober 1973 a.s. is ons dameselftal uitgenodigd om bij Spoorwijk con nederlaagserie-toernooi te spelen. Er wordt gespeeld om 19,30 uur. Verzamelen 
om 18,45 uur, in .de kantine. De opstellingen worden nog nader bekonclgemaakt. Ve~dere. deelnemende ve~enigingen zijn: Celeritas, G.D.A., Delft en P,D,K, 
Verslag voorwedstriJd · van Lens 1: Lens 1folpen 1 - Laakkwartier Welpen 1. 
1\nderhalf uur, voordat de Lens-senioren hun duel met L,aakkwartier b<?gom:ie,_ traden de welpen-elftallen van beide verenigingen in het strijdperk om op hun niveau elkaar te bekampen. Eigenlijk had U niet meer naar hot eerste seniorenelftal hoeven te gaan kijken, want deze welpenelftallon gaven oen stri·jd te zien, die vrijwel identiek was met hot later uit te vechten du0l (zij het dan, dat d0 belangen, die 
op het spel stonden, verschilden). Niet alleen do uitslag (1-0) én het tijdstip, wa~rop word gescoord, doch ook het spelbeeld vertoonde veel overeenkomst met do seniorenwedstrijd. Lens was een groot gedeelte van de wedstrijd in de meerderheid, maar kon niet tot scoren komen, Er was een wat minder sterk moment van een Lakwa
verdediger voor nodig om een attente Lens-aanvaller in staat te stellen, de 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 verl~ten. We hopen_, dat dit suksesje een einde r.1aakt aan de tot nog toe nog· niot zo gelukkige uitslagen in de kompetitie, maar hot begin is van een herstel, Afgelopen zondag was het in ieder geval eel leuke wetl.strijd. 
COCKTAILKOMPETITIE. 
Do uitslagen van d0 woensdag j.l. gespeelde 

A,C.Milan - Barcelona 
Ajax - Real Madrid 
Bayern M. - Feyenoord 

Dit geoft do volgende standen: in Poule A, 
1. Feyenoord 
2, Real Madrid 

wetl.s tri jden 
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!! 

Jaap Colpa, 

zijn: 

in Poule B: 
1. Ajax 
2. A,C,Milan 
3; Barcelona 

13-1 
2~12 
1-8 

A.s. woensdag de topper van de week Feyenoord-Ajax. De kaarten zijn alleen no& 
maar op di, zwarte markt verkrijgbaar. Wij zien in tegenstelling tot do kompetitie een kleine overwinning voor Feyenoord zitten. De wedstrijd begint om half 4 en wordt geleid door dhr. J. Keotman; onze· topflui ter. 

·• 

Op het voorprogramma staan de volgende wedstrijden: om 14,00 u,Roal Madrid-Barco:.. lona. Wij zien hierbij het eerste punt voor Barcelona wel zitten. 
Om 14.45 u. Baycrn lfünchen-À.C,Milan, hetgeen eon zéér interessant duel kan·word.on, Tot a.s. woensdag 10 oktober. Allo spelers worden om 13,30 uur verwacht voor do war-, ·ming up. 

DISKO-AVOND VOOR PUPILLEN EN C-KLASSERS !. 
Woensdag 17 oktober komcm ook do jongere Lens-leden aan de beurt voor 'n dansavond. Na het sukses van vorige week (de avond voor de ouderen) rekenen we ook nu op een vol klubgebouw. Van half acht tot ongeveer half elf kunnen jullie je vermaken mot de .meis·jos van Kwiek Sport, die we voor dezo gelegenheid hebben ui tgenodigd. De toegang is helemaal voor niks, zodat ook dat geen reden hoeft te zijn om thuis te blijven. Bovendien valt deze avond in de horfstvakantie, dus is hot niet zo erg, als je •n·koertje wat laat thuiskomt.· 
Uo };topen op I n volle tent. 

Ka.Ka. 
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EEN NIEUW BESTUUR 
Tijdens de afgelopen maandagavond gehouden algemene ledenvergade'ring .werd het 
bestuur in de volgende samenstelling gekozen: 
voorzitter Hans van der Kleij · 
sekretaris Guido Halleen 
penningmeester 
kommissaris 
}..:0mmissaris 

Cor Nieuwenhuizen 
Cees van Beek 
Simon de Bruyn 

SAME!'!STELLING KOJ.IMISSIES 
'i"ijdens de afgelopen maandagavond gehouden algemene vergadering werden door het 

: best111.1.r. de volgende·· benoemingen in de kommissies bekendgemaakt:· 

sonioren kominiri's.ie (seko) 
Gerard van der Velde (sekretaris) 
Chiel Bloks, Rob Bom, Gé Bouman, Nico Koot en Joop van lfassem. 

;;lmioren kommiss ie ( juko) 
Gerard van den Steen (sekretaris) 
Ruud Becker, Jan Hop, Otto Kortekaas, Nico Osse. 

pupillen en uelpen kommissie (puweko) 
Ärnold Brouwer, Wim van der Linde, Nico Osse, Joop Meuleman, Martin Reuver, 

toto kommisS'ie 
Jos Jager (sekretaris) 
Jan Bom, Ap Hoppenbrouwers, 

r.edaktie ko1m'lissie 
Nico Drab be, Aad Vervaart. 

kbntakt komciissie 
irnns Bertens ( sekr) 

Gerard Kemperman, Ton van Luxemburg, Gera;rd van Ree
(nen, 

Uana Bijsterveld, Ma:::-ianne Halleen, Mary Jansen, Adri de Pagter, René van den 
'steen. · · 

ad,,1inistratie kommissie 
Wim Michels, Jos Keetman, Wim Englebert. 

J~lubgebouw kommissie 
_.Huug IIoukes. 

: akkoc1odatie kommissie 
Jacg_ues ·van der Knaap, Ap Loykens, Cor Peeters • 

. straf kommissie 
Wil Verheggen, Huug Houkes/Carel van der Laan. 

EEH lfEDERLAAG IN WASSEl'fAAR 

Ifot moest natuurlijk gebeuren. Na drie achtereenvolgende overwinningen kon een ne
derlaag niet uitblijven. Jammer alleen, dat het nu juist·in·Wassenaar tegen Blauw··· 
Zwart moo'.Jt gebeuren. De Wassenaarse formatie·had tot zondag slechts ·van Velo kun
nen winnen. In de eerste helft tekende zich de nederlaag nog allerminst af, LEUS 
s:,,eelde i.11 elk r.;eval wat minder slecht dan de tegenstander. Veel -te genieten viel 
or echter niet. In de achterste vier nam Dolf Hagenaar de plaats in van de- aan zijn 
k.1ie geblesseerde Ruud Fortman, terwijl na ruim tien minuten spelen Nol Janssen de 
g.ebl.esseerd geraakte Donald Schönherr kwam vervangen. Na twintig minuten maakte 
Ton Hop, die steeds beter gaat spelen, handig gebruik van een aarzeling in de 
Jllaui-r Zwarts0 defensie en prikte de bal in het doel. Voor het overige ging van 
LENS te weinig otootkraoht uit om do voorsprong meer reliëf te kunnen ·geven, Wim· 
Keetman bijvoorbeeld werd behoorlijk aan banden gelegd. Zijn opponent(en) gaven 
hem geen centimeter ruimte •. Aan de andere kant kon ook Blauw Zwart geen vuist ma~ 
kon;,hoowel soms forse gaten vielon in ons verdedigingsblok, Daarom was het even 
vorrass,md als teleurstellend, dat net even voor het rustsignaal van scheidsrech
ter Viveen uit Gorinchem de gelijkmaker achter Cees van der Beek terechtkwam. 1 



Het was inderdaad een fromm0ldoelpunt, maar het telde, Na rust zakte het sp~l"oeil\, 
nogbodenk:elijker. Blauw ZweJ.rt nam spoedig een.voorsprong en LENS bleek doo:t: 'iîit on.:.. 

---·'·---·· ••.•• .,, ••••••• _ . - ,~ ' ••. ,' ' '.. '' •• , ~ ·-··. _-1 .. ,-, .... ,, 
samenhangende -spel ":il.let in staat do achterstand in to hal.en. Zond~g thuis "'tc:,)f~n Lug_. 
dunum gaat LENS w00r echt voetballen; hebben we gehoord, Dat is dan ook wËi:Ï:'ii:o'dig 
om de aansluiting met_de kop van .do ranglijst niet teveel te verliezen. Lugdunum 
hoeft weliswaar een slechte-:kompot:i:l;:j.e13Já:r;tr-gehád, maar· beschikt, toch over eon goede 
ploeg on·· is in opniärs. Do uitslagen van de. ov~r_ig0 yedst;rijden warcm weinig verras
send. LFC hield DHL op 0-0; de Westlandse derby Naaldwijk-Verburch eindigdc-1-1, 
evenals RKAVV-Lugdu_num, Wilhelmus jcwam moei_zaam met 2-1 langs Lakwa en Velo versloeg 
zowaar Texa13 met 1-'0, De stand laat ·,iién, dat Ll'NS 1 verliespunt meer heeft dan DHL 
on Wilhelmus en 4 minder dan Blauw Zwart. Ondertussen is het gedrang om do derde on 
vierde plaats groter geworden. 

DHL 
Wilhelmus 
LENS 
Vorbureh 
Lugdunura 
RKAVV 
LFC 
Haaldwijk 
Lakwa 
1ro10 
Blauw Zwart 
'110.xas 

LifilîS 2 MOET WINNEN 

6-3-3-0-9 
6-4-1-1-9 
5-3-0-2-6 
5-2-2-1-6 
6-2-2-2-6 
·6-1-4~1-6 
5-2-1-2-5 
5-1-3-1-5 
6-2-1-3-5 
6-2-0-4-4 
6.::.2-0-4-4 
6-1-2-3-3 

Hot tweede behaalde zondag in 
alle vroegte te Gouda een punt 
,10g bij de klub van die naara. 
Do positie op de ranglijst is 
nog allerminst rooskleurig •. 
Vandaar, dat zondag van Do Post
iuiven moet worden gewonnen. 
Hot·tweede wacht nog steeds op 
do eerste overwinning. 

LE!îS 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 
HIJS echter met maar 1-0 gewonnen. 
;,anstaando zondag wordt in Borkel 
Roodenrijs de strijd om do eerste 
~laats gestreden tegen TOGB 2. 
~ij winst zit het derde voorlopig 
op rozen. V00l strijdlust toegewenst! 

ALGEMENE LEDl!NVERGJü)ERING DRUK BEZOCHT. 

De opstelling was: 
Cees v.d,Beek, Peter de Jongh, Dolf Wage
naar, Ron v.Hartingsveldt,' ën Hans Zoet; 

. ,. Ton Hop; Donald Schönherr '(Nol Janssen), 
Jan Englebert en Dick Brandenburg; 
Leslie Hazelzet en Wim Keetman. 

CKC 2 .. 
St. Vol!Ï.2 
Musschen 2 
Overmaas 2 
Postduiven 2 
vcs 2 
Gouda 2 
RFC 2 
DHC 2 
LE N S 2 
SVV 3 
Feyenoord 4 

TOGB 2 
L EN S 3 
ODB 2 
Uestl.2 
DHC 3 
DHI, 2 
HJ~SH 2 · 
Schev.2 
PDK 2 
HES 3 
Naaldw.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 
5-1-3-1- 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- o. 

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 

1_3-6 
11-4 
10-9 

7-7 
7-4 
5-5 
4-4. 
5-J 
9-11 
7,.,1 O 
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 

lîiet minder dan 86 stemg~rechtigde l0den hebben hun interesse voor het mooie vereni
gingslèven: getoond, do.or d_eze zeer, belangrijke vergadering bij te wonen. 
Do heer W.Keetman werd bereid gevonden als nutulist op ~e treden. Vervolgens laS de 
hoer W.Vi,rheggen een. uitgebreid verslag voor van de werkzaamheden en de oplossineen 
t.a.v. hej(nieuw te benoeme~ kader. Weliswaar. kon nog niet in alle vacatures worden 
voorzien;- maar de. lege' plaatsen zullen binnen afzienbare tijd worden bezet·, daar staat 
deze niet meer· weg te. denken komm.issie borg voor. 
Ton aanzien·van het i;È; voeren bestuursbeleid zal het nieuwe bestuur op•de eerste 
plaats een b0terQ kommunicatie ,meii !commissies 011 leden voorstaan. 
!fot het oog op dê' toekomst zal er intern ,een opleiding c.g_. begeleiding'van nieuwe 
kaderleden nodig.kijn. Voorts is het bestuur nog steeds voorstander van een multi
sportvereniging ondanks het feit, dat_ de bewandeline; over gemeentelijke wegen niet be
paald ove_r rozen ·gaat. Het bestuur is 1,ekozen, zoals het is voorgesteld t.w. 
2 



voorzitter: J, v.d. Kleij 
G,Halloen 
C ,Nieuwenhuizon 

Sekretaris 
penningmeester 
kommissarissen : C.v,Boek en S,do Bruyn, met die restrictie, dat het voor 

. 's.de Bruyn tijdelijk is. . " 
He't ·bestuur is wel van mening, dat, w:j.l het bestuur als zodanig goed kunnen 
blijven funktioneren, het huidige enthousiasme moet blijven bestaan, zo nog 
worden vergroot. · · · Coco. 

WERKELIJK LAATSTE WAARSCHUWING, 
Door de vergadering van· jl. maandag is er nu nog geen wanbetalerslijst gepu
bliceerd. Daardoor hebben ca:.· 75 leden nog een weèk respijt gekregen om hun 
kontributie over het eerste kwartaal te voldoen. Indien echter voor volgende 
week niet is betaald, zijn dé gevolgen, die in vorige Lensrevues zijn medege
deeld en onherrqepolijk worden toegepast, aan eigen schuld te wijten. 

Hot Bestuur. 
LENIG EN SNEL 1 - LUGDUNUM 1, =========================-=== 
Tja, daar zit je dan. Denk_jq en schrijf je, als redaktielid, dat Lens 2 punten 
weg zal halon., uit Wassenaar en, .. wat gebeurt er? Enfin, dat weet U al.- Nou kan ik 
wel weer gaan schrijven, dat Lens 1 zondag a,s. tegen Lugdunum eon goede kans 
maakt om 2 punten binnen te halen en d,at deze jongens dat niet kunnen zonder Uw 
steun, Maar waar blijft Uw steun, als .. er niet eens voor wordt gevoetbald, 
Laten wij nu afspreken, dat wij als Lens in zijn geheel op onze gezellige tribune 
zitten of langs de lijn staan om onze jongens te zien "voetballen". 
Tot zondag en voor hot eerste beterschap voor a.s. zon~~ _tegen Lugd1,1llum, 

·---- -
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 21 OKTOBER 1973. 
14.00 uur Lens 1 - Lugdunum 1 V1 G1 L 6/4 
11.oo utir Lens· 2 - Postduiven 2 V1 G1 L 5/3 
11 .oo uu:r TOGB 2 - Lens 3 
12.00 uur Celeritas'3 - Lens 4 
1 ci~oo uur ·vredenburch 4 - Lens 5 
12.'00 uur Gona 3 - Lens 6 
1 O;:OO uur_ Postduiven 4 - Lens 7 
12.00 uur H,B,S,8 ---Lens 8 
10.00 uur · Vredenburch 9 - Lens 9 
14,00 ·uur Wit Blauw 4· - Lens 11) 
10,00 uur Lens 11 

Lens 12: wedstrijd uitgesteld door de bond. 

LIGGING DER VELDEN: 

-Gom.Sportpark Berkel-Rodenrijs 
- Leyweg,/Noordweg 
- Vredenburgweg, Rijswijk 
- Beresteinlaan . . ... 

TOGB 
Coleritas 
Vredenburch 
Gona 
Postduiven 
H.B.S. 

- Madestein, Lsd., Monstorseweg t/o No,10 

Wit Blauw 
- Evert Wytemaweg 3 
-Westvlietweg naast Park Loeuwenburg, Voorburg. 

D E O P S T E L L I H G EN: 

Lens 1 on 2 1,orden do0r do trainer bekendgemaakt, 
., 

Lens 5 Lens 3 Lens 4 
als bekend met· als bekend als bekend 
JI,v,d.Wilk J.Verhaar-naar 5 J. Verhaar 

Lens 6 Lens 7 Lens 8 
als bekend als bekend als bekend 

Averechts, ·: · 

Scheidsrechter: 
W,F,Schuller 
B,Arkeveld 
C,Zappeij 
A,de Visser Jr. 
D,G,Pitlo 
H, Ch,Krens 
Cl.v.Dam 
H,B,Voldhuizen 
L,P,v,d,Lans 
W,Verbeek 
W ,Bäck 

met 

Lens 9 
als bekend 

J,Witting naar 8 met J,Witting 

Lens 10 Lens 11 Lens 12 
als bekend àls bekend vrij 

VERZAMEUN: Lens 3 - 9.30 uur Lens 5 - 9,00 uur Lens 7 - 9.00 uur 
Lens 4 - 11.00 uur Lens 6 - 11,00 uur Lens 8 - 11.00 uur 

3 
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Lens 9 - 9.00 uur 
Lens 10 - 12.30 uur Allen in het klubgebouw. 

AFSCHRIJVINGEN": Op de bekende tijden en plaatsen/nummers laatstelijk gepubliceeri. De heren aanvoerders dienen zich, ook al hebben ze geen afsohrij~ vingen, vrijdagavond tussen 21 en 22 uur in verbinding te stellen met J.v.Wassem, tel.68.65.11. 
Programma Senioren voor zondag 28 oktober 1973. 
mc.A.v.v. - Lens ·1. 14.00 uur Lens 7 - Bl.Zwart 7 14.00 uur Overmaas 2- Lens 2 10.00 uur Lens 8 - Lakwa 8 10.00 uur Lens 3 - D.H.C.3 11.00 uur Lens 9. - ··- .D.H.B.RK 3-: · 12.00 uur Lens 4 - den Hoorn 2 13.00 uur Lens 10 ,- Cromvliet 7 14.00 uur Lens 5 - Tedo 2 10.00 uur Gona 6 - Lens 11 14.00 uur 
I:rons. 6 - Vies 4 12.00 uur Rijswijk -9- -=-1,ms 12 12.00 uur 
J .staffelieu· .2 extra ' reserve-beurten i.v.m. niet opkomén, Lens 12 ·zondag 1.1. Verweer mogelijk maandagavond a.s. bij Seko. 
Uitslagen: 

B.T.C.2 Dl.Zwart-1 Lens 1 · 2-1 Lens 7 2-2 Gouda 2 Lens 2 0-0 Lens 8 - B.B.W.2 3-2 Lens 3 - U.B.S.3 . 1-0 Lens 9 - v.v.P.7 3-1 Lens 4 - v.v.P.2 4-2· Lens 10 - de Jagers 3 7-1 Lens 5 - A.D.0.5 ö-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 zijn zondag aanwezig vanaf 9uur op hot veld de heren Ch.Bloks on H.Jaoobi. 

Modderbaden ook gezond voor U? 
Hot is al een oude chinese, goed gewoonte om tegen allerlei kwalen modderbaden to nomen. Sedert .. kort beschikt Lens ook ever deze therapeutische mogelijkheid;· Onder' leiding vàn de vorzorge~ van Lens zal elke dinsdag- en donderdagavond gebruik kunnen werden gemaakt van deze hypermoderne installatie, die vooral mot hot oog op de komende uitbreidingen veelvuldig zal zijn bezet. 1le -tijden, waarop ,.men terecht zal kunnen, zijn: Dinsda5s en donderdags van 20.30 uur - 21.15 uur on 22.00 uur - 22,45 uur. 
Vantevoron dient· èchter wol een afspraak te worden gemaakt, dit met hot oog op· do samenstellin,r van hot modderbad. Adviezen hîoromtront zal de verzorger inwinnen· bij Dhr.Hans Zoet, die met zijn trainingseroepon immer voor oen gèvarieerde samenstelling, afhankelijk van de weersomstandighedop., kan zorgen, waarvoor mijn harte-lijke dank. " 
Kortom: Doe me een plezier en laat de "behandelkamer" vrij, zodat d:iegene, die niet van bagger houdt, ook schoon kan worden behandeld. 

Red.: Wij wisten allane, dat or bij Lens raro "Chinezen"· 
rondlopen, maar het bordje "behandelkamer" hebben 
wij ook nog niet kunnen ontdekken. 

VARIA'S ==--==-!:::;;---= 

Krentenmik. 

Van.daag (maandag) ontvingen wij het bericht van eon ongeluk bij vorhuisonder~ neming 1 t Veentje. Tijdens een verhuizing, die werd verzorgd door ons Seko-lid Dhr.G.v.d.Velde, brak een balkon af. Dhr.G.v.d.Velde wist do val to breken van zijn zoon Gerard - speler van Lens 3 :.. Gerard Jr •. liep hierbij .achter .wel een dubbele beenbreuk op en Gerard Sr. een waarschijnlijk verstuikte enkel. Een medewerker van Dhr.v.d.Velde ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Verdere mededelingen omtrent dit ongoval zijn ons nog niet bekend. 
- Wie is zonder zonde? Lens 1 in ieder geval niet. 
- Ze is leuk, heeft een prettige stem. Zond,ag voor de wedstrijd Lens 1 - Lugdunum 1 kunt U haar weer horen. 
- LENS mul tispo.rtvereniging! Tienjarenplan ? Nee toch ! ? 

Tinus wil nou wel eens weten, wat het bostuur gaat doen ! ! ! ??? 
- Do redaktionele goedkeuring. gaat deze week naar Hans v.d.Kloij, Guido Halleon,. Piet do Jongh, Carel v.d-.Laan on Gorard Duyvesteyn. 
- Erik Valentin vertoeft op het.moment in het Juliana Kinderziekenhuis. Hij is hors.tollende van eon liasbreuk •. Erik, wij. wcmsen jo beterschap on tot ziens op 



onze velden • 

. Lens 9 - V,V,P,6 
Lens 9 heeft in-deze wedstrijd de trou
we aanhang hiot·teieurgesteld. Do op
bouw van de aanvallen was zeer goed,met. 
rustig schuifwerk werd de vijandelijke 
veste.opgezocht, Veelvuldig word het 
V,V.P. goal onder vuur genomen, maar de 
schoten • isten net de juiste richting. 
De V.V.P,-a:mvallen worden veelal vroeg
tijdig onderbroken door de goed ingrij
pende verdediging. De rust ging met een 
0-0 stand in, 
In do rust deed "d.e coach" ( voor niet . 
ingmii jd.en de heer Kuypers) een takt is oh 
zoor sterke set, nl. een pilsje de man 
PROGRAMMA. LENS DAMES 

bij oen 1-0 en 2 pilsjes bij een 3-0 
overwinning. Voor de van nature dors
tige Lens-voorwaartsen bleek dit de 
juiste stimulans te zijn. 
Marcel, Hans en Jos nainen · elk ·eeri · 
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 oen lichte hersenschud
ding aan overhield, aart vooraf 1-iàs 5e
g::ian. 

In oen keiharde wedstrijd hebben onze dames afgelopen zondag bij Postduiven met 
1-1 gelijkgespeeld. Vrijdagavond om zeven uur volgt de thuiswedstrijd tegen Cel·e
ri tas, dat nog geen wed.strijd heeft verloren. Verzamelen 18.30 uur klubgebouw. 
1-foensdagavond 24 oktober wordt op ons veld om zeven uur gespoeld d.e wedstrijd pzs - LEN"S. DZS staat onderaan met 1 punt. 
T<rne speelsters van ons elftal zijn uitgekozen om aan de selektiewedstrijden 
voor het Haags Daoeselftal mee te doen. Het zijn Mary Jansen en Annemiek Guit, 
Suksos! 
De stand in d.e kompetitie is als volgt: 
LENS 5-3-2-0-8 8-3 
SEP 6-3-2-1-8 8-5 
Coleritas 3-2-1-0-5 6-2 
Postduiven 4-2-1-1-5 10-4 
PDK 5-2-1-2-5 8-3 
!I.v.Holland 5-1-2-2-4 3-3 
VDS 2-0-2-0-2 3-3 
GDA · 5-0-2-3-2 3-7 
Duind.orp 2-0-1-1-1 1-4 
DZS 4-(?-:-1-3-1 2-17 

"-

G,D,A,2 ~ Lens-2. Eindelijk heeft Lens A 2 het zoet van de overwinning geproefd 
en bovendien verdiend., Wogen de partijen in de eerste helft 

goedi;egen elkaar op, in de tweede waren wij duidelijk beter. Men hield nu de 
tegenstander goed onder druk en dat r.~ulteerd.e in tweè ga..;e doelpunten, terwijl 
de rust met een gelijke stand was afgesloten, namelijk 1-1. 
Haren 1dj echter in de vórige wed.strijd.en erg lief, nu werd de tegenstand.er feller 
a.=gGvallen, soms wel eens te fel, waardoor het laatste kwartier een.bijzonder 
crimmig karakter kreeg. Niettemin hield men hot hoofd echter koel, waardoor do
eerste twee punten binnen zijn. Alle spelers verdienen lof voor hun maximale- inzö't, 
echter d.oe ik de and.ere spelers niets te 'kort, als ik keeper v.Gossel een extra 
pluim geef voor zijn vooral in de eerste helft magistralo verdedigen. Nu op deze 
weg voortgaande, moeten er beslist meer·punten komen. · 
Do doelpuntenmakers waren Mulder,· G ,Heynen' en Lavooy. 

A,v,Eaggum, 
. . ' ~ LENS POP-AVOND II WOENSDAG 17 OKTOBER, -

1-/oonsdagavond (vanavond?) komen do jonge~e Lensledon, in oasu de pupillen en 
C-klassers, aan d.e beurt om zioh in het beat-, pop- en underground.gewoel te 
storten·, -. · 
René Peek en-. zijn onvolprezen drive-in'-disoothèek zorgt voor het beterG stamp
werk in d.e vorm van alle hits van dit moment. 
En om eens te meer te laten blijken, dat de KA.KA het ook met de jongere groep 
onder d.e Lens-leden goed voor heeft, is de toegang voor ·deze avond. GRATIS !! ! ! ! ! ~ : " . : ~ 

Wij verwachten dan ook een goweldii,é opkomst.· 
HOERft, ! ! ! ! ! KaKa 

Losse Klaverjasavond _vrijdagavond 26 oktober at• • 
Het klaverjasseizoen wordt voortgezet met een losse avond op vrijdag 26 oktober 5 
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a.s. Ook dezo avond is waar door do KaKa georganiseerd in het kader van do voor
bereiding op do Lens-Kerstdrivo 1973. 
Wij verwachten allo gerenommeerde koppels om van deze avond gobrf~~: te ·mak9n: 
om het,oude ritme weer te kunnen terugkrijgen.' 

-~-~ ·(_:.···'·<· KaIÇa . ' 
P R O G RA M M A .. : J u''1('r O R EN 

-· ' ,, -· 
ZONDAG .21 oktober•1973.' '/' Terrein: 
12.00 uur Lens" 2 -. ·:vred.en burch 1 V3 
14.00 uur Lens 3· ·:_.. Vérburoh 2 VJ 
1 3 • 00 uur · Lens 6 - RK.A,V,V,4 V2 
DENK 11.1,Ir. 'KONTRI:SUTIES '' " ' 

ZATERDAG 20 oktober.1973,' . ' 

14.30 uur E,B.O.H.1 - Lens -1 Sohenkels.dijk, Dordreoht 
15. 15 uur O.D.B.2 - Lens 4 Albardastraat 
15. 15 uur Lens 5 - Ooievaars 2 V2 
14.00 uur A.D.0.8 - Lens 9 Zuid0rpark 
15. 15 uur Lens 10 - Cromvliet 4 V1 
14.00 uur Lens 11 - Gona 4 V1 
14,00 uur Lens 12 ·~ D.II.B,RK 2 V2 
14,00 uur Lens 13 - Quick Steps i3 VJ 
14.00 uur Cromvliet 6 - Lcms 14 Rederijkstraat 
12.45 uur Lens 15 - Flamingo's 4 V3 
14.00 uur v.u.c.·14 - Lens 16 Loudonstraat 
12, 4li uur Cromvliet 9 Lens 1 7 Redorijkstraat 
12 .45 uur Lens 18 - Celeritas 9 V1 
12.45 uur Lens 19 - Es-Co 1 V2 
14.00 uur s.o.A.2 - Lens 20 Ockenburgh 
15.15 uur Lens 21 - Lens 22 V3 t, 

Lens 23 - vrij 
DENK WT KONTRIBUTIES 

AFSCIIRIJVIlWEN: 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G,v.d.Steen,,Nunspeetlaan 303~· 
Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 e~ 19,30 uur (uitsluitend in gevalyan ,, 

ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8)·: dhr.J,Hop, tel,94,41 ,59 
B-klassers (9 t/m 15) : dhr.O.Kortekaas; te:)...67,_40,40 .• 

. . . C-klassers (16 t/m 23): dhr.R,Becker, tel.55,94.,_7.1.- . • : .... 
In. noedgevallêm kunn,m de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 on 11 .00 
uur afnellen bij dhr. G.v,d.Steen, tcl."39,86.94 •. ,. ' ' 

1\FKEURHTG:EN: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds de af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt. ·, 

NIET-OPKOMERS:·weffens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgt de volgende speler 
2 extra reserve-beurten: H,Kouwenhovqn. · 
Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan do kompetitie~ 
wedsirijden. In dat geval blijft de verplichting tot betaling van 
de kontributie tot het eind van het seizoen ( 30 juni)• gehandhaafd.· 

KEEPERSTRA-IlHNG: vrijdag 16.45 uur voor S,Bruens en II.v.Kleef 
, 

'zaterdag 10.00 uur voor c.rrarland.en J.Bronger. 
D E O P S T E L L I N G EN: a 

LEITS 1 ': L.Baams, A,:Sq,ven, A,den Boor (2x), J.do Hilster, E.IIoefnagel, A•:Jurig- ,. 
~schläger, A.de Pagter, 'J.v:Rijn, A.Schneider, G,Trommelen, R,Zoun,, 
R,v.Noort, J.Janmaat (2x). Leider:.Dhr.C,Franko. Samenkomst: 13.00 uur 
Lens-terrein. 

LEN'S 2 

LENS 3 

J.Apperloo, M.v.Baggum, R,Bertens, G,Colpa, G.v.Gessel, A.Heynen, 
M,Heynen, J:Janmaat (2x), L.Koning, R,Lavooy, A,Mulder, J.v.Gastel, 
A.den Boer (2x). Leider: Dhr,A,v,Baggum. 
G.Bloks, C,Hooghiemstra, R.IIulselmans, A.Klciwee-t, P.Lcjewaan, G,Lelic
veld, R.v.d.!foer (2x), J~Ppst., B,Ruitorman, II.Stravcr, F,Veoren, J.v~. 
Velzen, Il,Verbarendse. Leider: Dhr.P,JanSen: 



LENS 4 : l!.v.d.BroEik, E.Castenmiller, A;de Groot, R.Heemskork, w.v.d.Linden, ' 
-R;·V:·~f'ux~mbiiri; P.Moyèr, P.v.Rijn, J,Slabbors, M.v.Wassem, P.de' lfolf, 

.A:::::_·. R.v.if.Meer (2x). Lc.ià.er_: ))hr,A.Blok,. Samenkomst: 14;45 uur ingang · 
,:/ o.ri,B.-J.erroin. · .. · · · · · ·· · 

LENS 

LEiIS 6 : ----

• • ~. ' ~ ,, j •· 

A.v.d.Aa;r·; P.Booms, A.Brouwer, R.Guit, A.IIoefnagel, G,Hogervorst,: 
H,!Ceyner:, F,klos, A.Slabbers, J .Tetteroo, J .Wijngaarde, H.Ruyter, 
A.v.d.Berg. Leider: .Dhr,J.Heynen. 

R,Bom, E".Booms, P.Driessen, J.Houtsohilt, F.Jonker, _R.v,d.Linde, 
F.Magnee·; F.v.Oostayon, F.v.Os, J.Ruyters, J.v.d.Voort, J.de Waal, 
D.Kortekaas. Leider: Dhr.F,Flumans. 
Ros.: H.Kouwenhoven. 

DENK J,.;iN KONTRIBUTIES =============--====== 
LENS 9 : A.v.V0lz0n, E,Landman, P.Perreyn, T.de·Kok, R,v.d,Laan, T.Hop, M,Wol

ters, S,Brard, O,Borst, C.Sclumkels, A.v,Kleef, B.de Niet. Leider: 
Dhr.Zoet. Samenkomst: 13,00 uur·Lens-terrein. 

LEffS 10: P.Devilee, P.de Haas, R.v.d.JCruk, J.Lausberg, J.Lustenhouwcr, M,Pepor
kamp, 1,Reesink, J.v.Rijn, J.Bronger, J.Broohard, E.v.Luxemburg. 
Leider: Dhr.N.Drabbe, 

LENS 11 G.Boolhouwer, K.v,d.Ende, R.Leyn,·M~Looye, G.Mahieu, T.v.Maren, 
R. v .d.Me'er, K. v. d,1-!êys, M. v .d.My0, Th;Prins, J. v. d, Wel, M.Prins, 
Leider: Dhr,W.Kouwenhoven. .. · 

LENS 12: P.v.Domburg, li,Uding, Il.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. · 

LENS D.: M.v.Zweden, R,Zetz, II. Wubbon, J .Spol0r, F.Kras, A.Hoenstok,. C.Harland, 
... R~.v.d.Boogaard, R.Blank, R.v,,Leoden, R,Hoppenbrouwers, Leider: Dhr. 
· ' · Dankers . 

Rés.: M.Jansen. 

_L_._Bl_'f_S_·!1·• H. Wubbon, J. Wasscrman, T,Mooyman, L.Oosterveer, R,Kleiwegt, M.de Groot, 
· H,Groene\regën; A.Grimberg,m, A.Gordijn, A,Ellinger, J .Pompen, K. 

LNIS 15: 

LEMS 16: 

Straub. 'Leider: Dhr.Sandifort. Samenkomst: 1).00 uur L0ns-terrein. 

P.Heemsk0rk, A.W.Jansen, J.A.de Kort0, A.J.van Pelt, A,Sipà, 
T.J.Grimberg, R.J.v.Elderen, P.J.Dullaart, A.W.Schmitz, Kerkhof, 
K.Frantzen. Leider: Dhr.M.Verheesen .. 
Res; : L ... Maarsev,rnn. 

DENK kAN !CONTRIBUTIES 

F.Fortman; U.Frantzen, R.v.Loon, R,Noordcloos, A,Overgaau~, 
0

P'.va1-
kenhof, R.Versteeg, C.Vermeulen, P.v.d.Burg, P.Lucas, O.Huis, 
F.v.Velzen. 'Leider: Dhr.A,Wagenaar. Samenkomst: 13.00 uur Lens. 

LElTS 17: R.Bon, W,!Ioynon, E.Kauderer, A.Koe:vo"ts, P,Lelyveld, Th.v.Luxemburg; 
S.v.û.Mocr, J.Riemcrt; U.Vaientin, F.Verbarendse, R.de Kéyzcr, C.v.Book, 
M,,v.Bae;gum:· Leidor: Dhr.W.Michels. Samenkomst: 11.45 uur L'ens. 

\ --- . ..-: 
LEifS 18: Als vorigo w0ek. Leider: Dhr.J.Colpa. . , 
LEIS 19: Als vorige weok. Leider: Dhr.H.Vorbarendse. 

LRIS 20: Als vorige week. Leider: Dhr:R.Peters. Samenkomst: 13.00 uur Lens. 
LE'îS 21: Als ------- bekend. L0id0r: Dhr.w .v.d.Tol. 

Ll!NS 22: Als bekend. Leider: Dhr.,LBauman. 
~ 

!!~îS 23: v:rij. K. Straub zie Lons 14. 
!Cerld1ofs zie Lens 1 5. 

Stand A-klassers t/m 6 oktober 1973. 

t/_m 14 oktober _!21l· 
Lugdunuru 7-11 E.B.O.H. 6- 7 s.v.w. 7- 4 
1 s-GravGncleel 8-10 Katwijk 6- 5 L.F.C. 6- 3 

,. 

v.u.c. 6- 9 v.v.P, 6- 4 Wilhelmus 4- 4 
0.-H .A. 7- 9 LE!ifS 1 6-'4 
1-Tcptunus 6- 8 Lisse 7- 4 • 7 
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Gr.W,II Vac 5-7 Quick-SteJ?S 5-9 LENS 4 ';,·"-~' 5-8 
W es tlandiä. 5-6 Velo · · · 5-9 Vrodenburch 5-8 
Gona 5-6 LEHS 3 4-7 Scheveningc;m 5-8 
G,D.S, 5-6 · D,H.B,RK 5-7 RI{,D,E.O, 5-7 
Nivo 5-6 · St. Voorwaarts 5-4 B,M,T: 5-6 
G.D.A. 5-6 -Verburch 4-3 n.s.o ! 5-6 
v.u.c. 5-6 Gr.W ,II Vac 5-3 Velo 5-4 
R3.va 5-6 Toxas 2-2 O,D:B. 5-2 
Don Hoorn 5-5 G.D,S. 3-2 G.D • .t1.~ 5_1 
Vrodcmburch 5.,.3 Rijswijk 4-2 :\'_'lamingo 's • 5-0 
Duindorp 5-2 Vogel· 5-2 
LEHS 2 5-1 , D,Z,S. · 5-2 . 

- -· ·-
A,D,S. 5-8 Rijswijk 5-10 
Die Ilaghe 4-7 A,D,O. 4-7 
LE!TS 5 5,...7 Rava 

.. 
5-7 

R.A.S. 3"-5 / LE!TS 6 5-:-6 
Wostlandia 4-4 Wit Blauw 5'-6 · 
Ooievaars 4-3 El.Zwart 4-4 
n.v.c. 4-3 Quick Steps , 5-4 
Quick 5-3 Velo 5-3 
Spoorwijk 3-1 RK.A.v.v. 5-1 
Cromvliot '· 5-1 Verburcti 5-0 

JillHO R..."MKWIS 
Wij hebben van de vorom.ging Spuorwijk de ui tnodic:ing ontvangen om dooJ to nomen 
aan con kwis· voor C-kiassers. Verdere ·déelnemend.e verenigingen zijn: 
G,D,S,, A,D,O,, Delfia, Duno en Spoorwijk •.. 
Er zullen vragen word.en gestold op hot gebied van Sport, Muziek, Aardrijkskunde 
en Aleemoen. Elke voronieine noemt dool mot oen team van 8 C-klassers. 
Er zal worden gespeeld. in het klubgobouw van Spoorwijk op. do woensdagavond.en 
7 en 21 november; 12 december, 2 on 16 januari. Juiste aanvangstijd wordt nog 
bekendgemaakt. 
Wij zoeken 8 intellektuole C-klassors, die op deze avonden hun krachten daarvoor 
in·willcm zetten. Gaarne Ópgave aan de he_er G.v.d.Stoen, tei,39.86.94 _of bij een 
van de Juko"- of Puwekoleden op" het terrein: 

!CONTRIBUTIES. 
Er zijn nog zeker 45 junioren·, pupillen on welpen, die. huii. kontributie niet tij
dig hebben betaald, d.w.z. ·over do periode 1/7 - 30/9__;'73, liet gevolg .zal binnen
kort zijn: Opno• on op wanbetalorslijst on niet opstellen voor do kon.tributie 
over hot hele verenigingsjaar is betaald, 
Ouders, a.u.b. voorkomt' dezo·ollonde voor Uw zoon on voor ons. Betaalt nu dirokt 
do door.U .:vo~schuldigdo. kontributie,. 

. . 
Uitslagen Junioren 13/14 oktober 
G,D,A. 1 - Lens 2 , 
Volo 2 ·-·Lens 3 
Lens 4 - D.s.0.4 
Lens 5 - Cromvliet 2 
Rijswijk 3 - Lens 6 
Lens 9 - D,H,L,8 
Scheveningen 8 - Lens 10 
Lens 11 -G.S.C.2 
S. V, G, W, 2 - Lens 12 
Tedo 2 c - Lens 1 3 
Lmis 14 - R,A,S,4 

1973,-
1-3 
3-1 
7:..3 
2-2 
4-0 
1-0 
0-2 
3-1 
4-0 
e-o 
3-0" 

PROGRAMMA PUPILLEN 

PUPILLEN 

ZATERDAG 20 oktober 1973 
12 .00 uur Lens 1 - A,D.O .1 
12.00 uur II,B,S,2 - Lens 2 
12.00 uur Rijswijk 3 '- Lens 3 
11 ,00 uur Ra.va 3 - Lens 4 
12. 00 uur Lens 5 - S, V .G. W. 1 
11 • 00 uur Westorbmrtier 4 - Lens 6 

RIC,A, V, V .12 
Lerts 16 
Lens 17,. 

Juko. 

- Lens 15 , 
-. v.c.s.10. 
- Loosduinen 6 
- Quick-Steps 11 Lens 18 

Westerkwartier 
Oranje Blauw 6 
Ooievaars 8 · 

10 - Lens 19 
- Lens 20 
- Lens 21 

· Blàuw Zwart 15 
Lons_23 

- Lens 22 
- Die Hagho 1-7 

WELPEN 

Terrein: 
V 1 
Dael en Bergselaan 
Schaapweg, Rijswijk 
Zuidorpark 
V3 
Duinlaan 

12-0 
3-1 
1-5 
7-1 
2-1 
0-10 
0-5 
4-6 
1-7 

. 



'• 
. DENK A.1\N KONT,RIBUTIES ·, -,.. . 

~~ . ·,::.:, t' ~- --' ..... ~- ..... 

ZONDAG 21. o'k'.tobér: J 973 voorwedstrijd bij Lens 1 -·.Lugdunum ·1 
l2,45 uur Lens•2.: - Rijswijk 2 . ,,. __ :... ... : :;,• 

MA!iNDAG .·22 oktobe;r- 1973. 
19.00 uur":.Lens .P:,~ :,- Quick Steps··10 

·~• .\. : l •: :/ . • . 

U E L P E N ' - :. ' '"' · ' 

ZATERDAG.20 okto)le'r 11973 
. . 

12.00 uur'·· Lens 1,,::. - 1 s-Gravenzande 
12,00 uur;, G,D.s;'é",· · · · ,, - I,ens 2·, . 
11 • 00 UlU' Loi:is 3., '· · :_ ·:.:; Smnper Al tius 1 
1 O. 30 uur· ' ··cromvliet 3 . - Lens 4 
11 .oo uur Vreci~tiburch 5 - Lens' 5 

DENK !.f,N KONTRIBUTIES --===------. -~-------
,U'SCIIRIJVINGEN: 

sv 1 V2 
Erasmu,rneg 
V3 
Roderijkerstr, 
Vredenburchweg, Rwk. 

Schriftelijk( vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G.v.d,Steon, Nunspeetlaan 303, 

Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval vah 
ziekte), tel. 66,13,14 Klubgobouw. 

In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen not:; op zatord/;l,gochtond tussen 9,30 
on 9,45 uur af~ollon klubgebouw. 

AFKEURINGEN: Bij slechte weersomstandigheden stc.ods eerst de afkouringslijston 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen eri Welpen" \ermeld, "GOEDGE
KEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen. IN DIT 
GEVllL f!l,~G ER DUS NIET TELEFONISCH WORD:i!N GELiFOID,!EERD NAAR EVENTUE
LE AFKEURINGEN; 
Staat bij do,afkeuringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan raoet als volgt worden gehandeld: Voor 
de th~iswedstrijden raoet juniorenlijst worden geraadploegd. Zijn :ae 
wedstrijden van Lens 5, 10 en 18 goedgokourd, dan gaan ook do Pupil
len- on Welpen-wedstrijden op ons veld door, Uitsluitend voor do uit,
wedstrijden raag in dat geval telefonisch worden goïnforraeerd, of 
hun wedstrijden doorgaan. (Tel.66.13, 14,) on wel zaterd,i.gochtend , 
tussen 9.30 en 9,45 uur. ~ 

D E· 0 P S T E L L I N G E U: 

LENS I' 1 !,!,v,Zwol, L.Janmaat, R,v.d,Ho'ek, M,Leyn, R,Groon, R,Miehols, 
R,Bloks, F,Lekaheni;t, J.v.d.Nicuwcnhuisen, F,Rcns, M,Vconraan, 
R,Loveriks, Leider: Paul v.d.Steen. 

LENS P 2-: R,v.Ooston, C,Odonkirchen, R,v,Baggum, R,Rademaker, P.Eys, F,Blom, 
M,Rutg0rs, P.de Groot, O,Kilnemmm, J,Schipperen, R,dc Boor, A,v,d. 
Burg, M,M0erman. Leider: Ro_b Iloefnag0l. Samonkorast, 11.00 uur Lens-

LENS P 3 

LEl'TS P 4 

LENS P 5 

LENS P 6 

terrein. 

P.Scholtes, F,Tolenaars, R,v.Dijk, E.v.d,Harst, R,Wassorman, R,Was
sorraan, B,!Ionkcs, G,dc Kok, M',Ras, Ii,_y,Rijn, B.v.d.Kruk, E,Swart ... 
Leider: Otto Kortokaas. Samenkomst: 11,00 uur Lens~terroin. 

R,v.Ruyven, D,Frankcn, R,de Gruyter, J.Raaphorst, R,Fromborg, 
R,d0 Haas, J.v.Straalen, R,Buys, J,Schnoidor, T,Wandcrs, M,Riemen, 
P,Krol. Leider: Joop lfauloman. Samenkomst: 10.00 uur Lons-torrein, 

,f . ' . 

F,Jiooghicmstra, E,Buyscn, R,Grimborg', P,Tottoro, F,Wèlline;, B,!Iop
penbrouwer, !,l,Senten, M.Lustenhouw0r, E,Sandifort, F, Valkenhof, 
R.Matthijsson, J,Krijgsman. Leider: Dhr,Jioppenbrouwer. 

R,Borgenhcnogouwen, R,Bo0lhouwor, F.Dullaart, E,v.d.Hoevon, G,Bont
velzcn, M,Uilraor, N,Noort, I.Ovorklift, F.v.Gorp, M,lfolling, L,Steo
raors, V ,Pag_uay, I. v .d.Zwan. Leider, Coen !Iooghi0mstra, Sam0nkomst: 
10,00 uur Lens-terrein. 

DEtfK i,.tlN !CONTRIBUTIES 

·---. 

LENS lI 1 M.v.d,Lans, JI,Valentin, 
J,Odenkirchcn, W,Colpa, 
Leider: Hans Zoun. 

R.Groon, R,do Jong, R,v.d,liook, M.v.Adrichem, 
L.v.Rijn, D, Pronk, E,Eykolhof, B,!Iceraskcrk. 
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LENS W 2 

LENS W 3 

LEirn W 4 

LENS W 5 

• 
' . . K,Boon, B,Roozondaal, E,Perreyn·, C,Bergmans, R,Harland, T·.Har~ét.nd, .• 

R.Kanis, W,de Jong, J.Ve0nman, J,Wasserman, P.v.Es, Leider: Guus Hey-t' 
nen. Samenkomst, 11,15 uur L,ms-terrein. ---·-- • 

J.Greove, M,]on, B.Driessen, R.Franke, A.Franken, C,Hoofnagel, Rudio 
Houweling, I.Kaffa, N ,Niggebrugge, A.Kuiper, M,Dutree·.' Lèid0r: 
Jos v.d.Ende. · /;;,\:' 

-~;1. 
H,Zock, A.v.Gorp, Ronald Houwelihg, J ,Koevoets, Mlv,d,1follen, 
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-terroin, 

M,v,Houdt, E.Jager, E.Motselaar, J.Riemen, J.Schuemie, J.v,d,Spieeel, 
J.l,v.lfolzc:m, M.v. Velzen, B,Boelhouwer, L,v,Leeuwen, M,v.d,Boogaard. 
Leider: Dhr,Riemen. Samenkomst: 10,00 uur Lens-terrein. 

Uitslagen Pupillcm · en llelpen: 
1ëïïs-P 1 - Vredenburch 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. l1 3 0-2 
Celeritas p 3- Lens P 5 5-0 
Lens P 6 - v.c.s. p 4 0-4 

Celeritas p 3 - Lens P 5 
Verdiend door Celeritas gowonnen, omdat er veel moer 
en er word ook voel moor samengespeeld. Dit moot bij 
zich oens_.aan zijn plaats hield. Niet met z 1n tienen 
want anders kan '.je de bal niet afspelen, 

in de ruimte werd gespeeld 
ons ook kunnen, als i.ederoon 
om de bal heen oircultircn, •· 

Nou ja, oen volgende keer beter. 
Do Leider: 

1-fOENSDAGMIDDAG ! ! ! 
Do eerste wedstrijd, die afgelopen woensdag word gespeeld, was Real Madrid - Ba:,:--• 
celona. Dit was de eerste keer, dat Barcelona de beschikking had over Cruyff, hot-• 
geen in do uitslag ook tot uitdrukking kwam, Barcelona won mot 7-1, waarvan 4 
doelpunten door Cruyff werden gemaakt. 
llayern München wpeelde toéon A.C.Milan met 0-0 gelijk, Beide teams bleken oven 
sterk. Do laatste wedstrijd was Feyenoord-Ajax. Togen de verwachtingen in heeft 
Ajax (met ~,ind mee) de gehele eerste helft kunnen aanvallen, maar slangde or door 
hot sterke verdedigen van Feyenoord niet in om .to sooren. In d-e tweede helft 
werden do rollen omgedraaid.. Feyonoord (nu met wind mee) kon naar hartelust aan-
vallen on kwam ondanks de enkele gevaarlijke uitvallen van Ajax nàuwelijks in 
moeilijkheden, Ti~n minuten voor tijd kun do pas aangekochte linkerspits, Ronald 
v/d lloek, met con keïhard schot Feyonoqrd op .1-0 breng0n. In de laatste minuut 
r.makto lfico Noort or 2-0 van'. Alle drie, do wo\l.strijden_ werden gefloten door Jos 
Koetman. 
De stand is.nu: Poule I 

Feyenoord 
Bayern M, 
Real Madrid 

4 - 8 
4 3 
4 - 2 

PROGRAMJ-1[.tl'VOOR WOENSDAG 17 oktober-1973. 

14,00 uur: 
14.45 uur: 
13. 30 uur: 

Ajax - Bayern München 
Feyenoord - Barcelcn~ 
Real Madrid - A,C,!ülan 

Ied.eroén moet om 13.30 uur aanwezig zijn, ===== 

Poule II 
Ajax 4-6 
A.C,Milan 4-3 
Barcelona 4-2 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN ==-======---=--==---====---====-=======--== 
. AANVULLING BEHOEMii'TG nr SEKO 

.. In de vorige Lens revue 
H(arry) Z,Jac'obi. · 

is ten onrechte de naam weggevallen van ons Sekolid 

NIEUWE LEDEN · 
991 R,M,Arnold 
992 J ,M,Hooft 
993 A,E.v,d,Schenk 
994 L,Tokkie 
995 E,A,M,Vos 
996 R,Wannee 
997 C,J,M.van Beek 

nr BALLOTAGE 
R,A.M;v.d.Bemt 

20-07-63 (P) 
27-05-58 (B). 
05-03-66 (w} 
01~04-59 (B) 
07-06-65 (w). 
28-10-64 (w) 
17-12-28 (NS-}" 

29-10-49 (s) 

KLAVERJASAVOND VRIJDAG 26 OKTOBER 1973,. _ 

Wezelrade 29c 
Wormerveerstraat 13 
Hofzicht 10 lvateringen 
Erasmusweg 1591 
Beresteinlaan 427 
Ruimzioht 144 
Pr,Hendrikplein 3a 

L.v.Meerdervoort 990 

671537 

01742-3815 
673639 
674668 

336323 

253539 

Hog even Uw attentie voor de losse klav~'rjasavond, die a.s. vrijdagavond door de 
KaKa wordt georganis.ee:::-d, .. 
De aanvang van deze avond is bepaald op ~0.30 uur. Een vriendelijk ver~oek aan 
alle klaverjasfanatici om as-'t-effe kan op tijd te zijn. 
Als laatste(?) gelegenheid voor een warming up voor de Kerst-drive ac4t de Ka!Ca 
deze avond voor de gerenommeerde koppels bijzonder geschikt. 
Prijzen zijn er vanzelfsprekend in voldoende mate aanwezig .• --

KaKa 

PlioGRAMl!A=SENIOREN = VOOR=ZONDAG=28 OKTOBER= 19J3, 
Sc4eidsrechter: 14.00 uur. m<:.A.v.v.1 - Lens 1 

· J ,Bakker 1 O.:QO uur Overmaas 2 - Lens 2 
G,Mullenders 11,00 uur Lens 3 - D,H,C,3 V1 G1 L 6/4 

13,00 uur Lens 4 - den Hoorn 2 V:1 G2 L 5/3 · D,Netten 
D,de Rouville ·10.00 uur Lens 5 - Tedo 2 V2 G1 L 5/3 R,M,de Kok 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 v.steenbergen 
10.00 uur Lens 8 - Lakwa 8 V3 G2 L 5/3· J,Hendriksen 
12,00 uur Lens 9 - D.H,B,RK 3 V3 G2 L 4/2 J,Jansen 

B,Mitra 14.00 uur Lens 10 - Cromvli~t 7 V3 G2 L 5/3 L,v,d,Lans· · 14.00 uur Gona 6 - Lens 11 
R,v.Zweden 12.00 uur Rijswijk 9 - Lens 12 
n.aangèwezen 

LIGGING DER VELDEN: 

RK,A.v.v. 
Overmaas 
Gona 
Rijswijk 

- Sportpark "De Heuvel", Heuvelweg, L' dam (lijn 6)' · 
- Sportpark "Varkenoord" a.d.Stadionlaan 15, R'dam-Z, 
- Beresteinlaan 
-. Sportp_ark "Irene", Sch~apweg,. Rijswijk 

VERZA~IBLEtf : 

Lens 11 - 13,15 uur Klubgebouw 
Lens 12 - î1.00 uur Klubgebouw 

AVONDHEDSTRIJD: 

Woensdag 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 

' 

t 

1 



' 

Lens 7 · · Lens 8 · . Lens 9 Lens 10 
. . . aJs. 1?.g!.csi.i:id • 

J.Witting naar 8 
.als bekend 
met J,Witting 

.· .. . .als bekend ...... als bekend···-· .. 

Lens 11 
· als · btikend · 

Lens 12 
·ais bekend 
met M.Rozendaai 

AFSCHRIJVIl'IGEN: Op de bekende tijden en plaatsen en onder de nummers laatstelijk 
gepubliceerd. De heren aanvoerders 'dienen zich, ook' al hebben zij 
,geen afschrijvingen, vrijdagavond tussen 21 en 22.:00 uur in ver
bindin,g te stellen met Dhr.J .v,Wassem, tel.68.65.11. 

Vanaf 9 uur zijn van de Seko de heren Ch.Bloks, R.Bo~ en H.Jacobi aanwezig, 

Programma Senioren voor zondag. 4.november 1973. 
14.00 uur Wilhelmus 1 - L_ens 1 , 14.3_0 uur 
11.00 uur Lens 2 - St.Volharden 2 12.00 uur 
11.00 uur D,H.L.2 - Lens 3 10.00 uur 
10.00 uur H,B.S,4 - Lens 4 · 10.00 uur 
14.30 uur Velo 3 - Lens 5 10.00 uur 
12.00 uur v.u.c.7 - Lens 6 11.J0 uur 

Lens 7 
D.S.0.3 
Wippolder 7 
Lakwa 7 
Lens 11 
Lens 12 

Po-stalia 4 
Lens 8 

- Lens. 9-., . 
- Lens, 10 . 
- H.D.V.7 
- Flamingo's 8 

De volgende spelers worden niet mee;r ,opgesteld i.v.m. kontributie schuld: .. 

Selektie 
R.J.Fortman 

Se elftal 
R,G.v.d,Vi,lde 

3e elftal 
J.P,Verheugd 

9e êi:rtal 
J.A.Borst 

5e elftal 
P.J.Schouten 

10e elftal 
_ L,U,Egberts 

7e èlftal 
P.L.Rossit. 

12e elftal 
D,Kortekaas 
J.W.Verhoef 

De H.ll.aahvoerders mogen deze spelers beslist NIET opstellen, 

R.K.A.v.v. - Lenig en Snel 

,, 

Als de weergoden het toelaten, speelt Lens zondag in Leidschendam tegen R.K.A,V.V. 
De Leidschendammers bezitten evenveel punten als Lens: zij hadden hier echter één 
i-redstrijd' meer voor nodig. R,K.A.V,V. heeft dit seizoen een niet zo'n goede st;i.rt 
gehad-•.. Jfe)_ls:waa'r. ws,:ç-d er pas één nederlaag geleden ( 2-1 tegen Texas/D.H.B. uit·), 
er werd ook pas éón overwinning geboekt (3-1 tegen Blauw-Zwart). De Leidschendam
mers spelen echter· ieder jaar een hoofdrol in de kompetitie en zij zijn dat ook 
cli t jaar weer van plan. De gebroeders :Bolle boom zullen het zondag Cees v.d. Beek 
c.s. bijzonder las-tig maken. De achterhoede 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 onzen ·een zware wedstrijd worden in Leidschendam. 
Wij vertrouwen echter op Uw steun! 

LENS 2. 
Ifot tweede gaat proberen het punten
totaal wat op te-vijzelen door in Rot
terdam O~ermaas 2 te verslaan. 
Overmaas heeft 6 punten uit 5 wedstrijden 
en Lens 2 slechts 3 uit 6. 

.. 

Averechts. 

LENS 3. 
Het derde zal de topper tegen ~OGB 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 heeft • 

Vanavond (woensdag 24 oktober) speelt ons dameselftal op de Hengelolaan tegen het 
onderaanstaande D.Z.S.; aanvang 19.00 ti.uri verzamelen 18.30 uur, 
Om de fraaie po,rai tic aan 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, en behaalde tot nog· toe 
3 punten. Wij verwachten echter; dat dit elftal nog veel punten zal 
binnenhalen. 

Stand onderste 5: 
8, Uit Blauw 6-5 9-7 
9, B,1-1.T. 5-3 8-12 

10. LENS 6~3 8-14 
11. Westerkwartier 4-2 5-9 

2 12. Flamingo's 6-2 10-16 



. 
Lens 6 is praktisch hetzelfde elftal, 

De jongens van Frank.Straathof 
dat vorig jaar in de 1ste klasse speelde, 
zijn nog ongeslagen. Jongens, houden zo_.· 

Stand bovenste 6: 
1 • LEUS 6-11 
2. Duno - 6- 9 
3,Gona .6-9 
4. v.r.o.s. 6- 9 
5-.-·a.D.A. 6- 7 
6. RK,D.E.O, 6- 6 

25-10 
22-10. 
18- 8 
14- 7 
18-16 
14-10 

\ 

Lens 7 heeft het dit jaar in de tweede klasse L bijzonder moeilijk. Wij zien 
echter Ton Hoek - Gerard Duyvesteyn c.s. nog de nodige punten behalen, 

Stand óhderste 6: 
7. Postduiven 6-6 
8, LEHS 5-3 
9, Quick 6-3 

10. ].H.L. 6-3 
11 • P<fatalia 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 met slechte r0sultaten af. 
De jongens, die spolen ondor de bezielende leiding van Gerard van der 
Kleij, zullen nog hard moeton vechten. 

Stand ondersta 6: 
7. H.:B.S. 5-5 19-19 
8. Lakwa 6-5 18-18 
9. LE!TS 6-5 14-15 

1 o. G.D,S. ·6-4 9-25 
11 , Texas/D,H,B. 5-3 9-21 
12. n.M,T. 6-1 7-45 
Dit is een.overzicht van Lens 5 t/m Lens 8. Wegens ruimtegebrek konden wij 
Lens 9 t/m 12 deze week niot.plaatsen.-Deze elftallen komen volgende week aan 

• ~e beurt· Averechts. 

WJ\NBETALERSLIJST 

Ondanks de vele oproepen tot betaling van dé kontributie voor het seizoen 
1973/1974 zijn er helaas nog een flink aantal leden in gebreke gebleven, Deze 
leden worden met ingang van heden niet meer opgesteld, totdat zij hun kontributio 
tot en met 30 juni 1974 hebben betaald. De namen met de verschuldigde bedragen 
luiden al_s volgt: . ,. _. 

Senioren: Junioren: 
A,F.Albers Fl.116,- R,A.Bortens Fl. Bo,-
J.A.Borst 116 ,- A,Bijnagte .. . Bo,-
L;W,Egberts· 116 ,- il 

H,C,du Chatenier Bo,-
R.J,Fortman 116 ,- ;M 

R.C.Duyndam Bo,-
G.J.Hoogorvorst . 116 ,-

~ 
A.H.Fortman Bo,- · ' 

D.Kortekaas 1. 16 ,- .M.A.de Groot 90,,-
P.L.Rossit 1°16,-

0 
A,H,de Groot 90,-

P.J.Schouten 116 ,- P. de Ha'?:s Bo.,-
R.G.v.d.Volde 116 ,- A,W,Hendriks 85,-
J.P,Verheugd 116 ,- .R. v. Iperen Bo,-
J.W,Verhoef 116 ,- F,H,Klos Bo,-

2\.,. C.J,Wolters 116,- R,A.Koevoets ·~ ·~ Bo,-
G.M.Wouters 116 ,- % J,Q.Lausberg Bo,- --~ 
Pupillen: '/,'/ L _R.A.v.d.Leeden Bo,- . ,c ~/ 
A,H.van Gorp 64,- 'by,/} J .c.Lustenhouwer Bo,-

. /,~~ /1;:; Q.A.v.d.Meys Bo,-
F.J.van Gorp 64,- Bo,-

,~~'{ P.W.de Groot 64,- ~,,~ F.Mooyman 
F.Plugge Bo,-

C .A ,Hoefnagel 69,- J,Pompen Bo,- ·~ F,J.v.d.Hoeven 64,- . .,/1 Y. 
v.i-r.Pouw Bo~- 1/:,ol- , r J.U.!Iof 64,- H.D.Ruytcr Bo,-

J.Kocvoets 64,- B .,\. Vaske 80,-
J.G.Kortman 64,- R,J~Zetz Bo,-
R.van Leeuwen 64,-
!LC.Lustenhouwer 64,- 3 
:i3.R.Roozendaal .. 69,-

,_.. . .. 



Dames: 
!,! , J , do Bruyn 
P.J,Hendriks 

121 ,-
116 ,-

VARI!JINTJES. , ,, .. ,· . .c ,,, ~•· 

,, • j 

.,. 
Een dankbetuiging ontvingen wij van Miep van Rijn...:Beumor voor de vele blijken 

van belangstelling on moolovon tijdens de ziekte en na het overlijden van ;. 
haar man: zij waren voor haar en de kinderen een grote steun in doze·moeilijke 
~~- ' 

- Alle eendjes zwemmen in het water •••.• Voor mensen zonder.zwemdiploma is de 
toegang op. onze terreinen tot nader order ontzegd·, · 

- lfilt 11, tijden·s het heien niet op de paal gàan zitten, we hebben n.l. nog maar 
voor twee wedstrijden verband. 

- Dat komt, omdat er zoveel wanbetalers zijn. . .. -· 

- Heeft U de krantenbak al gGleegd? Wij zijn nog lang,niet stapelgek, . 

- Wij zoeken nog iemand, die 's-zondags tijdens de wedstrijden van ons keurte',l,m· 
het scoringsbord voor zijn kop wil hebben. 

- Be,n t U al getript, geflipt 

BOUWAKTIVITEITEN=1273, 

of get(r)apt? ' ' ' 

Een ieder, die de laatste weken 
kleodgebouw een toestand kunnen 
van eon kipperen. 

op ons terrein 
ontdokken, dat 

. .. .,' ~ 

is geweest, heeft naast hot eerste 
voora~ in hot.donker· veél_w;,ig 1iëoft 

Haar laat U niet misleiden, onze voetballende dames kleden z:i,ch nog stoods in hot 
kloodgobouw om. Het is bij nader bozion do werkkeet vàr{hot.aannomofábquri~jf, ..... 
dat onze "homo" gaat uitbreiden. ., 
lîiomand minder dan Cor Peoters zal tijdens dozo werkzaamheden als coördin,ai;or, -
optraden on ons regelmatig op de hoogte houden omtrent de gang van zaken, 
Als do woèrsgesteldhoîd ·het· toelaat, zullen èr begin november· ca. 79 .. betonpalon 
worden goheid, zoals U ziet, oon degelijke ondorgrond. Medio dooembor hopen de 
bouwers aJ.le beton te hebben gestort. .. 
Bbgin februari, nog stoods ijs on woder diononde, moot het gehele gebouw.wator_-
dicht zijn: in dit watorigo land boslist geon overbodige luxo. · 
Eind april·moet hot opgedragen bouwgodoelte gereed zijn, waarna het nog wel enige 
tïjd zal vergen, do aankloding te vorzorgen en do inventaris aan te passen, 
Hij wensen a.~lÖ betrÓkkon goed woer en vool sukses toe! 

CoCo 
PROGRAMMA JUNIOREU 

ZONDAG 28 oktobor 1973, Terrein: 
12.00 uur Wgstlandia 2 Lens 2 äë9stwëg, Naaldwï'jk' ·, 14,30 uur G,D.S,3 - Lens 3 Erasmus weg 
15.00 uµr Wit Blauw 2 - Lens 6 lfostvlietweg, Voorburg. 
ZATERDAG .27 oktober 1973, 
14,30 uur v.v.P.1 Lons 1 Zuidorpark 
15.00 uur Lens 4- Schevoningen 4 V2 

Lens 5 vrij 
15.00 uur Lons 9 D.S.0,6 V1 
14.30 uur B,M,T,4 Lens 10 Hongelolaan 
14.00 uur P,D,K,2 - Lens 11 Duinlaan 
13.45 uur O.D.B,4 Lens 12 ·' Albardastraat 
15.00 uur v.v.P.8 - Lens 13 Zuidorpark 
15.00 uur Lcms 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 1 7 - B.M.T,6 V2 

Lens 18 vrij 
12.30 utir Lens 19 - Rijswijk 16 V1 
11 .15 uur Lens 20 R,V.C.16 V1 
12,30 uur Lons 21 - R.A.S.6 V2 
12,30 uur Lons 22 Triomph 4 V3 
11 , 15 uur Loosduinen 8 - Lens 23 Monsterseweg, Loosduinen 
APSCHRIJVINGEN: 

4 
Schriftolijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v,d..Steon, Nunspé~tla.a.n: 303, 
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Telefonisch: vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval ·vai'.i· 
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/m 23): dhr,R,Bècker, tel.55,94,77 •· 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11.·00 
uur afbellen bij dhr,G,v.d..Stecn, tel.39,86.,94, · ·· · 

AFKEURilTGEN: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden stee.d.s de af-.·' 
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hier
over niet verstrekt, 

IIBEPERSTRAINING: vrijdag 16,45 uur voor S,Bruens en J.v,Kleef, 
zaterdag 10,00 uur voor R.van Domburg en J.Bronger. 
Deze training gaat altijd door! 

DE OP S T .. E L LINGE N: ====---=--===------====-------. - --

LENS 1 ---
LEl.rn 2 

LENS 3 

LfilTS 5 

LfäïS 6 ---

als vorige weck (Je.den Bocr,'·.:r.Janmaat (2:x:). Leid.er: Dhr.C,Franke, 
Samenkomst: 13,30 uur Lens-terrein. 

1 

als vorige week (A,d.en ]loer, J.Janmaat (2:x:), Leid.er: Dhr,A,v.Baggum, 
Samenkomst: 11. 30 mi'r Westland.'ia-terrein. 

als vorige week, Leid.er: Dhr.P,Jansen. Samenkomst: .14,00 uur G.D,S,
terrein, 

als vorige week, zond.er R,v.d..Meer, met R,v,Hoek en J,Hollink. 
Leider: Dhr,A,lllok. 

vrij. 

terrein.' r 

als vorige wco_k .• Leid.er: Dhr.~.Fl. umans. Sc,,menkomst:. 14.,00 uur rens-

L"EN'S 10: 

A.y:Velzen, E,Land.man, P,Porr'?yn, T,d.e Kok, R,v,d.,Laan, T,Hop, 
M',W9iters, S,Brard, O,Bo:rst, C,Schenkols, A.v,Klcef, B,d.e Niet. 

'Lei'êl.er: Dhr,H,Zoet. Samenkomst': 14.30 uur. 1 '.'. 

P.Devilee, P.de Haas, R.v.d.,Kruk, J,Lausberg, J,Lustcmhouwer; OO,Peper~ 
kamp, L,Reesink, J .v,Rijn, J.Bronger, J ,Brochard., E.v,Lu:x:omburg, J 

R,Hofman. Leider: Dhr,!T,Drabbé, Samenkomst: 14.00 uur Lens-terrein.·:·· t 
LillifS 11 :· 

. ., . ~- -~ ' . • 1 " . ,_-

. C!, Boo lholiwer, K,v.d.,Endc, R,Leyn, M,Looye, G,Mahicu, T,v,Maren, 
R, v ,d..Meer, K, v. a.:1.ieys, M, v ,d,izye, · Th.Prins, J, v, d, Wel, ]~.Prins, 
Lc:iidor: Dhr,1-f,Kouwonhoven, 'Samenkomst: 13,15 uur Lens-terrein, 

LfilTS 12:' P,v,Domburg, H,Ud.ing, H,Coli, P,v,Duyi;_, P,Blom,_C,Lipman,.R,Wijsman, 
· · •,•F,Kortekaas, L,Lojewaan, D.v.d..Zwan, W,Groen, R,Sand.ers. Leider: 

Dhr.Bijstervcld, Samenkomst: 14,15 uur Lens-terrein, 

zie:, vorige ·week· (H,ci,Wubben). Res,: 1,1,Ja.YJ.sen. Leider: Dhr,Dankers: · 
' ,., .~ ' ' -- ,. 

.,, . 
13 :' LEJIS 

LENS 14: zie vorige weck, mot H.!Ioppenbrouwèrs. Leider:., Dhr. Sand.ifort, 

LENS 1 5: ziG vorige week, met A,,W .do Jong en W ,R,Rots. Leider: Dhr',M;Vorheoson. 
" LillTS 16: al'i; vorige week.' Leid.or:' Dhr.A.\iag~naar. 

LENS 17: · als vorige week: Laidor: Dhr. W ,Michels. 
~ ..... 

LENS 1 8: vrij. H,Hoppenbrouwcrs zie-Lens 14. · · 
A,do Jong zie Lens 15, 

LENS 1 9: als vorige week. Leid.er: Dhr,H,Verbarend.se, ' 

LErTS 20: · als vorige week • Leid.or.: Dhr,R,Peters. . 
LEI/S 21 : als,.bokond. Leid.er: Dhr, W; v.d., Tol. 

LEI-TS 22: als ---- bekend, Leider: Dhr,A,Bauman. 

I,ElfS 23: als bekend. Leider: Dhr,A,Banning. Samenkomst: 1 O .15 uur Lens. 

PROGRAMMA PUPILLEN EN HELPEN' 

PUPILLEN 

Z,~TERDAG 27 oktober 
11,30 uur Velo l 

"11 .30 uur Lens 2 

1973, 
- Lons 1 

, · .- 0 ,D.B, 1 

Terrein, 
iaörëïwëg, 
V2 

Wateringen 
5 
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~-11 , 30 uur Lens 3 · - K.M.D.1 V3 
10.00 uur D. V ,_J ,.1 - ~ens 4 Schaapweg 
12.45 uur Vr.edenburch 5 - L~ns 5 Vredenburchweg, Rijswijk 
12.45 uur Tcn.egido 3 - Lens 6 Voorburg 

WELPEN 

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 

1 o. 30 uur Lens ·5 Valkeniers V3 
AFSCHRIJVING:EN: 

Schriftelijk 

Telefonisch 
vóór vrijdagavond 18,30 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 Klubgebouw. · · 

In noodgevallen kunnen de pupillen en ,re·lpen nog op zaterdagochtend tussen 9.30 
on 10.00 uur afbellen. Tel.66.13.14 klubgobouw. 

AFKEUB:INGEN: Bij slechte weers·omstandighoden steeds eerst do afkeuringslijsten 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en Welpenir vermeld: "GOEDGE
KEURD", dm, s,teeds naar veld ,of punt van samenkomst komen. 
IN DIT GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDilî GEINFORMEERD NA.i,R 
EVEt,TUELE AFKEURINGEN. 
Staat bij do afkeuringsadressen bij "Pupillen on Welpen" vermeld: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dm, moet als volgt worden gehandeld: Voor 
de thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn do 
wedstrijden van Lens 4, 9 en 16 goedgekeurd, dan gaan ook de Pu
pillen-' tin Welpen-wodstrijd!en op onff veld door. Uitsluitend voor do 
ui<twodstrijden, mag in dat geval ·telefonisch worden geïnformeerd, of 
hun wedstrijden doorgaan.(Tel.66.13,14,) en wel zaterdagochtend 
tussen 9.30 en 10._QO uur. 

D E O P S T ·E ·1 L I U G E N: '.-------------------,--------
L:El'îS P 1 M.v.Zwol, L.Janraait, R.v.d.!Ioek, M,Leyn, R.Groen, R.Michels, R,Bloks, 

F,Lekahena, J.v.d.Nieuwm:ihuisen, F.Rens, M,Veenman, R,Loveriks •. 
Leider: Paul v.d.Steen. Samenkomst: 10; 30 uur· Lens~terrein. 

LEl'TS P 2 : R.v.Oosten, C.Odenkirchen, R.v.Baggum, R,Rademaker, P.Eys, F.Blom, 
M.Rutgers·; P.de Groot, O.Könomann, J.Schipporen, R.de Boor, A.v.d. 
Burg, /.!.Meerman. Leider: Rob lloefnagol. · 

LEHS P 3 P.Scholtes, F.Tolenaars, R.v.Dijk, E,v.d.Harst, R,Wasserman, R,Uassor
man, B.,!Ionkes, G.de Kok, M.Ras, L.v.Rijn, B.v.d.Kruk, E,Swart, 
B,Vester. Leider: Otto Kortok,aas. 

LEtrS P 1 R,v.Ruyven, _D,Fr,;,.nkon, R,de Gruyter, J ,Raaphorst, R,Fromberg, 
R,do··naas, J.v.Straalen, R,Buys, J.Schnaider, T,Wanders, M,Jhemen, 
P.Krol, N .Noort. Leider, Joop Meuleman. Samenkomst:. 9,00 uur Lens-

î""TS p 5 F II h. t "'·Buy . . G . b . T tt 1T 1 ( terrein, ~..,,,, • oog iems ra, ~- sen, R. rim erg, P. e ero, F. ·o -
ling, B,Hoppenbrouwor, M,Senten, M,Lustenhouwer, E.Sandifort, 
F.Valkenhof, R,Matthijssen, J,,Krijgsman, C.de Kloyn. Leider: Dhr.Hop
ponbrouwer. Samenkomst: 11.45 uur Lons-terrein. . . 

LENS P 6 : R,Bergonhenegouwen, R.Boelhouwer, F,Dullaart, E,v.d.Hoevon, G,Bent
velzen, M,Wilmer,. I.Overklift, F.v.Gorp, M,Welling, L.Steer.iers, 
V.Paquay, I.v-.d.Zi:ran, R.Arnold. Leider: Coen Hooghiemstra. 
Samenkomst: 11,30 uur. 
Ouders met auto's s.v~p. voor vervoer zorgen. 

LEHS.lf 1 M.v.d.Lans,. R.Groon, R,de Jöng, R.v.d.Jiook, M.v.Aa'.richer.i, J.Oden
kirchen, W,Colpa, L.v.Rijn, D,Pronk, ]).Eykelhof, B,Heemskerk. 
Leider, Hans Zoun. sn:menkómst: 10.45 uur Lens-terrein. 

LEN"S W 2 IC.Boon, B,Roozondaal, E,Perroyn, C.Bergmans, R,Harland, T.!Iarland, 
R,Kanis, W .de Jong, J. Veonr.ian, J .wasserman, P.v,Es, J .Rombouts. 
Loidor: Guus Heynen. 

• 
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" J.Greeve, M.Bon, B.Driessen, R.Franke, A.Franken, C.Hoefnagel, !:~ê,_]f_J : 
Rudie Houweling,. I.Kaffa, N .l'liggobruggo·, A.Kuipor, M.Dutroo, A.v.Pruys-
sen .• Leidór: Jos, .. v.d,Enae •. ZD.ll!enkomst: __ 11.15 uur Lens-terrein. · 

LE!îS_rL4.:: .J!.._?.,o_c}::,:::\•V:•Gorp,·Ronald Ilouwolin(s, J.Koovoots; M,v.d.Wallen; E,v.DÓp, 
M,v.Boheemen, R-.de Kroon, R.v.d,Boogaardt, E.Warmenhoven, M.v.d,Boo-,-. 
gaard~ B;Boelhouwer. Leider: Lex v.d,Moer. Samónkomst: 8,30 uur Lons-

terreii.n,.' ·. ·: (Att~nt~~: vanwege de verre. uitwedstrijd ga;rnc zovool 
mogelijk auto I s). . _ . . . . 

LEiTS W 5 ·: A.v.Blittèrswijk, M.v.Houdt, E,Jagor, E.Motsclaar, J.Riemon, J.Schuoraie, 
J.v.d.Spiegol, M,v,Melzen, M,v.Velzen, L,v,Leeuwen, E,Vos, A.v.d.Schcmk, 
R.Wannee, Leider: Dhr,Riemen, · 

TRLINING B-en C-KLASSERS, 
Hu het weer duidelijk is verslechterd, kor.it het regelmatig voor, dat er aan hot· 
buitenhek een bordje hangt "terrein_ afgekeurd", d.w.z. do wodstrijdvelden. 
Op de trainingsstrook kan er praktisch altijd worden getraind, ondanks het'f0it, · 
dat het vaak behelpen en wat improviseren is. Vooral nu er rQgelmatig wedstrijd
afkeuringen plaatsvinden, is het van het grootste belang, dat jullie toch.je.kon~ 
ditie op peil houden, ook al is hot naargeestig weer. E~ zijn mogelijkheden genoeg 
om je cr•op te kleden mot b.v. oude truien, broeken of jaÓks: het is echt niet 
nodig, dat je in je beste plunje loopt to trainen. Aan do andere kant zie je nog 
regelmatig jongens, die met koud en guur weer tijdens do training niets anders~ aa.n 
hebben dan een shirt on oen korte broek: dat is natuurlijk helemaal fout. Hot kan 
bij bepaalde gelegenheden tijdens de training voorkomen, dat je weinig in beweging 
bont, terwijl je juist tevoren bozwcet bent geraakt, zoiets werkt,' raits niet gocid 
gekleed, oen verkoudheid uiteraard in do hand. Ovc,r eon raaand is hot ·weer St;l'fieo
laas. Als jo n,og geen trainingspak hobt, zot hot dan .bovenaan jo vcrlanglijstjoi 
w.:mt hot hoort gewoonweg bij je voctbalui trusting. · . · 
liocht ook do· trainingsstrook, zoals ·afgelopen wook, onder water staan, dan wordt 
or zoveel mogelijk buiten het terrein getraind, maar dan'op gyraschocnon. Noem 
deze bij slecht weer dus voortaan moe. · 

LÛat Je makkers en de trainer niet in do kou staan! 

SELEKTIETRAININGEN. , 
De ·deelnemers aan deze trainingen wordt _;,rop gewezen, dat _do traimi.ngen al tijd·, 
doorgaan, Hot is daarom vereist, dat men behalve-voetbalschoenen ook gym-'of vol
loybalsohocnèn. meebrengt •. 

I::WIZ- C-KLASSERS. 
IIot is bijna niet te geloven! Er hebben zich nu al na do eerste oproep drio C-klas
sors voor doelriame aan dozG kwiz gemold, Onze dank ga~t uit naar do moeder, die 
hiervoor zorgde. · 
Dozó week verwáohten wij do aanmeldingen· van do andere 5 C-klassers. . 
Hedstrijdavonden op 7/11, 21/11, 12/12, 2/1- en 8/1 in hot klubgebouw va.n Spoorwijk. 
Aanmeldingen bij d~.G._v.d.Steen, tcl.39.86.94 of bij een van de Juko/Puweko-ledcn. 

STJ~TDEN_B-KLASSERS=!Lm=20-10-'13, 

B 1 B 8 

v.u.c. 6-10 20-4 LENS 10 6-11 18-1 
LENS 9 6- 9 12-6 Vios 6- 9 24-8 
R. V. C. 6- 8 9-5 
Rijswijk. 6..: 8 9-8 

O.D.B_. 6- 9 21-12 
B.M.T. 6- 7 12-12 

(),uiok 6- 7 10-9 Scheveningen 6- 6 13-13 
D.n.c. 6- 7 7-6 · Rijswijk 6- 6 10-14 
Velo 6- 6 12-7 Quiok 6- 5 7-12 
ifostlandia 6- 5 7-9 Cromvliet 6- 3 15-21 
A.D,O. 6- 5 5-8 Ooievaars 6- 3 13-31 
v.c.s. 6- 3 6-10 Rava 6- 1 4-13 
D.II,L, 6- 2 4-10 
n.s.o. 6- 2 5-24 
B 11 P,D.K. 6- 6 9-17 
Gona 6-12 ·31~1 
LENS 11 6-12 20-8 
Or.Blauw 6- 8 20-11 
die Haghe 6- 6 13-12 

G.D • .A. 6- 5 15-17 
G,D.S 6- 5 17-31 
v.v.P. 6- 3 9-17 rr.M.s.n. 6-1 8-19 
a.s.c. 6-· 2 6-15 

7 -
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~. l3 17 l3 27 l3 30 . .. 
·LENS 12. 6-9 22-9 · LENS 13 ··5-9 21-4 V,V,P, 5-9 21-8 ' s.v.a.u., 6-9 17-8 .. 
R,A,S, 5-7 21-7 
-lies ferbrartier 5-7 17-5 
Quîntus 5-6 18:4 
Quick .. 5-6 14-11 
Spoorwijk 5-5 10-11. 
D,IT,J3,R,K. 5-4 14-24 
.Postduiven 6-3 10-24 
O,D,J3. 3~ 0-16 
Rava 5-0 5-29 

R,K.A;V,V. 5-10 27-10 
Westerkw.artier 6,-10 21- 5 
v.u.c. 
Flamingo's 
l3,E,C, 
Marathon 
S,E.V'" 
Quiok 
rr.v.v. 
o.s.c. 
LEtrn 15 
v.c.s. 

. 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 
5-0 6-22 

COCKTAILKOMPETITIE, 

V. V .Pr .. ·:.,,. 
Tedo 
Triomph. 
Ooievaars 
H,v', V, 
Velo 
Nivo 
Sch.eveningen 
Quick st: 
Rijswijk 

5-7-: .. 8-7 Loosduinen 5-9 18-6 
.6-7 14-8 LENS 14 .5-6 16-10 
3.:..4 · 9-5 Vios 5-5· 7-16 
4-4 1°5-6 R.A.·S. 4-3 7-12 

-3~3 2-4 G.D,A, 5-3 13-13 
3-2 5-,12 Du.no 5-3 6-13 
4~2 3-7 Cromvliet 2-2 2-2 
4-2 15-24 Wippolder 2-1 3-6 
4-2 14-27 H.D •. V. 4-1 6-13· 
1~ 0-2 

Daar de velden a.s. woensdag 24 oktober zeer zeker nog onbespeelbaar zullen z~Jn, 
heeft de Internationale Voetbalbond (de I,V,B,) besloton'om geen programma vast 
te stnllen, Ook do scheidsrechters vinden het niet verantwoord om de spelers, 
de meesten zonder zwemdiploma, in de diepe watermassa toe te laten, De kuip zit 
tot de nok toe vol met water, · 
Daarom organiseert de I.V.B. een internationale spelmiddag, waarop alle Pupillen· 
en Welpen worden uitgenodigd. Dus ook de selektios. 
Het is de bedoeling, dat jullie dan tafeltennissen, kaarten, flipperen, tafel
vootballen, mens-0rger-je-nieten, puzzol0n, dominoön, zakdookkio logge, dammen, 
kwartetten en schaken kunnen, 
Ook zullen wij op deze middag enige bingo's spelen, lliervoor hebben wij enige 
leuke prijzen tot onze beschikking gekregen vmi de A,B,M, on de Aral, De eerste 
bingo is om 14,30 uur. Daarom verwachten wij een grandiose opkomst, 

··A,s,' woensdagmiddag 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 algehele leiding deze middag hebben Joop Meuleman, Paul v,d,Steen en onze we
reldbekende scheidsrechter Jos Keetman. 

I, V ,B. 

.. ,; -~ ' 

.,. ..... ·• , .. 

. -~ 
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IN BALLOTAGE 
' 

L ~_ike;ria!!,r. · ( s) 
R. Peek . ,:,. (B) 

Erasmus weg 
Rade 45 

638 - Den Haag 
- Den Haag 

ADRESUIJZIG rm 
075 ·H,Jlrandenburg naar Hanenburglaan 30D 
011: R.Brandenburg naar Reinkenstraat 4a 
931 C ,Beijer 

O 
naar Saturnus 53 

UANJlETALERSLIJST 

-·Den Haag 
- Den Haag 
- Berkel en 

664162 
676506 

392258 

Rodenrijs 

Op de gepubliceerde lijst stonden M,A.de Groot, A.H.de Groot en P~W .de Groot. 
abusievelijk vermeid\ 
Wij bieden deze leden· ohzê excuses aan. 

GEBRUIK VELDilî EN' TRAIHilfGSSTROOK 
Hu het weer minder -wordt, zal ook vaak de konditie ván de velden achteruit-gaan, 
Het bestuur vraagt dan.ook ieders aandacht voor de volgende punten: 

~ .. 
1) Als op· h~t buitenhek het bordje "terrein afgekeurd'' hangt, mag absoluut: niet . 

van de velden (ook niet het tweede veld) gebruik worden.gemaakt. 
2) Op lèet eecrste veld wordt alleen gespeeld als de andere twee velden bezet zijn, 

Alleen de selektie-elftallen, d.w.z. Lens 1-2 en 3 sen., A1-B1-C1-P1 en W1 '·:.-:·~-
mogen steeds op het· eers.te veld terecht, ' .. 
Het.èerste•veld is· kort geleden weer helemaal opgelapt; d~ze maatregel dient· 
st,rei;:ig te worden toegepast om het veld goed te houden. · ' 

3) Op vrijd1!€ávo~d·mag het tweed.e_ veld niet worden gebruikt, ook niet door 
t:raining~g:roepen,·De vs1rantwoordelijke tr?,iners gelieven hierop toe te zien, 
Ilus·Óp•vrijdagavond mag alleen het.licht op de trainingsstrook branden. ~ 
. . . ' - " 

4) De ·gr~,e,pen, die de ·trainingsstrook gebruiken, mogen niet van _het derde :.,eld 
.. 'gebruik,.maken, Door he.t afsnijden van. de hoekên bij het rondjeslopen blijkt 

·het ve~d g:r;-ote schade te hebben opgelopen. Een ernstige klacht van· de ge.meéhte 
is hierover binr1engekomen. Alle trainers gelieven•erop te letten, dat de spe
iers st~eds buiten de lijnenvä'n veld 3 blijven, dus achter de cornervlaggen. 
Het bestuur zal zorgen, dat de corner-vlaggen als "baken" blijven staan. 

Wij verzoeken trainers en spelers om van bovenstaande - in uw aller belang -
goede nota te nemen. 

VERUARMING KLEEDLOKALEN 
Nu het weer kouder wordt, brandt'ui:f;er
aard de verwarming weer en zijn de 
drangers op de deuren van de kleedloka
len weor in gebruik. Veel jongens ge
bruiken deze drangers als rekstok, waar-

s T R A F Z A K E N 

door veel schade wordt aar.gericht. 
In jullie eigen belang: blijf van' 
de drangers af 

De K.N.V,É, heeft aan F.Wouters een straf opgelegd (conform dë 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 Strafkomiii'is'.sie heèft: ·J. v. d.Knaap een berisping gegeven i.v.m. zïjn · optr·ede~ ... 
tijdëhs de wedstrijd Lens ·3 - D,H,C,3 op 28 oktober 1973, 
De Strafkommissie heêf·b' R,Hulselmans geschorst voor twee bindende wedstrijden 
i.v.m. zijn ·optreden 'tijden's de wedstrijd G.D.S. - Lens 3 (jun) op 28~10-73, ... . . . . . . . 

VERZORGING LilTSREVUE. 
Daar .Adri de.Pagter nie~ meer in de ge- în te nemen. Adri wordt hartelijk dank 
legenheid is zijn Ilied-eworking te verle- gezegd voor zijn medewerking de afge-· ·, 
nc..'1 aan de -,rerzorging• van ons klubbl<!,g, __ .. Jopen jaren, terwijl Peter. sukses wordt 
De Lensrevu'é.; hê0:ft'.ïïêt be·stuur Peter toegewe:1st met deze job. 
Perreijn verzocht do.-0pengevallen plaats 1 
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STRAFKO!filHSSIE ============-;;; 
De voor het .eerst in de Lenshistorie benoemde strafkommissie, bestaande uit de hei-~n w:verheggen, H,Houkos ~n c.v.d,Laan, heeft afgelopen maandagavcmd (helaas) voor het eerst zitting moeten houden. In het vervolg zal deze kommissie steeds alle strafzaken behandelen." Indien een speler ( junior of senior) een °offioiële ,,. waarochuwing heeft ontvangen of uit het veld is gestuurd, wordt hij op maandagavónci o·m·20,30 uur in het klubgebouw verwacht (senioren met verweerschrift), al dan niet vergezeld van aanvoerder of leider (denk om het rappor~). Is men niot aanwezig of heef~ men geen verweerschrift opgesteld, dan gaat de strafkommissie 
orvan uit, dat de betrokken speler volledig schuld bakent en legt de maximale 
straf op, 
Hot bestuur blijft hopen; dat de strafkommissio woinig in aktie zal hoeven kernen, 

Het bestuur 
WILHELMUS - LENIG EN Si'TEL 
Volgens de trainer van Wilhelmus - Adri de Mos - speelt Wilhelmus volgend jaar in de 1ste klas. Althans dit was een uitlating van de Voorbu;r-gso oefenmeester aan het begin van deze nog jonge kornpetitie. Wilhelmus had volgens hem zonder moor hot boste elftal, Dat kan dan best waar ziJn, maar de mensen uit Voorburg hebben al heel wat punten laten liggen. En wie zegt er, dat a.s. zondag dat weer zal gebeuren? Immers onze voorwaartsen snakken na twee achtereenvolgende 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 suksos toe. 

Averechts, 1r .E • . 
R,K,A,V,V,-trainer Cremers hoeft voor aanvang van de kompetitie voorsp~ld, dat Lens bij de eerste vier zou eindigen en'naar de 1sto 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 do verdediging. Het werd zelfs zo moeilijk, dat ann de noodrem moest worden getrokken, De RKAVV-doelman 
haaldo de doorgebroken Wim Keetman onderuit. Helaas voltrok Dick Brandenburg hot vei.nis niet vanaf de elfmeterstip en dat betekende een ommekeer in dè wedstrijd, Do R..TCAVV-trainèr 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. Wij gaan ervan uit, dat LENS î wol een deuk heeft opgelopen, maar niét total-loss is, Vandaar, dat wij Wilhelmus een moeilijke zondag voorspellen! 
De stand: 

DHL 7 - 10 De opstelling was als volgt: 
Uilhelraus 7 - 10 

Cees v.d,Beek Verburch 6 8 
IDCAVV 7 8 Peter de Jongh 
Lugdunum 7 7 Ron v.Hartingsveldt 
LFC 6 7 Ruud Fortman 

Hans Zoet LENS 6 6 
lîaaldwijk 6 6 Ton Hop 
Laklm 7 - 6 Jan Englebert 
BI.Zwart 7 4 Donald Schönhorr 
Velo 7 4 Dick Brandenburg (Harry Brandenburg) 
Texas 7 4· Leslie Hazelzet (Fred de Zwart) 

Wim Keetman 
EERSTE OVERWINNING 
VOOR LENS 2 CKC 2 7-5-2-0-12 14-8 
Lens 2 behaalde in de·vroege St. Volh, 2 6-4-1-1- 9 12-6 
zondagmorgen bij Overmaas 2 Gouda 2 6-2-3-1- 7 5-4 
de eorste overwinning in deze Musschen 2 6-3-1-2- 7 13-12 
!competitie. Het bleek niet zo'n Postduiven 2 6-2-3-1- 7 8-5 
groot probleem, maar de krachts- RFC 2 6-3-1-2- 7- 7-8 
verhouding werd toch wol erg ma- vcs 2 6-3-1-2- 7 7-7 
gortjes uitgedrukt. Teveel kansen Overmaas 2 6-2-2-2- 6 · 7-9 
werden gemist. Zondag komt. ·het LE N S 2 7-1-3-3- 5 9-10 
hooggeplaatste St~eds Volharden. DHC 2 6-1-1-4- 3 9-12 
1-fo zullen zien, SVV 3 6-0-3-3- 3 4-8 

Feyenoord 6-0-1-5- 1 9-16 

j -~ 



'LENS 3 N·OG STEEDS 
IN DE RkCE 
Lans 3 litiudt de race met 
TOGB 2 nog steeds vol, ge
tuige de fraaie 2-1 over
winning op DHC 3. Zondag 
clo uitwedstrijd tegen DHL. 
Dat wordt weer bijten, TOGB 
ontvangt Westlandia. Wie 
weet;· zorgen dei' Wëstlandèrs 
voor een prettige· ·verrassing ? 

TOGB :2 
LE N S 3 
'ODB 2 
Westlandia 2 

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

ID~SH 2 . 
Scheveningen 2 
PDK 2 
HBS 3 
Naaldwijk 2 

PROG RA.l\lMfl SJINIOREN VOOR ZOHDAG 4 NOVEMBER 1973. 
14.00 uur Wilhelmus 1 - Lens 1 
11,00,uur · Lens 2 - st.Volharden 2 V1 G1 L 6/4 
11 .00 uur D,H.L,2 - Lens 3 
10. Oo uur H,B,S,4 - Lens 4 ., 
14.30 uur -VelO 3 - Lens 5 
12.00 uur v.u.c.7· _: Lens 6 -
11, •. 30 uur 'Lens 7 · - Postalia 4 
12.00 uur D.S.0,3. - Lens 8 V1 G1 L 5/3 
10.00 uur Wippolder 7 - Lens 9 · 
l0.00 uu:Û ·Lakwa 7 · - Lens 10 
10,00 uur Leri.s 11 -:- H.D.V,7 V2 G1 L 5/3 
11,30 uur Lens 12 ·- Flar.iingo I s 8 V2 G2 L 4/2 

LIGGING DER VELDEN: 

- Westvlietweg naast Starlift, Voorburg 
~ Brasserskade, Delft 

5-5-0-:0-10 
5-4-1-0- 9 
6-3-2-1- 8 
6-4-0-2::.. 8 
5-2-1 -2-:- _5 

- 5.::2::,1 ~2~ 5 . 
5-1-2-2~ 4 
5-1-2-2- 4, 
6-1-2-3-A 
5-0-1-4..:· 1 • 
_5-0-0-5- O 

14-4 
13-4 
12-10 . 
10-6 

.. ) 0-7. 
6-6 

10-8 
3-10 
6-12 
5-10 
4-16 

Scheidsrechter: 
M;Slingenborg -

.. ë·;·Prinsenberg' .. 
E:J ,Plooy . . 
M.Bouwmeest!c)r 
L.Kesselaar 
E.Brock 
J .Hcmdriksën 
J.Sloctmaker 

. J .Gillet· -
L.Hafkerischeid 
niet aangewezen 
H.Suikor (lid Lens) 

Wilhelmus 
D.R,L, 
H.B,S. 
Velo 
v.u.c. 
D,!;l.O. 
Wippolder 
Lakwa 

- Evert Wijt€l_maweg ingang Daal en Borgselaan 

- .·~~ 

- ,Noordweg, Wateringen 
- Kleine Loo, Mariahoeve. 
- Burg.v.Tuyll Sportpark, v.d. Hagenstr., Zoetermeer '·' 
'- Sportpark "Oude Laan" ingang einde Schoenmakersstraat, Delft 
- Jansoniusstraat (Goevernourlaan) 

VElfZAMELEN: 
,.,. ..... 

Lens 3 - 10.00 uur Klubgebouw Lens 8 - 10.45 uur Klubgebou,/ 
Lens 4 - 9. 15 uur Il Lens 9 - 9,00 uur ·11 

Lens 5 - 13.45 uur Il Lens 10 - 9,15 uur Il 

Lens 6 - 11.00 uur Il 

. ' 
D E 0 P S T • L L I N G E H: 

. 
Lens .1 cm 2 wordén door de trainer bekendgemaakt . 

Lens 3 
als bekend 
met J.v.d,Wilk 

Lens· 7 
als bekend 

Lens 11 
als bekend 

Lens 4 
als bekend 
J.v,d.Wilk naar·3 

- Lens 8' 
als bekend 

Lens 12 
als bekend 
met J.Roozendaal 

. 
LL.ens 5 

als bekend 
met A.J,I.M.Niouwonhuyzon 

, Lens 9 
als bekend. 

Lens 6 
als bekend 

· • mot J·.-Verhe:ar 

Lens ,10 
als bekend 

Van de lijst wanbetalers van de vorige w.eek· kubnon cfo volgende spel~~s weer 
worden opgesteld: H.Verheugd 3e elftal, R.v.d.yelde Be elftal, L.Egbcrts 10c elft. 

AFSCHRIJVINGEN: Op do bekende tijden en f)laa tsen en onder do numm"rs 
laatstelijk gepubliceerd. · · .... - · · : · · _, ··· ·; ... · .. · 
De· horen Aanvoerders diimon, .. ook al hebben _zij geen afschrij.:. 
vingen, zich ·vrijdagav9nd tussen 21.00 on 22.00 uur in vorbindin5 
to 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 2 1 -2 

Lens" 3 - D.H.C ,3 
Lens 4 - den Hoorn 2 

2-1 
1-1 3 
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Lens 5 - Tedo 2 7~1 Lens 10 
Lens 6 - Vios 4 3-2 ,> Gona 6 
Lens 7 - El.Zwart. 7 , 4-2 . Rijswijk 9 
Lens H - Lakwá' 8 • 

., 1-,-Q,, .. ,-.., .. 
Lens 9 - D,H,B·,RK 3 2-1 

• 
Programma Senioren.voor zondag 11 november 1973 
14,30 uur Naaldwijk 1 - Lens 1 
Lens 2 en 3 nÖg niet vastgesteld. 

13.00 uur Lens 4 - Quiok 3 
10.00 uur Lens 5 - W,kwartier 
12 .oo .. uur LellS 6 - Duno 3 
14.00 uur Lens 7 - H.M,S,H.4 
10.00 uur Lens 8 - Gr,Wit 1 58 

12.00 uur 
3 14.00 uur 

10.00 uur 
10.00 uur 

4 

- Cromvliet 
- Lens 11 
- Lens 12 

Lens 9 
Lens 10 
Quick 11 
Gona 8 

7 1-1 
0-2 
·2-0 

Spoorwijk 
-F.Speed 4 
- Lens 11 
- Lens 12 

6 

Van de Seko zijn Vanaf 9 uur aanwezig de horen H.Jacobi, R.Bom - 10 uur Hr.Boum~1. 

VARIAANTJES ,. 

- Er gaan geruchten, dat Lens 9 (jun.) gesponsord wo.rdt door een Zoet-warenfabriok, 
Uit protest zullen zij a.s. zaterdag t.b.v. het fonds ter bestrijding van ·tand-· 
bederf; een voorwedstrijd spelen bij de belangrijke wedstrijd Lens 10 - Rija'-· 
wijk 7. 

- De rodaktionelo·goedkouring gaat deze week naar A 1. 
- De Lens-krantenbak was afgelopen week berstensvol, Bravo, ga zo door! 
- Voor ons jongste seniorenelftal (Lens 5) hebben .. we ook nog een goedkeuring: 

dit vanwege -h~m·eerste overwinning, met maar liefst 7-1. 

Is het nou Johny Brandenburg of Dick Rep? 
- De boste breister laat wel eens een steek vallen! 

Lens 9 (jun.) zet z'n beste B-één voor. 
- Gerard v.d.Velde (jun,) vertoeft momenteel in ziekenhuis Leyenburg, 6e etage, 

kamer 622, 
- De spelers van A 6 krijgen de groeten van hun leider. 
- Wilt U zondags, om misverstanden aan de bar te _voorkomen, Contant betalen! 

Dit geldt voor iedereen, ook voor U ! !! 

- Lens 6 heeft voor de uitwedstrijd tegen Vuo 7 twee bakfietsen gehuurd. 
- Een back uit Delft was oen bepaald moment niet op z 1n helft. 

En wat hoorde 
Hîj scoorde 
Uit een twee-een .· 
scoorde hij 3-1. 

!foren Aanvoerders, ================== 
Met ingang van a.s. zondag zullen de aanvoerders van Lens 4 t/m 1E worden verzocht 
om op hun wedstrijdformulier een verslag te schrijven, wat dan 1 s-maandags in de 
Lensrevue kan worden geplaatst, Per week .zal dan 1 elftal worden aa.ngowezen. 
Wij hopen op Uw welwillende tiedewerking, U kunt dan I s-maandags Uw copy inleveren, 
en wel ·oij Nico Drabbe of Aad Vervaart. Deze week beginnen we dan bij Lens 4, 

Standen Senioren (bijgewerkt tot en met 14-10-1973) 

Lens 9: speelt in de 3e klasse Ken dat is lager dan ons 10de seniorenelftal. 
Het negende behaalde tot nu toe 7 punten uit 6 wedstrijden, maar is be
slist niet kansloos voor een van do topplaatsen, 
Stand bovenste 6, 

1 • Westlandia 6-10 25-11 
2. Spoorwijk 6- 9 30-17 
3, Vorburch 6- 8 19-10 

·' 4. Wippolder 6- 8 16-12 
5, Vredenburch 6- 8 15- 8 
6. LENS 9 6- 7 14-14 

Lens 10, is dit jaar hoog ingedeold - 3o klasse B - wat voor de jongens van Nico 
Osse echter geen probleem is om in do kopgroep moe te draaien, 9 Punten 
uit 5 wedstrijden mot een doelgemiddelde van 20 voor en 3 tegen. 
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 

17-8 
20-3 
25-6 

Do "Veteranen" - Lens· 11 - laton ons wat in de stook. Uit 5 wodstrijden.wis~on 
zij pas 3 punten to halon, Van Ton van Luxemburg o.s. verwachten wij, dat zij 
toch nog wel 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,JJ.A. 5-1 7-19 

1 o. R.v.c. 5-0 5-21 

Ook hot 12do elftal is tot nog toe niet suksosrijk, Hot resultaat van 4 punten 
uit 5 wedstrijden is aan do magere kant. Wel blijkt, dat do achterhoede goed in 
elkaar zit. In ieder geval draait dit gedeelte van de ploeg betorchn do voorhoede, 
Stand onderste 5: 

5, Cromvliet 
6. Or.Blauw 
7, LEN"S 12 
·s. Flamingo r s 
9, 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 do. kompeti tioresul taton t/m 1'4 oktober. 
Wij zullen proberen in hot vervolg eens in de maand dit soort standen te publi
ceren en eens in do 3 maanden de gehele stand. 

. . Averechts. 

PROGRAMMA LEt'fS DAMES =--================= 
Vanavond, woensdag 31 oktober, speelt ons dameselftal th;1is togen P,D,IC. om 
19.00 uur. 
Verzamelen on 18,30 uur. P.D.IC, hooft 5 ,punten uit 5 wedstrijden, terwij], Lens 
bovenaan staat not 8 uit 5, 
Vrijdagavond wordt de eerder afgekeurde wedstrijd togen D.Z.S. gespoeld. i' 

D,Z,S. staat onderaan met 1 punt uit 5 wedstrijden. De wedstrijd begint ook om 
19,00 uur. Verzamelen om 18,30 uur. .ü 

Volgende week zondag 11 november volgt do uitwedstrijd togen S.E.P, om 10.00°uur, 

ICLAVERJASAVOND VRIJDAG 26 .oktober 1973, 
Afgelopen vrijdagavond word do tweede losse klaverjasavond van dit seizoen 
verspeeld. 
Do opkomst was niet overw0ldigend to noemen, maar dosondanks worden or toch 
goed.e rosul taten behaald. ,;, 

Do bos te vijf van do avond waren: 

1. v.d.Schilde - Niouwonhuizon 5756 punten 
2. v.d.St00n . - Bertons 4995 punten 
3, Baven - v.d.Lindon 4943 punten 
4, Blok - Peeters 48'.71 "punten 
5. Jansen - Franke 4876 punten 

' . 
Voor do ooiste pr1Jswinna=s was or oen•flos Jonge Bokma beschikbaar, terwijl 
hot KA.KA-koppel qp do tweede ·plaats.met e0n fles sherrr ging strijken.· 

De KAKA hoop:t wel, .dat de belangstolling .. voor do Korst-drive die- van vrijdag
~vond (16 paar) zal ov~rtroffen. 

P R o· G RAM MA JUNIOREN 

ZONDAG 4 november 1973 
12.0Q'uur L0ns 2 - Rava·1 
14,00, uur Lens_ 3 ,-- Gr.W .II, Vae 2 
13.00 uur Lens 6 - ]31.Zw=t 3 

MA.l\NDAG 5 novomber 1973 
19.00 uur Lens C-!Conb. - Quick Steps 

WOENSJJAG 7 novenper 1 973 
19.00 uur Lens 10 - Quiek.Stops 

!CaKa 

Terrein: 
V3 -
V3 

\ 
V2 

'· DINSDAG 6 november 1$73 
Lens. 9 - Quic!è.. Stops - 19. 00 uur. 

5 



6 

ZATERDAG 3 november 1973 
14.30 uur Lens 1 

Lens 4 vrij 
13.45 uur A.D.S.2 
13.oó''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 
12.3.0 uur Laakkwartier • 10 

- Ona 1 

- L011s 5 
- Rijswi.jk 
- 'Rijswijk 

- Lens 12 
- Ri jsw:ijk 
- Vios 7 
- Lens 15 
- Lens 17 
- v.v.P.11 
- Lens 19 

, . . . _.,.-•· 

6 
7 ' . 

10 

V1 

Monsterneweg, Loosduinen V1 . . .. . . 
V2 

Hengelo laan 
V3 
V3 . 
Vlamen burg 
V3 , , 

13.45 uur. Zw,BJ,auw 3 - Lens 20 

V2 
Jansoniusstraat 
Kijkduinsostraat 

12.30 uur rr.v.v.9 
13.45 uur TeJtas/b.H.B.3 
12,30 uur Lens 23 

--:- L0ns 21 
;... Lens 22 
- Duno 11 

Hogonhouck].aan· . 
Groenendaal, lfas.sonaar 
V3 

AFSCHRLTVIlWEN: 
Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij' dhr.G.v.d.Steen, ly.n~pqctlaan 303 •. 
Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 on 19.30 uur (uitsluiter{d in geval van ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8): dhr.J.Hop, tei.94.41.59 · · -

B-klassors ( 9 t/m 15): dhr.O .Kortckaas, tel.67 .40.40 .· · C-klassers (16 t/m 23): dhr.R.Bookor, te1.55.94.77 In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10.30 en 11,00 uur afbellen bij dhr.G,v.d.Steen, tel,39.86.94. 
AFKEURINGEN: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds de af- .. keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierover · · riïet vèrs trekt. · · · · 
NINr-OPKOMERS; lfogens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen de volgende spelers 

2 extra reserve-beurten: J.Post, G.Loliovold, D.Kortokaas, F.Jonker, P .do .wo.lf. 
Bij herhaling volgt ui tslui titlg van doelnoming aan de kompoti tic-· wedstrijden. In dat geval blijft do verplichting tot betaling van 

·de kontributie tot hot eind van hot seizoen (30 juni) gehandhaafd. 
Wegens herhaald niot-opkonon wordt. de volgende speler niet meo:r .... opgesteld,: rr.Kouwonhovon, • ... -- '··' · · · · ,·. 

KEEPERSTRAINING: vrijdag 16.45 uur voor F.V0rbarendso on R,Drieson 
zaterdag 10.00 uur voor C,Harland, J,Brongo:i;- on N.Franken. 

DE OPSTELLINGEN: 
LENS 1 : L,Baams, A.Baven, J.do Hilster, E.Hoofnagel, A.Jungsohläger, 

R,v.Noort, A.de Pagter, J.v.Rijn, A,Schnoider, G,Tromnelen, R.Zoun, J.Janmaat (2x), L.Koning (2x). Leider: Dhr.C.Franke. 
Samonlcomst: 13.30 uur Lens-terrein. 

LENS 2 J,Apperloo, M.v.Baggum, R.Bertens, G.Colpa, G.v.Gessol, A.Heynon, 
M.Heynen, J.Jo.nmaat (2x), L.Koning (2x), R.Lavooy, A.Mulder,· J,v.Gastel, A.den Boer. Leider: Dhr.A,v.Baggum. 

LENS 3 

LE!:TS 4 

LENS 5 

LENS 6 

G,Bloks, C,Hooghiömstra, A.Kleiwegt, P.Lojewao.n, R,v,d.Meer, M.Magnee, B.Ruiterrnan, H,Straver, F.Veoren, J.v,Velzen, R.Verbarendso. Res.: J,Post, G.L0lioveld, Leider: Dhr.P.Jansen. 
vrij, 

'{"··· •···· ·~-·. ~-- ... -. 
A,v.d,Aa.r, J\.,v.9.c..Borg, P.Boorns, A.Brouwor, R.Guit, A.Hoefnagol, 
G,Hogervorst, H.Koyner, 11..Slabbers, J.Tett0roo, J,Wijnga=de, H,Ruyt0r, E,Roesink, Leid0r: Dhr,J.Heynen. Samenkomst: 13.15 uur A.D.S.-terroin. 
R.Bom, E.Boorns, P.Driessen, J.Houtschilt, R.v,d.Linde, F.Magnee, F.v.Oostayen, F,y.Os, ,T,Ruyters, J.v.d.Voort, J,do Waal, E,Tounis, F.Wouters,. Res.: F,Jonker, Leider: Dhr,F,Flumans. 
z:i:o .vorige weck: 't0ider: Dhr;H,Zoet, Sa• enkomst: 12,15 uur. 

Zie ook dinsdag. 



1~!LlQ : • zie vorige .week, met A,v.Maren. Leider: Dhr,N .Drabbe • 

vriJ, --
LENS 11 

. , [. . . . ·zie ook wo.,onsdag, 

: van Maren zie Lens 10, G.Boolhouwor en R,Loyn zie Lens 13; 
M.Prins en R,v,d,Meor zie Lens 14) 

LENS l~ : ·z:i!e·· vorige weolc, Leider: Dhr,H.v,Bijstorveld, Samenkomst: 
13,00 uur Lens-terrein, 

~!!~~l~-: zie vorige week (zonder J,Zetz on R,A.v.d,Leeden, 

L:rns 14 

LENS 15 
LENS :16 -----=--

mot G,Boelhouwer en R,A,Loyn). Leider: Dhr,Dankers, 
. ~! 1,,~ 

z.ie vorige week (zonder J.Pompen on Th,Mooyw:in, 
met M,Prins en R,v,d,Mecr), Leider: DlÏr,Sandifort. 

zie vorige week, Leider: Dhr.Vorheosen.· Samenkomst: 14.00 u,Lens-terroin, 

(zaterdag)· 1ns bekend. P.Lucas zie Lens 23, Leider: Dhr,~.Wagenaar. 
Samenkomst: 10.30 uur Lens, 

Opstelling C 1 - Komb, voor maandag 5 november 1973, 

LE!IS 17 : 

LIDTS 18 

LENS 19 

LENS 20 : 

:'!J.;. 

LENS" 21 : 

LENS ·22 

LENS 23 

W ,Fran tzon ,. R. v .Loon, R,Noordoloos, A .Ovorgaauw, R. Vors teeg, 
C.Vormeulen. M,v.Baggum, Th.v.Luxomburg, R,de Koyzor, O.Huis, 
F,Fortman, F.v.Velzen, P.Lucas. Leider: Dhr.A,Wagenaar. 
Samenkomst: 6,30 uur Lens. 

Als bekend. R,Bon zie Lens 23, Leider: Dhr,W.,Michels. 
Samenkomst: 10,30 uur Lens, 

A.Ma,as, R,Peroira, T.v,d.Tol, H.Vink, ·R,v,Eyk,. H.Hoppenbrouwers, 
F.Soholtos, A.de Jong, L.Straub, J,v.d.Brando, J. Engelo, D,Pronk. 
Leider: Dhr,J,Colpa. 

P.Brochard, S.Bruons, R,Coli, R,Duyndam, J.Eys, J.Frankcn, R_,Kaudoror 1 
I.v,d,Lans, H,Plankon, R.Rovers, S,Teunisso, R.Wossols, C,v,Rijk. 
Leider: Dhr,H,Vorbarendse. Samonkoms't: 11.30 uur Lens.· · 

M.Dessing, H,v.Dijk, H.ter Hark, E,Ilofman, H.Houtman, R,Jansen,· , 
T,King, S.Kramor, J.Kleof, w.ter Laaro, J,Prins, Il,Zonnovcld, R.Pectors, 
Leider: Dhr,R.Peters. Samenkomst: 12,45 uur Lens, 

R,Aarle, P,Bakvis, F,Bauman, Cf,Boon, E,Franke, P,de Gier, F.Mos, 
R,Notobaard, M.Rovers, R,v.Vierson, G,Jansen, R,Stravors, W,Lucasscn. 
Leider: Dhr. W. v, d. Tol. Samenkomst·: · 1--1· ,:30 "uur Lens,· · - ··- ·' .. · 

P,v.d,Broek, P,v,d,Brande, R,Driosen, ·H,Erkelens, E.Gorritsen, 
J,Iloenstok, T,Hoogovoen, B.v.Nicuwonhuizen, R.J.Raaphorst, R.J,M.Raap
horst, R,Wijngaarde, R,Ilouwolinge, Leider: Dhr,A,Bauman, 
Samenkomst: 12,45 uur Lens. 

Zi_jn er oudorEl, die de jongens mot de auto willen vorgezellen). 

C.Coenon, N,Franken, L,do Gruytor, R.de Haan, Il,Jansen, J.Kok, 
R7fcleyberg, L,v,Luxemburg, K,Straub, J.Vogel, M,Kerkhofs, P.Lucas, R,Bon. 
Leider: Dhr.A.Banning. · 

Stand A-1 t/m 27· oktober 1973. 
Lugdunum 8 - 12 
v.u.c. 7 - 11 
Neptunus 7 - 10 
1s-Gravendeel 8 - 10 
E.B,O.H, 7 - 9 
O.N,A. 8 - 9 
Katwijk 8 B 
LENS 7 6 
Wilhelr.rus 6 - 5 
v.v.P. 7 - 5 
Sp,Lisse 8 - 4 
s.v.w. 8 4 
L.F.C. 7 - 3 

.. 
' 

C-KLASSE KWIZ 
Zowaar heeft zich weer oen C-klasser·· 
aangemeld voor de kwiz, welke door Spoor
wijk op 7/11, 21/22, 12/12, 2/1 en 16/1 
wordt georganiseerd, Er zijn nu al 4 aan
meldingen--binnen. Er moeten nog 4 spelers 

•bijkomen. Hot wordt nu toch wel hoog tijd, 
dat hot team kompleet wordt, want op 7 no-
vember wordt do eerste wedstrijd gespocl<l 
in de Spoorwijk-kantine togen het team 
van Spoorwijk. Aanvang 19.- uur. 

Mogen wij deze week nog do aanmeldingen. 
ontvangen? Telefonisch bij dhr.G.v.d,Stcon 
(39,86.94) 'of zaterdag op ons veld. 
Wij zoeken ook nog oen intolligento lei- 7 
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,, 

' dor. Ook, .hiervoor geldt: Wie hot eer.st 
komt ..... 

Juko. 

KONTRIBUTIEBETALING ,.'. · , . /::;/, .- .... WI'3-w0rdën-doz0-w~Ëik geconfronteerd met. he.t bès·lui t van hot Bestuur om SP,~]0pfl; 
die hun kontributio niet hebben betaald,. niet:moer te mogen opstellen. Wij .hebben 
moeten puzzelen em ·de elftallen kompl0e"t to' krijgen.'. · . 
Ouders, wilt U a.u.b. ons en Uw zoon dergelijke onaangename situaties besparen 
on er voortaan voor zorgdragen,, d1:i:Ldé kontributie aan het begih van ieder l.tjrar:::. 
to.al. wordt voldaan, .. _. 
Bij voorbaat dank, ook namens Uw zoons. 

' ' Juko/Pmiclko, 

Uitslagen Junioren:· 
v.v.p.1. Lens· 1, 0-2 Lens 14 .:. - Wippoldor 4 4-1 
Wostlandia 2 - L~ns 2 4::.0 Lcms 15 - B.E.c.4 1-2 
G.D.S.3 - Lens 3 "·> . - 5-4' Lens 1ö - R.V.C.12 3-1 
Lens 4 - Sohovoningon ' 4 0-0 · · Lons ·17 - B.M.T,6 3-4 
\fit Blauw 2 - Lens 6 1-2 L,ms 19 - Rijswijk 16,, 5-0 
Lens 9 - D.S.0,6 4-Q ·· ·Lens··20 -''R.V.C,16 2-4 
B.!.!.T.4 . - Lens 19 · 1-1 Lens 21 - R,A-.S.6 · 3-1 
P,D.K.2 - Lens 11 , 4-2 Lens 22 - Triomph 4 2-0 
O,D.B,4 - Lens 12 2-12 Loosduinen 8 - Lens23 8-1 
v.v.P.8 - Lens 13 3-0 

G .D, S. 3 = - Lens =3 =(Junioren}.. < , 

Lens startte goed en dat resulteerde al gauw in eon 0-1 voorsprong, gesooord 
door Frank Veeren. Maar G.D,Soc herstelde, <?ich snel ,en maakte gelijk. 
In diezelfde ninûut strafte Peter. Lejewaan een fout in de G.D.,S.-achtorhoodc ::,,:". 
Een kwartier voer het verstrijken van de eerste helft oen snelle doorbraak op 
links en het was wefü,roifi Poter Lcjewaan, die met con diagonaal schot de keeper 
hot nakijken gaf. De rust ging in met oen 1-3 yoorsprong voor Lens. · · · 
Do thee·had do·G.D.S .. :-voorwa'artsen schijnbaar goed gedaan,· want ze kwamen via 
2-3 op 3-3 gelijk, Lens liet het echter niet op zijn kop zitten en via een mooie 
voorzet spoorde Coen Hooghiomstra 3:-4, waarbij hij nog wol oven de keeper moona;r,1,. 
G.D:S., µoer dit voorval geprikkeld, la;am weer gelijk on ging fanatiek door (wat 
van do Lensors hetaas niet ken worden gezegd} en zo op een 5-4 voorsprong kwam en 
hield. Het was• een sensationele wedstrijd. 

De.Aanvoordor. 
DISKO-AVOND C-KLASSERS EN PUPILLElf GRANDIOOS SU1<:SES • 

.. ~ ··-, .... Do disko-n.vond van 17 oktober j .1. voor 
hot jongere Lcmsvolkje is oen doi:,rslaand 
suksos geworden. 
Ondanks do konkurrentie van do voetbal
topper Engeland-Polen, die op de T.V. 
word uitg,izonden, was d0 opkomst uit
stekend. Do kreet, dat de jongeren onder 
ons do meeste kous· hebben, bleek wol uit 
do verhouding meisjes-jongens, die ze
ker 2 op 1 was. 
Desondanks waren or nog enige knullen, 
die bleu langs do kant bleven zitten en 
de kat (poos) uit de boom koken. 
Maar in do.loop,,van de·avond ging oo'f: .. ... 
dit beter en vanaf nogon uur word or volop 
gedanst. .-.~ '. 

Do diskothook van Ad Kleywegt c.s. 
was in het'bogin van de avond niet 

· al to best. op· droef, maar na hot 
aansloJ_)cn v~ aridere CJ;paro.tuur on 
minder gezwam van do diskjóckoy ging 
hot.aanr.ierkelijk vlotter, 
Wij hopen, dat wij de joni::sten van, 
do v0reniging met deze avond con plo'; 
zier hebben g0daan en wiä" kunnen jul
lie eon volgende avond zokor in hot 
vooruitzicht .stellen. 

·- KfüCa. 

. .. ~ 

P R O G R J\! l,fM ïi. P U P I L L E N EN l'T E L P E M 
.. _, i. 

P U P I L L È M , 
ZATERDAG 3 november 1973. 
12.00 uur Liins 1 - v.c.s.1 
12.45 uur Lens 2, 

11 • 30 
11 • 30 
12 .oo 

uur 
uur . ' . 

µur 

Lens' 3' .:c zie 
Rijswijk 5 
Schov:eningon 
Lans 6 

Juventas 1 
zondag 

- Lens 4 
3'- Lens 5 

Kranenburg,,2 · 

Terrein: 
V1 
V2 

Schaapwog, 
Houtrust 
V2 

.. 1. 

Rijswijk 
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,ZONDAG 4 novomber 1973 (vcorwodstrijd bij Wilhelmus Lons sonioron 1 
12,45 uuir Wilhelmus 1 

WELPEN 

·.:. Lens 3 Wostvliotwog Voorbux!,') 

ZATERDAG 3 novombor 1973 

11,00 uur Lens 1 - G,D.S.1 V2 
10,00 uur v.c.s.2 - Lens 2 ( vr.) 
11 ,DO uur G.s.c.1 - Lons 3 Erasmuswog 
10,45 uur D.S,0,5 - Lens 4 v.-d. Hagenstraat, Zootcrraoc.:-
10,30 uur V.V.P.2: - Lons 5 Zuidorpark 
AFSCHRIJVINGEN: 

Schriftolij!<, vóór vrijdagavond 1~.30 uur bij dhr,G,v.d.Stoon, Nunspcotiaan 303, 

vrijdagavond tussen 18.45 .. en 19,30 uur (uitsluitond in ge'.,,a1 vm1 
ziekto·), tol. 66, 13 .14 Klubgebóuw·. 

Tolo:fonisch 

In noodgevallen kunnen de pupillen on wolpen·nog op zatordagochtond tussen 9.45 on 
10. 1 5 uur afbellon. Tol. 66 .13, 14 klubgebouw. 

:"w'lCIDRilWEN: Bij slochte 1rnorsomstandighedon stoods eerst de afkouringslijston 
raadplogon. Staat daarop bij "Pupillen on Wolpon"-vormold: "GOEDGE
KEURD", dan stcod.s naar veld of punt van •samenkomst komen. Ilf DIT GE
VAL Ml'LG ER DUS NIET .~ELEFONISCH WORDEH GEINFORMEERD MAAR EVENTUELE 
1.FKElJRINGEJI/. 
Staat .. bij ·.do afkouringsadrosson bij "Pupillon on Welpen" vermeld: 
"ZIE AFICEURilfGSLIJST.", dan moot als volgt worden gehandold: Voor d.o 
thuis1.,odstrijden moot juniorenlijst worden geraadploogd, Zijn de wod
strijdon van ,Lens 9, 13 on 18 goodgekourd, dan gaan ook de Pupillon
on. Wolpen-wodstri.jdcm op ons veld door. Ui tslui tond voor do ui twod
strijden mag in .dat geval telefonisch worden geïnformeerd, of hun wod
strijden doorgaa..~.(Tol.66.13.14,) on wol zatordagocht~nd tussen 9,30 
on 10,00 uur. 

JE OPSTELLINGEN: 

LlTilTB P 1 

L:i::NS P 2 -~·--·-· --
LENS·P 3 

~~i~-~-1 
LFffS P 5 

L2ll'TS P 6 ------

Als vorigo weck, mot A,v.d.Burg i.p.v. M,Loyn. Loidor: Paul v.d,St0on, 

Als vorige week, met M,Loyn i.p.v. A,v,d,Burg. Leider: Rob Hoofn:-B"ol. 

( zie zondag) . . 
Als vorige week (voorwedstrijd voor Wilhelmus 1 - Lons 1 Senioren) 
(attentie: vanwege do verre uitwedstrijd gaarne zoveel mogelijk auto's), 
Leider: Otto Kortokaas, Samenkomst, 11,45 uur Lons-torrein. 

LET OP DE WOENSDAGMIDDAG! ! ! ==========~==~==========-== 
Als vorige week. Leider: Fred de Kloyn, Samenkomst, 10,45 uur Lens-~o~r, 

Als vorige week, Lei dor: Dhr.Hoppenbrouwer. Sar.,onkomst,. 10 .JO ·uur Lens
( terrein, 

als vorige weck, zonder F,v.d.Hoovon on F,v.Gorp, 
Leider: Coen Hooghiomstra. 

LET OP DE WOENSDAGMIDDAG ! ! ! =====--===================== 
kI:lfS W 1 : Als vorige weck, mot E,Valontin. Leider: Hans Zcun. 

J:!~~-!i_g ·.-,· Als vorige week. Leider, Guus Heynon. Samenkomst: 9,30 uur Lens-terrein, 

~l~-~-J Als vorige week. Leider: Jos v.d,Endo. Samenkomst: 10.15 uur Lons-torr, 

Als vorige we0k, zonder A.Y.Gorp. 
(attentie: vanwege do verre uit
wedstrijd gaarne zoveel mogelijk 
auto's). 

Leider: Lox v.d.!foor. Samenkomst: 

LET OP DE WOENSDAGMIDDAG ! ! ! ~~===============-========== 

9,30 uur Lens-terrein. 

!,!'TI:TS._\'!_2 : Als vorige week. Leider: Dhr.Riom0n, Samenkomst: 9 ,45 uur Lons-torroin. 

UOfäTSDAG!HDDAG ! ! ! ! 
~~==============-== 
Door do slechte toestand, waarin do volden verkeerden, kon afgolopon woensdag do 

9 
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cocktail-kor.Jpç,°j;_ij;i_c, _niet_ door_gami. Hior:voor .in de plaats werd er een bingo-middag ,;, 
georg_aniseel'.'d, Mó·f behulp •van Mevrouw v/d Rook ( een export op dit gebied) en 
Mevrouw Könomann is dit oen groot suksos geworden. 
A.s. woensdag 31 oktober wordèn do volgondo wedstrijden gespeeld: 

14.00 uur 
14.45 uur : 
15.30 uur : 

Ajax - Bayorn München 
Feyenoord - Barcelona 
Real Madrid - A. C .Milan, 

Allo ~pelers moeten om 13.30 uur aanwezig zijn. 
-~· ' • :;:::;;:;;:;;;;= 

Uitslagen: 
Velo P 1 Lens P 1 
Lens P 2 0,D,B, P 1 
Lens P 3 - K,M.D. P 1 
D,V,J. P 1 - Lans P 4 
Vredenb,P 5 - Lans P 5 
Tonogido P 3 - Lens P 6 

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

H. V.V. W 1 - Lens W 1 
Lens W 2 - S,E.V. W 
Spoorwijk W 1- Lens W 
D.S. V ,P. W 1 · - Lens W 
Lans W 5 - Valkeniers 

I. V ,B; 

0-1 
1 0-3 
3 1-0 
4 1 -:1 
w 1 0-9 

H, V.V. W 1 - Lens U 1 : 0-1. Welpen 1 hoeft eindelijk na 5 verloren kompoti tim,rod
strijden de eerste overwinning behaald tegen•H.V,V., dat thuis geen enkele wed
strijd had verloren, H.V.V. trad ami mot oen Poolse spits, Engelse back on Franse 
middenvelder. Voeg daarbij hot deftige Haags vmi d'O rost, dan is hot begrijpelijk, 
dat wij de táá.1 van do tegenstander niet verstonden. Dit had wol een gunstige uit
werking op ons elftal. Met grote inzet van allo spelers werd H. v. V •. vanaf hot be
ginsignaal onder druk gehouden. Wij kregen door vaak leuke kombinátios goede kansen, 
welke helaas niet werden benut. De uitvallen van_ H.V.V, waren niet gevaarlijk, zo
dat de rust inging zonder dat er wer·d gescoord. In de tweede helft eenzelfde spel
beeld, Lens bleef komen en oen doelpunt kon niet uitblijven. Uit een pass van Joop 
Odonkirchen wist Loo van Rijn op fraaie wijze te scoren. Door deze voorsprong 
werden wij zenuwachtig, Er word ineens slechts geplaatst, wat vcol onnodig balver
lies tot gevolg had. Il, V.V. drong sterk aan_, maar de verdediging mot con ui tblin
kende Ron do Jong, hield stmid. Geleidelijk aan namen wij hot initiatief weer over 
on werd or moor gebruik gomaakt van de snelheid in de voorhoede. Doelpunten violen 
er echter niet moor. 

Aan Lenig on Snol. 
Ik bedank mijn leid.er Hans Zoun en m1.Jn medespelers van Welpen 1 hool 
voor· d,i prachtige fruitmand·, die ik in het ziekenhuis heb ontvangen. 
Ik bon inmiddels uit hot ziekenhuis gekomen on het gaat goed mot mij. 
Ik hoop weer spoedig to mogen voetballen, 

hartelijk 

,Tot ziens op hot voetbalveld. 
Groeten van Eric Valentin, 

ATTENTIE 

SUPPORTERSBUS NAAR WILHELMUS 

In verband mot do autoloze zondag zal er voor con beperkt aantal 
supporters do mogelijkheid bestaan met de spelersbus naar Wilhelmus moe 
te rijden. 
De bus vertrekt omstreeks half 1 vanaf de Rongclolaan. 

Gaarne attentie voor LGns P 3 (voorwedstrijd) voor autoloze zondag, 

ATTENTIE 

1 o. 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig on Snel 

van m•i d d à g'· ó m d rio uur 

WORDT EERSTE PAAL GESLAGEN 

Vanmiddag (wöensdag' 7 november) om drie uur zal het jongste LENS-lid, do 7-ja
rige André Kuiper, de eerste paal slaan voor de uitbreiding van ons klubgebouw, 
We begrijpen bost, dat op dit tijdstip niet veel leden deze gebeurtenis kunnen 
bijwonen, maar het bestuur wenste hot slaan van do eerste paal niet vorder uit to 
stollen. De voorbereidingen hebben al lang genoeg geduurd, Do talrijke pupillen 
on welpen, die olko woensdagmiddag op ons veld aanwezig zijn, mogen André Kuiper 
bij deze ge~ichtigc taak uiteraard helpen, 

A,s; Poolwinnaars. 
Eon gelukkige poolwinna:i.r, die onbekend 
wil blijven, heeft zijn .. gewonnèn prijs 
ad Fl,33,-- aan ons overgemaakt t.b.v. 

,ons jeugdwerk, 

REICTIFIKATIE, 

Mogen velen hom,hiorin volgen, 
liefst met de hoofdprijs, 

Vorige week is ton onrechte gepubliceerd, dat Adri de Pagter bedankte voor hot 
verzorgingsteam van de Lensrovue on opgevolgd zou worden Jioor Poter Porroijn, 
Hot betrof hier niet do "verzorgingsploeg" van do L,msrovue, maar de Kon takt Kor.i~ 
missie, Onze excuses voor deze vergissing, Vanaf heden maakt. Poter dus deel uit 
van do KaKa, 

LEIIiER SEHIOREN 2, • 
Hot bestuur heeft Puck Coomans bereid 
:gevon_don in het vorvo).g als leider op 

'. 
BEGELEIDING SELEICTIEGROEP. 

to-treden van Senioren 2, 
Wij wensen Puck veel suksos mot dozo 
taak, 

Vanuit het bestuur zal Simon de Bruyn do "begeleiding van de soloktiegroep". 
op.zich nemen,. 

VANAVOlm· LICHTWEDSTRIJD. 
Als het veld· is goedgekeurd, speelt LENS 1 vanavond (woensdag) om half negen ,~ , 
oen lichtwödstrijd togen Full Speed, Mocht hèt veld zijn afgekeurd, dan wordt 
de wodstrijd•verschovon naar morgenavond. 
Volgende Week dondordagavond komt de zaterdag-tweedeklasser Jodan Boys uit Gouda 
op bezoek mot t"woo elftallen. 
Senioron·1 0n.2 zullen worden ingezet, 

S.TRAFZAKEN •. 
De KNVB ilfd, 1s-:-Gravonhage heeft R,Hulsolmans (jun,3) geschorst voor twee bindende 
wedstrijden i.v.m. zijn optreden tijdens do wedstrijd GDS-Lens 3 (jun.) op 
28-10-73, Conform do uitspraak van onze strafkommissie, Do boete ad Fl,5,- komt 
voor rekening van deze sp0lor on dient v66r 1 december te zijn voldaan .• 
Do strafkommissio heeft geen aanleiding gezien c.v.d.Beok oen straf op to loggen 
i.v.m. do, officièle waarschuwing tijdens de wedstrijd Wilhelmus-L0ns 1 (sen.) 
Qp 4-11-73, . 

lHEUWS VAN DE AKKOMODATIE-KOMMISSIE. 
Jacques v.d .• )fuái:l.p zoekt assistentie 
voor l1ot o.àhioggen van een tegelpad 
van do tribune ·na= hot twoodo vold. 
Vrijwilligers" /runnen zich opgeven op 
t-Gl.nr .• 64,·58·; }0, 

Streefdatum is zaterdag 17 november a,s, 
Zoals U weet, luidt oen welbekend 
spreekwoord: "Vele handen maken licht 
werk''• 

Aver0chts, 
OP NAAR NJ,.ALD.WIJK. ===---============ 
De vorige weck·schreven wo optimistisch, dat LENS 1 "gedoukt, maar ni0t total
loss" was, Ondanks do nederlaag tegen Wilhelmus handhaven wo die ui.tspraak. 
Er wer,,l. vooral in du 0orst0 helft v0ol sterker gespoeld dan tegen RKAVV, Wilholnus 
had echter. onbetwist het heft in handen, Nadat hot moeilijke eerste kwartier 
gced was' doorgekomen, kwam de Voorburgse achterhoede zolfs enkel0 malen in grote · 
r,1ooilijkhoden, omdat de onolle Lensspi tsen steeds hun hielen lieten zien., Do 

1 
.,· ~-
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daardoor onts.tane kansGn werdGn Gchter niet benut, . zodat we met 0-0 girig9i\\p.i,;ston. 
·1n··a:e-'tï'toöd:ëi-li0

èilft moêst "LENs-·soms mét de rug t·Ggeh de muur; Na twiiï.tig,'.nfi-mf~'~n , 
nam Wilhelraus verdiend dG loidii_ig, hoewel dat doelpunt volgens velen in ~Wf~?l:l, 

. spolpositie word gescoord. Do. uitvallen van Lens blGven schaars. Toch kwam Los'::'. 
... lio,-Hazelz .. et_.r,t<:>g oog in oog :met Wil~GJ,.llJ1-1s-d9Ólman Van Domburg,. zodat hGt'1,,,fi:i'àél 

kunnen zijn, als hij niet had overgGschoten. Gejojo in do achterhoede blGGk do 
inlGiding tot de tweede Voorburgso troffor, 
Zondag wederom Gen zeer zware ui twcdstrijd, Want dan moot het duol togen Naaldwi~;: 
wo:rden ingehaald. OnzG spGlers rekenen op de steun van Gen grote schare luidruch
i;ige supporters. Als or niet raet een auto mag worden gorodon, hoeft dat gGGn be
zwaar to zijn, or,1dat de autobus twee ritten zal maken. 

Do stand: Do opstelling was: 

Cees v.d.Beek 
Peter do Jongh 

DITL 
Wilhelmus 
Verburoh 
LFC 

8-4-4-0-12 
8-5-2-1-12 
7-4-2-1-10 
7-4-1-2- 9 
8-2-5-1 _: 9 
8-2-3-3- 7 
7-3-0-4- 6 
7-1-4-2- 6 
8-2-2-4- 6 
8-2-2-4- 6 
8-2-1-5- 5 
8-2-0-6- 4 

11-5. 
14-7 
13-8 
7-7 

•. 11-6 . 
8-7 

6-12 
10-10 

Ron v.llartingsveldt (Peter Hop) 
Ruud Fortman 

RKAVV · 
Lugdunum 
LENS 
lfoaldwi'"'.jk 
Lakwa 
Texas 
VGlo 
Blauw Zwart 

MET JlE BûS NA;,n NAALJllUJK 

8-8 
9-12 
5-10 
8-18 

Hans Zoet 
Ton Hop 
Jan Englobert 
Donald Schönherr 
Dick Brandenburg 
Loslie Hazolzot 
Wim Keotman 

In verbund met de uitwedstrijd zondag van ons eerste elftal tegen N.a.aldwijk 
beschik.1<:en wo weer over con autobus. Evenals tegen Wilhelmus zal de b.us do rit .. 
tweoraaal oakon, tonoinde zoveel mogelijk supporters in de gelegenheid to stollen 
veilig, vlug en voordelig naar Naaldwijk te gaan. De kosten bedragen voor reizi
gers tot on mot 16 jaar één guld~n en voor de overigen twee gulden, 
Vertrok 12.30 en 13.30 uur. 

LENS 2 WINT WEER 

Senioren 2 verraste vriend on vijand 
door nummer twoo Stoods Volharden met 
oen 4-2 nederlaag terug naar Rotterdam 
tó sturen. 
Onze resorvos wisten zich oen groot aan
t~l skoringskanson te scheppen. • .. 
Daarvan worden er "slechts" vier benut; 
De tegenpartij vond tweemaal hot net. 
Zondag is het tweede vrij. 

EERSTE lfEDERLAAG 
VOOR LENS·3 

Senioren 3 liet .zich verrassen door. 
Dm, 2. !fot een 3-2 nederlaag kwamen on
zo spelers uit Delft torug. Koploper 
TOGB ging ondertussen rustig door mot 
punten verzo.melon. Nu werd lfostlandia 
hot slachtoffèr. Zondag koot PDK bij 
airs deJ?do op bozcok, Er moet w'ordon ge
wonnen om niet al toveol nchtor·te ra
ken. · • 

Naaldwijk 1 - Lenig on Snol 1. 

CKC 2 
St,Volhardon 2 
Do Musschen 2 
vcs 2 
Postduiven 2 
Gquda 2 
RFC 2 
LENS 2 
Overmaas 2 
SVV 3 
DHC 2 
Foyenoord 4 

TOGB 2 
ODB 2 
LE N S 3 
Wêstlandia 2 .. 
JlHL 2 
ID>ISII 2 
DHC 3 
PDK 2 
Schovoningcn 2 
Naaldwijk 2 
HBS 3 

8-ó-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 on in Naaldwijk. · 

15-8 
14-10 
14-13 
8-8 
8-5 

5-5 
7-1 i 

1· 3-1 2 
7-1,j. 

.. 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-·1 2 

Do Naaldwijkers bczi".;tcn evonvoel punten als Lens, maar mochten pas één koor 
hot gonoogo:1 van con overwinning smaken. In hun tweede wedstrijd van dit scizoon 
wiston."iij Blauu Zwart naar oen 4-1 nederlaag to spelen. Hierbij dient echter 



wol de kanttekening tB worden gemaakt, dat Blauw Zwart een van de zwakste elf~ 
tallen tot nog toe is. Raaldwijk behaalde de overige punten alle uit gelijke spe
len. Lens verloor afgelopen zondag van Wilhelmus, maar wij kunnen toch al sproken 
van een licht herstel van onze voorwaartsen. Daar er a.s. zondag weer een autolo~ 
zo zondag is, kunnen do supporters, die interesse hebben, meereizen met', de bus. 
Wij verwachten, dat Lens 2 punten gaat behalen, dus•· reis met de ·jongens mee en 
schreeuw ze'dosnoods naar een·overwinning, Laat de jongens van,Dhr,Anderioscn 
weten en horen, dat U, ondanks 3 opoenvblgende nederlagen, nog steeds in hen ge
looft". 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 1 j NOVEMBER 1973. 
14,30 uur Naaldwijk 1 - Lens 1 
11.00 uur Lens 3 - P.D,K.2 V1 G1 L 6/4 
13.00 uur Lens 4 - Quick 3 V1 G1 L 5/3 
10.00 uur Lens 5 - Westerkwartier 3 V2 G1 L 5/3 
12,00 uur Lens 6 - Duno 3 V2 G1 L 4/2 
14.00 uur Lens ·7 - H.M.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 
1 o.oo uur. Quick 11 - Lans 11 
10.00 uur Gona 8 - Lens 12 

~ 

LIGGING DER VELDEN: 
Naaldwijk - Sportpark "do Hoge Bomen", Galgcwcg, Naaldwijk,. 

(Bushalte Wost.Ncd. lijn 56 "Proefstation". 
Sav.Lohmanlaan, rr.T.M. 3-4-14-23. Quick 

Gona · - Beresteinlaan; ·n.T.M. 5-6-13, 

Averechts, 

Scheidsrechter: 
F,I-.,upc 
J,Mocrings 
A,Hendriks 
E,Ncordam 
B.H.Engclsman 
J.C.Hollander 
G.C.Hoeks 
A.v.d.Tang Jr. 
R.R.Flintcrman 
G.v;d.Plas 
niet aangewo:acn . 

,, 
VERZAMELEN": Zolang or geen vervoer is per auto op zondag, worden do spelers 

verzocht op eigen gelegenheid met tram of fiets minstens 20 minuten 
voor de wedstrijd aanwezig te zijn. Wij zullen zover mogelijk de trnra/ 

. busli jncil vermelden. 

DE OPSTELLINGEN: 

Lens 1 wordt deer do trainer bekendgemaakt, 

LENS 3 
als bekend 
mct.J.v/d Wilk 

LEl.rn 7 
als bekend 

LENS 11 
als bekend 

. 

LENS 4 
als.· bok(md 

•' 

LENS 8 
als bekend 

LENS 12 
als bekend 
met J.Roozendaal 

Van de lijst van wanbetalers negen do 

P,Rossit (7e) en J,l'f.Vorhoef (120). 

LENS 5 
. als bekend 
met A.Nieuwonhuyzen 

LENS 9 
als bekend 

LENS 6 
als bekend 

LENS 10 
als bekend 

volgende spelers weer worden opgesteld: ,, 

AFSCITRIJVINGEN: Op de bekende tijden on plaatsen. Do heren aanvoerders dienen,· 
ook al Zijn or goen afschrijvingen, tussen 21.00 on 22.00 in ver
binding te stellen met J.v.Wassem, tel. 68.65.11. 

Uitslag~n 4 november 197J: 

lfilhelnus 1 - Lens 1 2-0 D,S.0.3 
Lens 2 ·- Steeds Volh.2 4-2 l'fippoldor 7 
D.H.L.2 - Lens 3 3-1 Lakwa 7 
H.B.S,4 - Lens 4 1-2 Lons 11 
Velo 3 - Lens 5 0-1 Lens 12 
v.u.c.7 - Lens 6 0-8 
Lens 7 - Postalia 4 2-1 

Programma Senioren 18 november 1973 (Inhaalprogramma) 
Lens 1 - 2 - 3 ·, nog niet bekend 

- Lens 8 
- Lens 9 
- Lens 10 
-H.D.V.7 
- Flamingo's 8 

Lans 4- 5- 6 · vrij Lens 8 - 9 - 11 - 12 - vrij. 
11.00 uur D.H.L. 6 - Lens 7 
12.00 uur O.D.B.9 - Lens 10 

1-2 
2-2 
2-0 
0-2 
·1-2 

3 

' 



·~> . 
Van de. ,S.eko z,ijn a.s •. zondag vanaf 9 uur aanwezig de horen Ch.Blbk, ÏI.Ja:cpbi, 
cm R,li~m,. 
Lens 5 on 'Lens 6 z·1Jn deze week· aan de beurt voor oen wedstrijdverslag: 
In'l.everon bij Nicç:> Drabbe of Aad Vervaart op maandagavond. 
Uodstrijdvers'l:ag H.B'.s.4 .:_ Lens 4 (3-11-73-) 
!Ict in de vorige Lens-revue beloofde vors,_lag wan de door Lens 4 afgelopen zondag· 
gespoelde wedstrijd 'wil ik U niet onthouden. , , 
Aangezien op dit niveau moeilijk van onnavolgbare dribbels, schijnbowegingon on 
andere verfijnde techniokon, godomonstroerd voor overvolle tribunes, kan worden 
gesproken, zult U· or gi:moegon moe moeten nc,m,m, dat U niet uitsluitend oyor do. wedstrijd w0rdt ·geïnformeerd. : · · · · · ' · · · · · · · ·' 
Lot wel, ik onder'schat geenszins de kapaci tei ton van. mi.jn raodospolers; alhoewel 
dio meer op het taktische vlak liggen, zijn ook do hak-, hook- en schaarbmrngingcn 
niet van de lucht. Helaas. is dit geen gevolg van door de jaren geslepen voetbal ta
lent, maar eerdor'uiting van primitieve drang tot zelfbehoud in do persoonlijke 
duols; natuurli'jk altijd met de bedoeling do bal to Sp\üen, dat wol. 
Vóór onze trouwe supportorscharo (twee vrouwen en 'n kleuter) naar 90 rainuton 
min of meer energie sparen kon kijken, was er al iots gebourd. 
Hans van Dijk' bïjvoorboeld raoest, nog maar nauwelijks in Maassluis aangekoraen, 
z'n bod woor,u·ït.·Hij zag voor het oorst cp zondag do zon opkomen en via do 
ZHMBK, NS, IÏTM on mogelijk andere moeilijke afkortingen verschoon hij tenslotte 
op de Dáal on Borgselaan. 
En wat to denken van Foendoe, doe al z 1n lucht in z 1n fietsbanden 'moest parsen; 
on hij had zo drie jaar goloden nog opgopomptt 
Wist U trouwens, dat Bas van dor Lans kan fietsen? 
Gerard Kemperman ·1overt natuurlijk eon vorhaal apart op, Ooggetuigen verklaarden, 
dat hij samen mot Elly, na het onderbrengen van wat menselijk en dierlijk kloin
gcod, on na do nodige ovenwiohtsoofoningon, por tandem in allo vroegte do ·straat 
uitpoddoldo. 
!Ians Bijstorvold was onthuusiast over hot toch wol late suksos van hot witto
fiotsonplan, maar moest, omdat er teveel l!ofhebbers waren, zelf to voet. 
Ronald Roodbol, die zijn markante uiterlijk voornamelijk dankt aan con wooldorigo 
baardgroei, had bij voorbaat roods oen verbandje DIJ zijn pols gedaan; hij had_dît 
excuus niet nodig, hij wás op tijd. 
Jos de Waart had abs:il.uut de bedoeling op <il.o vouwfiets te komen; naar zijn zeggen 
vertoonde zijn :tweewieler oohter eon klein foutje: hij was verkoord gevouwen. 
Geen, enkele klacht van Gerard do Uoogd; hij stapte dan ook ongeveer zè van z'n bod 
hot veld op. 
Ruud Eykelhof had de zaterdag besteed aan hot bozookon van enkele bojaardoninstol
lingen om to pr'?beren 'n zielig oud mensje mot rijverbodonthoffing op to pikkoi1. · 
Hij slaagde er echter niet in iemand to vinden, die do sacramenten wilde ontvangc-n 
in oen kerk, die op zijn route naar hot IIBS-torroin lag. 
Van René Brandonburg heb ik horen zeggen, ik woot hot niet zeker, tonslotto stao.t 
hij helemaal linksbuiten on ik rechtsback, dat hij z'n sympathie voor do Arabieren 
extra ondorstreepto door ook hot afgeven van do bal to boycotten. ,Tijdons dozo 
aktios gaan de zmdoro spolors echter onmiddellijk "boompje vorwiss~len", zodat 
bui tonstaanders, zoals do scheidsrechter, hier niets van merken. • 
Onze man in de olie, Adriaan Rooduyn, die tweemaal per dag togen twaalven ploegt 
wakkor te worden, konden wc na do wedstrijd geruststellen: hij had dozo keer niot· 
reserve gestaan, , . 
Dat ondergetekende zijn huis in alle v:roegté in wanorde moest achtorlatori, 01Jdat 
he•, ton onrechte natuurlijk, eon ontheffing was geweigerd, haà. U al bogr.open. 
0 ja, wc wonnen r,1ot 2-1 • 

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

Hij gaat or geheid.in •. 
- Gerard v.d.V,üdo Jr. mag morgenochtend (dinsdag) hot ziokonhuis weer vorlatoli. 

Wol zal hot nog oven duren voor hij woer heleraaal genezen is. 
0 

Do strafko• missie hooft deze week zijn eerste offioiëlo waarschuwing ui tgedoold,· 
Aan • • • • • zichzelf ! ! ! ! .. . .. . . . . . 

- De redaktionelo goedkeuring gaat deze wéék naar Lens 6 (Son.). Do jongens van 
Frank Straath9f hebben na 8 wods.trijdon 15 punten on con doelsaldo van 36 voor 

"en 12 togen: 
- Hebt U hot verslag gelezen van Gerard Oostrom? Verdient navolging,, vindt U ook 

4 niet? 
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12,15 uur Lens 23 

, AFSCHRIJVIlWEN : 

, Velo 23 V3 
,. __ .,, , . 

Schriftelijt 

Telefonisch 

voor vrijdagavond 18,30 uur bij de heer.G,v.d.Stoen, Nunspeetlaan 

vrijdagavond tussen 18,45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval ~R3• 
ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8) : dhr.J,Hop, tel.94,41.59 

B-klassers ( ·9 t/m 15): dhr,O,Kort'ekaas, tel.67,40,40, 
. C-klassers ( 16 t/m 23): · · 

In nQodgevallen kunnen, de junioren nóg op zaterdagochtend tussen 10,30 on 11,00 
uup .;;_fbollen bij dhr,G,v.d.Stoen, tel.39,86,94, 

AFKEURINGEN: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds de af:
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden.hierover 
n-iet verstrekt. 

]HET-OPKOMERS: Wegens herhaald niet-opkomoli wordt de volgende speler dit seizoen 
niet meer opgesteld: J .Post', 

KEEPERSTR,UNING: vrijdag 16,45 uur voör 8,Bruens en II.van Kieef 
zaterdag 10,00 uur voor P,van Domburg en J,Bronger, 

D E 0 PST ELL INGEN: 

LENS 11 : 

LENS ·2 

LEl'TS 3 

LENS 4 

LENS 5 

LENS '.z. 

LBNS 10: 

LENS 11: 

LENS 12 

LENS 1 J.: 

LENS 14: 

LENS 15: 

LEl'TS 16: -----

L·:Baams, C.Böeseken, J,de Hilster, E,!Ieefna,sel, A.Jungschlägor, · 
R.v.Noort, A,de Pagtor, J.v,Rijn, A,Schnoider, G.Trommolon, R,Zoun, 
R.Lavooy, L,Koning. Leider: Dhr.C.Frrui.ke. Samenkomst: 13,15 uur Lons

vrij, (terroin, 

G,Bloks, C,Hooghiemstra, A.Kloiwogt, P,Lejewaan, R,v,d,Meer, 
M,Magnee, B,Ruiterman, JI.Straver, F-Voeron, J,v,Velzen, R,Ve;r-barendse, 
G,Lelieveld. Leider: Dhr.P,Janson, Samenkomst: 11,30 uur D.H',B,R,K,
terrein. 

II,v,d,Broek, E,Castenmiller, A,de Groot·, R,!Ieemskork, R.v,Hook, 
J.Hollink, W.v,d,Lindon, R.v.Luxemburg, P.Meyer, P.v,Rijn, J.Slabbers, 
·M.v,Wassom. Ros,: P,de Wolf. Leider: Dhr,A,Blok. · 

A.v.d.Aar, A,v.d;Berg, P,Booms, A,Brouwer, R,Guit, A,Hoofnagel, 
G.Hogorvorst, H,Keynor, A.Slabbers, J,Tetteroo, J.Wijngaarde, H,Ruy
ter, E,Reesink, F,Klos. Leider: Dhr,J.Heynen. 

' 

R,Bom, E,Booms, P,Driessen, J,Houtschilt, R.v.d,Lindo, F,Magnee, 
F.v.Oostayen, F.v.Os, J.Ruyters, J.v.J.,Voort, J,dè Waal, F,Woutcrs, 
F,Jonker. Leider: Dhr.F.Flumans, Samcmkomst: 10.00 uur Quick-Steps:-:tcrr., 

zie vorige week, Leider: Dhr,H,Zoot. Samcmkor.1st: 1.3,45 uur Lens,--torrcin,_ 

vrij, 

G.Boelhouwer, K,v.d.Ende, R,Leyn, M,Looye, G,Mahieu, T,v.'M~ren, 
R.v.d,Meer, K.v.d,Meys, M,v,d.Mye, Th.Prins, J.v.d.Wol, M,Prins. 
Leider: Dhr. w ,Kouwcnhovon. · ,;- ,. -

P.v.Domburg, 
F,Kortckaas, 
Bijstcrveld. 

H,Uding, H,Coli, P,v,Duyn, P,Blom, C,Li11man,.R.Wijsman, 
L,Lejewaan, D,v.d. Zw=, W,Groon, R,Tokkic, .Lcido·r: Dhr. 

M,v.Zwedon, R.Zetz, H,G,Wubben, J.Spoler, F,Kras, A,Hocnstok, 
C.Harland, R,v,d,Boogaard, R,Blank, R,v,Leeu.en; R,Hoppenbrouwprs, 
M,Jansen, R.Sandcrs, Leider: Dhr.Dankors, Samonkor.rnt: ) 1,30° uur Lens

vrij. A,Koevocts zie Lens 15, ( terrein. 

'. 

P,lJoomskork, A,W.Jansen, J,A,Korto, A,J.v.,Pelt, T,J,Grimborg, R,J.v, ·' 
E_ld.eren, ·•P.J,Dullaart, A,W.Schmitz, L.v,Maarsevoen, W,Rots, A,Koevcots, 
Ros.: A,Sips. Leider: Dhr,M,Verheesen. -- . 
P,v.d,Burg, F,Fortr.,an, W,Frantzen, R,v,L·oon, P.Lucas, O.Huis, R,Nooru.e-. 
locs, ·..A.Overgaauw, P.Valkenburg, F,v,Velzen, R.Verstoeg, C.Vermoulen • 

. ,; Leider: Dhr .A. Wagenaar. 

' . 
6 

M,v.Bag(31llil, c.v.Beck, R,Bon, W,Heynon, E,Kauderer, A.Koevoets, 
P,Lelyveld, Th.v.Luxomburg, S,v,d,lfoor, W,Valentin, F,Vorb=endso, 
R,:lc Keyzer, J.Riomen. Leider: J.hr,W,Michels. Samonkomst:,12.30 uur· 
Lens. 
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- De Seko bestaat vanda.ag uit 2 man. De ros_t is ziek of onderweg. , . -·. 
- Loider en spelers van Lens 10 (jun.) wensen Robby v.d.Kruk, die tijdens de 

wedstrijd togen B,M.T. con ernstige knieblessure opliep, voel sterkte-en- eon·,,:_ 
/_ -; ?.POcdig,_her1;1tol too. - - ____ ... 

. . . .. ~ 
· "',V<ilgonS,>de, :l!Haagschc. Cotirnn t" was ."he.t (lnig<, "Lens wapenfoi t" , in de wedstrijd _ 

Wilhelmm; '-,Lens, het hoog overknallon ván Leslie Hazclzet. De redakti0 is · -
,ocl)-to:i; ,de, bescheiden mening- toegedaan, dat Cees v.d.Beok toch enkele louko din
gon 'heèft gedaan. Waar eon oind;fiotsèn a.l niet· goed voor is. 

- Boz~·tongon'bewèron, dat do 
- Omo Nico Collé dankt namens 

leuke attentie, 

doelpalen bij v.c.s. van zoet-hout zijn gemaakt. 
zijn 'vróuw·a1 'degenen, die 'hebben bijgedragen in de 

- René Brandenburg on Joke Kuiper doen ons kond van.hun voorgonomon'.huwolijk. Dit 
huwelijk zal plaatsvinden in hot stadhuis Burg.de Monchyploin te'-" s-Gravonhagc. 
De kerkelijke inzegening zal plaatsvindon om 15.15 uur in do kerk'.Onbevlckto_ 
Hart van Maria, Bloklandonploin, to .'s-Gr.avenhage. 
Gelegenheid om hot paar te feliciteren is or in Restaurant Le Coq d'Or, 
Leyweg 533, van 17.00 - 18.30 uur, · 
Toekomstig udros Roinkonstraat 4a, Den Haag. 

- Na zijn opgelopen gokomplioeerdo beenbreuk, na oen-val van eon balkon op de 2c 
etage, moest vorig~ maandag het been van Gerard v.d.Velde Jr. opnieuw op twe<i 
plaatse~ worden gebroken. Ilet gaat nu eohter weer een stuk beter met·Gerard on 
hij mag zelfs morgonochtcmd (Dinsdag 6-11) hot ziekenhuis verlaten. Gerard, wij 
leven allen met jil moe <3n hopen je binnenkort op onze velden to zien. 

- Twee speelsters van ons dameselftal zijn goselektoord voor het Haags damosolf-
tal. De selokt.ie:i,edstrijden worden gespeeld op zondag 18 november. Wij wons01;1 _ 
Mary -Jansen en Annomi.ekp Guit voel s1-1ksos ! 

Kfu'\NTENt,KTIE, · ============:;: 
Denkt U nog steeds aan do krantonaktio, Niet alleen kranten, 
boeken e.d. zi·jn van harte wolkora. 

PROGRAMMA DAMES 

maar ook telefoon-. 

A.s. zondag speelt ons daraostcam con uitwódstrijd tegen SEP in Dalft om 10.00 uur. 
We verzaraelcm op het Lens-terrein om 8~15 uur inèt vorvoer· en gaan dan gezamonli.jk · 
naar de Turfmarkt om dàarvandaan mbt lijn-1 naar Delft (Brassorskado) to gaan. 
De opstelling worclt voor do wedstrijd bekond--gemaakt, 

Woensdag,14 novomber spelen we eon thuiswedstrijd tegen Celeritàs óm 19,00 uur;· 
Verzamelen_ om 18.30 uur.· 

PRO G R-A MM A JUNIOREN 

ZO}TDAG 11 november 1973. 
- Lens 2 - vrij 

12.00 uur D.H,B,R.K.1 
10.30 uur Quick Steps 3 7 

Lens 3 
Lens 6 

WOENSDAG 14 november 1973. 
20.15 uur Quick 1 Lans 1 

ZATERDAG 10· novembÓr 1973. 
1 4. 30 uur N optunus 1 - Lens_ 1 
14,45 uur Lens 4 - Vredonburch.5 
14.45 uur Lens 5 - Westlandia 5 
14.30 uur V.Cst\-5 Lens 9 

14,45 uur 
13.30 uur 
12.15 U:u~ 

13.30 uur 
13.30 uur 
13.30 uur 
13.30 uur 

13.30 uur 
12.15uur 
12,15 uur 

Lens 10 - in:'ij · · 
Lens 11 V.V.P.7 
Lens 1 2 - Quic_)c "7 . 
_Oo i,eva3.J'.'.s 5 
Len·s 14 - vrij 

- Lens 13. 

Lens 15 - S,E,v.5 
Lens 16 "" Quick 1 0 
Torrogido 8 ~ Lens 17 
Vredenburoh 17 -Lens 18 
_Lens 1 9 :-: vrij 
K.M.D.6 - Lens, 20 
L_ens 21 ~A.D.0.19, 
Lens 22-- --Flamingo's 6 

Terrein: 

Ockenburgh 
Nijkorklaan 

Sav.Lohmanlaan 

Abr.v,Stolkwog, Rotterdam 
V1 
V3 ... 
Dedemsvaa.rtwog 

V2 
V2 
Zuiderpark, 2o ged. 

V3 
V1 
Rodelaan, Vo'orbûrg 
Vrodonburchweg, Rijswijk 

Houlwcg, Wateringen 
V1 . 

,_1. 
,< 

V2 ·5 
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-LErTS 18: 

. LENS 19: 

LENS 20: 

LENS 2"1 / 

LENS 22: 

als vorige week. Loider: Dhr.B.Osse, Samenkomst: 12.30 uur Lens. 

vrij • 

als vorige week. Lo-iler: Dhr,R.Poters •. Samenkomst: 12.30 uur Lens. 
;, ,,· 

als vorige week. Leid.er: Dhr.w.v.d,Tol. 

al<! vorige wcok. Leider: Dhr.A.Bauraan.·· · 

LillTS 23: c.co.e~!3n, N.Frankon, L.de Gruytor, R.cl.e Haan, H.Jansen, J.Kok, 
R.Klc,yberg, L,v.Luxemburg, R.Straub, J. Vogel, M.Kcrkhofs, T.Pluggo, 
R. Idpo:r,m. Leid.or: Dhr . ./\.. Banning. 

-------C-JCIJ.SSE KWIZ. 

Uoensdag, Tnover.ibër -( vandaag) begint cl.o Juniorenkwiz in de kantine van Spoorwijk. 
De volgende spelers worden om 18.lj.5 uur bij Spoorwijk verwacht: 

M.Kerkhofs, IT.Planken, A.Maas, H.Valentin, P,Lucas, WaFrantzen, 
A.qvergaauw, C.Vermeulen. 

Als coach zal optrecl.en Martin Reuver. Belangstéllèncl.en zijn uiteraard_van harte 
welkom. · 

Uitslagen Junioren 3-4 november l27J..=: · 
Lens 1 
Lens 2 · • 
Lens 3 
A.D.S.2 
Lens 6 
Lens 9 
Lens 10 
Spoorwijk 
Lens 13 
Lens 14 

-0.N.,'i..1 
- Ravo. 1 
- Gr.H.II Vo.c 2 
- Lens 5 
- Blauw Zwart 3 

-- Rijswijk 6 
- Rijswijk 7 

5 - Lens 12 
· - Rijswijk 10 
. -: Vies 7 

1-0 
Ö-2 
3-2 
3-1 
2-1 
1-0 
1-2 
3-3 
6-0 
3~1 

.,o.s.c.8 - Lens 15 3-2 
Lens 18 - v.v.P .• 11 6-1 
Laci.kkwartior 10 - Lens 19 0-3 
Zwart Blauw 3 - Lens 20 5-2 
rr.v.v.9 - Lens 21 0-3 
Texas/D.H.B.3 - Lens 22 2-7 
Lens 23 - Duno 11 2-4 

. 
Standen t/m 27 e,ktober 1973.-
v.u.c. 
Rijswijk 
A.D.O. 
LENS 16 
Schev. 
Uestl. 
Y.c.s. 
Quic],c 
Lc.c.kkw. 
R. V, C. 
D~II.C. 

S,O,A. 
1'1.I,K. 
D.u.o. 
K.M.D.· 
Velo 
Quick 
Zw,-Dl, 
n.v.c. 
LENS 20 
s.v.a.w. 

Duno 
Schov. 
Duind.S. V. 
die Hagho 
Velo 
Loosd. 
G .D,A, 
LElîS 23 
Wilh. 
Quick 

6 - 12 
7 - 12 
5 - 8 
7 - 8 
7 - 8 
7 - 6 
6 - 5 
6 - 4 
7 - 3 
6 - 2 
4 - O 

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 R.K.A.v.v. 5 - 10 
O.D.B, 6 12 Vredenb. 7 --:. 1 o· 
v.u.c. 7 - 11 v.v.P. i,- 8 
B,M.T. 7 - 9 Celeritas 6 - 8 
Leosd, 7 - 7 LENS 18 6 - 7 
Cromvl, 1 - 6 LaCLkkw, 1 - 5 . 
LENS 17 6 - 4 H,B,S. 3 - 4,, 
Quick St, . 6 - 4 rr.v.v. 5 4, 

. . v,c.s. 6 - 3 Quick St • 1 - 2" 
Velo ,6 - 2 R.v.c. 6 - 0 
Gona 1 - 0 

LENS 21 5 - 10 Kranenb. 5 - 9 
Wilh. 5 1 LENS 22 5 8 
rr.v.v. ,·4 - 6 Rijswijk 5 - 1 
A.D.O. 3 - 4 Flar.iingo's 3 - 5 
R,A.S. 5 - 4 H,D.V. 6 - .5 
Ooiev. 4 3 Velo .. -5 4 
Vios 4 - 3 Tricmph 3 - 3 

6 3 Quick St .• 
. 

5 3 Il,M.S ,11. - -
Or.Bl. 1 1 Bl.Zw. 5 2 
1fostorkw. 5 - 1 Texas 6 - 2 

VOORLOPIGE KAKA-AGENDA. 
Enige tijd geledon hobben wij u een opgave gecl.a::m van 
de voorlopig door do KaKa geplande evenementen, 
Er zijn inmidfüils enkele mutaties in hot programma 
aangebracht, waardoor het ons wenselijk lijkt nogma;:c,ls 
onze plannen aan U ksnbaa.r to mi:i.kon. ·" •·•··· 

, .... ~ 

17 november 1973 l3eatavond Jonge Senioren on '. 
A en l3-klass0rs. 

1. 



., .... -
23 novembez: __ ~. - . 

t/m 
. 

Kerst-klaverjasdrive, . .... :· 

21 december 1973 .. .. 22 dèèe'mber 1973 
.. ,;.-

F~lmmià.dag cq.'-'avcnd voor A-, B- en C-klasters 
en. pupillen en·~welpen • 

• i -, -· 
Kerstvakantie 1973 Speeldag of -avond voor de jeugd. ' 
•t-Is-maar,_dat _q_he.t weet, dan kunt u alle avonden."nu reeds vrijhouden. 

: ' ' , ., '' "{., 

DISKO-AVOND 17 novembor a. s, 
Gezien het meer dan eclatante 
diskoavond heeft de KaKa zich 
vast te stellen, 

sukses_ van 
gehaast om 

>' •• 

KaKa 

de op 28 september j.l. georganiseerde 
zo spoedig mogelijk weer een disko-avond , r · • 

J-fij hebben voor .de verandering eens- gekozen voor. een zaterdagavond, -wat als groot 
voorcleel heeft, dat de ook deze keer -w:eer uitgenodigde .chicks van KWIEK SPORT vroo-
ger en frisser aanwezig kunnen ziJn, 
Noroaliter moeten tl.azc meisjes namelijk vrijdagsavonds trainen, waardoor eo.\?- hoop 
energie verloren(?) gaat. 
Dat zij dan toch nog elke avond verschonen zijn, pleit toch wel voor het hoge.peil, 
waarop de Lens-diskoavcnden stann. 
Ecn_·tweede voordeel is, dat do FAIR..::tMPRESSION-DRIVE-IN op deze avond nog niet 
bozèt was, waard"oór het ons mogelijk was deze suksesvolle en moment0el z0er popu-
laire diskotheek to kontrakteren. · 
Enkele nuttige gegevens, die julli0 zeker moeten weten, zi•jn: 

1 .·toogangsprijs, ondanks 
2.·aanvang 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 oen grote opkomst zal deze avond 
woor oen·· groots sukscs kunnen wordon. 

· . KaKa 
Lens 1 - ONA 1: 1-0. 
Na ocm vrij slechte. kor:tpoti tie-start lijkt Lens 1 zich te hors tollen en met enth0u
siasmo on 1 Oofo inzot, hot de tegenstander bijzonder lastig te maken_, Een teohniséh 
boter Ona ondervond dit afgelopen zaterdag, toen het op het Lenstorrein moest aan-
treden t0g0n"0on hard. werkend Lens.· . 
In do eerste helft, waarin rechtsbuiten Fred Baven al snol hot strijdperk moest ver
laten vanwege een achillespeesblessure, ontspan zich eon gelijkopgaande strijd, 
waa~in-doelrijpe, kansen wederzijds niet werden benut. Icnskeepor Louis Baarns-wist 
in deze periode op uitstekende wijze zijn doel schoon to houden, · 
Na do rust, waarin do goblossoerdo Riny v. Noort werd vervangen door Ronald Lavooy, 
word een sterker Ona. kundig afgestopt door de goed draaiende Lens-verdediging. 
Ha goed ui tverdecl.igen ontstond een scri=.agp •. yQ9:t:. hot Ona-doel, waaruit Jos v ,Rijn 
op fraaie, wijzo wist te scoren. Eon fel Ona begon··furious aan te vallen, ma.ar r.1·ot 
voel kiirist- on· vliegwc:i;k hield do Lens-verdediging stand., 

;,,D.S,2 - Lens 5: 3-'-1. · · 

·, 

Voor do rust ging het gelijk op, maa.r door 
oen uitval van A.D,S. kwamen wij op een 
ongelukkige achterstand van 1-0. Hierna 
kwamen wo sterk opzetten on door knap 
,loorgaan van R.Gui t kwamen we door een 
schitterend doelpunt gelijk. Hierna kregen ... 
wc nog twee mooie kansen, die jammer ge- _ 
nooe niet worden benut. 
l-,a rust ,kwam A.D.S. erg sterk opzetten, 
1-ra.t rosulteordo in 2 doelpunten. Net voor 
Lens 6 - Bl.Zwart 3 {Jun,) ,, 

J,v.Rijn 

h;t einde kwam H,Ruytor in botsinG 
m9_t epn tegenstander, waarbij hij oen 
hoof~wond opliep, welke in Loyonburg 
moost worden gohócht. · • · ·· · 
Over hot algomoon wordt het spelpeil 
,boter, maar het is ·nog niet zoa.ls 
hot zijn moot. 

Aanvoerder P.Booms, 

Op daze oorsto autoloze zondag mocht ons'zosde A-team_aantreden tcgon het hooggo
klasseordo Bl.Zw=t. Aan hun postuur kon men dat wol .zien, maa.r ao.n het spel, dat · 
zij vertoonden.? Nóó. , . 
In let oorste gedeelte van deze puur pittige wedstrijd wa.ron beide ploegen aan el-

3,mar gewangd, ma:1.r na. hot draaien (thee clrinkon w:i.s or niet bij) was hot spelboold 

) 
• 
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totaal veranderd in ons vo,o;rdoel door enko+o vernnderingen in do opsj;elling~ _ . 
Hierdoor konden· d~ onzên s·toöà.s ll)~or druk ui:t9efenen, op het doel van deze gewaar-· 
deerde tegenstander, dut al spoedig resulteerde in een 2-0 voorsprong. 
Door goed opbouwend, werk vo.n Arn.B, en het bijtijds benutten van de hem opgolegdo 
kansen door Ed,B. was do basis van deze overwinning. Door éen ·eigenaardig ge
plaatste bul wist Bl.Zwo.rt tooh nog onze keeper te verrassen, maar do.t logde 
voor hen:, toÓh ·ge'en gewicht in de schn.Ó.l, .· · · . , 
Om op einze •doelcio.n' Ferd,vnn Os terug te komen, is, dut hij op oen brillanto ma
nier zijn•ho.k'~heeft verdedigd, dus eon kleine welgomecmde hulde op deze plaats, 
wuurmeê dö spele.rs van bovongenoemd elftal het wel mee ecms zullen zijn, niet
waar? 
Tot slo':t ,'' wbes niot bang om to voet bullen, dan lappen we do rest ook ann onze lo.ars. ·· 

· · Vêrslag Lèns f4 - Vios 7. 
Deze wedstrijd begon 10.rainut.on te lo.at. Lens begon op vollG sterkte togen een 
met 10 tian spelend v'ios. Lens kwam .in het begin in gevaar, raaar doelraan Groenewc
gon was op·z•n·hoede. Muur ul-nu 10 minuten scoorde Wasserman uit oen voorzet 
van Prins 1-0. Lens bleef komen on hot.tweede goal kon niet lang uitblijven. 
Prins nam oen corner, die door de hele Vios-verdodiging werd gemist en·toen door 
Oosterveor bekwaam werd ingeschoten. De rust ging in raat de stand 2-0, 
De 'tweede helft gaf .ëen·zol:fdÓ spelbeeld en het was weer Oostorveor ( topscoordèr) 
die na oen kwqrtier 3-0 sc9orde: · door een zwak ogenblik van do verdediging kon · 
Vios de eer reddon (Y-1 )'. <ti:ï de laatste minuten miste Lens vele knnson, -raaar het 
bleef 3-1 ('e~ Prins bedankt voor het raeespelen). (d k , ) Lens 14 e ampioenon 

Texus/D.Il,B,3 - Lens 22: 2-7, 
In een bij vlagen zeer goed wedstrijd 
heeft Lens 22 wedorora 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 
do blauwe brig~do.heer en: meester'. On
danks het greto_veldoverwicht was-do 
4_;2 ruststand ·ecm' schrumele afspiege-
1'.ing van. deze ovcrmaèht. • . . 
Voor Lens ver~orgden Hans Erkolens (2x) 
on Rob~io v\Wijngaardon (2x) do doel
punten, In de tweede helft eenzelfde 
spelbe_old; een aanvallend Lens on Texas/ 
D,H.B, als do kat in' het nauw. Door hot 
gehaaste voetbal van Lens cn1brak do 
precisio on worden doelrijpe kans~n' eon~· 

PROGRAMMA PUPILLEN· ffi 

PUPILLEN 

Zl,TERDAG 10 novoraber 1973. 
• 12. 30 uur Quiok 1 Lens 1 · 
11.00 uur R.V.C.2 ~ Lens 2 
11.15 Uilr Lens 3 - O.r.Bluuw 1 
11. 15 uur· Lens 4 - R,V.C,4 
11 , 15 uur Lens 5 - Gona 3 
10.15 uur Lens 6 ' - A.n.o. 7 
WELPEN 

ZATERDAG 10 november 1973, 
11,30 uur Quick 1 Lens 1 
10.15 uur Lens 2 - Dynamo'67 1 
10, 15 uur Lens 3 - Tedo 1 
; 9,30, uur Lens 4 - Dynarao'67 2 

9,15 uur G.D.A.3 - Lens 5 

AFSCTIRIJVIlfGEN': 

Hu Ha 

vou~ig te niet gedaan. Desondanks 
· werd uit al dozo mogolijkhedon nog 3x 

gesco'ord. (7-2) 
Omdat do achterhoede, mot san hot 
hoofd René Raaphorst als grote uit
blinker, geen verdere Texas/D.H,B,
troffers toeliet, eindigde d~ze wed
strijd in een dikverdiende, geenszins 
g~flatteorde 7-2 overwinning, 
Proficiat jongens. 

WELPEN 

Terrein: 

Ton Bauraan 
Loidor Lens 22. 

Sav,Lohma.nluan 
Sohaapwog, Rijswijk 
V1 
V2 
V3 
V3 

Sav.Lohmanlaan 
V1 
V2 
V2 
Loosd,Hoofdstraut 

·-

SohrifteliJk: v66~ vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G,v.d.Stoen, Nunspeetlaan 303.
9 

• 
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Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 on 19.30 uur (uitslltend in geval van 
ziekte), tel. 66.13.14 Klubgebouw. · 

In noödgovd.Üón kunnen de pupilleh on wolpon nog 
en 9.15 uur afbellen. Tel.66,13'.14 klubgebouw: · 

op zaterdagcchtend tussen 8"45 
··:,. J··, 

' " 

AFKEURINGEN: Bij slechte w.oer'somstandighedon steGdS eerst de afkeuringslijston 
raadplegen, Staa.t daarop bij "Pupillen en welpen" vermeld: "GOEDGE- i 
KEURD",.dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen. IN DIT 
GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVEffTUELB 
AFKEURilWEN •. 

' Stac.t bij de afkeuringsadrcssen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", den moet als volgt worden gehandeld: VoGr do 
thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd, Zijn de 

_ wedstrijden'. van Lons 4, 11 en 16 goedgekeurd, dan ga.an ook do Pupil
len- en Welpen-wedstrijden op ons veld door. 
Uitsluitond' voor do uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch 
worden geïnformeerd of hun wedstrijden doorgaan.(Tol.66.13.14,) on 
wel zaterdagochtend tussen 8.45 on 9.15 uur. · 

:Ö E OPSTELLINGEN: 

LENS P 1 .• als vorige woek. Leider: Paul v.d.Steen. Sa• enkomst: 11.30 uur Lens-

LENS P 2 

LErTS P 3 

LErTS P 4 

LENS P 5 
LENS P 6 

als vorige week, Loider: Rob lloefnagel, Samenkomst: 10.00 terrein. 

LEffS W 1 

uur Lens-terrein. als vorige ;/eek. Leider: -Otto Kortokaas, 

als vorige week. Leider: Fred de Kleyn. 

als vorige week. Loifü,r: Dhr.!Iopponbrouwor, 

als vorige woek, met F,v.Gorp, zonder F,v.d.Hooven. 
Leider: Coen Hoo<S'hiemstra. ' 

als vorige weck. Leider: liansZoun. 1 

Samenkomst: 10,30 uur Lons-tortein. 

LENS H. 2 : - als vorige week, • et 

LENS U 3 als vorige week, mot 

A.Kuiper i.p.v. B.Roozendaa.l. Loidor: Guus Hoynon. 
1 

B.Rooz0ndaal ï.p.v. A,Kuipor. Leider: Jos v.d.En·-

LENS 1'I 4 als vorige weok, met J .v,Wassom on A.v.Gorp. Leider: Lex v.d.!focr. do. 

LE!TS W 5 · als vorige weck, zonder A.v.Blittorswijk. Leider: Dhr.J',Riomen. 
Samenkomst: 8.15 uur ·Lons-torroin. 

U~tslagen Pupillen on Welpen. 
Eëns:P 1 -_ v.c.s. P 1 
Lans P 2 - Juventas P 1 
Wilhelmus P 1 - Lons P3 
Rijswijk P 5 - Lens P 4 
Scheveningen P 3 - Lons P 5 
Lens I,' 6 - Kranenburg P 2 

Lens P 1 - v.c.s. P.1: 3-1 (2-0). 

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

( vr.) 

-Lens W 1 
v.c.s. W 2 
G.s.c. w 1 
D.s.o •. w 4 
v.v.P •• w 5 

j 
- G.D.S. W 1 
- Lêns W 2 
-Lens W 3 

- Lens W 4 
Lens W 5 

1 

1-0 
o-.o 
2-0 
0-J 
3-0 

~'Il•,) 

Ons eerste ,pupillenelftal begon evenals togen Velo do w0ok · driarvoor erg aanvalionJ., 
Hot eerste doelpunt ken hierdoor al na ca. 5 minuten spolon 1worden gonoteord door 
Richard van dor ITook, dio een direktc vrije schop achter do!nauwelijks roagororido 
V.C.S.-doelman knaldcï. -Iio-·tweode goal liot ook niet lang op 1 zich waohtori. Binnen 
10 minuten wist Hans v.cl.lHeuwonhuison de keeper met oen drógo knal .to passorori, 
na goed voorbereidend werk van Frod Rens en Frank Lokahona._. ! Hierna vervio.l Lens 
in doz0lfdo fout als tog0n Velo, nl. kansen o• zeep brongonl Tot de rust bleef 
hot 2-0. Tijdens de rust kwamen do nu zo langzamerhand traditioneel wordondo 
onenigheden woor op rrang. Ik hoop, dat hieraan nu oens. oen eind komt. 
Na do rust viol Lons oven terug. Do v.c.s.-aanvoorder profiteerde hiervan en . 
schoot de bal achter onzo lcoopor, die bij dit doelpunt niot'gohool vrijuit ginct, 
Hierna na171 L0ns hot h0ft weer in handen. v.c.s. biam èr. l'liot meer aan to pas. 
Micka V0onman bracht do .eindstand op 3-1, door do bal koelbioêdig ácii.tor do-v:c.s,-
doelman to schieten. f - · 
Gao.rne zo dourgao._'1 do v.olgondo wokon togen ro,qi. Quick (uit) ,en 11.,D.O. (thuis): 

! 
Paul v.d.Stoen. 

l 

J 



• COCKTAILKOMPETITIE, 

,_ De uitslagen van do afgelopen weck waren: 

Ajax - Bayern München 3-0 , 
Feyonocrd - Barcelona 0-0 
Real Madrid - A.C,Milan 2-1 

Do stand in poule 1 is: 
gespeeld punten voor - tO(i0n 

1e, Foyenoord 5 9 17 - 0 
" 2e. Real Madrid 5 4 8 16 

Je, Bayern München 5 3 2 12 

Do stand in poule 2 is: 

1 e. Ajax 5 8 16 - 3 
2e. Barcelona 5 3 8 - 9 
3o. A.C.Milan 5 3 3 14 

In poule 1 is Foyenoord deze 1ste periode bovenaan geëindigd, in poule 2 is dit 
Ajax. Het verschil mot de 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 Foyenoord word 0-0 gespeeld, Wij hopon,d:lJ.t 
zij voor de spanning gaan zorgen. 

!Iet programra13: van a.s. woensdag 7 november is: 

14.00 uur Barcelona 
15. 15 uur Bayorn München 
16.00 uur A.C.Milan 

- Real Madrid 
- Ajax 

- Feyonoord 

Verzamelen om 13,30 uur 
Onze tototips zijn voor 

in 
do 
do 

hot klubgebouw voer allo spelers. 
eerste wedstrijq con 1, 

voor tweede wedstrijd 0en 2 cm voor do 
laatste match eveneens oen 2. 

Naast deze drie thrillers vindt er a.s. woensdag ora drie uur nog een groots 
gebeuren plaats. Onze jongste welp André Kuip0r zal dan do eDrste paal slaan van 
onze nieuw8 klubgebouw. Wij goloven, dat geen enkel Lonslid dit mag raissen. l'f.ij 
zijn bereid or.1 hiervoor deze wedstrijden voor eon half uur to onderbroken. Wij 
verwachten vele Lonsleden, vaders, moeders, br0ers, zusters on andere belang
stellende bij deze opening. Het klubgobouw is a.s. woensdag vanaf half twee weer 
geopend. . ~~ 
Alle),Eelors worden dan ook weer om 13,30 uur verwacht. 

De stand voor do boste voetballer van do cocktailkompetitio is als volgt: 
1 • Roy Lovoriks -

Robert lfassorman 
Manfrod Rutgers 
Victor Veenman 

2. Horry Ilonkes 
J. Ronald van dor Hoek 
4. Edwin van der Harst 
5. René Fromberg 

Eddie Perreyn 
Jaap Rombouts. 

Bij do keepers ziet 

1 • lüchol van Zwol 
2. Peter Soholtos 

deze 

3, Ronald van Borgonhene
gouwen 

40 pnt. 
40 pnt. 
40 pnt. 
40 pnt. 

38 pnt. 
36 pnt. 
33 pnt. 
30 pnt. 
30 pnt. 
30 pnt. 

lijst or als 

42 pnt. 
37 pnt. 
33 pnt. 

TOT 'if O E N S D A G 
----------=----------~ 

volgt uit: 

LV .B. 

. ::·-:;. 

11 



l: 
" 

i 
1 
' 



... 
.• 470 _J~a~6ang nummer 16 14 november ·1 97 3 /-:; ·· 

~, .... , . 

~,~ ... 

. . ... "-'.·.:,.:,:·· 

• _.., .;_o_:-, ·' . 
0 FF,IcC-I EL E 

UIEUWE LEDEN 
998 L.Eikonaar 

IN BALLOTAGE 

.. ' 
D·E L EN S R E VU E 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

•ï.l E
0

D E Il È LINGE U 

(s) Ei·asmuswog 638 Don Haag 664162 

J,L,J.va.n der Hoff (w) Vriozeveei1straat 85 Den Haag. 670073 

ADRESlHJZIGTIWEt; 

565 
571 

R,A.Vorstoog 
C,J.Vissor 

AFVOEREN. LEDIDTLIJST 

489 J.J.Schouw 

(J) 
(s) 

cio Meibloem 13 
Mepp0lwog 972 

Wateringen 
Den Haag 

ing.23/11 

(s) van Ostadcstraat 255 Den Haag 

·' :9E !!lERSTE PA.A.L GESLAGEl.r 

01742-4335 
292134 

Zoals u allen w01· zult weten, ie afgelopcm woensdag 7 november de eerste pa!J,l·
voor ·onze nieuwe akkomodatie geslagen. 
Er waren bij dit ,:;róte gobour,m erg veel jeugdige Lonsertjes aanwezig, die nor
maal op dezo middag in do cock~ailkompetitio spelen. Verdere aanwezigen waren 
ca. 20 oudere led.en on eon aantal journalisten on fotografen. 
Het hoogtepunt VD...'l deze oid:1.ag was echter ho-t slaan van de eerste paal door .ons 
jongste Lenslid. ( 7 jc,ar) Andr-é Kuiper. Voor dit grootse gebe1,1.rcm had hij natuur-
lijk enkele familiol0don mce;;ebracht. !;,; • · 
}Tadat alle aamrc:ügen, pupillen en welpcm zic1î1fin het Lonstenue hadden gostokçm, 
begaven allo gcnodigd<;n en aamrcziecn zich naar de plaats, waa:r de eerste paal 
raoost worden gosl~gen. 
Ondertusne!l zag André lijkbleek, hij was vres0lijk z0nuwachtig, Uat wil je oo_k;. 
met al die fotografen. 
Als eerste moesten ,dj poGc,ron voer do fotografen van de Haagscho Courant en hot 
Binnenhof, vorvol(l'ons nerd do paal geslngen· onder luid gejuich van de belanestel
londen, daarna werd noe even geposeerd voor "hot Vaderland". 
Wij kunnen zeggen, dat Aildré hot erg good heeft gedaan. Er ligt voor hem zeer_
zeker eon groto car·rière klaar als "eerste palen slaand.er". 
Na hot officii:ilo gebeuren ging iedereen weer naar het klubgobouw terug, waar eon 
konsumptio word aangeboden. Hierna trokken enige Lensledon ·zich terug in de be-

. stuurnlcamor voor enkele interviewo en de pupillen en wol;:,ori begonnen aa.n do 
training. .. Paul v.d,Stoen 

LE!.'fS 1 Kl·TAM TE:lUG 

Lens ·1 bracht zon·a.sg iîaaldwij'.>:: in eigcm huis d.o oerste nodorláag toe. Eon pres
tatie, well'.:e • oor reliëf krijgt als wordt bodac.ht, dat koploper DHL eon week eer
der lûot oen 2-2 gelijkspel genoegen had moeten .nemen na eerst met 0-2 te hebben 
voorgestaan. 
Lens-1 kwam mot oen nogal opvallend aanvalsplan binnen de- lijnen, wat wiJ yoor 
oen ~ntmoeting in hot hol van het Westland als gedurfd kwalific;eorden. Zoals do 
laatste wedstrijd.en gebruikelijk viel Lens hot eerste kwartier driftig aan. Even
zeer gebruikelijic fi:; (helaas) liet niet bexmtten van fraaie kansen in die periode. 
Toen daarno. de to-ugols .;a-t moesten wo:r.den gevierd, was het Naaldwijk, dat de bal 
in het dool wist te frommelen. Zo ging het al zo vaak en we hielden ons hart vast, 
Lens 1 beet_ ~ich eoht,n, kara'.do:-:-vol door deze zure appel heen, maar verder dan 
thco in do rust kiram het n.iot. In do twoódo helft beheerste Lens het spelbeeld, 
waarbij vooral komplinonton L1ogen tü-tgaan naar onze sjouwers op het ·middenveld, 
In do voorhç,od.o voelC:on Leslio Hazolzet on lTim Keetma.n zich niet als voorheen 
eenzaam, dankzij do afuirmolondo steun van Nol Janssen on Fred de Zwart. Een doel
punt hing in do lucht. lfo-t 1105 con kl-rarticr voor de boog bogon do Lensschare op 
de tribune zich wel on5e:!.'ust te maken. :Bij oon scrimiila.zc in hot Naaldwijkse strn.f·
schopg-.,biod, leefde o:12e hoop weer op, omdat do scheidsrechter naar do beruchte 
stip wees, nadat Lo::ilio wa:; gevloerd.. Aanvoerder Wim Keetman velde hoogst persoon-

·1 
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lijk en onberispelijk het vonnis. De N:.1aldwijkse doelman stond nog to bekomen .iicinr, 
de •••mhrik, ···toen nummer· twee achter z I n óren zoefde. lfoht het was Dick Bran.dii'nbtiÏ\Kt 
die in dezelfde minuut en van zeker veertig meter een vrije trap in do kruisine>i::, ~ 
joeg, Die voors.propg li.,t Lens zich niet meer ontglippen, Dqnkzij de overwinnin;i' 
klom Lens twee plaatsen.op de ranglijflt en.is binnen hot ber.eik gekomen van.num-.. . ~ ~- -,_-~ , .... - ... • . • .. .. ~ - l 
mer·4-verburch, dat over twee weken op bezoek komt. Vorburob! verloor in Leiden 
vnn LFC, dat nu als dorde staat geklasseerd.. .. · I · . , 
De stand: De opstelling: 

DllL 8-4-4-0-1 2 · 11-5 l 
"lilhelr.ms 8-5-2-1-12 14-7 Cees v.d.Beek 1 
LFC 8-5-1-2-11 8-7 Peter de Jongh. 
Vcrburch 8:1:g:g:!O 13-9 Ruud Fortman l 

Hans Zoet · 
RKAVV 8-2-5-1- 9 11 - 6 Donald Schönhorr 
L E N S .. 8-4-0-4- 8 8-13 Jnn Englebert ,, 
Lugdunum 8-2-3-3- 7 8-7 
Naaldwijk 3_1_4_3_ 6 , 11 _12 Dick Brandenburg 
Lakwa 8-2-2-4- 6 8-8 Leslie Hazelzöt 
Texas 8-2-2-4:- 6 9-12 Fred de Zwart 
Velo 8-2-1-5- 5 5-10 Nol Janssen ; 

Wim Koeto1an Biauw Zwart 8-2-0-6- 4 8-18 

LENS 2 was zondag vrij, maar kwara toch wat dichter bij de gevarenzone, omdat DHC 
van'SVV won. VCS versloeg RFC, Postduiven verloor van St.Volharden en De Mussohon 
won van Overmaas_. De stand is nu~ , 

CKC 2 8-6-2-0-14 15-8 
St,Volharden 2 8-5-1-2-11 16-11 
Do Musschon 2 8-4-2-2-10 · 17-15 
vcs 2 8-4-2-2-10 10-9 
Postduiven 2 7-2-3-2- 7 j'),-7 
Gouda 2 7-2..:.3-3- .7 5~5 
L E'N S 2 8~2-3-3- 7 13-12 
RFC' 2 8-3-1-4- 7 8-12 
Overm<:J.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 
Feycnoord 4 7-1-1-5- 3 12-16 

• ,. 

' l 
l 
l 
r 
f 

LEHS 3 zag zijn wedstrijd afgekeurd. DHL speelde gelijk tegen liBS en dat deden 
ook Naald.wijk en HMSH. In de stand kwam d:1ardoor geen wijziging: 

TOGB 2 
ODB 2 
LE N S 3 
l/ostlandia 2 
DIIL 2 
HMSH 2 
DHC 3 
l'DK 2 
Scheveningen 2· 
lfoeldwijk 2 
HBS 3 

6-6-0~-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 

16-4 
1 7-11 
15-7 
10-8 

9-7 
13-10 
10-8 

6-12 
4-15 
6-17 
6-12 

Zondag speelt Lens 3 thuis tegen 
PDK 2. Een overwinning is noodzakelijk_ 
om niet te ver achter te raken. 

SLUTTING KLUBGEB01Tif , · 

Zondag• 18 novèr.îbér ii. s :· 
do kantine om· 14 •. 00 uur 

f 
zal i;v.m. de voetbalwedstrijd Nederland-België 
gesloten zijn, ' 

NIEUWS. VJ\N DE REDAKTIE. 
De redaktie,vcrzoekt do.volgende heren op manndag 19 novembcr:a.s. om 21 .30 uur 
aanwezig te ziJn voor een nadore kennismaking: ( 

Hans Zoun, .i:a!l.p Cólpa, J.van Venrooy, H,Suiker on'B,Walhain. 

Een ieder, die vorder .nog zijn medewerking wil verlcmen CM het tot stand koL!en 
V,'.ID de ··Lens revue is van harte welkOLI. : 

VOLGEN'1lE WEEK START KLAVERJASDRIVE. ============================-===--= 

De ·· redaktie 
Nico Drabbe 
Aad Vervaart. 



DiSTRIKT lfEST II-vérgadoring: _ruraoorig, . - _ · 

U1f'vo6rzi ttér sm:u1kto·; afgelopen· zaterdag hot genoegen Lóns te ve:r,tegenwoordigen 
Öp de vergaderingen van Distrikt lfest II van de L,B,A, (Landelijke Bond van Ama

"teurvcrenigingön) cn".tan Dïstrikt West II ~n de K,N, V ,B, 
• • '-·t ,., ' ~- • • ~. •• . • ' 

Bleken dE)Ze ;vergaderingen n;i:idere jaren nogal eons zoutarra, nu waren er genoeg ·· 
ingr.ediënterl;,. _d_i_q het waard_ zijn aan u te worden overgebracht: · 
Spon-sering wo;rd t i'n do reglooenton opgenomen, doch de verenigingen in beide vor
gadóringon g1ngen'niot akkoord raet het voorstel, dat· inkomsten·uit sponsoring 
verkregen in de boeken moeten worden opgenomen, hetgeen tovens impliceert, dat 

· 1-, 6% o'.f '21, aan do bond moet w'orden afgedragen. · · 
:De ook aanwezige bondsvoorzi·tter· W ,Meuleraan zou deze zaak_ !ldoorgeven", 
G,D,S, bràoht niddels e.en ingezonden brief .veel kritiek naar voren over de be
groting van_de K,Jj".V,B, Op deze begroting. prijkt een tekort van één nilj.oen 
{,'ll.lden. Om enkele posten e:r:ui t te lichten: . 
verhoging post oefenmeesters· van 164,00,-- tot 315,000,-·:" (waarop dhr •. Mouloman 
roa1,eerde: Wacht maar nf, nisschien valt het nog wol mee;,.,.',,(?!). 
Verhuizing bondsbureau.naar Zeist: ruim 300,000,-- alleen voor verplaatsings- · 
kosten personeel, afvloeiingsregelingen en verhuizing, 
Overigens blook hot pand Verlengde Tolwog voor oen· goed bedrag te zijn verkocht, 
zodat voor he:t grootste deel de nieuwbouw.in Zeist hieruit kan worden gefinan
cierd, Voor ie"do:r. was een ergernis het feit, dat zovele begrotingsposten zoo::i,:-.r 
worden· o:versohreden. Geäist werd con. nauwkeurige kostenbewaking, waarnee dit jaa:· 
a~, vol,gons_dhr.Meuloman, eon aanvang wordt él'emaakt. 
Bij de rondvraag kwam hot hc,te hangijzer to'ol:t' tor sprake: de hoofdklasso, 
Hot soktic,-bostuur zondaganateurvootbal heeft, gesterkt door de reglen(mten ho·~ 
besluit tot invoering van do hoofdklasse gonomon, zonder voldoende do aohtc:Jrban, 
t.w. do klubs, to raadplo1,on, Nu blijkt, dat distrikt West I samen met Oost oen 
notie in zal diel')on (gesteund ook door West II on Zuid I) om do hoofdklasso tpoll 
to torpederen. Enfin; in ·ao dagbladen zult u over dit onderwerp nog wel kilnnon- · 
lozen, Hot laatste woord is nocr niet gezegd, •.•••• , •••• , ·· 
Wordt deze motie in de bondsvergadering aangenomen, dan zal hot soktio-bostuur 
aftrèden. · 

11 .00 uur 
t1,00 uur 
12,00 uur 

Lens 3 
D,H,L,6 
A,D,0,9 

LIGGilîG DER VELDEN: 

- P,D,K,2 
Lens 7 

- Lens 10 

D,II,L, - Brassorskade, Dalft H,T,M, lijn 1, 
A,D,O, Zuidorpark 

0 P S T E L L I l'T G EN: 

Lans 3 

:1.ls -bekend 
mot A.v.d.Wilk 

LcJns 7 

als.bekend 
met P.Rossit qn 

G. Martopawiro 

Scheidsrechter: 
n,bekend 
n,bokend 
G,A,Zuydorwijk 

Lens· 10 

als bekend· 

AFSCHRIJVINGEN: Op do bekende tijden, plaatsen'on onder de telofoonnunmers 
laatstelijk ,gepubliceerd. 
De horen aanvoerders dienen, ·ook al hebben zij geen afsohrijvinà;::n, 
zich vrijdagavond tussen ·21 ,00 en 22,00 uur in verbinding te stol--· 
len mot Dhr,J•,v.Wassem, telef, 6'8,65.11, _ -

.... _ "'t. 

Programma Senioren voor zondarr 25 november 1973. 
14,00 uur Lens 1 - Vorburëh 1 _ 10,00--:uur 
11 • 00 uur Feyenoord 4 - Lens 2 
11 • oo'yur Lens 3 . - Scheveningen 2 
14,00 uur. Lens 4 - F.Speed 2 
1 Q" 00 uur Lens 5. :._ D,li,C .5 
1 :t. QO uur Lens 6 - Spoorwi jk 5 
14,00 uur Lens 1 . - n.H.L,6 

,12.00 uur 
10.00 uur 
-14,3.0 uur 

Lens 8 
Lans 9 
Lens 10 
R,V,C,10 
B,T,C,7 

-~ 
- -Zw,Blauw l ';' /-
- vrij 
- A.1l,0,9 
- Lens -11 
- Lens 12 

';:~:'-~~~: 
•" 1sl1, . ' 

3 
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Hoe ontstaat de Lonsrevuo? =======================-== ·e 

Hat moo_t_.•::.on;}_" l.},~aal (l'obeuron, voordat do Lensrovue 's-woonsdµ,gl' "'S bij U in de bus 
valt? .. . . 
Alloroe±st begint hot :rodaktiotoam, dat bestaat uit Nico Drabbo (Coco) on Aad Ver
vaart (Averechts) op maandag mot schrijven van stukjes c.q. vhriaantjos, 
Ook do copy van do Soko-Juko/Puweko, älsmodo hot officieel v~ het bestuur moet 
worden ingezameld. Dhr,Wim Michels draagt ook zijn steentje bij d.m.v.: "nieuwe ' .. ,. loden", '.'in :Ballotage" en helaas ook de lijst van "Wanbetalers". Ook do copy van •·· . . 1 
do Kaka en hot nieuws voor onze voetballende dames wordt op do rodaktietafel gedo-

. . ' 
ponoerd, Uedstrijdvo_rslagen vii.n Senioren en Junioren worden gelukkig geschreven 
door aanvoerders en/of leiders. Als allo copy binnen is, is h~t ongeveer 24,00 uur, 
Frank Straathof, hot manusj_o -van alles in onze vereniging, is, vervolgens bereid 
0~1 de copy te brengen µaar onze typiste, Mevrouw Jager.: Zij typt do copy dinsdags 
uit, zodat het geheel kan worden gestencild. Voor hot stoncillon dragon Tonny · 
's-Gravondijk, Frank Straathof on Tinus v,Zilfhout zorg {waarschijnlijk nog enkele 
andoren, maar die zijn bij mij niet bekend), terwijl :in hot vorlodon Jaap Colpa 
zijn steentje heeft bijgèdragen in dit werk, -Als U denkt, da-t do Lonsrovue klaar 
is, heeft U hoi: grandioqs mis, want do copy moet nu worden ingestoken en worden 
voorzien van con omslag. Als dit alles is gebeurd, dan pas kan Frank Straathof 
d:o Lonsrovue naar do Post br,ongon. l 
Do mensen achter do schermen, hiermee bedoelen wij alle mensen, die aan het ver
vaardigen van do Lonsrevuo meewerken, zijn bovengenoemd redaktietoam, met als losse 
medewerkers: Jaap Colpa, !Ians Zoun en Dhr,Tap (masseur) en ingeval van nood kunne:i 
wij ook nog een beroep doen op Paul v.d.Steen. Typiste Mevrouw Sonja Jager, Seko/ 
Juko-Puweko, Bestuur, Wim Michols, Frank Straathof, Tonny 's-G;ravendijk, Tinus v. 
Zilfhout, Kaka, Damosolftalniouws (Marianne Halleen) on U on U on u, zodat wij 
er eigenlijk allemaal bij betrokken zijn. 

Hij zoeken echter nog iemand, dio het rodaktiotoam wil komen versterken: 
Schroom niot U aan te melden, het is bost leuk werk. 

Averechts. 
Vli.RIAANTJES 

-_Gor,ard v.d.Velde Jr. dankt allo Lonsloden on in hot bijzond;r de spelers van , 
· Lens 3 (Sen.) voor het velo bezoek, dat hij mocht ontvangen god'ürondo zijn ver

blijf in het ziekenhuis. Ook voor do fruitmand bedankt Gcrárd de mensen, dio 
or voor hebben gezorgd, dat zijn herstel d.m.v. dat fruit voorspoedig verloopt. 

- Volgende week zal do'redaktie eon interview plaatsen van Hans Zoun mot Henk Tap, 
de masseur van Lens; 

- Dhr.H.Tap vrangt hierin o.a.: "Als or mensen z1.Jn, die wat te vragen hebben 
aan mij, laton zij dat dan d.m.v. de redaktie doen. Ik zal ,dan proberen de. 
vrngen te beantwoorden. 

- De redaktie is niet uitgenodigd bij Studio Sport om do lijst van voorspellingen 
op de wedstrijd Nodorland-:Belgiö te komplomentoron. Wij_ wil1on. ons toch niet 
v~n con voorspelling onthouden: 2-0 voor Nederland. I 

- Hij, dio zich zijn eigen jeugd niet meer herinnert, is eon slechte opvoeder-. 
- A.s. zaterdag worden enkele flinke trimmers gevraagd, die ~oral de konditio 

van arm- on rugspieren wat op peil willen brengen d.m.v. hot aanleggen van oen 
tegelpad voor de tribune, Toont U klubliefde en meld U aan bij Sjaak v.d,Knaap, 
tel. 64,58.JO. . · 1 · . . 

- Nico on Marjon do Gruytor danken allen, die hebben moogeworkt om hun huwelijks-
·- .. dag tot eon onvergetelijke dag to maken. J 

- !,Tocht in hot Nederlands elffail Aad Mansvold meespelen, dan voorspelt de rodaktio 

Uua:
0

:1:~:c:v:::i::~n:;hte Lens-~oden? · . . ! 
Vorige week is or reeds gevraagd om steun to goven aan enkele werkzaamhodon, diÓ 
moeten worden-verricht tor vorbotoring,van onze akkomodatie en deze koor betreft 
het do aanleg van oen tegelpad voor de -overdekte tribune. Tot op heden hebben zich 
slechts 4 mensen gemeld bij Sjaak v.d. Knaap, wat voor deze wo_rkzaamhedon· beslist 
to weinig is. Wij rekenen voor a.s. zaterdag op r,10er enthousiasme: hot bespaart· 
Uw vereniging handolvol c;eld, als wij dit karwei zelf opknappoh. 
Voor inlichtingen kunt U bellen naar Sjaak: 64,58,30. , _1 •.• 

-·-~ ~ --~-·-··· 

, 



PlfOGRAMMA DAMES . . . . 
Vanavond, woensdag 14 novombor, spelen wo con inhaalwedstrijd thuis togen 

, Celeritas om 19,üü'uur. Verzamelen om 18,30 uur. 
Volgende week woensdag 21 november wordt de wedstrijd Lens -•Duindorp S.V. 
e;e":_pceld, ,qok om,19.0Ç)_uu:i;-, __ dus we,verzamelon weer.om 18,30 uur. 
De opstelling ,iordt v6·o·r :cro•·wödstrijd b0kondgemaakt •. 

DISKO-AVOND. A.S,. ZATERDAGAVOND. 17 NOVEMBER 

De ICa!Ca wil .jullie toch nog oven attent maken op hot grootse Popfestijn, dat 
zaterdagavond staat te gebeuren. 
Do Fair-Impression-machine zal als vanouds op volle (33 en 45) tooren gaan 
dr.2a.ion. 

1-li·j':hopcin, dat dit 
· dagavond, door een 
r:iag uitdraaien, 

oxp0rimcnt van de KaKa, voor het eerst con Popavond op zator
goweldige opkomst van jullie kant op oen klinkend suksos 

Uollicht ton overvloodo nog even dit. ,.. ' .. 
Aanvangstijd: 20,30 uur. · 
Slui iingstijd: · 
Toegangsprijs: 

in iodor geval voor 03,00 uur (i.v;m. autoloze zondag). 
Fl. 1 ,50. 

Hij zullen maar zeggen: "Tot zaterdag". 

'.'..Y:!.!gendo weck start KLAVERJASDRIVE" 

PROGRAMl!A- JUNIOREN 

ZONDAG 18 novorabo'r 1973, 
12,00 uur Lens 2 - Vrodonburch 1 
12,00 uur Lens 3 - Vorburch 2 
10,30 uur Lens 6 - R,K,A,V,V,4 

' . ' . ' 

HOilTSDAG 14 .november 1973. 
20.15 uur Quick 1 - Lens 1 

ZATERDAG 17 november 1973, 
14.30 
14,30 
1 3, 15 
14.30 
14,30 
14.30 

uur. E.B.O.H.1 
uur Volo 4 ... 
uu:r dio Hagho 
uur v.u.c.7 
uur· Lans 10 

- Lens 1 
.- Lens 4 

3 - Lans 5 
.. - Lens 9. 
- Vios 5 

uur die Hagho 5 - Lens 11 
Lens 12 - vrij 

14,30 uur • Lens- 13- - Nj_vo 3· 
1 2. 30 uur Loosduinen 5 - L·ons 14 
14,30 uur Lens 15 - v.u.c.1.2. 
13,15 uur.· D.H.C.10 - Lans 16 
13.15 uur Lens 17 - Quiek Sto~s 10 
13.15 uur Lens 18 - R,V,p,15 
13,15 uur Lans 19 - H.M.S.H.10 
12.00 uur Lens 20 - Quick 14 
12.00 uur Lens 21 - H,J.!.S,II.11 
12.00 uur. Rijswijk 17 - Lens 22 
12,00 uur die; Hagho 10 - Lans 23 

i,FSCHRIJVfäGEN': 

KaKa 

Terrein, 
V3 
V2 
V3 

Sav.Lorunanlaan . ' 
Doi'dreeht, Schonkelsdi jk ; 
Noordwog, Wateringen 
Steenwijklaan 
Loudonstraat 
V1 
M,Stokolaan (Escamp 1) 

V2 
Monsterseweg, Loosduinen 
V3 
Brassorskade, Delft 
V1 
V2 
V3 
V2 
V3 
Schaapweg, Rijswijk 
M. Stokèlaan 

Schriftelij~ vóór vrijdagavond 18,30 uur bij de hoer G,v,d.Stoen, Nunspeetla.an 
(303, Tolofonisch vrijdaeavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in goval 

van ziekte): . 
À-klassors ( 1 t/m 8): dhr,J,Hop. tol,94,41.59 
B-klassors ( 9 t/m 15):Dhr,O,Kortokaas, tol.67,40,40, 

.. .. .. C-klassers (16 t/ra 23) :dhr,R,Bockor, tel.55,94, 77, · 
In noodgevallen kunnen do junioren nog op zaterdagochtend tussen 10.30 on 11.00 
uur afbell0n bij dhr.G.v.d.Stoen, tel.39;86.94. 

1,FKEURINGEN: De junioren • ooten bij sloohto woersomstandighedon 
keuringslijst raadplegen. Télefonischc informáties 
niet v0rstrokt. 

stoods do n.f
worden.hiorover 
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KEEPERSTRAINING: vrijdag Hl.30 uur voor S.Bruon,s on H.v.Kloef 
zatoi·dag 10.0Ouur voor"P,.Domburg cm J.Brónger, 

D E 0PSTELLINGElf: .. , , t. 
Lens-terrein. 

·- '-

LENS 1 als vorit,o week. Leider: D.l1r··.•G .,Franke •. ' Samenkomst ,

1

12 .45 uur 

J.Apperloo, M.v.Baggu.r.i, R,Bertons, A.den Boer, G.Colpa, J.v.Gastel, 
, . ' LEUS 2 

G.v.Gossel, ,'\..Hoynen, M.Hoynen, J.Janr.mat, R.J-!ioka·, A.Mulder. 
Leider: Dhr.A.v.Baggur.i. _ · · t 
als vorige weck. Leide:!:'.: Dhr.P.Jansen. l 

. .. 
., 

LEî'TS 3 

L:©TS 4 

f!~.!~_2. 

,.üs vorige week. Loidoi': Dhr .,\..Blok. Samenko1ast: 14.00 uur Velo-terr0L1, 

LErTS 6 ------

Lill"::TS 10: 

LEffS 11 : 

LENS 12: 

LEl.rn 13: 

LEtrs 16: 

LEi.lTS 18: -------
Jc:~§__:1_2: 
LEi'TS 20: ------
~EHS 21: 

LEffS 22: 

!:~~-?J_: 

' als vorigo weck, Loider: Dhr.J .Heynen. Samenkor.ist: 12'.45 uur Die Hagho-· 
terrein. 

als vorige weck. Leider: Dhr.F.Flurac,,ns. 

A.v.Velzon, E.Landr.ian, P.Perroyn, T.Kok, R.v,d.Laan, P,Hop, 
!;[.Woltors, S,Brard, 0,Borst, C.Schenkels, A.v.Kleef, T, 1s-G:ravendijk,, 
Leid.or: Dhr,H.Zo·èt. Sar.ienkomst: 13.30 uur Lon~.to:r:rein. 
R.Deviloe, P,de Haas, J.Lausberg, J.Lustenhouwer, M.Peperkar.ip, 
L.Reesink, J.v.Rijn, J.Bronger, J.Brochard, B.de NiGt, R.Hofman, 
E.v.Lmwmburs-. Leider: Dhr.N .Drabbe. 

G.Boolhouwcr, K.v.d.Ende, R.Leyn, M.Looye, G.Jfähioh, T.v.Maren, R,v.d, 
Meer, K.v.d.Mye, Tb.Prins., J.v.d.Uol, }.!.Prins, K.v"d.Meys. Leider: 
Dhr. W .Kouwonhoven, Sa• enkor.ist: 13,45 uur Lens-terrein: 

1 
vi·i,j. P.IJlom · -) , L 

15 ) zie ons • D.v.d,Zwan 

M.v.Zwodon, R.Zetz, H.G.Wubben, J.Spoler, F·.Kras, 'A.Hoenstok, 
C.IIarland, R.v.d.Booe-c,,ard, R.Blank, R.v.Loodep, R.TokkiG, R.!Ioppen- -... 
brouwers, N,Jansen. Leider: Dhr,Dankers. ' 

H,Wub·oon, J,Wé1sserman, T.Mooyraan, L.0osterveer, R.Kloiwegt, _ ... 
M,do Groot, H.Groenowe1son, .:...Grir.iborgon, A.Gordijn, A,Ellinger, 
J.Pompen, A,Kocwoets. Le,ider: Dhr.Sandifort. Samenkomst: 11.30 uur 

· Lens-terrein. 
A l 

P.Heomskork, .i..W.Jansen, A.J.v.Polt, 1\.Sips, T.J.Grimberg, R.J.v.El-
deren, P.J.Dullo.art, A.W.Schnitz, L.Maarsevoon, W.Rots, P.Blom, 
D.v.d.Zwan. Leider: Dhr.M. Vorhoeson. , 

j 
P.v.d.Burc, F.Fortma:.,,, 1-1 .Frantzön, R.v.Loon; P.Lucas, 0,Huis, 
R.Hoordeloos, A.0vergauw, P.Vo.lkenburg, F,v.Velzen, R.Versteeg, 
C. Vermeulen •. Leider: Dhr .}T .N. Sanenkomst:. 12. 15 uur Lens (Wij verzoeken 
de ouders ons to assisteren bij het vervoer. s.v.p. opbellen na.ar af-
schrijfadres). 

M,v.Baggum, C .v,Bock, R.Bon, W .Heynen,' :E.Kaudorer,' A.Koovoets, 
P.Lolyveld, Th.v.Luxer.ibur1s, s.v.d,Meor, -lf.Valentin', F.Verbarendse, 
R.de Koyzer, J ,Riemen. Leider: Dhr.W. Miehels. ·_ 1 
als bokond, mot Du Cho.tinier. Leider: Dhr.J.Colpa.,: 
als bekend. Leider: Dhr,H,Vorbarendso. 

als belwnd. Leider: Dhr.R.Petors. 

als bekend, zonder F,I,!os. L,üder: Dhr.w.v.d.Tol. 

o.ls beleend. Leider: Dhr .• 1LBauman. -Samenkomst: 11.00 uur Lens. 
als vorige week. Leider: Dhr.A:Banning. Sam,mkor.ist: 1_1.15 uur Lens. 

' f• Quiz voor C-klass·o. "Vol,sonde wook start KLAVERJilSDRIVE". --==-======~======= 
Afgelopen wocmcdug 7 novor.ibor is er oen, quiz gehouden in de kantine van onze 
1.Juurvcrcnieing Spoorivijk.. . ,, · · . J 
Aan de Quiz doden do volgende Sj:lelors r.100: H.Planken, A.Mo.as,, 1f. Valentin, 
P.Lucas, W,Fr:ntzon, ll.0vergac.uw, M.Korkhofs, en c.VerL1oulon-. 

6 Do tec;onstander::: zijn: :l,D.0., Duno, G,D.S,, Ln.o.kkwc.rtior, 'Spoo:rwijk en Lens. 



De quiz bestaat µit. 5 .ronden., waarin iedereen een keer togen elkaar spoelt • 
. . Jto vragen ·zijn in 4 kategor:ieën vord°<:ield, t.w. algemeen, muziek, aardrijkskunde 

oosporl~ ·· ·· · 

Twee jongens vertegenwoordigen de kategoric Algenloon, 2 andere jongens do kato_... 
gorio muziek enz. en men speelt 
Afgelopen woensdag heeft A,D,O. 
en Spoorwijk togen Lens. 

al de kategorieön tegen dezelfde .vereniging. 
tegen Duno gespeeld, G,D.S. tegen Laakkwartior 

De stand na één av9nd is: Duno 
wns. 

'A,D.O •. 
· · Spciorwijk 

Laakkwartier 
G.D.S. 

25 punten 
23 punten 
22 punten· 
22 ·punten _ 
20 punten 
19 punten; 

De volgende speeldata zijri: 21 ·november 1973, 12 december 1973, 
.•, · 2 januari 1974 en 16 januari 1974 

Ik hoop, dat iedereen op de vol1,ende avond 21 n.ovomber a~wozig zal zijn. 

PROMOTIE_:/DEG~DATIEREGELnrn GESELEKTEERDE JEUGD. 

Seizoen 1973-1974, 

Do Lèiidor: 

Er zal worden gestreefd naar 2x 12.elftallon. Do 2· laagstgoplaatsten in: Jeugd A 
degraderen naar B, _Do kàmpióoncin van do afdelingen.spelen mot z'n vijven oen hnlvö 
kompoti tie om· twee plaatsen in.-de · afdeling .B. 
Indien in .afd,B, waarvan drie voronig.ingon moeten dagraderen naar de gewon_o A
klasso, oen Goudse vereniging ook moot·:a,ig~ï:ièl:6rort, dan zal do kampioen van de · 
Goudse A-kiasso bij keuze mogen. promoverèn ·närir dé geseloktoerdo jeugd afd.B. 
Resultaat hiervan is, dat de overige 4 kampioenen van ·de A-klasso dan eon halve 
kompotitio spolon om 1 plaats in de gesolektoordo B-jougd. 

PROGRAMMA PUPILLEN• WELPEN 

PUPILLEN 

ZATERDAG 17 november 1973. 
12 .15 uur Lens 1 - A,D.0,1 
12. 30 uur .H,B,S~2 - Lens 2 
11 .oo uur . Rijsw-ijk, 3 - Lens 3 
11 • 15 uur Ravn 3 - Lens 4 
11. 15 uur Lens 5 s.v.G.w.1 
11 .oo uur J,fostorkwartior 4 Lens 6 

WELPEtî 

ZATERDAG 17 hovembor 1973, 
11 ,00 uur Lans 1 
11 ,30 uur G,D,S,2 
11,00 uur Lens 3 
12. 15 uur Cromvlio.t 3 
10,30 uur Vredonburoh 5 

:.FSCHRIJVIlîGEN: 

's-Gravonzando s.v.1 · 
- Lans 2 
- Sompor Altius 1 
- Lens 4 
- Lans 5 

Terrein: 
V1 
Dael en Borgselaan 
Sohaapweg, Rijswijk 
Zuidorpark 
V3 
Duinlaan 

V1 
Erasmus weg 
V2 

: 

•• ""I __ 

Rederijkstraat 
Vredonburchwog, Rijswijk 

Sohriftelij~ 

Telefonisch 

vóór vrijdngavond 18,30 uur bij dhr.G.v.d,Stoon, trunspootlaan 303. 

vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uitsluitond in geval van 
ziekte), tel, 66. 13. 1.:) Klubge bouw. 

L1 noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 9.45 on 
10, 00 uur afbellen. Tol. 66. 1 3. 14 klubge bouw. 

,\.FJOORINGEJIT: Bij slechte weerscmstandi13"hed,en steeds eerst do afkeuringslijston 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "GOZDGE
KEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen. IlT DIT 
GEVAL M/cG ER DUS UIET TELEFONISCH WORDEN GEitîFORMEERD NAAR EVENTUELE 
AFJ{E(JRINGEff. 
Staat bij de afkourin13"sadressen bij "Pupillen-en Welpen" vormold: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moot als volgt worden [l'ohandold: Voor do 
thuiswedstrijden moot juniorenlijst worden aeraadploegd. Zijn do uod
strijdon van Lens 10, 13 en 19 ~oodgokourd, dan aaan ook de Pupillen-7 



• . ,, 
en Welpen-wedstrijd0n op ons v0ld, door, Uitsluitend voor de ui twedstrij-;, . den mag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd, of hun wed
strijden docrgaan.(Tel.66.13,14,) en _wel zaterdagochtend tussen 9,45 on 10,00 uur. · ' · · 

DE O_PSTELLING.'EN:,· 
LEffS P 1 als vorige week. Leider: Paul v.d,Steen. 

11,30 uur. !,:!)!NS P 2 

LENS P 3 

LENS P 4 

als vorige weck. Leider: Rob Hoefnagel. Sam0nkornst: 
als vorige week. Leider: Otto Kortckaas.'Samenkomst: 
als vorige week, Leider: Fred de Klcyn'. 

10.00 uur Lcns
(terrein, 

LENS P 5 

!,:ENS P 6 

Samenkomst: 10.15 uur Lens-terrein. 
als vorige week, zonder E,Buysscn. Leider: Dhr,Hoppenbrouwer, 
als vor:\.ge week, mot F.v.d,Hooven. Leider: Coen Hooghiemstra: 
Samenkomst: ·10',0Ó uur Lens-terrein. 

: .. fl:,~-~ -vorifsG ~wcok. Leider: Hans Zoun. LENS W 1 

LENS W 2 

LENS W 3: 

als ,v?ri,g:e week, Leider: Guus Hoynen., Samenkomst: 10.JO uur Lcnstcrr. 
als' vorige weck, Leider: Jos ,v ,d,Eridè. 

LENS W 4 

LENS W 5 

als vorige wook. Leider! Lex v.d,Moor. Samcmkomst:' 11:15 uur Lcms-tcrr. 
als vorige we0k. Leider: Dh~,J.Riomen •. Samenkomst: 9,30 uur Lens-t0rr, · . :.:. __ . ·. -- . . '•-<•-------'--

COCKTAILKOMPETITIE, 
Afgelopen wo0nsdag 7 november was hot hole programma afgekeurd; 
Wel word er na hot slaan van de eerste paal keihard getraind. : 
Voor a.s. woensdag sta.an do volgende wedstrijden op het ·programma: 

14,00 uur 
14.45 uur 
15.00 uur 

Barcelona· - -· Roal Madrid 
Bayorn München - Ajax 
A.C.Milan - Feyonoord. 

De'tototips houden wiJ. aan, dit waren resp. ecn.1, con 2 en eon 2. Iedereen dient woensdag 14 november ora 13,30 uur aanwezig te zijn. 

,· 

Bij algehele afkeuring hoeft het I.V.B. na rijp beraad met onze bingo-specialiste, Mevrouw v.d.Hoek en onze direktrice voor interne zaken;- mevrouw JCönemann, beslotori · om weer zo'n grandioze bingomid.dag te or5anisoren. ! · · De ,Bingo's zijn geheel gratis voer allo pupillen en welpen (dus ook selekties) en voor do prijzen hooft uiteraard helemaal niets te worden betaald. 
Valse bingo's worden bestraft met drie ronden om hot 3do veld. Bij herhaling wordt men uit de r.v.n. verbannen. 
Voel plezier woensdag on kom op tijd. 

I.V.B .. ~ 

8 - . .,._,..,. .. 
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OFFICIELE MEDEDELINGEU 

TEGELPAD. 
Het bestuur wil graag haar waardering uitspreken voor degenen, die afgelopen 
zaterdag een begin hebb~n gemaakt van het tegelpad naar de tribune. 
Het karwei, inderdaad niet gemakkelijk, doordat met te weinig mensen werd gewerk"c, 
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 
.:ijouwen, ligt het hele pad er in één dag. Tot zaterdag! 

GERESERVE.ERDE PLAATSEI'I TRIBUNE. 
Deze week zijn eon 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 verenigi.ng, 

l(:JL'1.WTE!'î AKT IE. 
De laatste (volle) container kranten, die werd weggehaald, :).eve'rdé ·e:eri b_edrag 0:9 
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·nogmaals alle leden op om hun kranten 
en tijdschriften niet in de vuilnisbak te.deponeren, doch mee te nemen naar ons 
veld, waar bij de •inga.'lg. de container steeds paraat ÎS·. 

Ook zoeken wi.j nog een chauffeur, die samen met enkele jongens, r()gelmatig, b.v. 
eens in de veertien dagen of drie weken op zaterdag, de wagen kan rij~~n, die 
kranten bij mansen thuis ka."l afhalen. Met oen beetje goede organisatie en goodo wil 
kunnen zo dltizendon"guldens worden verdiend. 
HelJ:)t u mee ••. ; ~·. ,. • • • • ? ! 

TRAIUJNG C-SELEKTJE JUNIOREN. 
Met' ingting V!!n heden zal Otto Kortekaas 
de "training van do _ç-selektie junioren 
voorlopig overnemen · 

IN BALLOTAGE 

M.J.Gro&newogen (w) 
OVER PIJN GESPROKEN. 

De Gaarde 123 

van D.lfagenaar. Het bestuur zoekt 
nog naar eon dofinitiove oplossing, 

290029 

;iet is oen vast gegeven, dat de wog naar do top nooit gemakkelijk is geweest on , 
als we l;>mrnst om ons heen kijken, zien we, dat het nog iedere dag zwaarder wordt, 
In het • aatschappelijk bostel is hot ook maar voor een enkeling weggelegd om de ·: _
allerhoogste top to bereiken, ondanks hot 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 zalf to dwin.:ren iets onaangenaams 
te ondernemen. Uillen de uren van de training goed worden benut, dan moet men zich-· 
zelf ste.oçl.s weer weten op te jagen on onaflatend streven tijdens b.v. kondi tie-· 
oofeningon, do pijngrens terug te, dringen. Dit vergt een harde, taaie geest _om )le_:t 
lichaar.i steeds maar weer te dwingen. tot het punt-· van uitputting, het is zo gemakke
lijk om niet bestaande kwaaltjes te simuleren als de fut er niet meer is om dpo.r 
to gaan. 
Hot is ook vaak, vooral bij onze jougdleden, do angst voor die pijnen tijdens .oen 
stevige training lajr.nen ontstaan, maar ik weet ·zeker., ·dat ei·ï1ïët ·oén · trainer in 
onze vercnj,ging méér van· zijn jongens vraagt dan v~rantwoord is. 
Helaas blijkt steeds weer, dat juist talentvolle spelers hqt tijdens do training 
en dientengevolge in de ,rndstrijd laten afweten. Dat zou allo• aal nog niet zo org · 
Zl.Jn c.ls hot om oen zeer persoonlijke spórt ging, zoals b.v. atletiek of zwommen, 
waar voorc.l individuele prestaties gelden. Wij bedrijven teamsport, d.w.z. allo·
• áál '.rainon om zodoende in de wedstrijd, al tans oondi tionoel, op gelijke hoogte 
te staa."l, zodat het ni.Gt, zoals nu regelmatig voorkomt, oen handjevol spelers 
.zich te pletter lopen vanwege hot a-sociale gedrag van hûh medespelers. · · 1· 



Nu moet men,niet donken, dat deze funeste meiltaliteit 'zich alléén bij Lens voor-, 
doei;; •maar",juist·, .. dáárom,,is het· zinvol, ·als wij· door· mëntáli teitsverbètering "ons · boven alle andere verenigingen kunnen uitwerken. Indien de leiders cn«trainers dit zo geweldig belangrijke punt steeds maar weer in de juiste(proporties weten over __ te_ brengen, dan gel_oo,f' ik, 9-at_ ~!3,. ;in <iCJ _toekomst wat .. bCJtreft de.ze materie -
geen ·pijfî r.\èfo:r'--zuilèri ·hebben. booo .. 

Hoe staat het met de stenenleggerij? . . 1 · - · · 
De oproep, die wij-U vorige week d.m.v. de Lensrevue deden, is,.weer eens onbeant
woord gCJ bleven .. Hot bes tuur sprak vorige week in oen onderhoud mot de redaktie 
over "mentali tei tsverbetcring". · . i 
Ik ben echter de mening,.toegedaan, dat er van mentaliteitsverbetering in Lens nog geen sprake·i~; Immers, woarom melden zich zo weinig-mensen bij Sjaak van der Knaap voor het leggen van een tegelpad van de tribune naar het 2de veld? 
Uàarom zijn or mensen, die eerst hun medewerking aan iets toezeggen, daarna hun 
medewerking weer afzeggen? I•f dat mentaliteitsverbetering? ' 
Kom mensen, help eens mee om dat pad "even" neer te _loggen. U houdt or toch ook niet van om door de blub_ber te baggoren. U leest in de·variaantjes van ·dez·e week het telefoonnummer· van Sjaak. ··· 
De m,msen, die afgelopen zaterdag Sjaak wel hebben geholpen, verdienen nog ,oen extra vermelding. Dit zijn Ab Hoppenbrouwers, Henk Hoppenbrouwers, Jos Keetman, Arnold Brouwer en Sjaak zelf. Heren, hartelijk dank van Sjaak. 

IN DE TELE-l'.,ENS: HENK TAP. 

lfie is eigenlijk Henk Tap? 

Averechts, 

De heer Tap 'is· d0 verzorger van L0ns voor d0 selektie en- diegenen, die regelmatig 
Clan Delfts0 krant lezen, een bekende figuur, om· ook do rest van de VClrCJniging kennis met hem te laten makep., zijn wij d0 hoCJr Tap op gaan zoeken in zijn flat op de Hazenrade, Onder genot van uiteraard Raak-limonade heb ik de heer Tap leren kennen als oen gezellig0 en boeiende prater, die helemaal bezeten is van boroep 
c.q. hobby. Do heer Tap is 29 jaar oud, is getrouwd en hoeft gèen kinderen. 
Volgens hemzelf heeft hij oen grote bok, maar een klein hartje, Zijn hobby's. zijn a. Muziek, b, Sport (algemeen), c. gezellig ouwe hoeren. Hij há.at m,msen mot een 

~ ~ :i eenzijdige b0langstelling. Zo geeft hij als voorbeeld, dat, wanneer hij op een, feest van Raak-Punch is, er altijd maar door de spelers wordt.gepraat over basketball. Over iets anders kunnen zij niet praten. De heer Tap doet zelf thans _niets" moer aan sport. Wel traint hij af en toe eens mee met Lens of Raak-Punch om de konditie op peil te houden, Hij hoeft vroeger gekeept o.a. bij Die Haghe en heel 
even als derde doelman bij s.v.v. Hij moest toen kiezen tussen'voetbal en studio. Hij koos voor het laatste, 
Door wiens bemiddeling bent U bij Lens gekomen? 
Eigenlijk door eigen iniatiof. Een kolloga van mij word door iemand van Lens benaderd om de verzorging ter hand te nemen. Deze had er totaal géen zin in. Toevallig hoorde ik dat on heb toen de sekretaris g0beld. Diezelfde avond was het rond, Verzorgt U nog meer sportverenigingen? , 
Ja, o.a. Raak-Punch (Basketball) "Gn-ik ben verzorger van het Nederlands Basketball-toara. r 
Wat is Uw werkelijke funktie bij Lans ? 'j 
Direkte behandeling van kleinG-aandoeningen en via verwiJzing van· artsen de verdere behandeling van ernstige blessures, Lens is een van de weinige verenigingen in Den Haag, die via verwijzing van artsen kan terugvallen op de fysio-praktijkon 
van de Azivo. 1 Verwijst U spelers regelmatig door naar een specialist? 
Ja, bij Lens heb ik al 2 mensen moeten doorsturen. Meestal betreft hot een meniscus. Un.t is de necst voorkoraondo lclacht? , 'j 

' Knietje in de. dij. 
Wat is nu eigenlijk de door de meeste voetballers.gevreesde meniscus? 
De meniscus.is een kráakbenig schijfje, dai zich bevindt tussen boven- en onderbeen en het mogelijk maakt om onder belasting een beweging to laten ui tvo'eren, llierbij gebruikt hij eon soort vocht. Als hij door een verkcordo beweging on/of belasting wordt beschadigd, dan moot hij eruit. Er wordt door do rost van hot 
lichaaim oen, om het begrijpelijk te houden, nieuwe meniscus- achtige substantie gevormd, De druk op de meniscus kan ineens to veel worden en höt is heel goed mogelijk, dat dit pas op latere leeftijd gebeurt (Puc½: van Heel)) 
Wat is de rotste blessure, die je kan krijgen? . · ' 1 

2 Hot rotste en moeilijkst te behandelen is een-lies-blessure. 



Hoc ontstaan de meeste blessures? 
aëiè hè, do -aneesto blessures ontstaan door oen verkeerde.. of achterwege ia ten vmi 
oen warming-up .en door veronachtzaming van con blessure, Do meeste spelers denken., 
dat het warm lopen voor con wedstrijd eon show is, Dit is echt geen. sho,rJ ___ m::i.ar . . 
oen noodzaak, "Als· je oen niouwo auto koopt, ga ja toch ook nièt-·mëteon vo1 gas rj.;-· 
don, Nee, je rijdt hem eerst rustig in, je voort de snelheid ·1arigz·aam op, · · 
Zo moet· je ook de warming-up zien. Als je het veld op komt, is hot zinloos om go
lijk eon bal te pakken en op de goal to g::i.an kno~rton. Je begint rustig to lopen 
on dit voer je langzaam op. Je r.ioet or voor zorgen, dat. als de we.dstrijd begint, 
je spieren ,:al warm zijn en je or gelijk vanaf do eerste .minuut er tegenaan kan .. 

1-Tat do veronachtzaming vo.n een blessure betreft, kun ik je vertellen., dato.en 
speler van het oorsto elftal mij drie dagen na do wedstrijd pas opbelde, omdat lü~ 
zo'n pijn aan zijh enkel had, Hebben die gasten de mogelijkheid om gelijk te war-
don behandeld ( en dus eerder van oen blessure afkor.ic:m) en dan maken zo er nog goor; 
gebruik van. 
Ik dacht, dat oen enkelblessure oen lastige blessure was? 
Noen, eon enkel is niet moeilijk to behandelen. Het mag gewoon geen probleem zij;~, 
indien or geen andere komplicatios zijn als band- on poosaandoeningon. 
\-/ie worden or door U behandeld? · 
Ïn-prinoipe dÖ-solektiegroop on daarbij al diegenen, die van het bestuur tooster.i·· 
ming hebben gohad··om 'door mij te worden behandold,-
llot grootct.:, gedeelte komt or dus niet Yoor in aanr.ierking, Hoe moet deze gro0p 
con blessure behandelen? 
Hot is Öndoonlijk on nu al deze blessures to behandoïën":--I!Gt lijkt mij nuttig, 
dat wo dit ond~rwerp laten rusten en dat ik al do blessures in do Lonsrevuo ga. 
behandelen. Als er bij do mensen, die niet door mij worden behandeld, vragen rij-
zon, laton zij die dan via do redaktio aan mij kenbaar maken, dan kan ik zo in 
mijn rubriek behandelen (een zeer goed iniatief. Wij hopon maar, dat mon or go-

• bruik van za], maken. Red. ) . 
Jo ziet Yoor de wedstrijd, dat non do benen helemaal vol smoort raat raidalgan, Ik 
~10et, dat dit niet goed is. WaS-E~!!!~---·--,---,,------,e-~,--,~---,---..,----
Ja, dit is onbegrijpelijk, Als jo nou nagag,t, jo normale lichaa.ms-kerntomporatui,;_.r 
is 37°c on die van de buitenkant enkele graden minder, Nu ga jo dit met raidalgan 
opvoeren tot 40° à 42°c. De toraperatuur is 5°c en ·aan nog gek vinden, dat jo 
krm.rp krijgt, Als je echt je spieren warm wil maken, moot jo olie gebruiken. lü-. 
dalg~n is alleen goed YOor zaalsporten of als de temperatuur buiten zo'n 30°c is. 
Mafo! dan gebruiken zo hot niet, want dan is hot warm genoeg, Noe, zo gebruiken 
hot als het koud is voor lekkere warme bonen. De stommelingen. 
Als .ie eon blessure hobt, is dit dan goed mot midalgan to bohandolon? 
Ja on neon, dat hangt van de aard Yilll de blessure-af. Als do aardappelen flauw 
zijn, dan gooi jo or altijd zout bij. Zo is hot met con blessure beslist niot. 
1!aar het is. beter, dat wij dit onderwerp laten rusten. vT.0 moote.n dan allo blessur·-:G 
gaan behandelen, t0rwijl ik daar nog in con "para-modische rubriek" op torug wil 
komen, 
g~!Pt druivensuiker (Doxtro)? 
Ja, maar het geeft niet, zoals do reklame zegt, meor energie. Dat is larie. Jo 
krijgt alleen op oen snellere manier jo energie, Kijk, jo spieren gebruiken oen 
soort suiker, d::,,t eerst door je lichaam moot worden goYormd. Doxtro geeft dit sui•
kor .. in "kant on klaar" vorm. Het suiker hoeft nu niot moor eerst te worden govÓrJ.1CL 
Worden Uw adviozcm inzake wel of. niet spelen ter harte genomen? · 
Ja, zonder racer, Dit was Yoor mij een eerste voroi~te. Maar do verstandhouding 
raet de trainer is goed. Ik kon de hoer Andorieson al uit mijn tijd bij Die Hagho·, 
Er wordt dan ook altijd met her.i overleg gepleegd en ruggespraak gehouden mot do 
artsen, · 
Vindt ,U hot eon gezond werkklimaat· op het ogenblik in afwachting tot do niouw to 
bouwen behandelkamer? 
Do omsta~dighoden in aanmerking gonomen erg goed, 
Hoc staat U t.o. Lens? 
Yä, iedereen van dÖ-soloktie weet dit wol. Eon zeer goede Yeroniging. 
Good bestuur on gowoldigo mensen om moo om to gaan. Ja, ik bon blij, dat i'k hot 
hob godaan. Het was oen gok. Ik wc,rk met plezier bij Lclns cm ik kom erg graag. 
lI~!J.-~~- ·e eon v;r,:,.ag niot gosteld, die jo wol had verwacht? 
°(iîa enig no.donken • Ja, oqn modovraag. WORDEN DE SP1!,"'LERS VAtî LENS I GEDROGEERD? 
An·,woord: NEEN. !Ielaas ???? 
Zou jo zelf nog oen vraag willen stellen? 
Ja, graag zelfs. 

3 
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WETEN DE SPELERS VAN LENS I WEL, WAT EEN (JOEDE WARMING UP IS? ·, 
1 liet antwoord ontvangen wij wel van de spelers a.s·. zondag voor do wedstrijd. 

Jee Pee 
VAR I•A ANTJE ·s 
- Gerard Goosen - van Lens 12 - en Mary Koezc dolen ons r.iede:, dat zij op Donder, · d·ag 29 novomqer a.s. in het huwelijk hopen te treden. Zij; doen dit in het go

meen'tohû.is van Rijswijk om 16,00 uur. Gelegenheid om het paar te feliciteren is er van 19.00 tot 20.30 uur.in Chalet Ockenburgh, Monstorseweg 8B, to Loos
•.duinen, Hot toekomstige adres van hot gelukkige paar is Hoovenbos 173, to 

Zoetermeer. 1 
- Uilt Tj niet állo oude kranten voor Sinterklaaspapier gebruiken. 

Bent U wel eens het bos ingestuurd? 1 
- Het is financieel gezien beslist de moeite waard. Oude kranten voor Uw ver-== oniging te sparen. 
- Jaap voetbalt weer! 
- Doet U ook al aan mentalitoitsvcrbetcring? 
- U hoeft zondag niet allemaal te komen, als diegenen, die kórncn, zich dan maar 

laten horen! 
Zaterdag vindt vóór.de overdekte tribune het tweede bedrijf van do straton
makor-op-gras show plaats. Belangstellenden kunnen zich nog opgeven bij Sjaak 
v.d.Knaap, tel. 64.58;30. 

- Het stadion heb]Jen we. al, nu raaar kijken of hot oorlog wordt.· 
- Misschien weet do strafkonmissio er iets op? 

-Renó v.d.Steen mist zijn lange paarse jas. Gezien het feit, dat het bijna Advent 
is, zou hij daarom minstens zijn sleutels terug willen hebben. 

- Do aanvoerder van ons eerste 
met Anneke van der Kruk. Eon 
familiekring gevierd. 

elftal, Wim Keetman, heeft zich vrijdag verloofd 
en ander is zaterdag op gepaste wijze in (Lens) 

Onze hartelijke gelukwensen. ' ' 
- Willen de spelers van Lens 2 

ze gelijk door naar de heer 
niet bij Otto Kortekaas afschrijven, Hij stuurt 
v.d. Velde. 

DISKO-AVOND. ---------- ,-

Het experiment van de KAKA om voor het eerst een disko-avond'op zaterdag te or-: 
ganiscr0n is oen sukses geworden. 
Omstreeks half 9 begon het klubgebouw langzaan vol to stromen, zodat een uurtje later de honderdsto.bctalcnde bozockor kon worden binnengehaald. . . 
De Fair;.Impression liet zich ook van de goede kànt zien, waardoor de danslustige 
figuren niet van de normaliter door voetbalschoenen geteisterde vloer waren weg to slaan· •. 
Het repertoire bestond o.a. uit soul, rock on roll en heavy, zodat iedoro freak 
aan zijn/haar trekken kwam. 
Opvallend was (in onze ogen althans), dat er zoveol belm1gst~lling vm1 buitenaf was, terwijl de belangstelling van Lens-zijde ons inziens matig was. 
Wij willen toch wel even benadrukken, dat deze disko-avond, evenals allo andere, in eerste instantie-voor de jonge Lens-leden worden georganiseerd. . . .. . .. ) . 
Gezien do reaktios, die wij, o.a. van de Kwiek Sportsters, ontvangen, lijkt de oorzaak van de geringe opkor.ist vm1 Lens-zijde niet to liggen :in het feit, dat onze disko-avonden een saaie bedoening zouden ziJn. 1 "' 
Wij hopen daarom, dat vooral do junioren (Ben A-klasso) in do toekomst meer van hun belangstelling blijk zullen goven. 
Tcmeor, daar de KaKa de frequentie van de disko-avondcn van plan is te gaan op-voeren. 

lfIJNAVOND: 
Ilet is u misschien opgevallen,. Üls dé· 
enigè tijd geleden door do. KaKa g~p1,1:bli
ooordo agenda althans is doorgonomon, 
dat de medio november gopland0 wijnavond 
nog niet door ons werd georganiseerd. 
Indien hot u is opgevallen, dan is dat 
volkomen juist, want wij hebben deze a-

KaKa 

• 1 
vond om organisatorisoho redenen 
helaas moeten verschuiven • 

. ) ·: 
Wij kunnen u ochtor garanderen, dat 
wij na do Kerst-cl.J::ive, dus begin 1974, 
oen grandioze "soir-du-vin" zullen 
organiseren. 



• 

I<ERST-:-KLAVERJASDRIVE 1973,· .. ,, , 
A.s. vrijdagavond gaat de Kerst-drive 1973 van start.. , . 
Uij hebben 1;1ls vanouds weer voor een aantal zeer bogorenswaardige·prijzen 
gezorgd, zodat deelneming zeer zokor do moeite waard_ zal zijn, 

.... 

Gezien hot aar;t'tal klasse-klaverjassers, dat or in onze vereniging rondloopt, 
lijkt ons con goede opkomst gewaarborgd, -., , 
Als klap op do vuurpijl stelt de KaKa als avondprijs eon gezinsfles vuurwater 
beschikbaar. 

Kor.1t u ook??? KaKa 
-· SPUWEN "KOST" MEER DAN TRAPPEN, 

Het is niet voor"de ,>orsto koor, dat "Voetbal West" overgaat "tot hot publiceren 
vc.n hot "tarief", _dat bij hot opleggen van straffen wordt gohó.nteord, 
Dat lijkt ons prettig, gemakkelijk en ook leerzaam voor de boosdoeners, Bij hot 
ui tdole·n· van oen. klap is r.1en mot eon schorsing voor zes wedstrijden weer overal 
van af en bij wangedrag als haken, kan men na óón of twoo wedstrijden weer hot · 
vontjo zijn, 
Men kan boter togen eon tegenstander zeggen, dat-ie "hardstikke gok" is d,an togoa 
do schoidsrochter, want dat schoolt gauw con paar weken, 
Dringend moot worden afgeraden naar do scheidsrechter te spuwen, want dan volg. 
oen verbanning van onze voetbalvoldon gedurende tien wokon. 
En zo zijn er nog oen heleboel aardige voorbeelden on variaties~-
Onzo bedoeling blijft achter altijd hot zo weinig mogelijk opleggen vn.n straffen. 
Liefst helemaal niet. En misschien gaat or oon provontiove werking van uit, als 
we de spelers vertellen, welke sancties allemaal het gevolg kunnen zijn van hun 
dom, onbeschoft en ,gowoldadig optreden., 

STRAFNORMEN 
A, Goweldadige handelingen. 

1, trappen naar eon tegenstander 
2. trappen van oen tegenstander 
3. trappen van oon tegenstander (r.1et letsel) · 

4, slaan of stor.1pon (goon letsel) 
5, :slann of stompen (mot letsel) 

6. annnor.1en van eon dreigende houding tegenover
een tegenstander 

7, ruw spel 1c overtreding (r.1ot letsel) 

ruw spel bij herhaling 
r.1ot lotsol 

8. ~~shandoling yan de scheidsrechter 

B, Wangedrag door spelers, 

9. wegduwen of ha.kon 
bij herhaling 

10, aanmerking op de leiding. 

bij herhaling . 

11, sp'elors r.1ot woorden onwelvoeglijk bejegenen 

. ,vier bindende wedstrijden 
zos bindende wedstrijden 
acht bindende w0dstrijden 
of moor, afhankelijk van 
lotsol 
zes bindende wodstrijdo.i 
acht bindende wedstrijden 
of moor, afhankelijk van 
letsel 

twee wedstrijden voorwaarde
lijk tot twöo wedstrijden· 
onvoorwaardelijk 
twee wedstrijden voorwaar
delijk (twee - viêr wed
strijden onvoorwaardelijk of 
meer, afhankelijk van le-t001) 
twee wedstrijden onvoorwa= ... 
dolijk vier - zos wedstrij
den onvoorwaardelijk (of 
meer, afhankelijk van hot 
letsel) 
minimaal 1 jaar - tot algo
hclo uitsluiting 

een - twee wedstrijden voor·
_ waardolijk 
twee - vier wedatrijdon on
voorwaardelijk 
twee wedstrijden voorwaarè.c,-
lijk 
twee wedstrijden onvoorwax:·
delijk 
twÓe wedstrijden voorwaar-
delijk 5 



bij herhaling 
... .! •• , . 

12, sp€'lers. ,.beledigen,-

bij herhaling 

13, bolcdigon van do scheidsrechter 
,· " .,_ 

. · -r. t _ 
14,, met 'woorden bedreigen van do scheidsrechter 

15. hindorli jk ophouden van hot spol 
bij hcrhaling 

16. opzettelijk wegtrappen speelbal 
bij herhaling 

17. opzettelijk hands maken (spelbederf) 
bij herhaling 

18. in 1o instantie woigoron naam op to goven 
aan de scheidsrechter 

in 2e instantie 

19. weigeren speelveld to verlaten na opdracht 
van do scheidsrechter 

20. door vasthouden beletten verder te spelen 
(ook vasthouden aan kleding) 

bij herhaling 

21, bij het nomen · 11vrijo11 -·trap niet de vereiste 
afstand in acht_ nomen (9.15 mtr,) 

bij herhaling 

22; spuwen van of naar tegenstander 

23. spuwen van of naar sphoidsrochtor 

i 
twee wcdS:t:r:i jdon onvoorwanr· .. 
delijkf·-··;··< - ,• ;· 
twee wedstrijden voorwaar-· 
delijkj · · ·- _ , 
twee tot vier wedstrijden, 
cnvoor1bardelijk - ' -· ' 
twee tót vier wedstrijden.· 

1 
onvoorwaardelijk 
vier tot zes wedstrijden 

' onvoorwaardelijk 
berisping . 

~. con of '._twee wcdstrijdo.J'.l 
. voorwaardelijk 

oen wcdstrijd·voorwaardolijk 
oen of twoo wedstrijden 
onvoorw~ardolijk 
berisping 
oen of-twoo wedstrijden 

· voorwaardelijk .-
con wedstrijd voorwaardelijk 
eon of. twee wodstri,jdon 
onVOOI'lfaardolijk 

oen of :.twee wedstrijden 
onvoorwaardelijk 

twee wedstrijden voorwaar
delijk 

:- twee wèa,strijdcn onvoor,-raar -
dolijk' 

berisping tot oen wedstrijd 
voorwaardelijk 
con of twoo w0dstri jdon on·· 
voor1mqrdolijk . 
zeven wedstrijden onvoo1•
waardo!ijk ' 
tien wedstrijden onvoor
waardelijk 

i Aan do voor1mardolijko straffen is eon proeftijd van oen jaar vorbohdon, torwijJ. 
bij strafoplegging bovendien de nog lopende voorwaardelijke straf in eon 
OrïVOORWAARJlELIJKE wordt omgezet, 

Eij hot opleggen van straffen spoelt vanzelfsprekend hot al of niet aanwezig zijn 
van eon. strafkaart eon belangrijke rol. 
Eovonstaande straffen kunnen, indien r0cidivist zijnde, mot 5Ç% wordon vorlloogd, 

1 ' . ' 
Met verzachtende of vérzwarondo or,1standigheden kan rekening worden gehouden, b.v. 
hoe lang spoelt hij in kompotitievorband mot een blanco-strafregister on do aan-
leidende oorzaak van de begane overtreding. î 
Ingoval van opzettelijke misleiding kunnen straffen ingevolgè art.6 lid 1 sub c 
wordon verzw:1ard. · 1 

Uit "Vootbal .Wast" 
1 
1 

KOMT LENS 1 
NAAST VEREURCH? 

. ' De ifostlnndso dobutant Vorburch komt zondag bij ons eerste op bozook. Hot verloor 
twee weken goledon do inhaalwedstrijd bij LFC, maar staat dosondanks nog stcocls 
op rlo vierdo pl:1ats. Als Lens 1 wint, dan komt hot naast Vorburch, Ha do over
winning op Naaldwijk hebben we er vertrouwen in, dat Lens 1 het tot oen goed ci.nde 
z:11 brengen·. Daarbij speelt ook nog een rol, dat wedstrijden· .togen Wcstlanrlso 
klubs (Velo, Naaldwijk) totnutoc in winst worden omgezet. t 
Uilholmus, dat· sar.ion mot JlITL op kop go.at, ontvangt RKAVV, dat tussen Lens on Ver-· 
buroh in st:iat. JlHL go.at· naar Elauw Zwart on LFC (dorde plaats) naar Laakkwartior. 
Lugdunur.i ontvangt Toxas. · t 

6 Do vollodigo stand hebbcï'i. wo vorige weck gepubliceerd, f 

1 



LE!TS 2 , . . , _ 
g,;iàt naar roq.e l_an~a~drag~,r, Foyoµoord 4, Die wedstrijd mag' n'.iot~wordèiî'ëîndcr,:;,:,. ... 
sëïi.iit. Lèns 2 kan trouwens best neg wat punten gebruiken om zich verder van do 
ondorste twee plaatsen-to verwijderen, De voorsprong op voorlaatste SVV 3 be
dr::irigt' ir.uners ·•s1ëchts ·2 punten! -· , :; , 
LilTS 3 
liet het lelijk liggen tijdens de inh:i.alwodstrijd 
dorlçui.g v,:, .. n 2-3. • · · 
Do ·:Ïc:htefä{;,;d ·op koploper T0GB 2 
liep daardoor op.·tot 4 punten. 
TOGB kroeg zijn-"eerste verlies.:. 
punt door het gol~jko spel togen 
DHC 3, NUIJraer .2 0DB vorsloog Wost-
landia, 
Zondag komt Scheveningen op bezoek 
on dan zal Lens- 3 uit oen ander vaatje 
moeten tappen om niet verder af te 
zakken. · · 

1 LÉNIG EN SNEL 1 :_ Verburch 1 • 

tegen PDi<: 2; hot werd eon no-

T0GJI 2 7-13 
0DB .2 8-12 
LE.NS 3 7- 9 
lfostl.2 8- 8 
DHL 2 6- 7 
HMSH 2 6- 6 
DHC 3 6- 6 
PDK 2 7- 6 
Schevén.2 6- 4 
Naaldl<ijk 2 6- 2 
!IBS 3 '6- 1 

Na een serie uitwedstrijden speelt ons eerste seniorenteam weer eeµs een thuis
wedstrijd en wel togen het hooggeplaatste Verburch. 
Do Westlanders staan nl. op do 4de plaats mot 4 overwinningen, 2 gelijke spolon 
on 2 nederlagen. In 8 wedstrijden wisten zij 13x het net der vijandólijko doel
vordodigers te vinden, wat neerkomt op ca. 1½ doelpunt por wedstrijd., De ·achter
hoede werd slechts 9x· gepasseerd, een gemiddelde van iets --boven de r.- Voor Lens 
bedragen deze 'gemiddelden: '1 doelpunt por wedstrijd voo~, en iets mee~_da.µ_1½ 
doelpunt tegen. Verburch verloor zijn la:itsto wedstrijd .. 14 dagen- golädon ·uit bij 
L.F,C. mot 1-0 (Lans spoelde destijds uit togen L.F.C. 1-2). 
Uij hopon, dat Lens mot·oenzolfde instelling-in hot strijdperk treedt :ils 14 do.gen 
geleden tegon Naaldwijk on vorwachten dan, d:it Lens zijn 5do soizoon-ovorwinning 
gaat behalen. Tot 2cndag! 

Averechts. 
DE $TRAFK0MMISSIE 

Do str:ifkommissie hoeft J.v:in Gastol, in verband mot ZJ.Jn spoolwijzo gedurondo de 
wocJ,strijd Lans 2 - Vre_donburch 1 voor oen bindende wedstrijd geschorst. 

Aan J.v.d.Knaap is wegens ruw spel tijdens do wedstrijd P.D.K.2 ~ Lens 3 een on
voorwaardelijke schorsing opgelegd van 2 binden.de wedstrijden, vermeerderd met do 
roods door de K,N. V ,B •. opgolegdo straf v:in 2 wedstrijden ( voorw:iardolijk) i.v.m. 
zijn optreden (aanmcrking_op do leiding) tijdens de wedstrijd Lens 3 - D.H.C,3, 
dd, 28-10.:.73, zod:it de totale schorsing mot ingang van hodon geldt voor 4 bindende 
wedstrijden van Lens 3. · 
De kosten van do door de K.N,V,B. uitgesproken voorw:iardelijke schorsing ad Fl.25,
voor rókening van J,v,d.Knaap, 
De K,l'f .V.B. heeft aan C,v.d,Boek voor zijn optraden tijdens de wedstrijd Wilhel
mus - Lens dd,4-11-73 geraeend een berisping to raceten goven. 

Stand Lens 4 Senioren bijgewerkt t/m 19-11-1973, 
Hot vierde elftal speelt dit jaar voor het eerst in de hoofdklasse en wij kunnen 
zeggen, dat zij dozo opg11ve redelijk volbrengen. Zij wisten tot nu toe 3 overwin
ningen, 2 gelijke spelen on 3 nederlagen te belmlen. Dit is oen redelijk sukses, 
als ,U b0denkt, dat er vorig jaar spelers van dit elftal uitkw:imen in Lens 6, dat 
toon opereerde in de 20 klasse N van de H.V.B. Do rest zijn spelers, die in hot 
verleden.uitkwamen in hogere elft:illen. De 3 overwinningen ,wqrdon b0h:iald 0 tegon 
l!.B.S.; V.V.P. "én togen :Blauw Z~:irt. · 
De 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 ·f· . 
4. D.H.C,3 8- 4 22 10 1 o_. Full Spoed 2 8 3 05 6 5., Q,uick 3 8· 4 22· 10 
6. V,V.P,2 8 ' 5 03 10 11 • II,B,S .4 . 8. 1 16 3 
7. LENS 4 8 3 23 8 12, Bl.Zwart 4 ·- 8 0 08 o. 
8; D0n Hoorn 2 8 ·3 23 8 Averechts, 

. 7 9, Coloritas 8 3 14 7 



8 

~,,.., . .,. ·r ,~ ~ _,... 

' LENS 1 - Full Speed 1. 
Va~rn,yc:,nd (wqensdag) speelt,oris 1ste;elfta1··eeri 
Full Speed,• . ' . . 

l 
lichtwedstrijd togen 

Full Speoà.· speelt in do 4de klas en staat ·<iaarin hoog 
een leuk~ wedstrijd om naar to komen kijken. 

t . 
genoteerd. Al 

1 

hot Dclf;,o'' · 

mot al 

Aver0chts. 

14.00 uur Lens 1 - Vorburch 1 V1 G1 1 6/4 
Scheidsrechter: 
w.D.v/d Pol 

. i B,Polak 10,30 uur Feyenoord 4 
11 ,00 uur L0ns 3 
14,00 uur Lens 4 
10.00 uur Lens 5 
12 .oo uur Lens 6 
14,00 uur Lens 7 
10.00 uur Lons 8 

),ens 9 
12,00 uur Lens 10 
14.00 uur R.v.c.10 
14,30 uur B,T.C,7 

- Lens 2 
- Scheveningen 2 V1 G1.L 
-_Full Speed 2 V2 G1 1 
- D.H.C,5 V2 G1 1 
- Spoorwijk 5 V2 G2 1 
- D.H.L.6 V3 G2 1 
- Zw.Blauw 4 V3 G2 1· 
- vrij (zie opstellingen) 
:- 11..D.o.9 v3 G2 1 

·- Lens 11 
- Lens 12 

6/4 
5/3 
5/3 
4/2 
4/2 
5/3 

5/3 

' H.H.v.Teylingen 

1 E.v,Holst 
1 l'f. Beeks 
; C,lf.de Gooyer 

1
. o.O.Rodriques 

E.S,11..Jackson 

• J.v.Esch 
· G.v.d.Plas 

scheidsrechter , geen 
j 

aangowozon 
Let op diverse· gewiJzigdo aanvangstijden ! ! •···· 
LIGGING DER VELDEN: T. 

f 

Foyenoord - Komplex "Varkonoord, Oostvarkonoordscwog, R I dar.i' ( Z). 
R,V.C.. -.Gom.Sportpark, Schaapwcg, Rijswijk. Lijn-16-23.': .. 
B,T,C, - Kapelaan MocreboÓrwog (voorheen Houtwcg). Lijn _6 -;- 23. 
D E O P S T E 1 1 I N G EN: 

LENS 3 

als bekend 
met ·J.Roo·duyn 

F,Ilisseldorp 
ll,Bortons on H.v.d,Wilk naar 2 

LENS 6 

als bekend .. 
Glot J,Verhaar 

LENS 7 

als bekend 
P,Rossit , 
d .1k'artopawiro 

LENS 1.0 

als 'beke'nd 
met R.Peters-

LENS 4 

als bekend 

11 ,00 u. samenkoast i.v.m. het verkiezen 
van oen nieuwe aanvoerder, 

LENS 11 

als bekend 

.. 

LENS 5, 

als bekend 
mot J,Colpa 
F.Dissoldorp __ µaar_ 3 

"". - . .. -~----~ ~ .. -

LENS 8• 

als bekend 
mot J • lfi tting . 

LENS 9 

R.Poto}s naar 10e. 

. . . . . 
LENS 12 

als bekend : 
··met W ,Roozendaal 
Afschrijven: J,Vorhoef 
to1.019=uis971 
vrijdag tussen 20,00-21.00 u. 

! . AFSCHRIJVINGEN: Op de bekende adresscn·en·tel,nrs. 
· De H.H,aanvoerders tussen 21 ;00-22,00 
tel.68,65.11, ook zoals bekend.· 

uur beflen J,v,W~~~~m,. 

AVONDWEDSTRIJD: woensdag 21 november 1973 
20,30 uur Lens 1 - Full Speed 1, 

Pro rammn. zondag 2 december 1973, 
14,30 uur Toxas D ,H .B. 1 - Lens 1 12.00 uur Oliveo 4· - Lens 7 : 
11.00 uur Lens 2 - R.F,C,2 14,30 uur Gr.w.vo.c 5 - Lens 8 
12.00 uur O.Ii.B,2 - Lens· ·3' · 11.00 uur Verburch 5 - Lens 9 .--~ 
11 .00 uur R,K • .11..v.v.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 1 - Celeri tas 9 
10.00 uur s·chev. 5 - Lens 6 12,00 uur Lans 1 2 l - Cromvliot 10 

! 

' 
'·' 



Uitslagen: 
Lens 3 - P,D.K,2 
D.H.L.6 - Lens 7 
A,D.0,9 - Lens 10 

2-3 
1-2 
2-2 

Do.aanvoerders van Lens 5 on Lons·6 
.weck aan de .beurt om con vo:i,slag. to 
voor do Lensrovuo. 

Acimrnzig a.s: zondag van do Soko _de heren ]3loks on Bom vanaf 9 uur, 
de !!oren ,:i:acobi on Bauman vanaf 12 uur. 

LEffS DAMES VERSLAAN 
KOPLOPER CELERITAS 
Ons damosolftal heeft vorige week 
woensdag oen voortreffelijke prestatie 
geleverd door koploper Celeritas de 
eerste nederlaag toe te brengen. 

Colcritas 
SEP 

LEUS 
PDK 

zijn deze 
schrijven 

12i..4 
10-7 
9-4 
9-3 

12-7 
... 9-8 

liet word 2-1 ,s,Als Lens de achterstal
lige wedstrijd weut .te winnen, dan komt 
het goli jk am1' kop. 
Vanavond ( woensdag 21 noveober) volgt .. 
de thuiswedstrijd tegen Duindorp, dat 
de laatste tijd sterk opkomt. Oppassen 
dus! 

Ppstduiven 
Duindorp 
GDA 
H.v.Holland 
DZS 

7-5-1-1-11 · 
8-4-2-2:..10 
6-'4-1-1- 9 
6-3-1-2- 7 
7-2-3-2,-, 7 
6-2-2-2- 6 
7-2-2-3:- 6 

· 8-1-2-5- 4 
5..:0-0:..5:.. o 

7-7 
4-10 
0-21 

Volgende week woensdag komt Postduiven 
op bezoek.·· ·· 
. . . ~.' ' 

JUNIOREN 

ZONDAG 25 november 1973, 
1 2 • 00 ,uur V. tl, C • 2 : :.. Lens 2 

•.· , ·., · Lens 3 vrij · 
12.00 uur••Rava 2, .... - Lens 6 

ZATERDAG 24 novemb0r 
14·. 30 uur Wilhelmus 
13,15 uur O,D,B,2 

1973. 
1 - Lens 1 

- Lens 4 
Lans 5 vrij 

1 4. 30- uur Lens 9 
13,·15 uur Rava 7 
14. 30 uur· ·Lans 11 
1 3 • 1 5 uur Lenis 1 2 
13 .-15 uur Lens 1 3 
1 3 • 1 5 uur ·, Léms 14 · , 
12.00 uur Lèns 15 
12,oo·uur Lens 16 
14,30 uur Cremvliet 9 
f3,15 uur Celeritas 9 
12,00 uur Lens 19 

Lens 20 vrij 
Lens 21 ··vrij 

- A,D.0.8 
- Lens 10 
-'G;na .4 . 
- D.ll,B,R.JC2 
- Triomph 3 
~ Crornvliet 6 
- Marathon '2 
- v.u.c.14 
- Lens 17 
- Lens 18 
- Eo-so 1 

13,15 u.ur 
13, 15 uur 

Velo 22 - Lens 22 
Duin~èrp SV 7 - Lens 23 

,\.FSCHRIJVlNGEff: 

Terrein: 
Loudonstraii.t 

Zuiderpark 

Westvlietweg, Voorburg -· 
illbardastraat 

. -V1 
Zui,dcrpark 
V2 
V1 
V2 
V3 
V3 
v1· 
Roderijkstraat 
Leyweg 
V2 

Noordweg, Wateringcm . 
Oekenburgh 

Schriftolij~: v6ór vrijdagavond 18.30 uur'bij dllr.G,v.d,Steen, Nunspeetlaan 303, 

Tcllefonisch vr_ijdagavond tu~sen 18,45.en 19,30 uur (uitsl;,_itend in.geval van 
ziekte), 'A-klassers ( 1 t/m 8) : dhr.J,Hop, tel.94,41,59 
· - B-ki,:i.ssers ( 9 't/m 15): dhr,O ,Kortekaas, tel.67 ,40,40 

C-klasoer13 (16 t/m 23): dhr,R,Becker, tel.55.94,77,· 
In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdágochtend tussen 10,30 en 11.00 uur 
afbellen bij dhr.G.v.d.Steen, tel.39,86,94- ' 

AFKEURJNG]N: Do junioren mooten bij slechte weersomstandigheden steeds de afkeu-
ringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden'hierover 

.·u-iot verstrekt. 

]HET-OPKOMERS: 1-legens niet-opkomen, afgelopen weekeind krijgen de volgende spelers 
2 oxtra rosêriro:..bourten: P ,Heemskerk on L,v.Ma=scveen ( 15). ··· · 

Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan do ko_mpcti tie
wedstrijden. In dat geval blijft de verplichting tot betalinE, va.'1 do 

9 



kontributie tot hot oind van hot seizoen (30 juni) gehandhaafd., 
. ' Wegens herhaald nio~-opkomen wordt de volgende speler dit soizoon. 

. ' 
n:fot me.er opgesteJ-d: Il.Jansen (23) • . 1 

IIBEPERSTRAINING: vrijdag 16.45 uur voor F.Verbarcndse en S,Bruens. 
zatordag 10.00 uur voor C.Harland on P.Driosscn •. 
Bij verhindering bollen naar Nico Drabbo, tcl.no.i9.24.96. 

D E 0 P S T E L L I N G EN: 

·1mrs 1 : ------

LEffS 2: 

LENS 3 

LENS 4 

LTI:l:TS 5 

LDTS 6 -----

LEtrn 9 : 

LENS 10: 

LENS 11: 

LENS 12: 

LENS 13: 

LENS 15: 

LE!îS 16: 

·LE1'TS 17: 

LENS 18: · 

!!~!!Li2 • 
Llill'TS 20: 

LENS 21 : 

L.Baams, C,Böoseken, J,de Hilster, E,Hoefnage1, 
L,Koning (2x), R,Micka, R,v,Noort, A,de Pagtor, 
G.Trommolen, R,Zoun.Leider: Dhr,C,Frankc, 

A,Jungschliiger, 
J;v.Rijn, A.Schncidcr, 

1 . _-- . . ··samenkomst: 13_.00 uur Lens-terrein. ,. 
• ' : • ' w ' " ,. .. J -· 

J,Apperlco, M.v.Baggum, R,Bertcns, G,Colpa', A.dcn,Boe:r'," G,v,Gesscl, 
M.H_cynen, J.Janmàat,- R.Lavooy, A,Muldcr, H,Stravor, R.v,d.Moer, 
P,Lejowaan, L.Koning (2x). Leider: Dhr.A.v,Baggum, 

-Samenkomst: 11.,30"uur v:u:c.-terrcin, · ; .,.-'. 
vrij. C,Hooghiomstra zio Lens 6, 

H,Straver, R,v,d,Moer, P,Lejowaan zie Lens 2. 
1 

H,v.d,Broek, E,Castenmiller,'A.do Groot, R,Iloemskerk, R,v,Hoek, 
J ,Hollink, W .v.d.Lindon, R;v.Luxemburg, P,1-!eyor, l':,v,Rijn, M.v.Wasscm, 
P,de Wolf. Leider: Dhr,A,Blok. Samenkomst: 12.45 tiur 0,D.B,-torrein. 

vrij. 1 

R,Bom, E.Booms, F',Driessen, C.Hooghiomstra, J,Iloutschilt, F.Jonker, 
R,v,d,Lindc, F,Magnee, F.v.0ostayen, F.v.0s, J,Ruytors, J.v.d.Voort, 
J,de lfaal, F.Woutors, Leider: Dhr,F.Flumans. Samenkomst: 11.00-uur 
Lens-terrein. 

Zie vorige week. Leider: Dhr,ll,Zook, 

' Zie vo.rige weck. Leider: Dhr,N ,Drab be, Samenkomst: 12. 15 1f.Lens-torroin, 

Zie vorige weck. Leider: Dhr,W,Kouwonho"e_~• .. 
' . A,v.Dömburg, Il,Uding, Il.Coli, P.v,Duyn_, P,Blom, C,Lipmaii, R,lfijsman, 

F,Kortokaas, L,Lejewaan, D,v,d.Zwan, W.Groon, R,Tokkio. Loidor: 
Dhr ,H ,Bi jstorvold. · · · · 

M,v,Zwodon, R.Zetz, H,G·,Hubbon, J,Spolor, F.Kras, A,Hoenstok, 
C,fül.rland, R,v,d.Boogaard, R,Blank, R,v,Leedon, R,Hopponbrouwers, 
M.Janson, R,Sanders. Leider: Dhr.Dankors, 

• 

H,Wubben, J,Wasserman, T.Mooymm, L,0ostervoor, R,Kloiwogt, M.do Groot, 
H,Gro;mewegon, A,Grimborgon, A,Gordijn, A,Ellingor, A.Koevoots. 

zie vorigo week, mot J.Pompen on F,Bau• an, G,Janso~. 
Ros.: L,Maarsovoon on P,Ifoomskork. Leider: Dhr,M, Vorhooson. 

F,Fortman, W ,Frant.zon, P.Luoas, 0 ,Huis, R,i'Toordoloos, A.0vorgaauw, 
P.Valkenburg, R.Versteog, C,Vermeulen, P.v.d.llurg,, R.v.Loon, Th.v.Lu-
xemburg. / · 

C.v.Beck, R.Bon, W .Hoynen, E.Kauderer, A.Koevoots ,". P.Lelyveld, 
S.v.d,Mecr, W.Valentin, F,Verbarendse, R,de Keyzer, J.Riemon, F.v.Vel
zen, _M•'!"•Baggum. Leider: Dhr.W.Mîchels. Samenkomst: 13.30 uur Lens. 

als vorige week. •Leider: Dhr,J,Colpa. Samenkomst: '12.15 uur Lens. 
,\.ls vorige weck. Leider: 

vrij. 

Dhr.H.Verbarondsc. 
1 

F,Bauman ) zie Lens 15. G,,Jansen ) Vrij. 

LENS 22: als vorige week. Leider: Dhr,A.Bauman. Samenkomst: 12.15 uur Lens. 

LENS 23: als vorige weck. Leider: Dhr,A.Banning. Samenkomst'.: 12.15 uur Lens; 
!!~~-II.Jansen. 

Uitslagen Junioren. 

10 E.B.0.H, 1 - Lens 1 3-2 Lens 2 - Vredenburch 1 2-3 



Lens' 3 
Velo 4 
Die Haghe 3 
Lens 6 
v.u.c.7 
Lons 10 
Die Hagho 5 
Lens 13 
Loosduinen 5 
Lans 15 
D,H,C,10 
Lans 17 
Lans 18 
Lans 19 
Lens 20 

- 'Terbureh 2 
...: Lens 4 
- Lens 5 
- R,K,A.V.V,4 

Lens 9 
- Vios 5 
- Lens 11 
- Nivo 3 
- Lons 14 
- v.u.c.12 
- Lans 16 
- Quiek Steps 10 
_; n.v.c.15 
- II,M.S,H.10 
- Quick 14 

2-5, 
....... 0"-5' .. ' .. 

Stand. t/m }f 11 

G,D.C,P,H. 
Wosterkw. 
rr.M.s.n. 
Vios 
Rijswijk 
LENS 19 
Ooiev. 
Spoorw. 
Ec-So 
Lciakkw,, 

6 - 11 
7 11 
6 9 · 
7 9 
6 8 
7 8 
6 - 5 
8 - 4 
8 - 2 
7 - 1 

LENS 10 - Vios 5 (jun.) 
Lens 21 
Rijswijk 17 
Die Haghe 10 

H,M.S .IT.11 
Lens 22 
Lens 23 

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 d.ezo mot spn.nning tegemoet geziene 
wed.strijd. is het publiek volledig aan 
zijn trekken gekomen. 
Lijstaanvoerder Vios rankte. snol and.or 
do indruk van hot tempo., waarmede Lens 

'~-· van leer trok. Al vrij snel word.on or . . via do razend.snelle J'ohny Brochard. on do onvoorstelbaar zwoegende Bert do Niet mooie kansen geschapen, maar de Vios-vesto mot oen uitstekende keeper, wisten de eerste stormlopen aardig te weors~aan. 
Do op bot middenveld. debuterende. aanvaard.er Paul Devilóo look op ·oen vold.hoo:r:, .dia op alle plaatsen verschoon, waar hot· nodig bleek O!J zodoende zijn rJakkors bij to staan. Ilet ,verwekte a.7.n ook geen verwond.erine-, dat na oen schi tterend.e voorzet van Bert do Niet, deze speler magnifiek mot Ben gave.kopstoot het eerste doelpunt op zijn naam braoht" Hierdoor gesterkt ging dit Lens steeds boter spelen, hetgeen paniek veroorzaakte bij do Vios-vord.çd.iging, waardoor doordouwer Bert de Niet· , . zich vrij spoelde on beheerst scoorde, Dirokt hierna wist Vios door nonchalance in do Lens-veste to scoren, hetgeen Lon~. d.:\.rekt weer met beide bonen op de grond bracht .• Na de pauze -irord. het een soort Nodórland-België wad.strijd., rJOt oen Vios, dat ~ie~ kon en durfde aanvallen on con ·Lens, dat legio kansen kroeg,. !Jaar niet wist ,to benutten. 
Gezien het belang van de wedstrijd. toch oen zoor vord.iend.é overwinning, wat tovons inhoudt, dat Lens_ nu bovenaan staat, 

Nico Drab be, · 
Lens 18 (jun.) - R.v.c. 
Hot. d.e:i;-dc. C-elftal draait do laa;!;ste tijd. goed.. In het begin van de kor.ipoti tic werden tw00 nederlagen geled.en·t()gon het bovonaanstaand.o R.K.A.v.v. en v.v,P. ( thuis word r.10t 7-1 vim v.v .P. gowonn0n). Do overige wed.strijden werden mot grote cijf,ors gowonn0n. Omdat do uitwedstrijd. tegen R.v.c; mot 7-1 word gewonnen, was do verwachting gerechtvaardigd., dat or weer con grote overwinning in het vorsc_hiet leg. Tot op zekere hoogte is dit opk gebeurd., Het ligt or maar aan, of u..'ccm 4-0 overwinning als groot wilt beschouwen. 
Feit is achter, dat do overwinning voel groter had. moeten zijn. Op soms onbogrijpolijko ·r.ianior werden kansen gemist. -Hot voetbaltechnische niveau van do afgelopen weken werd. niet gc,haald., r.iaar dit werd. voldoende gokorJponseord. door con grote dos is inzet. 
He hebben lang op hot eerste doelpunt moeten wachten, maCJ.r na crnn t1inu1.tt""of· 25 was hot Fred Scholtos, die nCJ. con scrimmage_ wist to scor0n, 
Niet lCJ.ng daCJ.rnCJ. was hot weer Fred, die mot eon 'praëhtig diagonaal schot do stCJ.nd. op 2-0 bracht. NCJ. do rust was or wederom oen voortdurend aanvallend Lens to zien. En d.o.t1seno, waCJ.raan het de hole w0d.strijd. hoeft ontbroken, nl. verre schoten op ... :. hot dool, gebeurde een kwartier"lCJ.ter. Henk Hopponbrouwors liot, profiterend. van de wind, vanaf het middenveld eon hoge boogbal los ( zijn spociali tei t), d.io CJ.cl1to·r · de vorbouwcroorde R,V.C.-koepor vordwoon, Kort daarop was hot l!CJ.rrio Vink, dia zijn zovoolste kCJ.ns eindelijk b,mutto. Alleen door1sebrokon oaspeelde hij slim do R,V.C,keopor on schoot beh0orst in, 
DCJ.CJ.rna gcibeurd.o er niets rJoer, dat het vermelden waard. is. Lens moest tovrodoii ... zijn act deze vordiond.e 4-0 ovorwin1_1:\.n(l", Komplimont voor hot harde werken on hot , sportieve spel. 

Jaap Colpa. 

·11 · 

_,_ .\ - -~ ... ___ __, __ ,, ,----~· _..,.,____._ ~---



• , 

PROGRAMMA P U .p. .• J; L L .. ,E-N .• :.EN 

PUPILLEN: 

Z:,TEilDAG 24 nove• ber 1973, 

11 .00. uur Lens ·1 : - Volo 1 

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

11 • 00 uur Lens ·2 · - Ooievaars· 1 _;_., 
11.00 uur Lens 3 ' - Rijswijk f:•.;'. ... 
10,15 uur Lons 4 - Gona 2 
12,15 uur Velo 5 - Lons 5 
10.15 uur Lens 6 - Quick 7 

ZONDAG 25 nove• bor 1973, Voorwedstrijd 
12.45 uur Lens P 1_ - Verbu~ch P,1 

. ,_ :...!'· ' • . ·: . ~ W E L P EN ··••:·- ., .. ,. : .• •·c··· 

Z:cTERDAG 24 nove~be; 1973, • 
9. 15 uur R,V,C,1 --'Lons 1 

1_0,15 uur ·Lens 2 - R.v.c.2 
9.45 uur W .I.K, J - Lans 3 

10.30 uur Rava 3. - Lens 4 
9.30_ uur Lens 5 .. - Spoorwijk 2 

AFSCHRIJVINGEN: . 

i 
t 

l .. ,, 
Terrein: -------
V1 
V2 
V3 
V2 
Noordweg,. l{ateringen 

, , V3 l 
bij Lèns-Vorburch. ( ~eniorcn) . 

~" l 

- ...... 

Schaapwog, Rijswijk 
V1 
Zuidcrpar~, 2e god. 
Zuidcrpark 
V2 

r,·. 
Schriftclij~: v66r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G.v.d,Ste'cn, Nurtspcctlaan 303, .. . '' f . __ . ·• • •• ' , . 

vrijdagàvond tussen 18.45 en ~9.30 uur (uitsluitend _j_n geval van: 
ziektè): tol.66. 13. 14I{lubgebouw. •- · 

~, . 

Telefonisch : 

I~ noodgevallen kunnen do pupillen en welpen nog· ó'p zaterdagochtend __ tussen 8.'45 en 9, 15 uur afbollen. Tol :66. 13 .14 klubgo1;,ouw. 
+· AFKEURINGEN: Bij sle~hto weorso• standigp.qden steeds eerst de' afkouringslijston 

'raadplqgen. Staat daarop l;>ij ".Pupillen on Wolpon" verr.iold: "GOEDGEKEURD"; dan steeds naar veld of punt van sar.ionkotist komen. ·IN DI'.I! 
GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCTI WORDEN GEINFORJ.lEERD NAAR EVENTUELE• .AFKEURJNG:TIN. ., .1 

Sta',ii bij de afkeuringsadrossen bij "Pupillen on Wolprui" vermeld:" 
"ZJ;E JlFKEURilTGSLIJST", dan moet als volgt wordei:i gehandeld: Voor do 
thuiswedstrijden r.ioet juniorenlijst worden geraadploegd •. Zijri._do wed-: _ strijden van Lens 5, 9 _ en 19 goedgekeurd, dan gaán. ook d~ .Pup:i.°1îo"~.:_ 

· cin Welpen-wedstrijdon op ons veld .door. Uitsluitend voor de uitwed-
,. ~ strijden 'mag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd of hun wed

strijden dqorgaan,(To],,66.13,14~) on wel zatordàgochtend. tussen 8,45 en 9~15 uur.· · ·, 
. . ' i'TIET--OPKOMERS : Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgt" de volgende speler· 

2 extra reserve-beurten: B,Roo·zondaal (W 3). ! · · - · 
Bij herhaling volgt uitsluiting van deelner.iing a~ do kompetitio-

. wedstrijden. In dat geval blijft de, vorplichting tot be-taling vc:n 
de kontributio tot hot eind van hot seizoen (30 juni) gehandha:,.fd. 

D E 0 P S T EL L IN G EN: 1 . 
LENS P 1 als vorige weck,. Leider: Paul v.à..Stoen. 
LErTS .P 2 : 

3 LE!IS P 

LENS P 4 

2 : LillTS P 

LENS P 6 

LENS W 1 : 

LENS W 2 

12 LENS. 1f 3 

áls vorige week. Leider: 

o.ls vorige wook,Leidor: 

Rob Hoefnafïol., 

otto Kortokaas. 
als vorige ·wook. Leid~r.: Fred do Kleyn, 
als vorige wcok. 
Samenkomst: _ 11 , 15 uur Lens-terrein. • · 
als vorige week. Leider: Coen Hooghiomstra,. ' .. . "\ ,, 

·-
als vorige week. Leider: · Hans Zoun .
Sar.icnkomst: 8,30 uur Lons-terroin. 
als ,vorige week, Leider: Guus IIeyncn. 
als vorige weok. Ros,: B.Roozendaal. Leider: 
Sa• enkomst: 8.45 ~Lons-torroin. 

1 

l 
l 

,.: . 
.. 

•
' . 1 . 

:. i 

• l 

1 Jos v.d.Endo. 

-. ' 



• 
LENS W 2. 

als vorige woek. Loider: Lex v.d.Moor. 
Samen.komst: 9.30 uur Lens-terr0in • 

als vorige weck. Leider~ DhrQJ .Ricrr;::;n.-: .. "'. •. 

~\,·- ,.- ÜOE!'.1SD.'.\:<1ir!ÎDDAG !·'!. 
, ., ·'./ 

-• •-•-••••--- 0 _H_._ •--7., 

.. Ji.fgolopon woon\lá.ag. kon -eindoli j.k, do cocktoilkor.ipo'ti tio weer -eens d.oorgn.ü.r.. J:larco-· 
.lona speelde onder do- beziolcndo loidïng van P~,ul v/è.. Steen ruet 3-3 gelijk toccn 
Roal Madrid, terwijl Ajn.x met 2-1 won vo.n •Beycrn Mw,cho:i. . .. r . . . 
In do laatste wedstrijd verloo;r A.C.!.Iilan r,c:·t 7-0 va..'l FoyÓ:'loord, _die.na 6 woi-
strijden nog geen enkele tegen-goal hoeft Locvon•·-incassoro:'l, :· ..... · 
De andere ploegen hebber. nu tot t:mk om bieraa..'l uat te verancèoron. 

Indien o.. s. woonsdo..g ( 21 no_vor.1bor) do v0lè.er~ zijn gocdgckcurp., worlon e:r à..C. _vvl-· 
gondc ,radstrijdoi:i gespaold: · 

14.00 
· 14. 45 
. 15.30 

uur 
uur 
uur 

Bn.rcolona 
J\..C.!Hlan

Rcal !,!adrid 

Fcyenoord 
Bayo:m Ifünoho::i 
- ,,il.jQ..7.. 

Wij verwachten winst -roor Aj:,x on Bayorn Müncho,:, on ocm golijkspol bij Baroolo:-ic-
l11cyenoord. · · · · · 
Allo spelor·s di.Jncn cru 13,30 uur Ct,n!'li;rcZ:i.g te ;:;ijn. 
Verder·_ raden wij allo spc.lers tem sterkste a!l',l ~m, in ·verbc.;.-id cwt de lage tor,1,:c-· 
raturen; een traîningopak of ( indfon je niet in het bozi t bont van oen treinin,ts
pak) oen trui mee to brengen. 

1fij hopen, dat a.s. woensdag j_c~O:i.."'OOn .'.13:i.11JCZii;S is 
-:.:c:.!~-::._.:;:;-.,•·= 

! ! ! 

=Lc:e::n=.s --'P,__• 1:___....::A:..:•.::.Dc:•:::.:O ; P 1 :'-o:..o ; • 
l,fgelopon zaterdag moest ons eerste pupillonolftal nantreden tegen A.j).Q. l' 1. 
Do togonstandor was al enige tijd op hot veld a=wozig. Do warming up ü1 do se!,:'. t .. -
teronde trainingspakken was A,D.O. niet 2.0 bost bevallen. Do eerste helft wns go-· 
:1001 voor Lens. !fot snelle uitvallen ave:.:- do vleugels wist P 1 A,D.O. onder druk 
to 2 otton. Voor::ü over rechts brak !hr.ha Vconr.1on vaak door, maar verder dan eon 
po.ar kn...r1s en kwaw Lons niet. 
Wol kreeg A.D.O .1 erg fraaie kans. Door oen onorm0 snoekduik wist J,!iehol van Zwol 
do bal voor de A.D.0.-spits weg to grijpen. In do tweede holft was A.D.O. ::10or i,1 
do ao.nval, naar echt gevaarlijk zijn ze slechts 1 kcor ;;ewoost. '.!'oen wes hot Ton •r, 
d.Burg; die do bal van do doellijn haald.d. Het was jar;n;1or, dat do tooschou1-re2·::: v:in 
A •. }l.0. ~zo fanatiek naren, fut de sfeer in het veld ook iots minder word. Hierdoor 
eindigde· de wedstrijd vrij hard. De eindstand bleef echter 0-0. ..I Pau •,r.d.Steo11. 

H,B.S. P 2 - Lens I' 2: 0-2. 
Lens spoelde zijn wad.strijd. togen H.B.S. P 2,d.a:i.t pas 2 punten bezat door oo:-i ovor-• 
winning op Juv0ntas. Lens speoldo de eerste holft . oot wind tegen. Er werd mot ro: .. ,: 
tempo gospeold, zodat H.B.S. onder druk kwam te staan. Schoten va..'1 Jfortin !foorman, 
Poter .:,n Oscar kondon hot doel niet beroikc1!. Frank probeerde hot oet con solo, :.1:-. ·, 
word in hot strafschopgebied or.dorui t goloro?1 1 echter wo kregen do verdiende pcn:'1 ";,.' 
niet. !Iiorna ontwortelde rr.n.s. zich onder do il.ruk va..>J.daan en kwam tot eon paar g~•
vaarlijko aanvallen. Dit leverde ook geen doolpun·G op, zodat do ruststand van 0-0 
1-rnrd bereikt. Do twoodo helft mot de ,rü1d mee gaf weor hetzolfde spelbeeld. 
Do in de tweede helft inE;ev:ülen P.udio R:,'.lomn.kor bracht Lens na een paar minuten 
spelen op do verdiende 1-0 voorspro1°g. Lens bleef an.ndringon. Eon voorzet van Cees 
nD-• Peter do Groot dirokt op de slof en klmr.; :~eihard tecren à.e lat. Evon later ging
lfartin Leyn moe n:iar voren, kreeg do 1nl ac.;.~gospoeld, passeerde een paar mn.n on 
schoot do bal onhoudba1.r in hot ciocl: 2-::J. Vlak voor tijd kwam Lons nog in gevaar 
à.oor een verdwaalde bal, die door do stor:n meocrczogon 11erd cm hot houtwerk trof. 
Do terugkorcmdo bal vcm do lat werd ê.oo-r Peter :Sys on R'..:.di van Oosten ~o verwerkt, 
dat het geen gevaar mo0r opl0vcrdc. 
Een paar minuten hierna floot do niet.al te boste schoiè.sreohter voor do laatste 
koer, waardoor Lens vordiend raot 2·-0 had gewonnen. 
P 2 hcof't na eon pa.a.r worlstri jdon, 1-rno.rbi j enl~clo punten ,;,rordoa vorloron, do s • r:.~1: 
van do overwinningen weer to pak.zon. 
Dit is te danken ,1.= do grote inzet bij clo :rodstrijden on do opkomst bij do 
trainingen. 

R.l!oefnagol. 



Uitslagen Pupillen en Welpen: 

Lens P 1 
H,D.S, P 2 
Rijswijk P 3 
Rava P-3 
Lens P 5 ·. 
Uosterkwartier P 

- A.D.O. P 1 
- Lens P 2 
- Lens P 3 
- Lens P4 
- s.v.a.w. P 1 

4 - Lens. P 6 · 
Lill"S 1f 1 - 's-Gravonzande S.V. W i . 

0-0 
0-2 
1~ 

.. o-8 
1-3 
2-0 

· · Lens w· 1 's-Gravonzando SV. W 1 · 
G.D.S. lf 2 - Lens W 2 
Lens W 3 - Sor,1pe:i' Al tius 1'/ 1 ' . ' Cromvliot W 3 - Lens w· 4·~ 
Vrodonburch W5 t Lens W 5

0 

. :· .. 

f 
In do beginfase kwam W 1 •voÓl ,;_an do bal door goed t·o passen door· hi:Îcil hot 
elftal. ·' ' . 
Qpoons ktmrn W 1 door ·de verdediging heen on Patrick Pronk ging 2 man voorbij 
on spoelde naar Loo v,Rijn. De kooper kwam uit zijn goal on Loo spoelde hom voorbij en scoorde toen eon fraai doolpuµt.· 
Lens bloof r.iaar komen en Eykolhof schoot togen oon speler en toch kroeg Loo 

•• 

'" 
3-1 
2-C 
1-3 
0-0 
9-0 

de bal on dozo schoot ook via oen speler in hot goal on do kooper· dook or ovorhoon. 
Do 2o helft gin5 iets rommeliger on daarom schoot Ronald v:d, HOEK in e:i,gon 
goal. Er was toon nog 7½ minuut to spolon. 
Lens werd onder druk gezet, maar toen word Eykolhof noorgohaald. Joop Odo11-· kirchen mocht do vrije trap nomen on deze kwnr.i bij Loo terecht ·on d,ezo schoot .. keihard in. Er w11.s toon nog 1 minuut te spolon. 
Maar 's-Gravenzando was nu werkelijk overrompeld on word niet moor govaar;i.ijk, ook dankzij Ron do Jong, dio erg goed vordodigdo, 

Joop Odenkirchon. 
. - ., __ 

.\ 
1 
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28 november 1973 

DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvel'eniging Lenig en Snel • 

0 F F I C I E L E MEDEDELINGEN 

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 we.l 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, dst het afslaan van het adressenbestand van de Lensrevue 
in het vervolg zal gebeuren door de Il.eer A.Loykens en nie.t meer, zoals voorheen, 
door de familie Kras,, die dit werk .vele jaren tot grote tevredenheid heeft gede.a:.1, 
waarvoor onze dank. lfij 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 AAJ."\f BAR. 

Ha overleg met de betrokken medewerkers benadrukt het bestuur nogmaals, dat op 
zondagen door. iedereen de konsumpties aan de bar kontant dienen te worden voldaan. 
~r wordt·m.i.v. zondag a.s. niet meer geschreven. 

TEL 131!'00N 

Afgelopen weekend hebben velen tevergeefs het telefoorinummer van ons klubgebouw 
gedraaid. Een storing was er debet aan, .dat u geen gehoör kreeg. Of deze st9ring 
is veroorzaakt, doordat tijdens het uitgraven van de werkput voor de uitbouw· 
de ka.bel is beschadigd of doordat P.T.T,\ ,bij het verleggen van kaç,els eld:ers op 
het koniplex een fout heeft gemaakt, is heden (maandag) nog niet bekend. , 
Wij hopen, dat in de loop van de week e.e.a. zal z'ijn hersteld. 
Mocht dit niet het geval zijn, of mocht zich in de toekomst nogmaals een derge
lijke storing voordoen, dan kan men voor afschrijvingen e.d. het telefoonnummer 
bellen van de betreffende kommissie-sekretaris. De telefoonnummers.staan vermeld 
op de binnenzijde van de omslag van de Lensrevue. 

MET DE BUS NAAR TEXAS • 

Zondag is er een speciale lijndienst ingelegd naar Texas, omdat de verbinding 
met het openbaar vervoer uiterst gebrekkig is. De spelersbus vertrekt om 13 uur 
en dim kunnen er ook supporters mee. Ook om 14 uur vertrekt er een bus voor de 
supporters. De kosten bedragen FL2,50. Tot 16 jaar Fl.1 ,50. 

BENOBMING IN KA-KA. 

Het bestuur heeft Ben Osse benoemd tot lid'van de Kontakt Kommissie en wenst hom 
bij dit werk veel sukses. 

:rn BALLOTAGE 

R.A.M.van Pruijssen 
J.!.A.C,Saarloos 

ADRESWIJZIGINGEiT '. 

(w) 
(W) 

998 A .lTieuwenhuizen ( S) 
947 G,A,Goosen (s) 
L~TS 1 - VERBURCH : 1-1 • ---=====--=============-

23-6-66 
13-10-65 

Winkelstede 68 
Wolweversgaarde 685 

Zwattingburen 27 
Hoevenbos 173 

Hieuw-Vennep 
Zoeterméer 

299528 

Een furieus slo.toffensief bracht Lens 1 zondag tegen he:t Poeldijkse Verburch toch 
nog het ~erdiende gelijke spel, Een door Ap Kortekaas leep genomen vrije trap 
dwarrelde drie r.iinuten voor tijd in het·Westlandse strafschopgebied en het was 
Wim Keetman, die de bal tegen de touwen tikte, Verburoh, dat meteen na rust een 
voorsprong had genomen en du3 heel lang op een overwinning had durven hopen, • 00st 
dan tooh met 0en puntendeling genoegen nemen. 

1 



1 De opstelling van Lens 1 toonde een verrassing, Op de recht~buitcnplaats ston~ 
· Ap Kó:Ftekaas, Hij verving Nol Janss()n, die na de oefenwedstrijd van afgelopen '. 
woGns-d:ag tegen Full •Speed g<ldwongen. was hot bed te houden. wégens. een..ni.erbleS.SlJ::;i 

. re. O-crlc'.Di"ë1ë B:ranil:enburi ~n Wi;; Keetman raakten tijdens di0; wods tri jd. ge bles- :/ ' 
seerd, maar blei<;en gelukkig weer op tijd fit. Ap Kortekaas yervulde allormins'j;" -
een bijrol. Hij liet meteen zien, dat hij er was, Kort na het begin slalomde ·hij ·c>-áï ëióÖ:r°·h~ii :e:Oè:l'.dijkse strafschopgebied, maar. oog-in-oog mo:t do Pooldijkse ·ao·a1:.. 
r.1an faiià'.e hij in do· afwerking. ·-Er ,o\ltstonden in die beginfase moor kansen, 
zoals wo dat trouwens steeds tijdens "-wedstrijden van hot eerste meemaken. Helaas, 
helaas weigeren onze voorwaartsen totnutoo snol een voorsprong to nemen. 
Er ontspon zich vervolgens oen vrij gelijkopgaande -strijd. Ook Vorburch kreeg 
kanson.-Voor rust werd echter niet gescoord. ! ____ . 
Na do zÖer korte rust toog Lèns meteen in de aanval, Vorburoh·word terugge
drongen. Juist hierop liopon do Pooldijkers to wachten, want oen snelle coÜntcr 
betekende 0-1. In de loop van deze twoedo speelhelft wist Lens zioli nog velo 
kansen to schoppen. Op soms mirakulouze wijzo kwam de bal echter niet in hot 
dool ·terecht, uitgezonderd dan do golijkr.takendo inzet van Wim Kectman. 
De beide koplopers DHL on Wilhelmus kregen klop, waarbij vooral do nederlaag van 
DIIL en Blauw Zwart een verrassing kan worden genoemd. LFC kwam door de overwin
ning op Lakwa bovenaan. Naaldwijk won van Velo en Lugdunum van Toxas, waardoor 
Lens middenmotor bloof on alle kanton op kan, 

LFC 9-6-1-2-13 12-9 Do opstelling was: 
Wilhelmus 9-5-2-2-12 14-9 Cees van der Boek 
DIIL 9-4-4-1-12 11-8 Poter do Jongh 

' RKAVV 9-3-5-1-11 13-6 Ruud f'ortr.ian 
Vorburch. 9-4-3-2-11 14-10 Hans Zoet 
LE N S 9-4-1-4- 9 9-14 Donald Schönhorr. 
Lugdunum 9-3-3-3- 9 10-7 Jan Englcbort (P:aul Schönhorr) 
Naaldwijk 9-2-4-3- 8 13-11 Fred de Zwart 1 
Lakwa 9-2-2-5- 6 10-12 Dick Brandcnburg 
Tcxas/DIIB 9-2-2-5- 6 9-14 Ap Kortckaas t Blauw Zwart 9-3~0-6- 6 11-18 Loslio ITazclzot · 
Velo' 9-2-1-6- 5 5-12 Wim Koetman ' 
VAR IA 1 s 
- Lens 6 (Sen.) gaat regelrecht op hot kampioenschap af. Wonnen de jongens van 

Straathof zelf met 3-0 van Spoorwijk, konkurronton Duno, Gona en Vios vorspool
don 'punten. Lans 6 staat bovenaan do ranglijst r.iot 9 gespoelde wedstrijden on 
17 ·punten, 39 doelpunten voor on 12 togen. Jongens, houden zo. 

Lens - Toxas/D,H.B.-

Gohoord op do tribune: Westlandse supporter (65plus): "Ovor 2 min. is hot af-
gelopen." Lens-junior: "Ja, mot U missohion wól!" , 

Eon minuu·t later: (65plus) "Hot ziet rood voor mijn ogen". Not op hot moment, 
dat ik :ian tomaten begon to donken, zag ik, dat Ton do Kok voor hora zat to 
juichen wagens hot niet moor vorwaohto Lons-doolpunt, 

- Robby v.d.Kruk dankt Lo'lS 1v (jun.) voor de fruitmand, die l:îi<j ter vorzaohting 
van zijn blessure raocht ontvangen, ! 

- De kranten vliegen ons bij windkracht 11 1011 om de oron. Volhouden lui! . 
- Coes Vissor komt vrijdag na oon maandenlange vorploging ~it het Zoehospitium, 
PROGRAMMA LEUS DAMES 1 . . 
Ons dar.iosolftal liet het vorige weck Vanavond ( woensdag 28 november) spoelt 
togen Duindorp lelijk liggen; het ons damosolftal om 19,00 uur thuis 
,rord con 3-0 nederlaag. togen Do Postduiven. Verzamelen 18.30 

uur. 
ZO GAAT"DAT TEGENWOORDIG. 

Paal, 
1!c kunnen ons _nu alvast verheugen op oen feestje over onigo tijd bij Lens, 
Daar word narµelijk con oorstc_paal geslagen. Goon doelpaal, want dia staan or al 
langer. Neon, hot was zo'n st<,vigo betonnen paal, dio met yolo kolloga 1s. 
moot dienen als fundar.ient voor con nieuwbouw, waardoor do tooh al uitstokondo 
a!drnr.iodatie van Lens straks nog groter, nog mooier en nog boter z~l 'zijn, -

2 Zo'n paal is hot begin van de eigenlijke bouwaktiviteiten,I. doch ook.aan hot werk, 



dat daaraan voorafgaat; zijn al heel wat· uurtjes besteed • 
. . .;- .. ·,· .. : .. '.. ' ' . ' '\ 

PAPIER. 
, · Want voor men begint te zwoegen met palen, stenen on andere bouwmaterialen, is or 

al hool wat afgetobd mot een grote stapel papier. ." .... 
U kent dat wel: schetsplannen, werktekeningen, subsidie-aanvragen, vergunningen 
en nog meer paperassen, die blijkbaar onvèrmijdeiijk zijn. Daar wordt wol oens 
over geklaagd. To rè.c.ht of niet terecht. Elk;é.Jn~atregel, die de papier-ror.1pslon;.1 
vereenvoudigt, _zal _door Lons, doch ook -door andere verenigingen worden toege
juicht. ]{ot,:zo.1:1 11L,ecn, .flinke vereenvoudiging zijn, als wo bijvoorbeold do Pro
vincie· mi do N '.S-,F,.. kondon overslaan b.ij hot indienen van plannen en. begrotin&on, 
Maar tcevall;i.g .z±jn. ;ei.at do instanties, die ons ook nog wel oens met een subsidie 
willen verrassen en wo kunnen or begrip voor opbrengen, dat zij.dnn ook heol pr.:,
cies willen weten, wat er mot dat geld gebeurt. 
Eón instantiG 
MisschiGn, zou het eon -suggestie zijn, als we eens voorstelden, dat de gemeente,. 
do K.N.V.B., het provinciaal bestuur en do N.S.F. gezamenlijk aan tafel gaan zit
ten on gezamonlijk één bevoegde instan.tie zoudr.m kiezen of brmoemen, die tot t'.1.ok 
krijgt, na bes1udering van de plannen, advies te govon over al- of niet goedkeur0n 
van die plannen, on over het al of niet toekonne_n van een subsidie. 

Uit "Voetbal West" nr.17 dd.23.11.73. 

TEXAS/D.H,B.' - LENIG EN SJ:TEL. 

Eindelijk is het dan- zover. Eindelijk kan Lens zondag a.s. laten zion, .waaro• 
• on vorig jaar er zo op was gebrand te promovoron naar de 2de klasse. Heel Lens 
vor+angdc naar oen hernieuwde kenfrontatie mot de oude rivaal van hot jaar daarvoor: 
Texas. 
Immers op do spandoetcn tijdens de vorig jaar gespoelde kampioenswedstrijd tcgon 
v.o.c., stond.to.lo<1on "Texas here we come!" En daar zijn we dan. Wederom staan or 
zondag tw_oe·v-erenigingon tegcmovor elkaar; dia elkaar door en door kennen. Do 
fusie • et ·D,Il.B. doet daar niets van af. Lans kan nu bewijzen, dat do pro• otio 
destijds ten onrechte ging naar Toxas. Het is de gewoonte, dat de wedstrijden 
togen ;!l'exas worden bijgewoond door een groot aantal supporters •. Laat dat zondag 
weer zo zijn. 
Onze voortrekkers hebben afgelopen z•i}däg îmmeri3 
in staat zijn •. AJ,s ,zij dan ook de geboden kansen 
spellen wij een qvorwinning. Tor verdui.delijking 
van de ontmoetingen in het seizoen 71-72: 

bewezen, dat zij tot goed .vqp'1ïbal 
nog weten to benutten, dan voor
gc~on wij U nog oons do uitslq.i;en 

. . . 
Toxas-Lens 2-4 on Lens-Texas _1-0. Beslissingswedstrijd op het v.u.c.-
torrein: Lens-Texas 0-2. · 

Tot zondag. 
Averechts. 

PROGRAJ,1!,'[A SENIOREN VOOR ZONDAG 2 DECEMBER 1913. 
Scheidsrochtor: 

rr •. Baak 14. 30 .uur Toxas/D,II.B.1 
11 .oo uur Lens 2 
13.00 uur Lens 3 
11 • 00 uur R.K.A. V. V .2 
12 .oo uur B.M,T.3 
10.00 uur Scheveningen 
12 .oo uur, Olivoo 4 
14.30 uur Gr.W,II Vac 5 
11 • 00 uur Verburch 5 
14.00 uur R.K.A.v.v.7 
10.00 uur Lens 11 
11.45 uur Lens 12 

Lens 1 
R.F.C.2 

- O.D.B,2 
- Lens 4 
- Lens 5 

5 -·Lens 6 
- Lens 7 
- Lens 8 
- Lens 9 

Lons 10 
- Celeritas 

Cromvlict 
9 
10 

V1 G1 L 6/4 
V1 G1 1 5/3 

V2 G1 L 5/3 
V2 G2 L 4/2 

J.Smit 
J.IIoogendqorn 
G.Kaudoror 
S.Ruskauff 
II.Kleine-Boos 
L.de Kootor 
Th.v.Galen 
rr.Veldhuizen 
J.Grassouw. 
M.Lindonburg 
n.aangowezen 

LIGGil'TG DER VELDEN: 

TEXi:.S/D.II .B. - "Groonondaal" Waalsdorporlaan hook Buurtweg 

R.K.A.v.v. 
B.M.T. 

Lijn 90 N .Z.H. I!oll.Spoor hal te Waalsdorperlaan 
S:i;,ortpark "de Heuvel", Hèuvelweg, Leidschonda• (H.T.M. lijn 6) 

- Hengololaan . . . 
Schovàningon 
Olivoo 

- "JJoutrust" ingang Houtrustwog l).aast JI.O.K.i;, .(II •. T,M. lijn 4, 10). 
- S:i;,ortpark II do Groene Wijd te" , N oordwog, Pi jnackq;r- (N. Spoorwegen 

Hqll. Spoor). 
Gr.W .II Vac Bus 43 lT.Z.H. via Hall.Spoor tot Zijdewog (Viaduct), Wassenaar,, 

3 
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Roggewoning, Landscheidingsweg, Wassenaar 
Vorburch Cirkelwog 20, Poeldijk, West Nederland bus 56, Uitstappen bij

Veiling West, 

DE OPSTELLINGEN, 

Lens 1 en 2 worden door do trainer bekendgemaakt. 

Lens 4 Lens 5 Lens. 3 

m,F;Disse'ldorp 
Ros.: J,Bortens en 
--- j,zoim. 

als bekend 
m.G,Martopawiro 

. 1 
als bekend 
F,Disseldorp naar 3 
mot i,Colpa en 

voor Lens 2 or.1 11 tiur 
Ros. C,Vervaart en H,Diotz 

Lens 6 

als bekend 

Lens 9 

als bekend 

Lens 12 

Lens 7 

· als bekend 
i.v.m. samenkomst 
vrijdag 19,00~20.00 
uur G.Duivesteyn 
67,61 ,83 bellen. 

Lans 10 

als bekend 

R,v,d,Bompt 
t 

Lens 8 

als bekend 
met J;vfitting 

1 . 

Lens 11 

als bekend 

o.ls bekend 
r.i,L,Eikonao.r 

Afschrijvingen: op de bekende adressen en tol, 
nrs, De H,H,Aanvoerdors tussen 
21,00 en 22.00 bellen Dhr,Ch. 
Bloks tolef.29. 28, 38, 
Dit geldt ook voor noodgevallen. 

l Van de Seko ziJn a.s. zondag vano.f 9,15 uur de heren Ch,Bloks en R,Bom en vanaf 
12,00 _uur de heren q.Bmiman en H,Jaccbi aanwezig op hot veld, l 

programu1s Senioren voor zondag 9 december 1973. 
14,30,uur 
10.30 uur 
11 ,'00 uur 
~3.00 uur 
1,0.0Q-uur 

D,H,L. - Lens 1 
Do Musschon 2 - Lens 2 
Lens 3 - Naaldwijk 2 

.Lens 4 - Bl,Zwart 4 
Lans 5 - W,Blauw 2 

g~!~l~gon va.n ·afg~lopon zondag: 
Lens 1 - Verburch 1 
Foyenoord 4. - Lcms 2 
L<ms 3 - Scheveningèn 2 
Lens 4 - F).l:11 Speed 2 
Lens 5 - D.H.C,5 
Lens 6 - Spoorwijk 5 

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

Bij do bar bevindt zich de legitimatie 

12.-00 uur 
14.00 uur 
14.00 uur 
12.00 uur 
1 '0.00 uur 

Lens 7 
Lens 8 
Lens 10 
R,V,C.10 
B,T,C,7 

Lens 
Lens 
Lens 
Lans 
Lens 

6 ~ Archipel 4 
7 B,E.C,5 
8 - G,D,S,4 
9 - Gona 5 
10 - D,v.c • .4 

Lens 11 on 12 vrij 

- D,Il,L,6 
' - Zw.Blauw 4· 

- A,D,0,9 ! 

- Lens 11 
- Lens 12 

van L,Eikanaar. 

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

Training: i.v.m. ·do televisie 
goem training voor 

uitzending van Feyenoord is er vanavond 
de Soniorengroep o,l,v. Dhr,Fra.i'ike. 

(woensdag) 

KERST-DRIVE, 
=====::;:=====::; • -1 . . . 

de Kerst-drive Afgelopen vri jd.ag ·zijn 20 koppels in do slag gegaan or.1 trofee •. 
Jiot aanto.l van 20·is ons eerlijk gezegd wel een beetje tegengevallen, maar het 
wo.s desalniottemin best een gezellige avond. 
De meeste punten werden verzameld door de gebroeders Bijsterveld op de voet gevolcd 
door Ma on zoon-va.n Doorn, 
Do kopgroep van de eerste avond: 

1 , Bi js terveld 
2. v ,Doorn 
3, v.d,Tol 
4, v,lfostel 
5, Reuver 

- Bijstervold 
- v.Doorn 
- v.d.s·t'0on 
- v,Gastel 

1 s-Gravondijk 

5418 pnt. 
5313 pnt,' 
5215 pnt.1 

4998 pnt.! 
4946-pnt.! 

; 

1 



Vrijdag a.s. :\legihnen ~Te weer om half negen, dus zorg, dat U allemaal op tijd 
aanwezig ·bont. 

KaKa 

Vervolg :,- Stratenmakers '.'Zonder Hulp" show, 
Afgelopen zaterdag zijn wederom een paar menson bezig geweest om het tegelpad; 
ican to loggen tussen tribune en 2o veld, -Helaas waren dozo paar mensen,. J.,Kootman 
on A,Hoppenbrouwors, van 10.00 tot 13.30 uur geheel alleen bo_zig, wat niet bepaald· 
bovorderli jk was voor dê produkti vi tei t· van deze twee mensen. Waarom vraagt U zich · 
af? Als U weet, dat men ·eo·rst zand en sténen moet kruien, dan hot zand ega:liseron 
en daarna pas kunnen deze stenen word-en gelegd, dan schiet je met twee man niet a.i 
te vlug op. Gelukkig kwam die hulp in'do ·loo'.P van de middag, met als gevolg , dat 
do produktiviteit werd verdriedubbeld. Het resultaat heeft U afgelopen zondag kun
nen aansQ-houwen. A.s. zaterdag hopen wij, mits voldoeµde hulp, het gat .te dichten, 
Wij begirlhen om ca. 10.00 uur, - · 
De medeworkers deze·week waren: J,Keetman, A,Hoppenbrouwers, Il.Haukes, N,Hcefnagel, 
lf,Keetraan, T .v.Luxemburg en ondergetekende, waarvoor onze.hartelijke dank~ 

,,.. 
' J.v.d.Knaap • 

l',S. Redd !Ict zijn wol de mensen, die·_ al zcvé61 voor do vereniging doen. 
1-T'.lar blijven de anderen ? 

-1=1J:N~s~s=m-r""'o-REN""• ~5,-. 

Jlot 5do scniorenelftal is een er1s jong elftal. Naast de vele eerste-jaars senioren 
spelen hierin ook ehkelo routiniers (niet waar Ted?). " 
In het begin hadden de meeste oud-junio~~~ no1s aanpassingsmoeilijkheden, het spel 
was harder en voor de. meesten ook sneller. · 
Do korapetitie start was nog niot eens zo slooht. Met 9 i:ian werd te1,0n D,H,C,5 uit 
eeli jk gespeeld -( 1-1 ) • De w0ek erna speelden we 2-2 t_egen_ Wit Blauw 2 uit, no, 2,-0_ 
voor te hebben _gestaan. Door gebrek aan routine on kr_ao_ht ging deze wedstrijd 
eigenlijk de mist in, dit zou.hierna nog eon. paar koer gobeuron. 

· De eerste thuis1rndstrijd tego_n 1-fes_tlandi'.l 5 verloren wij, met 10 .raan, met 5-1. 
Do week daarna speelden we 2-2 tegen Flamingo's 2 uit. Vervolgens traden wij~ 
aen tegen Wilhe_lr.1us 3 uit (3~2) en tegen A,D.0.5 thui_s (o_-1). , _ 
Zoals u ziot, w;i.s alloen de, n_od_erlaag tegwi Westlandia or,; hoog. Met do .. and0ro 
tegenstanders wp,s hot verschil maar erg kloin. De rao0st0 beslissonde doolpuntón 
vielen in het lç,.atst0 kwartier,. Maar inmiddels stonden' wij cr.;ens .onderaan op- do 
ranglijst. Dat wij daar niet thuis horon; is in de laatste 3 wedstrijden wol r50_-·_ 
bleken. Teg0n de nr,2: Tedo 2 on tegen de nr.1: Velo 3 werd resp. met 7-1 ! ! ! 0n 
0-1 gewonnen. Afgelopon zondag word thuis D.H,C, raet 1-0 verslagen: Dit brengt ons_ 
resultaat op: ·-· ···· 

9 gespeeld 3 gewonnen 3 gelijk 3 verloren. 
9 punten 1_7 doelpunten voor on 15 -tegen. 

Dit resultaat is niet slecht, maar moot beslist beter worden. Omdat Lens _6 van 
plan is tG promoveren, mogen wij niet de,3"raderen. Wat ook zeker.niet nodig_ is. 
Een plaats bij do oersto 6 moet mogelijk zijn. 

Paul v.d. S.teen. 

IlT DE TELE-LENS : LENS A 1 • ============================ 
Ons oerste juniorenteam speelt dit jaar - nadat ziJ vorig jaar zijn gedegradeerd 

~ uit do regionaal klas A - in de region:ial klas B. Na een, vrij zwakke start, -1 punt. 
uit 4 wedstrijden, begint ons A 1 team or aardig in te komen._De zwakke start, die. 
deze jongens hadden, is wol te verklaren. Immers van het elftal, dat vorig jaar " 
dograd0erdo, zijn nog 3 jongens over. Het elftal mo0st toen worden gekonpleteord i. 
mot 4 B-klassers, terwijl or 4 jongens over h.tam0n van andere ver0nigingen. · 
Eon vnn deze 4 jongens was do keeper van A 1, Louis Barnns. Het ho.eft geen betoog,· 
dat do achterhoede en de kGoper eerst d:mig op elkaar moesten worden ingespeeld, · 
:Con and0r punt is, dat A 1 aan het begin van h0t seizoen geon oen oefenwedstrijd· 
1100ft gespeeld.· Alleen tegen A 2 werd er een keer geoefend, Maar het verschil tussen 
~ 1 en A 2 is erg groot. Vandaar ook, dat men bij blessures op spelers van B 1 raoct 
terugvallen. Trainer Cas Franka is echter pas mot do opbouw bezig van A.1 Gn als U .. 
bedenkt, dat er volgend jaar slechts 2 r-lpelers overg_aan 11ap,r do sonioron, dan kt.Ül.>1c11 
uij van dit jonge olftul nog heel wat v0rwaclw;en, Over 2 jaar hoopt hij dan de A- . 
klasse woor binnen tê stappen, Een voordeel voor A 1 is, dti.t zij van do 10 gospooldo· 
wedstrijden or al 7 hebben uitgesp0eld on voor de 2 volgende weken staan nog eens 2 

, uitwedstrijden op het programr:;a, Do trainingsopkomst van deze jongens is bijzonder 
>goed te noer.1on. De meeste jong0ns zitten in hot laatste jaar van hun studie, raa:1r 

5 \ 
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zij kunnen toch nog de tijd en de ,lust opbrengen era 2x per ~eek te komen train~• 
De verstandhouding tussen de spelers onderling, wordt raet de week beter. Hoewel 
er van een hoera stemming beslist nog geen sprake is, zien wij de toekorast voor 
Cas Franke en zijn jongens met vertrouwen tegemoet, 1 
Tenslott,e, de stand,_ die is bijgewerkt tot en met 24-11-;: 1 73 • . :. 
1, V,-~Û.C. - 10-;-15 - 7, LENS 1Ç-9 
2. Neptunus 10-15 8, ONA 1Q-9 
3, Lugdunura 10-1,4 9, Wilhelmus ?-8 
4, Katwijk 11-1._4 10. V,V,P, 10-6 
5, E,B,O,H, 9-13' 11. Lisse 1j-6 
6, ', 13-Gravendeel 1 0-1 0 12. S.V. W. 1 Q-5 ' 

13. L,F,C. 9-4 
Averechts, 

Standen A-klassers t/m 17-11-73, 

Gr,W,II Vac 
Westlandia 
G,D.S, 
Vredenburch 
Rava 
G.D.A, 
Den Hoorn 
Gonà :-
Nivo 
v.u.c .. 
LENS 2 
Duindorp S_. V. 

R,K,D,E.O. 
LEUS 4 
Scheveningen 
B,M.~. 
Vredenburch 
D.s.o. 
Velo:· 
G,D,A, -
Flamingo's 
O.D.B. 

.. 

9-15 
.8-13 
9-13 
8-11 
8- 9 
8- 6 
!l- 5 
9- 5 
9- 4 

. 8- 3 

8-12 
9-12 
9-12 
9-11 
8-10 
9-10 
8- 9 
8- 8 
9- 8 
9- 7 
9- 3 
9- 2 

A.D.S. 
R.A.S, 
LENS 5 
Die Haghe 
Westlandia 
R.v.c. 
Quick 
Spoorwijk 
Croravliet 
Ooievaars 

PROGRAMMA JUNIOREN 

ZONDAG 2-12-1973 
12.00 uur Lens 2 - den Hoorn 1 
14,00-uur Lens 3 - Quick Steps 2 
13,00 uur 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 Lugdunum 1 .- Lens 1 
14,30 uur __ Lens 4 - G.D,A,2 
14,30 uur Lens 5 , - Spoor.Tijk 3 
14,30 uur Velo 9 - Lens 9 
14,30 uur Croravliet 4 - Lens 10 

Lens 11 vrij . 
Lens 12 vrij 
Lens 13 vrij 

13,15 uur Oliveo 6a - Lens 14 
13. 1 5 uur Quick 9 . - Lens 15 
14,30 uur Lens 16 - Rijswijk 12 
13,15 uur Lens 17 - Gona 7 
13.15 uur Lens 18 - R.K.A.v.v.15 

Quick Steps 
Velo 
D,H,B,R,K, 
LENS 3 -
Texas 
Verburch 
Rijswijk 
G,D.S. 
St, Voorwaarts 
Gr,W,II Vac 
D,Z,S, 
Vogel 

9-16 
7-11 
8- 9 

Rijswijk 3 
Rava 
LENS 6 

.i 

i 

9-16 
9-15 
9-12 
8- 9 
6- 8 
8- 7 
6- 6. 
8- 6 _ --
9- 6 
8- 5 
9- 4 
7- 2 

7.,,· 8 
7..: 7 
7- 7 
8- 7 
7- 4 
8- 2 

1 El.Zwart 
Wit Blauw 
Quick Steps .. 
R,K,A.v.v. 
Velo 
Verburch ; 

9-16 
8-12 
8-11 
7- 9 
8- 8 
8- 7 
9- 5 
7- 3 
7- 3 
3- O 6- 1 Rijswijk 4: 

Terrein: -----
V3 
V3 
V2 

l 
Leiden 

V2 
V3 
N_oordweg, Wateringen 
Rederijkstraat 

f 

; 
Pijnacker 
S"av,Lohmanlaan 
V1 
V1 

1 3. 15 uur - Lens 19 - Laakkwartier 1-1 
V2 
V3 

12.00 uur Lens 20 - s.o.A.2 
12,00 uur Lens 21 - Wilhelmus 15 

V1 
V2 

• 



Lens 22 vrij 
.12,00 uur Lens 23 - Quick i"5 V3 
AFSCHRIJVINGEN: 

Schriftelijk: 

Telefonisch : 

v66r vrijdagavond 18,30 uur bij de 

vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 
van ziekte) : 

heer G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 

uur (uitsluitend in geval (3o3• 

A-klassers ( 1 t/m.8): dhr.J.Hop, tel.94.41.89 
B-klassers (9 t/~ 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 op.zaterdagochtend tussen 10,30 en 
uur afbellen btj dhr. G.v.d.Steen, tel.39,86,94, 

11.00 

AFKEURilTGEN: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds de af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt. " 

KEEPERSTRAINING, vrijdag 16,45 uur voor J.v.Kleef en R,Bergenhenegouwen 
zaterdag 10.00 uur voor ,\,v.Domburg en J.Bronger. · 

DE . 0 PST E IJLING EN: ' 
LEN"S 1·: Als ~orige week (met H.Straver 2x), zonder L,Koning. Leider: Dhr.C. 

LENS 2 : 

LENS 6 ------

~ENS 9 : 
LEfsTS 10: 

LENS 11, 

LEHS 12, 

LBITS 14: 

Franke. Samenkomst: 13,00 uur Lens-terrein, . ' 
J,Apperloo, M,v,Baggur.i," G,Colp'a, A,den Boer, G,v,Gessel, M,Heynen, · 
J.Janmaat, R,Lavooy, H,Straver' (2x), R,v.d,Meer, P,Lejewaan, L,Konirig, 
G. Wouters •. Leid•er: Dhr.A, v·.Baggum, 

G,Bloks, R,Bertens, J,v,Gastel, A,Heynen, C,Hooghiemstra, R,Hulselmans 1 
G,Lelieveld, l!,Magnee, A,Mulder, B,Ruïterman, F,Veeren, J,v,Ve.l~e11, 

. R,Vêrbareridse. Leider: Dhr. P,Jansen, 

H.v,d.Broek, E,Casteilmiller, A"de Groot, R,Heemskerk, R,v,lloek, 
• J .]Iollink, U .v.d,Linden, R,v,Lyxemburg, P,Meyer, P,v,Rijn, M,v,WasseEl;, 
P.de Wolf, J,Slabbers, ·Leider:c.Dhr,A.Blok. '" 

. . . 0.· . 
A.v,d.Aar, P,Booms, ·A,Bro1,rner,·,Lv,d.Berg, R,Guit, A,Hoefnagel, G,Qoger-
vorst, H,Reyner, F,Klos, E,Reesink, II.Ruyter, A,Slabbers, J,Tetteroo,, 
J,Wijngaarde. Leider: Dhr.J,Heynon. 

R.Bom, E,Booms, P;Driessen, J.Houtschilt, F.Jonker, R,v,d.Linde, : 
F,Magnee, F,v.Oostayen, F,v.Os, J.Ruyters, J.v.d,Voort, J,de Waal, 
F,Wouters. Leider: Bhr,F,Flumans. 

Zie vorige week. Leider: Dhr,H,Zock, Samenkomst: 13:30 uur.Lens-terrein, 

Zie vorige week, met L,Tokkie, Leider: Dhr,N ,Drabbe, SaE1enkomst: 13,'30 
uur Lens-terrein. 

vrij. 

vrij, L,Lejewaan zie Lens 14, E,Hoven en W,Groen zie Lens 15, 
L,Tokkie zie Lens 10. 

vrij. H,G,Wubben zie Lens 14. 
J', Speler zie Lens 15. 

fl,Wubben, J,Wasserman, T,Mooyman, L,Oostervee_r, R.Kleiwegt, M,de Groot, 
· H,Groenewegen, L,Lejewaan, A,Gordijn, A,Ellinger, A,Koevoets, H,G.Wubbcn, 
Leider: Dhr.Sandifort, Samenkomst: 12,00 uur Lens-terrein. 
(Vervoer per auto, Er is nog 1 wagen nodig. Willen de ouders s.v.p. op 
vrijdagavond even bellen). 

LENS 15: P,Heemskerk, A,W,Jansen, A,J.v,Pelt, A,Sips, R,J,v,Elderen, P,J.Dullaart, 
A,W.Schmitz, Rots, E,Hoven, W.Groen, J.Spoler: Leider: Dhr,M,Verheesen, 
Ras.: L.Maarseveen, 
Sar.Ïenkoms t : 1 2. 1 5 uur Lens-terre in. 

:;,:mm 16: als vorirre week, Leider: Dhr.O.Kortekaas. 
"4 

LEffS 17: als vorige weck. Leider: Dhr.U.Michels. 

LI-.:NS 18: als vorig0 week. Leider: Dhr,J,Colpa, 

!:!~~..:.l2: als vorige ,-rGek, Lèider: 'Dhr,IT.Verbarendse. 7 



1 

LENS 20: als vorige week. Leider: Dhr,R,Peters. \ 
t• "'-

LENS 21 : als vor~g0 week. Leider: Dhr,W,v,d.Tol. 

LENS 22: vrij. 

LENS 23,: .. als vorige week. Leider: Dhr,A,Banning. _ 
;~:--7,-:--"."".t"",: /A -~'•" .,__ . 

. Uitslagen Junior.en: 
· . .- ' ~--.;~- ,... .. :,,-"-----

u ilhel•us 1 - Lens 1 
V,U.C.2 - Lens 2 
O.D.].2 Lens 4 
Rava 2 Lens 6 
Lens 9 -- A,D,O .8 
Rava 7 Lens 10 
Lens 11 Gona 4 
Lens 12, D.H.B,R.K.2 
Lens 13 ,. Trionph 3 

1-1 
1-3 
1-5 
3-2 
2-1 
1-2. 
0-2 
5-0 

10-0 

Lens 14 
Lens 15 
Lens 16 
Cromvliet 9 
'Celori tas 
Lens 19 
Velo 22 

9 

Duindorp.s.v.7 

- Cromvliet 6 
- Mdrathon 2 
- v.u.c.14 
- Lens 17 
- Lens 18 
- Ecso 1 

Lens 22 
Lens 23 

0-0 
0-10 
1-3 
1-0 
3-0 
9-0 
0-8 

15-0 

•' 

LEifS9-A,D.0,8: 2-1 (jun.) 
Zaterdag· j.l. speelde het eerste B-e;I.ftal, koploper in zijn' afdeling, tegen A,D,O. ,, 
dat zijn inspanningen tot nu toe beloond zag uet een positie in de niddenmoot. 
On• iddellijk na de aftrap viel Lens goed aan en reeds na 4 min •. was het :.,ai3,k, Eon 
verre pass van Maurice Wolters berei.k:te Oscar Borst, die op zijn beurt Coes 
Schenkels in.staat stelde ou koihard in te schieten (1-0), A,D,O.wias door 
dit snelle sukses van Lens allerminst geïmponeerd, en zocht; goed kombinerend, 
d0 aanval op. Twee, minut.en later had dit reeds h0t g0w0nste, resultaat. Pet<;>:r __ PJ:!:."
r0yn trachtte een hoge, inzet terug te kopp0n-op doelman v,Velzen, raakte de bal 
niet goed, wat on• iddellijk word afgestraft door de attente A,D,0,-spits (1-1), 
Lens, verrast, kon vooralsnog geen antwoord vin~on op het felle en goede spel van 
.de gasten, Vooral het recht·erverdedigïngsblok van Lens kwam 'herhaaldelijk in -
moeilijkheden. Aanvallend wist Lens zich slechts weinig kansen te scheppen, Hol 
L-wa• Aad v.Kleef na een goede aanval vrij' voor het A,D,0.-doel, doch schoot to 
gehaast. . 
na ru!Jt gipg Lens,. na oen kort offensief van, A,D,O., steeds beter spelen. Verde
digend hield men de zaak goed onder kontrole en de opbouw, vooral via Brard on 
Halters, verliep stukken beter dan voor de rust, 10 Minuten voor tijd leverde 
dit set beslissende doelpunt op. Ton 1s-Gravondijk passeerde op do linkervleugel 
2 tegenstanders en bediende Oscar Borst, geheel vrijstaand, op maat. · 
Oscar had geen moeite om do bal heheèrst langs de A,D,0.-dèel• an te plaatsen (2-1). 
Hierna di~teerde Lens hot spel volledig en kreeg de aangeslagen tegenstander 
gcon,golegenheid moer Óm terug te komen. Iptogendoel, L0ns werd steeds gevaarlij
ker. Stanley Brard soleerde door de A.D.0 • ..-verdediging en tikte bal door naar 
Paul Hop, wiens inzc,t met de grootste noei te door de A.D.O .-keeper werd gestopt. 
Even voor tijd had Maurice Wolters bijna suksi:is met een kopbal uit een hoekschop 
van Paul Hop, Do bal vloog echter net naast. Dankzij deze overwinning handhàafdo 
Lons zijn- oêisfo plaats on is na 10 wedstrijden nog ong0slt3,g"en. 

l'ROGRAMM ... 'PUPILLE1T EN WELPEN Hans z 

PUPILLEN 

ZATERDAG 1-12-1973 
11 • 1 5 uur V. U. C • 1 - Lens 1 
11,30 uur Rijswijk 2 - Lens 2 
11 .00 uur Ooievaars 2 - Lens 3 
11.30 uur 11..D,0,5 Lens 4 

Lens 5 vriJ 
Lens 6 vrij 

WEI;PEN 

ZATERDAG 1-12-1973, 
11 .15 uur Lens 1 
10,30 uur Quick 2 
10.30 uur Lens 3 
10,30 uur Lens 4 
10.00 uur Quick Stops 3 

A1!'SCHRIJVIlWEN: 

- v.c.s.1 
Lens 2 

- Rijswijk 2 
- R,K,D,E,0.2 
- Lens 5 

8schriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij 

1 
1 

Torre'in: 
Loudonstraat 
Schaapwog, Rijswijk 
Zuidorpark, 2e ged, 
Zuiderpark 

1 

V1 
Sav.Lohmanlaan 
V2 
V3 1, 
Nijkorklaan 

1 
dhr,G,v.d.Stoen, Nunspootlaan 303. 



~aJ&fonisch: vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte), tol.66.13.14 ~~bgebouw, b.g.g. 60.20.90, 

•In noodgevallen kunnen de pupillen ·en welpen nog op zaterdagochtend tussen 9.15 
en 9.45 uur afbellen. T,31.66.13,14 klubgabouw, b.'g,g, 60,20~90, 

AFKEURINGEN: Bij slechte weorsomstandighaden steeds eerst de afkeuringslijsten 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 

·' 

"GOEDGEKEURD", dan steeds naar veld of punt v,an samenkomst komen • 
. IN DIT GEVAL MA,G ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR 

Ev.ENTUELE AFKEURTIWEN. 
Staat bij de afkeuringsadrossen bij "Pupillan en Welpen" vermald: 
"ZIE AFKEURilîGSLIJST", dan maat als volgt worden gahandeld: Voor do 
thuiswodstrijdan moot junioranlijst worden garaadplacgd. Zijn de 
wedstrijden van Lans 4, 16 en 23 goedgakaurd, dan. gaan ook do .Pu
pillen- an lfalpen-wedstrijçl.,an op ons veld door, Ui tslui tand -voor do 
uitwadstrijden mag in dat geval telefonisch worden geïnforraeerd 
'of hun weds.trijdon doorgaan.(TeL66.13,14,) en wel zaterdagochtend 
tussen 9, 15 en 9.45 uur, b.g.g. 60.20,90', 

DE OPSTELLINGEN: 

L~îS P 1 

LEN'S P 2 
.... 

LEiîS P _} 

Lnrn P 4 

M.v.Zwol,' !,.Janmaat, R,Miohels, A,v,d.Burg, R,Groen, R.Bloks, 
F,Lekahena, R,v.d,Hoek, J.v.d.Uiouwenhuisen, F,Rens, M,Veenman, 
R:Loyeriks, Leider: Pa~l v.d,Steen. 
Samenkomst: 10,30 uur Lens-terrein •(auto). 

R.v.Baggum, F,Blom, R,de Boer, P,Eys, P,de Groot, O,Könemann, 
i!.'Leyn, M,!.!eerman; C .Odenkirchon, R, v .Oosten, R.Rademálëer, M,Rtitgors, 
J.Schipperen, Leider: Rob Hoefnagel, Samenkorast: .10.45 uur Lens-terr, 

R.v.Dijk, E,v.d,Harst, B.Hof\kcs, G,do Kok, Iï.v.d.~k, M,Ras·,. 
· L.v.Rijn, P,Scholtes, E,Swart,. F,Tolcnaars, B,Vcster, R,Wasserman, 

R,Uasserman. Leider: Otto Kortokaas. Samenkomst: 10.15_uur Ler1s-torr, 

R,Buys, b,Franken, R,Fromborg, R,de Gruyter, R,de Haas, P,Krol, ( . ., 
N,Noort, J,Raaphorst, J.!,Riemqn, R.v.Ruyven, J,Schneider, J.v.Straalon, 
T.Wanders. Leider: Fred de Kleyn. Samenkomst: 10,45 uur Lens-torrÓin • •• 

LEtrn P 5 _vrij .• _ 

LTII:TS P 6 : vrij. 

LEi'îS W 1 M,v.,'ldrichem, W,Colpa, E,Eykelhof, R.Groen, R,v.d.Hoek, R,de Jong, 
M,v.d.Lans, J ,Odonkirchon, P-.Pronk, L.v.Rijn, E, Valentin, B,Heouskerk, 
Leider: Hans Zoun. 

LfäîS W 2 C,Bergmans, P,v,Es, P.Harland, T,!Iarland, W,de Jong, R,Kanis, 
E,Perreyn,. V,Veenman, J,Wasserman, J,Rombouts, A,Kuiper, 
K,Boon. Leider: Guus Ileynen,~samen]5:omst: 9,45 uur Lens-terrein, 

LIFJ:,J W 3 M;Bon, B.Driessen, M;Dutrée, R,Franke, ;\.,Frankan, J.Greva, C,Hoefnac;ol, 
RudiHouwaling, I.Kaffa., R,Niggobrugge, T,v,Pruyssan, B.Roozendaal. 
Leider: Jos v.d,Enda. 

LENS W 4 M.v.Boheamon, l,!.v.d.Boogaard, R,v.d.Boogaar~t, E.v.Dop, A.v.Gorp, 
R,Houweling, J,Koovoets, R,da Kroon, M.v.d. Wallen, E.Uarmenhoven, 
H.Wassom, Il,Zock, B.Boolhouwer. Leider: Lax v.d,Maar, 

LEffS W 5 :, M.v.Houdt, E,Jagor, W,v.Melzen,E,Metsalaar, J,Riemen, E,v,Santen, 
J.SchuemiG, J.v.d.Spiogal, M,v.Valzan, L.v.Laouwen, A.v.d.Sohonk, 
E.Vos, R.Wanncfo, Leider: Dhr.Rior.ion, Samenkomst: 9,15 uur Lons-torr. 

Uitsla.gen Pupillen en Wolpo~: 

Lens p 1 ._:: Velo P 1 2-1 R.v.c. W 1 - Lans W 1 2-0 
Lens p 2 - Ooiavaars P 2 1-0 Lans W 2 - R.v.c. w 2 0-4 
Lens p 3 - Rijswijk p 3 0-1 w .I.JC. w 1 - Lens W 3 2-1 

. Lens p 4 - Garni P 2 · 5-0 Rava. W 3 - Lens W 4 1-0 
Velo p 5 - Lens P 5 8-0 Lens U 5 Spoorwijk W 2 0-0 
Lens p 6 Quick P 7 0-1 

11. I. K, W 1 - Lens W 3 • 
Na do groto nadorlaag (11-1).in do thuiswedstrijd moest Lans, door da slechte 
opkoust, nu mat slechts negen man naar W.I.K. Door oen geweldige inzet van hot 9 



1 
gehele "negental" wist Lens- de stand in de eerste helft op :,0-0 to houden. 
1fol ontstonden aan beide zijden enkele kansen, maar do verdedigingen bleven 

..,,_ .. 

' .de situatie steeds goed do baas. 1 

Na do rust wist Lens \l.oor oen doelpunt van Tonny van Pruysscn, na eon voorzet 
van Rudi Houwelini;;, met 1-0 voor te komen, Even later was hot cohter alweer ge
lijk. W .r.K. kwar.i nu echter geweldig opzetten en wist mot 2,-1 voor to komcm. 
Bvon voor tijd kroeg W,I.K. nog oen penalty toocrowozan; koe:per Kaffa, die voor 
hot eerst in do goal stond, stopte deze strafschop echter op fraaie wijze. 
Al met al een zoor leuke wedstrijd, waarin allo spelers gmicldig hun bost hobbon 
gedaan. Een spooiale vermelding voor do scheidsrechter is hier zeker op zijn 
plaats, daar hij, tussen hot goede fluiten door, ook nog trachtte de spelers iots 
van hot voetbalspel bij te brengen. ! 
LEi'TS W 5 - Spoorwijk •W 2. · ' j 

' lfolpeil 5 spoeld'e voor do rust togen do 
straffe wind in Gen goede wodstri-jd. 
Er werd fel en goed verdedigd. Moer

.malen mo0st do keeper handelend optre
den. 

Hij dood dit zoor bekwaam. 

COCKTAILKOMPETITIE. 

Ha do rust, r.ict .de wind mee, dachten 
· i-rij hot te maken, Hot lukte ochtor 
niet or.i to scoren. 
Do stand bleef 0-0. 

J.Ri0mon. 

l 
Afgelopen woonsdag werden de volgende wodstri jdon gos po old:;. 
Barcolona-Foyenoord 1-1. Eindelijk hoeft Feyenoord dan eon tegendoelpunt ge
kregen. Cruyff was de maker hiervan. Fcyenoord kon op hot l~atste-nippertje noG 
op 1-1 kor.ion. 
"\.C.Milan - Bayorn München 1-1. Ook deze wedstrijd werd dus oen gelijk spel. 
Beide ploegen speoldom met voel invallers. Toch was hot. con aardige ki jkwedstrijcl. 
Ilot gelijke spel was overigens verdiend. 
Real Madrid - Ajax2-3. ! 
Ha d!J thuiswedstrijd op 3/10 met 4-1 gewonnon te hebben, gii}g Ajax ~9ch wel 
enigszins bèvrdesd naar'het Bornaboustadion toe. Zo gedroegèn zich als ware·vo
d.etto en wónnen deze wedstrijd mot 3-2. lJllo doelpunten werden gescoord door 
Ari1' IIaa(n)s. 
Do stand is nu als volgt: in poule 1: 1. Feycnoord 

2. Real Madrid 
7-12 
7-5 
7-4 

(kampioen) 

in p~ulé 2: 

3. Bayorn München 

1 • Ajax 
2. Barcolom1 
3, A.C.Milan ~•. 

7-12 (kampioen) 
7-5 
7-4 

Zoals u ziet, is do finale (eon voorwedstrijd bij Lens ·1) tussen Foyonoord en 
Ajax, Doze zijn mot nog drie wedstrijden o~ onbetwiste wijze k~mpioon in hun 
poule geworden. Hieruit blijkt, dat het Nederlandse voetbal hot nog altijd wint 
van do bui tcnlandso topklubs. De overige plaatsen staan nog· geheel g.pen. Opk 
hiervoor zullen finales worden gespeeld. 1 
Do kompetitie gao.t echter gewoon verdor mot do volgende wedstrijden: 

14.00 uur Feyenoord - Bayo·rn MünchÁn tototip 1 
14.45 uur Barcelona- - Ajax I tototip 3 
15.30 uur A.C.Milan - Ro0-l Madrid tototip 3 

Bij eventuele afkeuring zal er in ons klubgebouw eon Grandioze kwis' worden goor
eanisoord. Deze .. begint dan ,om -14,00 uur on allo pupillen ·on ,'welpen ( ook soloktios) 
kunnen dan moe doen. . . , . .. • . . . · - ! · 
Als hot doorcr1at, moeten jullie om 13.30 uur aanwezig zijn. Als je niet opko~t, 
uord je voor verdere deelneming uitcrcsloten, dus dan ook goên finales e.d. 
Tot woensdag. 

I.V,B. 

10 

.. ••' ., . 

, ' 
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0 F F I C I E L E MEDEDELINGEN 

TELEFOON KLUIJGEBOmr 
' 

Er blijkt al enige weken een kink in de tel'i3foonkabel naar ons klubgebouw 
te zitten. Daardoor heeft menigeen al tcvergeèfs getracht het klubgebouw to 
bereiken. D0 P,T.T, is gewaarschuwd, maar is er tot op heden niet in g0slaagd 
d0 ondergrondse kabelbreuk te herstellen. To0gezegd werd, dat het deze week 
in orde zou komen. · · 
Maar z~iets moeten wc altijd nog even afwachten ••••• 

OPENING KLUIJGEBOUW BIJ AFKEURilTG, ., 

Bij algehele afkeuring van het wedstrijdprogramma is het klubgcbouw op zatcrd~g 
geopend van 12 tot 17 uur en op zondag van 13 tot 17 uur, 
Er zijn voldoende spellen aanwezig (zie elders in deze Lcnsrevue). 

STRAFFEN . ' 

Het bestuur heeft A.Klcywegt voorlopig geschorst n.a.v. ziJn optreden tijdens 
de wedstrijd Lens 3 - Vcrburch 2 (jun.) op 18 november, Een en ander in af- • 
wachting van.eventueel verweer van betrokkene, 

GERESERVEERDE TRIBUNEPLA.ATSEN 

Dankzij het schilderachtige werk van Nico l!oefnagel is nu op onze overdekte 
tribune duidelijk zichtbaar, welke plaatsen zijn gereserveèrd .voor de supporters, 
die over een vaste tribuncplaats beschikken. (klub van 100). Op deze plaatsen 
kunnen ook dC officials van bezoekende verenigingen terecht. :::i 

BUS Nlw\R D,H.L, (DELFT), 

" Voor zondag staat voor ons eerste de belangrijke uitwedstrijd tegen koploper 
- D.ff,L, (Delft) op het programma, Voor deze gelegenheid is weel' een speciale 

buslijn ingelegd. 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 (FLl,50 tot 16 jaar). 
Ons tweede speelt 1 s-morgens uit tegen De Musschen in Rotterdgm, De .reis gaat 
ook per bus, Vertrek 9,30 uur. De supporters, die met het tweede willen mecga('.11 · 
(Fl.2,50, resp. Fl.1,50), kunnen gratis mee m0t de bus voor de wedstrijd van hot· 
eerste! 

,,:, NIEUWE LEDEN 

999 
1000 
1001 
1002 
1003 

R.A.M, v.d.Bemt 
M.J.Groenewegcn . 
J.L,J.van der iioff 
R;A,M.van Pruysse~ 
M,A.c·.saarloos 

ADRESWIJZIGINGEN 

695 A,J.Slabbcrs 
499 J,.A,Slabbers 

KONTRIBUTIEBETALING. 

(B) 
(A) 

29-10-49 (s) 
21-04-65 (W) 
07-11-64 (w) 
23-06-66 (w) 
13-1 o-65 (w) 

Laan v.Meerdervoort 990 
De Gaarde 123 · · 
Vriezonvoenstráat 85 
Winkelstcdo 68 
Wolwcversgaardè '685 

Meppclradc 219 
Meppclrade 219 

253539 
290029 

·670073 
299528 

Ongeveer een honderd leden hebben hun kontributic over :ti.et .. 2do .kwartaal nog stcodä · 
niet betaald. U hebt nog 2 weken de gelegenheid te bctalén, wànt op 19 december 
volgt publikatie van de namen in•de Lens-revue, Men wordt daarna niet meer 
opgesteld, zolang de kontributic over het gehele seizoen niot is betaald, 

VARIAAHTJE 

- :):n het jaar 200~ zegt kleine Jan. tegen zijn opa: l'Zeg ouwe ra.ld<:er, hoc kom je 
toch aan die bochel?" "Ach jongen'/ zuchtte de grijsaard, dat is een d.roovi& 
verhaal. In 1973, ik was toen lid van Lens en nog flink en sterk, heb ik net 
nog enkele dwazen des zaterdags een te15clpad aangelegd voor d0 overdekte tri
bune en zo is het gekomen". 
"En bestaat die vereniging neg Opa?" "Hee, jongen, In 1975 hebben ze van è.o , 

' 



/ 

tribûno flipperkasten gemaakt, dat bracht voel meer 
l 

geld in het laatje". 

- Laat niet als dank 
de kleedlokalen in de -stank 

· denk aan dief je-s grtJOt··on klein· ,. - " · ·· 
die op Uw kostbaarheden uit zijn 
probeer de avond van de trainer niet te vergallem 
door alle ballen de sloot in to knallen 
we willen het nog steeds in de hoofd prenten 
dat het gaat om mijn en jouw centen 
ga a.s. zondag allemaal mee naar D.H.L. 
we mootcm ze steunan dáár in die hel!- !, 

al ga je te paard, steppend of op de fiets 
het is bij voorbaat niet voor niets 
of Wim Kcetman komt aan do bak 
hangt af, of hij vanavond gaat in de zak. 

GEVONDEN' V00RWERPllT ! ! ! 

1 · 

' 
-Het aantal gevonden voorworpen na afloop van de trainingen 1en de wedstrijden 
neemt schrikbarend toe. Vooral trainingsjacks en voetbalschoenen, toch niet d_e 
goedkoopste delen van oen voetbaluitrusting, blijven in grote getale liggen, 
Verder wordt er nog van alles gevonden, zóals: broeken, truien, gewone 'schoenen 
en zelfs horloges, 
Ik kan mij best voorstellen, dat je weleens wat vergeet. Dit is raij ook wel eens 
overkomen, Maar ik kan maar niot begrijpen, dat de meeste iaensen, dio iets ver-
Geten zijn, nog geeneens de mooi te nemen orJ hot terug te halon.· · 
Ilct lijkt raij sterk, dat je het niet merk:t, als je wat kwijt bent. 
Mijn raad voor iedereen is, stop alles dirokt in je ~as, als je hot uittrekt 
on kontroleer hot na. afloop. Ben je .. -toch nog iets kwijtgeraakt, vraag or dan 
n"rr op vrijdagavond of zaterdagmiddag bij iemand van do Juko of Puweko. 
Hot zou zonde zijn, als wij al deze mooie spullen weg zoµden moeten.doen. We 
kunnen echter niet met eon propvolle kast blijven zitten. 
Diis bent U wat kwijt, kom dan a.s. zaterdag na 12,00 uur oven bij Lens lanB's• 
Mis,schien ligt Uw ,verloren goed er wel bij. IIGt kan U vaak _veel geld besparen.· 

-· . . . .. 

' 
Paul v.d.Stcen, 

PR0GR,\IO!fl SENIOREN VOOR ZONDAG 9 DECEMBER 1973, l 
Scheidsrechter: 

14,30 uur D.H,L. 1 - Lens 1 G,Verstraaten 
;10.30 uur do Musschen 2 - Lens 2 H,Wolffenbuttel 
11.00 uur Lens 3 
13.00 uur Lens 4 
10.00 uur Lens 5 
12.00 uur Lens 6 
14.00 uur Lens 7 
14.00 uur Lens 8 
12.00 uur Lens 9 
10.00 uur Lens 10 

Lens 11 
Lens 12 

LIGGING DER VELDEl'f: 

D.H.L. 
de Musschen 

- Naaldwijk 2 
- El.Zwart 4 
- W.JJlauw 2 

. - Archipel 4 
- B.E,C.5 
- G.D.S,4 
- Gona 5 
- D.v.c.4 

- vrij 
- vrij 

- Brasserskade, Delft (H.T.M. lijn 1) 
0ldegaarde, Rotterdam 

S', Scheffer 
J.Gonzales-Fernandez 
C,Borst 
T,B,Timmer 
F,Nagy 
H.Wolters 
J.B.Kloosterman 
L·. P. v, d. Boogaart 

0 PS.TELLINGEN: 

Lens 1 en 2 w~rden door do traineF bekendB"omaakt. 

!é~± 
r.1. G. Martopawiro 

Lens 3 

m.F.Disseldorp 
Ros. uit 4 
J,Bijstorveld en 
G.de Iloogd 

Res,: bij 3c elftal J ,Bijsterveld en G,de Hoogd •. 

Lons· 5 Lens 6 
t 

-Lens 7 
2 F,Disseldorp naar 3 .. als 'bekend als bekend 



, met J; Col pa en 
R.v.d.Bemt 

Lens 8 

als bekend 
m. J.Witting 

Lons 9 

als bekend 

AFSCHRIJVINGEN: Op de bekende adressen, tijden en tel.nrs. 

'Lens 10 .. 
als bekend 

· Do H.H.Aanvoorders tussen 21 .00 en 22 • .00 uur bollen naar 
Dhr.J.v.Wassem, telof. 98.65.11. , 
Wegens defekt telefoon klubgebouw b.g. nummer ook voor noodge-

. vallen. Bij de bar bevinden zich do spelerskaarten van L.Eilconaar 
en W.T.v,d,Laan. 

Van do Seko zijn a.s. ·zondag vanaf 9.15·uur· do horon Ch.Bloks en R,Bom en vanaf 
12,00 uur de horon G.Bouman en H,Jacobi op hot vold aanwozig, 

TRAINING: Wegens het St,Nicolaasfeost wordt do training van de Senioron o.l.v. 
Dhr,C.Franke verplaatst naar Vrijdag 7 december 19.30 uur. 

PROGRAMlfä SENIOREN" VOOR ZONDAG 16 DECEMBER 197 3. 

14,00 uur Lens -1 - L,F,C,1 14,00 uur Texas/D,H,B.6 - Lans 8 
11.00 uur Lens 2 - s.v.v.3 12.00 uur H,v,Holland 4 - Lens 9 
12 .oo uur Westlandia 2 - Lens 3 12.00 uur Triomph 3 - Lens 10 
11.00 uur D,H.L,3 - Lens 4 14.00 uur Spoorwijk 7 . - Lens 11 
10.00 uur 1fostlandia 5 - Lens 5 11.30 uur Lens 12 - Marathon 8 
14,00 uur R,K.D.E.0,5 - Lens 6 
10.00 uur Celoritas 4 - Lens 7 ZIE ATTENTIE! 

ATTENTIE: Uit dit programma kunt U zion, dat or voel uitwodstrijdon in do qm
geving van Don Haag bij zijn. Wij radon do spelers aan reeds nu de 
mogelijkheden van het oponbaJ:'.e vervoer te bekijken resp. bij de vor-
voorsondernemingen inlichtingen in te· winnen. · 

B.I\.LLENMATERIAAL: _ Nogmaals maken wij de H,H,Aanvoerders erop attont, dat baliên, 
welke door nonchalance of nalatigheid vorloron gaan, niet 

-- • .-··r.-door andore worden vorvangen. In daze govallen zal de schado_ 
door het botroffendo '"elftal mooton worden god.ragen. ' · 

do Seko. 
KfuiNTENAKTIE OPNIEUW VAN START ? 

Gorard Duivosteijn heeft zioh boroid verklaard zich to bolasten mot de kranton~ 
aktie. Zaterdaes om do veertien dagen zal de Lans-krantenwagen weer rijden. 
Als U tevoron bolt naar Paul van don Stoen, 39,86.94, komt Gerard mot zijn hel
pers de kranten zaterdags bij U ophalen, Eersto aktio-dag: zaterdag 15 docemëor 
a.s. Hooft U eon flinke stapol kranton: bel dan! En,, •• kleinere hoeveolhodori' 
kunt Uzelf meenemen naar hot veld en in de container gooien. 

PROGRAMMA 
LENS-DAMES 

De afgelopen Wüok werden do 
wedstrijden afgokourd. Aanstaando 
zondag speelt hot dameselftal 
uit tegen GDA; aanvang 11.15 uur. 
Verzamelen 10.00 uur klubgebouw. 
GDA behoort tot de z.wakkere ploegen · 
on werd d'es'tijds in de thuiswedstrijd 
mot 2-1 verslagen. 

Celoritas 
SEP 
LENS 
Postduiven 
PDK 
Duindorp 
GDA 
H,v,Holland 
DZS 

8-6-1-1-13 
9-4-2-3-10 
7-4-1-2- 9 
8-3-3-2- 9-
7-4-1-2- 9 
7-3-2-2- 6 
8-2-2-4- 6. 
8-1-2-5- 4 
6-0-0-6- 0 

14-4 
10-9 

9-7 
14-7 
14-3 
12-8 

7-9 
4-10 
0-26 

Lens blijkt zich achter steeds op zogenaamde zwakkere togenstandors to verkijken. 
Vandaar, dat de GDA-dames niet mogen .worden· onderschat, Als er wordt verloren, __ 
dan wordt a·e achterstand op koploper Celori tas wol wat· t0 groot. Informatie ovor 
het al dan niet doorgaan van deze wedstrijd kan worden verkregen op do afkeu
ringslijst (ruim een maand, geleden werden alle adressen in de Lensrevue gepubli
ceerd) ef via de radio als hot gehele programma is afgekeurd (de uitzendingen 
zijn ook al gepubliceerd). . 
Zondag 16 december staat een uitwedstrijd tegen PDK ep het programraa; aa;nvancr 
10,00 uur. 
Vrijda5avond trainen. Over hot doorgaan van do training kan worden geïnformeerd 
bij do hoer Willems (t~l,334211). 
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PROGRAMMA JUNIOREN 

Z01lîiAG 9 docenbor 1973. 
14,00 uur Nivo 1 
14,00 uur Stoeds Voorwaarts 1 
10,30 uur Rijswijk 4 • 

ZATERnAG 8 deconbor 1973. 
14, 3.0 uur N optunus 1 
1 3, 15 uur Flar.iingo I 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 
·! 3. 15 ·uur Lons 1 3 
1 3. 15 uur Lens 14 · 
14.30 uur B.E.C,4 
13.15 uur ,l.D.0,14 

12,30 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
13,15 uur 

Lens 1"7 ·vrij 
· L~ns 18 vrij 
v.r.o.s.11. 
D.w.0.13 
R.A.S.6 
Lens 22 
Lens' 23 vrij · 

AFSC!lRIJVINGEff: 

, . ,. .. 

- Lens 2 
- Lens,} 
- Lens 6 

- Lens 1 
- Lens 4 
- Lens 5 
- Lens 9 
- O,D.B,3 
- II,M.S ,Il. 5 
- s.v.G.w.2 
- Quick Steps 8 
- G.D,A,6 ' 
::. Lens 15 
- Lens 16 

- Lens 19 
- Lens 20 
- Lens 21 
- Quiek Steps 12 

i 
1 

Terrein:~ 
1 . 

Scha~pweg, Rijswijk 
Goud~nre,;enstraat, Schi,>l, 
Sohaapweg, Rijswijk 

. - 1· 

A.v.Stolkweg, Rotterda:1 
Schadpweg, Rijswijk 
./1.lbardastraat 

. Sav,Lohmanlaan 
V1 , 1 
V2. i 

.V3 
V1 
V2 

' Brasscrskade, 
Zuiderpark 

Delft 

Melis Stokelaan 
J.W.Pal;telaan, Zoeternce::.· 
Albardastraat 
V3 

• Schriftelij~: v6ór vrijdaeavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d.,Steen, Nunspeetlaan 303, 

Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 en 19."30 uur (uitsluitend in geval.van 
ziekte) : A-klassers ( 1 ·¼ra 8) : dhr. J .Hop,- tel. 24, 41 • 59 

B-klassers (9 t n 15): dhr.O.Kortekaas, tel.67.40.40, 
_ 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.Bteen, tel. 39,86,94, 

.11.FK.EU'RINGEN: De junioren moeten bij slechte weersof.lstandigheden steeds de af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische infofr.iatics worden hi~r-
over niet verstrekt. 1 

KEEPERSTRAINING: vrijdag 16,45 uur -voor S.Brucns en F.Verbarendse 
zaterdag 10.00 uur voor C.Harland en ?,Heemskerk, 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS 1 Als vorige week. Leider: Dhr.C,Franke. Sar.ienkor.ist: 13,00 uur Lens-terr, 

LENS 2 

LENS 3 

LENS 5 
. !!:g;J'i~_§_ 

LENS 9 
1mrs 1 o, 
LENS 11: 

LEN"S 12: 

LENS 13: 

LEI'ÎS 14: 

LEN"S 15: 

Als vorige week. Leider: Dhr.A.v.Baggum. Samenkomst: 13,30 uur Nivo
(tcrrein. Als vorige week. Leider: Dhr.P.Janson, !_ 

Samenkomst: 13. 30 uur Steeds Voorwaarts-terrein• I 
Als vorige week. Leider: Dhr.A.Blok. Samenkomst: 112,45 uur Flamincro's
terrein. 

Als vorige week, Leider: Dhr.J,Heynen. Samenkomst_: 14.00 uur R.A.S.-

1 
(terrein, Als vorige week. Leider: Dhr,F.Flumans. 

Samenkomst: 10.00 uur Rijswijk-terrein. 

Als bekend. Leidér: Dhr.H,Zo0t. Samenkor.ist: 12.15 uur Lens-terrein, 

Als bekend. Leider: Dhr,N.Drabbo, 

Als bekend. Leider: Dhr.W.Kouwenhoven. 

·Als bekend c10t Tokkie. Leider: Dhr,II,Bijsterveld~ 

Als bekend. Leider: Dhr,H.Dankers. • 

1 Als bekend. Leider: Dhr.Sandifort. j 
Als bekend. J.v.d.Brande, L,Straub, IT.du Chatinior. 
Dhr.M,Verheesen. Samenkomst: 13.00 uur Lens-terrein. 

Leider: 



LENS 16: Als vorige week. Leider: Dhr.O.Kortekaas. Samenkomst: 12.15 uur Lens. 
LEUS 17: 

LEN"S 18: 

LElîS 19: 

vrij, 

vrij; (J.v,d.Brande, L,Straub en H,du Chatinier 
zie Lens 15). 

Als bekend, Leider: Dhr,H,Verba.rJndse. Samenkomst: 11,45 uur Lens. 
LEN"S 20: Als bekend. Leider: 'Dhr,R,Poters, Samenkomst: 11,00 uur Lens, 

(Wij vra:gen de medewerking van enige Ouders voor het vervoer, s.v.p. 
opgevon op vrijdagavond, tel.55,94:77,) 

LElîS 21: Als bekend, Leider: ,Dhr,W,v,d,Tol. Samenkomst: 11.00 uur Lens, 
LEN"S 22: Als bekend. Leider: ~hr.A,Baura~. 
LENS 23: vrij, 

JOUG LENS OPGELET ! ! ! . ----==--------.------
Hot is gebleken, dat bij algehele afkeuring de jeugd op zàterdagmiddag van ons 

- terrein wegblijft. Afgelopen zaterdag was het klubgebouw nagenoeg leeg, 
Wij willen dit probéron te veranderen door iedere zaterdagmiddag bij algehele 
afkeuring.iets voor jullie te organiseren. Iedere keer ·zal er een bepaalde leef
tijdsklasse ~ordén uitgenodigd om aan een of andere kompetitie mee to doen. Wij 
dachten hierbij aan tafelvoetbal, tafeltennis en andere kompetities. Verder 
zullen er kwissen en bingomiddagen kunnen worden georganiseerd, Ook zal er muziek 
aanwezig zijn, die samen met jullie voor de sfeer zullen moeten gaan zorgen. · 
A.s. zaterdag worden alle pupillen en welpen om 12.00 uur in ons, klubgebouw ver
wacht. Jullie kunnen dan in kompetitieverband tafelvootballen, blaasvoetballen, 
sjoelbakken, speertje gooien, ring gooien, blikgooien, flipperen enz. Wij rekenen 
op alle pupillen en welpen, · 
Er zijn leuke R.rijzen beschikbaar. 
PROGRAMM.A PUPILL~N EN WELPEN 
PUPILLEN -

ZATERDAG 8 december 1973, 

o.s.c.1 
Lens 2 

- Lons 1 
- Quiok Steps 2, 
- die Ilaghe 2 
- Lens 4 
- G,D.S,4 

11,45 uur 
12.15 uur 
12,15 uur 
11.15uur 
12.15 uur 
11.15 uur 

Lens 3 
Quiqk 5 
Lens 5 
Quick Stops 4 - Lens 6 

WELPEN 

ZATERDAG 8 december 1973, 

11,00 uur n.s.0.1 
11;30 uur Lens 2 
11.00 uur Semper Altius 1 
11,30 uur Lens 4 
11 ,30 uur Laàkkwartier 4 

AFSCl:lRIJVINGElî: 

- Lens 1 
- G.i:>.S.2 
- Lens 3 
- D,S.V.P,4 
- Lens 5 

Terrein:· 

Vlamen burg 
V1 
V2 
Sav .Lohmanlaan 
V3 
Nijkerklaan 

:;;.,
' 

v.d,Ilagonstr., Z1moer 
V2 · 
Hoornpa.rk, Rijswijk 
v3· · 
Jansoniusstraat 

Schriftelij~: v66r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G,v.d.Stoen, Nunspeetlaan 303. 
Telefonisc!! : vrijdagavond tussen 18,45 uur en 19,30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte), tel.66,13,14 Klube-ebouw ('b.g.g. tol.60,20,90). 
In n9odgevallen kunnen de pupill~n en welpen nog op zaterdagochtend tussen 9.45 
on 10,15 uur afbellen.· Tel,66.13,14 klubgebouw (b.g.g. tel,60.20,90). 

'..-.AFKEURINGEN': Bij slechte weersomstandigheden steeds eerst de afkeurings1ijsten· 
raadplegen, Staat daarop bij "Pupillen on Welpen" vermeld: 
"GOEDGEKEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen. 
IN DIT GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR 
EVEUTUELE AFKEURINGEN. 
Staat bij de afkouringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"ZIE AFKEURilîGSLIJST", dan moot als volgt worden gehandeld: 
Voor de·thuiswedstrijdon IJoet juniorenlijst worden g,;,raadpleegd. 
Zijn de wedstrijden van Lens 10, 11 en 22 goedgekeurd, dan gaan ook 
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1 
1 

· de Pupillen- cm Welpen-wedstrijden op ons vold door. 
Uitsluitend voor de uitwedstrijden mat; in dat géval telefonisch 
wordon (l"eÏnfórmeerd of hun wedstrijden doorgaan! (-Tel.~6.6 .13.14. . . 1 b.g.g. 60.20.90), on wel zaterdagochtend tussen,9.45 en 10.15 uur. 

D ,E 0 P S T E L L I N G Elf: . ' 

LEtrn P .1 .• Als vorige week. L'eidori Paul v.d.Steen • 
. . ... • Samenkomst: 10.JO uur Lens-terrein. 

LENS P 2 

LENS P 3 

LENS P 4 

LENS P 5 

Als vorit;o week, Loide:;,, Rob Hoefnagel. 
Als vorige wc:,ck, Lei dor: Otto Ko:;,t~kaas." 
Als vorige week, Leider: Fred do Klèyn. , • 

Samenkomst: 10.15 uur Lens-terrein •. 
E.Buysen, R,Grimborg, F.Hooghiemstra, B,Hoppenbrouwer, C.de Kleyn, 
J.Krijgsman, M.Lustenhouwer, R,Matthijsen, E.Sandifort, M,Senton, 
P.Tottero, F.Valkenhof, F,lfelling. Leider: Dhr:Hoppenbrouwer. 

' 

'· 

G.Bentvelzen, R.B0rg0nhonegouwon, R.Bo0lhouwer; .F.Dullaart, F.v,Go:.:-;;, 
F.v.d.Îl:oeven, J.Ovorklift,· V,Paquay, L,Ste0mers, M.Welling, M,Uil
raer, I.v.d.Zwan, R"lrnol_d. Leider: Coen Hooghiomstra. 
Samenkomst: 10.15 uur Lens-terrein. 1 

• f 
!!!!!l!ê_!!_! 
LENS W 2 

Als vêrigo week. Leider: Hans Zoun. Samenkomst: 9,45 u.Lens-terroin, 

!,~S W 3 

LENS W 4 

LEtiS W 5 

Als 

Als 

Als 

Als 

ZOUDAGMIDDAG. 
;:;;:;:;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;; 

vorige week. 

vorige weck. 

vorige week. 

vorige week, 

Leider: GUUf, Heynen. 

Leider: Jos v.d,Ende. 
Samenkomst: 10.00 uur 

Leider: Lex v.d.Meor. 

Leider: Dhr.Riemen. 
Samenkomst: 10;30 uur 

; 
. ; 
[ 
1 

Lens-ter.rein. 

t 
Lens-terrein. · 

' • •· 
Bij eon eventuele afgelastinff van het gehele voetbalprogramma op ··zondagmiddag 
wijzen we er op, dat het klubgc,bouw porsé ni0t g0slot0n is. 
Integendeel, zoals ook afgelop0n zondag, toen het ere e:ezellig was, is er weer· 
van àles te beleven. Er kan worden geflipperd, gekaart, gedobbeld., gedarad, 
geschaakt, gctafelvoetbald en niet te vergeten gezellig gebabbeld. 
lfo hopen, dat or ondanks de voetbal- en autoloze zondag toc;h oen .vol on gezelliG 
klubgebouw zal zijn. ! 
KLAVERJASDRIVE. ;. 

' Wegens plaatsgebrek kan er deze week 
geen stand van de klaverjas.drive 

vrijdag de e0rsto plaats werd veroverd 

worden geplaatst. Hel @Oeten w0 natuur
lijk ev0n vermelden, dat afeelopen 

door Mevrouw on Paula 1 s-Gravondijk, 
dio nu met stip staan genoteerd. 

1 

ATTENTIE LEIDERS Vlill PUPILLEN' EN' HELPEN ! ! ! ! 1 
KaKa. 

JIGt is ons gebleken, dat bijna alle leiders denken, dat het wedstrijdrapport niet 
mag worden beschreven, zodat het de weck daarop woor kan worden gobruikt. · 
!Iet is van gróót belane, dat er spclersbooordelingen komen! 
Vorder biedt dit forr;mlior de mogelijkheid om eon wedstrijdverslag te producere::i 
en eventuel0 wons0n, ideeën, meningen en kritiek aangaande 1'de opstelling of ,mdo-
re onderworpen kenbaar te·maken. 1 
Ue hopen or dan ook in· het vervolrr op, dat het for=lier zo volledià mogelijk 
wordt ingevuld. 

Puweko. 
COCKT,aLKOil!PETITIE .. 
Reeds op dinsdai:;avond waren de wedstrijden voor daze kompetitie afgekeurd. Da2.rou 
Hord ·0v0n snel een kwis in elkii.= gezet. De opkomst was redelijk nml. 44 man. 
Hierdoor konden ·w0 4 p=tij0n van 11 @an r.iaken. Iodereen mocht op zijn beurt vrn·· 

,(l"cn. beantwoorden en kon hiervoor. 2 punten halen. Vorder wer.don er. nog 7 algone!le 
vragen gesteld, die ieder team gezamenlijk mooht beantwoorden. In totaal kon.don 

· er 102 punten worden behaald. Hèt werd oen erg spannende mÎddag. Groep C werd eer
ste mot 84 punten, hierna volGden resp. groep· A mot 83 pnt.', 0roep D rJet 80 pnt
en groep E @et 74 pnt. Wij geloven, dat dit zeker voor herhaling vatba= is. 
iloS• woensdag 5 dec0mber wordt er geen prograrn@a vastgesteld, In plaats hi0rvan 6 ~· 



organiseren wij oen tafolvootbalkompotitio, dio om 14,30 uur start, 
Elk team bestaat uit twee man. Iedereen kan zich hiervoor opgeven om 14,00 uur 
in hot klubgebouw, Je mag zelf oen partner uitzoeken. Dus ook als je nog geen 
medespeler hebt, kun jo rustig komen. Wij hebben er nog wel eon paar over, 
De uiteindelijke winnaars spelen hierna oen wedstrijd togen hot I,V,B,-toam, 
n.l. Joop Mouloman en Paul v.d,Stoon. 
Prijzen zijn uiteraard ook weer aanwezig, Do eerste prijs is voor ieder oon 
T-shirtje van do ,l,B,M, Do andere prijzen, zoals autootjes, spaarpotten, auto

. pleten on boekjes komen weer van do Aral. 

Wij rekenen op eon erg grote opkomst. Allo pupillen on welpen zijn uiteraard 
van harte welkom, 

Tot woensdagmiddag om 14,00 uur. Dezo wedstrijden gaan zelfs onder do slechtste 
weersomstandighodon door. 

I. V ,B, 

·Î ·-:-., 
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/' 47e Jaargang nummer 20 12 december 1973 

D E L E_ N S R E V U E 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

0 F F I, C I ·E L E MEDEDELINGEN 

;·fIW1.'ERSTOP 

De a:f;'deling Den Haag van de KNVB heeft, zoals de laatste jaren gebruikelijk, 
ook nu weer een winterstop ingesteld. Dit betekent, dat voor senioren 4 t.e.m.12, 
jullllioren, pupillen en welpen in de periode 22 december tet en met 6 januari géén 
kompetitiewedstrijden zullen worden vastgesteld. De winterstop geldt niet voor se
nioren '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 l_dubgebouw :talloze 
aktiviteiten worden georganiseerd; niet alleen 's-avonds, maar ook óverdag. 
Daar op zondag nog kompeti tiewedstrijden kunnen worden vastgesteld voor_ ,onze :knvb
elftallen,' kon voor deze dagen geen defi~itief 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. KLUJ3GEBOU1f . 
Reeds nu'maken wi_j µ 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 k.ommissieavonden worden gehouden. • 
Op gewone zaterdagen en zondagen zal - indien het voetbalprogramma is afgekeu~d -
het klubgebouw geopend zijn van resp. 12-17 uur en 13-17 uur. 
NIEU1-TBOUW 

Afgelopen maandag heeft weer een bouwvergadering plaatsgevonden. 
Aanwezig waren 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 irner 
en gedeeltelijk ook door laksheid van de aannemer: Aan dit laatste punt werd 
vooraÏ aandacht besteed (boete-clausule). Toegazogd werd, dat nu zo snel mogelijk 
de achterstand zal worden ingelopen. Do, verdere planning voor hot·werk is- nu: 
vandaag,,woensdag, moot werkvloer worden gestort, zodat overlast door to·voel water 
(hoge waterstand op het komplex) ,wordt voorkomen. Donderdag wordt een begin gemàakt 
met het maken van de bekisting, waarna eind deze week en in de loop van de volgende 
irnek betonvlechters hun werk komen doen. 
Volgande waak woensdag worden da balken achter het klubgebouw en de huidige keuken
gestort. 
Afgelopen week zijn alle rioleringsbuizen geplaatst en aangesloten, terwijl de 
oude riolering van het eerste kleedgebouw werd vernieuwd, daar wilar deze aansluit_ 
op de nieuwbouw. 
In de week: van Kerstmis en tot en met Nieuwjaarsdag zal de bouw stil worden gelegd. 
Daarna zal de verdero fundering worden afgemaakt. Hopelijk zal de vorst niet te 
voel roet in het eten gooien. 

Het bestuur heeft de afgelopen-week oen bespreking gehad met architekt Eroekema 
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, z·odat daa,r 
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. 

1 
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Gaan studie en spor.t samen ? 1 
. • l '-

Deze wee.k, las. ik in .. een .van de -landelijke ·ochtendbladen een· intéressant artikel . -- -- ·- , I' 

over de invloed van veel of ueinig sport voor leerlingen van de eerste klassen 
' van het voortgezet onderwijs. Een experiment op een school in Z,..Frankrijk bracht 

een verr_assende uitslag, . " . . . , ,,, . _,_· ...•. '_ ... - ... , ·· f · - · · • · 
El'- werderr twee eerste klassen bekeken, In de ene klas werd er ·5ofo theorie en 5ofo 
van de tijd sport gegeven en de andere 'klas behi·eld het l'iörmil0"'1espatroon t.w. 

' enkele uren sport per week. Na twee jaar kwam con staf van deskundigen, die dit 
experiment volgde, tot de verbazendwekkende konklusie. De kinderen van de "sport
klas" waren zowel lichame~ijk _als geestelijk beter ?ntwikkeld, zij waren langer, 
steviger en waren ze·lfs· óp studie-gebied iets boter dan de klas, die do "normale" 
lessen had gevolgd, i · · 
Wij wisten allang, d.at' sport voor iti'dereen go~d is, maar het behoefde niet te 
uorden overdreven, niet alleen ·vanwegd het gebrek aan akkomadatie en vakleerkrach
ten, maar meer nog, omdàt de _kinderen an_ders_ geen gelegenhe~d hadden om te loran, 
wanneer b.v. het 11 2e Stadhouderloze tijdp.ork" was. · · · · 
Nu is duidelijk aangetoond,' dat er· .;,.eel' te weinig Ï;:;port op onze scholon wordt 
gegeven. Gelukkig zijn er ontzettend veel leerlingen bij eon sportvereniging aan
gesloten, wàar ze in de·gelegenheid worden·gesteld, zich niet c:tlléén sportief, 
maar ook in bepaald opzicht geestelijk_ to verrijken. .;, · 
De huidige_leefsituatio vraagt moer dan alléén maar naar school gaan on huiswerk 
maken en de slechtste straf, dio men voor zijn kinderen kan .. :bcdenken, -is ze van · 
het sportterrein weg te houden, Ik kan mij best voorstellen, .dat er ouders in 
paniek raken, als hun kind ineens met slechte'cijfers thuiskomt, maar uit de prak
tijk weet ik nu zeker, dat do oorzaken niet in die ·paar uur training moeten wor
den gezocht. Ieder kind,' vooral in de puberteitsjaren, kampt korte .oL langere tijd 
met problemen, welke· zich vaak in slechte rapportcijfers openbaren. He.t komt he-. 
laas ook nog steeds voor, dat er jongens zijn, die zich achter het moti<:if huis-' 
werk verschuilen om niet te hoeven trainen, Willen de ouders· 'hun kinderen vrij
waren van deze mentaal-zwa.kke instelling,, dan doen zij er verstandig aan, OP hun 
hoede, te zijn. 

CoCo 
VA RIA'S 

Van onze economische medewerker hebben wij vernomen, dat Lens ook mee zal " 
werken aan de energiecrisis. Het eerste zal voortaan zijn wedstrijden weer 
gewoon op zondag spelen. Do redaktie ziet dit als con pluspunt. Wij ziJn er nl, 
van overtuigd, dat er op zondag toch moer publiek komt, Kijk zondag zelf maar. 

- De doelpunten gaan niet op do bqn. 
- Denkt U aan de krantonaktie van a.s. zaterdag. 
- Paul Schönherr en Ingrid van dor Zwan nodig0n ons uît tot hbt.bijwonon van do 

inzeg0ning van hun huwelijk, dat-zal plaatsvinden op 18 d0comber in hot stad
huis te 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,II,J.v.d,Mooklaan 33, Rijswijk, U 
dient deze zaal wel via de achteringang te betreden. Paul en Ingrid, onze .ge-
lukwensen, · ! · 

Sekoli~, Chiel Blok~ en zijn vrouw F,W,Bloks-Oele, doen ons kond van hun zilveren 
' huwelijksfeest. 25 Jaar geleden trad hot paar in 's-II0rtogonbosch in het huwo- · 

-lijk. Op 29 december zal uit dankbaarheid deze heug' lijke 9-ag beginnen met oen._ 
Eucharistieviering, die wordt gehouden in do Parochiekerk Pius X, Zonneoord, 
Den Haag. Vanaf 13,00 uur in er dan eon gezellig samenzijnÏin het Paviljoen 
van de Volkstuinvereniging "Nut en Genoegen", llieppolweg 88?, te Den Haag. 
Wij feliciteren Chiel, zijn vrouw en de •kinderen met deze h.eugolijko dag, 

. . • 1 
- Do Arabieren hebben altijd al aan het langste eind getrokken. 
- Op onze velden wordt wat ons betreft niet op energie bespaard, 
- U mag gerust met een stapeltje kranten in bus of tram. ' 

KRAUTilTAKTIE 
;.:;:::;;;::;;;:::::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;= 

Zoals je vorige week hebt g,üezen; beginnen wij weer met het ophalen van oude 
kranten, Een jaar geleden waren we daar ook moe bezig en zijn or toon mee gestopt, 
omdat de prijs per kilo zo laag lag, dat het ophalen niet lonend meer was, 
Intussen is do prijs g0stcgen tot 8 à 9 cent per kilo en het ziet or naar uit, dat 
dit binnenkort :rmg meer zal worden·: Weet jij,,: wat dit voor Lens kan betekenen? 
Als wij ·om de veertien dagen een volle container hebben, levert dit Fl,250,- op, 

2 Dit is in één jaar tijd ruim Fl.4500,-. Daar hoef jij niets voor te doen en jij 



,helpt toch jouw vereniging. lfij doen het werk en jij spaart de kranten op. 
Als nu alle leden, da:t·.zijil er ruim 800, hun kranten opsparen, kunnen we zolfs 
iedere week een container vol krijgen en dat betekent bijna tienduizend gulden 
in één ja:ir tijd. · Ja; je leest het goed: tienduizend gulden. 
Dat is een hoop geld,· dat we hard kunnen gebruiken voor de bouw en dan te denkon, 
dat je er niets voor hoeft te doen, dan àlleen maar je kranten (on natuurlijk die 
van de familie of buren) op te sparen. Wij komen ze wel halen. 
Degenen, die al grote· hoevëolhedcn hebben staan, kunn.en dit telefonisch opgeven 
bij Paul v,d,Stccn, no.39.86.94. A.s. zaterdag komen we ze dan ophalen. 
Wij beginnen voorlopig· om de veertien dagen, maar wij hopen spoedig over te mootm1 
stappen op een wekelijkse:ophaaldionst. Neom kleine· stapeltjes zelf mee naar hot 
veld on deponeer zo in do 'containers. · · ·· " ~ 

1}::iîS 1 ONTVANGT KOPLOPER. LFC. ••. 

do stand: 

LFC 9 - 13 
ffilhelmus 9 12 
DFIL . ,. 

9 - 12 , 
RKAVV 9 11 
Vorburoh 9 - 11 ' 
LEN s 9· -. 9 
1~ugdunu• . 9 - 9 
,raaldwijk 9 - 8 
Lakwa 9 - 6 
Tcxns 9 - 6 
Blauw Zwart 9 - 6 
Velo_ 9 5 

,, 

·;,ROGRA"11!!,!A SENIOREN VOOR ZONDAG 16 

Zie Schaduwpro~ramma 

14.00 uur Lens 1 - L,F,C.1 
11 • 00 uur Lens 2 - s.v.v.3 
12.00 uur Westlandia 2 - Lens 3 
11 .00 uur D,H,L,3 - Lens 4 
10,00 uur Westlandia 5 - Lans 5 
14,00 uur RK,D.E.0,5 - Lens 6 
·10.00 uur Celeritas 4 - Lens 1 
14.00 uur Texas/D.H,B.6 - Lens 8 
12.00 uur H,v,Holland 4 - Lens 9 
·12.00 uur Trior.iph 3 - Lens 10 
·14.00 uur Spoorwijk 7 ·- ·Lens 11 

Gerard Duivostcijn. 

De kersverse koploper in de twcodo_klasso A, 
hot Leidse LFC, komt zondag naar de Hcngolo
laan'ongètwijfoid met do bedoeling {.raak to 
nomen vo'or de destijds in Leiden togen ons 
eerste geleden nederlaag van 2-1. 

,.Lens 1 daarentegen hoeft voldoende zelfver
trouwen om de Leidenaars van repliek te diene;, , 
Vooral als ons eerste met dezelfde leeuwen
moed in hot veld ,ï!;roodt als in do eerste wod-· 
strijd. Het spreekt vanzelf, dat onze jongen::: 
op do steun van hun supporters rekenen. 
De overige wedstrijden. in deze afdeling zijn 
ook hoogst interessant: · ,_;. · 
Vorburch - Te'.:ims (1-3) 
Wilhelmus - DHL ( 0-2) 
Lugdunum - Velo (0-1) 
El.Zwart - Naaldwijk (1-4) • <" 

,• 

Lakwa - RKAVV ( 0-0) .. 
,. (tussen do haakjes de uitslag van de wedstrij

den· uit do e0rste helft). 

DECEMBER 1973. ,. 
Scheidsrechter: 

V1 G1 L 6/4 P.Meeder 
V1 G1 L 5/3 A,Janson 

A,Claassens 
P,Mansvold 
A,Heysteeg 
F.Gron,v,Schinkol 
J .Hollander 
C.llenet 
J ,Romijn 
J.S.de Jonge 
A,Vink • 

11 ,30 uur Lens 12 - Marathon 8 n.aangewezen 

LIGGING DER VELD:El.if: 

lfostlandia 
D,H.L, 
'l.K.D,E.-0.· 
Colorit::is 
Texo.s 
ll,v,Holland 

- Lange Broekweg bij Snijpunt Burg.Elsenweg, Naaldwijk 
- Brasserskade, Delft (H:T.M. Lijn 1) 
- Sportpark Nootdorp, Kon.Julianastr., Nootdorp (Wos-t-Nodorla.rtd) 
- Loywog t.o. Woonwagenkamp (H.T.],!. Lijn 1.3 .on. .. 5) 
- Groenendaa1·, Waaldorporlo.an h.Buurtweg (H.T.M, Lijn 5, N ,Z,H. 
- Lemo.ireweg· einde Prins Hendrikstr., H.v.Holland Bus 90) 

(West Nederland bus 51 en 54) 
;l'rio.;.1ph - Zuid0rpark 2e gedeelte (H.T.M, Lijn 5 en 16) 
S:poorwi jk - He:,gololaan. 

D~; OPSTELLINGEN: 
=•·· i~~.:========-.:.=;:;:_;;:_;;:=====--==== 
Lens 1 en· 2 i.rorden door de trainer bekendgemaakt. 

3 
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Lens. 3: 

als bekend 
m. F ,Di•sseldorp 
en B. v ,d, Lans 
R. :Elruggeman's haàr 4 . 

Lens 6: 

als bekend• 

-LGnS 9: 
als bekend 

Lens 4: 

als bekend· 
B,v.d.Lans naar 3 
_m,R,Bruggemans 
en G,Martopawiro 

Lens 7: 

als bekend 
Afsohrijven bij 
Dhr·,J. v, lfassem, 
tcl.68.65, 11. 

Lens 10: 

als bekend 

• 
1 

Lens 2_i 
1 

als bekend 
m. J.Cólpa 
en R,v,d,B.emt 

·. 1 
Lens 8: 

1 
o.ls bekend 
m. J:w,tting 

Lens 11: 

als bekend 
! 

. Lens 12: · 

als bekend 

AFSCHRIJVD'WEN: Op de bekende adressen, tijden on 
tel.nrs. 
H.H.Aanvoerders tussen 21 ,00 en 22 .00 m. L.Eik0naar 
uur bollen naar 
no.68.65.11. 

Dhr,J.v.Wassem, telof. 
. . . ' 

Van de Soko ziJn a.s. zondag vanaf 9,30 uur de horen M,Bloks en 
12.00 uur do horen G,Bouman en li,Jacobi op hot veld aanwezig, 
PROGRAMMA SDTIOREN VOOR ZOHDAG 23 DECEMBER 197 3. 
14,30 uur Velo 1 - Lens 1 
10,00 uur D,H,C.2 - Lens 2 
11,00 uur Lens 3 - H,1,1.$,TI,2 

' 

. ' 
1 

R.Bom en vanaf 

-Dit programma onder voorbohoud van eventuele 
Ii,i verband mot do winterstop geen programma's 

wijzigingen, ; 

voor do elftallen 4 t/• 12 

4 

t/m 6 januari 197 4. · 
Zaalvoetb~ltoernooi op zondag 6 januari 1974, 
De Soko heeft voor dit toernooi met 3 teams ingesohrovon, '. 
Nadere publikaties hierover in de volgende Lens-revue, · 
SCfü\.DlHfPROGRAMt!A : Zondag 16 docemb~r 1973 •... 
14. 00 uur ·1ens 1 · :.: R. V. C. 1 
12.00 uur Lens 2·- R.v.c.2 

,:.vmrmrEDSTRIJD]l,: 

Dinsdag 

19.00 uur 
20,30 uur 

18 decombor 1973 

Lens 2.- A.D.S,2 
Lans 1 - A,D.s.1 

Lonig=on=Snel=1=-•L,F,C,1-
Voor do 2e maal .i~ deze kompetitie 
staat Lens togono~er L,F.C, 
De eerste ontmoot~ng tussen Lens en 
L.F,C, eindigde destijds in oen 2-1 
ov0rwinning voor Lens. Maar or is sinds 
16 soptambc,r voel veranderd, Immers, 
de Leidenaren staan nu op de eerste . . 
plaats on hebben eon voorsprong van 4· 
punten op Lens. L,F.C. heeft sindJ3· 
30 •September vnn. het .aflopende jaar 
niet· r.;ecr vér iorc~. Trouwens,. 1, F. C. 
heeft pas twee wedstrijden verloren, 
de oorsto was bovengenoemde, en de 
tweede volgde een weck later tegen 
Hilholr.ms (3-0), Do laatste wedstrijden 
zijn voor beide verenigingen niet van 
con leien dakje gegaan, 

Lens wist op gelukkige wijze tegen 
Verburch een 1-1 ,uit de bus te slopen, 
terwijl L,F.C, bij Lakwa raet de hakken 
over de sloot uit de strijd kwam (2~3). 
Als wij de uitslag prooontsgewijzo moe
ten uitdrukken, dan komen wij j;ot hot 
volgend resultaat: een 1 :3o%, eon 2:20fa 
0n een 3 :5o%:" · _ 
Mocht U zich met de tijd, i.v.m. dÓ 

. autoioze zondag, ge0n raad weten, dan 
kunt U zich ·schor schreeuwen op de 

Hongelolaan. We hebben trouwens ver
nomen, dat or woér gezorgd is voor oen 
extra grote pot erwtensoep. 

• 

1 

Tot zondag. 

Averechts. 

' 



, KERST-KLAVERJASDRIVE. 
Afgolopen:vrijdagavond werd ic derde ronde verspeeld, waarbij de avondprijs 
(tweemaal QOn.fle~.vieux) in de·wacht werd gesleept door hot koppel de Vroogc
v.d.Linden._ 
Do stand ziet er a:m de kop van de ~anglijst momenteel als volgt uit: 

1 (1) v._d.Steen - v.d.Tol 
2 (5) 's-Gravondijk - •s-Gravendijk 
3 (3) Reuver - 1s-Gravendijk 
4 (12) de Vroege - de Vroege 
5 (13) Ilitting _;_ do Groot . . 

15.371 
15.057 
14. 812 
1.4-.456 
14 .348 

A.s. vrijdag.staat de 'vierde rondo op het programma, waarmee wij met Uw mede
werking tijdig (20.30 uur) hopen te beginnen. 

KaKa. 
KAKA - programma 22-12-73 t/m 31-12-1973. · 
De Ka]{a hcJeft in verband met dE, Kerstvakantie van de Lons-jeugdledon oen pro
gramma in elkaar gezet., 
Een beknopt overzicht laten wij hieronder volgen. 
22 december 

26 december 

27 doqcmber 

28 december 
(middag) 

' Filmmiddag - en -avond voor pupillen, welpen on junioren 
"(zie publikatio in do Lensrovue van volgende week). 
Revanche korst-drive 
(Afhankelijk van do vaststelling van eon voetbalprogramma). 

· 1[laa1aso kermis voor welpen, pupillen on C-klasscrs 
(zie publikatio in Lensrevue van volgende week) 
1 s-Middags tafeltennistoernooi voor B-on C-klassors. 
Do inschrijving voor dit toernooi vindt plaats bij de loden van 

. d
0

0 KaKa, _inschrijfgeld Fl.0,50. . 
Dit toernooi vindt alleen dan doorgang als de animo groot gonoog 
is. De gedachten van do KaKa gaan hierbij uit naar oa.20 man. 

28 dcc omber· · 1 s-Avonds disko-,-avond voor A-junioron en jonge Senioren not 'no
. dewerking van de FAIR:-IMPRESSION-DRIVE-IN diskotheek. 

P R O G R A M M A JUNIORENf 
ZONDAG 16 december 1973 
12.00 uur 
14.00 uur 
13. 00 uur 

Lens 2 - G.D.S.2 
Lens 3 - Rijswijk 2 
Lans 6 - Vorburch 3 

ZATERDAG 15 decor.1ber 1973 

13.15 uur 
14.30 uur 

. 14.30 uur 
14.30 uur 
14.00 uur 
13.15 uur 
13.15 uur 
14.15 uur 
13.15 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
13.15 UlAcr 
12.00 uur 
10.45 uur 
13.15 uur 
12.30 uur 
12.00 uur 

Voor Lans 1 wordt alsnog getracht eon 
Hierover volgt woensdag bericht op do 
.B,M.T.2 - Lens 4 
Lens 5 - Quick 3 
Lens 9 - Wostlandia 8 
Lens 10 - Scheveningen 8 
G.S.C.2 - Lens 11 
Lens 12 - R.A.S.3 
Lens 13 - Ooievaars 5 
V. V .p. 9 - Lens 14 
Lens 15 - o.s.c.8. 
Lens 16 - Laakkwartier 8 
Lens 17 ·_ O.D.B.5 
Quick Steps 11 - Lens.18 
Lens 19 ' - Westerkwartier 10 
Lens 20 - S,V.G.1'1.3 
A.D,0.19 - Lens 21 
F+,a• ingo 1s 6 - Lens 22 
Schevoningon 16 - Lens 23 

AFSCHRIJVINGEN: 

KaKa 

Terrein: 

V3 
V3 
V2 

wedstrijd vast te stellen. 
training. 

Hongelolaan 
V3 
V1 
V2 
Erasr.mswog 
V1 
V2 
Zuiderpark, 2e god. 
V3 
V1 
V2 
Nijkorklaan 
V3 
V1 
Zuidorpark 
Schaapweg, Rijswijk 
Houtrust 

Schrift·elijk v66r vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d.Steen, Nunspeotlaan 303-
Telefonisoh vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval vm1 

5 
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ziekto): A-klassers ( 1 t/m 8) : dhr. J.Hop, te1.Î94,41.59 
B~klassers ( 9 t/m 15): dhr. O,Kortekaasl tèl. 67.40.40 
C-klassers (16 t/m 23): dhr.R,Becker, tel'. 55.94.77. 

In noodgevallen kunnen de junioren nog o.p zaterdagochtend tussen 10.·30 en 11 ,00 
uur afbellen .bij .dhr. G.v.d.Steen, tel. 39,86;94. · · 1 

,l.FKEURINGEN: Do junioren 1noeten bij slechto woersomstandighodon stoeds de af
keuringslijston raadplegen; Toleforiische infort.iaties worden hier-
over niet verstrekt, · 1 

KEEPERSTBAINilîG: vrijdag· f8,30 uur voor J •. v.Kloof en R.Borgenhenegouwen 

Junioren, 
elders in 

zaterdag 1'0.00 uur voor P.v.Domburg en J.Bronger. 
. . 1 . 

Pupillen on lfolpcn zie 
de Lensrevue, 

voor do kerstvakantie hot KaKa-programma · 

D E 0 PST ELL INGEN: t 
LENS 2 ------ J.Apperloo, M.v.Baggum, G,Colpa·, 1Lden Boer, G.v.Gessel, M,Heynen, 

J.Janmaat, R.Lavooy, H.Straverj R.v_.d.Meer, P.Lcjewaan, L,K~ning, 
G.Wouters. Leider: Dhr.A.v.Baggw;i. · 1 

; . 

G.Bloks, R,Bertons, J.v.Gastcl, A,Hoyncn, C.HooghioIJstra, R,Hulsel
mans, G,Lolieveld, M.Magnec, A,Mulder, B,Ruiterman, F,Veeron, 
J.v.Velzen, ·R.Vorbaronfü'iG. Leider: Dhr.P.Janson. , 

LENS f1. .: •• n.v.d.Broek, E.Castonmiller, A,de Groot, R.Hoo• skèrk, R,v,Hock, 
---- J,Hollink, W,v.d.Linden, R,v.Luxomburg, P.Meycr, P.v.Rijn, M.v,Wasson, 

P.de Uolf, J.Slabbers. Leidor: Dhr,A.Blok, Samonkomst: 12.45 uur Lons·
tcrrein. 

LElrn 5 : 

LEl'IS 6 __ .,. __ _ 

LEt,TS 2_ : 
LENS 10: 

LENS 11 : 

LENS î 2: 

LENS 13: 

LENS 14: 

LENS 15: 

LENS 16: 

LENS 17, 

LEHS 18, 

LENS 19: 

LENS 2Ö: 

LENS 21 : 

LEl'rS 22: 

LENS 23: 

· ,L'v.d,Aar, P.BooIJs, A.Brouwer, A.v.d.Bcrg, R.Guit, A,Hoofnagol, 
G.Hogcrvorst, H,Keynor, F.Klos, E.Roesink, H.Ruytor;· A,Slabbors, 
J.Tettcroo, J.Wijngaardc. Leider: Dhr.J.Hoynen. Î 
R.Bon, E.Booms, P,Driossen, J,Houtschilt, F,Jonker, R.v.d.Linde, 
F;Magneo, F.v.0ostayen, F.v.0s, J.Ruytors, J.v.d,Voort, J,de Waal, 
F~Wouters, E.Tounis. Lc3ider: Dnr.F,Flunans. f 
als bekend. Leider~ Dhr.Zock. 

als bekend, Leider: Dhr.Drabbe. f 
als bekend, Leider: Dhr.Kouwenhoven. .... 

' l 
als bekend, • et R.Tokkie. E.v.d.Hovon zie Lens 15. Leider: Dhr. 
Bijstorveld. '!' 

als bekend. Leider: Dhr.Dankors. ; 
i • 

als bekend. Leider: Dhr.Sandifort. t 
• 

Sa• enkoms t: 13,30 uûr.Lens-torroin. 
.als bekend, (zonder J,Korte en Maarsovoon, 

not E.v.d.Hoven) • .-
Loidor: Dhr,M,Verheosen, 

als bokend. Leider: Dhr,0,Kortekaas; 

als bokond. Leider: Dhr.W,Michels. 

als bekend. Leider: Dhr.J.Colpa. Saménkoms~: 12.15 uur.Lens •. 

als bekend. Leider: Dhr.H.Vorbarendse. 

als bekend. Leider: Dhr,R,P0ters. 

R,Aarle, P,Bakvis, F,Bauman, G,Boon, E,Franko, P.do Gier, R.Note
baard, M,Rovors, R.v.Viorsen, G.Jn.nsen, R,Stravers, F.Mos, W,Luoasson. 
Leider: Dhr.W.v.d.Tol. SaIJonkomst: 12,15 uur Lens. 

P. v. d,Bro<;>k, P. v .d.Brando, R,Driosén; ,H,Erkolons, _ E.Gerri tsen,. 
J ,IIoenstok; T.IToogoveon, B.v.Nieuw-enhuizen, R.J .Raapli.orst, J ,M,RaaIJ-. 
horst, ·R.Wijngaardo, R.Houwelingen. Leider: Dhr,A.:Baum=, · 
Samonko• st: 11.30 uur Lens. , 

t 
als bekend. Leider: Dhr,A,Banning, Samenkomst: 11;00 uur Lens, 

1 
1 

, 
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Standen B-Klassers. 
'B 1 Poule 1 

LENS 9 10-16 
R.v.c.7 10-16 
v.u.c.7 10-15 
Velo 9 10-12 
Rijswijk 6 10-12 
Quick 5 10-10 
A.D.0.8 10-9 
Westlandia 8 10-9 
D,H.C,5 10-9 
v.c.s.5 10-6 
D,H.L. S 10-4 
n.s.o. 6 10-2 

~-;}_ !'.OUle 11 

Gona 4 9-18 
LENS 11 9-13 
G,D,11.,5 10-12 
Or.Blauw 2 t0-12 
P.D"K. 2 10-12 
Die Hagh0 5 9-9 

. G,D,S. 7 10-7 
v.v.P,7 9-5. 
H,M.S,H,5 9-3 
a.s.c. 2 9-3 

~-2 ·Poule 27 

clodo 2 9-13 
V. V ,P/8. ·. 9-13 
LENS 13 8-11 
n.v.v. 6 7-10 · 
Nivo 3 6-7 
Ooi0vaars 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 
17-10 
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 

42-18 
40-15 
30-13 
-34-3 
29-17 

B .. 2 Poül0 "8 

LENS 10 
O,D,B, 3 
Vios 5 
Rijswijk 7 
Scheveningen 8 
Quiok 6 
B,M.T, 4 
Cromvliet 7 
Ooievaars 3 
Rava 7 

!LA Poule 17 

s.v.a.w. 2 
Quintus 3 
LENS 12 
R,A,S,3 

· Westerkwartier 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. 
Loosduin0n 5 
LENS 14 
Vios 7 
R.11.,S, 4 
G,D,A, 6 
Duno 7 
Cromvliot 6 
Wippol'd.er 4 
H,D,V. 3 
Olivoo 611. 

S,E,V, 5 
Quiok 9 
H, V, V, 6A 
v.c.s. 9 
LENS 15 

~1 Poule 31 

v.u.c. 13 
R,K,A,V,V, 12 
1fosterkwarti0r 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 
'20-17 

24-24 •. 

C-KLASSE QUIZ 

10-16 24-6 
9-1-5 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 

1-To0nsdag 21 november 1973 is de 2e quiz voor do C-klasso in do kantine van 
Spoorwijk georganiseerd. . 
1fogens 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 on Spoor-· 
wijk niet speelt. · · 
De stand na 2 avonden is: 

gespeeld wedst.r.punten fescoord0 Eunten 

Duno 2 4 52 
L,ms 2 4 47 
Laakkwartior 2 2 43 
A,D.O. 2 0 42 
Spoorwijk 3 2 58 
G.D,$,- 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 
11.00 uur 
11,15uur 
11,15uur 
10. 30 uur 
10.30 uur 

lfELPEN 

Quick·1 - Lens 1 
R. v.c·.2 - Lens 2 
Lens 3 - Or.Blauw 1 
Lons'4 - R.v;c.4 
Lens 5 ·- Gona 3 
Lens 6 -A.D,O. 7 

I 

! 
Sav.Lohmanlaan 
Schaap~og, Rijswijk 
V2 
V3 
V2 
V3 

ZATERDAG 15 december 1973, 
11.30 uur 
10.00 uur 

9.45 uur 
9.45 uur 
9.00 uur 

Quick 1 
Lens 2 
Lens 3 
Lens 4 
G.D.;'t.3 

Lens 1 
- Dynamo'67 
- Tedo 1 
- Dynamo 167 
- Lens 5 

1 

2 

Sav.Lohmanlaan .. 
V1 
V2 
V3 , 
Lsd.Hoofdstraat 

Zie voor kerstvakantie hot Ka-Ka programma elders in de'Lensrevue. 
1,FSCHRIJVINGEN: 

Schriftolij~: vóór vrijdagavond 18.30 u~r bij dhr.G.v.d.Steen;·Nunspeetlàan 303. 
Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 on 19,30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte), tol. 66. 13. 14 !Clubgebouw. 
In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen_ 8.45 on 
9.15 uur afbollen. Tel.66.13.14 klubgebouw. 

r ·,.,. 

'• 

Bij slechte weersorJstandigheden steeds eerst de afkeuringslijsten • 
raadplegen. Staat daarop bij. "Pupillen on lfolpon: 1 vermeld: "GOEDGE-, 
KECTRD", dan .steeds naar veld of punt van samenkoinst komen. IN DIT 
GEVAL ILG Efl. DUS NIET TELEFONISCH HORDE!f GEilTFORMEERD NAAR EVENTUELE 
AFKEURINGEN . \ 

1 Staat 1;,ij do afkeuringsadrc:,ssen bij "Pupillen· on Welpen" verr.ield: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moot als volgt worden·gohandeld: Voor do 
thuiswodstri-jdon aoet juniorenlijst worden geraaûploegd. Zijn-do wed
strijden van Lens 5, 9 on 19 goedgekeurd, dan gaan ook de Pupillen
on Welpen-wedstrijden op ons veld door. Uitsluitènd voor de uitwed
strijden mag in dat geval telofonisch worden geïnformeerd of hun wed
strijden doorgaan. (Tol.66.13.14,) en wol zaterdagochtend tussen 8.30 
on 9,00 uur.- l D E 0 PST ELL INGEN: { 

LEHS P 1 

L'JffS P 2 

LENS p l 
L:cl!S P 4 

LEITS P 5 

LENS p 6 

LElîS u 1 

LEHS w 2 

LEffS w 3 

LEHS w 5 

: 

Als vorige weck. Leider: Paul v.d.Steen. 
; 

Samenkomst: 
Als vorige weck. Leider: 1 Rob-IIoDfnagol. Samenkomst: 
10.15 uur. 

Als vorige weck. Leider: Otto Kortokaas. 
Als vorige weck. Leider: Fred de JCloyn. 
Als vorige weck. Leider: Dhr,Hoppenbrouwer. 
Als vorigG week. Leider: Coen :Hooghie1istra. 

11 .45 uur Lens
( terrain. 

Als vorige weck. Leider: nan:s 'zoun. Samenkomst: 10.45 uur. 
Als vorige week. Leider: Guus Reynen. 
Als -;origo weck. Leider: Lex v.d.M0<ir, 

' l • 

Als vorige w0ok, a0t A,v.Î3li tterswijk. Leider: Dhr;.J ,Riemen. 
Samenkoast: 8.15 uur. 

:,T.TENTIE LEIDERS Vfill PUPILLEN Elf lïELPilT ! ! ! ! , --====================---===---------===---= t 
liet is ons geblolcon, dat bijna allo leiders denken, dat het wodstrijdrappo't-t 
niet mag worden bosehrovon, zodat het de wook daarop weer kan tordon gebruikt. 
Tiot is van gr6ót belang., dat er spol0rsbeoordelingen komen, f 

8verd0r biedt dit forr:mlior do raogolijkh0id 001 con wedstrijdvor~lag to produceren 

.. 



çn eventuolo wensen, idooën, moningon 
, ro onderwerpen kenbaar to makon. 

on kritiek aangaande do opstelling of ando-

We hopen er dan oÖk in hot varvol~ op, 
uordt- ingevuld. 

dat hot forr.iulier zo volledig mogelijk 

Puweko. 

K.N.v.i._sEoirogolwodstrijdon_voor_junioron_on_;eu12i1!en. -------~------------------------------------------- ---
Voor dozo jaarlijks torugkorondo wedstrijden worden op de voorronden op vrijdag 
1 on 8 februari 197 4 gespeeld. De halve finales volgen op vrijdag 22 februari·, 
terwijl do finale op 15 r.iaart, ovenoens oen vrijdagavond, plaatsvindt. 
Por vereniging kan,worden ingeschreven ~et oen team van 8 jongens, verdeeld in 4 
loeftijdsgroopon, to weten:, , ; ,.; .. 
·· · ·1 21 pupillen ( 10 on 11 j;ia,r,)'. 

• , , • l 2 C-klass ers ( 12 on 13' jaar) 
2 E-klassors (14 en 15, jaar) 
2 A-klassers (16 t/r.1 18 jaar) 

Uiteraard heeft onzo vereniging ook ingeschreven voor deze interessante kwiz_, 
uaarbij do zo hoog nodige_ spelregelkennis kan worden opgehaald. . 
Op do vrijdagen 11 r:m/of, 18 januari 1974 worden de doelnomers uitgenodigd om 
enkele nuttige spelrogellessen met dia's te volgen·, opdat zij zo goed mogelijk 
voorbereid aan de wedstrijden zullen beginnen. 
Hij verwachten uiteraard cicn stroom van aanmeldingen. Haast jullie dus, er kunnoa 
por leeftij~sgroep maar 2 dàolnemers werden geaccepteerd, Een tolofoontjo naar 
dhr.G.v,d.Stoon (Tol. 39,86,94) of aanmelden bij oen van do Juko/Puwoko-lodon 
is voldoende~ · · 

S CIL\.KELPROGR!I.MMA AFGELOPEI'r ·ZATERDAG. ----====-======--=--==-======----===-
Afgelopen zaterdag waren or ca,35 pupillen on wolpon naar ons klubgebouw gokomon 
om elkaar te bestrijden op do diverse onderdelen in kornpetitioverband. 
Elk onderdeel werd goduronde tien minuten gespeeld. Daàrna verhuisden do.'toams'._'· 
,,eer. Ha.dat hot hele prograrar.ia was afgewerkt (pijl tjcis gooien, tafel voetballen 3J:, 
blaasvoetbal,. tafeltennis, flipperen on ringgooien) kwàrnon or vier teams als ,win-
naars uit do bus • 1 

Pijltjes gooien moost ui trnakon, wie do eerste prijs zou gaan opeisen. Na eon 
spannende finale waren het Richard v.d.Hook en Roy Lovoriks, die do eerste prijs 
race naar huis namen. On do algor.ieno hoofdprijs won Roy:mot 7-5 van Richard mot 
_tafel voetballen. 
Wij geloven, 9-at deze middag <;)rg geslaagd was on zeer zeker voor herhaling 
vntbaar is. 

scn:,KELPROGRAMMA VOOR A.s. ZATERDAG 
,\.ls zaterdag het gehele programna is afgokou.rd, kunnen allo Junioren, dus A-, B
on C-klassers vanaf 12.00 uur in ons klubgobouw terecht. 
Voor jullie zal or dan oen klavcrjas-bingorniddag worden georganiseerd, Dit spel 
gaat als volgt: 
oorst klaverjassen wiJ een ronde, dit zijn 16 spelletjes. Daarna wordt or binco 
gespoeld. Hiermee kunnen jullie punten verdienen of verliezen. Valse bingo's wei'·· 
den r.iet 500 punten bestraft. Vervolgens gaan wij weer klaverjassen enz. Wij ga(l;.1 
zo door tot ca. 17,00 uur. Do uiteindolijko winnaars ontvangen oen platenbon. " 
Meespelen in deze klaverjas-bingo kost helemaal geen cent on do C-klassors, die 
hot misschien niet zo goed kunnen, hoeven echt niet weg to blijven. Er wordt nl, 
oen groep C-klassors gevormd, die togen elkaar spelen, zodat ze niet tegen A-klas-· 
scrs zullen uitkomen. 
Wij rekenen op oen enorme opkomst, vooral van C-en E-klassors on wij hopen, dat d'.l 
A-klassors nu ook eens in grote gotalo zullen opkomen. 
Tot zaterdag. 

COCKTAILKOMPETITIE, 

Op Sinterklaas waren or geen wodstrij
don vastgesteld. Wel word or door 16 
paren gestreden om hot wintorkampioen
schap tafelvoetbal 1973, Hot word con 
spannende strijd, waarna Hans v.d. 
lUcuwonhuisen en Frank Lckahoha de eer
ste prijs in do wacht sleepten, dirokt 
gevolgd door Edwin Eykolhof en Jeroen 
v.d. Hoff. Deze middag was vreselijk 

geslaagd en is zeker voor herhaling 
vatbaar, 
A.s. woensdag 12 december vervolgen wij 
do oocktail-kompctitio om 14,00 uur 
met do volgende wedstrijden: 

14,00 uur Feyonoord-Eayern München 
tototip 1 

14.45 uur Ba~oelona-Ajax tototip 
15,30 uur A,C,Milan-Roal Madrid 

tototip 3 9 
::r: 



' 
Iedereen wordt om 13,30 ,uur verwacht. 
;,ls hot progrrnnma is afgokèurd, zal do 
I,V,B, wëor iets groots-organiseren, 
waarvoor iedereen hierbij weer is uit-· 
genodigd, 

PROGRAMMA· 
LENS-DAMES . 
-0:-0-0-:-0-0-

Wij rekenen op een totale opkomst 
d.w.z. 70 man bij goed- en af
keuring, 

I, V ,B." , 

• 

Aanstaande zondag 16 december staat oen uitwedstrijd togen I'.,D,K, op hot program
ma; aanvang 10,00 uur; sohoidsrochtor A,Mulder. Verzamelen 9.15 uur klubgobouw. 
vá.n'P,D,K, word onlangs do thuiswedstrijd verloren. Om do káns op een kam
pioenschap niet to verspelen, zal Lens ditmaal mooten winnen. Veel sukses! 
De wodstrijd tegen P.D,K, betekent voorlopig·de laatste voor do wlntorstop, 
Na 6 januari worden er weer kompoti tiowodstrijden vastgesteld, 
Stand C-klasse., , 

v.u.c. 9 18 Tonegido 
Rijswijk 10 - 16 v.u.c. 
.t1..D.O. 8 - 14 0 ,D.B, 
Scheveningen 9 - 11 Cromvliet 
LENS 16 9 - 8 Loosduinen 
lTcs tlandia 10 - 8 B,M.T, 
Quiok - 8 - 6 LENS 17 
R.v.c. 9 - 5 Quiok Steps 
v.c.s: 9 - 5 Velo 
D.II. C, 7 - 4 v.c,s. 
LaakkwartiGr10 - 3 Gona 

a'.D.c.P.Ih-- 8 - 13 ·S,O.A; 
Wes terk-..r. 8 - 13 lf,I.K, · 
ViCllJ 9 - 13 D.w.o. 
LENS 19 9 - 12 Quick 
n.M.s.n. 8 - 9 Zw.Blauw 
Ooievaars 8 - 9 Velo 
Rijswijk 7 - 8 K.M,D. 
Spoorwijk 10 6 R.v.c. 
Ec-So 10 - 2 s.v.a.w. 
Laakkwartior 9 - 1 LilTS 20 

Kranenb. 8 - 15 Duno 
LEN"S 22 8 - 14 Duindorp s.v. 
Rijswijk 8 9 diG IlaghG 
Flamingo I s 6 - 9 Scheveningen 
Triornph 6 - 7 . Ve.lo 
Velo 7 - 6 G.D.A. 
ToXn.s 9 6 LENS 23 
II,D,V. 8 - 5 Loosduinen 
Quiok Stops 8. - 3 Quiok · 
El.Zwart 8 - 2 Wilhelmus 

10 

10-18 
9-15 
9-15 

10-12 
10-12 
9- 9 
8- 6 

. 9- 5 
9- 5 
9- 3 

10- 2 

9 - 18 
'8 - 10 

. 8 - 10 
9 - 10 
8 - 8 
8 _. · 7 
7 4 
4 - 3 
4 - 1 
7 - 1 

9 - 15, 
7 -, 14 
9 - 13 
9 - 12 

10 - 11 
7 6 

10 - 6 
10 - 6 
9 - 4 
8 1 

t 

R,K.A.v.v. 
Vrodcmburch i Celoritas 
LEl'fS 18 

'V,V.P, 
II.B,,.S. ' ' 

·. L~akkwn.rtior' t 
rr.v.v. 
Quiok Stops 
R. V. C. -

LENS 21 
A.D.o • 
rr.v.v. 
Wilheli.ru.s 
Or.Blauw 
Vios 
R.A.S
Ooicvaars 
II.M,S ,II. 
Westcrkw. 

' r 
' 

i 
i 

. i 
' 1 

1 
' i 
' i 
1 

1 

1 
1 

8- 1.5 . 
9- 14 
9- 12 
9- 11 
9- 10 
6- 8 

10..:. 7-- -
7- • 6 

10- 3 
9- 0 

7 - 1.4. . 
6 - 10 
7 - 9 
8 - 9 
4 - 7 
7 - 7 
8 4 
7 - 4 
8 - 3 
8 - 3 

r 
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LEES de KaKa - kalender. =-=====================-
' , 
22 december 

23 dec01:1ber 
24 dccGinber 
25 december 
26 december 
27 december 
28 december 

29 december 
30 december 
31 december 

1 januari 
1974 

: 

BEWAAR deze pagina GOED ! i 
====== 

Filmmiddag voor Welpen en Pupillen om 16,00 uur 
voor de Junioren cm 20,00 uur. 

Bij algehele afkeuring klubgebouw geopend van 13,00 17 ,00 uur,. 
Klubgebouw dicht. ·GEEN TRAININGEN' ! ! ! 
Klubgebouw dicht. Fijne Kerstdagen, 
Klubgebouw open van 13.00 - 17,00 uur. Klavorjasrevanches. 
13,00 uur Vlaamse kermis voor lfolpen, Pupillen en C-klassers. 
13.oo·uur Tafeltennistoernooi voor B- en C-klassers. 
20,30 uur Beatavcnd voor A- en B-klásscrs. 
Klubgebouw open van 12.00 - 17.00 uur, Tegels leggen en snert eten,. 
Klubgebouw open van 13.00 - 17,00 uur. 
Klubgebouw dicht, Voorspoedig 1974, 

Oliebollen festijn (verslag elders in Lensrevue), 

:Ue Ka!Ca wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 1974 toe, 

Hieronder volgt oen toelichting voor allo eYenemcmten. 

Op zaterdag 22 december a.s. is hot klubgebouw bij afkeuring om 12.00 uur geopen~. 
Jullie kunnen je dan op allerlei manieren vermaken. 
Om 16.00 uur draaien wij dan een vresel~jk spannende film voor jullie in kleuren 
over het ruige leven van Robin Hood, In het voorprogramma hobben we ook nog enkele 
toppers voor jullie, zoals Daffy Duck, Pink Panthor on natuurlijk de alom bekcnic 
Woody Woodpecker, Dit belooft een grandiose middag te worden en we rekenen dan e:,;, 
op. een klubgebouw vol pupillen, welpen en hun leiders, 
1 s-Avonds draaien wij hetzelfde programma om 20,00 uur v_qor alle A-, B- ei\ C-klao•· 
sers en leiders. Wij hopon, dat jullie nu ook eens in grote gotalcn op zullen 
kor.10n. 
Zowel 's-middags als 1 s-avonds zijn de voorstellingen op alle rangen geheel grati:i. 
Op zondag 23 en 30 december is het klubgobouw geopend van 13,00-17,00 uur. Er~kai, 
dan van alles in ons klubgcbouw worden gedaan, Zo'n loog klubgcbcuw is toch ook 
maar niets. Dus alles, wat Lens is, dit zijn zo'n 700 leden, vul ook op de voet-
bal- en autoloze zondagen ons klubgcbouw. • 
Op 26 dccomber,·2de Kerstdag, kunnen alle klaverjassers in ons klubgobouw vanaf· 
13,00 uur terecht om mee to dingen naar een van de fraaie prijzen in onze· klavor
jasreva.nche-wodstrijdcn, Ook degenen, die niet aan do Korstdrivo hebben meegedaan, 
kunnen zich laten inschrijven. 
Op 27 december is er voor onze welpen, pupillen,011:c-klasscrs weer zo'n dolle 
dwaze Vlaamso kermis, waarin do meest rare spelen 'iforden gedaan, zoals schieten, 
balgooien tot en met pingpong bal werpen. Ook hier zijn weer iinkelo prijzen te win-• 
non. Elk onderdeel kost een stuiver of 5 oent, Er zijn ca. 20 onderdelen, 
De dag erna, 28 december, begint om 13,00 uur het tafeltennistoernooi voor de B
en C-klassers. Hierover hoeven wij jullie niets meer uit to leggen, De sterkste 
krijgt de eerste prijs. 
's-Avonds 28 december om 20.30 uur is er dan weer zo'n luidruchtige heerlijke 
swingende bcatavond voor alle A- en B-klass0rs. De Fair Imprcssion zorgt weer voor 
de 0odernste platen en Kw:iek Sport voor do hipste vrouwen, De entreeprijs is 
Fl,1 ,50 p.p. en deze avond duurt tot 01 ,00 uur. Te gek, zeg ! ! 
Op zaterdag 29 december vindt het grootste gebeuren in de Lonsgoschicdenis plaats, 
Alle liefhebbers en dat zijn er nog al wat, gaan dan vanaf 12.00 uur het tegelpad 
naar de tribune leggen. Tussen neus en tegels door wordt er in het klubgobouw 
voor do hardo zwoegers een verrukkelijke bak snert (erwtensoep) geschonken. Jo 
hoeft dus niet bang te zijn, dat jo koud wordt, Wij rekenen nu oens niet alleen 

. op de vaste medewerkers, maar ook op de rest van Lens. Als je deze heerlijke sno1•t 
niet lust, wat wij ons niet voor kunnen stellen, schenken wij wol wat anders. 
Op 30 december is het de laatste dag van het jaar, dat jullie de Lenskantinc 
van binnen kunnen bekijken. Dus verwachten wij iedereen van 12,00 - 17.00 uur, 
Op 31 december is het klubgebouw gesloten • . 
Wij verwachten, dat iedereen van deze evenementen gebruik maakt. 
Laat ons alles niet voor niets organiseren, Het klubgebouw zal deze dagen 
zijn met Kersttakken on oen Kerstboom. Alles is aan deze tijd aangepast. 

KaKa. 

versierd.. 
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DE LENS REVUE 
Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig ·en''''.fuiel 

J!,î-.;:<!jf,:.: : 

TERUGBLIK 

Een wederom voetballoze zondag bood uw voorzitter 
blik te werpen op het afgelopen Lens-voetbal jaar 
lichting wordt een veelbewogen jaar afgesloten: 

. . ,,,:, •. :·,, ' .. 
een goede,gelegehheid een terug-
1973. Met een zucht van ve~~• 

een jaar, waarin de fel begeerde promotie naar de tweede klasse KffVB werd bereikt, een jaar, waarin onze nieuwe tribune in gebruik werd genomen., 
een jaar ook, waarin een aanvang werd gemaakt met de uitbouw van ons klubgebouw. Zaken, die iedere buitenstaander de konklusie doen trekken: een suksesvol Lensjaar. Inderdaad, op technisch gebied en voorzover het de verbetering van onz0 
akkomodatie betreft bleven er weinig wensen over, 
Vanuit verenigingsstandpunt echter dienen wel enkele kritische kanttekeningen te werden geplaatst. 
Voor het eerst sinds enkele jaren dreigde Lens in oen ernstige bestuurskrisis verzeild te raken. Slechts na maanden van. moeizame formatiepogingen bleek het mogelijk 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 gekomen, dat hot heeft ontbroken aan voldoende en goede kommunikatie tussen bestuur en kommissies en bestuur en leden. Ook het feit, dat sonmige kommissies, yaak door onderbezetting en onvoldoende,modewerking van de leden, in hun door het bestuur gewenste taak tekort zijn geschoten, heeft meerdere bestuursleden een vraagteken doen zetten bij hun eventuele nieuwe kandidatuur. Dat eon zij het late oplossing werd gevonden is te danken aan het feit, dat, daartoe opgeroepen door de formatiegroep, toch nog oen aantal mensen bereid werd gevonden een taak(je) in de Lens-huishouding.te vervullen. In hoeverre het bij de 
laatste algemene vergadering opgeroepen nieuwe elan een blijvende impuls voor het verenigingsleven kan opleveren, zal 1974 moeten leren. Wij hopen, dat het mogelijk, zal blijken om samen met een aantal vaak jonge en enthousiaste leden het klubleven weer tot grotere bloei te brengen. Hopelijk zal de komend jaar .gereed te komen nieuwe akkomodatie hiertoe ook een belangrijke bijdrage loveren. · • Echter: do ,inbreng en interesse van alle leden, dus ook van u, zal hierbij onont-beerlijk zijn. · 
Ik hoop, dat in deze zin 1974 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 Kleij 
(voorzitter) • 

AKTIVITEITEN Rmm KERSTiiIS EN JAARWISSELING. 
In samenwerking mot Kaka, Juko en Puweko zijn voor de komende periode een aantal festiviteiten georganiseerd voor alle groeperingen- in de vereniging. 
Het bestuur nodigt u allen met nadruk uit om van uw belangstelling blijk to geven door acte do présence te goven en eventueel zelfs oen handje mee te werken. 
Voor nadere informatie verwijzen wij gaarne naar de publikaties elders in deze Lensrevue. 
Het klubgebouw zal voor do komende weken wat worden opgesierd met kerstversiering e.d., terwijl ook de muziekinstallatie zal worden aangepast. Een kleedje np de ta-.. ,., ., fels en een plantje zullen bijdragen tot een gezellîg~:geheèl, waarin wij ook u ho-

' pen te mogen ·b0groeten. Wij wensen u veel genoegen_. 
; 

Het bestuur; ... 
-.•" ·_. " .. ,,_., !-1:./•\1,.,, ,"t~ ~~~ UIST U . .••• ,. . . . . • ......,.~ .... ..,_,.. ·....., 

• • ; , ,l,.~Y"-~._··~ .. -._ .. • ·: dat de woensdagmiddagklub floreert als nooit tevoren ? Hiervoor ··komplimen ten aan Paul, Joop, Mevrouw v.d.Ilock en M0vrouw Könemann. ·-:....,_~: ·, 
dat de bar alles op zondag en woensdagavond goed reilt en zeilt dank zij de voortreffelijke zorgen van Tinus en Frank en hun trou:i:,e modewer~ers. 
dat voor hulp op zond2.g achter de bar nog stoeds con groot aantal· mensen wordt. gezocht, Hooft u niet eens in de zoveel weken oen' paar uur op zondag de gelegenheid een handje te helpen? 1 
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dat de krantenaktie afgelopen zaterdag weer goed van start i gegaan. 
Hee,t:t u ·JsraJ1t<;>ri-:,;:b_Ql•39,86.94 cm-µ wor~:,t _er snel yan af geholpEf_n! . . . • .· ,. --- ., .· . . • . -- . . . . t 
dat het· eerste elf·tal nog steeds oen goede positie op de ranglijst inneemt. Met 
uw sup1;orter~-~~€'::;.:_'.'.1oet -.die eers:~ klasse haalbaar zijn. j _ _ _ 
dai;1fi:j.al-g-0hélÓ-' ·a:fltciUring h0t: klubgebouw zowel op zaterdag als ook op zondag . 
voor u · is gqopend • : • . . _ _ 1 

--dat er op woensdag·-1 januari een nieuwjaarsborrel wordt aangeboden in het klub-
gebouw> . . , . [ 

1 
dat do oliebollen dit jaar gebakken zijn door Mevrouw Verva~t. 

ADRESWIJZIGING. 
634 B.Hoppenbrouwor naar de Meibloem 15, Wateringen l 
087 J.Brongor naar Wilgendroef 249, Voorburg 873913 

' KONTRIBUTIEJ. 
1 
f 

In verband met do feestdagen is or nog geen wanb0t,alerslijst gepubliceerd. Men 
heeft nu nog tot 10 januari de gelegenheid om te betalen, aniers wordt men be
slist niet meer opgesteld en moet de __ kontributie in zijn geheel worden voldaan. 
Neemt u ook hot 1e kwartaal 1974 mee·, want men moet nog steeds vooruit betalen.· 

DAT WORDT FIETSEN" ••••• 

Tijdens do voorbije autoloze zondagen hebben wc er al een beetje aan kunnen 
wennen: niet moer in de auto naar de wedstrijd, maar op oen alternatieve manier 
(fiets, bus, tram, lopen) • Wio denkt, dat dit vool anders zal zijn als do zondag 
woor voor auto's wordt vrijgegovon, zal bedrogen uitkomen, want mot 15 liter 
benzine in do week doen we niet al te veol. ' 
Vooral de oudere spelers kunnen zich nog wol herinneren, dat zij vroeger niet 
anders naar hot voetballen gingen dan met de fiets (Ja, die gooio ouwo tijd ••• ), 
Daaraan zullen we opnieuw moeten wennen. Tenzij wc erin slagen eon listig opge
zet autoplan op te zetten. Hot lijkt zinvol, dat vooral onze seniorentoams zich 
daa~over tijdens de komende feostdagen bezinnen. Poolvorming kan ons redden, 
De energiecrisis dreigt holaas ook de financiële positie van do sportv:eronigingen 
aan te tast0n: hogëre·prijzen, geringere inkomsten. Voor LEN"S komt dit extra 
ongolegen, omdat voor dit verenigingsjaar toch al een grote financiële inspanning 
word gevraagd: in verband met do thans in· uitvoering zijnde bouwplannen. Hot be
stuur vraagt zich ondertussen af, waarom sportyorenig_ingon geen mogelijkheid heb
ben gekregen tot hot bemachtigen van extra benzinebonnen. Ga maar na: talloze 
vorenigingsfunktionarisson zijn wekelijks VRIJWILLIG in do weer om onze klup 
draaiende- te houden. Hoe moot dat straks, n.ls · de benzine op de bon is? 
We kunnen hot verenigingsleven niet stopzetten, Daarom is hot eon (tijdelijk) 
gelukkige bijkomstigheid, dat voor de meeste elftallen eon winterstop heerst. 
Trainingen gaan echter gewoon door, want we kunnen ons niet veroorloven ons na do 
winterstop als oliebollen over hot veld te bewegen. · l ,-,_ 
De energiecrisis maakt het noodzakelijk de uitgaven van onze

1
voreniging good in 

do gaten te houden. Daarom zullen niet moor op zo ruime schaal als voorheen auto
bussen,kunnon worden gehuurd. Als we dat toch zouden doen, dan zien wij.'h§'t or 
van komen, dat onze penningmeester z_ich wit weggetrokken van I doffe eilende in zijn 
eigen schatkist opsluit uit angst voor de algemene ledenvorg9-dering_. . -
Hot gemeentebestuur hoeft ondertussen op alle Haagse sportverenigingen een beroep 
gedaan zuinig te zijn met energie, dus ook mot bijvoorbeeld trainingsverlichting. 
Wij kunnen niet e.nders, _ dag:.aan çlezo oproep gehoor geven doof de trainingsver
licht;i.ng als het maar eve.u •• Js~;n~;l,:Q,c,hts voor de helft te ontstleken • 

. ,noat _ G.H. 
WINTEIDCI\MPIOllNSSCHAPSBORREJL. 

Op dinsdag 1 januari is ons klubgebouw 
van 13.00 tot 17.00 uur geopend. U kunt 
d ,n, onder hot genot van eon borrel on 
eon oliebol, hot bestuur on de vereni
ging do beste wensen doen toekomen voor 
het komende jaar. Hot borreltje on de 
oliebollen worden u aangeboden door onze. 
drie winterkampiàonon van dit jaar Lens 
6 senioren en Lens B 1 on 2 junioren. 
De Kaka heeft deze elftallen, die u dus 

'): ,_ .... ,,., ':~ ... 

tegelijkertijd mot dit kampioenschap 
kunt feliciteren, ,:bereid gevonden om 
deze dag mot hun dames luister bij to 
zetten. Laat deze mensen niet in do kou 
staan en kom dinsdag 1 januari oen uur
tje naar do Hengetolaan. Uit goed geïn
formeerde bronnen;weten wij, dat do o
liobollen dit jaar bijzonder lokker 

_zullon zijn. j 
Avcrochts. 



AKTIVITEIT:EN OP ZONDAG, - ,. 
,Wat is er bij Lens te doen, als zondagii het voetballen is afgekeurd? U weet, dat 
Kaka iedere week in de weer is om voor die zondag iets te organiseren, Er valt 
dan van alles te doen, o.a. klaverjassen, .tafeltennissen, flipperen en nog vole 
andere dingen. De gezelligheid op deze zondag begint echter te.laat, om ongeveer 
half 4 begint de kantine pas vol te lopen en als u weet, dat er om 5 uur wordt 
gesloten, dan kunt u zich wel· indenken, dat er om 5 uur leijke gezichten worden 
getrokken. Maar '"barkommissaris" Titus v,Zilfhout is onverbiddelijk, Immers, hij 
begint .1 s-mqrgens om 8 uur en wil nu ook wel eens naar huis. Do Kaka heeft in 
samenwerking met het bestuur gemeend eon oplossing voor.dit probleem te hebben. 
gevonden. Er kan na 5 uur nog door worden gespeeld, indien er voor verschillende 
taken, die dan moeten worden gedaan, mensen worden gevonden, Wij denken hier. 
bijvoorbeeld aan men~en, voor achter de bar, die Tinus kunnen assisteren,_ 
Tinus zelf heeft dan· alleen maar zondsgsmorgons· te openen eri 1 s-avonds - bijv. om 
6 uur of half 7 - weer te sluiten. Ook denken wij all!l oen zgn. "elftal van de 
lleek", Dit is een elftal, junior of senior, dat per toerbeurt wordt aangewezen 
om verschillende taken die week ten uitvoering te brengen, De leiding van dit 
elftal en Vll!l de mensen, die achter de bar staan, moet dan in handen zijn van 
één man en uiteraard lijkt Titus ons de meest aangewezen persoon voor deze funktie, 
Heeft u interesse voor deze _funkti.e .achter de bar of ziet u· -hèt wat betreft zo'n 
elftal van de week W!'l zitten, of heeft u andere suggesties, meldt u zich dan 
bij de !Glka - de namen van deze mensen ziJn bij U bekend - of geef u op bij Titus 
of het bestuur, lfij rekenen er op, dat Lens ook een vereniging wordt, als or niet 
wordt gevoetbald op zondag. _ 

:HE BEPAALT EIGENLIJK DE SFEER IN: LENS ? 
Er wordt wel eens geklaagd, dat er in 
onze vereniging geen sfeer meer zou 
zijn, llie bepaalt dit eigenlijk? 
Do leden, die op vootballoze dagen 
nooit aanwezig zijn of die nooit eens ~ 
op een kontaktavond komen om te klaver
jassen of dool te nemen aan eon of an
dere door de Kaka georganiseerde 
"happening" ? 
Neo, deze wegblijvers hebben geen enkel 
recht van spreken. Dit geldt ook voor 
de junioren, die afgelopen zaterdag 
do Kaka voor Jan Joker lieten staan 
mot de goorganisoordo Klaverjas~drive 
en bingo. Uaar bleven onze A-, B- en C-
klassors? Waar waren do spelers, die 
zo graag praten ovèr do sfeer bij Lens? 
BOUWAKTIVITEITEN, 

Averechts, 
Er was nu gelegenheid iets van die 
gezellige sfeer te proeven, De Kaka 
had voor eon leuk programma gezorgd 
met mooie prijzen en er was goede 
muziek. Nee, de pupillen en welpen 
deden het vorige· week beter, die· 
zorgden met behulp van de Kaka voor 
hun eigen sfeer. 

G.:S.v.d.Stoen. 

In togdristolling tot hetgeen wij u vorige week berichtten, zullen or deze maand 
nog geen verdere bouwa.ktiVitoiten plaatsvinden,. Door inteI'!lo moeilijkheden-· 
bij do aannemer kunnen wij volgens bouwcoördinator Cor Foeter~ pas· weer volgondo 
mall!ld beginnen met de· bouw, Wij hopen, dat u hier ·begrip voor zult hebben.· 

MDDEDELINGEN VJ\N DE SEKO, 

HEDSTRIJDPROGRAMMll 
SENIOREN 1 - 2 - 3 

Averochts, 

Als gevolg van de diverse afkeuringen is hot wedstrijdschema danig in de war ge
raakt, Daarom volgt hieronder het wedstrijdprogramma voor senior,m 11 2 on 3 voor 
do eerstkomende tijd: 
zondag 23 december: zond~ 20 januari: zond~ 3 februari: geen programma lakwa 1 Lens 1 dhl 1 - Lens 1 
woensda!r 26 december: vos 2 lens 2 mussohen 2 - lens 2 

lens 3 vrij lens 3 - naaldwijk 2 g0en programma 

zonda!r 30 december: zondag 27 januari: zond~ 10 februari: 
lans 1 bl zwart 1 texas 1 lens 1 gocn programma 
lens 2 - gouda 2 . 

lans 2 rfc 2 
hbs 3 lens 3 odb 2 lens 3 3 
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zondag 6 januari: zondag 13 januari: 4 
velo 1: - lens · 1 · :.:, · · ·' lc,ns ·1 ~ ·•naaldwijk 1 l 
dhc 2 - lens 2· lens 2· - ckc 2 · 
lens 3 - hrnsh 2 .. ,, pdk 2' _; · lens 3 

Aan doz0 programmering kiin me~ zien, dat de knvb voor 3 f0bruari h.0t programma ' .- • • ' . ' ,,,. 1 van 9 decemb0r ho0ft ing01ast on voor 10 februari het programma Va.tl 2 decemb0r. 
Opmerkelijk .is weer hot: grot0 aantal"ui tw;edstrijdon vqor. het ~ers te ,Als dit pro
gramma is afgewerkt, dan resteren voor· het eerste· nog slechts [twee ui~wedstrijden 
(Vorburch on Lugdunum on maar ,liefst 5 thuiswedstrijden: LFC, 1Lugdunum, RKAVV, 
T0xas Ol'.l Uilhelmus , , , , , , , , , , • • • · ' 1 · 
(wie mog geen seizoenkaart"h0eft, kan or dus nog best eentje kopen). 
OPSTELLIN'G 1Etis 3 voor' 6:· Januari 1974: 1 
als bekend 
met B.v,d.1,ans·,,' 

F,Disse1dorp 
J .de Waart· · 

· Lens 4 

. ' . J,de Waart naar 3, 

ZA.ALVOETBllLTOERNOOI SENIOREN 6. - 7 - 8 ZONDAG 6 Jil.NUARI 

t 
1 

1 
' 
1 
1 

Op zondag ·6 januari zullen drie seniorenteams, t0 formeren uit
1 
hot 5e, 60 en 7o 

scn.ioro·nelftal doelnoracIT" aan het door do KNVB Afd,Den Haag te organiseren zaal
voetbal toernooi in de hallen van de veiling Westland-Noord te Pooldïjk '(per auto 
to bereiken via de Nieuwe Weg). De wedstrijden beginnen om 10 .00 uur. Men dient 
uiterlijk een half l.iur·--oerder aanwezig te zijn. Elk team bestaat uit 5 veldspelers: 
men mag tijdens de wedstrijd 3 spelers wissolen, Men dient het legitiraatiebewijs · 
bij zich te hebben, De finales beginnen om 15.45 uur, De poule:,.indeling is als 
volgt: 

Poule 1 Poule 3 Poule 5 ~ ',f''•·"I 

LENS 6 LENS 7 LENS 5 
BMT Naaldwijk Wilhelmus 
RKDEO HvHoliand Vogel 
Duindor:p Taurus DZS .. ,,. .. DHBRK HDV Marathon 
GRVC BMT WIK. 
Texas/DHB FC Den Haag'65 Den Hoorn 
DZS DZS BMT 

De drie aanvoerders hebben intussen de uitnodigingen in hun 
deelnemer is er 0en exeraplaar van do zaalvoetbalsp~lregels 
De inschrijving met drie elftallen voor dit-·toernooi wordt 
bij gebleken enthousiasrae zal in de toekomst _racer voor dit 
worden ingeschreven, 

l 
1 
1 
! 

1 . 
bezit. Voor elke 

beschikbaar. 
gezien als exp0riraent: 
soort aktiviteiten 

1· ·. . . . .. 
Uit bovenstaande publikatie blijkt, dat voor dit toernooi is i:ngeschreven·"l'éS]), 
hot 5e, 6e en 7e elftal. . · · · j · . · · ' · 
De speler:'.', die zich destijds voor deelname aan dit toernooi b}j hun aanvoerders 
hebben opgegeven, worden óp 6. januari 1974 uiterlijk 9,30 uur bij de Veiling , , - '·'• ' l West-Nédorland te Pooldijk verwacht. Toegangsbewijzen zijn in het bezit van de 
aanvoerdÓrs. · · · j 
AFSCHRIJVINGEiT: v66r 3 januari 1974 bij de betreffende aanvoerders.--'-· 

'!' 
Kleding voor zaalvoetbal: l 
Op het veld verschijnen de spelers in hun gebruikelijke tenue echter·met ·gyn-·of 
basketbalschoonon in _plaats van voetbalschoenen (gaarno reservèlshirts meenemen),.•· 
Aa.ngczien als regel he.t vervoer por auto zal ge.beuren, wordt dè verenigingen· 
geadviseerd d0 spelers in hun voetbalplunje gestoken te laten instappen mot daar
overheen een trainingspak en/of een jas on shawl. Dit als praktische oplossing 
voor het.,bes.taaride gar.cJ,erobo-probleom•. • :... . ... - ,.... i · 
UINTERSTOP · ========== l .. 
Voor de Junioren is de eerste helft van de kornpotitie afgeslotc:in, Als de weergoden 
het toelaten, starten wij op 12 januari a,s; (A _1 op 5/1-74) w0er om de reeds 
veroverde goede posities· te handhaven of to vorbe·ti:fron, t · 
Voor enkele elftallen hebben wij voor a,?· weekend en voor het,we0koind 29/30 do
c0mber a.s. oefenwedstrijden vastgesteld, Dit is de laatste Lensrcvue in 1973, 

j 



.. 
Kijkt dus goed naar de programma's voor 22/23,en,29/30 december.en bewaar deze 

, Lens revue, 

11.30 uur( 
( 

. . FILM .ZATERDAG ... 

13,00 uur• Lqns. 16 ·- H,M,S,H, . . . . 
13,00 uur. Lens 18 - Westerkwartier 

!CONTRIBUTIE AI'.. ,BETM'1D ? =========-============== . ~ ,· . . ' . . 

V1. 
V2 

' . 

.. 

Schriftolij~: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dh~,G.v,d,Stecn, Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch vrijdagavond tussen 18,45 on 19,30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8): dhr,J ,Hop, tel.94,41,59 · 
B-klassers (9 t/m 15), dhr,O.Kortekaas, tel,67,40,40 

. C-klassers (16 t/m 23): dhr,R,Bê.cker, tcl.55,94,77,~ 
In noodgevallen kunneµ de junioren nog op zaterdagochtend· tussen 10,30 en 11 ,00 
uur afbellen bij dhr.G,y.d.Steen, tel. 39,86,94, 
;~FKEURINGEN: De spelers van Len~ Hi kunnen bij slechte weorsomstan·dighèdei;;;,J;'j;;;;i 

, na 12,00: uur informeren, of hun wedst;r'ijd ,do9rgaat,1('j:'e'1,'.-:66,l3:..14), • ~. ~. ·'",- ·._ • .ç,\c:,.L•,:.,•n•/'.• . ..-,,,,:;•,. ••••~ ~ . .- ':/;• __ ,..-1. .: '_• -·~••• ·•_.,-•·;,<: .. ,:.•:r,•-,""1•,.,,,.•T• r•,;•,rr,'. KEEPERSTRAINilTG: .. v.ri jdag '18.30 .. uur voor , S ,Bruims; J. van' K!êfof en·• R;Bergcnhe.: ·-·· .- .• ,_.ftL' ...... , .• .,_,.: •• r.·!.:OJ.., f.~"-- ~" __ ..,,,,, ,.,. ' ... "-.; n·egöuwcn •"·. -~:-··:·- !i.,•CiL[/ ~J-::.:!IHL1.t ~-::,:;f,,i-'.:'.;~ 

. " .... Bij VGrhinderi.ng belle~ 29:,24,96, ·:, • .. ëe.,L·,·î ,:;i, ücLE:,•:u ·· ,'.'. •;_;;•:;V Jé:',,C ::·lL ....... i._,'-•~•-·~·-·i""' ·-- - --. !.l-,,t· .. f:-.::Jé~ r:\·- ~,Tj1' /::~':',1 

ZATERDAG 29 deqembcr,-1.973, -;, ,,; :• : .. 
.ti.1. ·,, ~ . .., ---- - .. ----

14,30 uur A,D,O, 2 - Lens 1 
14,JSpur,r Lens )9,c<s; dQ.uick: S'tèps 5' 
14. 15 uur Lens 10 •- R:v.c. · ' · · · 
14, 15 uur Lens 11 - A,D,O, 
1 3. 00 uur lfos tèrkwÓ.rtièr - Lens 16 
13,00 uur Lens 17· - A.TI.O, 
13,00 uur Lens 18 Quick Steps 10 

, 
AFSCHRIJVIIWEN: 

•~ ;; r· ~ . 

- · - ~21;•iI·t:,f 
·: i .. ~ •· , ::,~· i .L .- ' ·i:~ . .- ,. /.-~--. ::~:· '·· ~-:~:r:r ·~ ~/:~~~-J- ~>~L,i~:·:· .~,·~.[•~ ·~ 

Zuidel;'pn.rk_i'" ,~ •·rf'·r - -,~ -.J ,;'· .. 3._ J ci· 1 
".1,'' .. ;·_r "v1 -'- -~:'-".1..~~ J :~~'.~ -~:. ~1:r··l-,~:r•:' •I 

V2. 
V3 
Duinlaan 
V2 
V3 

DENK lu\JIT DE KONTRIBUTIE 

Schriftelijk:. vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G,v,d.Steen, Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte): A-klassers (1 t/m 8 ): dhr,J,Hop, tol. 94,41.59 
B-klassers (9 t/m 15): dhr.D,Kortekaas, tel,67,40,40, 
C-klassers (16 t/ra 23): dhr,R,Becker, tel.55,94,77, 

.In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11.00 
uur afbollen bij dhr. G.v.d.Stcen, tel,39,86,94, 

' AFKE!JRil'l"GE!T: De junioren ]runnen bij slechte weersomstandigheden na 12.oo·uur te-
lefonisch. informeren, of 4eze wedstrijden doorgaan, Tol,66.13.14, 
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KEEPERSTRAINING: vrijdag 28'-l2~ 1 73 voo,r. C,Harland, F,V.erbarcindse en S,Bruens. 
~ P. S TELL I U~~~Ev;:h~nd~ring ,bellen 29.24.96. 1 
LEtrS'î~ ,' O:[!stolling wórdt na' de training bekendgemaakt. Leider: Dhr,C;Franke. ---.,-, 's'ámenkomstG~' ·zondag· 23/12 <' 13:,15 uur Lens-terrain. '' ·•· · zaterdag 29/12: 13,30 uur Lons-te:rroin. 

B-Klassers 29/12-73. ·. '· . l 
LENS 9 : als bekend. Leider: Dhr.J,Zoot, 
LENS• 10: _a],s !)okend. Loider: Dhr'.u .Drabbe,. ,,··,: 

L]NS 11: als bokenci-; Le.ider: Jlhr. W .Kouwenhovon. 
. , .. ,. 

LEES HET KA-KA NIEUWS,t,i ===================== . 
C-Klassers 22/12 en.29/12, 

' • 
' ' . t 
• 

. LENS 16: F,Fortman, W.F:rantzen, R,v,Loon, ·A.Overgaauw, R,N°oordoloos, P,Valkonburg, R,Vorstoeg., C,Vormeulen, M,v,Baggum, Th,v,Luxembu:rg, R,de Key~or, J,Riemen, Leider: Dhr,O,Kortekaas, Samenkomst: 29/12 12.00 uu:r Lensterrein, 

LENS 18: IT.du Chatinier, il.Maas, R,Poreira, T,v.d.Tol, H,Vink, R,v.Eyk, H,Hoppenbrouwers, F.Scholtes, A,de Jong, L.Straub; .J.v,d.Brande, J,Engelen, D,Pronk. Leider: Dhr,J.Colpa. · 

C-Klassers 29/12. 
' LEES HET KAKA NIEUWS =======-==--=-====== LENS 17: C.v,Beek, R.Bon, W,lloynen, E,Kauderer, A,Koevoets, P,Lelyveld, S.v,d. Meer, W,Valontin, F,Verbarondse, P.v.d.Burg, P,Luoas, O,Huis; F,v,Vol-zen. Leider: Dhr. 1f • .Michels. • . :,1 

'ZATERDAG FILM· i --==--=-==---
ZAALVOET:ffALTOERNOtYIEN; .. 

1 
. . 

.. ' ~ .•· .. 
Orizè ve;~ni~ing heeft ingeschreven" ·voor do door de· K,N. V. B;·,~oor B-IQ.assers, . Pupillen en '1folpen georganiseerde zaalyoetbal-toernooien, {-.. Tweé B-toar.is gaan op zaterdag 22 december a.s. in de veilinghallen WestlandNoord te Poeldijk tegen.de toarris van Devjo, Dynamo'67, H.M,S;H. on Hoekse Boys. Elk team bestaat uit 4 veldspelers en een keeper, Daarnaast is hot toegestaan 3 ·wissolspel_ers in te ·zotten. ' Aanvang van het toernooi 11 ,30 uur. Het ià echter verplicht oen half uur van tevoren aanwezig te.zijn, .i Dé.volgende spelers worden ·om 10.15 uu:r bij het Lens-terrein verwacht. 
Team A: A.v.Velzon, P.Perreyn, R,v.d,Laan, M,Wolters, S.Brard, A. 1 s-Gravendij~, P.Hop. Leider: Dhr.J,Zoet. . , · '· · ' . .. .. . .... . . ............. _ .. ,.. i . . Tcrnm B: J,Bronger, O.Borst, E,Landman, T,de.Kok, C,Schonkels,:. A;v,KJ.eef, B,de·· 

Ni~t. ,Leider: Dhr,R,Bccker. • ZATERDAG- FILM . :·,t · .. ·, 

!fot toernooi Yoor Pupillen on Welpen is op 26 januari a.s. 1 Bijzcndèrhédon hierover volgen nog. ,.Yoorts · za:). óp ·maandag 7 ji:inuári a.s. in do Lindoduinhal to Schèveningen één A-te.im deelnemen aan · eori toérnooi, 'waàrin ook · Celoritas,•Rijswijk, A,D.O. erl Sch~vorlingen uitkomen. Ook hierover volgen in do volgende Lensrevue nog -~e ve::d_êr_~ .. b,ij,"<:mderhcdon. 
C-KLASSE~Ç,UIZ~ ·· ' . 

' ;,fgelopèn woénsdag 12 decemlier is do derde ronde gehouden. ' .. . . . 
Duno verloor zeer verrassen<i•van G,D,S.: dit lietekonde, dat, als wij van G:·n.s. zouden winnen, alleen aan del kop zouden staan. 
We spifoldon 'de 'laatste wedstrijd en het zag er na drie spelle:tjos niot ·best voor ons"ui t. We stonden mot 15··8 acht_or, .. · • i · Hot laatste onderdeel ,nml. a=d:rijkskunde moest dus door Harry Planken on Win-fried Valen.tin worden· gewonnen. I · · Tot g;r:_otQ verbazing van iedereen wist Harry Plankèn álle· v.i'agón ( op 2 na) goed to beantwoorden: dit botokendo oen 15-8 overwinning,voor·ons,: 



De stand is nu: gespeeld wedstr,punten f:iesc. pun t0n 
1e Lens 3 6 65 

(2e Duno 3 4 71 
( 30 Lakwa 3 4 63 

( 40 Spoor.,, 3 2 ,58 
( 5e G.D.S, 3 2 55 

6e A.D.O. 3 0 58 
Do volgendo avond is 2 januari 1974, 
Aanvang 18.45 uur Spoorwijk-kantine. 

Leidor: 
Al\lTVOERDERSBIJEENKOMSTEN, 
Op donderdag 17 januari 1974 wordt door. de K,N. V ,B. eon bijeenkomst voor aanvoerders uit de A- en B-klasse van de juniorenkompotitie gehouden, Als spreker 
zal de heer W,v,Zijll, sckretaris van de N.S,F, optreden. Deze spréke~ weet ovor do sport en zijn achtergronden oen boekje open te doen, Het belooft dus een j_n
toressante avond te worden. 
Over deze aktiviteit volgt nog nader bericht, doch wij zouden het op prijsstellen, ~ls de desbetreffende aanvoerders er alvast rekening mee houden, 
Aanmeldingen bij dhr,G,v,d,Steon, tel,39.86,94 of bij een van de Jukoleden op 
het terrein, 

K,N .V,B.-KWIZ, 
Het aa'ltal aunmeldingon was nihil. Wij vrezen, dat wij weer moeten gaan zeuren om deelnemer~ voor de op vrijdag 1 februari a.s. van start gaande spelregela-vonden. Vorige weck gaven wij alle bijzondcrl).eden. · 
,',.anmelden bij dhr. G.v.d.Stccn, tel.39,86,94 of een van de Juko- of Puweko-
1,Sden op het terrein. 

TRAD!INGEN, 
,llle trainingen voor junioren, pupillen en welpen komen op 24, 25, 26 en 31 
d0ce11ber te vervallen, 
Uitzondering hierop geldt voor de B-selektie-groep, die op 24 en 31 december wel traint, 

.. De aanvangstijd is echter gesteld op 16,-- uur. Voor deze 
in geval v1:n verhindering af te schrijven tussen 15.00 en 

trainingen. dient me!), 
15,30 uur, Tel,66,22.93. 

KR..\lTTENAKTIE. 

Zaterdag 29 december worden er weer 
kranten opgehaald, Als u een lading 
hooft, bol 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 de container op het veld worden ge
deponeerd. 

WINTERSTOP =;::;=;::;====== 

Maak de container vol, is een spreuk, 
die eigenlijk voor ieder~en geldt, 
Ook mensen, die ni_et 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 weergoden hot toelaten, zullen wij voor zoveel mogelijk elftallen oefenwedstrijden- vaststell-on, 
Dit geldt al voor de zaterdagen 22 en 29 december. Deze Lensrevue is de laatste 
in 1973: bewaart hem dus. goed, want_ ook het -programma voor 29 december s-taat er ir;, 
KOMTRIBUTIES, 
Ouders, wilt U er a.u.b. voor zorgdragen, dat de kontributie ove.r het 4e· kwa,;taal: 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 kwartaal 1974 betalen,· Bij voorbaat onze dank. · 
DE PUWEKO WENST ALLE PUPILLEN EN 1-IELPEN, HUU OUDERS EN ALLE OVERIGE LEDEN PRETTIGE FEESTDAGEff EN EEN VOORSPOEDIG 1974, 

PROGRAMMA PUPILLEN Elf WELPEN 
i'UPILLEN 

z:,TERDAG 22 deoe• ber 1973, Terrein: 
12.00 uur H.B.S, 1 - Lens 1 Daal en Borgselaan 

7 



13.00 uur Lens 3 
12.00 uur Lens 4 

:- H.B.S.3 
- H.B.S.4 

V2 
V3 

LEES lOO KAKI\.-NIEUWS 

HELPEN 

ZATERDAG 22 december 1973. 
12.00 uur Lens 1 
12,00 uur H.B.S.1 
12. 00 uur Lens 3 · 

- Laakkwartior 
- Lens 2 
- H.B.S.2 

LEES HET KAKA NIEUWS 

AFSCHRIJVINGEN: ' ' 

KONTRIBUTIE AL BETAALD ? ------------------ - ----

Dael en Borgselaa.n 

ZATERDAG FILM 

~~~iftelij~: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d.Stoen, Nunspeotlaa.n 303. 
Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 en j9.30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte), tel. 66.13.14 Klubgebouw. 
In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 8.45 en 9.15 uur afbollen. Tel.66.13.14 klubgebouw. 
AFKEURINGEN: Bij slechte weersomstàndighoden mag telefonisch worden geïnformeerd, 

of de wedstrijden doorgaa.n.(Tel.66,13.14.) on wel zaterdagochtend 
tussen 10.45 en 11.15 uur: · 

PUPILLEN 

ZATERDAG 29 december·1973. 

11,30 uur Westerkwartier 1 - Lens 1 
12,0Q uur _Lens 2 - Quick Steps 1 
11 .00 uur Lens 3 - Westerkwartier 4 
12 .00 uur Lens 6 - Quick Steps 5 · 
DEN'K ÀliN DE KONTRIBUTIE 
IJELPEN 

ZATERDAG 29 december 1973. 
1 3, 30 uur Quick Steps 1 - Lens 1 
11 .00 uur Lens 2 - Westerkwartier 1 
11 ,30 uur Uestorkwartier 3 - Lens 4 
13,30 uur Quick Steps 3 - Lens 5 
AFS CHRIJVIlTGEN: 

Terrein: 

Duinlaa.n 

Nijkerklaan 

Duinlaa.n 
Nijkerklaa.n 

Schriftelij~: 
Telefonisch : 

- . . . 

vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr,G,v,d.Steen, Nunspeetlaan 303. 
vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte), tel.66,13,14 Klubgebouw. 

In noodgevallen kunnen do pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 8,45 en 9,15 uur afbellen. Tel,66.13.14 !clubgebouw, 
AFKEURI!rGEN: Bij slechte we0rsoostandigheden mag telefonisch worden geïnformeerd, 

of hun wedstrijden doorgaan.(Tel,66.13,14,) en wel zaterdagochtend 
tussen 10,00 en 10,30 uur, 

DE OP 'STELLINGEN: 
LEN'S P 1·: Als vorige week (voor 22/12 - 29/12). Leider: Paul v.d.Steen, ==-"--

LENS P 2 

~~l~_!:_J 
LEHS P 4 

LEN'S 

8 

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). Leid0r: Rob Hoefnag0l, 
als vorige week ( voor 22/12 - 29/12); Leider: Otto ICortekaas. 
als vorige week (voor 22/12). Leider: Fred de Kleyn. 
als vorige week (voor 29/12). Leider: Co0n HoÓghiemstra. 

. ' 

'• -



• 

LEffS W 

.. , 
1i. ' . • 

. LEN"S W 2 

LENS 1-1 3 

LENS W 4 

" 1 

\ 

als vorige week, zowel voor 
Samenkomst: ,29/1,2 12,45 uur 

• 

22/12 en 29/12. Leider: Hans Zoun •. , 
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. 

LEN"S W 5 : als vorige week, alleen voor 29/12. Leider: Dhr.J,Riemen. 
Samenkomst: 29/12 : 12,45 uur Lens-terrein. 

l:fOE!fSDAG!HDDAG ! ! ! ! ! ! ! ================-===== 
Door do grote wateroverlast houden de we'dstrijden afgelopen woensdag 
niet doorgaan. 
Hot I,V,B, heeft besloten om voor a.s. woensdag 19 december een meesterlijke 
bingo te houden, waarbij eon grote hoeveelheid prijzen aanwezig zijn, 
Wij verwachten dan ook een maximale opkomst, zodat de enorme hoeveelheid ar
beidsuren, die hot ·I,V,B, a= do organis.atie van de woensdagen besteedt, deze 
keer niet tevergeefs is geweest. 
Iedereen moet om 14,00 uur aanwezig zijn. 

Uoensdag 26 december zal het I. V.B. niets organiseren, Het klubgebouw is wol 
van 13,00 tot 17,00 uur geopend. Woensdag 2 januari zal er weer een spelmiddag 
worden geo.rganiseerd. Dus dan is iedereen ook weer om 14.00 uur aanwezig. 

Tenslotte wenst hot I,V,B. alle 'pupillen en welpen prettige Kerstdagen en 
een gelukkig 1974, 

r.v.B. 

• 

.. 

' L 
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-" '"" --,-···-----•-·----· ___ ..._, .. _, ____ -----·--··- -··--···- ~--·· ___________ ,;.,._-----:-,-· 
; 

, .. DE LC:fl.:0 '"lEVUE . . 
\Jnëkci'::.aè; v2n. de \/.J..Jtllul·Jsre.r,iging Lenig en Sns.l 

.,_ '. ," ., _;·;.-. ___________ , ______ , -----·----------- -· ~--·"•""'"- ___ ,. ·. . : 
:..._ ' -

.' ~-:i2'.--~ 1.ir:, _MI_EU:.J~'i .. ~i'.R'SU.::N_s.sr,L-~ 6 ·,_ o .• 

•J1·1 1:Jft1J ·hs·:: ·sus~Cn:-..- vàr1':_ ·r\1m·.: -Jû:·1 =::n;r:_ium~ füï!1~ L. dG Boe:, Architektèn-
1 - 3 · · • , · a· ,- ·,· · 0 c· - · H· · k t _·.1~-a .:i" -r:-.J~1:8~12.~· 1\)i· 1-r.·1·, ,c~ :!OL'l.;3C.i7 :·a;T!c ·,LSSe.!.u• rp" re.ering _ an oor-.· 
i;~r.tLh.ir·J_::., v:d~ Heîjden,· f:1rr•~ P~· Ju~·rL-r.i1.1ns; fn[11, P ... v. LtJxemburg, R.· van,;· 
11.-:~·;tv-:.:i.~n-Koe,'":J~:,._:u en r~l., de Larige, fi::f~C:.! STPJ-\GC ELEl<TflO, C.ock en Dudiè; :. 
l; ·: :-H~.:.s·: t, ~ nr;a v, d. f< ooi. en AËd ~· 01".,' aar.t 1 G ... !u s v·erv aa::-t II fam. \J. Zo et., 
:~~,. ;~--:..i.i~'.K da,7lç hL2rvoori 
1 :·1\1..: :1·•Tl1,1r:.-~-.. 1 :Jr[·;1',\1:11Y1 
:- --~--·-._-.Jl.~_1:•.·\i-.1 .-•--· ..JlJ,_.1 

.t~i t,; d~; .'8er-qcder. hEï~: goed v.i.no~n ~ 
J:_;,;1 ~~pe . .:1.l -=::. ~:et e;.J:-St!::J zoridng ein"'-

::;..,· _i.i ,r< LJ8C.i. ... 88flS thuis. Het. Lsids(; 
f.•.:r·dur~· .. '1 h.cmt · C·1n op b.ez.o8k~ rlari de 
-i+ !-'1d !~G.:--1 QE,Zicn ·ucrd-an:t dat con 
·J·, i ·;1"J nninJ v,1r1 ons ee-r-tïtc br.·aod-·· 
-1::.'~:~:.1~ i.s ei~~ .in d~ T-Ji1ni:--1g te b!ijven ~· 
r_.1 .·.d· s-:.,-~;1d tuswsn L8ns an. de numme:-s 

s~ ~ hedradgt sl2~hts 2 punt~n, 
:~J-~ c.~ ~dr1s op eer1 p~omo~ieplaat·s 

·:•:: -: __ :-it1~ 11ic·c ve-rk.eken .. 1.3" Koploper· 
-·~ c,1:lt,;·~nçt nLlmr.12:r ti RF\AVJ o. DHL 

,;, ":·;:t. i..1•;Jlc a~ bazoek: \.JilhE="2.~uU!:i 
'.!'.'· 6°.,:..;: ZwPrt, VErburch c:p,rnl<, 

De·· St-2nd: 

LFC 
wLlhelmus 
DHL 
Ri{ P,\'lJ 
V-erbLn:ch 
L ~~ f1,J S . 
Lu·,1dunum 
i'J a ,Ü dhli j ,( 
l.akwa. 
Toxas 

9 
9 
9 
9 
9 
9 ..;.. 

9 -· 
9 -
9 •• 
9 

13 
12 
12 
11 
11 

9 
9 
8 
6 
5 

Zwart9 6 
Voi ... 1 ::i ':- • 5 

1·: ..... t_; ~·egun Lakw2. t.Hi 7 ex2s c~1J tegen ,.Jaa::duijk. D.e Lëns-supporteE·S ve-r-
··<: 1.:=J;-, uiter22ro., dat ons ee·r·ste twee punten beh_aalt" \Jij verw.achten 

'. rJ:, ,,;:poer-Gers. d&t Z8 L0ns I' luid en du5.dnlij:.<:' daarbiJ helpen. 

~L~s~~ UEFENL'EDSl~IJ• [N S~'li •R:N 
•• -; . -- -- - .. ---M»•,.•••--.. -• -•-••--•-~-,, ----••---- •-• 

. : , ,'.,_; T 
t~::;_.. 

2 )i 

L [~J S l 
Ltll3' 2 
.... ë: i-~ s Ci 

-~\~ l - RhV~ l ,3-2 
~.:-

1 3 ? ... R/\IJ_û, 2 0-1. . 
. ',· •·:\1···:-r,' 1_1t ·rr

' \>-\\ 1 L_~_/,1,_,~-.t:. 

Zonj~Q 30_dscsmber 

LE~S 1 Rijswijk l 
LE!\lS L· · .... Rijswijk. 2 
L~fJS 3 ~ RijswCk 3 
Spoorw.3-LEtJS 5 
l_ENS 6 HNSH 3 

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

:·•2rrd~i: we afgelopen zateroag inaar ori6 a • ~cssun hadden is"Br ni·et gere
,_.,, .• 1.uij ~1ijtm1 dat a2r, de bez.ighudor,, die U ongetwijfeld h0eft gehad rond 
~?~ K8~s: 8~ de Jaa~wisae.ling. Wij beginhen liet nieuwe jaar met fri$a8 mosci 
~-~ ho.:;:',7 ·ueer de ncdigci. volJ e cnntainer-s t0. kunnen af.leveren .. A,_s, zatei'-
2;; S j:in~-1.2~--i :cijUG.i u2 .weer" Henft L1 veol kr~nten, bel dan even· ·naar. 

·•,•.~l v, r•. St,:rnn ( 39.86.9·+ ) c;n wij <o,nen zG·.a.s. zato:c.dag halsn. Neem cis 
-~[1~ne st2poltj@s =olf rr1ou. lJU z • Eken ook nog enige stevige jongens, die 
,:,,; ven t:_,d to•t Vjd :<u:1nEJn éissisteron bij hot ophalen .• Jongsns, dis zich 

:· .. <>or cp u5..l:.an fJE-'·.'on kLnnen de.t ook ·tJij ·P<1u.l v 1 d~ Steen doen. 
~; __ ·1~ KEf~3-1l\l. t\V~EJ c: JüaI \JE 

•-• • --~-•-----•••• __ .,.,_ .___, __ ..,. .... , J>• u.--~-
,-i 1-:u ~s~;t.lri\/8 L3rd v:~ijd~g.::ivo11C :z1 Gec~H~:tJ8:r.' besloten" l~a. een. boeiende strijd 
· ,·'~=de kn~st~o~n uerd ho~ d~G p.J,d,Ste~~ - U. v,d.Tol eersts. Os KaKa 
· .... ! t:;JL:' E~l:~ cleülnem~nd2 ;<O.J;Jf_ll ,3en leL1h:e prijs: zodat eenieder tevreden 

: .. ::-:r· 1,uio k:.."'.lr, oa:-.n. f.iö .~ hccQ.s~ t_'•anoG;-e:r:.'.2 koppels waren de volg.ende: 
'.·_; , 1.: ~ cl • S ;_:Es 7 -- tJ" V •. d " ï o ~

t S•"G.'.'é--lVenGijk-.. M~ iir-=-u·vr.:-
l:' ijst t~ I'\' :3.':.. ci -- B ijst e rv 9 l_cj 
~~ 1!rceG~ - de~ \IJ~oego 



KERSTAKTIVITEITEN 
• De door de KaKa georganiseerde aktiviteiten rond Kerstmis zijn een sukses 

geworden, Op 2e Kerstdag werden de .klaverjasrevanches gehouden; er was 
een redelijke opkomst, De Vlaamse kermis op donderdag 27 december voor 
welpen en pupillen was een groot succes. Er werd zeer vaardig tegen 
blikjes geworpen, ring gestoken, blok getimmerd, grabbel getond, etc. 
De Kaka moest tussentijds zelfs extra prijzen laten aanrukken. 
De disko-show vrijdagavond trok een rekord aantal bezoekers. 
8 ROGRAMMA _SENIOREN Z_~O,_AG 6 JANU_ARI 1974 
14.00 uur LENS 1 Lugdunum 1 veld 1 
11,00 uur LENS 2 - Postduiven 2 veld 1 
11.00 uur TOGB 2 - LENS 3 t~:~ ~ ~ Zaalvoetbaltoernooi 
LENS 7 j zie hieronder 

,1 RDGRAMMA SENIOREN ZONDA§_ l) ~ANUARI 1974 
LENS 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 - sr•n 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 Spoorwijk B - LENS 12 
."?3 a 1 v o et b aj. .. §ent o r_e .D.-2.J..§.il. __ l..9.!]j_a _g 6 j a_n u ar i 
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, 
Lens 5 Lens 6 .~..ê...J. 
A, Timmers F. Straathof A. Hoek · .. j ,, P, v.d. Steen J. Groenendijk G. Ouivesteijn 
J. v, d, Ende" IJ, Michels A, Bilderbeek 
G. Vervaart IJ, Verheul R, Feekes; 
Th, Booms J. Verhaar P, Heynen 
Th. van Rijn A, Vervaart F. de Kleyn 
J, Meuleman Rest wordt aange- J,, Verbarends~ 
T. Heersch~p schreven M. IJolters R•ckert C. Stapel 
H, de Jongh 
De speJa-s dienen een trainingspak en gymschoenen mee te nemen. Er 
wordt natuurlijk in de originele Lens-kleuren gespeeld, Afschrijven dient bij de aanvoerders te geschieden. Dit is voor Lens 5 onder 
nr 39,86,94; Lens 6 ; 67,30,10 ; Lens 7 op vrijdagavond tussen 1B,45 uur en 19.30 uur onder nr. 67,61.B3 

STAAT U VOLGENDE IJEEK OP DE WANBETALERSLIJST ??? .. -· ·-----------· DAN ••••••• oo 

-zult U niet spelen of trainen totdat de kontributie over het gehele seizoen 1973-1974 door ons is ontvangen 



L
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, Vrijdag 4 januari: 20 uur trainen 
•·zondag 6 januari : 11 uur /,DO-Lens; verzamelen 10 uur klubgebouw. Dit is een 

'· l ·' .,, vriendschappelijke wedstrijd. 
Vrijdag 11 ;Îa.riuar-i·:i!f uur J}uindorp-Leris; · terrein f 1 bardastraa t; dit is de eerste 

ko,npetitiewedstrijd van µet nieuwe jaar; de training op die avond 
vervalt uiteraard. 

PROGRf.J.E-lA JUNIOREN 

Zondag 6 januari 1974 
13.00 uur 

Zaterdag 5 
14.30 uur 
14.30 uur 
14.30 uur 
14.15 uur 
13.00 uur 
13.00 uur 
13,00 uur 
13.00 uur 

Lens 2 

januari 1974 
Lugdunum 1 
Lens 9 
Lens 10 
Quicksteps 
Quick steips 
Lens 16 
Quicksteps 
Lens 21 

- RKSV!-1 1 

- Lens 1 
- Flainingo I s 
- Quick ·ste::,s 

7 - Lens 12. 
~ Lens.13 

- Quick Steps 
11- Lens 18 

Quicksteps 

1 
6 

9 

12 

V3 

Oegstgeesterl'leg Leiden 
Vl 
V2 
Nijkerklaan 
Nijkerklaan 
Vl ( zie ook zaalvoetbal) 
Nijkerklaan 
V3 

DENK f.AN DE KONTRIBUTIES ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l 

Afschrijvingen: 
Schriftelijk: v66r 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 .Kortekaas, 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.G:v.d.Steen,tel.398694, 

:,. :füeur:icng~~: '' 
De''elftallen die O!l1 13.00 uur moeten spelen, kunnen tussen 11.45 en 12.00 uur infor"1èren -
o:f' h(in 'vredstrijden doórgaan (tel661314). De overige elftallen na 13.00 uur. Dit geldt 
uiteraard alleeen bij slecht weer. 

Opstellingen _ ·, . 
Lens 1: L.Baams, C.Boesekcn, J.de Hilstèr,'E.Hoefnagel, J\,Jungschlager, L.Koning,R.Micka,• 

, .. · !...de Pagter, J.v.Rijl'l, A.Schneider, G.Trommelen, R.zoun, R.Lavooy (2x). 
Sa;nenkomst: 13,00 uur Lens'terrein Leider: dhr.C.Franke 

Lens 2: J.Apperloo, M.v.Baggum, G,Colpa, G.v.Gessel, M,Heynen, J.Janmaat, 
G.Z'outers, f •• Baven, H,Straver, P.Lej'ewaan,· Q.·v.Noort, R,v .. d.Meer. 

R.Lavooy ( 2x) ," 

Lens 
Lens 
Lens 

9: 
10: 
12: 

Leider: dhr.Ji..v.Baggum 
als bekend 
als bekènd 
als bekend 

Lens 13: als be~end 

Lens 16: als bekend 
Lens 18: 'als b'~kend 

Lens 21: als bekend 

Leider: dhr.J.Zoet 
Leider: dhr.11.Drabbe 
Leider: dhr.J.Bijsterveld 
Samenkomst: 13.15 uur Lensterrein 
Leider:dhr.H.Dankers 

... samenkomst: 12.00 uur Lensterrein 
Leider: dhr .O. Kortek~as 
Leider: dhr.J,Colpa_ 
Samenkoc1st: 12 .00 uur Lens terrein 
Leider: dhr,Fr.v.d.Tol 

f?'? ??? ??? ? ?? ??? ?? ? ? ?KONTB:IBUTIES AL BET!~ALD ?? ???? ??? ??? ?? ?? ???? ??? ??? ? ??? ???? ??????? ????? 

ZAALVOETBI:.LTOURNOOIEN 
Maandag 7 januari a.s. gaan de volgende c-klassers deelnemen aan een zaalvoetbaltournoo.i 
dat zal worden gehouden in de Lindoduinhal te Scheveningen, \'!estduin,1eg: 
F.Fortman, R.v.Loon, J\.Overgaauw, R,de Koyzer, P,Valkenburg, R.Versteeg, 17.Frantzen, P. 
Lelieveld Sa.nenkomst: 8.30 uur Lensterrein (per fiets) Leider: dhr.R.Becker 
Gymschoenen en trainingspak meenemen. 

C-KL!,SSE K''IIZ BIJ SPOOR'"IJK 
Woensdag 2 januari 1974 om 18.45 uur de volgende ronde in de Spoorwijk-ksntine, Leider: 
dhr.M.Rouver. veel succes ! ! 

,, ... 
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PROGRJ'.MMA PUPILLEN EN WELPEN ~ . .. . . •- · _,,-,..-. - · 
Zondag 6 januari 1974 ··,., 

pupillen: 12,45 uur Lens 2 - Rijsv,ijk 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 Vl 
12.00 uur Lens 5 - Quick Steps 5 V2 

Lens 2: zie zondag 6 januari. 
' . 

Zaterdag 5 januari 1974 'il el Een 

13.00 uur Lens 1 - Rava 1 V2 
12.00 uur Lens 3 - Quick Stops 3 V3 

--------DENK AAN DE KONTRIBUTIES---------

Afschrijvingen: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G.v.d.Steen, Nunspeetlan 303. 
telefonisch: vrijdagavond tussen 18. 45 en 19.30 uur. teL ·661314, 
In noodgeval zaterdag tussen 10.45 en 11,00 uur: tel. 661314, 

Afkeuringen: bij slecht 
wedstrijden doorgaan, 
OPSTELLINGEN 

neer kan tussen 10.45 en 11.15 uur ,,orden gèinforneerd of de 

Lens pl: 
Lensp5 : 
Lens wl: 

als 
uls 

. 1 
bekend zonder A.v.d,Burg; 
bekend 

als bekend 
Lens w3: als bekend met R.v.Pruyssen 

: _; . : ~ ~~ . 

Leider: dhr.P.v.d,Steen 
Leider: dhr.Hoppenbrouwer 
Leide·r: dhr .H.Zoun 
Keid.er: dhr,J.v.d.Encfe 

????????KONTRIBUTIES AL BET;\ALD??????????. 

SPELREGEL1WOND K .N. V.B. 

Op onze oproep voor de spelregelavond op 1 februari a.s. hebben wij van de junioren geen
enkele reaktie ontvangen. Dit is wel bedroevend, Er is nog een kans om je aan te melden,, 
Jullie weten het: 2 f,-, B- en C-klassers. Graag aanmelden bij dhr.G.v.d.Steen (tel398694) 

r of bij een van do Juko- of Puwekoleden op het veld, 

,.:. ATTENTIE ! SENIOREN, JUN+OREN, PUPILLEN EN \'/ELPEN, 
Zijn de kontributies al betaald! Volgende week wordt de wanbetalerslijst gepubliceerd. 
De kontributie lll9"t zijn v~ldà,ui. t/m.30 kwartaal , d.w.z. t/m maart 1974; 

H E T P A D L I G T E R 

BEDANKT JACQUES, JOS, AF, JOOP EN HENKIE. 

AFGELOPEN ZONDAG BLEVEN DE SCHOENEN VAN ONZE TRIBUNE-KLANTEN DROOG EN SCHOON. 

HET PAD LIGT ER ••••.• EN ER WERD GRETIG GEBRUIK Vf,N GEMM,KT, OOK DOOR HEN, DIE 

VOOR DEZE KLUS HUN NEUS OPH/,ALDEN. P,\S NU i:s ONZE TRIBUNE ECHT AF: HIJ IS NU OOK 

GOED BEREIKB.\,\R GEIJORDEN, VOOR DEGENEN DIE ZATERDAG J .L. 11VERHINDERD11 WAREN ZAL 

DE KOMENDE V/EKEN EEN 11HER!L\NSING11 GEORGANISEERD WORDEN, EEN LANG SMAL PAD ACHTER · 

HET DOEL HENGELOLAANZIJDE N[.f.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 Y/E ONZE AKKOMMODATIE NOG KOMFORTABELER MJ1KEN, TERWIJL DIT GEEN At,NSLt.G DOET 

OP ONZE VERENIGINGSIL\S. 

DE PtOEG, DIE HET HOOFDPAD HEBBEN GELEGD DE AFGELOPEN WEKEN, NOGMAf.LS MERCI! 

-. 

; 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

ICRST- en NI:OOWJAARSHENSEN. -

Het bestuur ontving nog de volgende Kerst- en Nieuwjaarswensen: 
Bestuur "H,V,V. Spoorwijk", Fam,W,de Jong, Theo Hoefnagel, schil!l,ersbedrijf 
P,A,Cleophas B.v., fam,J,Brochard, Fam,JI,J,de Groot, R,V,V,-H,A,Sanders (v.v. 
Riva), Fàm.Brochard Sr.. , . · 

nr BALLOTAGE 
J,M,A,Hooghiemstra 
A,J .J.r.!Coks . . 

ADRESWIJZIGINGEN 

,(P) ,. Reilostraat 160 
(W) · · Hengêlolaan 657 

232477 

704 H,Jansen (J) S_parrendal 344 Maassluis 
319 R,J,v,d,Laan (B) de Hoornbloem 7 Wateringen 

BEföUifKT ALS LID 

ü81 E,Metselaar (w) 

SI<lHOREi'T 
A,Banning 
R,Brandenburg · 
J.v.d,Ende 
C,!Cuypers 
R,J.v.Oostve'en Koentze 

JillHOREN 
A,den Boer 
E,J ,Franke 
JI.J,Houtman 
A.U.Jansen 
E,Knijnenburg 
II,Kouwenhoven 
J,A.v.d,Lans 
R,Sanders 
F,Q,Snoeyers 

WANBETALERSLIJST ---------------. 

Fl. 87 ,--
86 ,--

116,--
116,--
76,--

60,--
60,--
60,--
65,--
60,--
55,--
60,--
50,--
60,--

PUPILLEN /WELPEN . 

R,G,Franke 
M,L.van Velzen 
R,M,Wasserman 

48,--
64,--
47,50 

Deze spelers worden niet meer opgesteld, tot de kontributie in zijn geheel 
is voldaan. 

BlliTOEMilTG IN SEKO. 

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 d0 heer 

1
,l,lichels veel sukses bij deze taak, 

KLUBGEBom-r DICHT. 

Op dinsdagavond 15 januari a.s. zal in ons klubgebouw de· jaarlijkse algemene 
vergadering van de N ,K,S. distrikt 's-Gravenhage worden gehouden, zodat die avond 
het klubgebouw niet voor leden toegankelijk is. Spelers kunnen na de training 
in de bestuurskamer. een konsumptie gebruiken. 

,' ·' .. \ 

NOG EtJICELE NIEUWJAARSî/IDTSEt, VOOR U! ===-=============================== 
C~rel v.d.Laan: .dat iedereen dit jaar minstens een pond mag afvallen, 

Tinus v,Zilfhout: dat er aan de bar maar snel een ta~ mag komen, 

lTico Drabbe: dat het bedräg voor de posten salaris trainers en "spelmateriaal" 
voortaan in een juistere verhouding kan worden gebracht, zodat 
iedereen zich een waardig lid van Lens zal voelen. 

~chtpaar Hierck: dat ieder Lens-lid nog voor de 3e keer tandjes mag krijgen. 

Erikjo Landman: dat Lens B 1 en B 2 aan het einde van het seizoen op kosten van 
Lens kunnen dineren.· 1 



Dertjè de Niet:· dat de oliebollen bij de mensen_ zo zwaar mogen vallen als de ····--· · · ·• · t,egels van het ·;l;ribunepad • . ~'. 

Aad Vervaart: 

Frans Fluraans: 

L'..INS 1 ll/>.D 
HOETIU WINNEN 

dat Lens ook dit jaar zijn status "vereniging" mag blijven 
behoüden. 

ûat ieders blijde· ,;erwàchting· uit màg k0În0n; 

Jle stand: 

1. LFè '·. 10-6-2-2-14 13-10 
ïle wedstrijd LENS-Lligdunum 2. DHL" 10-5-4-1-14 13- 8 
was 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 tiaard. Er werd in ...... •• ......... , .•...... , ....•..• 
hoog tempo gespeeld en de 5. Verburch 10-4-3-3-11 14-11 
Leidse defensie had de 6. L ENS 10-4-2-4-10 10-15 grootste moeite om de Lens- 7, Lugdunum 10-3-4-3-10-, · 11- 8 
aanvallers te stuiten. Na eon 8. Naaldwijk 10.:.2-_4-4..: 8 13-13 
Ja;-artier 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 mooi vrijspeelde en de bal voor 11. Blauw Zwart 10-3-1-6- 7 ·13-20 
het doel lepelde. lfim Keetman dook 12. Velo 10-2-1-7- 5 5-14 

' 

in het 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 l-TaS hot Lugdunun,. dat kort voor de rust de gelijkmaker produceer.de, omdat 
or in onze achterhoede wat word getreuzeld met wegwerken. In de tweede helft. :.:.eesten beide partijen de tol betalen voor het hoge tempo, dat in de eerste helft srnrd 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, mird de acht0rstand van Ltms op de kopgroep niet groter. Nummor 5 Verburch ver~ loer vorrassend van Lala;-a en is nu binnen bereik. Temeer daar do Poeldijkers zondag bij DHL op bezoek moeten; RKAVV ontvangt Texas, dat Naaldwijk wist te vor
:::laan. Interessant is ook do strijd .tuss0n LFC on wilhelnus. Do overige ontmoo- · tingen gaan tussen Naaldwijk en Lugdunum en tµssen Lakwa en Blauw Zwart. LENS 1 gaat op bezo0k bij nummer 12 Velo. Gezien do positie van de Watcringers kan op 
oen warme ontvangst worden ger0kend. Bij oen overwinning kan Lens opklimnen n·aar do 5e plaats. 
De opstelling tegen Lugdunum was als volgt: 
Cees v.d.Beok, Poter de Jongh, Ruud Fortman en Hans Zoet; 
Ton Hop, Jan Englcbcrt, Fred de Zwart en Dick Brandenburg; 
Ap Kortekaas, Donald Schönherr en Wim Keetman. (Leslic Hazelzet was herstell0ndo van griep en ueed niet mee). 

SINDIGT LENS BIJ 
DE EERSTE VIER?' 

DENK AAN DE KRANT::.;JN AKTIE 

Hu Lens 1 bijna halverwege do konpètitie is, lijkt het interessant te testen 
welke Lensers ons eerste wel zien promoveren. Dat we bij deze opiniepeiling zijn begonnen bij de betrokken0n zelf, zal niemand verbazen. Volgende weck zullen wc uoderom oen aantal prognoses publiceren. 
Allereerst vroegen wij aanvo0rder Wim Keetman. zijn voorspolling te do0n: 
1. IiHL, 2. Wilhelmus, 3. LENS, 4. LFC. Ruud Fortman gaf precies hetzelfde rijtje op. Trainer Wim Anderiesen kwam tot dEl volgende voorspelling: 1. DHL, / 
2. Wilhelmus, 3. IJ!llrs, 4. Vorburoh, Gerard van Reenen, grensrechter van Lens 1: 
·t • LFC, 2. DIIl,, 3. LENS, 4. RKA VV. Voorzitter Hans van der Klei j: 1 • LFC, 2. DHL, 3, LilTS, 4. Wilh0lmus. Administrateur Wim MioheJ,s: 1.Wilhelmus, 2. RKAVV, 3. Dm., 4, LENS. Tenslotte vroegen we Ellen Andoriescn h~ar voorspelling to doen: 1. DHL, 2, Wilhelmus, 3. LFC, 4. LENS. 

Opmerkelijk en hoopvol is, ·dat in elk rijtje LENS voorkomt. Hoger dan e0n derde plaats durft niemand echter te gaan. Totaal werd vijfmaal e0n dorde en twomnaal con vierde plaats opgegeven. Samengevat zien de prognoses or als volgt uit: 
~•iI. 1112231 LFC 44x11x3 Alleen DHL en LENS worden steeds door allo 1Jilhelmus222x41 2 · RICA VV xxx4x2x voorspellers genoemd. DHL gniet hc,t moes to ;', T2JJ.ITS 3333344 Verburch4:x:iqcxxx vertrouwen. Wilhelmus volgt als tweede, 

, 
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·: "' .. 
LFC als derde en Lens als vi,èrd_Cl. RKA.VV en Verbu·rch gaan de boot missen. Ue willen u de· voorlo.pige· vo.orspelling van Diék van der Mark niet onthouden. 
Volgens hom promovóren DHL on Wi1h0lmus zeker, terwijl hij voor de overige twee plaatsen nog naast Lens, RKA.VV, Verburch en LFC ook Blauw Zwart tipt •. lfo 
zijn benieuwd naar de volgêndo voorspellingen. 
VELO 1 - LENS 1 • 

Zondag a.s. gaat ons eerste·de strijd aanbinden met het Watoringse Velo. 
Velo promoveerde vorig seizoen, net zoals Lens, naar de 2de klasse en doet.hot, zoals de stand laat zien, niet zo goed, Uit 10 wedètrijden werden slechts 5 punten gehaald. Ook het doelpunten maken is voor de Wateringers alsnog oen probleem. 5 Maal wisten zij het vijandelijk doel te doorboren, terwijl de doelman van Velo al 14x de gang naar het n.et· moest maken, Laten wij hopen, dat Wim Kcetman, 
Lcslie Hazelzet of een. van ~e andere jongens deze keepers nog een paar keer deze gang zal laten maken. Do eerste wedstrijd tussen Lens en Velo eindigde destijds in oen 1-0 overwinning voor Lens. De mensen uit Wateringen zoiden toen, dat Lens met massel had gewonnen. 
Voor Lens de taak om deze opvatting te 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 heen te schreeuwen, 

Averechts. 
PROGRAMMA SENIOREN ZO:TDAG 13 JANUARI 1974, Soheidsrechter: 
14.30 uur: Velo 1 
10,00 uur D,H,C.2 
11,00 uur. Lens 3 
13,00 uur Lens 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 
14,00 uur A.D,S, 6 
14,00 uur .Spoorwijk 
LIÇGING DER .VELDEN: ... ,.. 

- Lens 1 
- Lens 2 
- H.!L.S.H.2. 
- Spoórwijlè 2 
- Flamingo's 
- G.D.A,4 
- Quick T '. 
- B,M.T,6 . · 
- Celeritas 8 

~ - H,D.V,5. 
.., Lens 11 

8 - Lens 12 . · 

C ,·Ver biest 
S ,Harlequin 
J,Lemekert 
J.H.Jager 
F. Pauwels 
c.·de Rooy 
J,Zwienenburg 
L,M,Wolkers 
J,Wijzenbroek 
L·,P.v,d.Lans 
P,lfissink 

Velo :- Noordweg, Wa.teringen 
D.H,C. - Brasserskade, Delft 

·A,D,s.·.' - Monsterseweg, L_oosduinen t.o. No,10 
Spóorwijk.- H0ngelolaan 

. D E O P S. T E L L I N G E N: 

Lens 1 en 2 worden door do trainer bekendgemaakt • . 
Lens 3 

D,v.d,Mark 
II,Dictz (A) 
R,Hoefnagel 
J.Vorheugd 
J ,v,d.I<naap 
F,Guit 
c.vervaart 
J,Disseldorp 
F,Disseldorp 
n.Kouwenhoven 

· Ch.Bloks 
J ,Colpa 

AFSCHRIJVINGEN BIJ: 

Lens 4 

A,Timmers 
G.Oostrom (A) 
G,Kemperman 
A.Rooduyn 
R.Brandenburg 
R.Eykelhof, . 
E,Foendoe 
J,v.Dijk 
G.de Hoogd 
R.Roodbol 
J.Rooduyn 
J.do Waart 

Lens 3: II,Dietz 87.21.03 

Lens 5 

M.Rouver 
P,v.d,Steon (A) 
C,Stapel 
T,Heerschop, 
J,de Jongh 
J,v.d,Endo 
Th.Booms 
J,Mouleman 
Th.v.Rijn 
G,Vorvaart 
A.v,d,Nieuwonhuizen 
R,v,d.Bemt 
G,Martopawiro 

"V'r i 19-20 uur 
Lens 4: a.v.Oostrom 55.82.98 Vr.18-19 uur 
Lens 5: P.v.d,Steen 39.86,94 Vr.18-19 uur 
Lens 6: F,~traathof 33,72.88 Vr.18-:1.9 uur 
Lens· 7: G,Duyvestein 67,61.83 Vr.19-20 uur 
Lens 8: P,Fieret .66 .• 66.71 Vr.19-21 uur 
Lens 9: R,Poters 67.00,75 Vr.19-20 uur 

··.;.t 
·1-

·;[,..-,.• 

. ' 

3 



. '. 10: N ,,Osse 
11 ;- H,Suiker 

Lens 
Lens 
Lens 12: R,ihlfenburg, 

66. 13. 14 
60.52,73 
66.16,36 

Vr.19-20 uµi' 
Vr, 18-20 uur 
Vr.19-:20-uur \ ,,_ 

L0ns 6 · 

A,V0rvaart 
F.Straathof (A) 
E,Bakkers 
J. Gro·on0ndi jk h , .. 

K,Keetruan 
G.Looyêstein 
R,!lichels •. 
R.Scholten 
J. Sil verontand 

;: U :v0rh0ul · 
W.Eykelhof 
A.Bouraan 
J,Verhaar 

Lens 7 

A,Hoek 
G,Duiv0st0in (A) 
B,v.d.Burg 
A,Bild0rb00k 
R,F00kos 
P,HeYnen , . ? -__ . 
_F.·v.d.l)erg ... 
F,de !Cl0Yn . , 

· J ,Meyers ' ·, J .Verbarendse . 
' ~ ; J: • • • M,Uoltérs Rückert 

J ,}fa~uwonhuizcm 
P,RÓssit' 

Lens 9 

DEUK AAN KRANTENAKTÎÈ 

Lcms 10 ,. 
l'l,v,Rijn 
R,"Potors (A) · 
A.Bergman 
c;:seyer 
G .inankespoor 
H,Dankers 
C.v.D0elen 
P.F.do Haan 
J.!Cuipors 
C.Kuypors 
W,Olthof 
J.Riontj0s 
F.dc Vroege 
J,Borst 

W ,Krol 
N,Dsse (A) 
E,'v.Deolon 
L_-Egborts 
W,Englobert 

· ·p ."Haring 
A,v.d,Keer 

. J :iceetman 
A:v.d,l.!oor 

. ;a:osso 
A,Vordonk 
F,clo Vos 

··. F,}fubbon 

.. -, 

Lens 8 

A,Verbarendse 
P,Fiorot (A) 
G,v.d,Kleij 

·:~--· ___ ._,_·\ ', ' 

,. 
J ,Endlich . 
L,Brandenburg 
R,dèGroot 
j;1faomon 
p;schhlten 

. R.v1<J.,.Volde 
H,v.)felzon 
M,v'.Ei,:sbergen 
F-,v.'DiJk 
H,de Groot 
J,Witting 

Lans 11 

... ' 

Lens 12 
M.Suykerbuik ............. -- B.Berenbak 
H.Suiker (A). 
A.v,Luxemburg 
P. ~rgh_ouwt . 
J:_Jagor
G,Johoo 
H. Kem.;pe_r .. ·· 
C ,Kras 
H. Sohol,te!l 
W .Suiker 
L.Jan!3Sfm 
J .Rus 
G ,Wolkenfol t. 
R.v.Oostveen-Koontzo 
G.Halloen 

J.Vorhoef (A) 
. P,!>liltonbur.g _· 
.A,Banning .. 
W,Duivormán 

. G, Goossen . 
L,James 
J.Staffoliou 
.M. Verheosen.. 
P. Ver hoef , ' 
L.Voorduin 

. W,v.d.Laan ·· 
E,Bouhuys 
J.Franke 

· W .Roozendaal 
L,Eikonaar 

. 

AFSCHRIJVINGEN: Op de bekende adrosson, tijden 
en tolof. nrs, De H.H.Aanvoordors 
gelieven tussen· 21 en 22.00 uur 
Dhr.Ch,Bloks telef.29,28.38 to bollen. 

Afschrijven bij: 

Van do Seko zijn a.s. zondag vanaf 9,00 uur do heren 
Ch.Bloks en ll.Jacobi en vanaf 12.00 uur de heren 
G.Bouman on J.v.Wassom op hot veld aanwezig. · 
KOUTRIBUTIEACHTERST,\ND: 

J.Verhoof, 079/ 
166971 vrijdagavond 
19,00-20,00 uur. .. " ,... . . . .... 

Hogons achterstand in de betaling Vi\11 hun kontributies mogen do volgondo spolors a.s. zondag niet in hun. eiftal .-rordon opgostold: . 
A.Banning, R.Brendonburg, J,v,d,Endo; C,Kuypors, 
R.v.Oostvoen Koentzo en F.A.de Vos, 

' Uitslagen zondag 6 januàri: Lans 1 - Lugdunum 1: 17 1 
Lens 2 - Postduiven 2: 0-0 

· T.O.G,B.2 - Lens 3: afgekeurd. 
Zaalvoetbaltoernooi:-

. ', Lons 5, 6 on.7 namorl deel aan 
don do volgende plaatsingen:· 

hot zaalvoetbaltoernooi in Veiling-Noord en behaal-
' . ' 

5e: 7e plaats mot 1 pnt, 
60: 4e plaats met 9 pnt. 
7e: 5e plaats met 3 'pnt. 

'· uit 7 wedstrijden. 
uit 7 ·wedstrijden.· 
iÏi t "6 wedst~ijden .. .. " . . . ,.. .. • 

Geen al te beste resultaten, maar· -wat wil j0 ;, .• · •.•. ! ? 
PROGRAMM,\=~ENIÖREN = VÖOR ZONDAG '2d' JANUJ,RI= 121.4; . 

4 14. 00 uur Laaklcwartier 1 :.. Lens 1 ' . ~- < ·"·' ~ 

~ 1 '· • 



1.p.00 uur v.c.s,2 .~ Lens 2 12.00 uur.' H.B,S.8 - Lens 8 
Lens 3 - nog niet bekend 10.00 uur Vredenburch 9· - Lens 9 

12.00 uur Celeritas 3 - Lens 4 14.00 uur W,Blauw 4 - Lens 10 
1 o.oo uur Vredenburch 4 - Lens 5 10.00 uur Lens 11 - Spoorw:i.jk 7 · 
12.00 uur Gona 3 - Lens 6 Lens 1 2 - nog niet. bekend 
1 o.oo uur P.ostduiven 4 - Lens 7 

ICA-KA-NIIDWS, 

Do laatste Kaka,-aktiviteitezï van 1973 ZJ.Jn zonder moer suksesvol geweest. 
Diegenen, die deze dagen verstek hebben laten gaan, hebben echt wol ·wa:t, gemis·t,: 
ma= ze krijgen do kans om deze fout goed te maken, want wo l;lobbon voor de .. ,. 
komende tijd weer oen goed prcïgramma opgesteld.' _ . : · "' 
Voordat we dit echter, 1le):ond· maken, .willen we- 013rst; nog · oven terugkomen op >: 
afgelopen maand. , • • · ; ' · · 

! . . 1 •• ) • 

Do Kerstdriv'e was, o1çlàriks "heit feit, dat ,or minder deelnemers dan vorig jaar 
waren, ho'el erg geslaagd. We "hebben van diverse mensen leuke roakties ont-

• • ·, 1 •• , ! .',,.- • • • • 

vangen. • · ' : , 
- Ook de rovanche-midd:;,,g W!J.s erg gezellig. ,Op 2e ko'rstdag hebben diegenen, dio 

er waren,. er aelll sfeorvo_Île middag van gê~aakt: · 

- De Vlaamse kernis voor d·e C-klassers, 
van de hoogtepunten, Eon groot aantal 
vermaakt.· 

Pupillen en Welpen was zonder moor oen 
jongens hebben zich hier· toèn·uitstekend .. ;_ 

Het tafeltennistoernooi voor B-en C-klassers was weliswaar niet druk bezet,~ 
maar na een felle strijd werden de':Cens-kampioensohappen bij de C-klasso:r:-s 
door Chris Vornoulen on bij de B-klassers door Ton ·1 s.:.Oravendijk in ,de wachi; , • 
gesloopt. 

DENK Al\N · KRANTENAKTIE 

eon incident, dat niet - Do disko-avond was bijzonder druk bÓzooht en behoudens 
meer voor zal komoh, erg gezellig. · ., . ..... - , 

- Nieuwjaarsdag zijn vrij veel Lens-loden elkaar 
en dit was· e·cht oen" goslci.agdo middag. 
Wo willen dan ook nog 'eens de !:lensen, die daze 
hartelijk bedanken voor hot vele goéde· werk.· 

. . . .. 
ni_ou:w jaar komen wensen, .. · 

middag aóhtór d·e bar stonden, 
. . ~ 

- Nu het programma voor de· komende maanden. Het is nog wol v~orlopig, maar we 
zullen er de komende· weken nog op terugkomen. 

1~ januari Klaverjas-avond. 
25 januari disko-avond B-en C-klassers .• 
2 februari Feestavond Senioren. 
15 februari: disko-avond A-en B-klassers. 

Hierna kont neg evontuool do karnavals-avond en uiteraard starten we .in maart· 
weer met do Paas-drÎ:vo. 

' Ho rekenen woor op 'n grote opkomst,. , · 

.. .. •. 

P R O G R A M M A., J U- N- I O R E N 

ZONDAG 13 januari 1974. 

15.00 uur Nivo· 1 
15,00 uur St.Voorwaarts 
10.00 uur Rijswijk 4 

ZATERDAG 12 januari·1974. 

1 4. 30 uur N optunus 1 
1 5. 15 uur Lens 4 
14,45 ·uur L'ons 5 
1 2. 15' uur V /c'. S. 5 
14.45 uur Rijswijk 7 
14, 45 uur Lens. 11 
14.00 uur." Lens, 12. ··· 
1 3, 30 uur Lens ·1 3 
13,30 uur H.M.S,H,6a 
13,30 uur L0ns 15 
1 ?-45' uur Lons 16 

Lens 2·· 
1 - Lens 3 

Lens 6 

- Lens 1 
- Vrodonburch 5 
- Westln.ndia 5 
- Lens 9. 
- Lens 10 
- V.V.P,7 • 

Q,uick 7, 
- rr.v.v.6 
- Lon~ 14 
- S.E.V.5 
-. Q,uick 10 ,, 

• .. 

' -
Ka-Ka • 

T0rreiri: -------
Schaapirng, Rijswijk 

·, Goudenregonstraat, Schipluiden· 
Schaapweg, Rijswijk 

" 

Abr.v.Stolkweg, 
V1 
.V2 

Rotterdam 

' Dedemsvaa:i-.twog , · , , .. 
Schaapwog, Rijswi;jk • 

"'V3. '·'· 
• 'V1 
··v2 • ~ 
Vrederustlaan•. 
V3 
V1 

. ~ --

5 

• 

• 



12.15 uur 
13,15 uur 
12.15 uur 
13,30 uur 
12, 15 uur 
12, 15 uur 
11,30 uur 

Tonegido 8 
Vrèdonburch 
Spoorwijk 8 

· K,M.D,6 · 
Lens 21 
Triomph 4 
Lens 23 

~ Lens· 17 
17 - Lens 18 

- Lens 19 
- Lons 20 
- Ooievaars 8 
- Lens 22 
- Velo 23 

Rodelaan, Voorbtl"rg · 
Vredenburchwèg, Rijswijk 
Hengelo laan 
Heulwog, Wateringen 
V2 
Zuiderpark, 2o god, 
V3 

Do inschrijving voor de kampen is geopend. 
AFSCHRIJVINGEN: 
~~iftelij~: v6ór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr,G.v.d.Steen, Nunspoetlaan 303, 
Telefonisch vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekÏ:e): A-klassors ( 1 t/m 8) dhr.:,l.Hop, tel.94-.41 ,59, 
B-klassers (9 t/m 15): dhr,O,Kortekaas, tol.67,40,40 
c.:.klassers (16 t/m 23): dhr.R,Book;or, tol.55,94,77 In noodgevallen kunnen do junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 uur en 11,00 uur afbcllcm bij dhr. G.v.d,Steen, tel.39,86,94, 

~FKE!JRINGEN: De junioren moeten bij· slechte weersomstandigheden steeds do af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierovo~ 
niet verstrekt. 

KEEPERSTRAilHNG: vrijdag 18,30 uur voor S,Bruens, R.van Wijngaarden en R,Ber
genhonogouwen 

zatordag 10.00 uur voor C,Harland, J.Bronger, P,Hoemskerk. 
D E O P S T E L L I N G EN: 
LEffS i: L,Baams, C,Böosekon, J.do llilstor, E,Hoofnagel, A,Jungschlägor, R,La

vooy, A.de Pagter, J.v,Rijn, A.Schneider, G,Trommelen, R,Zoun, P,Lcjo-
waan .(2x), G,Colpa (2x). Leider: Dhr.C.Franke. , . . 
Samenkomst: 12.30 uur Lens-terrein. 

LENS 2: J,Apporloo, M.v.Baggum, G,Cqlpa (2x), G.v.Gessol, M,Heynen, J.Janmaat, P,Lejewaan (2x), R,v.d,Moer, H.Stravor, R,v,Noort, L,Koning, J,Slab
bors (2x). Leider: Dhr.A,v.Baggum. Samenkomst: 14,30 uur Nivo-terrein, 

LENS 3: R.Bortcms, G.Bloks, J.v.Gastc•l, A,Heynen, C,llooghiemstra, R,Hulsemans, 
G,Lelievcld, M,Magneo, A.Mulder, B,Ruiterman, F,Veeren, J.v,Velzon, 
R,Verbarendse, Leider: Dhr.P .• Jat1sen. Saraenkomst: 14,30 uur St.Voor
waarts-terrein. 

LEN"S 4: H.v.d.Brook, E.Castonmiller, A..de Groot; R,Hoemskorlc, R,v,Hoek, 
J,Hollink, W,v.d.Lindcm, R.v.Luxemburg, P,Moyor, P,v,Rijn, J.Slabbers (2x), M.v.1-lassem, P,de Wolf, Leider: Dhr,A,Blok, · · 

LENS 5: A.v.d.Aar, P.Booms, A.Brouwer, A,v,d.Berg, R,Guit, A,Hoefrragol, 
G.Hogcrvorst, H,Keyner, F,Klos, E. Reesink, ]],Ruyter, A,Slabbcrs, 
J.Tetteroo, J,Wijngaardo. Leider: Dhr.J.Hoynen. · 

LEN"S 6: R,Bom, E.Booms, P.Driossen, J.Houtschilt, F.Jonkor, R,v,d.Linde, 
F.Magnee, F.v.Oostayen, J.Ruyters, E.Teunis, J.v,d.Voort, J.de Waal, 
F.Wouters. Leider: Dhr.F.Flumans. Saraenkomst: 9,30 :i,iur Rijswijk-terrein. 

LEN"S 9: Als bekend. Leider: Dhr,H,Zoet. Saraenkorast: 11,30 uur Lens-terrein. 
LENS 10: Als bekend (P,de Haas zie 11). Leider: Dhr.lî,Drabbe. 

Samenkomst: ·13,45 uur Lens-terrein, 
Lons 11: Als bokond, raot P.de Haas (M,Prins zie 12), Leider: Dhr.K,Kouwenhoven, 

• WEERT is het mooiste karap. Ga meo! ! ! 
LEN"S.12: L.v,Domburg, H.Uding, H.Coli, P.v.Duyn, C,Lipman, R,Wijsman, F.,Korte

kaas, L.Lojewaan, D.v.d.Zwan, 1-f,Groen, L,Tokkie, M.Prins, E.v.d.Hovon, 
Leider: Dhr.J.Bijsterveld. 

LEflîS 13: M.v.Zweden, R,Zetz, J.Spoler, F,Kras, A,Hoenstok, C.Harland, R.v.d. 
Boogaard, R.Blank, R.Hoppenbrouwers, M.Jansen, R,Sandors, P.Blom. 
Leider: Dhr.I!,Dankers. 

Schrijf in voor de sportkar.ip~n •. 

6 LEITS 14: H.P.Wubben, J.Wasserraan, T.Mooyraan, L,Oosterveer, R,Kloywegt, M.de Groot, 



• 

' N.Groenewogon, A,Gordijn, A,Ellinger, A,Koevoots, H.G.Wubben, R,v.d, 
Leeden, Leider: Dhr,Sandifort. Samenkomst: 12,30 uur Lens-terrein, 

LEITS 15: A,Grimbergon, M,v,Pelt, A,Sips, T,Gimberg, R.v.Elderen, P,Dullaart, 
M,Schmitz, w.Rots, A,Jansen, J.Pompen, J,Korte,· Leider: Dhr,M-.Verhoeson, 

KAMPEN", Schrijf snel in, 

L:GITS 16: F,Fortman, W,Frantzen, R,v.Loon, O.Huis, R, Noordeloos, ll.. Overgaauw, 
P,Valkenburg, R.Verstoeg, Th,v,Luxemburg, R,de Keyzer, J,Riemen, 
C,Vermeulon. Leider: Dhr.O,Kortekaas. 

Ja, Sportkampen. Wij gaan ook mee. 

L:filTS 17: M.v.Baggum, C,v.Beek, R,Bon, W,Heynen, A,Koevoets, P,Lelyveld, 
s.v.d.Meer, w.Valentin, F,Verba..rendse, F,v,Velzen, P.Lucas, P.v.d,Burg, 
E,Kauderer. Leider: Dhr.W,Michels. Samenkomst: 11.00 uur Lens. 

L~~-!~: Ais bekend. Leider: Dhr,J.Colpa. Samenkomst: 12.15 uur Lens. 

KAll!PEIT! Borculo - snel inschrijven. 

LENS 19: Als bekend, zonder I,v.d,Lans. Leider: Dhr,H,Verbarendse, 
Samenkomst: 11.30 uur Lens. · 

LEITS 20: Als bekend, zonder INSCiffiIJVEIT VOOR DE KA.MPEIT. Dirokt iodoroen, 

LEJITS 21: ----. 
LENS 22: -----

H.Houtman. Leider: Dhr.R.Peters. Samenkomst: 12.30 uur Lens. 

Als bekend, zonder E,Franke, Leider: Dhr.W .v.d,Tol. · 
' Als bekend. Leider: Dhr,A,Bauman. Samenkomst: 11,30 uur Lens. 

SPORTKAMPEN" VOOR IEDEREEIT. 

LEtîS 23: C,Coenon, L.de Gruyter, R:de Haan, R,Ioperen, J.Kok, R, Kleyberg, 
L.v.Luxemburg, T.Plugge, K,Straub:, J,Vogel, M,Korkhofs, H,Janson.· 
Leider: Dhr.A,Banning. 

TFJi.IITilTGEl'T B- on C-KLASSERS. --=--==-=-===--=-=========== 
Vandaag, woensdag, is or geen training voor de 2e groep C-Klassers o.l.v. Nico 
Drabbe, Deze training is verschoven naar morgen, donderdag,· 

Nu de winterstop ac.htor do rug is, moot er weer regelmatig worden getraind. 
Voor do B-klassors van Lens 11 t/n 15 is· de ·training op dinsdag· van 18,00-19 .oo u, 

Voor do" C-klassers va~ Lens 18..:19-20 'op maandag én woensdag van 18.00-19.00 uur 
on voor de elftallen 21-22 en 23 op woensdag van 18.00-19,00 uur; · 

SPELREGELAVOND, 
====-=====;;;===== 
Eon stroom van aanneidingen van onze junioren is bij do Juko binnengokomen voor 
dozo op 1 februari a.s. van start gaande spelregelavond, Althans tijdens ·de· droor.1, 
die onze sokretaris op oen nacht had•.· . 
In foite hebben zich alleen 1 C-klasscr (R.Jansen) on 2 Pupillen (R.Michels on 
R.v,Iloek) aangeraold, Voor 2 A-, 2 B- en " C-Klassers is nog steeds plaats.· 
Laat ons nu eens niet behoeven te zeuren, maar meld je aan bij d.hr.G,v.d,Stoen, 
Tol,39,86,94 of bij een van de Jukoleden op het veld • 

.',MTVOERDERSBIJEEJITKOl\!ST. 

Uiteraard bleef onze eerdere oproep voor deelname aan deze avond onbeantwoord. 
Even tor opfrissing: Deze avond wordt door de K,N,V,B,. op 17 januari a.s. geor
ganiseerd ·voor aanvoerders van onzo A- en B-elftallon. Opkomst·ïs verplicht. 
Plaats van het gebeuren is de Aula van Simon Stevin College, Zuidlarenstraat 59. 
Bij v~rhindoring moet tijdig worden afgebeld. Tol.39,86,94, 
p R 0 G RA 
p u p IL L 

Z.\TERDAG 12 

11 • 30 uur 

12 .oo uur 
11 • 30 uur 
10,30 uur 

MMA PUPILLE}T 

EN 
januari 1974. 

Lens 1 - Rijswijk 1 
Lens 2 - vrij 
Rijswijk 3 - Lens 3 
Lens 4 - Rijswijk 4 
Lens 5 - Rijswijk 6 
Lens 6 - vrij 

Elf WELPEN 

Terrein: 

V1 

Sportpark "Prinses Irene" 
V2 
V3 

7 
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SPORTKMl!PEN, eeh. hoop lol, veel sport = snel insohri jven. 
HELPEN 
ZATERDAG · 12 Januari 1974, . 

' 

10,00 uur RijswiJk" 1 
.. 

- Lens 1 Sportpark "Prinses Ireno" 
11 ,00 uur Rijswijk 2 - Lens 2 Il Il Il 

11 ,00 uur Rijswijk 3 - Lens 3 ,,. Il ~." Il 

1 o. 30 uur Lens 4 - Rijswijk 4 V2 
Iedereen mee nààr het sportkamp in Lèusden 

1/0ENSDAG 16 januari 1 97 4 Pupillen 
19,15 uur Quick Steps 2 - Lens 2 Nijkcrklaan 
18. 30 uur Quick S'teps 4 - Lens /5 Il 

AFSCIIRIJVINGEtf: 

Schriftelij~: vóór vrijda~avond 18.30 uur bij ~hr. G.v.d,Steen, Nunspeetlaan 303. 
Telefonisch: vrijdagavond tussen 18,45 on 19,30,,uur (uitsluitend. in geval van 

ziekte), tol ,66. 13 .14 Klubgob_ouw. · · 
In noodgevallen kunnen do pupillen en wolpon nog op zaterdagochtend tussen 9,30 
on 9,45 uur afbellen. T.el.66.13,14 klubgobouw'. . 

., t' 

AFKEURINGEN: Bij slechte weer;omstandighoden moot als volgt_worden· gehandeld: 
Voor dei thuiswedstrijden ·moot 'de juniorenlijst worden geraadpleegd, 
Zijn de w0dstri_jdon van Lens 4, 13 on 16 goedgekeurd, dan gaan ook 
de Pupillen- en lfolpen-wedstrijdon op ons veld door. Ui ts_lui tend 
voor de uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch worden geïnfor
meerd, of hun wedstr:i. jden doorgaan. (Tol. 66. 13. 14. ) en wel zaterdag
ochtend tussen 9.15 en 9,45 uur, 

D E O P S T E L L I N G E N: 

L:cJ.'fS P 1 

LENS p 2 

LEN'S p 3 

LI::JJS P 4 

LENS P 5 
LEN'S P 6 

LEITS lf 1 

Als vorige week, Leider: Paul v/d'stoon. 
· · ·' De· i:n.s.ohrijving_ voor do sportkampen is geopend, 

vriJ - zie 16-1-1974, Opstelling als bekend, met A.v/d Burg. 
Leider: Rob Hoefnagel. Samenkomst: 18,30 uur Lens-terrein (fiets!). 
als vorige week (zonder R,!.!,Wasserman). Leider: Otto Kortekaas. 
Samenkomst: 11 .00 uur Lens-terrein (fiets). 
als vorige week. Leider: Fred de Kleyn. 

SPORTKAMPEN - Inschrijven. SPORTKAMPEN - inschrijven. 
als vorige week, Leider: Dhr,!Ioppenbrouwor, 
vrij - zie 16-1-74, Opstelling .als bekend, Leider: Coen Hooghiemstra. 
Samenkomst: 17.45 uur Lens~terrein (fiets!). 

LEES HET VERSLAG ·OVER DE SPORTKAMPEN, 
als vorige week. Leider: Hans Zoun. Samenkomst: 9,15 uur Lens-terrein 
(fiets!). 

Samen op sportkamp, ja gezellig!!! 
LENS W 2· :'als vorige week •. Leider: Guus Heynen. Samenkomst: 10,00 uur Lens

terrein (fiets!); 
LEi'TS W 3 , Als vorige week ( zonder R,Franke). Leider: Jos v/d Ende, Samenkomst: 

10,00 uur Lens-terrain (fiets!). 
LENS H 4 Als vorige weck, Leider: L'èi -:,,./d Medr: 

Nog nooit op kamp geweest? 

Gauw inschrijven hoor ! ! 
Ll]IITS W 5 vrij. 

Wio het eorst komt, 
wie hot oorst ••••• 



• 

SPORTKAMPEN 1974: 

Ook dit jaar hebben WJ.J weer ingesc;hreven voor de N.K.S. jeugdsport
kampen. Zoals de jongens, die vorige jaren zijn mee geweest naàr deze 
kampen, kunnen beamen, zijn deze wekén een enorm evenement voor-alle 
jongens. Voor de volgende kampen kunnen de deelnemers zich d.m.v. 
onderstaand stroolcje·aanmelden. 

LEUSDEN van _30 juJ?i' t/rn 6 juli voor de _jongens, die geborén zijn' 
tussen 1 àugustus 1961 en 1 augustus 1963. Het is een sfeervölle 

· kampplaats, midden tussen de bossen, waar de deelnemers kurineri 
beschikken over een goede akkomodatie om te sporten. De zeer uit'-' 
gestrekte Leusder Heide biedt talloze mogelijkheden tot sport eri 
spel.Leusden is ongetwijfeld het tentenkamp met de mooiste omgeving. 

· KOSTEN fl. 65; -- . . 
: . ' 

BORCULO van 30 juni t/m 6 jt1li voor de jongens, die geÏióren zijn 
tussen 1 augustus 1959 en 1 augustus 1961. Een pràchtige'akkomç,datie 
met vele sportvelden en een zwembad, dat doorlopend toegàriké],ijk 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 tenterikamp op het 
rekreatieoord Tranch!;!e, dat beschikt over een groot aéint'a], sport-
veldsn en een pracl'itig natuurbad, dat alles gelegen in een ~chit-
terende,bosrijke ~mgeving.· KOSTEN fl. 70,·--. . . · ' 
De vermelde bädragen· zijn natuurlijk onder v·oorbehoud;' Er bestaat 
namelijk de mogelijkJ:\ei_q, d_at_ een_ k;l,eip )::_edrag, _per ,persoon b:iJk_ÓIIJt . , 
i.v.m. reiskosten, als_ het niet mogelijk is met particuliere · '·· : 
auto's te ri)den. · · 

VOOJ:'. LèUscien en"Boréul6 hebben wE!·ingeschreven voör 2 teáins en voor' 
Weert voor 1 team. Dit betekent, dat we max. 26 resp. 13 jongens per 
week kunnen plaatsen. Hier houden we ons strikt aan. Het is dus 
belangrijk, dat je je snel schriftelijk aanmeldt. Dus niet_ teg.en je 
leider of iemand anders zeggen, dat je IPol!egaat, alleen hef· onder.• .. 
staand strookje invullen en inleveren(opsturenl ·bij Paul v.d.Steen 
Nunspeetlaan 303. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de 
deelname. Om teleurstellingen te voorkomen. DOE HET SNEL EN GOED!! 
Het geldt 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 51.28.11.261 van 
G.v.~.Steen, kampgeld. 

aanmeldingsformulier 
Ondergetekende ......... o ...... vader/moeder van .•... c;. lee·ftijd. •-• •• 
verklaart hierbij, dat zijn/haar zoon deelneemt aan het volgende kamp" 

x Leusden 30 juni- 6 juli voor 10 tJ.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 ervari 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 vervoeren 
voor de heen/terug-reis/beide: aantal personen. 

handtekening 

x doorhalen, wat niet van toepassing is, • • •·• o·• o o, o • o o • • o o • o 

"· 



• COCICTAILKOMPETITIE, 

Op woensdag 16 januari starton wij weer met de laatste periodi'LVJl11Ldi:êèJlJ:lk.t~il;,., 
kOJl);P.eti tie, ,l{a e<:A. Y1'i,j 1~ng,e w-~n p,i;i-_s top zuJ.}-_en w~ j __ nog _-evo~, d:9iéStaJ}(l.f:li"\ horhalei:i, 
Po~iii Ai· ____ • _1')_ Fiy~rl~or_-~_-,; -,; ·:·.-· ··_""·,·_:::•· ro1;1ié ~:=_._: f}_!cJ,& '•:_·,·,: ... ,,.,_ "' ,-,i~i. • 'c,.;· h: - : · - 2) Roal •Mad.rid '.., , · · • · , --- .. _ ---.. , ·- , 2-) , Baroolona.~·· · -• ·,.:. ·,.': · ·.: ·1• ,. • ·,,:-

· · 3 )'Bciyi:lrn '-Müricheri ''.1 -:~ : __ ,. •. ,-:_ .,,_, .. 3)·A;è.1'}Han" ·:•:. -_,,,_ ,./,·:•.-- -·-, -
... ,. ~. .. •, ~·-~ ... -,~-.• . ., :.·•, 

Ajax en Feyenoord zijn al kampioen ! ! ! Do andère plaatàén z'ij.:Î.nog open, _ 
Het volgende,progra.mma wordt dári•af'gewerkt:· 14,00 uur Ajax .:.A,C,Milan.·.,.,,;,.,:: 

-.... ·· ·-.,,,, 14;45 uur Bayern München - Barcelona 
· ·,,· .' ·" ·· .-. · ·· • ··: 15,30 uur ·Ré,al Madrid Fi:Jyenoord 

Wij rok;eti.en· ó:C.: :Wee; op,, dat Ïed~reen aanwezig i~'; . --
- ' . ' ..... 

A,s, woensdag 9 januari is het klubgébouw vanaf 14,00 uur geopend" Jullie kunnoh 
je dan zelf bezighouden met divers0 sp0l0n, zoals ringgooien, blikjes werpen, 
pijl tj0s gooien en tafel voetbal. · ;,, 
Tot -.woen_sdag_ ~· s; ,,: :. • '·' -- ··- · · 

_i[.V,B, ) . 

Sluit hot seizoen goed af en gaat gezamenlijk op kamp, 

PROGRAMMA,DAMÊSELFTAL, -~. '...·,::;._.~ : .. i• .• 
Aanstmiiido ·vrijdàg 11 · jànuari speelt het dameseiftal · om 19 ~b_o uur 
uit tegen Duindorp, Verzamelen '18.15 uur bij L0ns. 

,_. 

De vriendschappelijke wedstrijd··afgelopen zondag tegen.A:D,O •. ging mcrt'2-1:. '. verloren ·' ,, .: '· .. ,~-. - .. , - -••••.• ;.-.. ~. *:*. * • .,.- ••••.•• :. ••••••.•.• ~ ................. ~ ••.• $:• ~- •.• -. :. 
• • . • . ,,;: . 'I , , 

VOOR INSCHRIJVING OMTRENT DE.KAMPEN ZIE ACHTERZIJDE. · . 
··~······••!••·••·············~····~···········~~·•·•~·· ··,;_ 
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DE LENS RE V.U E 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

IH MEMORIAM 

Met 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 
sommigen immers was hij ook nu nog persoonlijk bevriend - zijn heengaan gevoeld 
als een groot verlies. 
Hij wensen 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 zijn in deze dagen, 

0 F F I C I E L E MEDEDELINGEN 

DISTRIBUTIE 

Do gevolgen van de benzinedistributie zullen zioh de komende weken ook gaan doen 
gelden voor Lens. Het bestuur beraadt zioh over te nemen maatregelen, Mede op 
advies van de KNVB is voor Lens een aanvraag voor benzinebonnen bij de betreffende 
instan.tie ingediend. Over de. resultaten hiervan en verdere maatregelen zullen wij 
betrokkenen zo spoedig mogelijk informeren, 

AUT0 1s op het terrein. 

Noemaals schijnt erop te moeten worden 
g01·1ezen, dat op zondag geen auto I s op 
het terrein mogen staan (op de parkeer
plaats) •. 

IH BALLOTAGE 

~ 
Alleen auto's van bestuursleden, leden 
van Juko en Seko, zullen door Ome Nico 
worden to'?gelaten. ...: 
Houdt u zich hieraan s.v.p. 

E.A.J,de Groot 13-04-66 (W) 

REKTIFIKATIE WAlrBETALERSLIJST 

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. 

Hij bieden de~è leden onze· excuses aa.n, · · . . . . . ~ " 

V".!JRH!JIZING SPORTKEURINGSBUREAU, 

Sindf§l 1_ januari vindt de medische sportkeuring, evenals de inschrijving hiervoor 
op din~daeavond tussen 5 en half zeven, riiet meer plaats in de polikliniek aan de 
Bier kade, maar in ·de WESTER POLIKLINIEK, ·GOUDENREGEN STRAAT 58, DEN HAAG. . 
Men kan ook per giro een afspraak maken door 8 gulden per giro over te schrijven 
op pos~~ekening 737315 ten name van Medische Sportkeurihg te Den Haag, waarna u 
de keuringsformulieren met een afspraak van datum en uur krijgt thuisgezonden. 

lu':'lfEZIGHEID SCHEIDSRECHTER 
(attentie aanvoerders senioren!) 

In verband met het tekort aan scheidsrechters heeft het afdelingsbestuur besloten, 
dat _ook 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 soheidsrechter 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
rechter. Als men er niet in slaagt een scheidsrechter te vinden en de wedstrijd om 
deze 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 met 10 worden verzoc·ht hiervan goede nota te nemen, Deze rege-
ling bestond al voor de 4e, 5e, en 6e klas ( senioren 11 en 12 )., i 



STRAFKOM!USSIE. 
. [,.;·-. '. 

WeE\)ns .. ;,i_j:r, g_pj;i~den-j;i•jden fi!l. d-e. ,weds#.ijd .n ~H •. c.2 ... -.. Lens- ,2--(:1:3-1--7 4·).-.wor-d t · 
P .n .Schönherr met ingang van heden geschorst _voor twee bindende wedstrijden van 
Lens 2. 

STRAF~IIllDERTIHh, ,-,.:-····-·c· ... ,.·.·- ................ ___ , ................ ••·• -

, 

Het bestuur heeft in verband met bijzondere OtJstandigheden de straf van 
J.v.d.Knaap (senioren 2), t.w. vier wedstrijden schorsing, teruggebracht tot drie 
wedstrijden .schor.s~ng. Het bestuur • 

. ' ICRA:N'TEffAKTIE UIEITTIE STIJL.• · . ,: . : ... 
: • - , 1, li · "•, · 

A.s. zaterdag is het de ·laatste koer, dat wi.J. de krant(m bij U komen ophalen. 
Hoeft U eon grote hoeveelheid staan, bel dan even· naar Paul v·.d, Steen, 39,86,94, en wij ·komen ze zaterdag halon. · · · :· · : ;'.· ·' · · 
Het is gebleken, dat or.,op ,deze wijze te y1eimi.g kranten worden verkregen, terwijl 
er toch veel werk on bel).rine · aan wordt, gesp.andeerd. Het is do bedoe)ing; da~ wij 
nu op een geheel andereI,rijze te werk ga:m,.' J.n'yier erote wïjken rond ons koraplex 
zullen wij een foldertje in. de bus doen: Hio:rin vragen wij de raeirnon or.1 b,un' oude 
kranten te bewaren voor Lens. 011 de vier wel<en gaan wij die dan in één wijk op
halen. Wij hopen zo iedere week oen volle container te krijgen. U begrijpt, .. dat wij op deze wijze een hoop benzine sparen, maar ~d:J..t. we ,daarontegen"mcar--monsen ·nodig"··· 
hebben om de kranten huis aan huis op te halen. Wij willen hiervoor alle C-:_k;las-,., 
sers on pupillen inschakelnn. Iedere week zal or een ander elftal worden aange
wezen, da.t zal helpen bij hot kranten oph:llen. Aangezien we· 8 C-klasse en. 6 pu
pillen-elftallen hebben, betekent dit, dat jo 1x in de 14 weken moet helpen bij 
de krantenaktie en dat is toch echt ·niet teveel gevraagd, Wij hope~ op de modo
werking van iodoroen, zódat de kranteniiktie· eon gro~t suksos wordt. 
KA!lP:EM. 
==-==== 
Do af,l..~peldingen voor do kampe~ ~tromen binnen, vooral voor do kamp~u'-~aar Leusden 
on Borculo.· Wil· je mee, en wie wil dat niet, pak dan snel de Lens-revue ··van voriae 
week on vul· hot aanmoldingSformulior op de laatste pagina snol in en lover d.i t in 
bij tof stuur het op aan) Paul v.d. ·s_teen·, Nunspeotlaan 303 on alléén bij hem. 
Doe het snel, anders• grijp je er naast en dat zou erg jammer zijn. 
LEi'TS 1 EEN PUNT TE 'iElNIG. 

Voor do r.10este supporters was do 1-1 
van Lens 1 bij Velo een telourstollond 
resultaat. Er zijn natuurlijk allerloi 
oorzaken aan to wijzen eglad veld, harde 
wind, twee invallers, otc ,.) , naar daar.om 
had er natuurlijk niet zo slecht hoeven 
worden gevoetbald. 
Ook in deze wedstrijd zijn er voldoonde 
doelrijpe kansen gewoest o• do overwin
ning to kunnen pakken. Gezegd moet wor
clen, dat het spel van Velo allerminst. 
inspireerde. De Wateringers bakten er 
weinig van. Over het verloop van deze 
wedstrijd zullen we kört zijn·, IIalver
woge do-tweede helft'nam Velo eon· voor
sprong. Lens kon gelukkig kort voor tijd 

De stand: 

1. Wilholr.ms · 11-6-3-2-15 ·17-11 · 
2. D}!L 11-5-4-'2-14 13- 9 
3. LFC .11-6-2-3-14 13-11 
4, RKAVV ·11-4-6'...1-14 17- 8 
••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• 

5, Verburch 11-5-3-3-13 15-11 
6, LE :N'S. ..11-:-4-3-4-11. 11~16 
7. Lugdunum 11-3-4-4-10 11- 9 
8. Naaldwijk 11-3-4-4-10 14-13 
9. · Blauw Zwart 11-4-1 -'6- 9 1 6-22 

10, Lakirà . 11-,3-2-6- 8 13-15 
11. Texas DHB 11-3-2-6- 6 . 12-18 
12, Ve.lÖ 11-2-2-7- 6 6-15 

"· ,. -~: . 

1,olijkr.1aken, toen Leslie Jiazelzot oen misverstand in_~e _l'[flt~ring'l.1t,1:1,ghtorho,ede afstrafte, Frank Raaff had hot als ~ebutant niet al te moeilijk (hij speelde mee 
voor de geblesseerde Ruud Fortman) •. Dtck Brandenburi deed niet meo, oodat hij juist was hersteld van ·griep. Toch raakte hij nog geblesseerd •. Eon·'bozo Wateringer trak~ .. toordo hem op oon linkse di:rolcte, naa:at Lens do gelijkmàléer had geproduceerd.,. Do opstelling was· als volgt i · · · 
Cees van dor Boek'-'Poter dé Jongh, Frank Raaff, Hans Zoet -
Ton Hop; Jan Englebort, Donald Schönhcrr, Frad de Zwart -
Ap Kortokaae, ·Leslio !Iazolzet, Wim Keetr;ian. .. · 
Do andere uitslagen waren ,niet in Lens 1 •,voordool. Nura• er 4 RKAVV liop een punt van Lens weg, dankzij de,J-1 -overwinning op Texas; Verburch bleef 2 punten wog 
door do fraaie 1-0 overwinning bij llHL. Lugdunum kwat1 één punt achter Lens door 

2van Naeldwijk to vcrlioz.~n. Blauw ZwUI't klimt langzaam op; nu· werd bij Lakwa gewon~ 



• 
non. Wilhel@us won in Leiden va.11 LFC on staat nu aan do kop, 

LFc' koi;it zondag naar do•Ilongeloiaan, Een overwinning van Lens is noodzakelijk om 
hot "gat" met de kopgroep te overbruggen, Dat moet mogelijk zijn, want destijds 
werd LFè ook in Leiden verslagen, Eon topper is Wilhelmus~ DHL, Wilhelmus zal 
zich willen revancheren voor do destijds (2-0) geleden nederlaag: do andere wed~ 
strijden zijn: Verburch - Toxas (3-1); Lugdunum .- Velo ( 0-1); El.Zwart - Naald
wijk (1-4); Lakwa - lliCAVV (o-o), 
Do supporters worden verzocht Lens ·1 naar de eerste vier te schreeuwen, 

OUD PAPIER 

LilTS 1 BIJ DE EERSTE VIER ? ( 2) 

!Jat een beetje tel.ours.tellend resultaat al niet teweeg kan brengen. 
De voorspellers, die 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,,., · 
Wc noteerden do volgende prognoses: Leslie Hazelzet: 1, Wilhelmus, 2~ DHL, 3, 
Blauw Zwart, 4, LENS; Stans Haz,üzet: 1, RKÁVV; 2. LFC, 3, DHL, 4. Wilholous; 
Wim Englebert: 1, Uilhclous, 2. DITI., 3, RKAVV, 4, LFC; Jaap Colpa: 1, Wilhelous, 
2, LFC, 3, DHL, 4. Naaldwijk; Cor Nieuwenhuizen (buiten oededinging): 1, Wilhelr.ius, 
2, LFC, 3, Toxas, 4, Velo; Goes van Beek: 1, LFC, 2, Wilhelmus, 3, DIII,, 4, LENS; 
Dick Brandenburg: 1. DIJL, 2, Wilhelous, 3, LENS _(hulde), 4, Blauw Zwart; 
Frank Raaff: 1, DHL, 2, Wilhelnus, 3, lliCAVV; 4, LENS'; Otto Kortekaas: 1, nm,, 
2, Wilhelmus, 3, RKAVV, 4, LENS, . 
Samengevat zien de voorspellingen or zo uit: 

Wilhel•us 141112222 Aan hot begin van het seizoen hebben enkele· 
DITL 2323,3111 trainers in dagbladen 
L E lT S 4, •. ,434, Theo Creoers (RKAVV): 
LFC .... ,2.4-221,., 4, Naaldwijk. 

hun voorspellingen gedaan, 
1, DITL, 2, LFC, 3, El.Zwart, 

RKAVV .13.,,,J3 Adriaan van lluuksloot (El.Zwart): 
El.Zwart 3,, ••• 4,, 1, Naaldwijk_, 2, Dfil, 3, LENS, 4, Wilhelmus, 
lîaaldwijk 
Toxas 
Velo 

••• 4 ••••• 
• • • • 3 •••• 
••••4vooe 

P,S, Do redaktie'komt tot de volgende voorspelling: 

Nico Drabbe: 1, l'lilhelnus, 2, RKAVV, 3, DIIL,. 4, LFC, 

Aad V~rvaart: 1. DIIL, 2. LFC, 3, RKAVV, 4, Wilholous, 

MAG IK LFC EVEN AlUT U VOORSTELLEff ? 

!''1' 

Aan het begin van hot _seizoen hebben wij de voorzitters van de toekomstige tegen
standers van ons eerste gevraagd hun klub bij de lezers van de Lensrevuc te intro
duceren. Tot nu toe heeft.slechts de voorzitter van LFC gereageerd. llior volgt 
zijn relaas: 

Op 28 augustus 1907 werd L,F,C, opgericht door de heer Middondorp, Meester van 
het volkshuis, tesaoon • et 5 leerlingen van de school. Do vereniging kreeg de naa.r.i 
Exelsior, Hot oorste jaar werd niet aan de koopotitio doolgenooen, daar er gcon 
terrein beschikbaar was. Bij het beschikbaar komen van een terrein in het 2e jaar 
werd besloten in de Bond te gaan spelen, L,F,C, (Exolsior) word ingedeeld in de 
2c Kl, van do L,V,B. en moest van naam veranderen on deze werd toen L,V,C,E, liet 
oorste jaar proooveerde het elftal naar do Je Kl. en woor moest.or van naam worden 
veranderd, in welko naam zij nu voorkomt bij de K,N, V ,B, als do Leids.oho Football 
Club, L,F,C, en verkreeg do Koninklijke Goedkeuring in 1956. 
In de jarcm ,.1912-1913 ging d<, L.F.c; naar de 3e Kl, dor N ,V,B. In deze periode 
boloefdo de L,F.C, een moeilijke tijd. De kos'ten waren hoog, do inkomsten laag on 
alles moost door de leden worden opgebracht, Na 39 jaar gelukte het 'do L,F,C. 
bos lag to leggen op hot kampioenschap der 3e Kl.. van do K,N·. V ,B ,· Tegenstander was 
in ,die wedstrijd A,S.C •. In de volgondo jaren ontmoette de L.F.C. vele klubs, die 
oen nu nog steeds ontmoet en waarmede oen prettige verstandhouding is gègrooid, 
L,F,C. voornamelijk oen arbeidorsvoreniging, deed veel aan do verdere ontwikkoling, 
niet alleen door voetbal, doch ook aan de vorehiging ·zelf, Door do loden werd be
wezen, dat hot lidoaatschap van de vereniging voel betokondo, Zo word in ca,1948 
oen aanvang gemaakt r.10t de aanleg van oen tèrreinverlichtin13, waarbij wedt~.rijden 

3 
t 



konden worden gespeeld, wat door de leden volledig in zelfwerkzaamheid werd uit;-~'. gevoerd. Vanaf de opening officieel ingeschakeld door afgevaardigde van B. en W. Leiden, werd oen jaarlijks terugkerend toernooi georganiseerd. . . I!et c,( z .~.T .• ) zil v0rén molontoernooi, wact volgend jaar hop0lijk ( energie-problerJoi; hebben zich aangediend) va.or de 25e maàl zal wçirden gehouden. L.F.C. was in die jaren.·eon toonaangevende vereniging.van zelfwerkzaamheid en veel werk werd 
cloo:g de, leden tot stand gebracht, do'ch êfoor d~ maatschappelijke struktuur van llodon is dit helaas .anders. In hot seizoen '68- 1 69 bereikte L.F.C, het zo begeerde 1e Kl.schap, behaald juist na de viering van haar 60-jarig bestaan. Helaas mooston uo spelers, die deel mochten uitmaken van het 1o elftal, dit in een seizoen waar prijsgeven. Van dat elftal zult U vanmiddag nog slechts een speler ontmoetGn - do speler llenk van der Borg, oen fijne sportieve speler, die zijn jongere kollega's voorgaat in het spelen van sportieve wedstrijden, wa.t wij vanmidda.g ook hopen .te zien. 
Bij voorbaat U allen een prettige wedstrijd toegewenst van de L.F.C, 

Voorzitter L,F.C, 

0 UD PAPIER 
LTI:ITS 1 - L,F,C. ·1. · 
lia het. teleurst<sllende gelijke ·spel van 
afgelopen ·zon_da.g tegen Velo, noot ons 
eerst6 zie~ zondag n..s. voor eigen pu-
0liek - in de. wedstrijd tegen L,F.C, -
wel revancheren, Immers, de publieke be
langstelling krijgt na dit soort wed
strijden een ernstige knauw. L.F.C., oen 
tegenstander Vél.11 formaat, immers uit 11 
1ro:ls tri jden worden 14 punten behaald. 
Toch is L.F.C, good voor 1 tegendo,31-

rr.Holswilden 

' 
·, Hot zal dus erg moeilijk worden voor 

onze jongens. L,F.C. lood die seizoen 
3 nederlagen, t.w.: togen Lens (0-1) 
en togen Wilhelmus (0-3 en 0-1). Laat 
Lens nu maar do 2o vereniging zijn,· 
dio L.F.C, eon 2e nederlaag weet toe 
to brengèn. 
Wij hopen U a.s. zondag te zien op 
de Ilengololaan. 

punt •per wedstrijd. Daartegenover staat 
ochiiciT weer,"dat de voorhoede van do Lei- ' 
c1onaron al 13 koor het vijandelijke dool 

. • Averechts. 

:rist.on to doorboren. 

PROGFU\.MMA SENIOREff VOOR ZONDAG 20 JAflUARI 1974. Scheidsrechter: 
14.00 uur Lens 1 - L.F.C.1 V1 G1 L 6/4 P. Moeder 11 , 00 uur Lens 2 s.v.v.3 V1 G1 L 5/3 A.Jansen 12.00 uur Westlandia 2 Lens 3 A, Cl aas.sens 12.00 uur Celeritas 3 - Lens 4 A.de' Visser Jr. 
·1 o.oo uur Vrodenburch 4 Lens 5 D,G.Pitlc l?,00 uur Gona 3 Lens 6 ll,Krons 
10.00 uur Postduiven 4 - Lens 7 J.v.J3laricum 12.00 uur 'II.B.S,8 Lens 8 H.Voldhuyzon 
·1 o.oo uur Vredenburch 9 Lens 9 J,E.Lassohe 
14.00 uur U.J3lauw 4 - Lens 10 U,Verbeek 1 o.oo uur Lens 11 - Spoorwijk 7 V2 G1 L 6/4 W,Böck 

Lens 12 - vrij 
LIGGING DER VELDilT: ---
Uostlandin. 
Goleritas 
'Trodenburch 
Gonu 
Postduiven 
II.B.S, 
il.Blauw 

Langebrookneg, kruispunt Burg,Elsenwog, Naaldwijk 
- Leyweg t.o. woon~agenkamp 
- Vredenburchweg t.o. "te Werve" · 

, -. J3orosteinlaan · i 
- Monsterseweg t,o. No,10, Loosduinen 
- Evert Wijto:naweg·3, Ingang Daal on Borgs0laan 
- Westvlietwoe nabij No. 116 naast Park Leouwenburg, Voorburg, 

even voorbij do Drievliet. · · 
VDRZ.AMELEN: In verband met de benzinedistributie vervallen de vorzamolpunton · 3n tijden. Mochten de Il.II, ,Aanvoerders in overleg met hun spelers tuch oen tijd en punt ván verzamelen willen va.ststellen, d:an kunneri zij dit a.an cle Soko kenbaar t.la.kcm en zuilen deze in de Lens-Revue worden gepublicoerd. Tol worden de spelers verzocht uiterlijk 20 r.iinuten v66r aanva.ng van hun wedstrijd 
'.lj) hot botreffen:lo terrein aanwezig to zijn.· · 



D]] OPSTELLINGEN: ======-==================-==-= 
~ Lens 1 en 2 worden door de trai~or 

Lm1s 3 Lens 4 

B.v.d.Lans 
i.p.v. D.v.Mark 
vorder als bekend 
r.1. Il. v. Beyeren. 

Lons 7 

als bekend 

als bekend 

Lens 8 

als bekend 

bekondgor.w.akt. · 

Lens 5 

als bekend 
•, R,v.d,Berat 
e. G.Martopawiro 

Lens 9 

als bekend 

0 U D PAPIER 

Lens 6 

als bekend 

Lans 10 

als bekend 
m. P.Miltonburg 

Lens 11 

als bekend 

Lens 12 AFSCIIRIJVINGEN: Op de tijden en onder de telef,nos., 
zoals vorige wook gepubliceerd, P, Miltenburg naar 10, 
H.H. Aanvoerders gelieven tussen 21 en 
22.00 uur Dhr.J.v,Wassora; telef.68,65.1{, 
op te bellen, 

!COlîTRIBUTIES: De volgende spelers, t.w. A,Banning, R.v.Oostveen Koentze en 
F,A.de Vos, mogeri wegcms achterstand in betaling van hun !contributie 
neg niet in hun elftal worden opgesteld. 

,I,TI. AANVOERDERS: U wordt verzocht do aan U gevraaedo gegevens zo spoedig raocolij:: 
via Uw.wedstrijdrapport aan de Seko op te geven. 
Bij do eerstvolgende thuiswedstrijd van Uw elftal kunnen niet
bruikbare ballen worden ingeruild voor betere exeraplaren, 

PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 27 JANUARI 1974. 
" Lens 1 ' 2 en 3 nog niet bekend. 12,00 uur Gr,Wit '58 4 - Lens 8 4-

12.00 quick 3 uur - Lens 4 12.00 uur Spoorwijk 6 - Lens 9 ~--12.00 uur - ff .K. 3 - Lens 5 12.00 uur F,Speed 4 - Lens 10 . ,.t· 12.00 uur Dunci 3 - Lens 6 10.00 uur. Lens 11 - Quick 11 
i0,00 uur ll.M,S,H,4 - Lens 1 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 - II.M.S.H.2 1-1 
Lens 4 - Spoorwijk 2 1-1 
Lens 6 - G,D.A,3 1-0 
Lens 1 - Quick 7 2-1 
Lens 9 - Celeritas 8 1-2 · 
Lens 10 . - n.D.v.5 2-1 
A,D,S,6 Lens 11 6-0 
Spoorwijk 2 - Lens 12 0-1 

R E E D S 

- Paul on. Ingrid Schönherr botuigon hun hartelijke dank voor de velo blijken van 
belangstelling, die zij bij hun hmrnlijk hebben onqervonden, reeds. 

- Do "zwart"kijkors hebben weer niets gezien, :r:eeds, • 

- Gevonden op de Laan van Nieuw-Oost Indië een voetbaltas met inhoud, Terug te 
krijgen aan de bar, reeds. 

- Roods hebben wij oen andere naara voor dozo rubriek, hoeft U reeds een botere 
naa[], dan willen wij het roedi, gaarne van U horen, roods geworden goworden. 

- A.s. zondag op de tribune tijdens do rust do "greatest fights of the century". 
Laat Uw !clubliefde duidelijk blijken, reeds, 

- POEP! BAH!! REEDS!? 

Oók bij Lens duurt oen wedstrijd 2x 45 minuten, reeds, 

·- Hooft U reeds hot stapeltje kranten ge:i:;eed, reeds. 

- Hebben julli~ reeds voor do voortreffelijke sportkarapen geboekt, reeds? Ja, 
' ) 



,· 

toch? Reeds! 

Wilt U voortaan naar een normaal· programma kijken, reeds, 

Wij werken ~1:"!.. niet voor niets r.o.t, .. reeds, 

Heeft U reeds oud papier,de container staat roods hier! 

" 

- Wim Krol on José Haukes doen ëins kond van hun voorgenomen huwelijk, dat zal 
plaatsvinden op vrijdag 18 janua;,i ;,,s. ara 11,00 uur ton stadhuize Javastnaat 
26, 1 s-Gravenhage. 
De kerkelijke inzegening zal pJ.,aa:t;svinden om 12,00 uur in de Parochiekerk vmi 
de II,PaulU:s-, tfgr,Nolenslaan, to Den Haag, 
Gelegenheid om het paar te feliciteren is or van 16,00-18.00 uur Westkapellc
lb.an 23; to Kijkduin. 

!CT,A VERJASAVOND. -

A.s. vrijdagavond 18 januari organiseren wij alweer do eerste klaverjas-avond 
voor 1974, G_qzien do gezelligheid tijdons~do Kerst-dri_vc on op Tweede Kerstdag 
bij do revanches, verwachten wij eon grote opkorast, 
Wc boginncm ara 20.30 uur en do inschrijfprijs is not als altijd Fl.1 ,50 por per-
soon,.· Tot vrijdag. · 

,. ~ ' . . 
DISKO-AVOND B- on C-KLáSSERS, 

Volgend~ week vrijdag 25 januari is er voor de B- cm C,-klassors wee-r ··•n grandiósc 
disko-avond, Speciaal voor jullie hebben we Dr,Dumray•s diskothcek uitgenodigd en 
natuurlijk, net als altijd, do raeisjes van handbalvereniging Kwiek Sport, 
1/e beginncm om ongeveer half acht, dus zorg, dat jullie op tijd aanwezig· zijn, 
1rn.nt zo'n gezellige .. avond is altijd snel weer voorbij, 
De entree is pratis, 

KaKa. 

0 U D PAPI~R 
l[ÇlENSDAGMIDD!,G ! 

•' " 
Afgelopen woensdag kon de cocktailkorapotitie niet doorgaan, oradat er te weinig 
spolo~s aanwezig waren. 
Dozö week zal dit beter moetèn worden, 
Ilet prograrama voor -a.s. woensdag ·16 januari zal zijn: 

14,00 uur: 
14.45 uur: 
15,30 uur: 

Ajax - A,C,Milan 
Bayern München - Barcelona· 
Real Madrid - Feyenoord, 

Bij eventuolo afkeurirrg kunnen jullie weer diverse sp0lletjos deert in jullie 
klubgobouw. r.v.:a. 
Mederland-Uruqua_y op Zaterdag 15 juni 1974 to IIa.nnovér, 

Verloden week zondag word door enkele Lens-leden het plan geopperd om deze be
langrijke wedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal in Lens-verband to gaan 
bokijkon. 
Do juiste kosten zijn ons nog niet exact bekend, wel weten wij, dat de overdekte 
plaatsen inkl. vervoer ca. Fl,50,-- bedragen, Om zekerheid te krijgen van do toe
gangsbewijzen en ook to beschikken over eon autobus, is do uiterste inschrijf
datura gesteld op zondag 27 januari 1974. U kunt zioh daarvoor opgeven bij 
Ch.Bloks (Sr.), Zonneoord 85, tel. 29,28,38 on 
J.C.Hop, Dr.v.Mooklaan 317, tel.94,41,59, 

0 U :0 PAPIER 
PROGRAMMA JUN IOREN 
ZONDAG 20 

12.00 uur 
14,00 uur 
13,00 uur 

J1\NUARI 1974, 

Lens 
Lons 
Lens 

2 Duindorp. S.V. 1 
3 - Quiok Steps 2 
6 Rijswijk 3 

ZATERDAG 1 9 JlwTUARI 197 4-, 

1 iJ..30 uur 
15,3o'uur 
13,45 uur 

A,D.O .1 
Sohe•roningon 1 
R,A,S,2 

- Lens· 1 
- Lens 4 

Lens 5 

( vr.) 

. Terrein: 

V3 
V3 
V2 

Zuidorpark 
Houtrust 

\ 

Albardastraat -(zi·e res,progr'ru:1-
(ma 



15.00 uur 
15.00 uur 
14.30 uur 
13,45.uur 
13,00 uur 
15,00 uur 
12,30 uur 

!\ \:~.• 30 uur 
' • ,, ( 45 uur ' •. . •. 

13,45 uur 
13,00 uur 
·j2,30 uur 
12,30 u.ur 

· 13,45 uur 
. 12. 30 uur 

Lens 9 - R,V.C,7 
Lens 10 - Cromvliot 4 
Gona 4 · - Lans 11 
Rava 8 · ,- Lens 1 2 
Quick s·tops 8 - Lars 13 
Lans 14 - G,D,A,6 
Flamingo I s 4 - Lei. 1 5' 
Gona 6 - Lens 16 ( vr ,, ) 
Lans 17 - Cromvliet ? 
Lon.s 18 - R,K,A,V,V,15 
Ooievaars 7- Lone 19 
Lo~s ~c· ~ s.o.~;2 
R.A.S,6 - Lans 21 
Lens 22 
Lens 23 

- Flamingo I s 6 
- Loosduinen 8 

V1 ,, 
. V2 

Borosteinlaan ( Zie r_os, progr, ) · 
Zuiderpark 
Nijkerklaan 
V3 . 
Sohaápweg, Rijswijk 
Berosteinlaan 
V1 
V2 · (Zie ros.programma) 
Zuiderpa:rk, 2c god. 
V2 
Albardastraat ' 
V3 
V3 

Do insèhrijving_ voor do kampen.is geopend t 

,\FSCITRIJVIJWEN: 

Schriftelijk: vóór uijdagavond 18.30 uur bij dhr.G,v,d,Stoen, Nunspootlaan 303. 
·Telefonisch vrijdagavond tussen 18.45 en 1?,30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8): dhr,J,I!op, tol.94,41.59 
B-klassers (9 t/m 15), dhr,O,Kortokaas, tol,67,40,40 
C-klassers (16 t/m 23): dhr,R,Beckor, tol.55,94,77_. 

In noodgovallon kunnen ~e jU!JiOron nog op zaterdagochtond tussen 10,30 en 11 .oo 
uur afbellen bij dhr. G,v,d. Stoon, tel. 39.86.94. 
;,FKEURINGEN: De junioren moeten bij slochto weersor.1standigheden stoods de af

keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hiorovör 
niot verstrekt, 

NIET-OPKOMERS: ·wegens niot-op ~man afgolopon weekeind krijgen de volgende spolor" 
2 oxtra rosorvo-bourten: J.v,d,Voort en J,Ruyters. · · 
Bij horhaling volgt uitsluiting van doolneming aan de kompotitic
wodstrijdon, In dat gov'al blijft do verplichting tot betaling van 
do kontributio -!;ot hot cin.d van hot soizoon (30 juni) gohmidhaafr.L 
Wagons herhaald niot...:opkomcm wordt do volgende spolor dit soizom, 
niet moèr opgesteld: E, Boofus, 

ICDDPERSTR,lilJING: vrijdag 16,45 uur voor S.Bruons, J.v.Kloof on F,Vorbarondso. 
zaterdag 10,00 uur voor R,van Wijngaarden, J.Brongor on P.Drion~· 

'· 
RJSERVE-PROGR,OO!A: Bij alt,oholo afkeuring zijn do volgende wodstrijdon vasteont,,: .• 

D E 

LEHS 1 -~·----

L:::MS 2 

L:ITJ:TS 3 

r.:.1rn 6 

Aanvang (( Quick 3 - Lans 4 )) 
15.30 uur Quick 7 - LDns 11 

( Quick 12 - Lons 18) 
0 PST ELL INGEN: 

Samenkomst: 14.45 uur 
Lons-torroin, 

L.Baams, C,Böosokon, J,do Hilstor, E.lloofnagol; A,Juncschläffer, 
A,dc Pagtor, J,v,Ri;,n, A,Schnoidor, G,Trom1Jolon, R,Zoun, R,Lavooy, 
A.Bavon (2x), (l.Colpa (2x). Loider: Dhr,C.Franko, Samenkomst: · · 
13. 00 uur Lens-terrein. · 
JApporloo, M;v,Baffgum, G,C,::,lpa (2x), G.v.Gossol, M,Hoynen, J,Janmaat, 
P{Lojewaan, R,v,d.Moor, II,Stravor, R,v.Noort, A,Bavon (2x), L,Koning,, 
Loider: Dhr,A,v,Bagc;um. 

Als vorigo woek, Leidor: Dhr,P.Jans0n, 

Als vorige wook (zio oventuool rosorvo-programma), Loidor: Dhr.A,Blok. 
Samenkomst: .15 .00 uur Soohovonirigon-torroin. 
Als vorige waak, Lo.~dor: Dhr,J .II0ynon. Sanonkomst: 13. 15 uur R.A,S .
terrain. 

Als· vorige wook, zonder E.Booms, met F,v,.Os. Loidor: Dhr.F.Flumans, 
Ros,: J.v,d.Voort, J,Ruyters, -- . 
Als vorige wook. Leider: Dhr,I!,Zoot, 

SCHRIJF IN VOOR DE ICA.MPEN" 



~~l~_!Q: Als vorige week. Leider: Dhr,N.Drabbe, 

'· LENS 11: G.Boelhouwer, K.v,d.Ende, R.Leyn, M.Looyo, G.Mahiou, T,v.Maren, 
R.v.d.Meor, K.v.d,Mcys, M,v.d.Meye, Th.Prins, ·J,v.lfol, P,do Haas, 
E,v.Iuxemburg. Leider: Dhr,W,Kouwenhoven. Samenkomst: 13.45 uur Lens-
ZIE RESERVE-PROGRAMMA . ~ ( terrein. 

LENS 12: L.v,Domburg, H,Uding, II.Coli, P.v.Duyn, C,Lipmari, 'R.Wijsman, 
F.Kortokaas, L.Lejo~man, D.v,d,Zwan, W·,Groon, L.Tokkio, M.Prins,. 
E.v.d.Hoven. Leider: Dhr,J,Bijsterveld,•0 ·s.amcmkomst: 1,00 uur Lens
terrein. 

Als vorige weck. Leider: 
Lens'-torrein, 

: Als vorige wook, 
Leider: Dhr,Sandifort. 

Dhr,Hierck en vrouw. Samenkomst.: 12,15 , ~...c.;c.;,;.;___. uur 

SCHRIJF nr VOOR DE KAM.P:EN 

LEITS 15 
' ;.,; 

Als vorige week, ·mot Heemskerk. ·Leider: Dhr.M.Verheeson, Saraenkomst: 
11,45 uur Lens-terrein, 

LEJJS 16 : Als vorige week, zonder R.Noordeioos, Leider: Dhr,O.Kortekaas. 
Samenkomst: 13.30 uur Lens. ·· 

VERGEET DE TRAINING NIET 

KAMPEN 

Lji]i.fS 17 : Als vorige week. Leider,· Dhr.W ;Michols, 

VERGEET DE TRAINING NIET 

I/GHS 18 Als bekend. ZIE RESERVE-PROGRAMMA ------- Leider: Dhr.J,Colpa. 
VERGEET DE TRAINING NIET 

LEi:TS 19 Als vorige week, Leider: Dhr.II.Verbarendso, Samenkomst: 12.00 uur 

VERGEET DE TRAINING NIET 

Lens. 

LEJJS 20 Als vorige week, zonder Houtman. Leider: Dhr.R,Poters. 

VERGEET DE TRAINING NIET 
KAMPEN 

LENS 21 Als vorige we0k, Leider: Dhr.W.v.d,Tol. Saraonkomst: 11,30 uur. 

VERGEET·DE TRAINING NIET ! 

LENS gg ':· Als vorige week, Leider: ·Dhr,A,Bauman, 

_VERGEET DE TRAINING NIET 
KAMPEN 

L::J:ïS 23 Als vorigo week. Loidor: Dhr.A,Banning. 

VERGEET DE TRAINING lTIET 

PROGRAMMA PUPILLEN ffl WELPEN 

PUPILLEN 

Z,~TERD.l.G 1 9 JJ\NUARI 
12.30 uur Lens 1 
12.00 uur Quick 2 
11 .45 uur Lens 3• 
12,00 uur Quick 4 
11.45 uur Lens 5 
11.00 uur Quick 6 

1974, · 
- Quick 1 
- Lens 2 
- Qu~ck 3 
- Lens 4· 
- Quick 5 
- Lens 6 

PROGR.tJ.llfä PUPILLffl trOENSDAG 16 Jl1NUARI 1974, 

19. 15 uur Quick Stops 2 - Lens ·2 
Samenkorast: 18.30 uur Lans. 

Torróin: 
V1 
Sav.Lchmanlaan 
V2 " 
Sav ,.Lohmanlann 

. V3 
Sav.Lohmanlaan 

Nijkorklaan 

18,30 uur Quick Stops 4 - Lcms 6 Nijkorklaan 
Samenkomst: 17.45 uur Lens. 

De inschrijving ..;oor do Kampen is· gcopcmd. 

l'ROGRAMMt, HELPEN ZONDAG 20 JANUARI 197 4 .( voorwedstrijd) 

3,12,45 uur Lens W 2 - Rijswijk W 2 

-~ -~-



liFl'LPEN 

' '.:~.-.\.TERDAG 19 JANUARI 1 97 4, 

11,45 uur Lens 1 - Quick 1 V1 
Sav.Lohmanlaan 
V2 
Sav,Lohmanlaan 
V3 

11,00 uur Quick 2 - Lens 2 
11,00 uur Lens 3 - Quick 3 
11,00 uur Quick 4 Lens 4 
·11 , 00 uur Lens 5 - Quick 5 

SCIIRIJF NU IN VOOR DE KAMPEN ... -
,:,}i'SCHRIJVIlrGEN: 

JclITiftolijk: v66r vrijdagavonid 18,30 uur bij dhr,G,v.d.Steen, Nunspootlaan 303, 

Telefonisch : vrijdagavond tussen 18,45 on 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte), tol, 66.13,14 Klubgebouw, 

::n noodgevallen kunnen do pupillen cm welpen nog op zaterdagochtend tussen 9,30 
on 9.45 uur afbellen. Tel.66.13,14 klubgobouw. 

AFKEURINGEN: Bij slechte weersomstandigheden steeds eerst de afkeuringslijsten 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen on Welpen" vermeld: "GOEDGE
J(]]URD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen, IN DIT 
GEVAii MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVElîTUELE 
AFKEURINGEff. 

LilHS P 1 

~J~-n:rs P 2 -·-------

Staat bij do afkourin5sadrosson bij "Pupillen on Welpen" vermeld: 
"ZIE 11.FKEURINGSLIJST", dan moot als volgt worden gehandeld: Voor do 
thuiswedstrijden moot junioronlijst worden geraadpleegd. Zijn do· wod-~
strijdon van Lens 9, 14 on 20 goedgekeurd, dan gaan ook de Pupillen
en Wolpon-wodstrijden op ons veld door. Ui tslui tond voor do ui twed·
strijdon • ag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd, of hun 
wedstrijden doorgaan,(Tol, 66.13.14,) on wol zaterdagochtend tussen 
9,15 on 9.45 uur, 

OUD PAPIER =================== 

als bekend, Leider: PauJ:. v/d Steen. 

als bekend (zie ook 16-1- 174), Leider: Rob Hoefnagel, 
Samenkomst: 11,00 uur Lens-terrein. 

1;,1[~-~-d : 11.ls bekend, woor met R,M.Wasserman, Leider: Otto Kortokaas. 

LITI'TS p 

LJ!L'.-TS p 

r.::;r.;rs p 

LBHS w 
L;J-TS w 
L::J!TS w 
I,::JrTS w 
LEffS 1'f 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

2 

Gil. I'IEE OP KAMP, ALLEl!!A/,L. 

Als bokond. Leidor: Frod de Kloyn. Samonkomst: 11,00 uur Lens-torroin, 

Als bekend. Leider: Dhr.llopponbrouwer, 

SCHRIJF IN VOOR DE Ki'U/JPEN 

: Als bekond. (zie ook 16-1-'74), Leider: Coen Hooghiemstra, 
Samenkomst: 10,00 uur Lens-terrein, 

11.ls vorige week. Leider: !lans Zoun, 

11.ls vorige week. Leider: Guus lloynon. Sa• enkomst: 10.00 u,Lens-tcrroin, 

Als voricrc woek, w0er met R,Franke, Leider: Jos v.d,Ende. 

11.ls vorige week, Leider: Lex v,d,Meer. Samenkomst: 10,00 u.Lens-terrcin. 

11.ls vorig0 week, weer met M,v,Volzcn. Leider: Dhr,J,Riemcn. 

GPJJLREGELAVOND: Er hoeft zich zowaar een B-klasser aan1seraeld en er is in de kantine 
:105 eon C-klasser gestrikt. De vol1sendo spelers hebben zich nu aangemeld: A.Jansen 
(15), C,Vcrmeulon (16), R,Janson (20), R.Miohols on R.v,d.llook (P 1), }rog 2 A- en 
î B-klassors. Bol op Tel.39,86,94, Lens komt uit in Poule 8, welke wordt 1scspcold 
op 8 februari a.s. in do B,M,T.-kantino. Aanvang 20,00 uur. 
;,:,HVOERDERSBIJEENICOMST: Lens gaat dit jaar mot oen rnaximaa.l aantal aanvoerders naar 
,loze door do K,U. V.B. georganiseerde avond, wolko zal worden gehouden in do aula 
vcm het Simon Stevincollege, Zuidlarcmstraat 59, op donderdag 17 jan,a.s. Aanvang:· 
20,00 u, Bij verhindering kan nog worden afgebold bij dhr.G,v,d,Stcen, tol,398694 • 
. :.n.nvoerders .l-on B-klassers, tot ziens, tot rnor,s-onavond. 9 

0 U D P ll. P I E R 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel. 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

BENOEMINGilT IN- KLUBGEBOffi"fKOMMISSIE 

Het bestuur 4eeft naast de heer IT.Haukes, die al in deze kommissie zitting had, 
in de klubgebouw-kommissie benoemd de heren N.lloefnagel, die de coördinatie van 
de vrijwilligersdiensten op zich heeft willen nemen, alsmede T,v.Zilfhout en 
F.Straathof, Ilet'bestuur wenst hen veel sukses. 

!IET KLUBGEBOUW OP ZONDAG. 

' 

De vrijwilligers, die op zondag de bar "runnen" doen dat voortreffelijk, zoals WJ.J 

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 .. zondagen · 
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 prettiz 
en gezellig werk ook! 

IN BALLOTAGE 

R.!I.van Overvest 24-09-63 (w) Melis Stokelaan 2488 tel,664418 

BEDANKT ALS LID (RECTIFICATIE) 

881 E,Metselaar blijft tot het einde van het seizoen lid van onze vereniging. 

ADRESWIJZIGINGEN 

308 W.J.Krol naar LeY1"1"eg 581 
154 P,G.Fieret naar Maartensdijklaan 372 tel.666671-

STRAFKOMMISSIE ..... 
Haar aanleiding van de wedstrijd ·Lens ·2 ·..:. 'Thiindorp s. V ~ · 1 ·Jun. heeft de koor.iissie 
aan II,Straver een berisping geg~yen vèor zijn optreden•in deze wedstrijd, 

DOMME PECH VELT LEl'TS 1 

Lèns 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 helft 
had Lens een licht· overwicht .• 
Helaas 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 oinuten · 
de leiding nam. Lens gooide er vervol
gens 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 ···········!'••.•············••·•·· .. ·· 
5, DllL 12-5-4-3-14 13-11 
6. Lugdunum 12-4-4-4-12 15-11 
7, LENS 12-4-3-5-11 12-18 
8. Blauw Zwart 12-5-1-6-11 17-22 
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 13-17 
12. Velo 12-2-2-8- 6 8-19 

de 32ste minuut wederom een Lensaanvaller onderuit werd gehaald, waarbjj ook no1, 
hands werd gemaakt, kon Uim Keetman vanaf de elfmeters tip de gelijlaaaker 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 ge
schaduwd door Donald Schönherr, Frank Raaff deed weer mee voor Ruud Fortman, die 
binnenkort een knieoperatie zal ooeten ondergaan. 
De opstelling was als volgt: 
Cees van der Beek - Peter de Jongh, Frank Raaff, Donald Schönherr, Hans Zoet -
Ton Hop, Jan Englebert (Fred de Zwart), Dick Brandenburg - Ap Kortekaas, Leslie 
Ilazelzet en Wim Keetman. 

Ondertussen is Lugdunum, dat Velo met 4-2 versloeg, Lens op de ranglijst gepas
seerd.· DIIL verloor met 2-1 van Wilhelmus en moet nu de vierde en vijfde plaats 
delen met Verburch, dat thuis 1-1 speelde tegen Texas. Blauw Zwart is aan een o:>· 



merkelijke rush bezig en heeft nu evenveel punten als Lens. Blauw Zwart won ~et 1-0 van Naaldwijk, RK/tVV b_leef op de .. tweede plaats door met 2-0-bij Lakwa ~e win-nen, 

Het programma voor aanstaande zondag: 

Texas --;;.· llllL ( 1-1 4. Dat is allerminst onovèrko!llelijk ........ . 

' 
L EN S - Naaldwi_jk _(2-1 l.. .. --··•-.. Lens staat, nu- 3<i;nmten achter op nunïr:ier 

Verburch- LFC (0-1 Vorig 'sóïzêen sioiid Lens in deze faso Wilhelmus- Velo ( 2-0 van de kompetitie-·óok ·enkele pun tc:ri:" äclitér · 131.Zwart - RKAVV (j'-J,). en werd u;i teindelijk toch kampioen, Eon Lugdunum - Lakwa_ (2-0) overwinning op Naaldwijk zal het ~orcol . . ; . voor de dan volgende drie uitwedstrijden sterken, De voorh"ödèspelers:hebbon trouwens boloofd zondag de kansen, die· tot nu toe werden gemist, wél to ,qi:mutten. Dat belooft wat! Do grote opoars saat beginnen. Er zijn nog tien wedstrijden te gaan. 
EINDIGT LEivS 1 BIJ 
DE EERSTE VIE'R ??? (3) ,. 

De voorspollinsen worden alsmaar m1mber,der. Maar denken wij - des te groter zal straks de verrassïng zijn. Wim Hansen kw_am tot de volgende prognose: 1, Wilhelmus, 2, RKAVV, 3. LFC, 4. Verburch. Cees van der Beek: 1. DHL, 2, RIC!.Vll, 3. Wilhelmus, 4, LFC. Hans Rooduyn: 1. Wilhelmus, 2. RKAVV, 3, LFC, 4. LE 1f S. Frans van Dijk: 1. Wilhelmus, 2, RKAVV, 3, DHL, 4. LFC, Hans van Dijk: 1. RKAVV, .. 2, Wilhelmus, 3, LFC, 4, LE N S, Gerard van der -Kloij: 1. Wilhelnrus, 2. RICAVV, · •· 3. Vorburch, 4. Lugdun1m. Wim Kouwenhoven: 1. Wilhelmus, 2, LFC, 3. RICI\.VV, 4, DRL •... Samengevat zien de voorspellingen er zo uit: · · 
DllL 111 2231 - 2323,3111 ,1.3"4 - 31 
Wilhelmus 222.412 141112222 1311211 14 
L E 1f s 3333344 - 4, ••• 434, .. 4.4. · .. 
LFC 44,11.3 - • 24221 ••• - 34343,2 - 42 
RICAVV ... 4.2. - .13 ••• ,33 2222123 23 
Verburch •• 4 •••• - . . . . . . . . . - ~4 •... 3. .. 
Bl Zwart . . . . . . . - 3., ... 4 .. ....... • • C Naaldwijk .. . . . . . . -; ••. 4 . ... -..• . . . . . . . •• , Lugdunum . . . . . . . - . . . . . . . . . - ... ·,; . 4. •• 
U begrijpt het al. We hebben de voorspellingen van de laats"te drie wèken" eiins • ! op een rijtje gezet, Achteraan volgen de voorspellingen van de beide redaktèuren van de Lensrevue, Duidelijk blijkt, dat"de voorspellingen het kompetitieverloop volgen. Werd in de eerste week DRL nog hoog aangeslagen, in de derde week·is het vertrouwen in de Delftenaren aanzienlijk gezakt. Bij RKAVV is-het omgekeerde gebeurd, terwijl ook het vertrouwen in LFC groeit. Wilhelmus is vrij konstant en krijgt nu meer "eentjes'', dan drie weken geleden, Het vertrouwen in ons eèrste is bij de voorspellers· in dálèná.é li;jn." Uit het verloop van déze voorspellingen blijkt wel, hoe hachelijk dit soort wer)f is, De kompetitio' duurt nog tiert wed-strijden, Er kan nog veel gebeuren, ·' 
WEDSTRIJDPROGRiwmL\ 
SEtHOREN 1 - 2 -, 3 

De kompetitieleider in West II heeft als gevolg van de afkeuringen in december het programma wat moéten aanpassen •. Zoals eerder gemeld, is voor 3 februari ho".; programmá: van 9 december vastgesteld en voor 10 februari het programma van· 2 december. Daarvoor en daarna is de draad van het vastgestelde schema opgenomen. 
zondag 27 januari 

lens 1 
lens 2 
pdk 2 

-· naaldwijk 
- ckc 2 
- lens· 3 

zondag 3 februari 

dhl - lens 1 
ousschon 2 - lens 2 
lon3 3 - naaldwijlc 2 

PROGRAMMA SENIOREN' VOOR ZONDAG 
14.00 uur Lens 1 .,- Naaldwijk 

2 11 .00 uur Lens 2 - C,IC,C,2 

zondag 10 februari 

texas 
lens 2 
odb 2 

- lens 1 
- rfc 2 
- lens,3 

zondag 17 februari 

lens 1 
- lens 2 

lakwa 1 
vos 2 
lens 3 = vrij (of inhalen) 

27 J1\NUARI 1974, 

1 V1 G1 L 6/4 
V1 G1 L 5/3 

' 
:3choidsreohtor: 
J.v.Dorp 
D. Bruijniks 



11 .3Q uur P.D.K.2 - Lens 3 
12 .oo 1,\Ur Quick 3 - Lens 4 
~ 2.00 uur W. klrartier 3 - Lens 5 
12.00 uur Duno 3 ,- Lens 6 
10.00 uur n.M.s.rr.4 - Lens 7 
12.00 uur Gr.1'iit 158/4 - Lens 8 
12 .oo uur Spoor.ijk 6 - Lens 9 
12.00 uur Full Speed 4- Lens 10 
10.00 uur Lens 11 - Quick 11 
11 • 30 uur Lens 12 - Gona'8 

LIGGil'TG DER VELDEff: 

P .D.K. 
Quick 

- Duinlaan 
- Sav.Lohmanlaan 
- Duinlaan 

M.v.Aggelen 
P,Bakvis 
N,A.v.Dijk 
R,Janse 
R.de Kok 
R.Rumahlewang 
A.P.Smit 
C.M.Benet 

V2 G2 L 4/2 M. Verbeek 
V2 G2 L 5/3 n.aangewezcm 

W .kwartie:r
Duno 
i'.,H,S.!I, 
er.Wit ' 58 
S:poorwijk 
Full Spoed 

- Mgr.Nolonslaan zijstraat 'l'horbeckelaan 
- Vrederustlaan 
,..: Escamp 1 veld 6 Ingang /11.Stokelaan 
- !Iengelolaan 
- B:rasserskade, Delft 

DE OP S 'l' ELL INGEN: =·--=-===-=====---==-=-===---== 
Lens 1 en 2 worden door do trainer bekondge·• aakt. 

a'.o bekend 
ra. B.v/d Lans 
9_; R.v.d.Be• t 
on 'l'h. v.;Rijn 

Lons 7 
e.ls bel:ond 

Lens 4 

als bekend 

Lens 8 

als bekend 
Gaarne verslru3 
voor Lens-revue 

Lm,s 11 Lens 12 

'11s bekend als bekend 

Lens 5 

als bekend 
R.v.d.Bemt naar 3 
mot G.Martopawiro 
en G. Wouters 

Lens 9 

als bekend_ 
Gaarne verslag 
voor Lens-revue 

Lens 6 

als bekend 

Lens 10 

als bekend 
m. W,Krol 

AFSCHRIJVINGEff: Op de bekende tijden, plaatsen en telof .nos., destijds gepubli-
ceerd. De heren aanvoerders gelieven zich vrijdagavond tussen 
21 en 22.00 uur in verbinding to stellen met Dhr,J.v.lfassom, te:• .• 
68,65.11 (liefst voor middernacht), 

Van do Soko zijn a.o. zondag vanaf 9.30 uur de heren M,Bloks en rr.Jacobi on vanLf 
12.00 uur de heren G.:ilounan on J._v.Uassem op ,hot veld aanwezig. 
Ui tslagm,_ af[l'elopen_ zondag: 

LcnG 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 3-3 
Wostlandia 2 - Lens 3 2-0 Vrodenburch 9 - Lens 9 3-1 
Coleritas 3 - Lens 4 0-2 w.Blauw 4 - Lens 10 3-0 
Vrodcnburch 4 - Lens 5 3-1 Lens 11 Spoor.ijk 7 0-11 
Gona 3 - Lens 6 1-1 4 punten van do 22: het kan boter ! ! ! 
PllOGR,"JIMA SEN'IOREN ZONDAG 3 FEBRUARI 197 4. 
·14.30 uur D.II~L. ·j - Lens 1 12.00 uur Lens 9 - Gona 5 10.30 uur D0 Musschen 2 - Lens 2 10.00 uur Lens 10 - D.v.c.4 11 , 00 uur Lenn 3 - lîaaldwijk 2 Lens 11 - nog niet bekend 
13.00 uur Lens 4 -· El.Zwart 4 Lens 12 - Il " " 1 o.oo uur Lens 5 - W .n:J.auw 2 
12.00 uu:.:- Lens 6 - Archipel 4 
14.00 uu:r Lans 7 - B.E,C-5 
·; 4.00 UU"è Leac 8 - G.D,S,4 

· De aanvoerders van het 3e-10e-12e worden_verzocht te reageren op het verzoek var_ 
do Seko de adressen/tel,nrs.te kontroleren en op wedstrijdrapport te vermelden_ 

3 

Pa Cl 
lzl 't-i 
r=1 
p,1 t-
~ N 

\ 
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URUGUAY,: I:rogillaalc herin:c.ercn wij eYent-:.1.elc gcïntoressee:r-don eraa.'1; 
... 

dat de i,,schrijfclatu...i voor deze wedstrijd ui tcrlijk zondàg :r-uari is 
...., .• .-u .... on bij: 

0:1 d i.t na clcze datun é!.e inschrijvine absoluut rloet worden geslotoa. 
Ch.JHolm (Sr.), Zonneoord 85, telef, 29.28,38, 
J,C,·3:a? , Dr.v,llooklaa.n , tclef, 94.41.59. 

T1El.1TS · ~ N,'\.'G"ni-n::lrx: 1 .• 
Ha do onvcri.l.iendo n:,iicrlaa.:, ·~ogan L,F,C, IW')t ons eerste 'zondag do strijd aanb:~:r: .. den tegen liaald.cijk;. }Ta:üd;;i,jk, eon ploeg, die pri.jkt op con negende plaats, oen ploeg, è.ie al 5 vodr trijden verloor, nl. tegen LEi.TS (1-·2), Dl.Zwart (1-0), L 1 • ( 2 ) "' ( , ) - ~ /· ( , ) .. a.,a,a -0 , L,_, .c. 2-, oa t~rron Tox..,,~;D,H.B. 2-, . 
Het doolger.1idl0Ll-3 .'- an ï:.faaldui jk betl=-aa,gt 14 voo:r- · en 14 tegen o Laten wij eens :::ii{:c:.--i, hoe on~;u voc rtrckk:crs :1ct e~ afbrachten tegen de verenigingen, waarvan li"~1alè..,·rijk ·v·erl~o:r: 

Llo.uw Zn2.:..~t -- Lon~ 
Lon:J - Laakh.--wn.:!:"tier 
LÓ:i.1s - L,.ïi\,C~ 
';t1cxan/D.II"J3. - Lens 

. ' 2-·1 
'1-0 

1-2 
:üot gospGGJ.ç. 

N aalc'.wi jk Lens 
Blauw Zwart - Naaldwijk 
Laa.kkirartier - Haaldwijk 
L.F.C. - Naaldw::.jk 
Toxc?s/ll,H.B, - Naald.rijk 

1~2 
1-0 
2-0 
2-1 
2-1 

Ui·; û.Gzo cii.:or~ b;~1 ie.1 uij stel.:..en, Qat eGn ov01·1rinning van Lens niet tot l.10t cnr.cgc1tj:.~c büb.cor-'.:;,. Jl½ daa:c h3i è.c J.aatote thuiswedstrijd is voor do kor,1end.0 ~--··-1:-okcn, ver.-T::icl!.'to~.1 -...:ij sor..dac oor. "ui-.1.,,.,~rkocht huj.s 11 • Dus tot kijka 
Coco oer. 

Cûl. 

1 
·1 

13/1-·: 9J±.: 
AvcrechtGP 

Eet vlc:rdo e].f·èal is c en goede, r.1id.do~~moter, bàhaalde uit 11 wedstrijden tnrcr..i:oV~~l pu:..1.tc:1. en , ~ekleet..t dû.arraee een ,:,.chtste plaats. DoclgomiddeJ.C.:.o 14 -.,;-:o'.J.."' î~ t,;t;en.. · 
J_,~·.,o i:: . ~. --~--- ls c"T,_'"cü,3,~r G oen nidd..e 1• otnr~ Uit ·j O wedotrijden ·-;,orden 9 punten vorgao.r"t-7Joalgc.:1icl-- .olU.c 18 voo, .' on 13 t0g0n. 
?-c:llG 6 -·. ---·-·-

Lcr..s 8 

Ja onze 1r:· ntc:rka• piom1 o~ staat nog steods op d0 0erste plaats o 
Uit 11 woé:J";:;:>j.jdc!'l wü t Lens 6 20 punten te bohalen,Alleen tegen Spoor-· 
lTi~l-: cï:: Gea.:, 3 werd gn.1.ijlrgospeold" 
Doc:!..f_\:nL3ê ,clü..e 4î ycor 13 tcgc:a o • 
Staa', cp,, c:, gcclcoldo 7,·.e plaats r.iet 11 punten uit 11 wedstrijden. 

Lnnq CJ _____ , __ _ 

22 !Ccc:- ,·1 ,rJ. c:a geccc,r :ré. , to:,:-,rijl Ton Hoek 24 lcocr werd gepasseerd. 
I!ooft !1ot. ker1piocne:[ls·_:,ir ttiec. 4 Punten. achter op leider Graaf Willon r:,: Yac à.:· g.:,en onople:sbnr.x problÓen. 12 Punten uit 10 wedstrijden e,, 20 t_;oc.}.n ·•,..-o )r En 11 slocht:3 11 ~ 9 t.ogcno 

! Co,: è.~.·è olf·~al hoGf'G ,;-rerY0cl punten a:ls dat men wedstrijden heeft ge•• 

Lo?:g 1 0 ~ ------·-

Î,O'lS '11 : ---·---·--

ri..:,::io1d, nl. 10-10 .. Hot sc~rcn gc,cft nog wat problomcn (12), terwijl do :1ch'öcrh ,eJ.o in 10 ucè.r1tri jden 13x werd geklopt. 
ïioef:!; a:'golopcn sio:adag zi b kanpioenschap waarschijnlijk verspeeld; fü.j 
prijkG: n·1 op con viordo ; J.aats met 15 punten uit 11 iredstrijden. Dcol
._-;om-5..dd.o .à. J 30 voc,:~ m1 ·14 i. 8!}'Bll ~ 
De "cuä.J 3 J" ·oohaaldon uit 10 wc,dst:rijden 6 
de Yo::,,;;,cht·;,n~. Toch· 1:iste1. zij 10g 19:x: te 
~po.ts_c lrd-. 

pi.mton en dat is benedo1: 
sooren, maar Rinus is al 36:; 

~=-~-~~~--lg_; Speelde 9 ucêl.3-::ci jdcn on be 1:12..ld G • da.B.!:'ui t 8 punten 
,;::;, oo:'l 60 v:.i,.ats, Het d.oolgc L1idd <;ldo is 11 voor en 

on staat daarmede 
11 tc,gon. 

1T "s" Do wci.nt:r ijJ.c-~1 v~n Lans 4 t/r:i, -L .. ,~13. 1-1 va.'1. c.:fcrclopen 
zo~clag ( 1 3/i) . zi ji.: i::,, dit ovorzi cl1 ; inbcgrGpcn. 

V ):::'n:1 :?<~ Go:n~ _3 _~ - :SGn.a _ 6 

.ii.vcrochts. 

:;:: n. di VG::i."'rJo af) ~c1.,·.r~r.1.gGn 1-n.1.~ ho·~ afgolope: zonè.a.g oindclij~c zover, dat wc togen oc:i kor..~:u:t·l'u11 t r1ocston aa...."'1.t.rodeno Node ( ·JOJ.' de bcnzinodistributi0 vertrokken wo ~:1igrJ?.i1~3 ""."'"c:: cpI'3id :1~~:.· het Go:::e..vold; l aar wc iri_ de kleedkÛrao:ï:."' • et enige raoppcr:1 h0+. r::01·oel p:.-·ob::1,:ird.c!'1 op to vi,jzclon. !(nt oen iets 150-;1ijzigde opstelling, mede 0 1: \lc t0gc::-_~t:?.r:.i .a~ -'_j-c oiclciè..c:nr bec;()nncn · rG a.a...11. clo rredntrijà:, die on:3 binnen tien 
r.t~ .. 1:..u·~.çi.1 -'ït1:-l:0 :f:'J.inJ:-~ o~i atol's liet incaa :;eren. Wo kwamen binnen 5 minuten mot 1--0 :_"l_.r:!l"tic::-, ·.,1,~ G!·'.J L=-.t .J•~l¼üen -ace; r"iot lT'.l-:. o~,.-0rkor.10n 011 vijf minuten later r.iocst on:10 o:;-,!::.D.~~'ltn r.1~·1+.:-·i".11;;:.-....-._ ,:i,...,,....,,.,:::,..+, 1--..:.-:--~.:-1-. .: .• . ,_ "'--

•· 



toGenslagen werden we steeds meer in de verdediging gedrongen en kwam ons normale. 
gestroomlijnde aanvalsspel niet uit do verf. Gelukkig wisten we door hard te knok
ken on door goed keeperswerk van Aad het achter goed dicht.te houden en wist Uil 
mot enkele dieptepasses voor opluchting te zorgen. En zowaar werd na een hal:f uur 
do achte2•stand toch ingelopen, toen na goed doorzetten van Jos Silvertand, Eduard 
in tweede instantie kçm scoren. De rust word door ons gèbruikt om mot enige nutti,:;o· 
praatjes het geschokte vertrouwen weer te herstellen en besloten we de verdediging 
nog enigszins te versterken. De tweede helft is in fei to eon cretroui;o kopie ge-,
wordon van de eerste- helft, waarbij we toch wol voortdurend in do verded:rgina. 
worden gedrongen, Toch waren onze counters nu wel wat gevaarlijker, waaruit oen 
aantal roölo scoringskans.en ontstonden, die echter helaas niet worden benut. Ook 
Gona zag geen kans meèr onze verdediging op de knieën te krijgen, hoewel ook zij 
onkolo kansen om zeep hielpen. Het eindsignaal kwam dan ook tooh wei :i1,; oen ver,
lossing en hadden we in deze zware uitwedstrijd tooh een verdienstelijk celijkspol 
behaald. Hopelijk vinden we volgen.clo week meer rust in ons spel, zod~t we Duno 
beide punten afhandig kunnen maken. 

Supervisor Rinus-
Verslag Lens 7. 

In het eerste kompetitie-ovorzicht stond vermeld, dat Lens 7 hot dit seizoen 
org moeilijk zou krijgen, aangezien we toen maar 1 'punt van do laatste plaats 
stonden verwijderd: In deze situatie is nu eon duidelijke verandering gekomen. 
Door van do volgende vijf wedstrijden or vier to winnen, klommen wij naar oen ge-• 
doolde vierde plaats. Togen D.H.L. en Postduiven word or onnodig verloren, waar
door eon hogere positie op do ranglijst, wat echt wel-mogelijk was, is verkeken. 
Dat Lens 7 zo slecht is gestart, is gemakkelijk to verklaren. Dit elftal had do 
laatste jaren con konstantc samenstelling, maar aan.hot begin van dit seizoen kwam 
hier oen einde aan. Door hot vertrek van drie spelers,'bcgonnön wo mot onkole 
nieuwe spelers, maar ook tussentijds ·waren èr de nodigo outatics door do afwozia
ho-id van spolo_ra ih verband mot studio, ziokt0 en mili tairc dienst. In do eerste 
helft va;:i do !competitie hebben· we 19· spelers gebruikt. Uit elf wcd:3trijdon hebben 
wij evenzov!')el punten gehaald ,door vijf oyerwinn;Lnaen cm één gelijkspel. Er worden 
22 doelpunten gemaakt, Ruud Fcokes nam er 7 voor zijn rekening en de andere 15 
worden g0maakt door maar liefst 10 man. Hot aantal tocrondoelpunton mag er "best" 
wazen: 24. · 
Afgelopen ·zondag werd er.m0t 2-0 verloren van Postduiven. Hot was oen wedstrijd 
van do gemiste kansen, waari_n Lens konstant in de aanval was on Illiet wist to scoren. 
Postduiven had oen beter cremiddelde. Zi_j kwamen maar oen paar maal voor hot doel 
van Ton IIoek, maar wisten er toch twoo in te schoppen. Als Lens 7 do tweede helft 
van do kompctitie zo blijft v0chton voor de punten als tegen Postdu.ivon, dan moet 
oen plaats vlak onder de top (B.E.C., B.T.C. en Oliveo) mogelijk zijn, 

Gerard Duivostoyn 
IIEEi'T illT WEER 

- lfa wat hoon on woor-'-goloop kunnon we U deze. wook nerveus maken mot bov0nstaando 
titel. 

- Uilt U Lens B 1 on 2 zaterdag allebei zien, dan aaat U gowo·on b.0011-·o~ ;mor IIcn1sc-
lolaan-Zoctermoer, dan hoeven die jonaoµs ook niet to fietsen. · 

- Onze strafkommissic\ ·za1·.vanaf heden proycntief te work gaan. "Er zijn croruchten, 
dat zij voortaan in de kleedkamers heen on weor aaan lopen oo de voetbaltassen op 

1mpenbèzi t to ll:ontrolcrên. 
Voor a.s. zaterdag zoeken wij nog enkele loden, die hun handen willen warmen aan 
hot "hoeµ en weer-pad", dat zal lopen vanaf do ingana naar do tribune. Do ncrk
zaarahodon,zullon oo ca.11.00 uur. beginnen; laat ons niet in de steek! 

- Marco v.Velzon van welpen 5 kwam zaterdag "hoen" met on "weer" zonder voetbal
schoenen maat 32°. Hij zat in gebouw 2 lokaal 6. Zijn tel.is 66.97,23. 

- :A.s. vrijdag is er.weer ·een onvervitlste "hoen on· weer-avond" voor B- on C-klassors. 
Deze leeftijdsgroep kennondo, kunnen wo de verwarming op·oon laag pitje zotten. 

- Bent U ai nerveus? Zo niet, dan kunt U wat ons ~otreft het hoon -on weer krijaon. 

P.S. Maandagavond hooft Gerard van dor Volde. niet onder S'to·olen of _tafels /l"l!lStokcn, 
-- dat hij zondag 30 jaar golcdon· met zijn huidicc echtaonote in hot huwcli_jk. 

trad. Onze gclulcwonson. 

PROGRAMMA .JUlfIORElf 

ZONDAG 27 JANUARI 197 4 
14.00 uur Vrodonburch 1 - Lens 2 

Terrain: 
Vrodonburchwe1s, Rijswijk

5 



6 

--- --~- .. -
.14,00 uur Lens 3 :.. Rijswijk ~ V3 ~ 13,00 uur Lens 6 - Verburch 3 V2 
ZATERDAG 26 JANUARI 197 4. · 
14,30 uur Lons 1 -· v.u.c.1 V1 
15. 15 uur Lons 4 - 0,D,B,2 V2 
15. 15 uur Lons 5 - die Haghe 3 V3 
14.00 uur D,S.0.6 - Lens 9 v,d,Hagonstr. Z1meer 11,30 uur Lè.ns 10 - 0,D,B,3 V1 
14,00 ,uur Lens 11 - G.D.A.4 V2 
14, 00 uur. Lens 12 - Spoorwijk 5 V3 
11,30 uur Lens 13 -' Scheveningen 10 V2 
14,30 uur R,A,S,4 - Lens 14 Albardastraat 
12,45 uur Lans 15 - Quick 9 V3 
12,00 uur R,V.C.12 - Lens 16 Schaapwog, Rijswijk 14,30 uur B.M.T,6 - Lans 17 .. Hongololaan 
13,45 uur II,B,S,7 - Lens 18 Daal on Borgselaan 12,45 uur Lons 19 - Wosterkwartier 10 V1 
11,45 uur R,V.C,16 - Lens 20 Schaapweg, Rijswijk 12,45 uur Lens 21 -u.v.v.9 V2 

Lens 22 - vrij 
13,15 uur Scheveningen 16 - Lens 23 I:Ioutrust 
AFSCHRIJVINGEN: 

Sehrif~~~~j~: vóór vrijdagavond 18,30 u~r bij dhr,G.v,d.Steen, Nunspoetlaan 303, 
Telefonisch vrijdagavond tussen 18,45 ·on 19,30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte): 1,,-klassors ( 1 t/m 8): dhr,J,Hop, tel.94,41,59 
B-klassers (9 t/ra 15): dhr,0,Kortekaas, tel.67,40,40 
C-klassers (16 t/m 23): dhr,R,Becker, tel.55,94,77 In noodgevallen kunnen.de junioren nog opzatordagoohtond tussen 10,30 on 11,00 uur afbollen bij dhr. G,v,d.St.oen, tel. 39,86,94, 

AFKEURINGEN: De junioren moeten bij sle·ehte woorsomstandighedon steeds de af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierover niet verst:i:ekt. 

lHET-OPK0MERS: Wegens niet..:.opkomen afgelopen weekeind krijgt de volgende· spo lor 
2 extra reserve-beurten: A,Jansen, ., 
Bij herhaling volgt uitslÜiting van deelneming.aan do kompetitie
wedstrijden. In dat geval.blijft de verplichting tot betaling van de kontributio tot het eind va.>1 het seizoen ( 30 juni) gehandhaafd, 

Do aan E,Booms vorige wook opgolcgdo schorsing is na geploegd verweer ingetrokken, 
KEEPERSTRAINING: donderdag 17,00 uur voor S.Bruons on R,Bergenhenogouwon 

zaterdag 9,30 uur voor C,Harland en J.Brongor, 
DE OPSTELLINGEN: 
LEiTS 1 

. ------

L:GffS 3 : 

LEN'S 5 

LI:tIS 6 

L,Baains, C,Boeseken, J,de I:Iilster, E,I:Ioofnagel, A,Jungschläger, 
A,de Pagter, J.v.Rijn, A,Schneidor, G,Trommelen, R,Zoim, L,Koning (2x), R,Lavcoy, M, Heynon (2x). Loider: Dhr.C,Franke. Samenkomst: 13,00 uur Lens-terrein, 
J,Apperloo, M,v,Baggwa, G,Colpa, G,v,Gessel, M.Heynen (2x), J,Janmaat, P,Lejewaan, H,Straver, R,v,Noort, A,Baven, A_,den Boer, L,Konine (2x). Loider: Dhr·,A,v,Baggum. Saraenkor.1st: 13,30 uur Vrodenburch-terroin, 
R,Bertons; G,Bloks, J.v.Gastel, A,!Ioynen, C,!Iooghiemstra, R,Hulseraans, G,Lelieveld, M,Magneë, A,Mulder, B,Ruitorman, F,Veeren, R,Verbarendse. Leider: Dhr,P,Jansen. 
II,v.d,Broek, E,Castonmiller, A,de Groot, R,I:Ioomskerk, R,v,!Ioek, J,I:Iollink, rf,v.d.Lindon, R,v,Luxemburg, P,Meyer, P.v.Rijn, J,Slabbers, M,v.wassem, P,de Wolf, Leider: Dhr,A,Blok.· 
,1,v.d,Aar, P.Booms, A,Brouwer, A,v,d.Bore, R,Guit, A,Hoefnagol, 
G,!Iogervorst, ll,Keynor, F,Klos, E,Reesink, H,Ruytor, A,Slabbers, J,Tetteroo, J,Wijngaarde. Leider: Dhr.J,lleynen, 
R,Bom, E.Booms, P,Driossen, J.Houtschilt, F,Jonker, R,v,d,Linde, 

·-· 

., 



F,fü1gnee, E,Teunis, J ,v.d,Voort, .. J,de Waal, -F,Woutórs, .F,v,Os. Leider: 
Dhr,F,Fluraans, ' Res.: J.Ruyters, 

• 
LEffS 9 :A,v,Velzen, E,Landr.ian, .P,Perreyn, Kok, Laan, Hop, lfolters, Brard, 

Borst, A. 1 s-Gravendijk, Schenkels, A,v,Kloof, Leidèri Dhr.n.·zoot. 
Saraenkomst: 12,-- uur Lens-terrein, 

LillîS 10: 
P,Devileo, Kruk, Lausberg, Lustonheuwer, Peporkamp, 
Brenger, llrochard, Uiot, Uofman. Luxembura. Leider.: 
Samenkomst: 11,00 uur Klubgobouw. 

Reesink, J.v,Rijn, 
Dhr,N.Drabbe, 

L:ci'!S 11: G,JlOelhouwer, K,v.d.Ende, R,Leyn, M,Looye, G,Mahieu, T,v.Maren, R,v.d, 
Moer, K,v.d,Meys, M,v.d.Meye, Th,Prins, J.v.Wel, P,de !Inas. Leider: 
Dhr.W.Kouwenhovon. 

Lil'îS 12: L.v.Doraburg, JI,Uding, II.Coli, P,v,Duyn, C,Lipraan, R,Wijsman, F,Kortekaas, 
L,Lejewaan, D,v,d,Zwan, W,Groen, E,v,d,Jioven, L,Tokkie, Blom. Leider: 
Dhr,Bijsterveld. · 

Lars 13: Zweden, Zotz, H,G,Wubben, J,Spoler, F,Kras, Uoenstok, Harland, Boogaard, 
Blank, Hoppenbrouwers, Jansen, Sanders. Leider: Dhr,B,Osse. 

~-~!~J.A:• II, Wubben, Ws'lsserraan, MooyrJan, Oosterveer, Kleiwegt, Groot, Groenewo[scn, 
Gordijn, Ellinger, Pompon, Koevoets, Leeden. Leider: Dhr,Sandifort. 
Sa• enkomst: 13,45 uur Lens-terrein. 

L:'.!:i'TS 15: Oostayen, Heemskerk, Pelt, Sips, Elderen, Dullaart, Schmitz, Korte, 
T,J.Grimberg, Rots,. A,W.Jo.nson, R.J.M,Raapherst, JI,H0rcules. Leider: 
Dhr.M.Vorhees0n. 

,,EffS 16: F,Fortman, lLFrantzen, R,v.Loon, O,Huis, R.Keyzer, A,Overgaauw, 
J,Rienon, Th,v,Luxomburg, P.Valkenburg, R,VerScteeg, C,Vermoulen, 

· P,Lelyveld. Leider: Dhr.O.Kortelmas. Saraenkemst: 11.00 uur Lens. 
~Y:_~~-!1= M.v.Baggum, C,v.Beek, R.Bon, W.Heynen, E,Kauderor, A.Koovoots, S.v.d, 

Moer, U.Vi,lontin, F,Verbarendse, F.v.Volzon, P.v,d,Burg, P,Lucas, 
Leider: Dhr.W.Michols, Samenkomst: 13,45 uur Lens. 

~~I~-!~: Als_ vori;;e weok. Leider: Dhr.J.Colpa. Samenkomst, 12,45 uur· Lens. 
LDrJS 19: Als vorigo wook. Leider: Dhr,H,Verbarendse. 
1-'::iTS 20: Als vorige week, 1;iot II.I!outman. Leider: Dhr.R,Poters. Samonkonst: 

10,45 uur Lens. 

LntTS 21: Als vorige wook, Leider: Dhr,W.v,d.Tol. 

~~~-~~: vrij, II. Erkolens zie Lens 15 . 
R,Ilouwolingo zie Lons23 
R,J.M,Raaphorst zie Lons 15 

L~lHS 23: Als vori3e week, zonder A.Jansen, mot R.HouwelinJe, Leider: Dhr.A,Banninc;, 
Sanenkomst: 12.15 uur Lens, 

C-KLASSE QUIZ. ==.=;==========;;: 
T1-rce weken geleden op 2 januari is voor de vierde maal de quiz voor de C-klasse 
gehouden. 
Wegens hot slechte spel van 0nie;e van onze spelers kondon we do 2 punten voor
sprong op Duno niot behouden. Aanstaande woensdag 23 januari :wordt or dus bctlist, 
wio eerste wordt, Duno en Lens sta:m beide aan .kop en dozo 2 spelen a.s. woensdD.{; 
ook tegen elkaar. Ue moeten dus winnen om eerste te worden, omdat bij golijkspol 
:Duno r.1eer ~escoordo punten heeft dan wij •. 
De stand is nu: 

Du.no 
Lens 
Lr.ê:kktv. 
G"D.So 
-~ ... D.O. 
Spoorwijk 

Gespoeld 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Wedstrijdpunten 
6--. 

6 
4 
4 
2 
2 

Du~ doe n.o~ woonsdO{{ je bost. 
'.lijn vorontschuldigin.:;cn, di,t ik verl 3don 
cm to vortollon, dat het niet door,ginc, · 

Gescoorde punten 
93 
84 
81 
77 
79 
74 

wook ben vergeten 0en stukjo -to schrijve:, 

Leider: / 



PROGRAMMA PUPILLEN EN WELPEN . 
PUPILLEN 

ZATERDAG 26 JliNUARI 1974. Terrein:, 
9.30 uur Lons 1 Zo.al toernooi Lens 2 ~ vrij Poeldijk 

10.45 uur Lons 3 .., v.v.P.2 V1 
10,45 uur Lens 4 - v.v.P.3 V2 
11 ,30 uur Lons 5 - Rav:i. 3 .. V3 
10,00 uur Léns 6. - v.v.P,4 '. V2 

Schrijf in voor do !rampen, Nu·!!! 

\: E L P EN • I i t . 
ZATERDAG 26 J!.NUJ,RI 197 4; · 

12,00 uur Lens 1 - Zo.o.ltoornooi Poeldijk 
11 .15 uur Ravà 3 · - Lens .2 Zuidorpark 
10,30 uur R,ava 4 - Lons 3 Zuidorpark 
10.45 uur Lens 4 - Rava 5 V3 
10,00 uur Lens 

• 5 ~-~chovoningcn 5 V3 ... 
ZONDAG 27 J1\NUARI 1974, 

12,45 uur .Lens W 4 - Lens W 5 (Voorwedstrijd Lens Senioren 1). 

D:ENK EENS At,N DE lffi.l\NTEN 

;~vscrrRIJVINGEN: 

~chriftelijk: 

'Iel.ofonisch : 

vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G,v.d,Steen, Nunspeetlaan 303. 
'• 

. vrijdagavond tusson 18,45 on 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte), tol, 66.13,14•Klubgebouw.· 

In noodgevallen kunnen de pupillen •en welpen nog op zaterdagochtend tussen 9,30 on 
9,45 uur afbellen, Töl.66,) 3, 14 klubgebouw, 

.~I-'KEURINGEN: Bij slechte· weersoostandigheden moet als vole-t worden aohandeld: 
-- ·.Voorde thuiswedstrijdon-mo.:it do juniorenlijst worden goraadploogd. 

Zijn do wedstrijden van Lens 4, 10 én 19 goedgekeurd, dan gaan ook do 
Pupillen- on lfolpon-wedstrijdon op ons veld door, Uitsluitend voor do 

•uitwedstrijden m:i.g telefonisch worden goïnforraeerd, of do wodstrijdcm ê. 
doorgaan,(Tol. 66.13,14,) cm wel zaterdagochtend tussen 9.15 en 9,30 _J 
uur. . ~t 

D D O P S T E L. L I-N G E N: 

L:Gi:TS P 1: Als bekend (mot R,Rademakor). Leider: Paul v.d,Steen, 
Samenkomst: 8 • .45, uur Lens-terr0in, 

Lï:JJS p 2 

:i"1ErTS p. 3 

L:lHS p 4 

L'ZHS p 5 

LENS p 6 : 

LJJIS w 1 

vrij. (R,Radomaker zio P 1 ), 
SCHRIJF IN VOOR DE KAMPEN 

. Als Trckend. Leider: Joop Meµlema.n. 

LEUSDEt, E:EN SCIIITTERilîD KAMP 

.11.ls bekend, Leider: Kees de Kleyn. 

JE KUNT INSCHRIJVEN VOOR DE KAMPEtr 

Als bekend. Leider: Dhr,I!oppenbrouwor. 

Kt,MPEtr .- INSCHRIJVEtl - KAMPEiî 

Als bekend. Leider: Coen HooGhiemstro.. 

Ki\.MPEtr, DUS DIREKT Ii'îSCHRIJVEtr ! 

M.v.Adrichet:1, W,Colpa, E,Eykelhof, R,Groen, R.v,d.I!oek, R,de Jong, 
M.v.d.La.ns, J,odcnkirchen, P,Pronk, L,v,Rijn, E,Vo.lentin, B,Heemskork, 
Leider: Hans Zoun. So.monkomst: 11 .00 uur Lens-terrein. (sportschoenen 
raeenomen) • 

C,Bergmans, K.Boon, P.v,Es, P,Ifarland, T,Fbrland, W,de Jong, R,Kanis, 
A,Kuil'or, E,Porroyn, J,Rot:1bouts, V.Voenraan, J,Wasserman, Leider: 
Guus Heynen. Samonkot:1st: 10.30 uur Lens-terrein. 

M.B~, B,Driosson, M,Dutrée, R.Franko, A.Frankon, J.Grove, C,!Ioefno.gol, 
· R,Houweline-, !.Kaffa, R.Niggobrugi:so, T.v.Pruyssen, R,v.Pruysson, 



; 

Leider, Jos v.d.Endo. Sanonkomst: 9.45 uur Lens-terrein. 

• 
1-1.Bo:!leomcn ,' M. v: d,BoÓgaard, i. ". ~.1,lp~g~ardt,. É·.Boclhouwcr,, E, v.Dop, 
·:.. v•,Gorp, R,Houwcl,ing, J ,Koev'octs,, R.dc Kroon, M,v.d. Wallen,·· 
· E,lfar• cnhoven, · H.v.\-rb,ssom, IT.Zoek; Loidor: Lex v.d.Mccr. 

( zie ook zondag) · ·· · -------------
I,ElTS W 5 ll.,Blittel:'swijk, M.v.r;roua.t, E,Jager, L.v,L~euwcm, W,v,lfolzon, 

E.Mctselaar, J,Riomcn, E,v,Sa.'1ton, J.Schuc• io, J.v,d.Spiqgcl, 
Schenk, M.v.Volzqn, E.Vos, R,1fonnóo, Leider: Dhr.J.Riemcri·; · ··. 
(zie 'ook ~~~1~~), 

KLl,:JER,JASA VONIJ 18 JAfTU.ilRI 197 4. 

A.v.. do 

Als voorproef op do kopénde Paasdrivc;· die op 8 maart start, is do_ eerste kla
verjasavond van 1974 weer redelijk verlopen. Do ,stand i-ras als volgt: 

. ' y . ' t .. • 

1 o-. Reuver - 's"-Gravondijk · mot 5824 punten 
· 2o, do Groot --:,c Wi tting 11 • 5820 11 

3o, v,d.Lindo,';__ Bróuwor " 5405 " 
4c. n .Osso - Poters " . 5398 " 
5o- Michols - J.lichcls " 5344 " 

GEZELLIGE LENR-~VOt!D·VOOR 25-PLUSSERS 

Op z1'.l.tordag 2 februari 1974 word.t er weer con echte eozolligo avond gehouden 
in ons klubgobo\.rn, D0zo,avo!1d is spooiaa.l (l'corganisoerd om do "oudere" groep 
van Lens ( ook iio: jongeren zijn van harte welkom) weer ocms aan hun trokken to 
latcn'komèn. ',· · · · · · · 
Onder genot. vim 00,1 borrel tjo kan or wordon 5oda11st on con 
gogotcm. Wij hopen;· dat 'or vaal rJcn• en komen en à:ozo avond 
sukscs to maken~ 

hartig hapje wórdon 
tot een onvcr5otoli.~k 

Ka.Ka 

;QISKO-AVOND 25 J1\KiI1iRI 1974, 

De tnecdc disko--avond, ·die dit seizoen ·voor do jong0 jon(l'ons en m0is jes, die n'1.·· 
tuurlijk weer, van 'Kwiek-Sport komen, belooft weer con dav0rond ·suks·os'· te worden. 
Do muziek word't' clc.zi,' koer vorzor6 d door do stoongoodo diskothook Doctor· Dumray' s 
d.rivc-in-shou. Deze avond is alleen voor B- C_!l C-klassors, dus niet, zoals voric;o 
koor voor pupillen, Voor deze groep komt 0r binnenkort.ook con disko-avond. 
llij hopen, dat de opkor.ist 1rnor da-,rer0nd ia. Do toogang is gratis!! 

·!rnnvn.ne half 8. 

L:eNS B 1..- R, v·; è. )1 t\ 
Afgelopen zaterdag moest Lens B 1 tegen R.V.C, spol0n. Daar beide ploegen samen 
in poule B 1 bovenaan staan, was dit oen ze0r belangrijke wedstrijd. 
lloide teams ha.ddcn uit 10 gespoelde w0fü;itrijdon 16 punten behaald en waren oven-· 
eens boidc ongeslagen, Do eerste ontmocting·oindigdo in 00n voor Lens enigszins 
fortuinlijk gql:i,jk',pol: .272. L0ns, dat iedere rilaandag- en woensdagavond tra:j.nt, . 
zag hot Lv, •; 'dè'hoóv0olh0id c;eya.:J_lon regen woensdag voor de wedstrijd niet i;iocr 
zo zitten: D0salniettomin ging do wqd,itrijd toch door en lag hct·corstc veld or 
red0lijk goed bij, Na de door R,V.C, genomen aftrap, begon Lens mot ecn.storr,irru:i. 
op hot R, V, Co -dool, die och tor werd af,,oslagono lîiorna ging hot sp·cl ërtigo· raihu,ton·-- .. 
o.ls hqt .no.re "hoen on weor". Onze leider', "dor Zoek", boter bekend ond,'Or de naru:.1 · 
Zoot, had oen wijziging -in do opst0lling aangebracht, nl. door middenvelder _Ton 
'r;-Gravonclijk in do Gpits to ·zott0n, Deze wijzigirig had na 8 minut0n ·al suksos, 

-w:mt toen 11.:>.d Ton namelijk al •,:,on belangrijk aandool in de· eerste goal. 
!Iij schoot via do R.V.C.-k0epor op de lat, do bal schoot terug, linksbuiten Aad. vtn • · 
Kloef nam 'mop z'n slof on sooordo via. do paal: 1-0, Na dgzo voorsprong kroocr 

· Lens do wel bekende vlew;0ls en r00ds 0nkele min,ut0n later word Lens I rcchtsbui ten 
Kees Sohenkols op cnreglomonte.iro wijze binnqn he't 16-metergebiod tegen hot gr;w 
gewerkt en terecht word oen p0nalty too6owozon, die in koe:J.on· bloede werd benut 
door Maurioe 1101 tors. Na doc;o 2e goa.l bepaalde Lens verdor do hele wedstrijd op 
0nlcolo uitvallen van R.V,C, n,;c,· • aár die word0n door do goed sluitende defensie 
on zoop goholpon on brak ·men ondanks· dat, toch door, dan stond daar nog do uit,
stekonde keeper Anton van Velzen. Hot d0fensièvo lwartot bestond uit: Ton de Koi<:, 
Po tor Pnr:ro;yn, Erik Lor.dman on R',ü:io ·· vmi dor Ln.an. 
Op het middenveld word R.V.C. !constant voor eek gozot; dit trio bestond uit: 
1-!aurice 1-ïol tors, Stanley Brard on Paul Hop, Lens noch R. V,C. kwar.ien moor tot soo-• 
ron on zo oindiedo d0 wedstrijd in e0n 2-0 overwinning voor Lens. Dezo wook gaat 
Lans 110.n::· ]) .. S,O. in Zo0tcrr.:1ccro J3 1 zal nocr vele tegenstanders r.10eton trotsoron 

9 



en zal moeten· zorg,m,'"dat ze geen punten verspeelt, wmit ze st,aan slechts 1 :r,unt boven nr. 2: V,U,C, Om IJ.ict van de eerste plaats te vallen,·' zil.1.''B 1 dus alle wed-, strijde~ ~oetan wtm'.)on on dat is. dankzij de goede onderlinge :siçi0-r en do aanwezi-•· ge kwaliteiten zake:, mogel:ijk,_ )t'L:. '·''ë 
.· ;· . KOM OOK EENS BIJ LENS B1 KIJKEN• REEDS, Erik"Léfudman •. 

CO CKTAILICO!'.i.PETIT IE, 
A,s, woensdag horvatt_en wij _deze internationale kompetitie •mot 
strijden: 14,00 uur A,C,Miian - Ajax Tototips 2 

do volgende wed-

14,45 uur Bayern München - Barcelona 2 
1 5. 30 uur Real Madrid - Feyenoord 2 

Iedereen wordt om 13,30 uur verwacht, 
Wij rekenen erop, dat ook deze laatste 
die zich hiervoor aan hot begin hebben 
hebben opgegeven, kunnen zich woensdag 
Dozo wedstrijden gaan al tijd è.oor,. 

wedstrijden door iodoreon worden bezocht, 
opgegeven. Ook jongens, die zich nog niet 
23 januari ook nog opgeven, 

I.V,B, 
KAMPilT, 
Do inschrijving voor de kampen varioron van zoor goed tot ltlooht. Zoor goed gilat hot voor Leusden hiervoor zijn nog"m,i.ar 5 plaatsen opon van do 26, Voor Borculo zijn or 13 inschrijvingen binnen. Do overige 13 plaatsen moeten snel worden aangevuld, anders zullen we 1 team moeten terugtrokken, . Weert is dit jaar niet zo in trek, Tenminste, dat blijkt uit het rainir:nira aan inschrijvingen nml, 0, Wij hopen, dat er voor dit kamp_tooh nog 13 aanmeldingen binnenkoraon, Tot nu toe hebben er veel gezegd, dat ze raecgaan, maar zonder het strookje in to leveren, kom je niet in Weert,· . 
Ilalf februari moeten wij doorgeven, mot hoeveel teams wij komen, Dus voor die ~atura moeten wij onderstaand strookje in ons bezit hebben: 

aanraeldingsformulior opsturen aan Paul v,_d,Steon, Nunspoetlaan 303, 
Onderget0kende, · ••..... vO.dól?/moodèr van • . . • . . . . . • loof~ijd .• •·• •.•..• , .• verklaart hiorbi j, dat zijn/haar zoon d_oelnecmt aan het · volgende kamp: 

x Lëtisden 30 juni - 6- juli voor 10 t/m 12 jarigen . , x Borculo 30 juni - 6 juli voor 12 t/ra 14 jarigen 
x Weert. 7 juli - 13 juli voer 14 t/m 16 jarigen 

Hij/zij is zich ervan bewust, dat het verschuldigde bedrag uiterlijk v6ór 1 mei moot worden voldaan, Eon eventueel gespreide betaling (uiteraard.vóór 1 raei) is vanaf heden mogelijk, 
Hij/zij is (onder voorbehoud) wel/nièt bÓreid om de jongens te vervoeren Noor de heen/terug-reis/beide: aantal personen. 

handtekening x doorhalen, wat niet van toepassill5 is •. 
• •••••••.• 1 ..... Het gold dient te worden overgemaakt op giro 7112 t.n.v. Alg~raene Bal:!k.Nederland N,V., Den Haag, t,g,v,rekening 51,28,11,261, t.n.v. G,v,d,Steon, karapgeld, 

PROGRAMMA DAMESELFTAL, 
Vanavond - woensdag 23 januari - speelt ons daraoselftal om 19,00 uur tegen D,Z,S, Verzamelen om 18 ,30 uur. Scheidsrechter is de hoer Il,_'\.,Sanders, 
Zondag 27 januari is het elftal vrij, Op zondag 3 februari volgt era 11,15 uur een uitwedstrijd tegen G,D,A, Vrijda(l'avond trainen era 12,30 uur, . . =-======== De stand (t/m 20 januari) 
1 • Celeritas 
2, Lens 
3, P.D.K. 
4. S,E,P, 
5. Pas:liduiven 
6, Duindorl) s.v. 
7. G,D,A; 
8. Il,v.!Iolland 
9. n.z.s. 

1 o. 

8 13 
8 - 11 
8 - 11 

1.0 - 10 
8 9 
8 8 
8 6 
8 4 
6 0 

Afgelopen zondag hebben do dames van Lens van 
S,E,P, gewonnen met 1-0, 
Een vrij harde strijd ora de voorsprong vast 
to houden, raaar hot is uiteindelijk toch 
gelukt Olil de kleine achterstand op Celeri:tas 
niet te vergroten, Wanneer er vanavond tegen 
D,Z,S, not zo wordt gevoetbald, zit or con 
overwinning in, Dus suksos. 

' 1 
1. 
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Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel -

M E D E D .E L I N G E N 

Op verz;ek van Carel v,d, Laan':crelén wij mede, dat hij - zoals U 
reeds bekend is - niet meer als barbeheerder op woensdagavond en 
Ook als lid van de strafkommissie is Carel niet meer aktief, 
DAMESKOMMISSIE BENOEMD 

. • i • ,· . 

ongetwijfeld 
zondag optreedt. 

Vorige wee~ heeft het ·bestuur overleg gepleegd met het dameselftal. 
Uit dit overleg is onder @eer naá.r voren gekomen, dat het el.ftal nu zelf de or
ganisatie van wedstrijden e.d. ter hand gaat nemen. Daartoe is een Dameskommissie 
ieformeerd. !Iierin zijn benoemd: Mary Jansen, Carolien Ytsma, Marian Cost en 
netsy v.d. !Ieyden. 
netsy v.d. IIeyden zal als sekretaresse fungeren, Haar adres is: Vinkensteinstraat 
77, Den !Iaag, tel. 65,60,92, 
net bestuur wenst deze nieuwe kornnissie veel sukses. 
nr B/,LLOTAGE. 

TIJ,J,.de Groot . 13..:04-66 (Wi 
J ,M,llooghie9:'3tra; .- 08~7-:-62: (P . 
A,J,Koks _ . 12-12-63 (11 
R,H.van Overvest __ -24-09-63 (W) 

!Iertenrade 165 
)Iei~ostraat 160 
llengelolaan 657 
M.Stokelaan 2488 

668523 
232477 

664418 

ZATTIJRDAG 2 FEBRUARI A.S. 8,30 UUR 

L E'N S I A D E . =========;;;-==== 

Eindeli·jk is het dan weer zover. Op veler verzoek van de Senioren-Veteranen 
on oud veteranen wordt zaterdag 2 februa:f.i a,,s·. · door de Kontaktkóm• issie weer 
een echte gezellige "Lensavond" georganiseerd. Zij verwachten, dat alle bestuurs
en kom• issieleden met hun dames, alsmede zij, die reeds jaren tot de aanhang van 
Lens (al of.niet aktief) bèhoren, zullen komen. Ook zij, die alleen bij de wed~ 
strijden van ons eerste elftal al.s vaste toeschouwer aanwezig zijn, krijgen juist 
deze avond de· geleaenheid Ë\ens "echt" met LEtrS kennis te maken. Hiervan zult U be
slist geêri spijt.krijgen, Frank Straathof en Tinus v,Zilfhout met assistenten heb
ben zich vrijwillig beschikbaar gesteld.om U allen deze avond van de nodige drank
jes en hapjes te voorzien, Een uitgekiend stukje rauziek zal U in de gelegenheid 
stellen ook eens gezellig te dansen, 

N araens de KaKa 
• Uw gastheer Nico lloefna.:~el. 

u:,T DACHT JE WAT ? ! ? 

- Een speler van Lens 21 (Jun,) deed? Hij liet ZJ.Jn sleutels lig5en in de kantine, 
Zeg, knul, je kunt ze terughalen aan de bar. 

- Er bij Texas/D,ll,B, ook spelers in het eerste rond ],open," die _niet kunnen koppen, 
•· Voor een ·probleera onze interviewer heeft? Hij weet niemand om te intorvim;en, 
- Lens 1 zondag doet tegen D,ll,L,? Kom zelf maar kijken. 

Je moet doen om in deze rubriek zonder ziok:enfondskaart opgenomen wilt worden? 
Alleen ma= iets zoek te • aken, 

- He deze week met- de redaktionele goedkeuring deden? Die geven we aan-A 1. 
- Er voor reakties kwamen op de vraag voor een andere naam voor "variaantjes"? 

Er k:war,1 geen enkele reaktie, Maar ja, dat is normaal bij Lens. 
Er bij Lens ~s ge;ntroduceerd: De Daco. 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 voor de lijn is, 
- Er nog dames over zijn om een Il eigen" s trafkomr.iiss.ie te- benoemen. 

1 
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LEG NEER DIE S'l'Effi !. · · ' 
... ;, ,, .. ,.,... . -

A.s .. ,;;,:Îe:rd.fl.g i~:.:ër',::-1:;ëëJ.ërÖ.Ö. ;·ën ·, '''l~5"nee1/ df: .ätë~-;;_;; .dag, 
Wij ho:oon dan de laatste hand"te le3gen aan het pad van do tribune naar de in·· 
:;ang. Wij, en dat zijn helaas no,s steeds dezèlf~~ n\_egs_§~ ','.::"h_9.:i,,e_n ,. op p!?,{l';. nee..r: .... _ lrniJ?i.- 1~nt a}].-e<;an --r.iet · die ·hu·l:r!':an:-ke.t-,,pad"-à±itdelîjk-wêrkelijkheid w_orden; ·. Als die r.icmsen, d!.e zaterdags staan te k_ijken, · hoe wi·j·,bezig -l'IÎ'·jn,..c.nu ·zel'f' èciiis~. do h~den uit de mouwen 'stokenJ dan .is dat pad ook af. Kom,mcmsén, wij legr,;en hot load· ook voor U, · · · · · 

Strako. ·. 

LErJS 1 N A;\.R DHL 

Daar stonde!! we dan - .afgelopen zondag - leklcer in het zonnetje - te kijken !laa::-".'exas -:- .DIIL, Op do 'nenge~olaan werd niet gevoetbald, hoewel het veld er 's-GJj d · c'arss toch redelijk bij lag'. Onze kantinemensen moeten ,nu raaar zien, dat ze tü. di,, . krok~tt,m, slaatj~s-,en broodjes kwijtraken;,. Veel Lense.rs bleken in arronmood.e . naar Texas te zijn gegaan. Daar konden ze de eerstkomende twee tegenstanders LG· kijke:i.. 
Heel duidelijk werd, dat DEL 
niet r,1eer de sterke ploerr is, wqarvoor 
die tot voor kort word versleten. 
De Delftenaren voetbalden technisch 
boter dan Texas, maar do schotvaar
digheid in de voorhoede liet zeer te 
wensen over. Do Delftse achterhoede 
n~akte allerminst oen betrouwbare in
C:.:'llk, Er werden nogal wat fouten ge
:.iaakt. Wat Texas lket zien, was errr. 
11ovor. Het gevaar kwam van Fred Prosman. 
Over wie de Delftse trainer op een go
Goven mo• ent vcrtwijf0ld uitriep: 
"J31ijf die raan afdokken; al loopt hij 
ne.ar op één boen, :à.an skoort hij nog ..• " 
~io trainer riep overigens nog voel 

re stand, 

1 • Wilhelmus 
2. RKAVV 
3, LFC 
4, DIIL 

13-8-3-2-1 :1 
13-5-7-1-1 ï 
13-7-3-3-17 
13-6-4-3-16 

.-; :·· ·1~ 

"1 J- ·•Ï"~ 

1 " Il' t t G • " • • • t P • • • • • D • • ~ o ~ !' .,_ • • • • ~ " .· Q 1 

5. Verburch 
Lugdunum 
Blauw Zwart 
L E lT S 

6, 
7. 
8. 
9. 

1 0. 
11 • 
12. 

:_; 

Naaldwijk 
Texas DIIB 
Lakwa 
Velo 

13-5-5~3-15 
13-5-4-4-14 
13-5-2-6-12 
12-4-3-5-11 
1 2-3-4-5-1 0 
13-3-3-7- 9 
13-3-2-8- 8 
13-2-2-;- 6 

i 8--i '; 
· 20•-·! ~ 

·1 8--2~ 
12--:3 
14--1 ~ 
14--2i 
14--22 

>·-23 

,.,r,or. Maar dat zullen wo zondag wel horen. Dl!L nam voor rust de leiding, dankz,i j oJn blunder van de zeer zwakke invallor-d.oelman van Texas. Na rust kwara Texas s-:ilijk, toen oim, vrije trap à la Dick Brandenbur(l' insloe.g-. Texas verzuimde hieL1 hc,t karwei af te m_ake~, ondanks do 15oboden kansen.· Ei:i toen deed DIIL het r.1am•., !Jo overico uitslagen waren niet z.o gunstig vnor Lens. Vorburch en LFC hiel il.on he· 
0:1 2,..-2; Wilhelnus ).iep ruim over Velo ( 4-1); Lu8'dunum sch..,ot net 5-1 uit, z'n s:.'c~· toean het afgezwakte Lakwa; Blauw Zwart hield RKAVV op 1-1,· 
liet programoa voor zondag, 
DTIL L E N S · De achterstand van LENS op .nummer vier RI;:J.:VV Vorbürch DIIL bedraagt nu 5 punten met nog con Toxas - Wilhelmus wedstrijd meer te spelen. Bij eon ever_·. ;,ï'C Lugdunum winning van LENS kont LENS nog ·mM.-T. 3 
'TuJ.L - Bl Zwart punten tekort.--Jle strijd tussen RKAVV Haaldwijk Lakwa en Vorburch is in dit verband ook van :Cang,. ovenels LFC - Lugà.unum. Hot spreekt vanzelf, dat LENS 1 zondag .. reken": · 1' , . 
E toun van eon 1:sroto supp,,rtorsscharo, · 
PS, Ui 1 het v:'ri1so week ·ge:;_,ubliceerde :programma blijkt, dat na DIIL nog twee ui twodstrijden op hot prorrramma stáan !. eerst Texas on dan Lakwa, De wedstriJd tegen Naaldwijk wordt op 24 februari ingehaald. . . . . ,• - . . -

PROGR.iMMá SENIOREl'T VOOR ZOrillAG 3 FEBRUARI 1974. 
Scheidsrechter, .< 

• .. 
14,30 uua:-· ,D"H.L, ---Lans 1 G,Vors'traaton 10,30 uur De Husscho.n 2 - Lens 2 M.Bràvonboor 11.00 uur Lens 3 - Naaldwijk ? . - . ::V1 G1. L 6/4 , S. Scheffèr ·, 
ï 3.00 uur !Jèrls 4 ...: Bl;Zwart 4 V1 ·01 L 5/3 J.Gonc.Fornandos 10 00 uur Lens 5 - 1-/.Blauw 2 , .. ;.;, 'V2 G1 L 5/3 . · C.Borst 'i2 00 uur LGns 6 - Archipel 4 V2 G2 ·1 4/2 .. T. Timr.1.er 
1 4. QO uur Lcn.s .7 - B.E.C.5 V2 G2 J, 4/2 F,Nagy , 4, 00 Lens '.~ G,D,S,4.'· ' V3 G2' L 4/2 T,K,BrÓersna uur C 

12"00 uur Lens 9 - Gona 5 V3 G2 L 5/3 J.Kloosterman '0,00 uur Lens 10 - D,V.C,4 V3 G2 L 5/3 L.v.d.]oogert 

·. 



• Lens 11 en 12 v:ri j, Zie publika tie. 

LIGGING DER VELDEN": -----------
D,II.L. , -'Brasserskade, Delft· 
do Mussohen -.Oldegaarde,,Jiotterdam~z. 
DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 en 2 worden door, do trainer bekendgemaakt, 
Lens 3 

als bekend 
@. B.v/d Lans 

Th.v,Rijn 
en R.v.d.Bemt 

Lens 6 

als bekend 

Lens 9 . 

als bekend 
Gaarne verslag 
voor Lens-rewe 

• 

Lèns 4 
als bekend 

Lens 7 
als bekend 

Lens 10 
' als bekend., 

m, W,Krol 

Lens 5 
als bekend 
m. A,Nieuwenhuiz.~n 

G.Martopawiro 
en G,Wouters 

Lens 8 

als bekend 
Gaarne verslag 
voor Lens-rewe c 

AFSCHRIJVINGEN": !! 

· Op do bekende tijden en plaatsen oh onder 
do telef,nos. destijds gepubliceerd. ·rr.H. Aanvoerders gelieven zich v:rijdag
avond tussen 21 en 22,00 uur in verbindinc; 
te stellen met, Dhr.J .• v.wassem, tell:lf ," 
68.65.11. 

·, 

Vrui do.Seko Zl.Jn à.,s. zondag vanaf 9.15 uur do horon J.v,wassem, ll,Jaoobi on 
f. , .. 

R;Bora en vanaf 12·.oo uur Dhr.G,Bouman op hot veld aanwezig, 
Lens 11 en 12: Ondanks hardnekkige pÓgingen van de Soko om voor deze elftallen 

v:riendsohap;ielijko wedstrijden vast to stollen, is dit hen tot 
hun grote spijt niet gelukt, Wel hebben wij de Afd. Den Haag ver
zocht niét geregeld dezelfde elftallen do dupe te laton worden 
van hun programmering, · 

NEDERLAND - URUGUAY: Wecrons de zéér geringe belangstelling (13 aanmeldingen) 
kan deze -groepreis helaas geen doorgang vinden. 

LEIIS SENIOREN 6, 8, 9 en 10, 
A.s. zondag moeten de kleedkamers van gebouw II door b.g. elftallen worden gedeeld, 
Hij verzoeken de eerstkor.1onde elftallen hun kleding etc. aan Min zijde to hangen, 

f 

ZATERDAG 2 FEBRUARI A,S. 8.30 UUR 
LENSIADE 

D,H,L, - LEN"S, ==::.::=========== 
In de eerste wedstrijd van dit seizoen speelde Lens ziJn eerste wedstrijd thuis 
teeen D,H.L, Het e.erste optreden werd, zoals een i_eder zich nee 'Wel kan herinne
ren, geen sukses. Met 1-3 werd verloren van ••• D,ÎI,L, 
Op de v:raag, hoe -or werd verloren, lopen de meningen nog steeds uiteen, Immers, 
toen de rechtsbuiten van D.II.L, uit vermeend buitenspel •z~jn ploeg op 0-2 zotte, 
zakte Lens als een kaartënhuis· in elk:aar. Deze fout - zover als U van fout kunt 
:,preken - kan a.s. zondB.{l' in do return tegen D,II,L, worden uiteewist. 
Lens hoeft zondag aan do Brasserskade· in Delft niet to verliezen, ergo Lens mag 
niet verliezen. Wil de kans, dat Lens bij de eerste vier eindigt, worden behouden, 
dan moeten beide punten worden meegenomen naar de IIengololaan. En nogmaals, het is 
raogelijk. D,H.L. won van de 5 thuiswedstrijden, die zij tot nu too speelde, or_ 
"slechts" twee tegen Lakwa on Wilhelraus met resp. 1-0 en 2-0, 2:x: werd gelijk/;o
spoeld - R,K.A.v.v. (0-0) en Te:x:as/D.H,B, (1-1) - terwijl. or 1:x: werd verloren van 
Verburch mot 0-1 • .Andere nederlagen, die "De Hollandsche Leeuw" leed, waren uit 
tee;en Blauw Zwart (3-0) on uit toffon Wilhelmus (2-1). U weet, dat ons eerste c;aat 
boeinnen aan "de groto opraars", dit zal echter niet gaan. zonder de raorele steun 
van u. Wij verwaohton dan ook ieder Lens-lid zondag op do Brassorskade in Delft 
to horen en zien schreeuwen. 

Ave·roohts. 3 
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IH DE TELELE!TS 
Deze week willen wij aan U voorstellen, bestuurslid Ceos van J3èek·;· .:: . . ___ .;.;.: .. ,,~ ... -· 
Om dit interview mot hem te kunnen maken, hebben·wij de heer van Beek thuis opgezocht. liet leverde ons een gezellige en. :i.nt.ere.ssante avond op. 
Uie is Cees van J3oek? 

Cees van Book is 45 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen.-llij is eigenaar van con parketvloerenzaak. llobbies hooft" en" kan hij nü,t hebben. Al zijn tijd moet hij besteden aan zijn zaak, gezin on sin_ds kort aan Lens. :Ile· hoor van Book is oen cozollige prater, vooral als het gá-at over "zijn" Lens. 
De heer van Book werd in 1937 lid van Lens. Als bewijs hiervan toonde hij onkcüo foto I s uit die tijd'. Hij voetbàldè 'enkele jaren en stopte er mee. Toon zijn ·zoon drio jaar geleden in Lon~ ging'voetballon, werd hij" weor lid van Lans. Dat "món hom niet was vergeten, bleek 1½ jaar later, toen hij al werd gepolst voor con 
bestuursfunktie, die hij vooralimog_niot ambieerde. Toen Lens echter in oktober j.l. in oen· bestuurs-impasse raak:tó., dood men weer, mac1r nu oen dringerder beroep op heo. Zakonmc1n -V8.J_l J3ook weigerde nu niet. 
]-lat behelst Uw taakorasphrijving in Lens? 
liet is cnraoe-olijk hier oen konkreet antwoo_rd op te geven; -rk rJoot er in ieder 
[,cval voor zorgen, dat h.;;t; materiaal in· orçl.o is. Verder is hot raoest de zakelij}:o " kant van het bestuur, wat mij in'tërosï'iëêr't:· Zeker nu de•uitbouw van de kantine moet worçl.en .gerealiseerd. 

Door ve@l trainers wordt'geklaàgd over ]).et trainingsmateriaal? 
Ja, dat :j.s nu.:do fout, die bij Lens heerst. Lokker kankeren raet z'n allen lancs do lijn." Maar er is riiomand, dia iets zegt. Als iets wordt gelconstatoord op alloi·loi gcöiod, neem het dan op mot do ·botroffondo koraraissio, die hot dan voorzover · nodig opnoemt raot hot bos tuur. Mocht men geen gehoor vinden bij de .kommissi0, d7.n lmn men alsnog kon takt opnocion met. oen bestuurslid en dat hooft d'.an echt niet alleen op de maandagavond te gebeuren. 
:Ioe _')Joval t het bestuurswerk ·tot nu toe ? . i 

' , . 
Ach • • . • he_t bevalt wel, !Iet vraagt wol voel· vrije 
bui ten het weekei:id wel rekenen, dc1:t je 2 avonden. in 

tijd. Gemiddeld moot je 
de weok kwijt bont. 

Op de laatste ledenvergadering word, via de.formatie-lcommissie, door di~0rs~ ledon (moer) modowerJ.<ing toegozo::,d. Eerlijk eozet,d valt mij dit tegen "(b.v. hot ::ianleggen.':an hot tegelpad). Werkt dit niet frustrerend? 
Ja, zekeir. Als je nu nagc1at, dat er voor Fl.1.600,- aan "tegels ligg~n; waarbij~2, niets mee wordt gedaan. llot is toch meer da!'l schandelijk, dat eein handjevol l_eidein ( on dan nog de oudere·) boreid is het pc1d, aan te locrgcn. Ook de verdorà Lleidewerkin1' valt tegen b.v. de oplcor.ist bij dei door Lens georganiseerde, festivitoi ten. 
Volgens mij ligt dit ook aan !10t· feit, dat hot !clubgebouw qua inrichting een schaftlokaal is en zeer zeker croon gezeillighoid--ui tstraal t? 
Dit is zeor zeker zo. Wij zullen dan ook bij do inrioh tipg van het vèrni·ouwde . klubgeibouw hier zeer zeiker rokoning mee moetein houden. 
Ik"dacht, dat het bestuur er naar streeft, rekreiatie en prostatio-voetba1 
samen tei laten gaan, Lukt dit volgens tI ? · • .. - . . ' 

Ja, waarom _nieit? De prestaties zullen de spoi"ers sci.me~ met de trainer moeten leveren. Van ons krijgen zij alle mëdoworkinc. Ook de "rèlcreiatie-voetballers lrnnncm onze steun krijgen, als zij nüiar 'l::i.ton. weten, wat zij willcm. Laten or uit die hook ,iu eens. nJGnsen mot suggesties .kom(m. 
Ziet U de toekomst van Lens met _optimisme tegemoet? 
Mot zo 1n jeu(id achter ·do hand. Ja,' qua prestatie- on rekroatiovoetbal.. . . 

Hebt U z9>lf nog éon vraag? 
C 

' Ja, uao.r zijn die mE>nsen,. die hun racddworking hebben toegozo,:;d. · 
•· Jee Poe. 

ZATERDAG 2 FEBRUARI A.S. 8.30 UUR 
LENS IADE 



PROQ~ALMA JUNIOREN 

zO~l:>Aa.3'FEBRuÄru: 1974. 
··.. . 

14.3ö uur G,D._S,2 
14,00 uur D,Z,S,1 
10,30 mu,- ;Quick Steps"3 

ZATERDAG 2·FEBRUAIU. 1974. 

, ... , ..... opO~ ,·-- Lens 2 
-i.ens 3 - Lens 6 

14, 30 uur· 1 ~-G:i:avèndeÓl .1 
14 ,·15 uur· Flamingo I s 2 

- Lens 1 
4· 
5. 
9 

- Lq;ns 
. - Lens 

- Velo_ 
1 3. 15 :uur . R, V, C. 5 
16,00 uµr Lens .9 
14, 15 uur Vios .. 5 
14.15 uur Qr,B'lauw 2 
14,45 uur Quintus J 
13,00 uur· Tri9mph 3 
16,00 uur Lens 14 

- Lens ·10 
- Lens 11 

·: - Lcms 12 
- Lens:13 
.,. Duno 7 

.r. 

13.,Jo uur Westerkwartier 
16,oo uur Lens 16 

7 - •Lens 15 
- Laakkwartior 8 

. 14,45 uur Lens 17 
·14,45 uur Lens 18 
14;15 uur Rijswijk 16 
14,45 uur Lens 20 ' ·. 
13,30 uur Lens 21 
13,30 uur, Lens 22 
14,15 uur G,D,A,10: 

AFSCHRIJVING'.EN: 

- O,D,B,5 
- Celeritas 9 
- Lens 19 1 
- s.v •. a.w. 3·• 
- Or.Blauw 6 · · 
- Quiok Stops .1a 
- Lehs_ 23 · · · 

' . 

Ter:toin; · · ···----
~asmusweg 
Ockenburgh 
Nijkorklaan --···-· · 

Sportï;)ark do Trekdam 
Schaapweg, Rijswijk. 
Schaapweg, Rijswijk 
V1 . 
M,Stokela:a.n, Esoainp 1 
Sohir.unelweg 
Kerkstraat,,Kwintsheul 
Zuiderpark, ~a ged,. 
V3 
Duinlaan 
V2 . 
V1 
V2 
Schaapwog, Rijswijk. 
V3 
V2 
V3 • 
Lsd,Hoofdstraat 

; 

§2.hrift~~!.J!!:: · v66r 'J+'ijda..;avond 18,30 uur_ bij dhr,'.G,v,d·:st~en, Nunspeetlaan 303,; 
Telefonisch v:i'ijd~avond tuséen 18,45 en·.19,30 uur (uitslui'tond in go.;,.al van ·., 

ziekte}: A-klassors ( 1 t/m 8): \Thr,J,Hop, tel, •.94,41,59 . ·•' 
B-klasser~ (9 t/m 15): dhr,O,Kortekaas, tol,67,40,40, · 
C-klassors (16 t/1:! 23): dhr;R,J3ooker., .. tcil,55,94,77, ·' · In noodgevallen kunnen do-junioren nos op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11.C'O uur afbollen bij dhr. G,v,d', Steen, tel. -39,86,94, · · 

~'l..o.7i:CEURING:EN: De junioren moeten bij slechte woersomsta.ndighcden ~teeds de af-
. keuringslijsten raadP.logqn; Tolofonisoho informaties worden hierover 0

niot verstrekt. · ·· 

NIET-OPKOMERS: Wesens herhaald niet-opkomen worden do vol1,ondo spelers dit soi-
zoo j niet. moor opsos teld: J. Pompen en: ,r.Rot~ •. · · 

KEEPERSTRAINING: dondérd~ 16,45 uur voor J,v,Kloof en S,Bruens. 
za.te:r:da.g 10,ÓO uur voor· R,v,Wijngn,ardo on J,Brongor. 

Bij verhindering bellen naar Nio_~ Dr'.'.'bbe, tol,29,24,96, 
DE OPSTEL LING])N: 

LENS 1 wordt na do training bekendgemaakt, Leider: Dhr.C,F;r-a.nko., Samenkomst:· ----- 12,1.5 uur Lfc)ns--:tcrrein. · 
LENS 2 Als vorige week, met R",v,d,lfaer. Leider: Dhr~A-,v-.Baggum. 

Samenkomst: 14,.00 uur G,D,S,-terroin. , 
Als vq:r:ige week, jllot j,v.Velzen, Leider: Dhr,P,Ja.nson, 
Samenkomst: 13,3,0 uur D,Z.S,-torroin. 

~~_:! 

~-2 
Als vorige week,. Leider: Dhr-,A,Blok. Samenkomst: 13 ,45 uur Flamingo-ter

LENS 10: ---

Als vorige wcok, Leider: Dhr,J,Hoynen. Samenkomst: 
12,45 uur R,V,C,~torrein, 

(rein 

Als vorige week, Leider: Dhr,F,Flumans. Samenkomst: 10,00 uur Quick
steps-terrein, 

A.v,Volzen, E,La.ndman, P,Porreyn, T,de Kok, R,v,d,Laa.n, P,I!op, 
Ch,Wolters, S,Brard, O,Borst, A,'s-Gravendijk, C.Sohenkels, A.v,ÎCleef. Leider: Dhr,J,Zoct. . . 
P.Devilee, R.v.d.Kruk, J ,Lausber1,, J .Lustonhouwer, M,P.eperkamp, 

- 5 

I 
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LEHS 11: 

LillTS 12: 

LTINS 15: 

' L.Reesink, J.v.Rijn, J.Bronger, J.Brochnrd, B.de Niot, R.Jiofmnn, 
E.v.Luxemburg. Leider: Dhr,N .Dr:i.bbe. Samenkomst: 13_"30 u:Lens-terrdn. 

G.Boolhouwer, K.y.d.Ende, R.Leyn, M.Looyo, G.Mahieu, T.v,Mnren, 
R.v.d.Moer, K.v.d.Moys, M.v.d.Meye, Th.Prin'3, J.v.Wel, P:dè Ifoas. 
Leider: Dhr.W.Kouwenhoven. Samenkomst: 13.30 uur Lans-terrein. 

L.v.Dooburg, I!.Uding, ll,Coli, P.v.Duyn, C.Lipman, R.Wijsman, 
F.Kortekaas, L.Lojowa=, D.v.d.Zwan, W.Groen, E.IÏovon, L,Tokkio', 
P.Blom. Leider: Dhr.J.Bijstervold, Samenkomst: 1,4,00 uur Lens-'terroïn, 

!JI.Zwoderi, R.Zetz, JI.G.Wubben, F,Kras, A.Hoenstok, C,!Iarlnnd, R.v,d. 
Boogaard, R.Blank, R.I!opponbrouwers, M.Ja.ns(m, R,Sandors; M.Prins, 
Leider: Dhr,JI.Dankors. Sn• enkomst: 12 .15 uur Lens_-terroin. ,. · 

JI,Wubbon, J,Wct-ssorman, T.Mooyman, L,Oostorveer, R,Kloiwogt (.2x), 
M.de Gróot; I!.Grocïriewogen, A,Gordijn, A,Ellinger (2x), J.Spoler, 
A.]{oevoets ·(2x), R.v.Leodon,Leider: Dhr.Sandifort. 

F.Oostayen, P,!Ieor.iskerk, A,Pelt, ,LSi?;, R.',;,Eldoron, P.:pt.ülanrt, · . · 
u.w.Schr.iitz, J.dc Korte, ToJ.G.r~DbGrff, 11..Koevoets, Á,Elling'_er, R.Kloili() -~, 
Leider: Dhr,M.Verhoesen. Sa• onkomst: 1~.45 _uur Lens-torroin.· . . 

L:ctrn 16: F.Fortman, W,Frantzon, R.v,Loon,·o.IIuis, R.Koyzor, R,Noordoloos, 
A.Ovcrgaauw, P.Valkcnburg, R.Vorstooc, C,Vormeulcn, P.Lciyvcld, 
C.v.Boek. Leider: Dhr.O.Kortokaas. · 1 • ·, • -~ 

LilTS 17: M.v.Baggum, R.Bon, W.Hoynon, S,v.d.Moor, W.Valentin, F,Verbarondso, 
F.v.Velzen, P.v.d,Burg, P.Lucas; A,Kooyoots, J,Rie• on; Loidcïr: 
Dhr.W.Michels. ~: E,Kaudoror. 

LTINS 18: II.du Chatiniór, : .. Maas, R.Poreira, T.v.d.Tol, II.Vink, R:v.Eijk,
. ·II,IIoppenbrouwors; F •. Scholtos, A',do Jong, L.Straub, J,v.d.Broi1do, .. 

J.Ene;ole, D.Pronk. Leider: .Dhr.J.Co],pa, 

LJ;;NS 19: Als bekend; Leider: ·Dhr.II.Vorbarond;e. Samenkomst: 1 3 .15 uur Lens. 
LD!îS 20: Als 1?ekqnd. Leider: Dl).r.R.Poters. · . 
Lmrs 21: Als bekend. Loidor: Dhr.W:v.d.Tol. 

LJ]IS 22: Als bekend. Leider: Dhr .A. I3o.umun. 
·,·: .. 

LEHS 23: Als bekend. Leider: Dhr.A.Banning: Samenkomst: 13. 15 uur Lens ..... :. 

SPELREGEL.AVOND. 

Eon laatstó vertwijfelde poising on voor de op 8 februari a.s. in do J3,M.-T;= 
kantine ceorganisoerde K.N,V;B,-spolro1solavond nog 2 A-klassórs en 1 B-klassor 
to strikken. Laat ons niet in ons homd·staan. Mold je aan. Tel. 39.il,6;94. of.: .. 
bij eon van dé Juko-leden o::Y hot vèld. · · 

PRO G R .\·M MA· PUP IL LE N EN WELPEN. 

:t°UPILLEN 

Z,'LTERDJ,G .2 F.EB.RUARI 197 4. · 

12,30 uur Lens 1 - R,V.C.1 V1 

Terrein: · 

11 , 00 uur s.v.n.1 - Lens 2 Erasmuswois 
12.30 Lans 3 uur - R,v.c.3 V2 
12 .15 uur Flo.mineo 1 s 2 - Lans 4 Sch0;apwog, Rijswijk 
12.30 uur Lans 6 - Lens 5 V3 

LENS P 2 IqU}TTENAKTIE : LET OP SPECIALE. PUBLIKATIE 

UELPEJIT 

Z.s.T]]RDAG 2 FEBRUARI 1 97 4. 

11 ,30· uur Lens 1 •• "C. B.!.!,.T .• J . V1, .. 
11 .oo uur v.u.c.2 - Lons 2 Loudonstrii.at 
13.00 uur Duin<forp s.v,1 _ -.Lens 3 Ockenbu:;-gh .. 
11 • 00 uur H.D.V.2 -:-- Lens 4 Zuidorpark,. 2e ged~ 1 ·1 ,30 uur Lens 5 - v.c;s.5 V2 

.. ··-·-~ .... 



• 
- .. ,.,; .. ~,1•'~,;-... • ' .• -, 

J.:FSCiffiIJYINGEN: · · . 
', .. -~- , .. --·-,-.;,-;,_,. '.,,.· ·: ;. ........ ,--, ... -

,_.• ·;,SëlÏri:ft'èlîjk ·: . v66r vrijclagavond 18,JO uur bij dhr,G,v,d.Steen, Nunspeotlaan JOJ. 

. ;:;:~;~;~;~~-: vrijdagavond -tussen 18,45 '.'èn '19;30 Ûur (uitsluitend,in 1,eval van 
---- .ziekto); tol. 66 .·13 .14 Kli.,l:!6ebouw. · · · · , •,. · 

In: nocrdgcvailen-k:uri'n~n de pupillon 0~ wolpon ~og op zatordagochte~d 
0

tusson 9,45 on 
10,15 uur afbellen. Tol.66.13.14 klubg~bouw. 

~ " ,. 

,',FKEURINGEN: Bij slochte weersomstandigheden steeds eerst do afkouringslijstö1ï : · 
raadpleg0n. Staat daarop bi•j "Pupillen 0n lfolpon" vermeld: "GOEDGE- · 
ICEURD", dan· stoods naar veld of punt van samenkomst komen, IN DIT 
GEVAL MAG ER DUS }TIET TELEFOIHSCH lfORDl!ThT GEINFORMEERD Nl..AR EVENTUELE 
AFKEURilTGEN'. 

DE O PS 

LENS P 1 

LENS P 2 : 

SCHRIJF IN 
.. . -·· 
LENS P 3 --------. 

Staat bij do afkeuringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermold, 
"ZIE AFKÉURINGSLIJST", dan moot als volgt worden gehandeld: Voor do 
th\ii'swedstrijdên moot juniorenlijst worden geraadp:1.eegd, Zijn de ,;od
strijden van Lens 9, 14· én 16 .go_edgekourd; dan t;aan ook de Pupillo:~·-· 

· en Welpon~wedstrijden op .. ons veld door, Ui ts:J.ui tónd voor de ui twed
strijdon mag in dat'5oval telefonisch worden geïnformeerd, of hun 

- wedstrijden doorgaan. (Tol,66.13,14,) en.wel zaterdagochtend tusson 
9.45 en 10.00 uur. 

TELLINGEN: 

R,Bloks, R.Groen, -R.v.d,!Ioek, L,Janmaat, F,Lekahena, R,Loveriks, 
R,Michels, H.v.d,Nieuwenhuisen, F,Rons, M,Rutgors, M, Veenman, 
M.v,Zwol. Leider: PauLv.d._Stoen. 

R.v.Bagg11r.1, F.Blom, P,Eys, P.de Groot, O,Köneman, M, Leyn,· M;Me.o_rJJan.,-
C.Odenkirchen, R.v_.Ooste~, _R,Rademuker, T.v.d,Bürg, II,Schipporen. 
Leider: Rob IIoefnagel. 'Sá.fuenl:omqt:. 10,15 .uur Lens-terrein_,· ... - . . 

LET OP DE ICRl\NTENAKTIE ,SPECIAAL VOOR P 2 
.• . - • 1 · l 

Ook·.als · he,t . voetballen is· afgekeurd, normaal verzamelen. 

VOOR DE KAMPEN . ,'' 

R,v,Dijk, E.v.d,Harst, B,llenke::;, G,do Kok, B.v.d,Kruk, M,Ras, 
L.v,Rijn, P ,Schol tes, E.Swart, F.'l'o·lonaars, B, Vos tor, R,Wassorman., 
R,Wasserman. Leider: Joop !,louleman. 

DE COCJCT/.ILKOMPETITIE IS WEER BEGONNEN 

LTIThT.-S P 4 :. -::ri~nu:Ys,- :ii',Fb~ken, i.'Frömberg, R,de Gruytcr, R,à.e'ira;s, P,Krol, 
' : N,}Toort," rr·,Raaphorst, M.Riemon, R,v.Ruyven, J,Schnoidor, J,v,Straalen, 

~ :,:•T.Wanders, Leider: Fred .de_ Kloyn. Samenkomst: 11, 15 uur Lens-terroi:1. 

LENS P '5 : ,'E,B~ysen·, R,GriJJborg,' F°,Hooghic• stra, 'B;IIojpenbrouwor, K,de Kleyn, 
J,Krijgs• an, 14.Lustc:mhouwor, R,Matthij~sen, E.Sandifort, M.Senton; 
P .Tettor.o, F. Valkenhof', F,lfolling, Loid:ór·: Dhr.IIoppenbrouwor, 

.- '.) . 
KOM vTOE.'NSDAGMIDDAG OM· 14,00 UUR OOK TRAINEN. 

LE!TS P· 6 R,Arno'ld, G.Bentvol~o;,,' R,Bersenhenogo:uwen, R,Boolhouwer, F,Dullaart, 
F.v.Gorp, F,v.d.Hoovon, I.Overklift, V,Pag_uay, L,Stoemers, M,lfolling, 
M,1-lilmer, I.v.d.Zwan, J ,Hooghiomstra. Leider: Coen IIooghiemstra. · 

. ' . . . -. . ·· .. 
L:CffS 1f 1 M,v.Adrichom, W.Colpa, E,Eykclhof, Il.Groen, B,Heemskerk, R,v,d.Hook, 

R,do Jon;, M,v,d.Lans, J.Odenkirchen, P,Pronk, L.v.Rijn, E.Valentin, 
. Le idor: Hans ,Zo:un •. 

LEUS W 2 C.Ber(l'J;Jans; K:·B~-ön, .P,v,Es, P,Harland, T,Harland; W,do Jong, 
R,Kanis, A.Kuiper., E,Perre0'1~, J_.RorJbouts, V,Veenman, J,UassorJJan,. 
J.v.d.Hoff, A.Kol,s. Leider: ,Guus_Hoynon. SaJ;Jenkomst: 9.45 uur (Per au
to? Gaarnè medewerking van ,do Ouders voor het vorvoor), 

. . . . . 
LI:ifS W 3 : M,Bon, B,Driesson, M,Dutrée, Il.Franke, A.Franken, J ,Grove, 

C,Hoefnàgel, R,IIouweling, I.Kaffa, R,Uiggebrugg:e 1, T.v.Pruysson, 
R,v,Pruyss'én, M.Grooncwogen, R,v,Overvost, B,Roozendaal. Leider: 

. · Jos v:d.Endo. Samenkomst: 12,00 uur', 

DE COCKTAIL IS WEER BEGONNEN. 

LENS 1-f 4 M.v •. Bohoemon, M.v.d,Bool.l'aard, R,Boo6aardt, B.Boelhouwer, E.v,Dop, 
7 
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A,v,Gorp,· R,Uouwc,ling, J,Koovoots, R.d0 Kroon, 
hov0n, :.I.v,Wassmn, II.Zoek, E,dc, Groot·; Leider: 
10, 15 uur, 

M,v,,d,Wallon, E,Warmon·
L0x v, d ,Moor. ~lf.o!:~ :_' 

. ; 

LEl'TS W 5 A,Bli tterswljk, E,Jagor, 1·.v,Leeuwen, W ,v.Molzen, E,Metselaar, 
J.Riemen, E,v.Santon, J,Schuomie, J,v,d.Spiogel, A,v.d,Schenk, 
!4,v,Velzen, E,Vós, R,Wanné0, Miv,lioudt, M,Saarloos. Leider: Ilhr,J,Ric-· 

t;\ ./> 
·' \ ,~ 

w.en. 
KOM WOENSDAG OM 14.00 UUR OOK TRAINEN • 

. ~fgelopen woensdag h0bb0n wij een begin go• aakt aan de nieuwe krantenaktie, Enige 
pupillen hebben in do Rados huis aan huis een folder verspreid, In deze folder 
vragen wij de mensen om hun oude kranten voor ons te b0waren, Komende zatordaG 
c;aan wij nu in d0zo wijk do kranten ophalen, terwijl v.andaag in con andere wijk, 
de Oorden, folders worden bezorgd, Zoals jullie in do Lens-revue van enkele wokc:.l 
col0don hebben gel0zen, is h0t do b0dooling, dat w0 i0dero wo0k óón elftal in-· 
schakelen, dat zal helpen bij do krantonaktio, 
l' 2 is hot tea•, dat do spit~ :zal afbijten·. Hot is do bedooling, dat jullie ccr:::t 
-- gaan voetballen en daarna r.10t z 1n allen kranten op aaan halon, Bij do stimo1> · 
komst krij(l'on jullie te horen, hoc hot verdor in 'zijn werk gaat, Is hot voctb,üL,1 
~.f:')'okcurd, dan gaat do krantonaktio gewoon door on moot.on jullie ook vorzo.,Jolon, 
zoals bij do opstelling staat vormold, Wij hopen op jullio medewerking, zodat do 
kran tonaktio éón aroot ·suksos wordt. 
:,et is natuurlijk ook noe stoods piO(l'olijk om zelf kleine stapel tjos kranten • Go 
to nom:m on zo in do container té doponoron, 

Uitslaeon Junioren 

Luns 1 V,U:,C, 1 
Lons 4 - O.•D •. D~2 
Lens 5 die Ilagho 3 
n.s,0.6 - Lens 9 
Lens 10 - O,D,B,3 
Lens 11 - G.D.A,4 
Lens 12 - Spoorwijk 5 
Lans 13 - ScheVEZ1ingon 10 
R.A.S,4 -·Lens 14 
Lens 15 - Quick 9 

Stand A 1 t/m 26-1-1974. 

I{optunus 
Lucdtmur.1 
v"u.c. 
Katuijk 
:J.n.o.II. 

"O.N.i.~. 
Hilhelr.ms 
LLlNS 
Lisse 
's--Oravonde0l 

"!.i.F.C. 
s.v.vr. 

•,'! 
'· -~ ... 

1-1 
O.D.D. n.o.g. 

3-1 
0-3 
1-1 
2-1 
8-o 
Schov.n.o.g, 
3-2' 
0-3 

12-1,8 
12-17 
13-17 
14-17 
13-16 
13-13 
12-12 
12~11 
14-11 
12-10 
11- 8 
11- 6 
13- 6 

Gorarci. 

R,V.C.12 L0ns 16 1-1 
· B,M,T"6 Lens 17 4-1 
JI,B.S~7 - Lens 18 6-0 
Lmi.s 19 - Wostorkwarpi0r 10 2-2 
R,V.C.16 - Lens 20 7-2 
Lens 21 .- II,V,V,9 2-1 
Scheveningen 16 - Lo.ns 23 3-1 

W0dstrijdvorse;al.Lens 5 - die Hagho 3, . •· 

In do oers to h0lft hadden we con r.1oorJ.-ir-· 
hoid':,.en WGrdon er goede aanvallen 01;>1_;0 -· 
boµwd; Na con 15oodo aanval kreee; Rocsi~1:, 
do ba~ on had con behoorlijke schiotk1.11G 1 
maar hij zag Brouwer vrij staan. Hij ti'.:-
to de bal door 0n to0n kon Brouwer het 
00rsto doelpunt scoren. Vanaf dat mor.1011t 
ginG hot ook botGr in do voorhoede. Uit 
0011 inrworp kroeg Brouwer do bal on n:1 G''. ·1 

paar man to zijn gepasseerd, tikte hij c:-::. 
bal door naar Roosink, die hot tweede 
doelpunt maakte, 
Na de rust kwam Die liagho opzetten on 
kregen oen paar kansen, Na 00n misver
stand in do achterhoede kon con spolor 

van Die Ha6ho do bal ovor do doelman lepelen, Die Hagho kroeg no15 00n goede kans, 
maar Tottoroo tikte do bal knap over do lat, Vlak voor het eind kr0g0n wc nog con 
corner. Van der Aar ging neo naar voren en kon de bal omhalen. Do verdodi(l'inG 
V'.:'.11 Die Ila(l'ho kon do bal niet vcrwerk0n en dit betekende: '3-1, !Ict was oen vor
diond0 overwinning,· 

V::;rslag: Lens 10 - o.n,B,3: 1-1. 

Of hot aan do res0rvoshirts (mot rugnurJmers) hcGft golo(;Gn, weet ik niet, maar 
daze w0dstrijd is niet geworden, wat de jongens on ikzelf or van hadden verwacht. 
In do beginfase zag hot er door twoG snoll0 doelrijpe kans0n naar uit, dat wiJ 
dit O;D.B, m0t ge• ak konden hebben. Bert de Niet schoot rak0lings naast on Max Po-
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·porkanp hoofde de bal alleen maar aan te raken om to scoren", naar trapte erover- " 
hoon". Lens ;bleef aanvallen on. O.D.B,. wist do stand. nog. stoods m" et allo nogolij:::, 
(prof)trucjos blank.to houden, Maar eindelijk lukte hot doordouwer Bert do Niet 
do O,D,B,-vosto to doorbrokon, naar word llinnen hot beruchte gebied aangokor.10n 
or.1vorgotrokkon", waardoor do bal op do stip belandde, Ponalty..:.specialist JOlmy 
Brochard do0d zijn taak voortreffelijk, Hierdoor was O.D,B,. dusdanig aangosl.1.[;c·", 
dat Lens nog enkele nooio kansen kreeg, raaar do afwor\t.i,_ill!;_.]J_ot to wensen over. 
Ua oen verre uittrap van do O,D,Il,-goalie kwam do bal bij hun snelle rochtsbuit'. 
die qua snelheid ochtor toch do raindere van Hans Lustonhouwor was, maar Hans 
spoelde do bal zo slap op keeper John Brongor terui ,-·"à:üt ·hot voor de" sn0llo O •• ; . · 
er con nakkie was ora te scoren. 
Doz0 tegenslag is dit nerveuze en katorigo Lans do goholo wedstrijd niet moor t" 
boven gokoraen, ,ondanks hot feit, dat" h0t·sp0lpeil toch altijd nog beter bleef 
dan dat van hot hardn0kkig verdedigende on sn0lcountorondo,O,D,B," 
Lens îO doet er goed aan voortaan do vrijdagavond voor eon belangrijke wodstri~J 
op gepaste wijze door to brengen, anders hooft trainen ook iaen enkele zin • oor. 

Nico Drabbc. 

COCKTAILKOMPETITIE, 
Op woensdag 30 januari a.s, zullcm do volgende wedstrijden worden gospoold: 

om 14,00 uur" Foyenoord - Bayorn München totetip 1 
·14,45 uur Barcelona - Ajax 1 
15,30 uur A.C.Milan - Real Madrid 3 

Allo pupillen on welpen kunnen zich hiervoor opgaven a, s. woensdag or.1 .13.30 uur 
in ons klubgebouw. Wij verwachten zeker weer ca. 70 man, zodat elk elftal woor 
vollodi3 kan "drat1ion. . .... 
Bij slecht waar kunnen jullie in hot klubgobouw terecht, waar jullie div0rse 
sp0lon kunn0n beoefenen. r.v.n. 
Z,~J.VOETBALTOERNOOI, 

Afgelopen zaterdag hebben 2 wolpon- on 2 pupillon-toaras b0staando uit 6' nan ~or' 
team de Lensklour0n vordadigt in do veiling Noord to Poeldijk, 
On 9,30 uu1 begonnen do pupillenteams, Er worden 5 wodstrijdon gospoold van 10 
minuten, " · " -" · 
Team 1 behaalde do volgende resultaten: Honsolersdijk 1 - Lens 1 1-0 

1 s-Gravonzando - Lens 1 0-1 
B.M.T.1 -· Lens 1 : 0-2 
Gr,Willorn II Vao 1-Lons 1: 1-1 
Dolfia 1 - Lens 1 -:0-1 

llit bracht 00n 1stc'plaats in d0 poule op. 
Hot tweede team word t"wo0do achter O.D,Il,1, Do uitslagen war0n: 

Lens 2 - o.n.n.1 2-3 
Wcstlandia 3 - Lens 2 "" 0-2 
B,M,T,2 - Lens 2 0-3 
Dolfia 2 - Lens 2 0-1 
Vorburch 3 - Lens 2 0-2 

Do welpen dod0n hot nog boter, Allebei do toans worden 1sto in hun poule. 
Ilior duurd,m do" wedstrijden· 12 minuten, 
Do uitslag0n waren: B,M,T. 1 

lfostlandia 1 
Gr.Willon II Vac 1 

- Lens 
- Lens 
- Lens 

1 l 0-0 
1 1-4 
1 0-1 

Lens 1 0-0 - 1 s-Gravenzande 1 

••" 

·Lens 2 
· Lens 2 
·B.M,T,2 
westlandia 2 

Zoals U ziet, was hot oen g0slaagdo dag. 

C-ICT,ASSE QUIZ. 

- Hons0lcrsdijk 1 
- 0,D,B, 1 
- Lens 2 

Lens 2 

0-0 
1-0 
0-3 
0-1 

' -

Verleden ,rnok woensdag was hot do laatste avond, dat in do kantine van Spoorwi ;":. 
do quiz voor c~kiassors word gehouden. 
E0rst sp0oldcn Laakkwartier en Spcorwijk togön 0lkaar. Spoorwi;jk won mot 23-1-i . -



.. --· ....... ~,, - - ---- ··• 

had hierdoor ook 4 punten not.als Lao.kkwartior, 
Daarna spoelden A,D.O. en G,D.S,,tegon elkaar •. A.D.O, won,· raet eon aantal punten, dat door nieraand anders in eon van do 00rder0 quizen was g0haald. Het was uit-eindelijk 30-14, ; · , · .· 
Hierna kregen we eon -kleine :;,aµzo. on na deze pauze, 'zou do b0slissing mo0ton 
vallen, wie 1 e zou worden. Ifot was Duno of· ;Lens, 
!Iet 1e onderdeel was alger.teen: hiervoor kwaraen Harry Planken en Ad Maas; Harry 
scoorde 3 punten en Ad 2 punten on we hadden hi0rdoor eon 5-3 voorsprong, 
Hierna was·h0t onderdeel aardrijkskunde aan do beurt, hiorvoor.kwaraen Harry 
Planken en Winfriod Valontin. Harry scoorde 7 punten on Winfried 2 punten, hierdoor was do stand 14-5 in ons voordeel, 
IIot volgende onderdeel, muziek, bracht na later bleek ons do ov0rwinning al.· 
m1rc0l K0rkhofs· on Wouter Frantzon zorgden voor ocm 22-9 voorsprong. Marcel · 
scoorde 6 p. on Wouter 2 punten. 
'Ict laatste onderdeel ·sport was nu aan do beurt. Arno Ovor13aauw on Chris Ver
noulon doden dit·, Arno scoorde 2 punten on Chris ook 2 punten, 
Hierdoor was do totaal uitsla.,, 26-14·voor Lens: dit botokondo, dat we 1c waren 
Geworden. 
Do prijsuitreiking ecschioddo door internationaal voetbalschoiqsrochtor Charles 
Corvor. Ieder toa• krooe con vaantje on er was ook nog con grote wissolbokor . ' voor hot winnende toa•• · · · 
Voor ik de totaalstci.nd bekend ga r.iaken, wilde ik do jongens, die aan do quiz 
hebben • oegedaan, heel hartelijk feliciteren mot hot behaalde resultaat, 
En natuurlijk wil ik do vereniging Spoorwi;jk bedanken voor do tJ'OZollighoid, dio or iedere week weer was on allo mensen, die aan deze quiz hebben moogoholpon. Dan nu do 'stand: ' . 

~~~l2~~!~ 
• wodstrij~pimton ((OSOOOrdo punten 

1o. Lens 5 8 110 
2o, Duno 5 6 107 
3c, 11..D.O. .: 5 4 109 
49. Laakkw. 5 4 )03 5c, Spoorwijk 5 4 97 60. G,D,S. 5 4 91 

Leider, 
llISKO-AVOND, 

Do jon13ero · •Lens- on Kwiek Sport-garde hooft weer eens volop kunnen eonioten in 
ons klubgcbouw. Dr,Dum• y's DiskothJ;ek .hooft na• olijk afgelopen vrijdag do rmzick voor eon ouderwets gezellige dansavond vorzorffd, Hot was zonder moor eon erg 
sfoorvolle avond, die wo dan ook zeker snol woor oons over zullen doen. 
Ovorigons hebben we Dr.Dumray voor volgende maand ook weer G"okontraktoerd voor do oudere loden. Dit wordt dan 22 f0bruari· on we zijn er van ovortuiG"d, dat dit wco:· oon geslaagde avond zal worden, hot als vorieo week,· 

KaKa, > .. 

Vorige wook ontvingen we hot bericht, dat Hans llijstorvold zich uit do Ko.Ka 
hooft toruggotrokkon. Hans, bedankt .voor do modoworking, 

PROGRAMMA LENS DJMESELFTAL 

Vorirro week woensdag kwara DZS niet op, 
zodat or niet kon worden eospeeld. 
Eot zal or nu wol op uitdraii.ion, dat 
DZS uit do ko1apoti tio wordt 'torugeo
trokkon. Dat betekent, dat do stand 
raoc,t worden gokorrigeord, 
Dit is hiernaast gedaan, LENS staat op 
do tweede plaats. Koploper IToloritas, 
staat twoo punten voor, Maar Lens moot 
nog uit togen deze klub spelen. 

DE STAND (t.o,m, 

Celeritas 
LENS 
SEP 
Postduiven 
PDK 
Duindorp 
GD,\ 
II, v ,Holland· . 

Ka.Ka, 

20 januari) 

8-6-1-1-13 
8-5-1-2.:.11 

10-4-2-4-10 
8-3-3-2- 9 
7-3-2-2- 8 
7-2-2-3- 6 
8-1-3-4- 5 
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 cewonnon. Zondag kan dat bijvoorbeeld togen GDA, Or.i 11 .45 uur begint deze wedstrijd 
o,:, hot terrein vnn GD,i. ann de Er.1r.1astraat in Loosduinen. Voor vrijdag 8 februari is voor do zov0olsto raaal de wedstrijd Duindorp-Lons vastaostold; aanvang 20.15 uur. Verzamelen voor do wedstrijd G.D,A, om 10,00 uur op het veld. Do training 

10
.vrijdag begint. om 12~~~• gelieve om 12~1~ aanwezig to zijn. 

• 

• 
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ELFTAL VAN DE WEEK: 
Op de vorig jaar gehouden hearing werd het toen gelanceerde idee "elftal van de 
week" door de aanwezige jongens met enthousiasme begroet. 
Reeds geruime tijd leeft het idee om met name de junioren en pupillen iets meer 
in te schakelen bij het werk, dat wekelijks door en voor de vereniging nu eenmaal 
moet 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 toch 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, 
Iedere week zal een daartoe aangewezen elftal enkele karweitjes of werkzaamheden 
moeten verrichten, We denken hierbij bijv. aan: 
zaterdag gedurende de drukke uren: in het"klubgebouw te assisteren met opruimen 
van vaatwerk en flesjes, _ 
zondag: in de ochtend enkele jongens en 's-middags enkele. 
Het assisteren op zaterdag met het ophalen van kranten en doordeweeks het ver
spreiden van de folders hiervoor in de buurt, 
Rekening houdend met de zomerperiode en vrije resp. afgekeurde weekend zal" _elk' 
elftal éénmaal, ·hooguit tweemaal per seizoen aan de beurt koraen, hetgeen· impl_ioe-ert, 
dat Lens een- of tweemaal per jaar op elke junior of pupil een beroep doet ·3 of4 
uurtjes wat voor zijn klub te doen. 
Dit moet toch mogelijk zijn. 
Wij hopen, dat onze jeugdleden degenen, die wekelijks vele uren voor hun plezier 
aan het werk zijn, niet in hun herad laten staan. 
1-lij rekenen op ieders mede1mrking 
De hele organisatie van e.e.a. is in handen gelegd van Aad Bogisoh. Hij zal steed:J· 
tijdig met de, leider, wiens st0un en enthousiasme onontbeerlijk zijn, kontakt ,opno·-

. .. 

men om 0en werksch0ma te makc,n. ' 
De ouders van de jongens zullen ook wo.rden ingelicht over de bedoeling van deze_ 
belangrijke nieuwe ,stap. · 
nogmaals jongens, wij h~pen op jullie aller medewerking, Het is voor je eigc,n 
klub ! 

NIEUWE LEDl!N 

1004 
1005 
1006 
1007 

E ;À: á.è Groo_t 
J,M,Hooghiejnstra 
A,J,Koks 
R'.H.van OvervesJ • 

IN BALLOTAGE -. 

H,M, fü,euwijk 

ADRESWIJZIGINGllT 

0946 M,J,van Adriohem 
0442 J ,·A. Riëm0n 
0184 U,M.de Gruyter 
0624 J,B,Zoot 

13-04-66° (W )' 
08-07-62 (P) 
12-12-63 (w) 
24-09-63 (w) 

Hertenrade'165 
Heilostraat 160 
Hengelolaan 657 
M,Stokelaan 2488 

naar 
naar 
naar 
naar 

12-02-65 (W) Gi0tenstràat 184 

Uille.n Pijperstraat 218 
Drapeniersgaarde 89 
Watertuin 4 1-filnis 
Binnenwater 166 Zoetermeer 

VAN DE LENS-STRAFKOMMISSIE, ---------------. -----------

668523 
232477 

664418 

669203 

233972· 
678156 

02979-5615 
ing. 19/2. 

D0 Strafkommissio heeft A.Slabbcrs voor 4 bindende wedstrijden geschorst 
voor zijn optreden in de, wedstrijd R,V,C,5 - Lens 5, 
De Strafkommissio van de K,N,V,B, heeft P,Sohönherr geschorst voor 5 bindende 
wed.strijden van L0ns 2 ingaande 18 januari. 
liAT DACHT, JE. WAT ?! 

- Hans Zoc,t ên Astrid Köner.iann van zins zijn? 
·Zij willen· gaan trouwc,n en wel op dinsdag 19 f0bruari a.s. in h0t stadhuis ·1 



Javastraat 26. Dit huwelijk van Hans en ·Astrid. zal word.en· bevestigd. il"! de ka7;cl' 
van huize St.Joseph; ·Kootwijkstraa:t.JT, U lrunt het paar·van 17,00-18.00 uur 
fe-lici teren· in ·a.ë-Bis't'ro. ,;Onder I t oude Raedthuys", Groenmarkt, 

Er deze week gebeurde met d.e redaktionele goed.keuring? Die gaat naar Le11s ""2 
en Rob Hoefnagel.· · 

- Jeffrey Wol ter3 Rückert er op 29 jam.iari. 197 4 hee'ft bijgekregen ? 
Een broertje van 3890 gram, 52 cm. lang en donkerblond. haar. Martin en Veronice. 
van harte gefeliciteerd. met jullie zoon.Dennis. -

- Onze redakteur hoorde op de tribune bij D,H,L, ? Dat de wedstrijd.en van ons 
eerste voortaan om 15.00 .uur zullen beginnen. Immers alleen in.,d.e 2d.e helft 
spoelt Lens een good.e .1-redstrijd. , 

Er met d.e "Straathof boys" afgelopen zondag gebeurde? .. 
Zij kregen van d.e onderste les in·het maken·van doelpunten. Met een schandaligG 
1-2 nederla~g werd.en zij.dit seizoen voor het eerst verslagen. 

Onze junioren van Lcms 21 presteerden·? Uit 10 wàdstrijdcm wisten zij 20 Pl!!!lCl:: 
te halen. · · ' 

En Lens B 1 ook nog steeds ongeslagen is? 
., 

- !Iet overgrote d.eel dor mensen bestaat, doch niet leeft ! 

- Do rod.aktie al haar benzinebonnen beschikbaar wil stellen aan d.e grootste 
sjeikert? Dat hij zich· melde ! 

- Erik K.>1ijnenburg er van vind.t, nu hi_j 0:1 sinds september niet meer kan spelcm ? 
Nou, hij vindt het maar niks en het zal nog wel een tijdje duren ook voor hij 
weer de we_i in r.1ag, Wel zou hij het fijn vind.en als er eens wat junioren ( o.f 
cenioren) postzegels met hem willen ruilen. Ad.ros: Beresteinlaan 227, tel. 
67'1059. Doen!! · 

- Ha d.e Da-co er nu ook nog wel een He-co in het leven kan word.en geroepen. 

- 'Lens P 3 en Jun.10 deze week elftal van d.e week zijn 
'· 

TEXAS - LENS 

ROEPT HERJJfäERJJITGEN OP 

Met de wedstrijd. Texas - LENS in het 
vooruitzicht willen we maar kort stil
staan bij de 3-0 nederlaag tegen DHL, 
De eerste de beste~DHL aanval leverde 
al een voor LllTS angstige vrije trap
op-de-rand van het 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-P 0 ~ 

22- 9 
18-12 
19.,.1 7 

op. Het d.uurdo tot ver in d.e eerste 
helft eer Lens van die schrik was be
komen, Maar toen stond DHL intussen , 
reeds met 2--0 voor. In de tweede h~lft 
viel LErn voortdurend aan. Maar de aan
vallen misten overtuiging en raffine
mc:i.t. Kort voor Jijd. werd het zelfs 

......................................... 

3-0, toen een foutje van Frank Raaff 
1:crè. a:é'gostraft. Do op3telling was: 

5. 
6. 
7, 
8. 
9. 

10. 
11 • 
12. 

Lugd.unum 
Verburch 
Bl Zwart 
LE N S 
Naalduijk 
Lakwa 
Texas DHB 
Vele> 

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 - Peter de Jongh, Frank Raaff, Jan Englebert, HaYJ.s Zoet -

23-:-14 
18-16 
22-24 
12-2, 
14-15 
15-22 
14-23. 
10.,.27 

Ton Hop, Frc9- do Zwart, Dick Brandenburg:.. Lcslio Hazolzet, Donald f:ichönherr, 
Ap Kortokaas. (In do tweede :helft ki-ramen Ruud Fortman en Harry Brandonburg nog in 
het veld). 

Verrazsend was do overwinning van LugdunUL-i op LFC. Blauw Zwart blijft opmerke
lijke resultaten boeken, terwijl Naaldwijk zich door Lakwa liet verrassen. 
RI01.VV '"on vah Vorburch en Wilhcl1Jus van Texas. 

Pr~gramma voor zondag: 

Texris DHB - L E N S 
R'S.LVV - Naald1-,ijk 
Velo - Laki-ra 
LFC - Bl Zwar~ 
D!IL - Lugdunum 

? Verburch - Uilh. 

Het gaat. hier om eon inhaalprograrama uit_ . . . 
clecember. De ploegen komen voor het oer,:; t .· 
togen elkaar uit. Texas is "Oen ploeg zonde,:.• 
kwaliteit., maar met een enorme dosis in~(~t., _' 
Dat was .destijds in do d.erde klas ook al ,;o, 
Toen won LENS do beide korapeti ticwod.stri.: ::.c•:1 



en -werd ee beslissingswedstrijd ora. de proraotie_verloren. Een overwinning van Ll!MS 
, is wel van belang ora niet al te dicht bij de gevarenzone t'c· komen. " ... 

PROGRAMMA. SENIORÈN· VOOR ZONDAG 10 FEBRUARI 1974:. 
S~heidsrechter: 

14.30 uur Texas D.H.B. 1 
11 .00 uur Lens· 2 
12.GO uur O.D.B.2 

' 11.00 uur: R.K.A.v·.v.2 
12.00 uur· B.M.T."3 : 
10.00 uur Scheveningen 5 
12.00 uur Oliveo 4 
14.30 uur Gr.w._II Vac 5 
11 .OO uur Verbti.rch 5 ·. 
14.00 uur R.K.A.v.v.7 
10,00 uur Lens 11 
12.00 uur· Lehs 12 

LIGGING DER VELDEN: 

Texas-D:H.B. 
0 ,D,B. 
R,K.A.v.v •. 

- Lens 1 H, Bank 
- R.F,C.2 · V1 G1 L 6/4 J.N.Smit 
- Lens -3 · . " J .Hoogendoorn 
- Lens 4 G.F.Ch.Kauderer 
- Lens 5 · G.J .M,Krabben 
- Lens 6 H.B.A.Kleine Boes 
~ Lens 7 L.de Kootër· 
- Lens 8 Th.B.v.Galen 
- Lens 9 . H.B. Veldhuizen 
- Lens 10 . J.W,A. Grossauw 

Celeritas 9 V2 G1 L 5/3 M. Lindenburg 
Cromvliet 10 V2 G2 L 4/,2 A.Loykens 

- Groenendaal, Wassenaar 
- Alberdastraat 
- Sportpark "De Heuvel", Heuvel weg, ·RcÏt·tèrdám 

,, 

B .M. T. 
Scheveningen 
Oliveo 
Or.Willem II 
Verburch 

- Hengelolaan ,, 
~ Houtrustweg nàast Houtrusthallen 
- Sportpark "de Groene Wijdte", Noordweg, Pijnacker· 

.. · -- Landschcidingsweg, Wasseni::ar 
- li.rkelweg, Poeldijk, 

VERZAMELElif: 

Len·s 3 - 11 .00 uur 
Lans 4 - 11,00 uur 
Lens 5 - 11.30 uur 
Lens 6 9,30 uur 

Klubgebouw Lens 7 - 10.45 uur Klubgebouw 
" 11 Lens 8 - 13. 15 uur 
11 " Lens 9 - 10.00 uur 

Scheveningen on Lens 10- 13.00 uur -
beslist op tijd. 

D E O P S T E L L I N G EN: 

Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 

Lens 3 

m. B.v/d Lans 
Th.v.Rijn 

R.v/d Bemt n. 7 

Lens 4 

als bekend 

Lens 5 

m. G. Martopawiro 

" " 
Il Il 

" 11 

Lens 6 

als bekend 

r! . 
. , 

,.! -~- • 

Lens 7 Lens 8 Lens 9 Lens• 1 Q. . • ' '* 

m. R.v.d,Jlemt 
en J.Witting 

J .-Wi tting naar 7 als bekend als bekend 

Lens.· 11 · • 
• als bekend 

Lens 12 

als bekend 
metH.v,Kuyk 
en L.Eikenaar 

met verslag voor 
Lell·s-rèvû.o. ,. 

.. ' 

PROGR.llM!l'iA SENIOREN ZONDAG 17 FEBRUARI 1974, 

14,00 uur Lakwa 1 - Lens 1 
10.bo uur v.c.s.2 - Lens 2 

Lens 3 nog n. bekend 
Lens 4 - B.M.T.2 
Lens 5 - Wilhelmus 
Lens 6 - D,H.L.9 

3 
13.00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
14.00 uur 
10.00 uur 

Lens 7 - Gr.U.II Vac 
Lens 8 :.. Delfia 6 

Uitslagen zondag 3 februari 1974: 
D.H.L.1 
do Musschen 
Lens 3 
Lens 4 

- Lens 1 
2 - Lens 2 
· ~ Naaldwijk 2 

- Bl;Zwart 

4 

'• 

3~ 
2-1 
3~ 
1-2 

10,00 uur Lens 9 ~ Westl. 6 
14.00 uur Lens 10 - Oliveo 5 
12.00 uur G.D.A.8 - Lens 11 

(terrein Ockenburgh) 
10.30 uur O,Blauw 7 - Lens 12 

Lens 5 - w.Blauw 2 3~ 
Lens 6 - Archipel 4 1-2 
Lens 7 - B.E.c.5 2-4 
Lens 8 -:- G.D,S,4 1-3 

3 



4 

.- . ~ 

Lens 9 .,,,- Gona ,v,_ -., , 2-1 
Lens ·10 :.. Ii:v\c·.1. 3-1 

i . ~;· 1.~.<~:t. r Van de Seko zijn a.s, zondag vanaf 9. 00 __ :-ul:r _ de "he;r:~n G,,B],o)çs 
op het veld ;:i.anwc.zig_. 

·,/',,. 

en, G., Bóuman " 

AFSCHRIJVINGEfif: Op de '\)etende tijden, plaatsen-en onder de telef,nos, in de Lens.:. 
revue Vffi). 9-1-1974 gepubliceerd. . H.H, Aanyoerders gelieven zich vrijdag tussen 21,00 en 22,ÖO uur' 
in v~rbil)ding te stellen met Dhr,J,v:,wassem, 68,65,11. ·, · ' 

H,h, Aanvoerders: 0 Hct·komt de laatste tijd herhaaldelijk voor, dat na afloop 
van dé ,wedstrijden op zondag de lichten in do kleedkamers 

· nog branden en dat zelfs de douches nog aan zijn, Wij ver
zoeken de heren aanvoerders van de elftallel\,· .we.lke .het laatst 

"Van de kleedgebouwen gebruik maken.er op toe te zien, dat alle 
1ichtdn worden uitgedraaid en de kranen en douches worden 

· afgcisl:cten, 
Tevens werden de heren aanvoerders verzocht b:i.j hun wedstrijd
formulier een wedstrijdrapport bij de Seko in te leveren,. 

SUKSESVOLLE SEfifIOREfif-AVOND (1) 
Zonder te overdrijven mogen we stellen, dat afgelopen zaterdag de avond voor de senioren bijzonder geslaagd is geweest, Wij zijn vooral verheugd over het feit, dat de wat oudere Lens-garde een flinkó steen aan de gezelligheid heeft bijgedragen, Want juist deze groep heeft het op vroegere a~onden wel eens af laten weten. Wij hopen, dat deze mensen nu inzien, hoe de ware sfeer bij Lens moet worden teruggebracht, ' 
Zaterdagavond is hiermee in ieder geval een goed bogin gemaakt, Dit mogen wo zonder meer zeggen, vooral gezien de vele leuke reakties, die we hebben"gekregon. Wij gaan zeer zeker op deze voet vêrder en binnen niet al te lange tijd willen we weer een dergelijke avond organiseren, 
Rest ons nog onze dank Óver te brengen aan de mansen achter de bar_en niet te ver.goten natuurlijk aan Nïco Hoefnàgel, die ons b~j do organisatie van deze avond van grote steun is geweest. 

• LENSIADE (2) 

Ver weg over landen en zeeën 
Daar wonen ook vrienden van Lens 
Zij reiken U graag beide handen 
En zeg in gedachten de wens 
Dat Lens moge groeien en bloeien 
Tot geluk, voorspoed, menig jaar, 
Dan komen wij latër in Holland 
Als sportvrienden weer bij elkaar • . . . . . . . . . . . . 

KaKa 

-···· . ' 

• 

Zo'n 27 jaar geleden moesten wij dat zingen in de Dierentuin in een revuo van Lens en hier dacht ik zaterdagavond aan. Er was voor de senioren een avond en het was een zeer geslaagde avond en er was toch echt•niets bijzonders voor nodig. Een lekker fijn muziekje van Victor Silvester en een bingo er tussen door met mooie prijzen en verder gewoon een beetje praten over toen en nu. Alleen dacht je: "Er moesten nog wat ouderen zijn"; Maar ineens rJerk je, dat jij het bent, die tot de ouderen behoort, maar toch ben je blij, dat er voor deze groep iets wordt gedaan. want of ze zijn met do jeugd of met de èejaiiJ:'den bezig-, maar onze grOGI/ _tussen de 40 en 60 jaar--is er toevallig ook nog. 
Er wij hebben al de indruk, dat wij het -zijn, die alleen moe.ten betalen. Inspraak, welnee, de jeugd !J.oeft de "tockorast, maar de jeugd moet het ·,och doen raat de ervaring van de ouderen, want levenservaring is toevallig niet te koop. Wij allen hebben genoten en danken de Ka-Ka voor deze avond. 
Uant weet je, op onze leeftijd weet je, wat vriendschap waard·is en wat het is in een goede vereniging te zitten. Zo ik iets ben, ik ben een Leifä donatric0 en wel zo'n 33 jaar. 

Met dank: Jos Hoppenbrouwers-Janssen. 
Ook bedankt ,voor deze spontane reaktie. Wij hopen·, dat nog meer mensen zich nu voelen aangetrokken de. L.ens-avonden bij te wonen. 

KaKa, 



"LENSIADE" ( 3) 

Do door do KaKs1, georgD,niseerde feestavond voor Veteranen is een zoor.bijzondere 
geworden. . ., . .,~ .. • .. -~•-< .-1 ·: 

Het verschil tussen jong en oud manifesteerde zioh~duidelijk op de dansvloer. 
Hat hier. "de -oudjes" ·-presteerden, wàs soms nog fenomenaal, en dat zij hot: 
"Swing it out baby" pqg lange niet ~aren'verleèrd, werd de jongere garde op oen 
ondubbelzinnige manier kenbaar gemaakt •• 
Onder de bozi'olQ,nde leiding van do heer Nico Hoefnagel werd or even een echte 
onvervalste po'lonaise weggegeven, waar de· Lensvloor on muren maar weinig van te
rug hadden. Met eon geslaagd llingo-spel konden we oven stoom afb'iazon on onze 
dorstige kelen laven met do vlot aangebrachte drankjes door do dames van hot buf
fet. Ook zij achter de schorr.ion hebbon' bijgedragen tot hot welslagen van deze 
n.vond. , . .- . 
Dat de wegblijvers het ongelijk aan hun zijde hebben, blijkt dan óverduidelijk, 
als zij een volgende ko'or (spoedig s.v.p.) zich eens _overtuigen, hoe de Veteranen· 
"oen feestje bouwen". 

Movr.v,Baggum-Padmos. 
Bedankt voor deze schriftelijke reaktie. 
U moot natuurlijk do jongeren niet te kort doen, want deze avond was voor de 
oudere leden,_ d:ic het dan ook helemaal hebben gemaakt, maar voor onze jongere 
garde hebben wc weer een ander soort avonden. 

Ko.Ka. 
Lens 9 - Gona 5, 

Lens 9, dit jaar voor hot eerst raet redel:i._'jk:Jmlq;1,!3 :u-itkomend in do Je klasse 
trad zonda.g·aan·voor do·wodstrijd tégen Göna, waar uit met 5-2 van was verloren, 
zodat er wo'J. .wat goed te maken was. __ _ 
i'fodat de geblesseerde Peter de Haan nog even de netten had gokontroloerd on trouw 
supporter do hoor Kuyper do vlag ter. hand had gener.ion, kon do sohoidsrochter 
zijn eerste, en lang niot enige, fluitsignaal· laton horon. 
Gona had con licht veldoverwicht, ·raaär verslikte zich keor op keer in do hechte 
defonsio. -Lens pro boerde !: __ couri ~e_r_<3.n ___ v:i._a_, d~ J,_nelloi.VCOrhocdespelers. Marcel 01 t,ï,: 
hof draafde er "flèêr lustig op los en snelde k:cor op keer do Gona-verdcdiging on ,sans 
ook zichzelf voorbij. De gebroeders Kuypers lieten weer leuke dingen voor de men..: 
sen zion. Zij wisten zich gesteund door oen uitstekend middenveld. Frans de Vroo&o 
klrnr.1 weer vaak goed op, al ging hij ook af im toe af on Cees v,Deelen dribb_oldo 
weer al zijn koppen van zijn schoenen af. 
Cor Kuypers wist via een van do vele glanzende aanvallen do score to openen. 
Gona dood or hierna nog een schepje bovenop, r.iaar loerde onze verdediging pas 
goed kennen. De verdediging bestaande uit. Jacques Borst, do grote vreker, waarop 
weer ho_ol_ Wilt tegenstanders ,-afknapten; Hans Rientjos; die hot af on toe te kwaad 
had met eon klein manneke; Adri Bergman gloed or weer op los alsof zijn leven or 
vanaf hing en tenslotte niet te vergeten Cees llcyer, de laatste man, die dczo bo
naraing soms wat te letterlijk opnara, door to ver achter to blijven. 
Toch wist Gona gelijk te maken, toen de verdèdiging bleef staan voor verr.ieend 
buitenspel. De vreugde voor Gona duurde achter niet lang, want al spoedig dreunde 
m,rcel de bal tussen twee tegenstanders langs ç.e keeper. 
In do· tweÓdo ·helft ging h_ot tempo oen stuk'oralaag. Gona kwara wel opzetten, maar 
wond zich vaak dèrmate op over do forse Lcn's aanpak, dat het vergat te voetballen. 
'.Tas er gevaar, dan stond er altijd nog keeper llill v.Rijn, wat hij deed en niet 
dood, was weer· grote klasse. Zonder al to grote moeilijkheden behaalde Lens do 
verdiende overwinning. 

GOEDE START·KRAlïTEN.11.KTI~ 

Afgelopen zaterdag ~ijn wc "fu:lgonnon raet 
do nieuwe krantenaktio. 
In do Raden zijn we huis aan huis do 
kranten op gaan halon. Vele raensen had
den ·do folder, ··die" ·,,c rond ·hadden ge
bracht, goed gelezen, want zij vorzaracl
den do oude kranton spociàal voor Lens. 
Ook do medewerking va.n hot elftal, dat 
~-;:,.s ingeschakeld, was voortroffolijk. Als 
allo elftallen op dezelfde wijze hun mc
douerking ve.rl.onon, zoals P 2 onder lei
ding van Roo Hoefnagel dat heeft gedaan, 
dan wordt dczcä·krtmtci-:aktio één groot 

• suksos. 
Komende zaterdag gaan wij de kranten 
ophalen in do Oorden en vandaag zijn 
in do Stodon do folders verspreid, 
Het elftal, dat zaterdag assisteert; 
is P 3. Jullie gaan eerst voetballen 
on daarna kranten ophalen. 
Ook als hot voetballen is afgekeurd, 
moeten jullie gewoon verzamelen ! 

5 
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Lens 12 - Quintus (Jun.) 
- ~ 

Hot 12e heeft een bijzonder go9d resulta.'.\t behaald togen koploper Quintus, Tcmoer,- omdat reeds na ca, 5 raîn. ·con van do Lcnsers om volkomen belache.lijko redenen uit het veld was go.zonden. . _ 

. '!'~ ' .. 

• 

naarmate de wedstrijd vorderdo," ble9k, ,dat do "scheidsrechter" (eon lid van Quin-• tus) nog m9or onprettige_ vcrrassingon·voor Lens in petto _had. Zo volhardde hij or bijvoorbeeld in om konsokwont (dat was hij_wol) togen Lens to fluiten, Met 10 man heeft hot 12e toch oen _alleszins verdiend gelijkspol (0-0) uit hot vuu::-gcslecpt. · 
Do handicap werd namelijk overwonnen door con tomolozo inzet en hot tonen van karakter. · -
En voor dit kompliment zorider ik ·geen enk~lo spoler'uit. Zondor de rest v~n do spelers te kort te doen, wil ik toch nog wel kwijt, dat ik in hot bijzonder van Henry :uding en Ronald wijsman heb genoten, :, 
Deze boys verdienen zeer zeker con grote pluim.op hun ~weelderige) haardos, Na de wedstrijd bleek, dat de "scheidsrechter" 'zijn dwalingen toch had ingezien, wo.nt'hij zag af van het op hot-wedstrijdformulier noteren van de uit hot veld gezonden Lenser, · 

En'dat maakte toch weer iets goed ! 
H.J3ijstorveld, 

T0ERN'00I AGENDA VOOR JUNI0REi'T, PUPILLEN Elf WELPEN 
12 april (goede vrijdag) 

14 april (1e Paasdag) 

. . 
30 april.(Koninginriedag) _, 

4 r.iei 

11 mei 

' 

18 r:iei 

Rijswijktoornooi voor 
B,M,T, toernooi 

Lens toernooi 
Gasten: Goal, Rotterdam 

Virtus, Zovonborgcn-
R.V,C,, Rijswijk 
o;D,S., Dordrecht 

pupillen 1 en welpen 1 
Lens 19 

Lens 2, 9 en 16 

o.v.v.o. toernooi to ArJstordam Lens 1, 10 en 17 
_ Lens toernooi Lens 1 
Gasten: JEIG\·, J3reda 

TSC, 0ostorhou_t -
De Musschen, Rotterdar.i 
0vorr.ians, Rotterdam 
0VV0, Amstorda.r.i 
AD0 ; Den Haag 
Quick Stops, Den Haag 

Lens toernooi Pupillen 1 on .welpen 1 
Gasten: $VV, Schiedam 

HBS, Don , Haag 
RKWIK, Vlaardingen 
Foyenoord, Rotterdam 

Ri,iswijk toernooi Lens 2, 10 en 17 
Lens toernooi Lens 17, 19 en 20 
Gasten: DHL, Gona, GDS, Cromvlict 

·Vios, Spoorwijk, Die Haghe, Rijswijk 
' · Quick, BMT, HPSV, GDA 

Velo toernooi 

Cromvliot toernooi 
Laakkw~rtier toernooi 
VVP toernooi 

· ·· Vios' toernooi 

Lens toernooi 
Gasten:. Vredcnburch, HMSH, 

0SC, Quintus, HDV, 

Lens c~cörab., welpen 
1 on 4 

C-comb,, pup,2, 4 on 5 
Lens 3 , 11 on 1 8 
welpen 3 
Lens 10 

Lens 11 en 12 
VVP, Duno 
Valkeniers 

0.D.S, toernooi te Dordrecht 
Vios toernooi 

Lens 16 en _17 
Lens 19 

Laakkwartier toernooi 
Velo toernooi 

·pupillen 3, welpen 2/3 
pupillen 1 en 6 



19 i:tei 

23 r.iei 

25 r.iei 

26 mei 

juni 

SPORTDAG VOOR JUNIOREN/PUPil,~E!'f/WELP)!]N 

Verburch toernooi 
Velo toernooi 

Rijswijk toernooi 
DHL toernooi 
Cror.ivliot toernooi. 

DHL toernooi 

Rijswijk toernooi 
Dolfia 'ioernooi 

pupillen 6 
Lens 12 . 

Lens 4, 12 en 19 
pupillen 1, 2 en 3 
Lens 11 en 14 ,: 

Lens 1 on 2 

Lens 13, 20, 21 en 
Lens 3, 11 on 18 

22 

8 juni TSC toornooi to Oosterhout 
OSC toernooi 

Lens 9, 16 en pup.1 · 
Lens 17 en 18 comb. 

17 augustus JEKA toernooi te J3reda Lens 1. (nw, s13loktio) 

J.C. Hop (Toernooi~sekr,) 
PROGRAMMA DAMESVOETBAL, 

:c,s. vrijdag (8 februari) spelen de dames oen uitwedstrijd tegen Duindorp s.v. 
(hot veld ligt bij de Albardastraat) om 20,15 uur, Vor.zamelon 19.15 uur.in, Jl,e, 
kn.ntine. ,. 
Woensdag 13' februari spelen we ·op ons eigen veld togen de po·stduiven oCJ·20,QO···üür, · 
Uiterlijk om 19,30 uur aanwezig zijn, ~- .. , . ·• .. ,; 
Do training van de dames wordt verschoven naar woensdag van 21 ,00 uur tot 22,00, 
Hot dameselftal bedankt de hoer à.Franke voer de vervanging van de heer Willor.is o.fgelopen· vrïjdag • 
.',fgelopen zondag speelde hot da'meselftal een ui twodstrijd togen G,D,A, ' 
Na· eon kwartier 'zag Elly-1lnn kans· mi c.on mopie voorzet van. Annemiek ora de score 
to openen met een subliem doelpunt on Lens op 1-0 te zetten. Het was oen felle 
strijd van beide kanten, maar er kwamen· jamracr 'genoeg geen doelpunten raeer, ··noor. 
do vele kansen', die er werden gemist, bleef hot oen 1-0 overwinning voor Lens. ,c 
Gefeliciteerd, dames 

UOEITSDAGMIDDAG ! ! ! ! =================== ... 
Do uitslagen van de wedstrijden, die 2 wek13n geleden zijn gespoeld, waren: 

Ajax - A,C,Milan: 1-1 
Èaycrn Mûnchen ~ J3arcelona: 
Real l~ad,rid - Fcyenoord: 

0-3 . 
1-2 

Aangezien afgelopen week niet kon worden gespeeld door 
de velden, is de stand sinds 13 januari nog steeds als 

do slechte 
volgt: 

toestQ,nd_van 

.. Poule 1 

Feyenoord 
Real Madrid 
Bayern MûnÓhon · 

8-14 
8- 5 
8-'- 4 

Poule !1 

Ajax 
Barcelonà 
A. C .Milan 

8-13 
8- 7 
8- 5 

' 

Ilehalve Feyenoord èn'Ajàx, ·die in.de ·finalq om de eerste en tweede plaats zitten, 
kunnen de andere finales, raet nog 2 wedstrijden té spelen, nog steeds worden bopàald. . . 
IIot programraa, dat v:oor woensdag 6 februari is bepaald, geeft de volgende wed
strijden:· 

14.00 uur: 
14.45 uur: 
15.30 uur_: 

Foyenoorq 
Barcelona 
A,C,Milan 

- ]3ayern Mûnchen 
- Ajax 
-_Real Madrid 

tototip 1 
toiotip 3 
tototip 3 

Iedereen dient om 1.3,30· uur aanwezig to z_i~n; ook degene, die zich nog _niet hooft 
opgegeven. 

I.V,B, · 
P Il o G R 'A'M M J{ JUN I 0 REN 
ZONDAG 10 februari 1974 Terrein: 
12.00 uur Lens 2 - den Hoo:rn 1 V3. 
14.00 uur Lons 3 · - Toxas/D,H.J3, 1 V3 
13. 30 uur Lens 6 - Rijswijk 4 · V 2 

7 



8 

ZATERDAG .. _9.fel)rugri 1974; • H,.;;,. -~ •, 

. 14.30 uur 
15.45 uur 
16.15uur 
15.45 uur 
15.45 uur 
14.~o uur 
14:_30 uur 

Neptunus 
Lens 4 
Cror.1vliet 2 
Lens 9 

:... Lens 1 
- Velo 4 

Abr.v.Stolkweg, Rotterdar.1 
V3 

Lens 10 
Lens 11 
Lens 12 

··· .:: tons··5 , .. · 
- D.H.C·.5•·, 

. - Scheveningen 
--H.M.S,H • ._5 
- s.v.G.w.2 

Lens13 vriJ · ·· ·· • 

Rederijkorstraat 
V1 

8' V2 
V1 
V2 

13. 15 uur Wippolder 4 - Lens 14 Schoonmakorstraat, Delft 
, .Waalsdorperlaan 

Zuiderpark 
14.30 uur'. Mar(l,thon 2 . - Lens 15 
1 3. 4 5 uur A. D: O. 1 4 ; ' - Lens 16. . ,. 

,, ~ 

14.30 uur, ·Velo 18 - Lens 17 · Noordwog, Wateringen 
Nijkerklaan 13.45 uür• -Quick St'eps 11 · ~-Lens 1.8 

12.00 uur Vios 11 - Lens 19 .· Dodor.,svaartweg 
Zuiderpark, 2c god, 

' · • Duinlaan 
13.15 uur W.I.K,3 - Lens 20 
1 2. 00 uur .. Jfos terkwartier 11- Lens 21 
14.30 uur Lens 22 · - H.D.V. 5 V3 
1 3. 15 uur Lens 23 - Quick 1 5 V3 
SCTIRIJT IN VOOR DE KAMPEN , 

AFSCHRIJVINGEN: 

. '. 

Schriftolij~: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr,G,v.d.Steen, Nunspeotlann 303, 

Telefonisch vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval v~n 
ziekte): A-klassers ( 1 t/r.1 8): dhr. J,Hop, tel. 94,41.59 ... 

B-klassers (9 t/r.1 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 op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11.00 
uur afbellen bij dhr·, ~.v.d.Steen, tel. 39,86.94. 

AFKEURINGEN: De junioren r.,oeten bij slechte w~ersor.1standigheden steeds de af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt. 

NIET-OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen de volgençle spelers 
2 extra reserve-beurten: F,Kras (13), E,Gerritsen (22), J.Hoon
stok (22). 

Bij herhaling vÖlgt ui tslui·ting van deelneming aan do kompeti tio
wodstrijden •. In dat g0val blijft ·de verplichting tot betaling van 
de kontributie tot het· eind vti.n hot seizoen (30 juni) gehand11aafd, 

KEEPERSTRAINING: donderdag 16.45 uur voor" R.Bergenhonègouwen en F.Verbarondso. 
zaterdag 10.00 uur voor P.Driossen on C,Harland. 

DE 0 p 

LENS 1 : 

L:ENS .2 

LENS 3 

LEffS 4 

LENS 5 

Bij verhindering bollen naar N,Drabbo, t9:I:_. 29.24,96, 

STELLINGEN: 

L,Baams, C.Boesekon,.J.do Hilster, E,Hoofnagol (2x), A,Jungschläger, 
A.do Pagter, J.v.Rijn, A.Schneider, G.Trommelon, R,Zoun, R.Lavooy (2x), 
A.Baven, R.v,Noort. Leider; Dhr,C,Franke. 
Saraenkoms t: 12. 30 uur Lens-terrein. ., 

J • .Apperloo, M.v.Baggum, G,Colpa, G.v.Gessol, M,Heynon, P. Lojewaan, 
H.Straver, R.v.Noort, .A,den Boor, L,Koning, E,!Ioofnagel (2x), G,Bloks, 
R,Lavooy (2x). Leider: Dhr • .A.v,Baggum. · 

R,Bertens, J.v.Gastel, A,Heyneh, C.Hooghiomstra, R,!Iulsemans, G.Lolie
vold, M.Magnoo (2x), A,Mulder, B,Ruiterman, F,Veoren, R.Verbarendso, 

.J,v,Velzon. Leider: Dhr,P.Jansen. · · 

H.v.d.Brook, A.de Groot, R.Heemskerk, R,v.Hoek, J.Hollink, W.v.d.Lindon; 
R.v.Luxemburg, P.Meyer, P.v.Rijn, J.Slabbers, M.v.Wassem,P,de Wolf, 
M.Magnee (2x). Leider: Dhr,A.Blok. · . .. · · 

A.v.d.Aar, P.Booms, A-Brouwer, A.v.d,Borg, R.Guit, A.iioefnagel, 
G.Hogervorst, H.Koyner, F,Klos, E,Roosink,.H.Ruyter, J. Tetteroo (2x),· 
J.Wijngaarde. Leider: Dhr.J.Heynon." · . · 
Samenkomst: 15.45 uur Croravliet-terroin. 

,, 
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LENS 6 ------

Llill!§._2: 
LENS 10: 

R,]om, E,Booms, P ;Dri.e.ss.en.; .. J.,Jioutschiltr-F,Jonker, -R.-v,d,I411;de ,· ~ 
F,Magnee, E,Tounis, J.v.d. Voort, J,de Waal, F,Woutors, J,Tettoroo 
Leider: Dhr.F,Flumans. Ros.: J,Ruytor;C 
Zie vorigo··-~:ek, Leider: Dhr,Zock. 

- - . .,; .:..,),_.' ~-;~ ... '.;!;,. 

. :.~ 

'( 2x), 

·. ·zie vorLgé week, Leider: Dhr,N;,Drabbe. 
Samenkomst: 12.00 uur i,v.b. elftal van do wook. Bij afkeuring _9.45 'uur."'' 

LENS 11: Zie vorige week, Leider: Dhr,W,Kouwenhoven. 

GA MEE NAAR WEERT-, 
~~ê._l~= Zie vorige week. Leider: Dhr,Bijsterveld, 
LENS 13: vrij. Hoppenbrouwors en C.Harland zie Lens 15, 

SCHRIJF IN VOOR DE KAMPEN 

!!~!L:!.:!:= Zie vorigo,woek met A,Koevoots en Ellingor. Leider: Dhr,Sandifort.· 
Samenko·ms't: 12,00 uur Lens-terrein. Horen Vaders .• Gaarne met .auto 1s. 

LENS 15: 

LEtrn 16: 

LENS 17: 

LENS 18: 

Zie vorige week, oet R,Iloppenbrouwers en C,Harland. 
F,Oostayen, P,Hoomskerk, A,Polt, A.Sips, R,'v.Elder_en, P,Dullaart, 

·H.W,Schoitz, ;J,de Korte, T,J.Grimberg, A,W,Jansen, Leider: Dhr .• M,Ver
heesen, Samonkoost: 13.-- uur Lens-terrein. 
wordt op ~raining bekondgernaakt, . Leider: Dhr ,0 ,·Kcrtokaas. 
Samenkomst: 12,45 uur Lens, 

Ala :vprigo week, Leider: Dhr.W,Michels. Samenkomst:· 13,30 uur_ Lens,,._. -
Als vorige week. Leider: Dhr,J.Colpa. Samenkomt: 12,45 uur Lens, 

; 
LENS 19: Als vorige week, Leider: ·Dhr. H. Verbarèndsè. Saoonkoms t: 11 , 15 uur Lens, 
LENS 20: Als vorigè week. Leider: Dhr,R,Peters. Samonkornst: 12.15 uur Lens .• 
LENS 21: Als vorige week, Leider: Dhr,A,Bauman. Samenkomst: 11.00 uur Lens, 
LENS 22: .P,';,.,d-.Broek, P,v.d.Brando; R,Dr:i,eson, H,Erkolens, T,Hoogeveen, 

. , R;J ,Raaphorst, · R,J.M,- Raaphorst, R,Wijngaarde, R,Houwolinge, M,Kerk
hÖfs. ~: E,Gorrits_en, J,!Ioenstok, 

LENS 2,}_: C,Coonon, L,do Gruytor 1 R,do Haáh, R,Iop~ren, H,Jansen, J,Kok, 
R,Kloyberg, T,Plugge, K,Straub, J. Vogel, B, ..-.d.Niouwonhuizon, L,v,Lu
xooburg. Leider: Dhr,A,Banni~g. : 

Uitslagen Junîo;on: 
1s-Gravendoel 1 
G.D,S,2 
D,Z,S.1. .. 
Flamingo's 2 
R.v.c.5 
Quick Stops 3 
Lens 9 · 
Vies 5 
Or.Blauw 2· 
Quintus 3 
Triomph 3 

LENS 21 - Or.Blauw, 

- Lens 1 
- Lens 2 
-•Lons 3 
- Lens 4 
- Lens 5 
-.Lens 6 
- Velo 9 

· - Lens 10 
- Lens 11 
- Lens 12 
- Lens 13 

1-1 
0-6 
2-2 
0-2 
2-1 
3-2 
4-0 
0-2 
5-0 
"-;-0 
3-2 
' 

1,ens 14 - Duno 7 
'Westerkwartier 7 "' Lens 15 
·Lens 16 - Laakkwartier 8 

3-3 
5-0 
6--0 
o-8 · Lons 17 - O,D,B,5 

Lens 18 -· Celeritas 9 
_Rijswijk 16 - Lans 19 
Lens _20 - s.v.G.W,3 
Lens 21 - Or.Blauw· 6 

..... 2-4: ... ;. 
2-4 
3-4 
7-2 

Lens 22 ..: Quick Stops 12 2-4 
3-1 G.D,A, 10 - Lens 23 

In de tiende wedstrijd, welke weer in eon -overwinning eindigde, wair het spel veel 
boter dan in de negende ontnoeting. Het slechte spel van. de voorgaande wedstrijd 
inspireerde het elftal waarschijnlijk oo nu iets "iioed~ to vertonen. 
Van do aftrap af word er net wind moe flink aangevallen. Hot elftal van Oranje 
Blauw kon deze druk niet weerstaan. Na een mooie voorzet,wcrd eon doelpunt ge-. 
scoord. Dit werd echter op appèl van de grensrechter van de tegenpartij afgekeurd, 
Hierna was echter_ het h?k:: Y'.3-n de dam en werdmi_ voor do rust 4 doelpunten gescoord. 
Na rilst kirao de tegenpartij oot wind mee even goed opzetten on oaakte 2 doel
punten, Lens zn.g cohtor het gevaar cn·ging weer in do aanval, wat neg 3 doel
punten opleverde. Hierna word do weds-t:rijd rustig vorder-uitgespeeld. ,. " . 

Leider: W., v, d. Tol., 

9 
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PROGRAMMA PUPILLEN EN ~ELPEN ., 

PU.PILLEN .... , . -~ . ., 
ZATERDAG 9 februari .1974, Terrein.: ·. __ 

Schaapweg, Rijswijk 
V1 

12,00 uur Rijswijk 1 
13,30 uur Lens 2 
10,30 uur Vios 3 
1'3,30 uur Lens 4 
12. 15 uur Lens 5 
11.45 uur A.Il.0.8 

- Lens 1 
- G,D,S.2 
- Lens 3 
- èromvliet 4 
- H,M.S,H,3 
- Lens-6 

,. 
'. 

.Dedemsvaartweg 
. V2 

V3 
Zuiderpark 

DE COCKTAILKOMPETITIE DRAAIT WEER . . 
HELPEN 

ZATERDAG 9 februari 1974: 

11 ,30 uur . 
12.30 uur 
12.36 uur 
11,15uur 
10,15 uur 

G.D.S.1 
Lens 2 
Lens 3 
Lens 4 
Rijswijk 

- Lens 1 Erasrrrusweg 
·- G;:D.s:2 V1 
- ·Gona 2 . V2 
- rr.M.s,:n.4 : V2 

5 - Lens 5 Schaapweg, Rijswijk 

KOM I s-1-TOÊNSDAGS TRAINEN' OM 14,00 UUR, 
l,FSCIIRIJYINGEN: 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uu:r:·bij dhr.G.v.d,_Stecn, Nunspeetlaan 303, 
vrijdagavond tussen .18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte), tel. 66, 13, 14 klubgobouw. 

Telefoniiech : ----~---
. . . . . ., 

In noodgevallen kunnen de pupîllen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 9.30 · 
en 10.00 uur afbollón. 'l'ol:66.13,14 klubgobouw. 
,~FIÇEURINGEN: Bij slechte .weEir9.mnstandigheden steeds e.erst de afkeuringslijs.ten _. 

raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en l'le_lpen" ver_me_ld: "GOEDGB
ICEURD"; dan steeds ·naar veld o·f punt van samenkomst komen .• IN DIT·· 
GEVAL ~Li.G ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEIN_FOR!4EERD ~AAR EVEN
TUELE AFKEURINGEN. 
Staat bij de afkeuringsadresson bij "Pupill

0

on on Welpen" vermeld: . 
"ZIE J,FICEURINGSLIJST", dan moet als· volgt worden gehandeld: Voor do 
thuiswedstrijden moot juniorenlijst worden g.eraadpl·eegd. Zijn do 
wedstrijden van Lens 4, 9 en 22 goedgekeurd, dan gaan ook.de Pupil
len- en Welpen-wedstrijden op ons veld door. . · 
Uitsluitend voor de uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch. 
wo:rden geïnformeerd, of hun wedstrijden doorgaan.('l'el.66.13,14,') ·on: 
wol zaterdagochtend tussen 9.30 en 10,00 uur. · · · · 

lHET-OPKOMERS: lfogéns niet-opkomen afge:j.open 1-1eokeind krijgen do volgende spelers. 
2 extra reserve-beurten: F,Welling, M,Welling en R,Fronborg. 
Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan de kompeti tic- . 
wedstrijden, In dat geval blijft do verplichting tot betaling van 
do kontributie tot hot eind van ~et seizoen (30 juni) gehandhaafd, 

OPSTELLINGEN: ... i 
. 

DE 

LENS P 1 : Als vorige weck. Leider; Paul v.d,Steen. 
Samenkomst: 11,15 uur Lens-terrein, 

LENS P 2 : Als vorige week, Leider: Rob Hoefnagel. 

LENS P 3 

LENS P 4 
LENS P 5 

• KOM WOENSDAGMillDAG OOK 
Als vorige weck, . 
LET OP.KRJINTENAKTIE SPECIAAL VOOR P 3, 
OOK ALS HET AFGEKEURD IS, NORM.'\.AL VER&'\.MELEN •• Leider: ,Joop Meuloman, 

'· 
Samenkomst: 9,45 uur Lens-terrein • 

• 
Als.vorige week, Ros,.: R,Fromberg. Leider: ·Fred de Kleyn, 
Als vç,r;Lge week. Res.: F,Welling. Leider: Dhr,Iloppenbrouwer. 
DE COCKTAILKOMPETITIE DRAAIT WEER, 
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LENS p 6 -------
j _,. ~: 

Als vorige week, Ros::_M,WoLLing, Leider: Coen Hoo'ghiomstra, 
Samenkomst: 10,45 uur Lens-tkrroin, 1 

LEHS w 1 als vorige week, Leider: Hans Zoun. Samenkomst: 10.45 uur Lens-torroi!1, 

LEi'TS w 2 

LEHS w 3 

LEl'TS w 4 

LEl'TS w 5 

als vorige wook, Leider: Guus Heynen. 

DE COCKTAIL DRAAIT WEER ~-
als vorig0 week. Leider: Jos v. d.End0. 

als vorige week. Leider: Lex v.d. ~foor.· 

TOT WOEHSDAGMIDDAG 13,30 UUR, 

als vorige week. L0ider: Dhr.J,Riemen, 
Samenkomst: 9,30 uur Lans-terrein. 

LEJ:TS P 3 - R, V. C. P 3, 
Do scheidsrechter floot voor de eerste helft en we gingen gelijk in de aanval, 
Deze mislukte ochtor on toon ging R,V,C, in do aanval. Ze gaven con lange bal aa.~ 
con van hun voorhoedosp0lers, maar deze stond helaas buitenspel. Gert Jan do Kok 
nam d0 vrije trap, maar hij raakte do bal verkoord on kwam bij 00n van do spolors 
van R.v.c. terecht. 
Doze gaf ·oen sno11·0 pass naar een van do snelle spitsen en deze scho.ot op dool, 
J.laar door oen uitstekende redding van de koeper werd het oen corner. Deze corner 
kwam ver bij do tweede paal t0rocht en daar stonden door onoplettendheid van do 
verdediging 3 man van R.V.C. vrij. 
Eon van deze jongens kreeg do bal precies voor zijn vo0tcn on speelde do kocpor 
voorbij en scoorde 0-1. Het tweede doolputt kwam ook uit oen corner tot stand, 
r.iaar met oen klein beetje geluk. De two0de 1101ft ging hot er rustiger aan toa. Ue 
haddcm heel veel kansen, maar door slecht· schuttorswork van de 'voorhoede worden 
deze kansen helaas niet b0nut. 

Bennie Vaster. 
Afgelopen week spoelde Lans W 4 uit tegen ·u.D.V. Er stond tamelijk voel wind, 
waardoor het moeilijk werd tot goede kombinatios to komen. De spelers toonden wol 
voel inzot, waardoor Lens de hole wedstrijd oen overwicht had. Léns wist de goodê5"--· · 
kansen, dio zich voordeden, echter niet to, benutton, waardoor we op 0-0 bleven 
staan. Als or in hot vervolg nog wat boter' ·wordt samengespeeld, kan or ook van tó
gonstendors, zoals H,D,V, on Rava wordon gewonnen. • 

Jluindorp S.V.1 - Lens W 3, De 1o helft begon Lens met togonwind, De tegenpartij 
wist van dit voordeel niot voldoende gebruik to makon. Ondanks een klein overwicht 
van Jluindorp bleef de stand van 0-0 in do .. eerste helft g0handhaafd. 
De 2e helft kroeg Lens do wind in do rug en het bleek zo goed to doen, dat hot 
kluitjosvoetbal verdween en hot een boeiende wedstrijd werd. Na oa. 15 min. wist 
Ton v.Pruysen de bal tussen do 2 palen te schieten en bracht zodoende do stand op 
0-1, Dit schoen nog niet genoeg to zijn, want do jongens bleven drukken. Eon jongen 
van Jluindorp werd hier blijkbaar zo zenuwachtig van, dat hij de bal in z'n eigen 
strafschopgebied in z'n handen pakté. Ruud Houweling mocht de penalty nomen on 
schoot feilloos in: 0-2. Dit was tevens do'.oindstand. De jongens hebben allemaal 
goed hun best gedaan. Doorgaan zo ! ! 

SPELREGEL!, vmm. 
;,.s, vrijdagavond 8 februari a.s. is het dan zover, De volgende spelers gaan om 
20,~- uur in de B,M.T.-kantine hun kennis van de spelregels laton testen: (Twee 
A-klass0rs moeten zich nog opgeven) J,Tiroohard (10), R,Janscn (15), C,Vormoulcn 
(16), R,Janson (29), R.v.d,Iloek (P 1) on R,Michols (P 1 ). Leider: Paul v,d.Stoon. 

VEEL SUKSES ! 

KOHTRIBUTIES. 

Uij maken do ouders er opmerkzaam op, dat 
do kontributios over hot eerste kwartaal 
1974 al betaald hadden moeten zijn, 
Wilt U a.u.b. spoedig betalen, zodat 

'U niet op die vervelende wanbota
lorslijst van hot Bestuur voorkomt. 

• 11 
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DE LENS REVUE 
Weekblad van de Voetbalvereniging.Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 
KONTRAKT MET IJlRAINER .AITDERIESSEN' VERLENGD. 
Onze huidige trainer, de heer W.G.Anderiessen en het bestuur zijn overeengekomen het kontrakt • et een jaar te verlengen. Dit betekent, dat de heer Anderiessen ook gedurende het seizoen 1974-1975 als 1loofdtrainer zal fungeren. 

• IHTERVIEW MET TRAINER W • .AITDERIESSEN'. 

Het Bestuur. ' \; 

Zoals U reeds hebt kunnen lezen, heeft onze trainer, Dhr. Wim Anderiessen, zijn 
kontrakt met Lens voor één jaar verlengd. Naar aanleiding hiervan heeft de re
daldie gemeend, een gesprek met hem te voeren. Op de tooh 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 belangrijke 4e plaats, is, dat Dhr. Anderiessen tooh nog mogelijkheden ziet om die 4e plaats te pakken, immers de onderlinge verschillen in deze klasse zijn gering. De toch wel "slechte·' prestaties van dit jaar· zijn tê wijten aan verschillende oorzaken, Dhr. Andories-· sen denkt hierbij -~oY• ,,:;,.n ·u:.o~r:uros, die or dit jaax zijn, terwcêjl wij vorig 
jaar praktisch konstant met hetzelfde elftal hebben gespe"?ld. -~ 
Ook de mentale hardheid - en dat niet alleen(:ip voetbalgebied-'- Is een punt, dat van belang is bij vervanging door spelers van Lens 3, 4 of 5, Toch vindt Dhr. Andoriessen, dat er 'dit jaax met volledige inzet is gespeeld, 'de ·spelers van· 
Lens 1 en 2 zijn alleen bang om een fout te maken en daaxdoor minder durven te schieten dan vorig jaar. · 
Over pech valt dan ook niet te praten, want pech vindt hij onkunde. Op de vràag; of hij de begeléiding voldoende vond, antwoordde 'hij, dat dit op 'dit moment wel 
voldoende is, maar 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. Anderiessen wou tot slot nog een opmerking maken. Hij was toch wel "blij, dat b.ij · 
volgend jaar weér bïj Lens als trainer is aangesteld, omdat Lens een gezêlligo 
vereniging is om voor te werkon. 
lTij wensen Dhr. Anderiessen dan ook alle sukses.toe voor het lopende en het nieuwe seizoen. 

WAT DACHT JE lfAT? =~================ 

JeePee 
·coco 
Averechts. 

Onze "elftallen van de Yorige woek" presteerden? 
Bijna 2 volle containers kranten kassa ! 
lTIEXTlfS V.1\l'r HET BOUWFRONT. 
Van onze bouwheer Cor Peeters vernamen 
wij, dat vorige week de fundering klaar 
is gekomen, hetg0en betekent, dat de 
lastigste fase achter de rug is. 
Er wordt nu begonnen met het opmetselen 
L~TS 1 HEEFT PUNTEN lTODIG. 
Er zullen nogal wat supporters ziJn ge
weest, die zondag tovorgeefs de reis 
naar 'i'exas ho b bon go maakt . Op de afkeu
ringsl ijst stond, dat de ·wedstrijd door
ging, mae.r h.ij ginc niet door! 

van de buitenmuron, zodat wij binnen
kort een duidelijker beeld van het 
geheel zullen krijgen. 

De stand: 

1 •. Wilhelmus 
2. D.H.L. 
3. R.JC.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 
20-1 81 

• • • • • • " ••••••••••••••••••••••••••• t ••• 
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De Texanen li}den op het ogenblik aan 5, Lugdunum 
hot zgri ;· "PrÖsmàÏ1.-syndroom'' , als ge~-.. .. ... 6. Verburch 
volg waarvan de Texaanse prikploeg in 7. Bl.Zwart 
staking is gegaan. 'Kor-torn. Men wilde 8. Naaldwijk 
daar koste-wa-t-kost--voorkomen, ,dat -de-•,···· 9• L E0 N S 
wedstrijd v= afgelopen zondag tegen I · 1_0: Lakwa 
LJiNS doorgang zou vinden, Met dat al ·11. Texas D!ill 
staat LENS twee kompetitiewedstrijden 12. ·Velo 
achter. De onverwachtse vrije zondag 
word benut om een vriendeschappelijk 

15-6-4-5-16 
15-5-5-5-15 

.• ~ 5:..6-3-6-15 
:, 14_tv4~4-6-12 
.: 13;..4-3-6-11. 
: j f-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;D,,IL to spelen (2-2). , . 
De resultaten van de k:ompoti tiowodstrijden laten zien.,'. dat Wilhelmus nu duidelijk 
wegloopt van de rest,:dat·R.K.~l..V.V. zonder Siem Bolleboom 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 mGeilijklieden-verkeert. Lakwa is de komende tegen
stander van -LEN'S 1., dat nog steeds me,t vele blesstiri,s· kampt (lüm Keetman, Ruud 
Fortman, Ap Korte\,:aas,, P_eter, da-Jongh om er maar een paar te noemen). Die wedstrijd. uit tegen Lakwa; . .'{s· '01'.idertussen wél erg belangrijk! , 
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._ ]16Ten, dat u er bent. 
TRAINilrG WOJJNSDAGAVmm 13-2.:.. 1 74.' 

I.v.m. voetbalwedstrijd op de T.V. begin-t de training voor de seninren vanavond 
om 21 • 1 5 uur. · 

nr BALLOTAGJ!J . 

M.A.Schenkels Woonstede ?O 

' PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZOlîDAG 1 7 FEBRUARI 197 4. 
14.00 uur 
10,00'uur 

Laakkwartier 1 
v.c.s.·2 
Lens 3 - vrij 
Lens 4 
Lens 5 
Lens··6 

- Lens 1 
- Lens 2 

- B,M,T,2 
~ Wilhelmus 3 
- D.H,L.9 

677108 

Scheidsrechter, 
. ë7Ä7-:iiakker 

C,J. Katering 

13 ,00 uur 
12.00 uur 
12,00 uur 
14.00 uur 
10.00 uur 
10.00 uur 
14,00 uur 
12.00 uur 
10.30 uur 

Lens 7 
Lens 8. 
Léns 9 
Lens 10 
G.D.A. 8 

- Gr,W.II Vac 
- Delfia 6 
- Westlandia 6 
.- Oliveo 5 

V1 G1 L 6/4 
V2 G1 L 5/3 
V3 G2 L 4/2 

4 V2 G2 L 5/3 
V2 G1 L 6/4 
V3 G1 L 5/3 
V3 G2 L 4/2 

R.J. Stap 
L.A.v,Wijngaarden 
W .C. v .Nierop 
J.de.Raaf 
A.C.Hendriks 
R.T.v.Zweden 
L,P,v/d Lans 
M.Verbeek 
n.aang0wezen 

- Lens 11 
0,-Blauw 2 - Lens 12 

LIGGilTG DER VELDEN: 

Lakwa - Jansoniusstraat {aehter Gouverneu:rlaan) 
V,C,S. - Dedemsvaartweg 
G.D,A. - Ockenburgh 
O,Blauw - Schimmelweg 

VERZAMELEJ:r : 

Lens 11 - 11,00 uur Klubgebouw 
Lens 1 2 - 9. 4 5 uur 11 

" 

DE OPSTELLINGEN: a-==~=~===================== 
Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 
LENS 3 .LENS 4 
B.v/d Lans naar 7 als bekend 

A.Timr.iers ook naar 8 (2x) 

LENS 6 LEITS 7 

m. lf:A.v.Rijn (2x) m,B.v/d Lans--· 
m.J,Witting 
en R.v.d.Bmnt. 

... •;, .... 
'':l", ... ~ ' •. " .. .,, •• ., -~ .. 

LEIIS 5 
als bekend 

LENS 8 

als bekend 
r.i .A. Timmers 2x 
J.Witting naar 7 



LllTS. 9 
als bekend 

'll,v·,Rijn 2x 
ook naar 6 · 

L:ENS 10 

als· bekend 

LEHS 11 · ·. 

als bekend 

LENS 12 

als bekend 
m. H,v,Kuyk 
en L,Eikonaar 

AFSCHRIJVINGEN: Op de bekende tijden, plaatsen en onder do telef,nos. in de 
Lens-revue van 9-1-'74 gepubliceerd. H.H. A~nvoerders gelieven 
zich vrijdag tussen 21.00 on 22.00 uur inverbinding.te stellen 

·met Dhr.J.v,Wassem;· _telef, 68.65.11. 
H.H. AANVOERDERS: 

De· laatste tijd is het herhaaldelijk voorgekomen, dat onze verenigi_ng boetes 
worden opgelegd voor het onjuist of nü,t volledig invullen van het ruilformulïer. 
Wij verzoeken de heren aanvoerders er in hot vervolg op toe te ,zien, -dat vooral 
het invullen van de naam van de grensrechter (het grootste euvel) nauwkeurig geschiedt. · · · 
A.s.· zondag ZJ.Jn vanaf 9,00 uur de horen Ch,Bloks en N,Koot en vanaf 12,00 uur 
de heren W .Michols en H,Jacobi op het veld aanwezig, 
Aan de bar zijn af te halen de legi timatics van de volgende spelers: 

R,v,d,Bemt, P,F,de Haan en L,Jansen. 

"TELE-LENS" Toernooi 1974, 

Op25 mei_ en op 26 mei zal een toernooi worden georganiseerd, waaraan 8 klubs 
zullen çleelnemen met 0én elftal, waarbij de"leeftijd van de spelers zal variëren 
tussen 11.,.en 22 jaar. Dit is dus de welbekende UEFA-leeftijd, zodat zowel 
Junioren (,f:•klassers) als jonge senioren kunnen worden opgesteld·,,.De heer W ,An
deriessen is bereid· gevondon op te treden ,als coach voor het Lens'-'-elftal. 
De deolnemonde,verenigingen zullen zijn: ~ •· 

1, D,H.'L. 
5, Velo 

2. Rijswijk 3. R.v.c. 
6, Vrodenburoh .}· Wilhelmus 

4, Scheveningen 
8. L E U S . 

Bovendien zal op zaterdagavond 25 mei een gezellige avond worden georganiseerd~· 
in ons klubgebouw van 8,30-01.00 uur. Deze avond is toegankelijk voor de speleri 
van alle deelnemende klubs, waarbij elke speler é0n introducee kan meebrenge~. 
))e ·muziek op deze avond zal worden verzorgd door de- fantastische band "Ob-Ses
sion", welke muziek zal brengen in alle genres, zodat _pon ieder zich hierbij zal 
kunnen amuseren. Tijdens deze avond zullen nog enkele an_dere attrakties worden 
gebracht, die klinken als een klok. Dit wordt dus weer een gezellige Lens-avond; 
Zowel over de organisatie às over de gezellige avond zullen t., z; :t• nog nadere 
r.1ededelingen volgen in de Lens-revue. 

De Toernooi-kommissie 

PROGRA.MMA KA-KA 

22 ·februari . : 

G.Bouman 
G.Coomans 
U,Koot 

Disko-avond voor B-en A-klassers en jonge senioren, 
Aanvang 20,30 uur. Muziek Dr.Dur.uny's Drive:..in-Show, Toe
gangsprijs Fl,1 ,50, Deze avond is voor Lens-leden en leden 
van Kwiek Sport. Zij kunnen eon introducee meenemen. 

8 maart Eerst0 avond Paas-klavcrjasdrive. Deze drive gaat over 4 vrij-· 
dagen en do laatste beslissende avond is op 11 april. Dit is 
witte Donderdag. Op 00n van d0 vrijdagen tussen 8 maart en 

Paasvakantie 

ORf~TJE-CAPRIOLEN 

11 april wO'rd t een disko-avond georganiseerd voor B- on C...; 
klassers. · 

Op een woensdag in do Paasvakantie is or voor do pupillen, 
welpen en C-klassers etm disko-avcnd mot een paar spelletjes 
Bingo. 

KaKa 

M0t verbijstering volgt een ieder, die de vo0tbalsport (nog) oen goed hart toe
draagt;- de escapades van trainers, spelers on officials, die mot het Nederlands 
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elftal dirokt of indirekt to maken hebben. Deze week troffen wij echter in do . •· 
kranten berichton··mm, die o.î •. cle'waanzin rond het Orànje-olftal ten top dreven, 
Wij ei toren dé k:rruitenkoppen: 11 OR.AN JE STOPT JACHT OP SPONSORS ! , waarboven in , 
kleinere letters: Alternatief plan moet geld in het laatje brengen" (Het Vadér~ 
land) en: "SUPPORTERS ORGANISATIE MOET GELD INBRENGEN" (Het Binnenhof). 
Nu geen enkel bedrijf - logischerwijze - belangstelling blijkt to hebben voor 
sponsoring van het Nederlands elftal, ii eon ingenieus Haags reklameburoau op het 
idee gekomen· do Supporters to laton opdraaien voor do oxhorbitant hoge eisen van 
d~vorso Oranje-spelers. Notabene wordt er yöotstoots van uit gegaan, dat de ver
·enigingen hun organisatie - mot name de toto-adressen on ophalers - in dienst 
.zullen stellen van do jacht nàar gcüd d~or onze topvoetballora, die er echter geen 
boen in zien om teneinde hun financiële eisen kracht bij to zetten, hot plezier, 
dat velen van u mot mij in de woroldkaiapioenschappcn zÓudon kunnen hebben, gron.,-_ 
dig to bedorven. Hoewel ik begrip heb voór het feit, dat voor een profvoetballer 
do financiële aspokten van· groot belang zijn, moot.mij van hot hart, dà.t do oi
oon van do heren als eon boe orang zullen werken: de belangstelling e~ het en
thousiasme van de supporters worden niet gewekt door chicanes over geld en aller
lei andere organisatorische problemen, doch louter en alleen door prestaties, In, 
feite is de sfeer rond "Munchen" al grotendeels verknoeid. . 
Laton spelers on leiders snel orde op zaken stellen, zonder bij hÜn supporters 
te bedelen om financiële steun. Do morele steun zal het elftal dan toch wel 
krijgen, en een goede financiële uitkomst.is dan toch gewaarborgd. 
Jammer overigens, dat de bestuursleden van. on:ze grot~ K.N.V.B. geen kans hebben 
gezien resp. zien de zaken rond he.t Nederlands elftal in· goed.e J,anen te leinen. 
Sterker nog: oen groot deel van dë verwarring had kunnen worden vermeden als eor
,der lcrachtiger was opgetreden. Do 'hoop op een dergelijke good.e visie wordt echter 
door bovenstaande ."supportersorganisatie Oranje Wereldkampioenschap 1974" groten
deels de bodem ingeslagen, Eon·toleurstelling was ook te moeten lozeit, dat do 
voorzitters van dé diverse afdelingen van de.bond "or wol wat in zagen".· 
Over goede belangenbehartiging gesproken ••! , ••••• 

H.v.d.Kloij. 
HET ELFTAL VJiN DE WEEK 

In de Lonsrevue, nummer 27, werd gepubliceerd, dat do organisatie van deze to 
voeren aktios door mij zal worden geleid, 
Laat ~ij dan voorop stollen, dat zonder medewerking van do elftallen met hun lei
der, deze aktie nooit kan slagen. 

Gezamenlijk zullGn wij mot verschillende kommissios moeten werken, aan hun wensen 
om hulp zullen wij moeten voldoen, van elkaar zullen wij diverse taken moeten 
overnemen, moeten wij ·bereid zijn ons in to zotten om oen weck (-end) voor deze 
aktie vrij to maken. :. 

14 Dagen, voordat jullie elftal zal worden bekend gemaakt in do Lonsrovuo, zal do 
leider worden ingelicht over do to verrichten werkzaamheden on in onderling over
leg zullend= do taken worden verdeeld. 
Boven do aanduiding II De Opstellingen " voor junioren, pupillen en welpen, zal ·· 
het elftal van de week worden bekend gemaakt, gelijk met het elftal van do kranten
aktie. Bij do. opstelling van jullie elftal, ei.à tijden van samenkomst, Afschrijven 
voor het elftal van do week wordt alleen maar bij hoge uitzondering geacooptoord, 
Ik reken op jullie medewerking. 

Aad Bogisch. 
KAMPEN 

Over twee weken is het niet meer raogelijk om jo aan te 11elden voor do geweldige 
W.IC.S. Sportkampen, Voor Leusden hebben wc 25 jongens, hier kan nog 1 deelnemer 
bij: dit geldt tovons voor Borculo. Voor dit kamp hebben we ingeschreven voor 2 
teams, maar hot is gebleken, dat er maar belangst~lling is voor 1 team. Voor Weert, 
waar we mot 1 toara hebben ingeschreven, hebben we tot nu toe pas 4 aanmeldingen 
binnen.· Vele jongens hebben toegezegd mee to gaan, maar zijn•·vorgoten hot formu
lier in te vullen. Dit kan alsnog tot on met 24 februari. Op die datum moeten wij 
beslissen, of wel wul of niet mot een team naar Weert gaan. Meld je snel aan· ori. 
laat de jongens, die zich al hebben aangomold, niot alleen staan. 
Degenen, die zich al hobbon aartgomold, herinneren wij aan hot feit, dat v66r 1 moi 
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Eank Nederland.N.V.~ Jlen,Haag, t.g.v. rekening 5)-.28.11.261,t,.n,v, G,v.d.Steon,· 
kar.ipgeld {Leusden Ff;55;.::,-.Börculo Fl. 70,-,W"eQr;t Fl.70,-). 
Hieronder volgt voor de laatste r.iaal het o,an_ljleJfl.i.ngsstrookje. Vul het in en stuur· 

• het op naar Paul v.d. Steen, Nunspeetla?J! 303. ,•·, 

. ·:~;.,:,; ., ";, :,:·:~'' ' ~ .............................................. ~ , ......................................... . i"' \.· ,. ··.,_ ( ·,•' ', '1,•;:·~., -.,;\, .,,, ..... ' . . 
dndergetekende, , ••••• vador/r.ioeder van •••• , • • • • • leeftijd· • ; , ••••••• 
verklaart hierbij, dat zijn/haar zoon dóèlneêint' aan hef volgende kar.ip: . 

·\: • · :it: Leusden 30·, ju1;1~ ~ -~. jµli v;or 10 t/r.i 12 jarigen 
x· Borculo 30 jl,!!l:i.,~-:: 6r.juli voor 12 t/-g. 14 jarigen 
x Weert 7 j(il':i;" ::.· 13 juli voor 14 t/r.i 16 jarigen 

Hij/zij is zich e;z:-van bewu!3t, d11t het verschuldigde bedrag uiterlijk-vóór 1 r.ioi • 
t10et wórden voldaan. Een ·eventuool gespreide betaling {uiteraard vóór 1. r.iei) 
is vanaf heden r.:ogoli jk. · 
Hij/:;,ij is (onder -voorbehoud) wel/niét' bereid or.i do jongens te vervoeren voor 
·do heen/terug-rois/boido: aantal personon. 
x doorhalen, wat niot van toepassing is, 

hand tekening • 

,I.• 1. ' ............... . 
WOE!rSDAGMIDDAGKLUP . ! U ! ------------. ----- .-----
O• dat de af.ge.:1.opow:2 weken de cocktail-kornpetitio niet door kon gaan wegens woorsonstandighedon .zijn -er gèen veranderingen· in do stand te • olden. 
Hot prograrnna voor a.s. woensdag is als-volgt: 

'14;00 uur Feyenoord - Bayern München 
14.45 uur Barcelona - Ajax 

.:, ·15.30 uur A,C,.Milan - Real Madrid. 
Iedercén';oràt'ais 'altijd ~ra· 13.30 uur ,verwacht. 

Do wedstrijden gaan altijd door, behalve.als ze worden afgekeurd. Bij afkeuring_ 
gaat de training in principe.door. f 

-~ 
Over ca. twee weken is het de bedoeling om een "cocktail-selektie" tegen een 
schoolelftal te laton spe~en. Het I. V.B. is hierover nog in onderhandeling, ,, :L,.i '• ,• 

r.v.::s. 
PROGRAMMA DAMES 

Door do barre weersomstandigheden kon do wedstrijd togen Duindorp weer niet 
doorgaan. 
Vanavond {woensdag'.,1.3 febru!].ri) _spelen we thuis tegen de Postduiven, die zal 
worden geleid doox:.Dhr. Sanders om 20.00 uur: .uiterlijk 19.30 uur aanwezig. 
Aangezien Celeritas wei hoeft gespeeld en oen overwinning behaalde op P,D,K. 
zijn·•zij r.iet 06n wedstrijd racer ons "·fo'oh nog 2 punten voor, naar dat zegt niets, 
1-rant wij .r,10eten nog een woç.s:J;ri'jd inhalen;' · 
Vrijdagavond trainen on 19.30 uur,aanwezig ora uiterlijk 1.9,15 uur o,l.v. Dhr. 
l'filleras. • 
lfoensdag 20 februari spc,len we con vriendschappelijke wedstrijd togen rfilhelmus 
ara 19.00 uur op ons eigen veld. 
Uiterlijk or.i 18,30 uur in do kantine. 

PROGRAMMA JUNIOREN 

ZONDAG 17·febru.ari 1974: Terrein: 
10,00 uur 
14,00 uur 

Gona 1 
D.H.ll,R,K, 1 
Lens~ vrij 

ZATERDAG 16 februari 1974 

14.3q uur Lens 1 
13.45 uur B.M.T.2 
16. 15 uur Lons 5 
14.3.0 uur. Q,uick 5 

Lens 10 vrij 
15.00 uur .. G_.s.c·.2 ., 

Lens 2 
Lens 3 

- s.v.w.1 
- Lens 4 

Q,uick 3 
Lens· 9 

(zie xes • progr. ) 

- ):,ens 11. ( zie ros.pro'gr.) 

llercstoinlaan 
Ockenburgh 

V1 
Hengelolaan 
V1 
Sav,Lohr.ianlaan 

. :-;..,,, 
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~----~ ----. 

15.00 D;H,·B,R,Ki ·2 -'-'Lens 1·2 Ockcnburgh " ·uur 
15.45 uur Lens 13 _; Oofovaars 5 V2 
15 ,45 uur Lens 14 - Loosduinen 5 V3 • 
1 3. 15 uur Lens 15 - o.s.c~8 V2 

- Lens 16 14,30 uur v.c.s.10 Dedcmsvaartwcg 
•'·; . 1'7 "('zie•·ros .pr9gr.) Nijkcrklätin 

. . ... '. 13,4~ ·uur · ·Q;u:ïc'k"Stèps ·to,·.c: ·r;cns 

14,30 uur 
.. LMS .. 1.8 .vrij 
. Lens 19 - Laakkwartier 10 V2 

14-30 uur .D,if,0.13 - Lens 20 Bij Nutricia, Zooterr.10or 
14,30 uur Lens 21 - Wilhelmus 15 V3 
10.45 uur Lens 22 - KRJ\.NTENAKTIE, 
13, 15 uur • I.'cns 23 - Duindorp s.v.7 V3 
Rosorvc-prcgr.a•• a:. Bi.;i o.lgohele afkeuring zijn do volgende wedstrijden vastgestolcl.: 
aanvang 15,30 uur: Quick 3 - Lens 4 

Quick 7 - Lens 11 Deze wcds'trijdqn gaan al tijd door;· 
Quick 12 - Le.ns _17 

Sa• enkomst: voor alle wedstrijden 14,30 uur, 

AFSCHRIJVINGEllh 

Schrifte}ij~:- · vóór ·vrijdagavond 18,30 uur bij dhr. G.v.d,Stocn, Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch: vrijdag,vond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval:van 

ziekto):A-klassors ( 1 t/m 8): dhr,J.Hop, tol. 94.41,59, .. 
· . B-klassers (9 t/m 15): dhr.O,Kortekaas, tel. 67.40.40. 

C-klassers ( 16 t/• 23): . · · 
In noodgevallen kunnen do junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 on 11,00 uur 
afbellen bij dhr. G.v.d.Steen, tel; 39,86,94, · 

,,FKEURINGEN: De jl.U'i•ioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds do af
keuringslijsten raadplegen. Tolofonischo informaties worden hierover 
mi.at verstrekt, -- . 

KEEPERSTRAINING·: vrijdag 16,45 uur voor S,Bruens on J,v,Xloof, 

HET ELFTAL V1\N DE WEEK, =-=====--===-=====---=-
Voor- dit ;weekend zal het elftal Lens 11, leide·r de hoer W,Kouwenhoven, worden 
opgeroepen voor ~et. verrichten van diverse werkzaamheden, 
Lens 22, leider a:o hoer A,Bauman, voor de krantcnaktic, 
Sm1enko• st voer beide elftallen 10,45 uur. 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS 1 Als vorige weck, Leider: Dhr.C,Frankc. Sa• enkor.ist: 13,00 uur Lens-terrci01. 
LEl'TS 2 · Als vorige weck, zonder R,v.Noort, G',Bloks, R,Lavooy met R,v.d,Mecr, 

J.Jan• aat. Leider: Dhr,A.v,Baggum, Sa• cnkomst: 9,30 uur Gona-terrein, 
LENS 3 Als vori"go week, • et G.Bloks (M,Magneo 2x), Leider: Dhr,P,Janson. 

Samenkomst: 13,30_ uur D.H,B,R.K,-terrein, 
!!~.!!L:l: '.:•. Als vorigo•weok"(M.Magneo 2x). Leider: Dhr.Ä;Blók. 

Samenko• st: 13,00 uur Lens-terrein; 
L:strn 5 Als vorige week. Leider: Dhr.J.Heynen, 

LENS 6 ---
LENS 9 

LENS 10: 

LEl'TS 11 : 

LEl'TS 1 2: 

!!~S 13: 

LE1'TS 14: 
6 

vrij. 

Zie vorige week, met B.de Niet on P,Devile0: Leider: Dhr.H,Zoot,. 
Samenko!llst: 13 ..30 uur Lens-terrein. 
Bij afkeuring 11.00 uur aanwezig. 

B,de Niet en P.Doviloe zie Lens 9, J .Broohard zie Lens 14·. 
vrij. J,Lausborg zio Lens 15, 
Zie vorige week. Leider: Dhr,W,Kouwcnhovcn, Saracnkomst: 14,00 uur Lens
Zie vorige wook. Leider: Dhr,H,Bijstcrvoldc 
Sa• cnkomst: 14,15 uur Lcns~tcrrein, · 

( terrein, 

Zie vorige weck, !'}et. R,Hoppenbrouwers on C,Harland, Leider: Dhr.B,Osso,• 
H.Wubben, J.Wassorman, T,Mooyman, L.Oostervocr, R,!Clciwcgt, M,do Groot, 
H,Grocnewegcn, A.Gordijn, 1l:.Ellingcr, J,Pompcn, A,Koevccts, J',Brochard,' 



Leider: Dhr,E,Sandifort. 
LENS 15: F,J.Oostayen, Heeraskerk, A,W,Jansen, A,Pelt, A,Sips, R,v,Elderen, • P,Dullaart, H,W,Schmi-tz;, J,de Korte, T,J,Gl'ioberg, J,Lausberg, W,Rots. 
LENS 16: Wordt na de training bekendgeraaakt. Leider: Dhr,O.Kortokaas. 

-Saraenkomst: 13.30 uur Lens. 
' LEffS 17: Als vorigo weck, Leîdcr: Dhr,W-,!Hchels. Srunonk.omst: 12,45 uur Lens. 

LENS 18: vrij, 

LENS 19: · AlB bokond. Loider: Dhr.H.Vorbarendse, 
LENS 29: Als bekend. Leider: Dhr.R,PetGrs. Saraenkoras t : 13,30 uur Lens. 
LENS 21 : Als bokend; Leider: Dhr,W,v,d.Tol, 
LEN"S 22: KR,\NTENAKTIE. Verzamelen om 10.45 uur. Loider·: -Diïr.;\::Îlaur.i~~. 

·r . . . • . 
LENS 23: ·c,Coonon, L,de Gruytor, R,de Haan, R.Ieporen, H.Jansen, J,Kok, 

•R,Kleybcrg, L,v,Luxeraburg; T:Plugge, K,Straub, J. Vogel, B.Nieuwen
huizon, !LKerkhofs, Leider: 'nhr,A.Banning. 

TRAININGEN, ----- .--------------
Onze B-klassetrainer, de heer 'j,zoet, ·g"aat, .. zoals alom bekend is; ··op 19 dezer trouwen oot Astrid Köneman, Zoals gebruikelijk is, gaat het jonge stel oen eigen nestje bouwèn.· Dat zal zijn in ZoetGrraeer, Binnenwater "166. Zij zijn telefonisch to bereiken onder no, 079-213988, ma~r een vrienÀelijk verzoek: Liefst niet . storen vobrlopig. · Zij hebben mü ·1-mt anders te doón dan de telöfoon beantwoorden. Voor do trainingen moot bij ve_:rh;indering worden afgebold bij do Oude·rs van Hans, bij wie hij op de trainingsavonden· toch nog zijn doraicïlio kies.:t::, · ·tel. 66. 22 ,93. ~ -~ . Overigens wenst de. Juko J:ie-1; __ jongo paar voel· geluk -in ao tookorast. 
PROGRAMMA PUPILLEN EN WELPEN 

' ' PUPILLEN ' ' -·z 

ZATERDAG 16 februari 1974. Tèrroin: ·3' Scheidsrechter·: 
12. 30 uur Rava .1 - Lens 1 ( zie ros. progr-.) 
12.30 uur Lens 2 - H,M.S,H,2 ( 11 11 11 

) 
12.45 uur B,M,T,2 - Lens 3 ( u' 11 

" ) 
11,30 uur Lens 4 - Quiok Steps 4 
11,30 uur Lens 5 - Rijswijk 8 

Zuiderpark 
V1 
Hengelo laan 
V2 
V3 

J.v.Rijn 

J ,v,Gastel 
R.v,Noort 10,30 uur Spoorwijk 2 - Lens 6 

RESERVE-PROGRAMMA PUPILLEN (allGén bij algehele 

Hengelo laan 

afgelasting). 
12,00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 

WELPEN 

Quick 1 
Quick 2 
Quick 3 

- Lens 1 
- Lens 2 
- Lens 3 

ZATERDAG 16 februari 1974. 
11 ,00 uur dio Haghe 1 
12,30 uur Lans 2 
12,30 uur Lens 3 
11.45 uur Laakkwartior 
10.15 uur die Haghe 3 
AFSCHRIJVINGEN: 

- Lens 1 ., 
- A,D,0,3 
- Spoorwijk 2 

3 - Lans 4 
- Lens 5 

Sav. Lohmanlaan 
Sav.Lohmanlaan 
Sav,Lohmanlaan 

Stoonwijklaan 
V2 C.Boesokon 
V3 A.de Pagter 
Jansoniusstraat 
Steenwijklaan 

Schriftelij~: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr. G.v.d,Steon, Nunspeotlaun 303, 
Tolofonisch : vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in goval vnn ziekte), tel. 66.13.14 Klubgebouw. 
In noodgevallen kunnen do pupillen on welpen nog op zaterdagochtend tussen 9.15 en 9,30 uur afbellen, Tel,66.13,14 klubgebouw, 
l.FKEURINGEN: Bij slechte weersomstandigheden steeds oorst de afkeuringslijston raad-. plogon. Staat daarop bij "Pupillen en Wolpon" vermeld: "GOEDGEKEURD", dan steeds naar vold of punt Vém samenkorast koraen. IN DIT- GEVAL MAG ER
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DUS NIET TELEFONISCH WORDEN" GEINFORME::TIRD NAAR EVENTUELE AF
KEURINGEN". 
Staàt bij de afkeuringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"ZIE i,FKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeld: 

. V9or de. tl'.\u_iswedstrïjden raoet juniorenlijst worden geraadpleegd, 
Zijn de wedstrijden van Lens 1, 13 en 21 goedgekeurd, dan ga= 
ook de Pupillen- en Welpen-wedstrijden op ons veld door. Uitslui
tend voor de uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch worden 
geïnforracerd, of hun wedstrijden doorgaan. (Tel, 66.13,14,) en 
wel zaterdagochtend tussen 9,15 en 9,30 uur~. . 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS P 1 · Als· vorige weck (bij algehele afkeuring zio resorve-prog;r:amraa), 
Leider: Paul v/d Steen, Sar.ienkorast: 11 ,_45 uur Lens-terrein, 

LEffS P 2 

LENS P 3 

LElfS P 4 

LENS P 5 
. LENS P 6 --------
LENS W 1 

LENS 1f 2 

LENS 1f _;}_ 

LENS 1f 4 

LEJITS !!_2. 

8 

: 

· Als vorige' weck ( bi j
0 

algehele afkeuring: zie reservc-prograrama). 
Leider: Rob Hoefnagel, 

Als vorige weck (bij algehele afkeuring zie rcserve-prograrama), 
Leider: Joop lfouleraan, Saraenkomst: 12.15 uur Lens-terrein, 

Als vorige weck (zonder R.Frombcrg en R,do.Gruyter). Leider: 
Fred do Kloyn, 

Als vorige weok. Ros.: F,Welling, Leider: Dhr,Hoppenbrouwer, 

Als vorige week, Ros.: M,Welling, Leider: Coen Hooghierastrb. • 
Samepkorast: 10,00 uur Lens-terrein. 

Als vorige weok. Leider: Hans Zoun. Samenkomst: 10, 15 uur. 

Als 'Vorige week, Leider: Guus Hoynon. 

Als vorige week. Leider: Jos v.d.Endo. 

ills vorige week. Leider: Lex v.d. Meer. Sar.1onkoms t: 10.45 uur.·~. 

Als vorige week, Leider: Dhr.J.Ricmon. Samenkomst: 9,30 uur. 
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47e Jaargang nummer 29 20 februari 1_974 

DE Ï, E·u S .RE VUE 
. ' .: _;:/:,~-

' ·.; ,,: . 1-fe~~blad vart ··de :'lQ~.tb~~v_ereniging' Lenig en, Sn.el 
.; 

•• •r ,• - ~ • • i,;r•• ' ' •' ••.,··••j·,• ··:, '•' :• .... / . •, •• • •••• :/ • ' 

0 F F f C IE L·E,:.:·M E,D ED·E L I 1T GEN'"';'·· 

0835 E,T.v.d. Heijde1tnaar Ambachtsheerenlaan 395, Zoetermeer 
0912 M.E.v,d. Hëi;:id,en naar idem 
0913 T,P.v.d. Heijden naar idem 
0560 G.M. Verhaar naar Hengelolaa.n 111,8, 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 zijri:~ 6'p.'.. 
merkingen· tegen· de -scheidrirechtei; in cle 11edstrijd Laakkwartier 1 - Lens 1 :- o, ;·_ ,, 

- .. '' . . . -~ 
., ·1 De speler A,Baven geschorst voor 6 bindende wedstrijden onvoorwaa.fd~l,ti:jk,.yoor 

zijn optredéri in d·e wedstrijd Lens A 1 - S. V ,1:T. A 1. ·· · · · 
.,,- -q<• 

··,.-:•' 

:,, 

LEUS 1 won MÈT
0 ~Ei' -

GERIUG VERSCHIL. ·1 · .•; .. ,•;:, . ~----·-~" - ' 
Toen na een half uur spelen Wim Keetman 
LEHS naar een 2-0 voorsprong had gekopt, 
ging heel LEN'S er eens·eventjes· recht 
voor staan. Want het kon wel eens een 
forse overwinning worden. Maar helaas 
bleef het bij dit en het in de tweede 
minuut door. LesJ,ie Hazelzet geskoorde 
doelpunt: De ene.schone kans na de an
dere werd op'nog schonère wijze om zeep 
geholpen. In de tweede. helft kwam dat 
LE:1TS in zoverre duur te staan, da:j; er 
tenslotte nog keihard moest worden ge
knokt om beide punten mee te nemen, Deze 
wedstrijd heeft ons geleerd, dat LEN'S 1 
nog steeds in staat is zich vele kansen 

De stand: 
,. 

1. WÎ.lhelmus 
2. DHL 
3, LFC 
4, RKAVV 

16-10..:4,_. 2-24 
16..'.. 9-4- 3-22 
16- 8-4- 4-20 

27~13 
22-18 
23-18 

·16- 6:-7- 3-19 . . . . . 22-13 

•·•··············••·••···········•·•·······••J•• 
5 •. Bl. Zwart 16- 7-:-3.:: 6-17, 27-25 
6. Verburoh 16- 6,-5- 5-17 2.0-19 
7. _Lugdunum 16- 6-4- 6-16 24-20 
8. LE N S 14- 5-3- 6-13 14-22 
9, Naaldwijk 15- 4-5- 6-13 16-.15 

10. Lakwa 16- 4-2-10-1 O 16,-25 
· 11 • Texas · DHB · ·t5- "3-3-· 9- · 9 14.:.26 
12. Velo 16- 3-2-11- 8 12-29 

te sçheppon •. Dat stemt ons optimistisch .. , 
voor aanstaande zondag, wanneer de wedstri;jd LEN'S ·~• Naaldwijk wo·fa:t :Î.ngehàald. ,·Îl,; 
uI t.:>,edstrijd werd deátiJds door ons met 2-1 gewonnen. 
Bezie~-we de ranglijst, dan kan worden· gekonstateerd, dat LENS relatief.gelijk ici 
gekomen met de nummers 5 en 6, terwijl weer een puntje,kon worden ingelopen op 
nummor 4. Een overwinning op Uaaldwijk maakt de voorsprong op do onderste groep 
groter en· 1?r.e,l),gt_ L)!lNS J een stuk dicliter · bij de. fel begEiërde· kopgroep. . ., 
Uit do overige resultaten mag blijken, dat alle favorieten soms forse steken kun-··· 
non laten vallen. D~ wedstrijd tegen Texas wordt op. 17 maart ingehaald. , ·., 

UAT DACHT JE 1-TAT ? ' •' .... ' 

Er met Frans v.d. ':B°0rg (stervoetballer uit Lens 7 sënioren) aan de hand·'was ? 
Frans vertoeft al"enige tijd in het Westeinde-ziekenhuis. Hij ligt op CaÏistûs :\. 
De ware toestand van· Frans I ziekte is de redaktie ·nqg. niet bekend.: ··= 

- Uaarom Hans Zoet deze weck speciaal op do één-twee.,..kor.{binatié traint:· 

- Er belangrijke· foû'ten van top-scheidsrechters als menselijk of onmenselijk moe- -
ten worden gezien'. 

Het vanà.\1-ag de eerste dag is van de rest van Uw leven. 0 

- Er bij Lens dit jaar geen karnaval word. t gevierd voor do oudere led cm. 

- En dat veel Lonsioten dit bijzonder jammer vind·en,. 

- En de enige manier is om eon vriend te ·hebben,' or· èon te zijn·. 

- Wanneer 

MEDEDELIHG VOOR=LEtrn =2=(SENIOREN' l 
Afgelopen zondag is er door diverse heren van Lans 5 o.a. 
dinGen besproken, die, als deze uit de weg geruimd zijn, 
pen, een goede verstandhouding teweeg zullc~:brcngon. 

de aan;oerder bepaalde 
een betereJ naar wij ho-

1 



2 

, 
Het voorstel 0,,1 a, s •. woensdag een hearing· te hou,àèh voor Lens 5 kan llçi;Laas geen doorgang vinden. • --~----~~~----··· ........... _ ..•. _ ... _ _____ -· ... --·· • · · ·· --·• ·· -De àfspra.alê'örii"i;o-ensdag 27 februari 1.974 deze avond te houden, leek ons wel do juiste on misschien wol do goschikste avond .. Do bedoeling is, dat een ieder van Lens 5 om ca. 20 •. 00 .uur aanwezig ïs, 'ii-aa'r uiteraard· ·ik persoonlijk ook aanwezig zal z.i.jn , ... als-afgevaardigde"van ·de, Seko; · Mo'èh"tën··-èr. bezwaren zî jri oîntren f 'deze avond, bol dan bij tijds, doch uiterlijk maari.dsJ.g 25 februari. l974 cîp:·-te1: -·· ... 02968-4665. . . . 

N,Koot (Seko). MEDEDELING 
< 

\,at gaat u doen met de Pinksterdagen? 
Hoet U daar nog geen antwoord op te geven? 
Dat hoeft ook niet, want wij verzorgen gratis b_eide dagen voor U, Hoe? op zondag 2 juni 1 e Pinksterd!3-gt .. 
Lens Veteranen toernooi met als .inzet ,de "Lens Golden Cup" ;om deze cup wordt dit· jaar voor dê 5e maal gestreden, 
Op r.:taa.ndag 3 juni 2e Pinksterdag Lens dames toernooi met als inzet "Miss panty vorkiezin6 197 4". ·· · · 
Zoals U ziet, U hoeft niet verwog te gaan or.:t deze dagen doorte brengen~ 

Het Pinks tercorai té.'. ... 
KA-KA NIE\TITS. 
Vrijdagavond a.s. kan er door de jongere garde weer worden gèdanst op de door Dr, Dur.uhy 1 s drive-in.:.a.iskotheek gepresenteerde muziek, 
Gezien de ervaringen op de laatste avond hebben wij besloten deze avond. alleen toegankelijk-te stollen voor Lens- en Kwiek Sport-loden, Uiteraard iEÏ hot wel toegestaan, dat er een vriend of vriendin wordt meegebracht, maar wi•j· willtm toch· gaan· vcrin1jdên,· dat net als vorige keer door grote "onbekende. groepen" do 'sfeer'op deze avond wordt bepaald, Daaror.:t willen we naar een ietwat meer besloten lw.räkfer toe. · 
Deze avond is vóo'r de B- en A-klasser·s on de jongere senioren, Wè beginnen om ongeveer 20,30 üur èn de toegangsprijs b~draagt Fl.1,50,· 

KARNAVALAVOND: PUPILl.EN, WELPEN, C-KLASSERS. ,. 

Hoewel we hot nog niet eerder hebben gepubliceerd, organiseren we ook dit jaar weer oen karnavalsavond voor de jongste leden. Het is de bedoeling, dat woensdag 27 februari om 7 uur iedereen verkleed aanwezig is or.:t or con dolle boel van to maken. We zullen ook Kwiek-Sport uitnodigen, zodat de feestvreugde alleen nog maar kan worden_ verhoogd. Volgende week vertellen we jullie nog wel iets meor,s 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 24 FEBRUARI 1974, 
14.00. uur Lens 1 
11 • 00 uur Lens 2 
11,00 uur T,O,G,B.2 
14.00 uur Quick 3 
12.00 uur. Westerkwartier 
12 ,DO uur Duno 3 
10.00 uur H,M,S,H,4 
12.00 uur Gr.Wi t 1 58/4 
12.00 uur Spoorwijk 6 
12.00.uur Full Speed 4 
10.00 uur Lens 11 
11.30uur Lens 12 

- Na.a.ldwijk 
~ R.,F,C.2 
- Lens 3 
- Lens 4 

3 - Lens 5 
Lens· 6 

- Lens 7 
- Lens 8 
- Lens 9 
- Lens 10 
- Quick 11. 
-'Gona 8 

V1 G1 L 6/4 
V1 G1 L 5/3 

V2 G2 L 2/4 
V2 G2 L 5/3 

LIGGil!G DSR VELDEN: 
T.O.G.B. 
Quiok 
:! os terkwartier 
Duno 
H,M,S.H, 
Gr.l-Tit 1 58 
Spoorwijk 
Full Speed 

Gem, Sportpark te .Berkel en Rodenrijs 
- Nieuw Hanenburg, do Savornin Lohmanlaan 
- Duinlaan 
- Mgr.Nolenslaan bij Thorbeokelaan 
- Melis Stokolaan ingang Vrederustlaan 
- Esoamp1 veld 6 Melis Stokelaan 
-,Escamp 1 ingang Hengelolaan 
1 Gem, Sportpa.rk a/d Brasserskade; Delft, 

KaKa 

Scheidsrechter: 
J.v.Dorp 
J.N.Smit 
C,Zappeij 
P.J,Bakvis 
N,A,v,Dijk 
R,Janse 
R,M,de Kok 
R,Rumahlowang 
A,P,Smit 
C,M,Benet 
M,Vorbeek 
A,Loykens 



V'i'...RZAMELEN : 

Lens 3 
Lens 4 
Lens 5 
Lens 6 
Lens 7 
Lens 8 
Lens 9 
Lens 10 

9.30 uur ]Qubgebouw, 
- 13.00 uur. 

10,45 uur 
11.15uur 

- 9;30 uur 
- 11 ,30 uur 
- 11.30 uur 
- 10.45 uur 

" 
" 
Il 

" 
" 
Il 

" 

" 
" (iedereen 
" 
" 
" 
" 
Il 

•• ·./' < 

aanwezig voorbespreking) 

.j.. 

Lens 12 - 1'0.30 uur " " (bespreking)· 

D E OP S TELL IN GEN: 

Lens 3 

als bekend 
ra, Th.v.Rijn 
en P.v/d Steen 

Lens 7 

als bekend 

Lens 4 

als bekend 

Lens 8 

als bekend 

Lens 5 

ra,,F.Wouters 
(10.45 uur bespre
. king Klubge bouw) 

Lens 9 

als bekend 

Lens 6 

als bekend 

Lens 10 

als bekond 
·m.W.Krol ra. J,Witting 

en R,v:.d.Berat S.v.p. verslag voo::· 
de Lens-revue. 

Lens 11 Lens 12 

als bekend als bekend 
ra. H,v,Kuyk 
en L,Eikenaar 
(10.45 uur aanwezig 
voor liesprekihg) 

AFSCHRIJVINGEN: Op de bekende adressen, tijden 'en te],of,nos. in do Lens-}levuc 
van 9-1-1974 gepubliceerd. 
H.H,Aanvoerders gelieven tussen 21' on 22,00 uur· vrijdagavond-.; 
DhJ:',Ch,Bloks telef. 29·.28.38 .te bellen: .. . . . . ' ' 

IHET-OPKOMEN : Wegens niet-opkoraen worden de volgende spelers 2x als reserve 
opgesteld: W,Duiverraan, H,Verdonk, G,Goossons, J.Jager, C.Kras on ,J. 
Roozendaal. · 

, . Voor verweer kunnen b.g. sp.élOrs op maandagavond tussen 20,00 on 
21 .00 uur bij de Seko terech·t. 

VOORLOPIG PROGRAMMA SENIOREN ZONDAI» 3 MAART 1974, 

Lens 1 - nog niet bekend 12,00 uur B,B.W,2 
Lens 2 - nog niet bekend 12.00 uur V.V.P,7 
Lens 3 - nog niet beke.nd 12.00'uur · de Jagers 
12.00 uur V,V,P,2 - Lens 4 10.00 uur. Lens 11 
12.00 uur A.D,0,5 - Lens 5 11.30 uur Lens 12 
14.00 uur Or.Blauw 4 - Lens 6. 
12.00 u~r B,T,C.2 · - Lens.? 

-g:~tslagon 1 7-2-197.!l:.:. .. 

- Lens l;l 
:·~ Lens ·9 · 
3- Lens .10 

- P,D,K,6 
- G,D,S,7 

Lakwa 1 - Lens 1 1-2 Lens 8 - Dolfia 6 
v.c.s.2 - Lens 2 0-0 Lens 9 - Westlandia 6 
Lens 3 - vrij Lens 10 - Oliveo 5 
Lens 4 .:. IÎ,M,T,2 0-2 G,D.,'i..8 - Lens 11 
Lens 5 - 1filhelraus 3 1-2 Lens 12 - niet opgekomen 
Lens 6 - D,H,L,9 4-1 
Lens 7 - Gr,W.Vao 4 1-1 

LENS 2 - R,F,C,2, 

1-0 
o~-3 · 
5-1' 
5-2 

De positie, die ons tweede op dit-raoraent bekleedt op de kompetitieladdor, baàrt 
enige zorg voor de toekomst. Irar,iers, een 1 Ó~e · plaats is beslist te laag voor_ deze 
horen. Kijken wij naar het gob.:iden spel van dêzê spelers, dan behoren zi~ ?P con 
2de of 3de plaats to ~taan. 
Maar ja, volgens eon bekend liedje is hot zó, dat wie er de meeste goaltjes in hot 



not keepert, wint do pot. 
En dat is nu juist het probleem van Lens 2. Niemand_ woi,t. eon kans to bonutt010., 
Toch willen wij elk Lens-lid verzoeken om zondag ooiif ~beg op to staan om or,• 
tweede eens naar eon overwinning te schreeuwen in do ·-zo. bolangrijko 4- purtton ue,J..
strijd tegen R,F,C. 
Doze wedstrijd begint om 11 ,00 uur cm wij verwachten dan ook eon holèl'bool monr<:Jn 
to zien op do Hongololaan, Tot slot de 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 , 18-17 
3, St.Volharden 13-15 24-22 9. s.v.v. 12-11 17-13 
4. do Musschen 13-14 22-21 10. LENS 14-11 17'=19 
5. Foyenoord 14-14 . 25-20 11 • D.H.C. .. 1.2...,_-9 - . 

.. 
J i,F-;w 

6. R.F.C. 14-13 16-21 12. Postduiven 14- 9 13-23 

Averechts. 

LENS 8 - DELFIA 6. (W~dstrijdverslag) 

Zoals gewoonlijk, start Lens 8 do wedstrijd mot 10 man als gevolg van hot af
grijselijk lage vorkloedtompo van do ietwat getaande vedette, Frans van Dijk, 
Desondanks ontkêtont zijn vertraagd verschijnen oen ware 'storm van roaktios v&n 
de publieke tribune. 
Dirokt al word ·mode-promotiekandidaat Delfia onder zware druk gestold, hetgeen 
reeds na ticm rainuton rosul teorde in oen weergaloos doelpunt van Pollcko Sohu:.·:,,-n, 
die hïormee wederom aantoont, dat zijn listige draai-passoertochniok heden ton 
dago nog de meest gerenommeerde verdedigingen voor onoplosbare problemen stol~. 
Voor de tolovizieken: A.s. dinsdagavond zal Polleko Schul.ton zijn rolaas in.i1ct 
programr.ia "Waar gebeurd" verhalen. 
Na dit doelpunt paste Lens 8 do gebruikelijke vcrtragingstaktiek toe, waardoor 
de bezoekende Calvé-nisten volledig uit hun spel worden. gehaald en Lens zich 
zelfs nog enkele zeer reële scoringskansen wist te scheppen. 
Sfoor, techniek en routine zijn de volgende ingrodiëntcn, die Lens 8 in hot spel 
doet. Meer smaken hebbon wc niet. 
Zolfs hot vroegtijdig heengaan van Gerárd van de·r Kleij, toch een eminent spolo::,. 
doet geen afbreuk aan het spelpeil van Lens 8.- Het slotof"fensief van Dolfio. lo·
verde niet raeor op"dan een schot tegen het latwerk van hot doel, dat op grootse 
wijze wordt verdedigd door gastkceper Aad TinmGrs. ·Bedankt Aad. 
Zelfs wist hazewind René de Groo,t in de twccdo helft nog con tweede doelpunt 
te scoren, doch dit wordt door de scheidsrechter, die D)cer scheidde d,:m· rèèh·l;
dood, wagens hinderlijk buitenspel van oon zekere speler afgekeurd. 
De buit ~as echter binnen, zodat de Dlfianen met gebogen hoofden richting Jaagpad 
konden worden gestuurd en Lens 8 zich .in de hoogste regionen van .de derde klasse; 
A zal kunnen blijven manifesteren, 

Standen B-Klasscrs. 

B 1 

Lens 9 13-22 
v.u.c. 13-21 
R.v.c. 13-18 
Hostlandia 13-14 
.A,D.O. 13-14 
Rijswijk 12-13 
Quick. 1 3:--1 3 
D.H.C. 12-12 
Velo 13-12 
v.c.s. 13- 7 
D.H.L. 13- 5 
n.s.o. 13- 3 

~-:!.I 
R.A. S. 11-17 
Quintus. 11-17 
Lens 11-16 
s.v.a.u. '12-15 
1-festerkwartier 10-13 

._ 4 ~uick_ St. 9- 8 

-~-§ 
Lens 10 " 
O,D,B, 
Vios 
B.M,T. 
Rijswijk 
Quick 
Scheveningen 
Ooievaars 
Cromvliet· 
Rava 

Spoorwijk 
D,H,B.R.]{. 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 

· Potor ... Ficrot •·-

B 11 

Gona 12-24 
Or.Blauw 12-16 
G,D.A. 13-16 
P ,D.K. 13-16 
Lens 11 12-15 
die Haghc· 12-11 
G,D,S. 13- 0 ,, 
a.s.c; 11- 4 
H.M.S.H. 12- 4 

··' 
x 2 punten in Qindoring .. 



~_g_7. ~.lQ ., -~.ll ·- ·---~------~ ..... _. ' .. - .. ,, ... 

Tedo 12-19 Loosduinen . , , 11-20 v.u.c. .. :.: . :· .. 13-21 
Lens ·10-f3 V. V..P. 
·v.v.p. 10-13 Lens 
H.v.v. 10-12 R,A,S, 
Nivo 5-11 G.D--.A. 
Triomph 10- 9 Cromvliet 
Scheveningen 10- 6 Vios 
Ooievaars 8- 5 Wippolder 
Quick Stops 10- 5 H,M,S,H, 
Rijswijk 7- 3 Duno X 

Celoritas 3-_ 2 Oliveo 

Stand t/m 17-2-1974 Lens A 1. 

Neptunus 13-20 
V ,U ,C, 15-20 
!.B,O,H, 15-18 
Lugdunum 14-17 
Katwijk 16-17 
s:C,Lisse 16-15 
LENS 14-14 
Wilhelmus 14-14 
O.N .A. 13-13 
v.v.P. 13-11 
1 s-{lravendeel 14-11 
L.F.C, 12- 8 
s.v.u. 15- 6 

COCKTAIL-KOMPETITIE. 

.,,,11-19 R,K-A.v.v. 12-20 
11-12 B.E.C. 13-18. 
10- 9 Wosterkwartier 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 

DAMES PROGRAMMA, ========;:::;-===--
Vanavond (woensdag 20 februari) spoelt op.s 
dameselftal do vriendschappelijke match 
tegen Wilhelmus. De·wGdstrijd bGgint om . 
19,00 uur en hij wordt geleid door de hopr 
Sanders, Aanwezig uiterlij~ 18~30 uur. 

Woensdagavond j .1. hGbben de daraos eon 
batje teleurs1ellend gelijkgespeeld tegen· 
Postduiven. Hierdoor kwam Celeritas mot 1 
punt voor te staan, Dus jullie snappen wel, 
dat er in de komende korapGti tie_ hard m.o.ot .. 
worden '.'angepakt. 

Vrijdagavond trainen 19.30 uur en 19,15 uur 
aanwezig zijn. (~~~~~~~~)-

Afgelópen woGnsdag is er weer eindelijk gevoetbald, Do weergodGn lieten ons niet 
in de stGek, 
Do volgende wedstrijden werden voor een uitverkocht huis ca, -25 man gespoeld: . . 

Feyenoord - Bayern München 6-1 
t Barcelona - Ajax 1-1 

. A,C,Milan - Real Madrid, De v0rvangonde 1:1-itslag hiervoor ·is: 1-1, . 
Dit korat, omdat er t0 weinig spelers waren opgekomen. FOEI_TOCII_! ! ,----······· -·- ·-··
Om 3 uur speelde het I,V,B,-team tegen "St.Willibrordusrr school uit Rijswijk, 
Do uitslag van deze spannende en boeicmde wedstrijd word 1-1, 
A.s. woensdag organiseert de I.V,B, mGt m0dm1erking van divorscï··scholen een···toor'"· 
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 meenamen. Het winnende clftal·ontveLngtuit handen van "miss-cocktail" 
con óverhéórlijk spekkie, Dus beloning naar prestatie, 

SPORTKAMPEN, 

Zoals jullie' alleraaal in de vorige 
Lans-revue hebben 'kunnen ·1-cizcm,··blijft 
de inschrijving voor de karapen t.m. 
a .• s. zondag geopend. Hierna moeten wij 
doorgeven aan de N ,K,S,, of we wel of 
niet.komen. Voor het kamp Leusden is 
nog steeds 1 plaats vrij, Borculo zit 
echter helemtial vol. Voor Weert ·zijn 
ochtor pas "6 jongens van :Gons 9; dié 
zich hebben opgegeven, Wij dachten, dat 
do ove_rige 6 B-elftallen dezo week toch 

'. nog zeker 5 jongens ·raoeton kunnen lo
veren om moe to gaan. 

· -r • v·. B ;- · · ·· · 

·Als dit niet.gebeurt, zullen Wl.J ons 
voor dit kamp.raoeten terugtrekken, 
want mGt 6 jongens kunnen wij daar 
niet aankoraon, Als je race wilt, 
schrijf dan snol oen briefje, of vul 

. .,!1~t: strookje in. 
Goof of stuur dit aan Paul v.d. Steen, 
Nunspeet.laan 303, Den Haag, on do· 
andere 6 jongens zullen je dankba= 

.n.~ijn:· · 
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P R O G R A M M A J,U N I O REN 

ZONDAif ··24-2-197 4. 

14.ció uur Vrodonburch 
14.00 uur Lens 3 
13.00 uur Lens 6 

ZATERDAG 23-2-1974 

14.30 uur Lens 1 
16 .15 uur Lens 4 
16 .15 uur Lens 5 
16. 1 5 uur Lens 9 
16. 15 uur Rijswijk 7 " 
15 .oö uur Lens 11 

Lens 12 vrij 
15.l"lO uur Lens 1 3 
14,45,uur H,M.S.H. 6a 
15,00 uur S,E,V.5 
13 .45 uur Lens 16 · 
14.45 uur Tonegido 8 
13,30 uur Vre.denburch 
13.30 uur Spoorwijk 8 
14.00 uur K,M.D. 6 

Lens 21 vrij 
13,45 uur Lens 22 
12 .30 uur Leris 23 

1,FSCHRIJVHTGE!IT: • 

1· 

17 

r ~· • .. 

- Lens -2 : · ' · 
- Velo·2 
- Velo). 

- Katwijk 
-.Vred~·11burch 5 
..:. lfostlandia 3 
,- Westlandia 8 
- Lens ·10 
- V.V,P,7 

-.Quick Steps 8 
..:. Lens 14 · 
-; Lens 15 
- Quick 10 
- Lens 17 
_: Lens 18 
- Lens 19 
- Lens 20 

-•Texas/D.H.B,3 
- Velo 23 

. ~.~ .... 

J • 

Terrein: 

VJ:'edenburchweg, Rijswijk. 
V3 
V2 

V1 
V2 
V3 
v1 
Schaapweg, Rijswijk 
V2 

V3 
Vroderustlaan . 

:Heuvelweg, Leidsèhendara y2 ..... . 
, Rodolaan, Voorburg 

· Vre.denburchweg, Rijsuijk 
.Hongclolaan · · 

.. Heulwog, Watcringon 

V3 
V2 

Schrifteîij~: v6ór vrijdagavond 18.3,1 uur bij dhr,G.v,d.Stoon, Nunspootlaan 303, 
• • i"), . . 

Telefonisch ·: · vri;idagavond tussen ·18:45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte): A-klàssers ( 1 t/ra 8), dhr.J,Hop, tol. 94.41.59 

B-klassors (9 t/m 15): dhr.O.Kortokaas, tel.67,40,40, 
· C-klassers (16 t/m 23): dhr.R.Beckcr, t0l. 55,94-;77- · 

In noodgevallen kunnen de junioren neg op zaterdagochtend tussen 10.30 en 11.00 uur 
afbollen bij dhr. G.v.d.Steen, tel. 39.86.94. 

. . 
AFKEURINGEN: De jun1oren raooton bij slechte woorsomstandighodon steeds de afken

ringslijsten raadplegen. Tolefonièiche informatic,s worden hierover· 
nic,t vc,rstrekt. ~ 

·KEJ!:PËRSTRAIIHNG; vrijdag 16 .45 uur 
. . . ·. zaterdag 1 Ó. 00 uur 

voor ?1 
voor · ?? · 

HET ELFTAL VlJf DE WEEK : 

Voor dit wc,ekend zal het elftal Lc,ns 12, loidc,r de heer J.Bijsterveld, worden 
opgeroepen voor het verrichten van diverse werkzaarahedc,n. 
Lens 5 pupillen, leider de hoer Hopponbrouwor, voor de krantcnaktic. 
Samenkomst voor beide elftallen, 10.45 uur, klubgebouw. 

DE OPSTELLINGEN: 

' LEflTS 1 : L.Baams, C, Böesoken, J.do Hilstor, A.Jungschläger, A,de Ptl.gte;r-.,, .. 
A.Sehneider, G.Trommolen, R.Zoun, R.v.Noort, E,Hoefnagel, J.v.Gas.tel (2x), 
M,Heynen (2x). Leider: Dhr,C. Franke. Samenkomst: 1_1.30 uur ApeJ,clo_o,rn-
selaan.. · · · · ·· · 

LENS 2 J.Appcrloo, M.v.llaggum, G.Colpa, G.v.Gossel, M,Heynen (2x), P,Lejowaan, 
H.Straver, A.den Boor, L,Koning, G.Bloks,R.Lavooy, ·J.v.Gastel (2x). 
Leider: Dhr.A,-v.Baggum. Samenkomst: 13.30 uur Vrodonburch-terroin. • · 

LENS 3 I:Ï:Bertens, A,Heynen, C.Hooghierastra, R,Hulsomans, G.Leliovc,ld, M,Mag
~ee {2x), A.Mulder, B,Ruiterman, F,Veoren,·R.Vorbà~ends0, J.v.Velz0n, 
P.de Wolf. Lcidor: DhJ;' •. P.Janson. 

LENS 4 H.v.d.Brock, A.de Groot, R,Heeuskork, R.v.Hoc,k, J,Hollink, W.v.d.Linden, 
R.v.Luxemburg, P.Moyor, P.v.Rijn, ·J.Slabbers, M.v.Wassom, M,Magneo (2x). 
Leider: Dhr.A.Blok. 



.. 
LENS· 5 : A,v.d.Aar;'.P,Booms, ·A.Br·ouwer, A.:v_,d,Berg, R.Guit, A;Hocfnagel, 

· • G.Hogervórs.t, H,Keyner; F,Klos, E.·Rees-ink, H,Ruyter, ·J.Tetterod; · 
J,lfijngaii.rde. Leider:' Dhr,J.Heynen.,; ·, 

; ' . 

LENS 6 : R.Bom, E.B6oras, P.Driessen, J.HoutsÓ]J,:Üt, F,Jonker, R.v.d.Linde., 
F .MagrlGe, E.Teunis, ,J. v ,d. Voort, J. de J(aal, F. Wouters, F. v.Os, 
J .Ruyter!')> Leider: Dhr,l!".Fluraans. • ' 

LENS 9 

LEHS iO: 

LENS 11: 

'' t-

Zie vorig• week. Leider: Dhr,H.Zoe-t. 
GA MEE NAAI( WEERT, 

Zie vcïr:Ï.ge' ;;eek, raet H.Uding. L·eider: Dhr,N ,Drabbe. 
Sa• cmkomst: 15: 15 u,i1r .. Lens-terrein,-, ",•':~ :,:> 
Zie vorige wee.ki Leî"deri ·nlir:W':-K9in-r~hlio-veh. 

;• . . . "· . ~ ; . - ' ' 
SCHRIJF IN VOOR DE KAMPEN. HET KAN -NOG. . ' ., ' ..... 

·LENS 12: Vrij. R.Tokk:i'e·zié Lens 13. H,Uding ~;i'..eiens 10, · 
H,Çolio :, zie Lens 14, · · \\:' 
P .Blora '" zie Lens 15 •. 

· C ,Lipraan zio Lans 15. · 
W.Groon· zie Lens 15. 

' . 
M.Zwodon, R.Zotz, H.G"Wubbon, J.Spolor, F,Kras, A,Hoonstok, C,Harland, 
R,v:d,Boogaard, R;Blank, R.v,Leoden, R,Hoppenbrouwors, M,Janso_n, 
rt:Tokkie. Leider: ))h!,B,:Osse, ,·_ ,·;. . _ , ., ·- ..... ---····-··--- ... < · .,.. 

ER ZI.ThT NOG 6 PLAATS:EN OVER VOOR KAMP WEERT, _-.,.__.., •. ,.,.,,_-~~ ··~ ... 

Als bekoild, raet·· H.Colio. Leider: Dhr.Sandifort. 
Saraonkoras t: 14·; 00 uur Lens-terrein. 

' !:~ê__:!_2_: F,Oostayen, P.Heoraskork, A,Pelt, A.Sips, R.v.Eldoren, P.Dullaart, · 

LEHS 16: 

LENS 17: 

LEHS 18: 

LENS 19: 

!:~ê._?.Q• 
LENS 21 : 

LEiTS 22: 

H,W.Schmitz, J.de Korte, T.J.Grimberg, A.W.Jansen, raej; :P,Blora,, 
C.Liptián on W.Groen. Samenkorast: 13.45 uur Lans-terrein. 

Als bekend. Leider: Dhr.O.Kortekaas. 

Als bekend. Leider: Dhr.W.Michels. Saraenkor.ist: 13.45 uur Lóns.· 

Als bokond. Leider: Dhr.J.Colpa; Saraenkomst: 12.30 uur Lens. , , •-- ·•· · 

Als bekend. Leider: Dhr.H. Verbarondse. Saraenkor.ist :: 12. 45 uur Lens-. · 

Als bekend. Leider: Dhr.R,Petors. Saraenkorast: 13.00 uur Lans; 

vrij. 

. . . ' · .. 

P,v.d,Broek, P.v.d.Brande, R.Driosen, H.Erkels, E,Gorritsen, 
J.!Ioenstok, T.Hoogeveon, R.J.Raaphorst, R.J.M,Raaphorst, R.Wi,:lngaardo, 
R.!Iouwelinge, M.Kerkhofs. Leider: Dhr.A,Bauraan. · · · 

LENS 23: C.Co,enen, L.de Gruytor, R.de !Iaan, R.Ioporon, IT,Janscm, J.Kok, 
R.JQeyberg, L.v.Luxeraburg, T.Pluggo, K,Straub, J.Vogel, _B.}I:Ls,u)'len-_ 
huizen. Leider: Dhr.li.,Banning. 

Stand C-klasse''t/~ 16-2-i74. · 

v.u.c. 
Rijswijk 
A.D.O. 
Schov. 
LENS 16. 
]fostl. 
D.H.C. 
Quick 
R.v.c. 
v.c.s. 
Laakkw. 

Vios 
a.p.c.p;u. 
LEl'TS 19, 
Uosterkw. · 
Ooiov-, -. 
H.M.s.n. 

' . 
11 ;_ 22 
13- 20 
11 ~ 19 
12 16 
11 - 11 
12 ..., 10 
10 8 
11 6' 
12 '6 . 
12 5 
13 ,_ 5 · 

•, 

12 - ,19 
10 -.17 
1 2 - 15 
11 - 14 
11 13 
11 - 11 

O.D.:B. 
Toneg. 
v.u.c. 
Loosd'. 
Croinvl. 
B.M.'11, 
LEHS .17 
Quick. St. 
Velo 
v.c.s. 

Spoorw, 13 -
Rijsw. 10 
Laakkw.,. 12 

. •Èc-So · · ;12 ·- · 

10 
9 
4 
2 

11 19 
11 - 18 

·10 17 
12 ~ 16 
11 - 14 
1 0 - 11 ,, 
10 4 
11 5 
11 .. 3. 
11 - 3 

R,K,A.v.v. 
Vrodb. 
Celerit. 
v.v.P. 
H.B.S. 
LEHS 18 

.rr.v.v. 
La;ikkw • . : 
Quick St •. 

' ' ' 

, 10 17 
. 10 - 14 

10 - 14 
11 -14 
. 8_~_ 10 
10 - 7 
8 6 

11 5 
12 1 

7. 
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S.O.Ao 
w.I,K. 
Volo· 
Quick 
D.w.o. 
Zw.-Bl.. 
K.M.D. 
n.v.c. 
s.v.G.w. 
LENS 20c 

x D,w.o. 2 

Duind. S. V, 
Duno 
Schov. 
Die Haghe 
Velo 
G.D.A. 
Loosd. 
LENS 23 
Quick 
Wilh • . ' 

11- 22 
11- 14 
11- 13 
11- 12 
11- 11 X 
11~10.-
10- 7 
7 - 5 
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 

-- ---
• LE!TS 21 10- 20 Kranenb. 11-21 

A.D.O. 9- 14. LENS 22. 10-16 
Wilh. 11- 13 Rijsw. 11-13 
H.v.v. 10- 12 Triomph 9-12 
Or. -:Bl. · • .iJ • 7- 10 Flamingó's 9-11 
Vios 10~ 10 Velo 9- 9 
R.A.S. 11- 8 H,D;V, 11- 8 
Ooiev. 10- 6 Toxas 12- 7 
H,M,S.H, 11~ 4 Quick-St. ·11- 5 
lfosterkw. 11- 3 Bl_. -zw •. 11- 2 

ATTENTIE OUDERS WELPEN 
Daar wij dczo weok beginnen met oen ifolpón 6" olftal, 
zullen er dus enkele jongens zijn, die con elftal 
zullen moeten zakken. Dit alles is gobeurd in over
leg mot do leiders van onze olftállen. 
liet betreft in het algemeen do jongens, die pas op 
Lens zijn gekomen, omdat wc d~zo oerst bij de andere 
elftallen mocstón bijschrijven. 
Wij hopcn,dan ook, dat u or eon kloin bootje begrip 
voor zult hobbon, dat dit is gebeurd.. 

De Puwoko, PRO G R·A MM A P U P I" L L E N EN vf E L P E N 
PUPILLEN 

ZATERDAG 23~2-1974 
12,30 uur Lens 1 · - Quiok·steps .1 
11,30 uur Vios 2 -Lens 2 · 
12,30 uur .Lens 3 .-.Velo 3 
11,30 uur Or.Blauw 2 - Lens 4 
1 Q. 45 uur. Lens 5 - KRANTENAKTI.E 
11 • 30 uur Lens 6 - V. C.S.~ . 
KOM A.S. WOENSDAG OM 13.30 UUR OOK NAAR J;ENS 
HELPEN 

ZATERDAG 23-2-1974, 
1'1.30 uur Lens 1 - H,M,S .H. 1 
12,45 uur Schevoriingen 2 - Lens· 2 
12.00 uur v.c.s.3 - Lens 3 
11,30 uur Lens 4 - Concordia 3 
10.30 uur Lens '.1 ~ Duindorp S.V.2 
10.30 uur Flamingo's 3' - Lens 6 

WOENSDAGMIDDAG 
AFSCHRIJVINGEN: 

Terrein: 

V1 
M.Stokelàai-ï .. 
V3 
Schir.imelweg· 

V2 

V1 
Houtrust 
Dedemsvaartweg 
V3 
V2 
Schaapwcg, Rijswijk 

COCKTAILKOMPETITIE, 

..: 

Schriftolij~: 
Telefonisch: 

v6ór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G,v.d.Stoen, Nunspeotlaan 303, 
vrijdagavond tussen 18,45 on 19.3o'·uur. (uitslüitend -in °geval .;,.an zi_ek_te) , tel: 66. 1 3. 14 Klubgo bouw. · 

. ' In noodgevallen· kunnon de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 9.30 on 10.00 uur afbellen. Tel.i,6.13.14 klu~gebouw. 
AFKEURINGEN: Jli_j slochte weersomstandighedon steeds oorst de afkeuringslijs'fon raadplegen. Staat daarop bij• "Pupillen on Welpen" vormeld: • "GOEDGEKE!JRD" ., ·c1an steeds naar veld of punt van samenkor.ist komen.· nr DIT G:[WAI, MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVEN-TUELE l1FKEURilTGEN. ' 

Staat bij do afkouringsadressen bij "Pupillen en Wolpon" vórmold: "ZIE 11.FKEURINGSLIJST", dan moot als volgt word.on gehandeld: Voor do thuiswedstrijdon moot juniorenlijst word.on goraadploogd, Zijn do wedstrijden van Lans 4, _16 on 22 goodgokcrnrd, dan gaan ook de Pupillen- en Welpon-wedstrijd.en op ons veld door. Uitsluitend voor de uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch worden goïnformeord, of hun wedstrijden doorgaan. (Tel. 66.13.14,) en wel zaterdagochtend tussen 10.00 en 10,30 uur. ' 



1. 

• 
DE OPSTELLINGEN: 

~~ê_E_~ Als bekend, Leider: Paul v.d,Steon, 

Voor do soloktie is er op 20/1 goon training. 

LENS P 2: Als bekend, Leider: Rob Hoefnagel, Samenkomst: 10.45 u,Lens-terrein. 

LENS P 3 : Als bekend. Leider: Joop Meulornan. --------
KOM.NAAR DE COCKTAIL OP WOENSDAGMIDDAG. 

LE!rn P 4 Als bekend. Loidor: Fred do Kleyn, Samonko• st: 10,30 u,Lens-torroin, 

LENS P 5 : KRANTEHAKTIE, Leider: Dhr,Hoppenbro~or, Samenkomst: 10.45 uur 
Lans-terrein. 

LENS P 6 Als bekend, Lcidor: Coen Hooghiemstra. 
Res,: M,Welling, 

LENS W 1 
KOM WOENSDAGMIDDAG OM 13 • 30 UUR NAAR LENS • 

M,v,Adrichem, W.Colpa, E,Eykelhof, R,Groen, B,Hoe• skork, R.v.d.I!ock, 
R,de Jong, M,v.d,Lans, J,Od(mkirchon, P,Pronk, L,v,Rijn, E,'\61.entin, 
Leid.or: Hans Zoun. 

lWENSDAG-COCKTAILDAG OM 13. 30 UUR! 

LENS W 2 : C,Bergmans, K,Boon, P,v. Es, P,Harland, T,Harlana., R,Kanis, 
A,Kuiper (2x), E,Porroyn (2x), J,Rombouts, V,Voenman (2x), 
J.Wasserman, J.v.d,Hoff, Leider: Guus l!eynen, Samenko• st: 11,45 uur, 

LENS W 3 W,de Jong, M,Bon, B,Driessen, M,Dutréo, R,Franke, A,Frankon, 
J,Grevo, C,Hoefnagol, R,Houweling, I.Kaffa, T,v,Pruyssen, R,v,Pruys
sen, Leidor: Jos v.d.Ende. Samenko• st: 11.15 uur. 

LENS W_4 

LENS W 5 

R,Niggebruggo, M,v,Bohoemen, M,v.d.Boogaard, R,Boogaardt, B,Bool
houwor, E,v.Dop, A.v.Gorp, R,Houweling, J,!Coevoets, R,de Kroon, 
E,Warmenhoven, H,Zock. Leider: Lex v.d.Moer. 

COCKTAIL-WOENSDAG OM 13,30 UUR! 

M,v.ci.Wallon, ll,v,lfasso•, A,v.d.Schenk, E,Vos, L,v,Loeuwon, 
M, Saarloos, J,Riomen, A.v ,Blittorswijk, W,v.Molzon, 
E,Motselaar, M,v,Velzen, R,Wannée. Leider: Dhr,J,Riernen. 

A,Koks, M,Croonowogcn, R,v,Ovcrvcst, E,do Groot, E.Jager, E,v,San
tcn, J,Schuemic, J,v.d.Spiegel, Thl,v,lloudt, A,Kuiper (2x), V,Veen-
man ( 2x), E,Perreyn ( 2x). 
Samenkomst: 9.30 uur, 

lfOENSDAGI.UDDAG TRI,INEH. -----------==---======= 
Quick P 1 - Lens P 1 : 1-2 (1-0) 
Do wedstrijden tussen daze pupillenelftallen zijn altijd erg fanatiek, naar wel 
sportief. Zo was hot ook afgelopen zaterdag, toen Lens en Quick hun vierde duel 
sanon uitvochten. De uitslagen van do voorgaande 3 duels waren: Lons-Quick 1-2 

Nu volgde do eersto uitwedstrijd o• 12,00 uur op hot Lons-Quick O-O 
Lens-Quick 3-1 Quick-vold. Dit was voor hot roservoprograr.1ma. 

Al direkt na de aftrap kwam Lens sterk opzetten on zotte Quick onder druk, 
Verdor dan con kopbal van Richard uit een corner van Hans kwam Lens echter niet. 
Hot was zelfs Quick, dat op 1-0 kwam door oon do0lpunt (mot de hand) van hun 
linksbuiten. Lens viel oven terug on vooral op hot middenveld word Quick sterker, 
Dit kwam, omdat onze spelers hier to voel bleven hangen en do aansluiting dus 
vorlor0n. Bij do rust was do stand echter nog 1-0 voor Quick. Do gcblossocrdc 
Frod word vervangen door Rinus op hot middenveld.. Dit bracht moer kracht op hot 
midd.onvold., dat daardoor weer in onzo hand.on kwam. Do aanval kwam nu nog moor 
tot zijn recht en de aanvallen werdon dan ook gevaarlijker. 
Uit een vrijo tschop v= Rinus wist voorstopper Richard beheerst te scoren: 1-1,. 
Lens rook nu de overwinning on gooide or nóg eon schepje bovenop. Na eon solo 
van Hans kwam do bal via do koopor bij Frank, die Tulicha aanspoold.o.Doze tikte d:, 
bal op fraaio wijzo ovor de keepor in do verre bovenhoek: 2-1, Iliorna spoold.o 
Lons de wedstrijd. bohoorst uit on won zodoende verdiend mot 2-1. 

Paul. 9 
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Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN 

BENOEMING 

Het bestuur heeft de hoer Wil van der Wilk met ingang van 11 februari 197 4· 
benoemd tot lid van de juniorenkommissie, Wij wensen hem veel sukses en plezier 
in dit werk. 

AKICOMODATIE 

Nu het tege;r;pad · alweer enkele weken een geweldige aanwinst voor ornze akkomodató.3 
blijkt te zijn•, is het misschien nuttig eens enkele zaken te noem'en, die op het 
lijstje staan van wensen, dio nog moeton worden vervuld, 
Mo.geJ.ijk, dat iomand ondor u zegt: "daar wil ik wel voor zorgen", 
Schroomt u niet zich in dat gov;i.l u te wenden tot Jacques van .der Knaap, dïe de 
coö\r-dinator 'is van doze wer\czaamheden. 

Enkole wens.en: · .. gaas ballenvanger achter trainingsstrook repareren en in carbo-
loum 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 ? Vele handen., •••• ,,,, 

RICHTLIJNEN STRAFKOMMISSIE 

Hot bestuur houdt zich momenteel o.a. bezig met het vaststellen van richtlijnen 
voor de dit jaar nieuwe strafkommissie, die blijkt het bestuur veel werk uit 
handen te nemen. 
Het principebesluit is genomen, dat de k.oramissio zal werken met de richtlijnen 
van de bond als leidraad, hetgeen impliceert, dat in de toekomst de voorwaardc-
lijke straffen woer kunnen worden opgelegd,. Tot op heden worden door het bostuur 
alleen oen officiële berisping of onvoorwaardelijke schorsing opgelegd. 
Als de richtlijnen gereed zijn, zal iedereen van de inhoud kennis kunnen nomen, 
Hopelijk zult u er nooit echt mee te maken krijgen •••••••••• 

IN BALLOTAGE 

E.L.Vergalen 

ADRESWIJZIGING 

0176 R,G. Groen 
0821 R,T. Groen 

23-03-66 (w) Leyweg 572 

LilTS 1 SLUIPT HADERBIJ 

Melis Stokelaan 1586 
idem 

De stand: 

293176 

298981 
. , idem- .. 

'·· 

' 

' 

,.,. 
, 

,j'~·: ,,,, ' De'talrijke supporters bij'de wed
strijd van Lens 1 tegen Naaldwijk 
hebben-met eigen ogen kunnen aanschou
wen, hoezeer het spelpe.il van ons eer
ste weer aan het verbeteren is. 

1. Wilhelmus 
2. DHL 
3, LFC 

16-10-4- 2-24 
·1 6- 9-4- 3-22 
. 16- 8-4- 4-20 

if .; 
27-13 '" 
22-18 \', f 

8 - -~ . 
23-1 . j 

Konden wc to.gen Lalpm al een zekere 
verbetering zien, togen het veel · 
sterkere Naaldwijk toonde Lens 1 nóg 
meer zelfvertrouwen. Voor rust werden 
voldoende kansen geschapen om een 
voorsprong te kunnen nemen. Do voor
treffelijke Naaldwijkse doelman stond 
dit sukses echtér in de weg. Opvallend 
,was do sterke rol, die werd gospeeld 
door de drie r.riddonvelder& Ton Hop, 
Donald Sohönherr en Dick Brandenburg. 

4, RKAVV 16- 6-7- 3-19 22-13 .................................... " _;."'., 

16- 7-3-6-1'7 
16- 6-5- 5-17 
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 · 

5. 
6, 
7, 
8. 
9. 

1 ó. 
11; 
12. 

Bl.Zwart 
Verburch 
Lugdunum 
LENS 
Naaldwijk 
Lakwa 
Texas DHB 
Velo 

Ho.t .. dridtal gaf zowel do aohtorhoede als de voorhoede geweldige steun. In de 
t,/eoa:e helft moest Lens wat gas terugnemen. We begonnen ons al te verzoenen 



, ,, 

. 
,•.;,.,_. 

met een gelijkspel. In de 25e minuut echter gaf Dick Brandenburg de Naaldwijkse 
achtcrhoedcï· liet' nakij_!l:~!1 L ~Jj!l_ }.,cg" daalde ne.er bij.-de ,·tweede ·paal, waar Leslie 
Hazlll:,ïét· öpèiëió!ë'ora- dÓ bal tegen ho'J;-,riot te kbppon., Logisch, dat Naaldwijk . •; et- ·, ::•·'-_ hierna begon te drukken. Maar Lans liot zich'de voorsprong ni0t meer ontnomen. 
De opstelling,wqs als,volgt: ,,, ) ,,., ' , ', , . _ , , ., .,, .,, , 
Cee:;;. v.,.d ,lle,ek ,-,.J?e,te,r .. <le Jongh,.-·Ruud · Fort·ma.n';:-Frank !iaaff, Hans Zoet -
Ton Hop,- Donald Schönhérr, Dick ,Branden burg - Nol Janssen, Leslie Hazel,zot, Wira· Keetman (Harry Brandenbur~). , ,. , · · ,,, ·, 

Door dit r0sultaat is LENS relatief gelijkgekomen met de nummers 5 en 6 (Blauw 
Zwart en Vorburch). Do thuiswedstrijd zondag togen Blauw Zwart mag daarom 
bo,;;t !!sleutelwedstrijd'! worden genoemd. De uitwedstrijd destijds betekendè, voor, 
Lons'(2-1 nederlaag) het begin van een inzinking. Laat het zondag eon voort
zetting worden <an de fraaie tijgersluipgang naar de vierde plaats. Hot pro
gramma ziet er vórder aldus uit: 
DHL - LFC ( 0-0) , 
Toxas - Velo ( 0-1.) 
Vorburch -Naaldwijk (1-1) 
Wilhelmus - Lakwil' ( 2-1 ) 
Lugdunum - RKAVV (1-1) 

UAT DACHT JE llAT? 

Hot moest gunstige· zou zijn, wanneer 
DHL wint van LFC; T~xas mag togen Velo gelijk
spelen; Naaldwijk moet van Verburch winnen; 

, Lugdunum mag van RKAVV winnen; de uitslag 
Wilhelmus-Lakt,a laat ons siberisch. 

Er met deze rubriek gaat gebeuren, als hij U verveelt? Goed! Dan verdwijnt hij, 
- Er dan voor in de plaats komt? Juist. Geef ons oens eon idee·, Stuur Uw ideeën 

op naar N.Drabbe, Leyweg 727, Don Haag. 

- Wij lioze week met de rodaktionele goedkeuring doen? Die geven we aan Lens 2 
senioren'.. ,, L 

- Er mot Cees van dor Beek zondag aan do hand was? Hij geleek een toverbal, hij 
kwam in hot blauw, bleef vrij lang groen en ging geel af. 

- Dat ·uuns Zoet nu al enkele jaren achterloopt. 
•· Ons crc-lîd Jun van Venrooy na een ongeval in het ziekenhuis Leyenburg 

,terecht kwam. Bezoek is toegestaan. 

- J,fij langs d~ lijn hoorden? Is Brandenburg nou nummer 8 of 13? 
- lfaarorn wij ons al tijd dood moeten werken om te kunnen loven? 
- Onze krantenaktie nog steeds bevredigend verloopt, maar U mag ze natuurlijk 

ook zelf meebrengen •. , ... • · 

Van een "Tip" voor do vrije zaterdag? Kom eens kijken naar het jeugdvocitbal;. 
dun weet U wat U hebt! 

DE STRAFKOMMISSIE VAN LENIG Elf SNEL 

heeft aan de spelers T,Heerschop, R,Feekes en R,de Groot resp. van Lens 5 ~ 7 on.-
8 oen voorwaardelijke straf.opgelegd van schorsing voor twee bindende wedstrijden 
van hun elftal met oen proeftijd van 1 jaar, in verband mot het maken van aan
merkingen ten aanzien van do leiding van do scheidsrechter, 

•=·~·Do spelers F,Magneo, P,do Wolf en J.v.Velzon zijn voorlopig geschorst hangende. 
)i,ot onderzoek naar de gebeurtenissen gedurende de wedstrijd Lens 3 - Velo 2 (Ju-· 

· nioroo) gespeeld op 24-2-1974. ·· ' · }"°". Bovengenoemde spelers worden op maandag 4 maart 1974 dos avonds om 8,30 uur in 
hot klubgebouw verwacht om door do strafkommissie to worden gehoord. i 
V,\N DE STRAFKOMMISSIE 
1 "" . " 
Gezien de bovenvermelde straffen is do kommissie van mening, dat dergelijke zaken 

, ; bèslist niet behoeven voor te ·komen. 
' Onze spelers zijn ondêr allo omstandigheden gehouden do beslissingen van do 

· t:1.s.bhoidsrochter to acceptoren. · " 
, -,Htit', hooft geen enkele zin op welke wijzo dan ook zich raet do leiding in te laton. 

Do( ~trafkoramissie beseft terdege, dat hot maken van op- of aunmorkingon niet al-. 
ti,jd bedoeld is als· kritiek op de leiding, doch vaak oen emotionele ontboezeming, 

, To'êh zijn we van· mening, dat deze op- on aanmerkingen achterwege dienen te blijven, 1 Orl,i.e spelers dienen er dan ook terdege van doordrongen to zijn, dat do kÓmmissie 
'': iil.1 voorkomende gevallen beslist strenger zal gaan optreden, 2J~' . ·, ' 

r' .• 

• 



0.~ZICW=LliNS=2=en LENS,;\ S~IOR»J; •. = 
De stand, die wij U vorige·week gaven va.n Lens 2 blijkt niet helemaal juist te zijn geweest. Na de geweldige 3-0 · overwinning van ons tweede op de reservisten van R,F.C. ziet de juiste stand er als volgt uit: 
1, C.K. C,,2· 
2. v.c.s:2 
3, Feyenoord 4 
4. St.Volharden 2 
5,·do Musschen 2 
6 •· Overmaas 2 
7, LEUS 2 
8. Gouda 2 
9, D,H,C.2 

10. s.v.v.3 
11. R.F.C.2 
12. Postduiven 2 

15 - 23 
16 - 22 
16 - 18, 
15 - 17 
15 - 17 
16 - 15 
15 - 13 
15 - 13 
15 - 13 
16 - 13 
16,-13 
1, - 9 

LENS 3, 

Loos 3 draait dit seizoen goed, . , Een achterstand van 4 punten (met 1 wedstrijd minder gespeeld) op leider D,H,L. behoeft beslist geen onoverkomelijke hindernis te zijn, Wij zien ons derde dan ook dit jaar hoge ogen · gooien. 
Afgelopen zondag wisten zij in Berkel T.O.,G.B. op 0-0 ·te houden. 
Do stand: 
1 • D,H.L.2 
2. T,O.,G.B.2 
3. H,M.S.H,2 
4. O,D,B.2 
5. Westlandia 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. PROGRAMIM SENIOREN' VOOR ZONDAG 3 MA.ART 1974. -. t:. 
Scheidsrechter: 14,00 uur , Lens. 1 .. - Bl,Zwart 1 V1 G1 11 ,00 uur, Lens 2 - Gouda 2 V1 G1 11.00 uur H.B.S,3 - Lens 3 

";:1' • 11,30 uur v.v.P.2 • - Lens 4 12.00 uur A.D.0,5 - Lens 5 14.00 uur 0,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 10 
10.00 uur. Lens 11 - P .D.IC,6 
11.30 uur Lens 12. - G.D,Si7 

.LIGGJNG DER VELDEN" 
H.B.S. - Dael en Bergselaan hoek E.Wijtemaweg. v.v.P. - Zuiderpark 
A.D.o. - Zuiderpark 
O,]lauw - SchiIJOelweg 
B.T.C. - Kap,Moereboorweg, zijweg Leyweg E.B.W. - ·i10okenburgh" 
de 'Jagers - Oostersportpark, Waalsdorperlaan 
VERZAMELl!N: 

Lens. 3 10.00 uur !Clubgebouw 
Lens 4 - 10,45 11 11 

11 
Lena 5 11 • 1 5 11 

11 11 
Lens 6 13,00 11 11 

11 

DE OPSTELLINGEN: =======~====================== 
LffiS 3 LE1'TS 4 

Lens 7 
Lens 8 -
Lens 9 -
Lens _10-

LEN"S 5 

L 6/4 
L 5/3 · · 

E,J .ir.]eek 
p.c.v,D\iin. 
J~Vlasveld 
J,Kruydenberg 

H.A.Sanders 
E:E.Braak 
E,Talen • 

5 
6 
7 
8 
9 
10) 

J .N .Romijn 
A.v/d Tang 
Il,de Geus · 
G,v/d Plas 
A,Loykens ~ ~ ~ l 

11.15 uur Klubgebouw 
11.0Q lf " tl 

11.15" 11
" 11 

10,45 Il Il Il 

~ 

. ,_. _«.," 

LENS 6 als bekend als bekend als bekend als bekend m. P.v/d·•Steen 

LEN"S 7 
als bekend 

LENS 8" 
als bekend 
m. R,Miltenburg 

·Afschrijven bij 
J ,Mouleman vrij .19-20 uur' 
telef. 65. 70 .63 \ 

3 

' ·! 



LENS 9 
als bekènd 

LENS 12 

· als bekend 

LENS 10 

als bekend 

R.Mil tc,.nburg .naar 8 " .. .. 
rJet _verslag ~ens-:re_~o, .·, · _>i=:/_ 

LENS.11, 

als bek0nd 
met. verslag Lcns-re;vue 

AFSCHRIJVIlTGENi ,O'p de 'bekeiiá.i{'ti;ïdiin;- plaatsèn'ien telef,nos·.".in de Lens-revue 
., .è '.,~ •;{. vá.n 9:..1.:, 74 gepubliceerd, . . . . . , , · 

·_ ·.rr.H.Aanvoerdórs ·worderi dringend verzocht zich zonder mankeren 
- • vrijdagavond tussei:i.21 en 22,00 uur in-verbinding .te s_tellen. r.1ot. 

Dhr.J:v.Wassem, 68,65;11, -~, .. 
l 

Wegens herhaaldeli_jk niet-opkoraon .zonder af te sc!U'ijven worden W ,Roozendaal. en 
·. 1f ,Duiverman dit seizoen niet m0er opgesteld, 

Van do Seko a:s. ~ord°'ll' YSAaf 9,.30 uur de hcr0n W,Mich~ls en J.v,Wassem:'.crï"var.1af 
12,00 uur Dhr.G,Eouraan en H.Jaco.bi·'op'het veld aanwezï~,' ... ' ' 

Sp0lers "'l!ln alle elftallen worden dring~nd verzocht niet dan in ui torste noodzaak 
af to schrijven, aangezien het onvolledig opkomen van diverse elftallen dan niet 
dcnkbo0ldig is, De spelersvoori:aad·is door divors0 mutaties on. afzeggingon·n.h 
tot 00n min.imum beperkt. · .. ::, · · ,. · · · 

Seko. .. / .. 
AVONDUEDSTRIJJl: Woensdag 6 maa;t, 20, 15 ;,t~r 

·~. 

Lens A 1: - Lcns_·-6;'· ·,· 

Programma 10 maart 1974, 

1 e - 2c .- 3e elftal :nog onbckenq. •. 
13. 00 · uur Len_s · 4 ·-: Celori tas 3'; _ 
1 0, 00 uur Lèhi:i 5 - Vredcnburch 4 
1 2. 00 U'lll' · Lans'. 6· - . Gona 3 
14.00 uur. Lcriîl :r·..:. p•östduiv0n 4 
10,00 uur·;Lens .. ,:3,:::: ;H,,B,S,8 

Uitslage!i': · 24..:2-1974/ 

Lens 1 ;•_.- Naaldwi.jk_ 1 1-0 
Lens 2 . .:. R,F.C ,2 ' 3-0 
T,O.G,E,2. :- Lens 3. '. ,• 0-0 
Quick 3 ·' :.. Lens 4 : :· 1-0 
Uesterkw,3 '- Lens .5 . ·• 0-3 
Duno 3 - Lens 6 • .. -.. . 0-3 

•• • • : < 

. . ~. 
VERSLAG: Duno 3 ~ Lens'6 Senioren. 

' 12.00 
14.00 

,·,14,00 
15.,00 

uur 
U'lll' 

uur 
uur 

Lens 9 - Vroden burch 9 
Lens 10 - Wit Jj],auu •4 
Spoorwijk 7 - Loris t 1 .. 
Lens 12 . - Marathon 8 . •' .: .... :.-,. : '••--·· . ,., .... 

II.M.S,II,4 
Gr.Wit 158 4 
Spoorwijk 6 
Full Speed 4 
Lens 11 
Lens 12 

.:. Lens 7 
- Lens .8 · 
- Lens ·9 

Lens ,10 
Quiok 11 

~ Çlo!}a 8 

.. ··0-2 ', 

6-0 .' 
2-3 

.9-0 
4-4 , 
1-5 

Afgelopen zondag moost'.èmze enige kampioenskandidaat - bij de senioren - de strijcl 
aanbinden met de konkurrent van het eorste uup: Duno 3, Tegen deze be],angrijkc· 
wedstrijd· - die al een keer of drie was afgelast .,. heeft Lens 6 ópgez;i.en ài.s tcgor. 
een borg. Dit bleek echter geheel onnodig, Jle eerste de beste aanval .bracht al:'.· : , 
resultaat op, een op raaat gegeven voorzet van Gerard werd door•Edwará''op' doel trof-:.' 
fonde wijz0 afgerond. Hierna kwam Lons onder zware druk te staari' en•'kr'oop moeráèto/,, 
r.mlen door het bekende oog van de bekende naald. Zowel door JJ,et ,soms goed· ingrijpóa. · 

,van de aohterho0de en door het missen van vele kansen wist Lens de 'nul' tot de rust 
·· te handhaven. N" de thee waren de r\\llen enigszins omgedraaid, nu_ ,was het L~ns ,· 

dat Jluno onder zware druk ·zette. · ,,. '· · · 

4 

;.llc hens aan dek achter wä.s och tor :wel gob_oden, want de counters van Duno waren 
niet van gevaar ontblobt, In -do 200 min. van de twcodo helft was het Wil, dio uit 
een afgem0ten pass van alweer Gcrard'Lons op 2-0 on dus o;p winst zette.·Dàt Koos 
er neg 3~0 van naakte, hij straf.te een foutieve terugspeelbal goed af;- was allcb:1· ·· 
nog maar belangrijk voor do statis~iek, Vermeldenswaard is wel, dat L&ri~ 6 ioor . 
in zijn spel is, van voor· de winJ:;0:rst.op, Dit geeft moed en hoop voor °de'· waarsohij':1-. 
lijk beslissende slag togen Gonb. op zondag 10 maart a.s. Eij winst kan h0t. kam::_:r:.oe.i
schap de jongens o.l.v. Frank bijna .. niot meer ontgaan. Ook hot spel van supor-, 
visor Rinus Michels geeft weer wat pèrspektief voor do toekomst. '''' .,, ·,:• 
Jle rest van dit "elftal" verdient een kompliment voor de getoönde vechtlust', 

Aaá."vorvaart. 



• 
FULL SPEED 4 - L~TS 10: 0-Ó (Seno) 

Afgelopen zondag trad Lens 10 aan tegon het op de derde plaats -staand Full Spood 
(Lens vierde), Op papier was het tiende ernstig verzwakt, aangezien 4 spelers 
van het vaste elftal niet beschikbaar waren, zo gebeurde he~, dat men met 3A 
Junioren aantrad, Voor deze heren eohter niets dan lof, uimt zo spoelden alsof' 
ze al jaren in de Senioren gewend waren. _ 
Lens begon doze wedstrijd beslist niet met do moed in do schoenen, maar ging er 
fris togcm aan, wat Full Speed nogal verraste on hen vaak tot ongeoorloofde , 
charges verleidde, Al na ca. 25 minuten liep do aanvoerder van Full Speed dan qok 
een waarschuwing op negens het • et de handen ten val brengen van onze rechtsbui-
ten Arthur do Groot, toen deze ho• allang gepasseerd was,· · · 
Do wedstrijd verliep ook vo0r de rost in een ietwat gespannen sfeer, • aar tot : 
grote incidenten la-TBC! het niet, dankziJ de goede leiding van do schoid;;rochtcr,_ 
die beslist geen thuisfluiter was, , 
Ovor het vertoonde spel kan men van Lonszijdo tevreden zijn, zeker in aanmerking 
genomen, dat met 3 invallers word gespoeld, 
Voor beide to• a waren er weinig ware sooringskanson, maar wel dient te worden 
vermeld, dat do schoten, die Wim Krol kroeg door ho• bolnma.L1 worden verwerkt. 
Wat do Lensaanval botreft-;-c:ieze r.iisto wat kracht, aangezien hier juist de junioren 
werden gokonfrontoerd • et de te harde Full Spoed verdediging. · 
Do wedstrijd eindigde zoals hij begon, wat voor Lens zeker oeh goed' resultaat·_. 
te noera0n is. 
René, Arthur en Rob worden bedankt, we hopen in-do toekomst, indi;n nodig, weer 
con beroep op jullie te kunnen doen. 

J,,p .Jl. .r 
DISICO~AVOND, 

J:Tadat vorige maand eerst do jongere Lens-garde mot Dr.DumL1y's drivo-in-diskotheclc 
hoeft kunnen ICGnnis• o,keP., was hót vrijdag de beurt aan de oudere groep jeugdige 
Lensers en Kwielmpor_tors, We mogen,_ zo dachten wij, ook nu. uoor van e,m geslaagde 
avond spreken. Dit zeker gezien de oplcoC1st van ongeveer 120 voornamelijk Lens- oa 
!Cwiek-Sportledon. Want zoals iodorec:-n weet, was hot onze bedoeling deze o.vond · 
meer in do verenigingssfeer .'j;e houden, dan voorheen hot geval was. 
De opzet is o.i. dan ook wel geslaagd te noemen on mi zullen zeker op deze voet 
doorgaan. Vooral, teg,m hot einde van .. de o.voud begon het voordeel van de'ze "voro
nigingssfeor" te blijken, toen dd. Karno.vals-kro.kers op de draaitafel worden ge
logd en do echte feostneu~en en eon dolle boel van • aaktèn. Karnavalshit no.1 · 
"zullen we 1 t nog eim keertje mrerdoon" was hier zoor zeker op z 1n plo.ats. 

KLAVERJASDRIVE. 

Volgende week vrijdag 8 C1aart sta:vton wo·met de-Paasdrivo, Moor hiörovor,volgondo· 
week. 

Ko.Ko. 

LENS 6 - VELO 6 (jun.), 1-0. 

Met vervangers voor o.anvoerdor-ausputzer Hans P.uyters, linkso.chtor Joop Hout
schilt on keeper Ferdinand v.an Os begon LENS 6 o.an do thuiswedstrijd tegen Velo, 
Lens startte overdonderend, doch door goed keeperswerk vo.n do VELO-keeper wÓrd 
Velo gespaard voor con vroogo achtorsta,id. LangzaC1orhand 'kon Velo zioh onder do 
druk van de LillTS-voorhoode ui tworkon, doch govo.arlijk konden zij ~ mede door 
steeds goed ingrijpen van onzo achtorhoode, mot aan hot hoofd Frank Magnee - voor
o.lsnog niet worden. Do tegenaanvallen vm1 Lens waren steeds goed voor grote paniek 
in de defensie van Velo,- Kans op kans worden echter gemist, vaak door iets to g0-
haast schieten of het van de vo0t af laten springen van do bo.l. na do rust; die, 
zoals 1J zult hobbon begrepen inging met O - o, werd Ron van der Linde vorvo.ngon 
door Poter Driossen. Opnioui-r word oe,r hevige _druk or, het dooi van Velo ui tgooofoncl. 
Icdoroen wist, dat or oen doolpu_~t zou móeten vallen. En dat,doelpunt kwo.m ·•··••• 
Ineens wo.s het Frans Wouters, die con gaatje ~ag en de bo.l feilloos tussen do paal 
on do handen vo.n do wanhopic uitvallondG keeper tegen do tcui-mn joeg, Kort dao.rop 
was hot John dG Wao.l, dia dó kans om op 2·-0 to :1'.:0C1on OCl zoop hielp. Vanaf do be
ruchte stip miste hij echter jammerlijk, In dc,rostoronde speeltijd is Lens niet 
Gloor in gGvo.o.r geweest cm zo kroeg Lanc 1-mar het recht op had n.l. do q,y:orwinninc, 
Tot elot nog oen kompliC1ont o.an do cchtd.dsl'oclitcr, die, behoudens een pao.r kloino 
foutjes, zcer-_goGd hGoft goloid. 

Ro:, Jlom, 

P • S • Zondag a.s. spcGl t 11. 6 om 1 uui· tegen Hit Jllauw. l-lisschicn oGn rc,rlm, orn nnk-



wat ool'dor op on kom ook eens ki jkon naar A 6 / 
PROGRA!v!J.!A J ·u N I OREN 

ZONDAG 3-3-1974. 

12.00 uur Lens 2 • G.D.A.1 
14.00 uur Lens 3 - G.D.S.3 
13,00 uur Lens 6 - ·.rit Blauw 2 
ZATERDAG 2-3-1974.:. 

14.30 uur L.F.C.1 
16.15 uur Lens·4~ 
16,15 uur Lens ]r 
15,00 uur V.c.s., 
15 • 00 uur Lens 1,f) 
1 5. 00 uur Lens t';~ 
15,00 uur Lens ~2 
1 3, 45 uur Color'i"tas 7 
15,00 uur Vios 7· 
13,45 uur Lens 1 i 
13,45 uur v.u.d. :14 
13.45 uur Lens ·~7 
13,45 uur Lens à 
10.45 uur G,D .. i:.,P.II. 
13 ,45 uur Volci t1 
13 .45 "Uur Vio:i ·12 
12 .30 uur '.l'ri omph 4 
11.15'uur DuDiO 11 

.-,. 
1\FSCHRIJVINGE !.. : 

- Lens 1 
- G.D,A.2 
- Spoorwijk 3 
- Lens 9 
- Quick 6 
- P.D.K.2 
-.0.D.B,4 
- Lens 13 
- Lens 14 
- v.c.s.9 
- Lens 16 
- v.c.s.11 
-H,B,S,7 

1- Lens 19 
- Lens 20 
- Lens 21 
·_ Lens 22 
- Lens 23 

Terrein: 

V3 
'\'3 
V2 

]3eshuizerkadc, 
V2 
V3 
Dotfomsvaartwcg 
V1 
V2 
V3 
:JJey,rng 
[.l.Stokolaan 
V3 
Loudons traa t 
V1 
V2 
o·okenburgh 

Leiden 

Noordweg, Wateringen 
• M,:Stokolaan 

·· Zuidorpark, 2e god, 
Mgr.Nolonslaan 

Schriftolij~Ji;l.· v6ór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G,v.d.Stoon, Nunspootlo.an 303. 
!_2_lofonisch ;{ vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitond,in geval van 

' ziekte): A-klassers ~ 1 t/m 8): dh:t.•,J,Hop, tel.94,.41.59 ; B-klassers 9 t/m 15): dhr,O.Kortokaas, tel.67,40,40 , . C-klassers 16 t/m 23): dhr.R,Bocker, tel. 55.94,77. In noodg'ov~hon kunnen de junioren nog op zatord145ochtond tussen 10,30 on 11,00 uur afbell',d:i, bij dhr. G,v,d,Stoen, tol. 39.86,94, 
liFKEURINGELf: Do junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds do af- · ~ kouringslijston· raadplegen. Telefonische informaties worden hierover niet verstrekt. Do spelers van Lens 1 kunnen tussen 11,30 en 12.00 ÜÜrinformeren, of hun wedstrijd doorgaat (tol, 66,13,14,), 
NIET-OPKOM'ERS: lfegons niet-opkomen afgelopen weekeind krijgt de ·volgende speler - 2 extra reserve-beurten·: A,Mulder. 

Bij herhaling volgt uitsluiting va.n deelneming aan de kompotitio-. wedstrijden. In dat goyal blijft do verplichting tot betaling van. 
do kontributie tot hot oind van ho~ seizoen (30.juni) gehandhaafd •. 

JCEJEPERSTRi~IlrING: .vrijdag 16.45 uur voor J,v,Kleof on R,Borgen !Ienogouwen 
zaterdag 10,'00 uur voor C.IIarland en R.van Wijngaarden. 

Voor dit weekend zal hot elftal Lens 13, leider do hoor B,Osso, worden opgoroopon voor hot verrichten van diverse workzaamhodon, Dozo workzaamhodon zullen cloor . ' jullie le6-dor worden modogodoeld. Zij, dia op zondag aanwezig moeten zijn, worden verzocht ~ich bij do ba.r in hot klubgebouw to molded om 11.00 uur on om 13,00 uur, 
Lens 19, ~eider de hoor J.Verbarendse, voor de kra.ntqnaktio, 
Samenkom,rt Lens 13: 10.45 uur, 
zaterdag Lens 19: 12,00 uur, 
Volgende ;we0k 9-3- 1 74: Lens 14 
DE O'fSTELLINGEN: 

1 
klubgebouw. 

on 17 Junioren, Welpen 1 , 

LENS 1 : L.Baaras, c:Böesoken, J,de Hilster, A,Jungsohläger, A.de Pngter, A.Bchnoidor, G,Trommelen, R,Zoun, R.v,Noort, M,!Ieynen (2x), M,v.Baggun, P,Lejewaan (2x), J.v.Gastel. Leider: Dhr.C.F~anko. 
Samenkomst: 13,30 uur Lens-terrein.· 



• 
' L:EX:TS 2 

LENS 3 ·.:. 

,_ 
.... -· ... -- - . 

J ,AppG-rloo, G,Colpa,· G.v.Gessel, P,Lojewaan .(2x), II,_:;)_travèr, 
A,den Boer, L,Koning, G.Bloks, R,Lavooy, M,Heynén_, (2xh.··E:·Hoéï':riagel, 
M,y,Baggum (2x), Loiëfor: Dhr;A,v.Baggwn, ·_ _ '. -- ' · - - · · . . . -
R,Berte;S," A,II~·ynen', R,IIulsomani?, G,Lolieveld, M.Magn~e (2x), - _. 
B,Ruitorml:Ln, F,Voeron, R,yerbarendse, R,v,d.M0er, J,Janmaat, P,Booms, 

· ( J. v,.'Velzen zie uitspraak straflkomr.iissie). Ros,: A.Mulder. Leider: · Dhr, .j_if,N, . 

LE!-IS.4 :, ·H,,v.d.Bróek, A,do Groot, R,lióemskcrk; R,v,Hook, J,Hollink, W,v.d,Lindon, R,v,Luxor.iburg, P,Moyor, P,v,Rijn, J,Slabbers, M,v,Wassem, M,Màgnee (2x)., (P .de ~folf zie uitspraak strafkommissie). Leider: 'Dhr.A,Blok, ~ . ' ··. !!~~-2 ,: · A,v'.d,Aar, A.Brouwer, A,,v.d,Berg, R,Guit," A,lloefnagel, ;G.IIogervorst, ·, 
II,Keyner, F,Klos, E, Reesink, H.Ruytert J,Tottoroo, J,1./ijngaarde, Ros,: 
A,I{l_eiwegt. Leider: Dhr,J ,Heynen. 

LEtrn -6· R,Bom;, E.Booms, P.Driessen, J.Houtschilt, F, ,Jonker, R.jr.d.Linde, 
E,Teunis,- J,v,d.Voort, j•de Waal, F.Wouters, F.v.Os, J,JluytGrs. 

_,(F,Magneo zie uitspraak s~rafkOlillilissie). Leider: Dhr,F,flur.ians. . .. 
LE!-TS 9 :" -Velzen, E,Landman, P,PerrÖyn, R.v.d,Laan, P,Hop, M,Wol ters, S.Brard, 

O,Borst, A.•s-Gravendijk;c.schonkels, A,v.!Cleef, :?,Derilee, Leider: ... . 
~ . . . . \ . 

LENS 11: 

LI!ll<TS 1 2.: 

LENS 13': 

LI:HS 16: 

Dhr,II,Zoet. Samenkomst_: 14,00 uur Lens-terrein. -· _ ,_ -
R,v,d,Kruk, J.Lausberg, J.Lustonhouwer, M,Peperkamp, L,Reosink, • · 
J,v,Rijn,· J:Brongor, J,Brochard, B,do Niet, R,Hofman, E,v,Luxembtirg, · . -

~ . T,v.Maron, Leider: Dhr,N·,Drabbo.. , .-. 
- P,de Haas, B,Boolhouwer, K,v,d,Ehde, .R,Lcyn, M.Looyo, G,Mühieu, '-"' 

R,v,d,Meor, K,v.d,Moys,·M.~.d.Moyè, Th,Prins, J.v:d,Wcl (;;x), W,GrÓon. 
Loidor: Dhr, W. Kouwenhoven, · ,· · 
p;v,Domburg, II,Uding, Il.Coli, P.v.Duyn, P.Blom (2x), C,LiPI\J,an, R,Wijsman, · _F,Kortokaas, L.Lcjewaan, D.,v,d,Zwan, E,IIoven, R,Tokkie, Leider: D~. · Bi_jstervold. ·' - ' · · 

. ,, . -· . ~\ . , ... _M,Prins, R,Sanders, !,!,Zweden, R,Zotz, Il,'G, Wubben, C.IIarland, R,v,d. 
.Boogaard, R.Blánk,R,v. d,Lc0den, 'R,Hopponbrouwcrs, M,Jansen. Ros;: F,Kras, Leider: Dhr.B,Oss0. Samenkomst: 13,00· uur Lens-torr0s~!1-· -- --
A,Hoenstok, Il, Wubben, J. Wassó:rman-, ,,.T ,J,~oyiaan; L,Oostorvoor,. Jf'.Kle-iwe{3't, M,de ,Groot, II,Groenewogcn, .11,Ellingor, A,Koevoets, J ,Spoler, Á,Gordijn, _ 
L0ider: Dhr,Sandifort. Sam0nkomst: 14.00 uur Lens.terrein. , .. •" · .. .:..'· 
F,J,Oosta.yën, P,Hcemsk;·:aè', ,A".1-f.Jansen, J.v.d,Korte, A.J,Polt, R.J,v.El..:_ 
d0ren, P,J,Dullaart, T,J,Grimberg, J.Rets, P,Bloin (2x), J,v;d,Wol (2x)., 
Als bekond. Tuoider: Dhr,O.Kortekaas. Samenkomst: 12,45 uur Len~. · 

LENS 17: Als bekend, Leider: Dhr!U.Michcls. 
LENS 18: Als __ v'?rige weck, Leidor: Dhr,J,Colpa. 

• 
LENS î9: Als bokond,. Leider: Dhr,H,Verbarendso, Samenkomst, 9,45 uur Lens.· -- ... 

Na afloop: KrantonaktiG. Is• het vootballon afgekeurd., dmf om 1 f:oö uur 
- vcrzar.iolon. 

LENS 20: - Als bekend, Leider: 

~~~-g1: Als bck0nd. Leid0r: 

Dhr.R.Poters. Samonkomsti ·12;45 uur Le1:s, 
Dhr, W, v. d.Tol. Samenkomst: 13. 00 uur 'Lons. 

' . LENS 22: .IUs vorige ;-10ok. Ros,: E,!Iocnstok en E,Gcrritsen: Leider: Dhr,A,Bauman,,. Samcnkoms t: 11 • 30 uur Lens • · · 
LEtiS 23: A1s vorige weck. Loidor: Dhr.A,Banning. Samenkomst: 10, 15 uur Lens._ 

KARN1~VAL PUPILLEN, WELPEN en C-KLASSERS" 
Uocnsdag. 27 februari verwaolitén w; allo fcostneuz'on onder do Lens-welpen, pupillen on C-klassers in ons klubgobouw voor de jaarliJkse kq.rnavalsvioring. Julliè r.100ton natuurlijk' wel :i.llemaal verkleed komen, want zonder karnavals~klo'dij wordt lor bo-· sli13t niemand toegelaten, or.i hot 'ii.llomaal nog gozelligerto maken, hobbon wc ook do 'meisjes van Kwiek-Sport voor vanavond uitgenodigd, 
Bovendien krijgen jullie"allemaal eon·konsur.iptio en diegene, die or in ogen van onze deskundige jury hot dolst uitziet'; ,kan nog op een louk prijsje rekonen. 7 
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Tot vanavond. 

P.S. Oudore· junioren· hebben op doze av9nd geen toegang, __ 
.. De aanvang is zeven uur. 

Rijswijk 7 - Lens 10: 2-6. _ 
Ka.Ka, 

Op-oen redelijk bespeelbaar V<'lld. tr.id Lens aan togen· eén · tegenstander, die er 
dit seizoen tot nog toe als enige in was geslaagd van dit Lens te winnen, 
Ilot behoeft dan ook geen betoog, dat Lans op wraak uit was, voórál omdat do 
oorste wedstrijd op een zeer óncrelukkige manior in het vqordoel van.Rijswijk 
was uitgepakt. In de begin-fase speelde .Lens 1j"at_nerv01,s en behoudend, vooral 
in de achterhoede liep het nie-t helemaal lekker. Rijswijk opende zelfs do score 
na een fra.ii afstandsschot, wa~rbij John Brongor niet helemaal vrij uitgin(l'. 
Dit doelpunt gaf echter ineens oen ander. Lens te, zien, Het tempo werd verhoogd on 
de druk op hot Rijswijk dee;i. ,wrd dermate groot, dat or moer kansen kwamen,. 
Na oen goede aktie vanaf hot middenveld, waar invaller Ten van Maren voortreffe
lijk werk deed, werd de_ bal door Le:x: Reesink slim naar Max Peperkamp getikt, ·die 
knap iri de uiterste ·hoek •knalde. Even later maakte Johny Bro.ohard zich mot een 
razendsnelle aktio knap vrij, trok voor naar. Ton van Maron, d.ie met oen leuke 
schi jnbcMoging de bal liet lopen voor dÓ vrijstaande Lex Rocsl!llk, die boho_orst 
do keeper op hot verkeerde boen zette en toon rustig inschoo_t.· 
Na de limonade-thee had Lpns de wind in de rug ~n do verwachtingen waren dan ook 
hoog gespannen. !fot pakte in eerste instantie· echter oven anders uit, want Rijs
wijk voelde er niets voor om zich naar do slach~bank te laten leiden. De snelle· • 
linksbuiten van Rijswijk kreeg· plotseling de ruimte en haalde meedogenloos uit:· 
2-2. Hierna brb.k'voor Lens de oorlog aan. Het tempo word nog raeer opgevoerd. 
Bort 'tlo Niet brak door en word op 20 raeter van het vijandelijke doel kourig.necr
crolegd, Johny Brochard, specialist in ponal ty' s on vrije trappen, legde aan ·on 
schoot "hot doelpunt van-do eeuw" l zelfs do tegenstanders cm de soheidèrochtor 
applûudisoordon, in de uiterste hoek hoog in de touwen. Do tegenstander was nog 
zo onder de indruk, dat nog in dezelfde ~inuut Bert do Niet eerst tegen de p~p.l 
sohoot, ·waarna Ton van Maren hom iioed opv:ï,ng"en beheerst inschoot: 2-4. 
Ilot hek was totaal van dÓ dam, Lens kon ineens alles, ondanks hot feit, dat Rijs
wijk sportief bleef torugvochtori,. 5 Minuten voor tijd soleerde Bert de Niet door 
de Rijswijk-veste on liet iedereen, inol, de_keeper z'n hieleri zien: 2~5, 
In de laatste .minuut- brak Johp.y Brochard al bij do middenlijn uit, was door nie
mand moer togen te houden en passeerde met con beheerst schot de toch g~öde 
Rijswijk-keeper. 

Nico Drabbe, 

P R O G R A M M A PUPILLEN EN W .. ELPEN 
PUPILLEN 

ZATERDAG 2-3-1974, Terrein: 
11.45 uur, v.v.P.1 - Lens 1 Zuiderpark 12 ,45 uur Lens 2 ar.Wit 158 1 V1 11,00 uur Gona 2 - Lens 3 Beresteinlaan 12.45 uur Lens 4 - Vios 5 V2 12.45 uur Lens 5 - A.D,0,8 V3 12.45 uur Velo 6 - Lens 6 Noordweg, Wateringen -
1-TELPEN 

ZATERDAG 2-3-1974, 
11.45 uur Velo 1 - Lens 1 Noord weg, Wateringen 11 .45 uur Lens 2 - R,V.C.2 V2 11 .45 uur Lens 3 .. 

- Vredenburch 4 V2 10.00 uur R.v.c.4 - Lens 4 Sohaapweg, Rijswijk 10.45 uur Flamingo's 2 - Lens 5- idera 10,30 uur Vies 3 - Lens 6 Melis Stökelaan, hk,De-
domsvnc.rtwog. 

AFSC!IRIJVINGE!r: 

Schriftelij~_; _· vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303~ 
Telefonisèh : vrijda,;avond tussen 18,_45 on 19.30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte), tel, 66.13,14 Klubgebouw, . ' 



În noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 9,, 15 
en 9,45 uur afbellen. Tel,66.13,14 klubgebouw. 
AFKEURJNGEN: Bij slechte weersomstandigheden steeds eerst do afkeuringslijsten 

raadplegen, Staat daarop bij "Pupillen on Welpen" vermeld: "GOEDGE'
KEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen. JN DIT 
GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH HORDEN GEDTFOll4EERD NAAR EVENTUELE 
AFKEURINGEl'l, 
Staat bij do afkeurin3'Sadrosson bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moot als volgt worden gehandeld: 
Voor do thuiswedstrijden moot juniorenlijst worden geraadpleegd. 
Zijn do wedstrijden van Lens 4, 10 en 15 goedgekeurd, dan gaan ook 
de Pupillen- en Welpenwedstrijden op ons veld door. 
Uitsluitend voor do uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch wor
den goïnformoord, of hun wedstrijden doorgaan, (Tel,66,13,14,) on 
wol zaterdagochtend tussen 9,15 on 9,45 uur, 

DE OPSTELLINGElif: 
LENS P 1 Als bekend (zonder M,Rutgers en mot M,lfoorman), Leider: Paul v.d. 

Steen. Samenkomst: 11.00 uur Lens-terrein. 
LENS P 2 Als bekend (zonder M,Moerman, met M,Rut(l"ers), Leider: Rob Hoefnagel. 
LEl'TS P 3 : Als bekend. Leider: Joop Mouloman. Samenkomst: 10.15 uur Lons-torroin. 
LENS P 4 Als bekend. Leider: Fred do Kloyn, 
LENS P 5 

LENS P 6 

LENS W 1: 

LENS W 2: 

Als 

Als 

Als 

Als 

bekend, 

bekend. 

vorige 

vorige 

Leid0r: Dhr.Hoppenbrouwor. 
Leider: Coen Hooghio• stra, Sam,mkoms t: 11 .45 uur Lens-: 

(terrein; 
week. Leider: Hans Zoun. Samenkomst: 11.00 uur. 

-weck. Leider: Guus Heynon. 
LENS W 3 Als vorige week (T.v,Pruyssen-R.v,Pruysson-R,Ilouuoling zie ook W 6), 

Leider: Jos v.d,Endo. 
LENS W 4 

LENS W 5 

LEl.ifS W 6 

Als vorige woek. Leider: L,v.d,Moor, Sa• cmkomst: 9, 15 uur, 
Als vorige week. Leider: Dhr.J,Rio• en. Samenkomst: 10.00 uur. 
A,Koks, R.v.Ovorvost, E.v,Santen, J.Schuemie, J.v.d.Spiegol, 
E,de Groot, M,Groonowogon, M.v.Iloudt, E,Jager, T,v.Pruyssen, 
R.v.Pruyssen, R,Houweling. 
Samenkomst: 9,45 uur. 

Uitslagen Pupillen: 

Vios P 2 - Lens P 2 

Uitslagen Welpen: 

Lens W 2 
Lens W 3 

Scheveningen W 2 
v.c.s. w 3 
Flamingo I s W 3 - Lens W 6 
COCKTAILKOMPETITIE, 

1 - 4 

5 4 
1 2 
0 - 3 

Uitslagen Junioren: 

Lens 1 - Katwijk 1 1 
Lens 9 - Wostlandia .8 4 
Rijswijk 7 - Lans 10 2 
H,M,S,H, 6a - Lens 14 1 
Tonegido 8 - Lens 17 3 

4 
0 
6 
3 
1 

Op woensdag 20 februari is het r. V,B,-school toernooi gespoeld. De I, V.B. was hierbij vertegenwoordigd mot de volgende teams: Nederland, Polen, Brazilië, en WostJJuitsland. Van do scholen waren de Willibrordus- on do Mariaschool aanwezig. Ongeveer 100 jongens (ja, u leest hot goed!) hebben zich deze middag grandioos 
vermaakt. Elk team spoelde 4 wedstrijden. Do meeste mot wisselend suksos, omdat do teams oven st0rk waren. Van 14.00 tot 16.00 uur word or gevoetbald door do elftallen, Hierna gingen do spelers weer naar huis. Hot was zeker eon geslaagde middag. 
Voor a.s. woensdag 27 februari staan do laatsto wedstrijden voor do cocktail-kompotitio op hot programma, Do stand in groep Ais: 1 ,Foyonoord 
Wij verwachten, dat iedereen on 13,30 u. aanwo- 2. Real Madrid. 3,Bayorn München zig is, want on 14.00 u. start do 1e wodstrijd on in groep B: 1. Ajax. 
tussen R,Madrid en Barcelona. Om 14.45 u.gaan we 2. Barcelona vorder mot de match tussen :B,Hünchen en A,C,Milan. Hot klap- 3, A.C,Milan. stuk van hot jaar begint om 15,30 u. tussen Ajax on Feyenoord, 
Dit belooft oen erg spannende wedstrijd te wordon, waarbij wc zeer voel toe- 9 schouwers verwachten. I,V.B., 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN 

BEDAJ.'fKT ALS LID 

0942 E.A. van Dóp 
0638 Ä.Sips 
0646 B.P. v.d.Burg 

ADRESUIJZIGINGEN 

0832 ·F.B. Helling- (P). 
977 M.Welling (w) 

De Rade 86 ingaande 15/3 
idem idem 

DE STRAFICOMMISSIE VAN DE K.N. V.B .• 

heeft ·ae speler T.Heèrschop geschorst voor twee bindende wedstrijden onvoorwaar
delijk. met ingang ·van 28 februari voor •zijn optreden tijdens' de wedstrijd 
Westerkwartier 3 - Lens 5. De kosten van Fl.20,-- zijn voor zijn rekening. 

. ' . 
De speler R.de Groot bestraft met 2 bindende wedstrijden voorwaardelijk ingaande 
28 februari 1974 met een proeftijd van 1 jaar. De kosten groot Fl.3,75 zijn 'nor 
zijn rekening. 

De speler·A.'.Baven geschorst voor 6 bindende wedstrijden.van Lens A 1 1 ingaande 
21 februari 1974. De kostèn van Fl.5,-- voor zijn rekening. 

De Strafkommissie van Lenig en Snel heeft de spelers F.Magnee geschorst vo·or 1 
bindende wedstrijd van Lens A 6, P.de Wrilf geschorst veor 1 bindende wedstrijd . 
van Lens A4 en J.van Velzen_geschorst voor 4 bindende wedstrijden_van Lens A 3, 
allen mét ingang van 4 maart in verband met hun optreden in de wedstrijd Lens_ A 3 
tegen Vel°o A 2. 

UAT DACHT JE UAT? ================== 
- Wij aan onze superprikkerateur "Ome Nico" gaven? De redaktionele goedkeuring. 

- Elly-Ann Hendriks en Frits van Luxemburg zich hebben voorgenomen? Zij willen 
gaan trouwen op 21 maart 1974 in het stadhuis te Wateringen om 14.00 uur • 

. De kerkelijke inzegening in de Parochiekerk van St.Jan de Doper aan de Heren
straat zal plaatsvinden om 14.30 uur. Het gelukkige paar kunt U dan van 17.00-
18.30 uur feliciteren in de Rusthoek, Ambachtsweg te Wateringen. 

1 

- De heer en Mevrouw M.Bloks· zeggen mede namens hun kinderen hartelij~ dank voor 
de vele blijken van belangstelling bij hun 25-jarig huwelijksfeest. 

. ' ' 

- Er nog jongelui zijn, di<J het begrip "elftal van de week" niet. kennen. 
- En dat het ieders sportieve plicht is hieraan .zijn enthousiaste medewerking 

• te verlenen. 

- Er ip de kleedgebouwen van v.c.s. een onderbroeken-dief rondloopt, maar wij nog 
niet wéten, of dit_om dames- of herenlingerie gaat. 

- Indien nod:i,g, wij-altijd nog op weggooi-slipjes over kunnen gaan. 

- Lens 1 ook zondag wéér van plan is twee punten te pakken! ·' 

- Er daarom op ieders steun wordt gerekend ! 

Ruud Fortman in het Diaconessenzïe'kenhuis te Voorburg in een potje op zijn 
nachtkastje heeft staan_? Juist, 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 HET BOUUFRONT. 

De bouwaktiviteiten zijn in een dusdanig stadium gekomen, dat binnenkort de vlag-· 
kan worden gehesen, aa.rigëzien er met het dak begonnen gaat worden. En in ons wa-
terige landje is het beslist goen weeÎde een dak boven je hoofd te hebben. 1 
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Zo gauw alles dicht is, zullen er diverse verbindingen worden gemaakt met het• 
huidige.klubgebouw, waarbij vooral···de ·keuken· priori t•ei t · zal· 1trîjgeri, ,ii"o·cra:t· ër" d1i'iir 
wat meer levensruimte komt. ~ ., 
LENS 1 STUIT OPMARS 
VJ,N -BLAUH ZWART ! ! ! • ··- · 

liet Wassenaarse Blauw Zwart, dat ge
durende acht wedstrijden ongeslagen 
was gebleven, moest zondag in LENS 1 
zijn meerdere erkennen. Blauw Zwart 
was inderdaad bezig met een,opmerkelij
ke opmars, die eigenlijk deätijds be
gon met een overwinning op LENS 1. 
De Wassenaarders stonden toen nog on
deraan. Lens moest na die nederlaag 
door een diep dal. Drie weken geleden 
tegen DHL dachten velen, dat het met 
LENS 1 gebeurd zou zijn. Sedertdien 
h0eft LENS 1 echter drie wedstrijden 
gewonnen! De tijgersluipgang naar de 
vierde plaats gaat voort. Vorige· z·on-• dag stond LENS 1 nog op de achtste 

De stand: 

1. Wilhelmus 
2, DHL 
3. RKAVV 
4• LFC 

17-11-4- 2-26 " 
17-10-4- 3-24 
17- 6-8- 3-20 
17- 8-4- 5-20 

30-14 
24-18 
22-13 
23-20 . .......................... • ..... •· .. , ... . 

5, 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11 , 
12. 

Verburoh 
LENS 
Bl. Zwart 
Lugd~um. 
Naaldwijk 
Lakwa. 
Texas DHB 
Velo 

17- 6-6- 5-18 
16- 7-3- 6-17 
17- 7-3- 7-17 
17- 6-5- 6-:17 
17- 4-6- 7-14 
17- 4-2-11-10 
15- 3-3- 9- 9 
16- 3-2-11- 8 

.21-20 
16-22 
27-26 

· r 24-20 • · 
17-17 
17-28 
14-26 
12-29 

plaats. Thans .op de zesde, terwijl nummer vijf Verburch een verliespunt méér 
heeft geboekt. 
Vale suppc,rters zagen.die overwinning op Blauw Zwart allerminst zitten, Niet al
leen vanwege ·de-fraaie resultaten, die de laatste weken door Blauw Zwart waren geboekt, maar vooral ook, omdat LENS 1 het zonder ausputzer Ruud Fortman moest stellen. Ruud werd afgelopen week geopereerd aan een voetbalknietje en zal de 
rest vàn het seizoen verstek moeten laten gaan.· l'fe hopen;·da.t dit mooiè ·resultàät een gunstige invloed heeft "op het genezingsproces. _ 
Do wedstrijd tegen Blauw Zwart was typisch voor deze fase van deze kompetitie: Eeh bikkelhard duel om de punten. Jan Englobert maakte zijn rentree. als voorstopper, terwijl Frank Raaff als ausputzer fungeerde. Niet onbelangrijk was do rol 
van Donald Schönherr, die de ondankbare taak had de gevaarlijke Wassenaàrder Roel Timmer uit te schakelen. Hij deed dat voortreffelijk, waarbij nog mag worden aangetekend, dat hij nimmer aan de "noodrem" behoefde te trekken. Halverwege do eerste helft werd oen wat al te laconiek optreden van de Wassenaarse libero 
even l§;ooniek,afgestraft door Leslio Hazelzet. Later bleek dit de beslissende treffer te zijn, want LENS 1.verdedigde de voorsprong met een enorme dosis inzet. Hot gehele elftal verdient hiervoor alle hulde. 
In d:ie hulde willen we pok "Ome Nico" betrekken, want hij heeft zich de gehele zondagmorgen een ongeluk geprikt om hot veld tijdig droog on speelklaar te krijgen, ·nij had eer van zijn werk. 
De overige resultaten waren zeer bemoedigend, Wilhelmus won, zoals v~rwacht, van Laakkwartier (1-3); Verburch en Naaldwijk. speelden gelijk (1-1); Lugdunum en RK/1.VV speelden ook gelijk (o-o); DHL won met 2-0 van LFC en Texas-Velo werd afgelast, · 
Door deze resultaten.is L:ENS 1 wel zeer dicht in de buurt van de nummers 3 en 4, RKAVV en LFC, gekomen. Zondag uit tegen Lugdunum durven we weer op een gunstig resultaat hopen, wanneer LENS 1 wederom in staat is zo'n enorme inzet te tonen. Bij een overwinning ligt de vierde plaats binnen bereik, want op het prograama · 
staat ook de wedstrijd RKll.VV-LFC! Het eerste treffen tussen deze beide klubs eindigde in 1-1. Verdor: 
El.Zwart - Wilhelmus (2-2) 
Velo - DHL (0-2)" 
Lakwa · - Verburch (1-0) 
Na:ildwijk - Toxas (1-2) 

PROGRAMMA LENS 1 - 2 - 3 SENIOREN 
zondaa: 17 maart 

tQxas dhb - lens 1 
rfo 2 Lens 2 
odb 2 len:s 3 

Do opstelling was als volgt: 
Cees v.d.Beck - Peter de Jongh, Frank 
Raaff,· Jan Englobert, Hans Zoet.- Ton 
Hop, Donald Sohönhorr, Dick Bt'andonburg
Leslie Hazolzet, Nol J~ssen (Harry Dietz), 
Wim Koetman. 

zondag 24 maart 

lens 1 rkavv 1 
lens 2 - overmaas 2 
dho 3 lens 3 



zondag 3-1 · maárt LENS 2 MOET- WINNEN 
... . ·~-- . . . . : . . . 
lens 1 - wilhelmus 1 Afgelopen zondag ging in de afdeling 
st volharden .J - l_ens 2 
lens 3 - dhl 2 . 

zondag -7 april · 

verburch 1 - lens 1 
lens 2 - feyenoord 4 

van ons tweede slechts oen wedstrijd 
door, Feyenoord_ en Overmaas kwamen 0-0 · 
overeen. De stand wijzigde daardoor · · 
niet. Zondág staat de uitwedstrijd tegen 
Postduiven op het programma. 

schoveningon 2 - lens 3 

maandag 15 april (tweede paasdag) 

Thuis werd hot destijds oen gelijkspel; 
een revanche is dus op zijn plaats. Do 
Loosduiners zullen zich echter gezien 
hun posi tic fel ·verzetten. 

lens 1 
lens 2 
lens 3 

- te:x:as 
- cko 2 
- odb 2 

zondag 21 april 

lens 2 
pdk 2 

- gouda 2 
- lens 3 

LENS 3 KLIMT OP 

dhb Do stand: 

CKC 2 
vcs 2 
Feyenoord 4 
St,Volharden 2 
Do Musschen 2 
Overmaas 2 
LE N S 2 
DHC 2 
Gouda 2 
SVV 3 
RFC 2 
Postduiven 2 

Door con ruime 4-1 overwinning ~p . De stand: 
nummer laatst HBS is Lens -3 eon plaats- DHL 2 je op do ranglijst geklommen. Do ach- . TOGB 2 terstand op koploper DHL bedraagt · II!l!S 2 slechts twee punten. Zondag v9lgt do L EilN S 

3 ui twè_ge1t:r;i.jd tegen ODB. Al$. q_ez·o in ODB 2 . 
winst wordt omgezet, dan blijft Lens 3 ··wostlandia 2 moetollon in de kopgroep, Van belang PDK 2 is verdor, dat zowel TOGB als DIIL nog 
bij ho~ derde op bezoek komen. 

LENS 6 BIJNA KAMPIOEN 

Scheven. 2 
Naaldwijk 2 
DHC 3 
mis_ 3 

15-10-3-2-23 
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- 4-5-6-1 3 
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 
15-0-2-1 3- 2 

27-19 
24-13 
33-22 
26-23 
26-24 
27-24 
20-20 

· ·23-25 
i 10-16 
~ 

18-23 
:-,) 7-26 

15-32 

16~ 9 
22- 8 
27-19 · 
27-15 
24-24 
18-15 
15-20 
15-24 
15-25 
1 4-'1 6 

8-29 

~ •. ' ' Mocht U a.s. zcihdag om de eon of andere reden niet moe gaan met ons eerste naar 
Lugdunum, dan bieden wij voor U eon alternatieve wedstrijd aan, 
Om 12 uur speelt ons '6de soniorenteam oen waarschijnlijk beslis,wnde wedstrijd· 
om hot kampioenschap tegen GONA 3, Immers·met nog 8 wedstrijden te spelen, hoeft 
Lens oen voorsprong van 3 puntèn-·•p deze· konkurrent, Kom dus aliemaal naar hot 
Lonsvelà: cim hot zesde naar het ka~pioensohap te schreeuwen, De stand in do 2dc 
Klas IC is: · ·· 

~-1. Lens '6 
2, Gona 3 
3, G,D,A,4 
4, Vios 4 
5, Duno 3 
6, RK,D,E,0,5 
7, Spoorwijk 5 
8, Archipel 4 · 
9, v.u.c.7 

10, Scheveningen 5 
11. D,H,L,9 
12. Or.Blauw 4 . 

14-24 
. 14...:21 

14-17 
· -13-16 

12-14 
14-14 
13-11 
14-11 
14-11 
14- 9 
14- 7 

· 14- 7 

49-16 
43-15 
36-29 
29-18 
29-20 
40-26 
28'-38 
22-37 
25-45 
25-47 
25-39 
21-39 

PROGRAMMA SENIORl!N ZONDAG 10 -~!:AART 197 4,' 

· 14. 00 uur Lugdunum 1 - Lons 1 
12.90 U\tr . do._Postduivon 2 - Lens 2 . · 

Avoro<>_hts. 

Sohaidsrèchter: 

A,J.Kqeni3n -
M.v.Heiningon 

3 



11.00 uur Lens 
1 3.00 uur Lens 
10.00 uur Lens 

3 
4 

. ; '<:/:" .. ~·-·"'"'; ":':•·~.~.,;~~:-/_'~:;;-:.,,,._··•;_, 

-· T'J) .r:i.13. 2 
- ëélGri imf''3 · ·"-. --
..::· Vrodenburèh 4 · · 

V1 G1 L 6/4 H,L.Hollandcr 
A,J ,M.HÓrstraan · 
F.Pauwels 5 

12.00 uur' Lens 6 • .-- '.(\')"1 
:.. Gona: 3 · ( Zie ·woensdag) 

· V1 G1 L 5/3 
V2 G1 L 5/3 
V2 'G2 L 4/2 
V2 G2 L 5/3 
V3 G2 L 4/2 
V3 G2 L 5/3 
V3 G2 L 4/2 

C,d0· Reoij · 
F.Nagy 
G,H.F.IJs.ebrands 
R.Rumab:lewàng 
J.v.ESCh 
.f.G.îrink 
A.Loykens 

14,00 uur 
10.00 µµr 
12,dÓ uur·· 
14,00 uur 
10.00 uur 
15.00 uur·, 

Lens 7 
Lens a·.·. 
Leris 9 
Lens 1 O' · 
.Spoorwijk 
Lens 12 

- Postduiven 4 .. ,,, · 
- H,B.S,8 
- Vredenburch 9 

< ... Wit Blauw 4 ·: 
1 :.. Lens 11 

--'·Marathon' 8 

PROGRAMMA WOEITSDAG 6 IDL\.RT 1-97 4 · 

20. 30 uur Lcn$ · 6 - Lcn~ A 1 • ., . 
LIGGING' DER VELDEN: . 

V1 G1 L 5/3 

-' 

LÛ.gdunum 
Postduiven 
Spoorwijk 

Oegstgcestweg, Leiden 
-Monstersèwog t.o •. No,.10, Loosduificn 

·""' IIen(l'elolaan 

VERZAt'IELEN: 
; '-.,:"') . ·..:.t.: ·- •. 

Lens\'11. - ·'9-,)0 .. uur Klubgobouw. • 
D E . 0 P S T Ê 1•· 1· I N G E N: 
_;:;;;;::-= .--------=,;-. _,--- ... -· -----
Lens 1 en 2 worden door de' trainer békendgemaakt,• 

.. ~-~ :. Lens 4 
·_;. 

Lens 5 Lens 6 Lens '3 ·· 
als bekend als bekend é>ls bekend• 

.~!!CT· ,F.de Kleyn_ 
en F,Wouters 

. .a,;l.s::bekend m. P.v/d Steen 
en B,v/d Lans. 

:.fschrijven bij Ch.Bloks, 
tólef,29.28.38 

Lens .7 
. •. -- •;:· 

als· bekend • • 
F.de Kleyn n.5 ."".:-,- ... 
r.i, J,Witting 

R.v/d Bomt 
en M,v.1'1assem • -~. _ 

. - . 

' ... 

Lens 8 · Lens 9 

als bekend .. als bekend 
r.i. P,Miltenburg 

Lens 11 Lens 12 

' 

c, 
i 

11,ns, 10 

.als .bekend 

als bekend als bekend 
I, P.Miltenburg n.8_;·:·:···.•· ... :·· ·_ 

.. .. . . 

Xf'SCHRIJVINGEN: Op de bekond0 tijden; plaatsen en teié,f .nors. in de Len~-rcvu<,'',' 
van 9--'1-1974 gepubliceerd. 
H.H. Aanvoerders dienen zonder mankeren zich vrijdagávond 
tussen 21 en 22·.oo uur in verbi:r1êto.ng ·te stellen m~t Dhr:J .v.W.as
sem, telef. 68.65.11. · · · 

.~.s. zondag z1Jn vanaf 9.15 uur de horen 6h.Bloks en ïI.Jacobi en vanaf 11.10 uur cl.e horen J,v,Wassem, G.Bouman en W.Michels np· het"veld aànwezig, 
.Tenuo: Herhaaldelijk blijkt zondags op de veldEin, dat spelers van Lens in een •. totaal afwijkend voetbaltenue op het veld verschijnen, Voor de goede Ördê laten wij hierbij nog een beschrijving ~an hot officiële Lens-tenue (anders is niet toegestaan) volgen: blauw. shirt (met ronde witte hals),. 

wi tto (niet zijden) broek, korenblauwe kousen ( zonder witte rand}.· .. · 
Op hot shirt dient aan de linkerkant oen Lons-e• blco• ( aan do bar ver_. krijgbaar) to zijn bevestigd. 

VETERANEN:- TOERNOOIEN. -

5 • ei 1974 : toernooi Scheveningen 
.. 19 r.iei 1974 : toernooi·· Alpnia 

2 juni 1974: . eigen•f'.~ns-toornooi 
• d .... _ '"·-•-•' ...... ,~.,. 

3o Klas n.v.B. 

12 mei 1974 : 4 

toernooi 

.· toernN>i•· Scheveningen 

. ,· '. .. . . ·. ,. 'ï . doolnei;i.ende voronigïngon ·',forde.n , · ; .. ; ,, : 
t.z.t. gepubliceer<l., · • · · 

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

deelne• endo verenigingen woi;-don t.z.t. 

' 



gepublicoord. 
• JEUGD TOERNOOIE!\: ( looftijd 18 t/m 23 jaar). 

l·· 

12 mei 1974 Toernooi Rijswijk. 

25/26 moi 1974 Lens-toernooi, 

3juni 1974 Toernooi Puttershoek. · · 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 17 MAART 
14.30 uur Tex.is/D,H.Il.1 -Lons1' 
10.00 uur R,F.C •. 2 - Lens 2 
11 ,.00 uur Lens 3 - O.D.B,2 
11.00 uur R.K.A.V,V.2 - Lens 4 
12.00 uur B.M.T.3 - Lc:ms 5 
10.00 uur Scheveningen 5 - Lens 6 
12.00 uur. .Oliveo 4 - Lens 7 

Uitslagen zondag 3 maart 1914: 
Lens 1 - BLZwart 1 1-'Ü • 
II.B.S,3 - Lens 3 1-4 ., 

Deelnemende vorenigingèni 
Fort .Düsseldorf- Kickers Emden-
Borussia Dortmund - Grimbergen België, 
Engelse klub - H,D;v .s. - Lens - Rijswijk; 
Deelnemende verenigingen: 
D,H,L. - Scheveningen - Rijswijk - .. 
Velo - Vredonburgh - R,V,C, - Wilhelmus. 
Deelnemende verenigingen: 
worden t.z.t. gepubliceerd, 

1974. 

14,30 uur Gr.W,Vac II 5. -' Lens 8 
11,00uur Vorb}J.rch 5 - Lens 9 
14.00 uur R.K,A, V, V ;7 - Lens 10 
10.00 uur Lens 11 - Celeritas 9 
12·.oo' uur Lens 12 - Gromvliet 10 

:;;. 

ZATERDAG 16.15 uur "Big raatch" Lens B 1 - V,U.C, B 1. 
Als do weergoden het deze weck toelaten, dan kunt U zaterdag op ons hoofdvold 
het"neusje van de zalm" aan hot werk zien van onze jeugd van 14-16 jaar. ' Dit elftal, dat onder de bezielenil.e leiding 'vàn Hans Zoet, ook wel eens "de vliegcmdo non" genoemd, dit seizoen con boste gooi naar hot kampioenschap doet, borrelt over van klasse-spelers, waarvan or dan eek onkolon in de Haagscho jeugd · spelen. ~ · · · 
Z.itordag zal echter hot uur der waarheid aanbreken, want V,U,C,, dat ook niet 
zonder talent zit, staat slechts één punt op Lens achter,.Als dit Lens-elftal 
zonder vrees, maar vol zelfvertrouwen en de prachtige overwinningen van de laatste weken zullen dit laatste nog zeker verstevigen, zijn tegonstander tegemoet 
treedt, dan zullen de punten aan de Hengolola~ blijven.• v.u.c. zal met moeite deze raagistralo Lens-veste kunnen doorbreken, zal worden 
ontmoedigd door do onnavolgbare akties van hot.middenveld on zal tenslotte door do knieën gaan door de fragiele, dwarrelende manoeuvres '-van onze voorwaartsen. Deze jongens rekenen wel op oen gc:iwoldigo morelè steun van een enthousiast ·Lens.:. 
publiek, , ·, · Nioo Drabbo. 
P R O G R A M M A J U N I O R E N, 

ZONllAG 10-3:...1974 · Terrein: 
12.00 uur RavCJ. 1. - Lens 2 Zuid0rpark 
12.00 ·uur Verburèh 2 . - Lens 3 Poeldijk • . 14.00 uur Bl.,Zwàrt 3' - Lens 6 Dr·.Mansvel tkado, Wassenaar 
ZATERDAG 9-3-1974 · 
14.30 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 CromvliÓt 4·- Lens 10 • 

Lens 11 - vrij 
15 ,00 uur Lens 12, , - Westerkwartier 6 
15,00 uur Lens -13 - Scheveningen 10 
15,00 uur V,V,P,9 - Lens 14 

Lens 15 - vriJ 
13.00 uur Westlandia 13 - Lens 16 
15.00 uur Loosduinen 6 - Lens 17 

Abr.v.Stolkweg, Rotterd.im 
V2 
V3 
V1 
Rederijkorstraat 

·V1 
V2 
Zuiderpark 

L,Broekwog, NCJ.aldwijk 
Monstersowog 

5 



6 

13 .45 uur Laakkwartier 9 - Lens 18 
13.45 uur Lens 19 - Ooievaars 7 . 
13 ,45 20 ·'. ;, ·, Zw,Blauw 3 uur -Lens -
13. 4.5 uur ::A,ÏJ.,ó,1·9.:,· - Lcms 21 

,13;45 uur Lens 22'.·. ··. - Rijswijk 17 
. 15.00 uur· Lens 23· , --'Wilhelmus 17 

, .. " 
siFSCIIRIJVINGEN: • 

, 

Jar:,soniuss traa t 
V1 . . . _ ... ,; .. ·,•: 
V2 .·: .. 

'Zuiderpark 
V3 
V3 

. . 

i 

Schriftelij~: :vóó;r vrijdagavond 18.30 uur bij dhr,G.v.d,Steen, Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch: 'v:rijdagavond tus·sen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 

; ziekte): . 
A-klassérs (· 1 t/m 8l :. dhr,J ,Hop, tel.94,41 .59. . . 
B-klnssers (9 t/ra 15 :· dhr,0,Kortekans,.tel.67,40,40. ···· 
C-klnssers (16 t/m 23):'dhr,R.Becker, tel.55,.94.77, 

In noodgevallen kunnen de junioren nog· op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11.00. 
uur afbellen bij dhr:.a.v.d.Steen, tel.' 39.86.94. 

. . ' . AFI(EURINGEN: ,l)e junioren r.1oeten bij slechte weersomstandigheden fftoods do af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische inforraatios: worden hierover 
niet verstrekt. A1 kan nn 12.00 uur inforraeren, of de wedstrijd 
doorgaat. Tel, 66,13.14, 

KEEPERSTRAINING: Donderdag 17,00 uur voor'S,Bruens en F,Verbarendse, 
zaterdag 10.00 uur voor C-Harland on R.v,Wijngaardo~. 

IITI:T ELFTAL Vf,N DE WEEK 

Voor dit weekend zijn de voigende elftallen e_pgeroepen voor het verriçihten van 
diverse werkzaa• hedon, 
Lens 14: leider do heer S,Sandifort. ' - ~ . 
Lens 17: loidor de heer W .Michels jr. 
Welpen 1: leider do hoer!I,Zoun. 

Deze werkzaamheden zullen door jullie leider worden medogodoold, Zij, die op 
zondng aanwezig moeten zijn, worden verzocht zich ora 10,45 uur en om 13,QQ.uur 
bij dó bar in hot-klubgobouw to raolden. 

Samenkomst Lens 14: 10.45 uur, Kl b b. 
10 45

. u go ouw. Lens 17: . u~r, .. 

l/olpcm 1, zij zullen worden belast raet ho'~ verzorgen vnn de trainingsmaterialen, 
die-qp woensdagraiddag wordt gebruikt, Na afloop van hun wedstrijd wordt hierr.i'?o bogpnnen:. , · 

Volgende week de elftallen. Lens 15, 23 • 
• 

D E O P S T -E L L I N G E N: ==------===- ================= 
L:@TS 1 : L,Ba=s, C ,Böoseken, J .de Hilster, A,Jungschl1igor, Je.do Pagtcr, A,Schnoi

dor, G,Tromraelen, R,Zoun, R.v.Noort,' M.llcyrien (2x), L •. Koning (2x), 

LEiTS 2 ----
LENS 3 

LEbTS 4 

L:El'TS 5 

LENS 6 : 

L:El'TS 9 

P,Lojewnan (2x), J,v.Gastol. Leider: Dhr.C.Franko. · 
Samenkomst: 13,00 uur Lens-terrein. 

Als vorige wook (P,Lojewaan, M.Hoyncn, L,Koning 2x), Loidor: Dhr,A,v. 
Bagguo •. Samenkomst: 11.30 uur Rava-torroin. 

Als vorige week, met A,Mulder, zonder J.Janmaat en R.v.d.Moor. 
Ros.: ,\..Kloiwegt. Leider: Dhr,lf.N, Samenkomst: 11.30 u.Vorburëh-terroin, -- . 

Als vorige week (M.Magnce 2x). Leider: Dhr.A.Blok. 
Als vorige weck (P.Booms 2x). Leider: Dhr;J,Ileynon. 
Als vorige week. Leider: Dhr.F,Flumans. 
Samenkomst: 12.30 uur Lens-terrein. 

A,·.-,Velzon, E.Land• ar, P,Pcrreyn, R,v.d.Laan, P,Hop, M.Wolters, 
S,Erard, O,Eorst, A, •s-Gravendijk, C.Sohonkels, A.v.Kle0f, T.de Kok·. 
Leider: Dhr,H,Zoot. Saraonkorast: 15.15 uur Lons.:..torroin."· · 

LEl'l'S 10: "R,v,d.Kruk, J,Lausbcrg, J.Lustcnhouwor, M,Poporkamp, L,Roesink, 
J.v.Rijn, J.Brongcr, J,Brochard, IJ.de Niet, 'R.Hofr.ian, E,v,Luxemburg, 
P.Dcvilee. Leider: Dhr.N.Drabbe. Samenkorast: 15.00 u.Lons-torrein. · 



LEI.rn 11 ; .vrij. · 

',.LENS 12: P,v.J)omburg, H.Uding, H.Coli, P.v.Duyn, P.]lom, C.Lipman, R.Wijsman, 
F,Kortekaas, L.Lejewaan, D.v.d.Zwan, E,Hoveni R,Tokkie. Leider: 
Dhr.Bijsterveld. 

LENS 13 :---M.J>rins,. R •. Sand.e:rs, .. -M:.Zwedan-,--R,Zetz, H,G~Wubb.cn., - C-,Harhmd,. R, v .d.Boo-
gaard, R.Blank, R.v:Leedari, 'R.Hoppenbrotiwers·, !,!.Jansen • 

.. : .. J.tes .•. , .. F::K.ras~ J,eider,:,_,Dh..,.B.Oss.e,. -- ' ·--.•-
LNrn 14: ... A .-Hoen.s tok, ... H,-W.ubbe.n.,-.. J .Uassai:man.,.,.T--Mcro;rr:ia:n., --L,Oost-erveeP ,··ft.Klei

wegt, M. de Groo·t .. ,. H.Gr,,·,enewegen., ll,Ellinger, A.Koevoets, J .Speler, 
.A.etor.dijn. Leidcr:·-Dhr,Sandifort. ... · . __ 
_ Samenkomst:-:- 'c:zj.·.J5--uui.-Lens-terrein; ... -

-... LENS 15: .... vrij, . " . 
LENS 16 : __ .Als· bekend .. :Laid:or-•· ·llm:,o;Kor··~okaas., .. Samenkomst; .. J.?....00-u.ur -Lens .• 

•• ----- . • -• • .s,,·•- • 

. LEifS 1 7 :. . Als . .bekend. ~dor: Dh_r. w. Mi.eb.els-•. ..§.aiaenkoms t :._,.J0~;45-· = .verzamelen 
· in verbaml met la:antenakt-i,!'. 

LENS · 1.8.:.. . .. A 7.s --ba'lcend. Leide:i:-,.t-llill•, J..$:i.!.l)a ... :;::amt'.nkv!lls t1. _ 12.45 --uux Lens .•. ,•· --- •-•--r.~_,.,._,._ , ~-:-:.i-.., . 

LENS 19_; .. Als ... bÖkenct.:tei§._z!: Dh:c.!l-Verbaicends.e, 

• 
~ENS n: __ A.ls -bekÖ!'.)d., ... f~';:; _mû,.i,r .:v.d..!I'ol-." • .Samenkomsi:-: •·1"2 ,4:>'-üux" Lens.· 

LEHS 22: Als. ,.bekend" L-,ider-: ])b.r.A...Bau.man. -----~- ----- . 
--~Ei'TS _5.}: Als .bekend. Lei<ler~ . .Dhl.·..A.J3a.i:l.ning; .. · . . .,.,, ....... ___ ·• 

·• ~"· ... :,,..; .--·· .. 

PROGRAMMA PUPILLEN EN ~ELPEN -----=-... ____ ,,.,. __ _____, __ ,...,.. ... __...,._" ____ ,,,...,.... .... ,..,-
.PUPILLEN --•-.-~_....--.---
I':h'f'~.!&..2-;.3,=lJî ;i: __ 
12~45 uur Le;s 1 

_12. •• :.ö uw, .,c,..'.s .e .. 1•, 
12;45 uur Lens 3 · 
1 2-45--uu!' • Celeri·bas· 

---- ..... 

---~ .. A..D.0 .• -1 
·' -~Lens 2' ... · .. , 

IC.M,D.1 

""'' ,_ . 

.......... 

-·· ... 

V1 
Eri.,smuswe-g 
V2 " 
Leyweg 

-~-~--

A f" ·•r.o• lY. •.. ,: -.·.ur · die I!aghe 
11.45 uux · Lens 6 . .. 

3 •• Lens· 4- - ·. ~-
4 -· Lens 5 

-:: H,.M:-S·.II~3-

" ·" · Steenwijklaarr- ,, · 
V3 

r'~- ... 

rf. E L p E ·u .. ' ' --·---..... __ , 
k\!illRD~G_)-3·-1314->. .. ·-· . ,..-- , -

11.45 uur Lens 1. - Vias--,· 
','l .... CO . 2· ". uur ·v. C .• S. _- .. , Le:--,s• --c.· 

11.<''} uur G.D.s.4 · - Lens 3 

;6:~ ~~--. t:: 1 ··· •v · ·: ~~;~T:;·--
·,a.r;() u'.u:- --R.;.js_wijk--6-·-I.ens ··6 

AFSCHRIJVINGEN; ~- """.~';"---~--

-...... 

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

-· ..... - ---·-"v-1 .. __ 
·" .:· .. ,. ... ___ , .... - Deder.rsvaarweg . 

......... J<Jra.s.musweg 

. - - ... 

' .. '~. .... •· V2 
",,. ____ V2 

0 --
Sch~apweg~_Jp.jsw.i..jk 

......... --
· -~hriftelijk:. ·, ~-6/4;.,, .-,;;i.j_d_,a.ga.·rc::nd ·i 8.,.30 u= ,b:i,.j .. d,h.-i:,.G;v.d.S.teen,- ·Nunspee-tlaan. 303, ~-•-•-- , .. k 

'telefonisch;.'-- vrijdÓ.gav1•nd tussen 1 8. 45 en 19 .30 uur {ui.tsJ.uiteud "in. gaval van 
· · ,;j,,ekteJ, -·tel.66.13,..1.4,-KJJlJ:lgébom-,-,........ · 

In- :o.nod.gev.a.J,)..en 'ktml;len ,de pupillen en welpen n"•g· cp· zaterda:go&hi-end---1,ussen"9,00. 
en 9, 30 uur afbell~ •. ; Te) .• 66, 13 •. 14 .k;J.Jtbeebc,u:w. · 

,1}FKEUiillTGEN: Bij._ s]..,cb(e·•weersc.mstand.ig]i6den- steeds eerst ·de• afkeur-ings1lijsten· 
•.. 1:eedplagen. Staat. daa:t"'V bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "GOEDGE·

i'.EURD" , 'dan. steeds naar \"elrJ ... of punt van .samenJmmst. komen. IN DIT 
. GEV.AL l!!AG ER DUS NIET TELEF!JlfISC'"tl' ·woIDJEif GEINFORMEl!,""R.D N;\.iill· EVENTUELE 

,\.'FKE!JRill'GEI.i:. ' ....... 
; Staat. bij de. afk<,ti:i,ingsad.res:,en· bij "PupiJ.lon. en.-We·lpsnu· vero.eld: 

"ZIE .. AFKElJRilTGSLIJST", dan moet al.s-·vc.lgt worden gehllndald: Voor <le 
. thuisuedstrijden 010"t- juniorenlijst. worden _geraadpleegd •. Zijn. de 
-weds",ri;j.de!î ·van_;Lens"·9, 4 en. 23 goed,o:0keu:i:-d, 'dán gaa.n-•nok de Pupillcm -
en Welp,m•s-,«à.B trj jri.e•:. ,;p· -'ns· veld door.- Ui ts.111.iterui. ,·oor_ de, .. ui tirnd- 7 
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strijden mag in dat geval telefonisch worden geinformeerd, of hun 
wedstrijden doorgaan. ( Tel. 69. 1 3. 14. ) en wel . zaterdagochtend tussm'f 
·9.00 en 9, 15 uur. 

DE O PS TELL IN GEN: =====================-=======-
LDNS !'._:!_ 
LI':!JS p 2 

Lrrrn p ;}_ 

~!!!S P 4 

LENS p 5 

Lmrs P 6 

LDHS 1'T 1 

LI:!IS H 2 

LENS w 3 

Als vorige week. Leider: Paul v.d.Steen, 
Als vorige week, Leider: Rob I100fnagel. Samenkorast :_ ·11 .45 uur 
terrein. ' ' 

Als vorige week. Leider: 'Joop Meuleman. 
Als vorige week. Leider: Fred de Kleyn. Samenkomst: 12.00 uur 
terrein. 

Als vorige week (m0t F,Welling): Leider: Dhr.Jiopponbrouwer. 
Samenkomst: 11 .15 uur Lehs.-terr0in. 
Als vorige _we0k (m0t M-ll<:;lling) •. L0i,for: Coen Hooghiomstra. . . . . . 

' ' ' : · Als vorige w00k. Leider: Hans Zoun. 
Als bekend. L0ider: Guus lleynon. Samenkomst: 9.15 uur. 
Als vor~go week, Loider: Jos v.d.Ende. Samenkomst: 10.15 uur. 

Lans-

Lons-

LEHS 1'! 4 
~ 

-,j 

Als vorige week, zonder E,v,Dop. M.v.d,Boogaard-R.v,d,Boogaardt on 
R,de Kroon zie ook wel:eon=6• ; Leider: Lex v.d.Meer. 

!!_~HS w 
L~IS w 

5 

6 

Als vorige week, zonder M.v.d.Wallen. Leider: Dhr,J.Riemcn. 
A.Koks-R.v,Ovcrvest,E.v,Santen-J,Schuemie-J.v.d.Spiogol, 
E.dc Groot-M.Groenowogen-M.v,Houdt-E.Jager-M.v.d.Boogaard (2x)
R.v,d,Boogaardt (2x)-R.de Kroon (2x). 
Samenkomst: 9.15 uur. 

K;\.RNAVAL 

Een groot aantal.jongere Lens- en Kwiek Sport-leden hoeft afgelopen woensdag laten zien, dat er ook boven de grote rivieren en mot name bij Lens op een geweldige wijze karnaval kan• worden gevierd. 
Van 19,00 tot 21 .30 uur werd er stevig op los gehost op de muziek van de reconto Karnavalskrakers. Toen om·tien uur de kleineren weg waren, heeft de "Raad van Jl:" mot een aantal anders Lensers en Kwiek-Sporters de feestvreugde voortgezet on hot karnaval op een gepaste wijze besloten. 
Na daze avond zijn wc zeer zeker van plan volgend jaar ook voor de ouderen oen grootse karnavalsavond te organiseren, 

KaKa 
Pll.ASDTIIVE, -:;;;:==-===== 
Vrijdag 8 maart a.s. beginnen wc met de jaarlijkse Paas-klaverjasdrive, Tfo verwachten dit jaar een groot aantal deelnemers g ezi.en de reaktics op de zeer geslaagde Kerst-drive. We rekenen ook nu <>p de "oudere leden" gezien do opkomst van de seniorenavond van vorige maand. 
Dit jaar wordt er in tegenstelling tot vorige jaren niet over 5, maar over 4 avonden gespoeld gezien onze beperktheid in het kiezen van de vrije avonden. De data van de avonden zijn vrijdag 8 en vrijdag 15 maart, zaterdag 30 maart en zaterdag 6 april. Houdt U er dus goed rekening mee, dat er twee vrijdagen en tweo zaterdagen wordt gespeeld. · 
lio beginnen elke"avond om 20.30 uur, maar wilt U vrijdag a.s. om 20.00 uur aan-wezig zijn i.v.m. de inschrijving. · 
Dc.inschrijfprîjs is Fl.1 ,50 per persoon per avond. 

KaKa 
U0:8ffSDAGThlIDDAGKLUP ! ? ! ? I 
i",fgelopen woensd::ig zijn de laatste cocktailwedstrijden gespeeld; denk nu niet, dat er op woensdagr.liddag niet wordt gevoetbald. Wij gaan door tot eind mei. Blijf dus komen trainen en voetballen! · 
}Tordt een echt Lens-lid. 
Uitslagen: Real Madrid - Bayern München 

Barcelona 
Ajax 

- A.C.Milan 
- Feycnoord 

1-1 (vervangende uitslag) 
4-,J 
1-2. 



' 
,. Dit geeft de volgende standen in de poules: 

• Poule I 

1 ,Feyonoord 
2,Real Madrid 
3,Bayern M, 

Poule II 

1 •. Ajax 
2,Barcolona 
3,A,C,Milan 

E~!.:. 
18-10 
7-10 

"' 5-10 

E~!.:. · ii~~E.:. · 
14 - 10 
10 -·10 

6 - 10 

~~.:. 

8-
2-
1-

€,'.01. 

2-
3-
3-

verl. --
0 

5 
6 

6 - 2 - 2 
3 - 4 - 3 
1 - 4 - 5 

voor-tegen 

35 - 4 
16 - 26 
6- 25 

24 - 10 
19 13 

6 - 28 
• 

beste keeper resp. voetballer van deze kompetitie ziJn geworden, Hie de 
blijft 
wel). 
r.uio.:r. 

voor jullie voorlopig nog een groot vraagteken, (Wij weten het lekker 
Op 27 maart zullen jullie hiervan in kennis worden gesteld. Dus afwachten 

Op.deze dag worden ook de volgende finales gespeeld: 

Om de 3e en 4e plaats: Real Madrid - Barcelona. 
om de 5e en 6e plaats: l3ayorn München - A,C,Milan, 

De finale om de 1e en 2e plaats zal t.z.t. een voorwedstrijd worden voo; Lens 1. 
Op 27 maart zullen do prijzen worden uitgereikt. 
A.s. woensdac verwachten wij jullie weer ~!!Q@~~! om 13,30 uur op 't L?ns-tor
rein, waar Paul en Joop jullie weer bezig-züiïen-houden, met als klapstuk de 
wedstrijd F,C,Krukketas tegen Langzaam en Sloom, Tot woensdag ! ! 

I, V.B. 
NIEUWS VAN DE DAKO 

Vanavond (woensdag 6 maart) speelt het'Dames-olftal een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen A.D,O. om 19.30 uur. 
Verzamelen nm 19,00 uur, 

Zondag spelen de dames de belangrijke uitwedstrijd tegen Celeritas om 10.00 uur. 
Verzamelen in de Lens-kantine om 9.00 uur. 
Vrijdagavond trainen wc gowoon o.l':v. de Hr. Willems om 19.,30 uur. 

N Aanwezig om 19.15 uur. 

9 
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, . : .. . : DE LENSREVUE 

Weekblad' van dé_ VÓetbalv:ereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

NIElJWE LED:EN 

1009 J,D,F,M, Heebens (S) 

SUPPORTERS VAN ORANJE? 

v.Swietenstraat 30 63672Ö 

Onder verwijzing naar het ar.t.ikel-·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". 
ITet bestuur acht de bestemming van de te ontvangen gelden niet van dien aard, dat 
medewerking dient te worden verleend. · 

Het bestuur, 

STRAFKOMIHSSIE LllTIG EN SNEL , 

De speler Fr.Kortekaas (Lens jun.12) is wegens ziJn optreden tijdens de wedstrijd 
Lens 12 - Westerkwartier 6, gespeeld op 9-3-74, voorwaardelijk geschorst voor 2 
bindende wedstrijden, met een Jlroeftijd tot het einde van het lopende seizoen. 

De aan F,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 dè penningmeester 
van Lens worden betaald,· 

L!lTS 1 VERSLOEG 

OOK LUGDUNill~ 

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; Jle 
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 
word neergezeten. Integendeel LENS had 
beslist het beste van het.spel en drong 
Lugdu.num terug. op eigen helft. Er ont
stonden verscheidene fraaie kansen, 

De stand: 

1. Wilhelmus 

2. DHL 

3, LFC 

4. RKAVV 

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, Verburoh 

6. LE N S 

7, Bl.Zwart 

8. Lugdunum 

9, Naaldwijk 

1 o. 
11 • 

Texas DHB 

Lakwa 

12. Velo 

18- 7-6-5- 20 

17- 8-3-6-19 

18..:. 8-3-1-19 

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 
Zo ondernam Donald SchÖnherr een fraaie 
rush, die werd besloten met een lob te
gen de lat. Kort voor rust kreeg Jlonald 
toch zijn doelpunt, toen hij een strak'-' 
ke voorzot van d~·ver·opgckomen Peter do Jongh in het doel tikte. Met die 1-1 
ruststand kon Lugdu.num tevreden zijn. Na rust zette LENS het offensief aanvanke
lijk voort. Maar toen con, treffer uitbleef, zag Lugdunum kans het initiatief over 
te nemen. Verder dan enkele hachelijke situaties voor het heiligdom van Cees van 
dor Beek kwamen de Leidenaars echter niot. Het slotoffensief was vervolgens weer 
voor LElTS. ])at leidde eerst nog tot een afgekeurd doelpunt van Donald Schönhorr; 
Vijf r.ünuten voor -tijd plaatste Dick Brandenburg de bal op het hoofd van Leslie 
llazolzot, die de Leidse doelman het nakijken gaf. De voorsprong liet LENS zich 
uiteraard niet meer afnemen. 
Do overige resultaten waron niet al te gunstig, Blauw Zwart won niet geheel on
verwacht van Wilhelmus (3-1) on LFC versloeg RKAVV in eigen huis ( 0-1). Verburch· 
won moeizaam van Lakwa ( 0-1); JlllL deed hetzelfde bij Vel~ ( 0-1) en Texas behaalde1 
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oen verdienstelijk gelijkspel bij Naaldwijk (J-1.). 
!Iet ... g.e.drn.ng .. am .de .vierde "plaats- is~nu.,avre·l•·Zeer-groot-,geworden. • ............ · ·' : -· 
Verburch kwam gelijk met RICAVV, :. LEN:S st'aat dii,ar nil één punt achter, maar speelde , 
oen wedstrijd minder, ]iordt zoµdag de inhaalwedstrijd. uit tegen Texas-in winst 
omgezet, dan pr±;jkt LENS op de viêi~á:e· plaats': ·_ .. _ _·. ,-----··- .. . . . ......... __ De riäam ·1rrexas· zegt onzé"'sûpportêrii"'vö'1cfo'ëna.e ;·· . ' ... -
Ilot sproekt vanzolf, dat iedereen aanwez-ig zàl moeten zijn. om ons eerste naar een ----"'"'·''l,.._._.,.,,. .......... , ... ...,. .. ~,a,, ..•. ~-. -~···- -~- < • ' - ·--••·-•'" ···- -· ' overwinning to schreeuwen. 

RESTEREND PROGRAMMA 2e KLAS A. 

Ll}TS: 
thuis: rkavv-texas-wilhelmus 

RKAVV: 
thuis: -velo-w:j.lhelinus' 
uit': lens-naaldwi jk 

LFC: 
thuis: lakwa-velo 
uit: bl zwart-naaldwijk 

DHL: 
thuis: fü: zwart-naaldwijk 
uit: · lakwa-lugduntim 

\TIL:IBLIIDS: . 
thuis: lugdunurn-vorburch 
uj t i lens-rkavv 

V'.7,RBURCH: 
thuis: lens-bl zwart 
uit: lugd.-wilhelr:ru.s 

BLAUW ZWART: 
. ' thuis: lfo-texas 

u-it: .·dhl-verburch 

. "' ___ ,,,_ 

LUGDUNîrn_: 
thuis: dhl-verburch· 
uit, . foxas-wilhelmus 

NAALDWIJK: 

,i 

thuis: lfc-rkavv 
uit: dhl-vcla- ..... •--•· ·- .. 

LÀKWA: 
thuis: dhl-velo 
uit: · lfc-texas 

TEXAS: 
thuis: 

·uit: 

VELO: 

16ns-Iaia:i~velo· 
lens-bi zwart 

thuis: naaldwijk 
uit: lakwa-lfc-rkavv-texas 

·' 

. ' 

, ....... ·• -~-( do onderstreepte klubs zijn betrokken bij de strijd om de derde en vierde 
plaats). 

1T:,T DACHT=JE WAT=?_ 

- He _deze week weer met de rcdaktionele goedkeuring deden? Die gnven we aan 
tuee eerste elftallen. Lens 1 senioren en Lens 1 junioren, 
Lens 1 seniO.ren: vérdicnt deze goedkeuring,, doordat het voor dê vierde aèhter
ee)).volgende .. keer. als. overwinnaar uit het strijdperk kwam, · 
~_en~_· 1 _juµ_ioren, P!11fl-!l-:t. )1~:t. koploper. "Neptunus"~ op 1-1 wist to houden,._· 

Er met OI\_"! oud-j.cugdl;i.d Hari.s Cooman('l gebeurde? 
Hij werd oen talent in de mpderno,vijfkamp. Hij kwam zelfs in aanmerking voor hot· Loo v.d: Karforids. · · · · - ' ' 

- rir· na zatei-ctä.g ·weer eon welp bij is', die zelf zijn veters vast kan maken. -· 
- Ons .. alarmnur.uner is nu 4 x 2. Indien" alles volgens plan verloopt, wordt hot :vol-• 

gonde wook 5 x 2. 
- De :revko doet? Zij danken Mevr. Stràathof voor do gastvrijheid on hot hoeriijko 

kopje koffie, .dat zij kri·jgon bij hot samenstellen van de Lcmsrevue.· 
~ Van het opmerkelijke enthousiaste Lens-publiek'bij Lens 1 •. Komt û zondá.g.ook? 
- Over het omgekeerde van Lens? 

PROGRAMMA=SEN'IOREN'= VOOR=ZOlIDAG=11 f1JAART= 1914• .· 

14,10 uur ,.Toxas-DHB 1 
11 .00 uur. Lens 2_ 
12.00,uur .. O.D.B.2 • 
11,ÖO uur R,K,A,V.V.2 
12.CQ uur:. B.M.T.3 
10.óo· uur Scheveningen 
12.00 uur Olivoo 4 
14.30 uur Gr.W.II Vao 5 
11.00 uur Vorburoh 5 
14, 00 uur R.,K.A, V, V. 7 
10.ÓO uur Lens 11 
12,00 uur Lens 12 

Lens 1 . 
C.K.C,2 
Lens 3 

- Lens 4 
Lens 5 

5 - Lens 6 
- Lens 7. 
- Lens 8 

Lens 9 
- Lens 10• 

V1 G1 L 6/4 

Celeri~as 9 V2 G1 L 5/3 
Cromvliet 10 V2 G2 L 4/2 

Scheidsrochtèr.: 

II.Baak: •. , ·• 
· D,Bruijniks · · 
B. Arkoveld 

· a.· Kauderer 
G. Krabben ,: 
II.Kleine-Boes 
L.de Koeter 
.Th.v,Galcn 
A,W,Tak 
J, W, Gro'ss'auw : 
s.J.Fabriek• 
A.Loykons 



LIGGING DER VELDEN: ' 
Texas-D.II,B, 
O.D.D, 
R,K,A.v.v. 
B,M,T, ,,,. '_, 
Scl10voningoJ1 __ 

- hook W:.mlsdorporlaan-Buurtwog, Wasson:aar .' 
- Albardastraat (zijstraat Thorbockolaan), .. 
- Heuvolweg -:.thidsclîondam (Lijn 6) "" · ·~ ' --· '.î :- Hcngelolann t ~. ::".. · '. . ' . 

y - Houtrust ingan_g Hóµtrustwog naast· liallon 
Olivoo ~:· :.. 
Gr.W.II va:ê: 

~: :- Sportpark '.\.q.o Groene Wijdte 11·,.1'l'oordweg, Pijnacker• 
·•.:. Landscheidingswog; W~ssenaar . . . . 

Vorburch ·.· - Arkolwê'g, ?9,,.P9oldijk -
• •n _:...,H . . -· ... . 

V'illlZAMEL»î·: ... '1-••··,<•, 

Lens 3 - 11.~0 ~ur Klubgobouw Lens '.7-:..;. 10.45 uur Klubgaboiivi 
Lens 4 1 o. 45 !' 11 rr Le.na. 8 -. '. 13. 30 " · .rr 11 

Lens 5 - 11 • qo ,, 11 11 Lens 9 - 10,00 11 •· 11 11 

Lens 6 - .9: o_o_ ; ;\ : :8.'::Ae:r,ep\n#??,~-t.orre in Lens 10 - 1 3. 00 : " : "· 11 

D :S O P s· T · E L L I N G E N: 
:: . ' ~. ,·, ~- - , .. : 

Lens 1 on 2 worden door do trainer 

Lens 3 

als bekend 
m. P.v;a:;st~on 

Lens 7 

als bokond • 
m. R.v.à.~Bomt 

J ,Wit-ting 

Lons 4. 

als beke~ d. , 
A,Tim1Jor 2x. 
ook mot 8 ·r . .-. 

Lons 8 

als bekend 
mo·t A.Timmer. 

., 

Lens 11 k: 
·'.1".1 -, 

als bekend 

bekendgonaakt, 

Lens 5 

·: als bekend 
m. F,de· Kloyn 

. O.Kortekaas': 
on R.·sohol ten . 

· Lons 9 

Lons 6 

als bekend 
R.Scholton 
naar 5 

Lens 10 

als bekend als bekend 

Lens 12 

als bekend 
. •\' 

m. A :.Ueeremt .,+ .. -, .•.. ,. ,-.--·•• 
en .M,v.Wassem 

... -= '. _- ._: . . • . . . . '"\,' 

li.FSèHRIJVINGEN: ,Op q.e bekende ;tijden, plaatsen on onder do tele:f.nos. gepubli~ 
· ceerd in de Lens.:.revue~ van 9-1-' 7 4. 
H,H, Aanvoé:r'iie;:.;r'a.ierien 21ich zonder mankeren vrijdagavond tussen 

. 21 en· 22.00 uur'
0

:ih vorbinà.ing to stollen met Dhr.J.v.Wasse·m, tolof, 
68.65.11. 

1~.s. zondag zijn_·vanaf,9.15 uur de heren Ch.Bloks en H,Jacöbi en vanaf 11,00 uur 
dq.:heer .J ,v-,1'1'assem van do Seko aanwezig.· 

.• a • . 

·Ueg6ris:hei:ti~dià.eijk'i;liet-opkonen wordt G,Wouters dit seizoen niet meer opgestald. 
Voor vórweèr maandagavond bij de.Seko iq het Klubgebouw, 

~ . ' ' ' . . . . 
ZO!IBRA VONDVOETBAL: 

Ook dit j~r is de Seko van plan voór het Zomeravondvoetbal met 1 of 2 elftallen 
in ,te schrijven, Spelers, die interesse hebben om serieus hieraan deel te nemen, 
kunnen á.it'schriftelîjk uiterlijk vóór 25 ma=t 'aanstaande ~an de Seko.opgcveii, 
P.• a. Dhr,G. v.d •. Velde, Hortenrade 161 • 

. ~ : . ' . 

PROGRAMMA V.OOR ZONDAG ·24 MAART 1974, 

14.oo·uur Lens 1 - R.K.A.v.v.1 12,00 uur Postalia - Lons 7 
11,.00 uur Lens. 2 - Overmaas 2 10.00 ~ur Lens 8 - D,S.0,3 
14,00 uur D.H.C.3 - Lens 3 12,00.uur Lens 9 - Wippolder 7 
14,00 uur Lens 4 - H.B.S.4 14,00 uur Lens 1 q. - La.akKw. 7 
12.00 uur Lens 5 - Velo 3 10,00 uur H,D,V,7 - Lens 11 
10.00, uur Lon.s .6 - v.u.c.7 10;3(i uur Fl~mingo's 8 - Lens 12 

.. r· • , '. 

Uitslagen zondag 10 maart: 

Lugcl:uni.u:Î 1 ~ Lens 1 1 ~2 .. ,Lei,!J': 6 .- Gona 3 1-4 
P'ostdui ;'en 2 - _Lens 2 1-1 

1_' ' I"ons ,7 - Postduiven 2 2-1 
Lens 3 - T.O.G.B,2 2-1 Lens 8 - H,B,S ,,8 1-1 
Lens 4 .- Cele:i:'i tas 3 2-1 Lens 9 - Vredenburch 9 0-1 
Lons 5 · '.... Vredon öurch 9 4-3 Lens 10 - lfit Blauw 4 0-1 0 -

( 
,. 



4 

Spoorwijk 7 
Lens 12 

- Lens 11 
- Marathon 8 

LENS 2 TEGJ!N DE KOPLOPER 

8-o 
0-6 

Lens 2 hoeft het in do uitwedstrijd 
tegÓn nummer laatst Postduiven niet vor
der kunnen brengen dan een moeizaam tot 
stand gokor,1cn 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, waarv.in destijds, met .1-0 werd 
verloren. Iie andere weds,trijdon zij.n, 
Do Musschcn 2 - Gouda 2 . 
DHC 2 - St.Volhardon 2 
SVV 3 - VCS 2 
RFC 2 Postduiven 2 

LEffS 3 NlüST KOPLOPER DHL 
Lens 3 deed het voortreffelijk door 
titclgegadigdo TOGD 2 te verslaan (2-1 ), 
ICoplopor · DHL verloor van ODB, zodat 
Lens 3 nu mot"DHL gelijk is gekomen; 
cm dan te bedenken, dat DHL nog op be
zoek korat. TOG'3 staat er overigens rela
t~ef nog het boste voor, Zondag volgt 
do zware uitwedstrijd tegen ODB. Vorder: 
DIIL 2 - Westlandia 2 
TOGll 2 - PDK 2 
D'.IC 3 - HBS 3 

OVERZICHT SE!'HOREff LEffS 4 t/m 12. 

De ·stand: 

CICC 2 16 25 
vcs 2 . 17 23 
Feyenoord 18 - 20 
St., Volharden 2 16 - 18 
De Musschen 2 16 - 17 
Overmaas 2 18 17_ 
LENS 2 16 14 
DHC 2 16 14 
Gouda 2 16 14 
SVV 3 17 - 14 ...................... ;, .... 
RFC 2 17 14 
Postduiven 2 17 10 

De stand: 

LENS 3 14 19 
DIIL 2 14 19. 
ODB 2 16 19 
TOGB 2 13 - 18 
HMSH 2 17 18 
Westlandia 2 15 16 
PDK 2 15 - 16 
Scheveningen 2 15 15 
Naaldwijk 2 16 11 
DHC 3 13 9 
HBS 3 16 4 

~~~~-1 is ten opzichte van hot vorige overzicht nog steeds niet veranderd. 

' . 

! ! 

Nog steeds worden er te veel punten verspeeld aan zwakkere tegenstanders, 
Door de 2-1 overwinning van afgelopon zondag op "konkurrent" Celeritas is.ons 
4de ochtor wel verder weggelopen van de rode lantaarn, 
Lens 5 is na do bosp,:-e.ki)i.gen -.lfü.:;ir o.a. oen m1dere aanvoerder·. word gekozen -

ao."l een ·duidelijke opmars bezig. Zij bozi tten nu· do 5e plaats mot oen 
achterstand van 6 puntcm op leider A,D.O, 
Lens 6 heeft zijµ draai na de winterstop nog niet kunnen vinden, Do 2 eerste 

nederlagen zijn gevallen. De oors~e was hot vrijwel onderaanstaande Ar
chipel (2-1) on do tweede word afgelopen zondag golodon togen konkurront G.O,N.A,3, 
!fot 4-1 werden do ''bijna Kampioenen" afgedroogd, Lons 6 staat op de· 1 ste plaats 
mot nog maar 1 punt voorsprong op G,O,N,A,3. Er rostoron nog 7 wedstrijden, 
Lens 7 is een goede middenmoter. Eon gedeelde 6do plaats mot Co~eritas is.voor 

ons zev<:mdo toch oen redoli jk suksos. Afgelopen zondag wërd met 2-·1 go1-10n
nen van do Postduiven. 
Lens 8 , staat op oen zesde .. plaats. Dit is coµ. goed rosul taat, ICampio·onsaspiratics 

kunhon'dozo horen wel achterwege laten. 8 Punten achterstand - mot nog 7 
wedstrijden te spelen - op leider D.S.O, li;jkt ons wat to voel vrin•hot·goodo,·Af
golopon zondag word tolourstellond gelijkgesp,;,eld togon H.B.S. 8 (1-1), 
Ook Lans 9 hooft goon kampioonskanson meer. Zeker niet, nu mot 0-1 word ·vorlorên 
vm1 Vredenburch. Lens 9 staat nu op do zesde plaats; 
Lens 10 h<Joft,.lango tijd kanson gehad op eon van do 3 topplaatsen, Door oen 0-1 

nedorláag togen Wit Blauw 4 hooft Lens 10 con achterstand gekregen van 6 
punten op loidor Triomph. 
Lens 11 moet nog ·oppassen voor degradatie. Op nummer 11 hooft Lens nog maar 2·pun

ton voorsprong, Kom heren, doet u best. U kunt boter. Afgelopen zondag 
word r,1ot 8-0 verloren vm1 Spoorwijk 7. 
Lens 12 laat hot er con beetje • co zitten: Althans sommige heren van dit elftal.· 

Nadat zij 2 winstpunten ±n mindering waren gebracht wegens niot-opkomon, 
uerd afgelopen zondag ook nog eens met 0-6 verloren van Marathon 8. Dit elftal 
knn niet dogradoron, 

Averechts, 



ill:'l; ELFTAL VJ\N DE WEEK 

!Ict lijkt ons goed do gang" Vmt-,zakon rond on do bedoeling van heit '· 11,oltial van lfö 
week" uit do dookon to doen. 
Hot gaat orora, dat do spelers van hot "elftal v,d, -week" assisteren bij vorsohil
londo workzaamhodon op zaterdag on op zondag. Op zaterdag wordt do raoesto tijd · 
besteed aan hot ophalen van oudo kranten, raomonteol con zoor lukratiovo aktic. , 
(Doze wook bv, weer andorhalvo oontainor vol, Bravo, Gorard DÛivosteijn en zijn' 
helpers ! ) • , · , , 
Op zondag is het do bedoeling, dat oen aantal jongens helpt in do k,an.tino. 
Flesjes, glazen on kopjes ophalen, thee rondbrengen in do kloodlokalon, de spullen 
waar ophalen etc. Er zijn talloze klusjes, die het werk van de helpers achter do 
bar zeer vergemakkelijken, waardoor ook hier eon optimaal funktioneron wordt bo
roikt" Natuurlijk is, ,alles do eerste weken, vooral op zondag, niet zo s.oepel 
verlopen: niet iodoroon wist, wat to doon of zich waar to melden. Daarora do vol
gcmdo afspraak: 
De !Iocr Aad Bogisch, koördinator van "hot elftal .van de waak" maakt tijdig to~ 
voren raet do leider van hot betrokken olftal do. afspraak, welke taken on wanneer 
or raooton worden verricht. Hierbij gaan do gedachten uit naar hot volgondo schema: 
zaterdag: 
zondag 

krantenaktio en overige workzaa.r.ihodon: ongovoor.8 jongons 
ochtend 2 jongens on zondagmiddag 3 jongcms, dio in hot klubgobouw 
en bij do vcldcm· helpen. Zij hobbcm kóntakt mot degene; die de loid;ing 
heeft aèhöcr d,c bar on staan tevens, indien nodig, de aanwezige be-, 
stuurs- en/of Soko~lodon terzijde. Zij dienen zich dan ook steeds b?
schikbaar to houden., 

Mogelijke andere, inoidontolo workzanrahodon kunnen in ,:ivorlog mot do leider 
narden verricht, zoals materiaalonderhoud, rondbrengen folders van do kranton-
aktio, etc. · · 
Wij doen nogmaals oen beroep op alle jougdloden én op ·allo leiders hun spontmi.~· 
medewerking te verlonen. Heus, het is niet ongezellig on jullie bewijzen Lens, 
ook jullie klub, or een gowoldige diGnst moa, vooral in do drukke periode, die 
voor oµs ligt, 

RCVAflCIIE VAN LENS 19, TEGEN OOIEVAARS 7, 

Nadat Lens 19 wel 10 minuten had moeten wachten op de Ooiovaars 7, werd het toch 
oen leuke wedstrijd ert or werd enigszins ruw gevoetbald, maar do schoidsrechtor 
was daarentegen zoor attent; · · 
Alhoowol do tegenstander erg sterk was, gelukte hot Lens eon doelpunt to maken 
via Peter Brochard. Omdat volgens de Ooievaars de scheidsrechter niet goed floot, 
werd hot spel ruwer, maar Lens 19 deed 'dapper mee. Het iáàtsto dèel van do eerste 
helft ,•1-rerd grotendeels door Lens beheorst; alhoewel we in do rust met 1-0 voor
stonden,,. vond de ,leider, dat er slecht werd gespeeld. 
Do Ooievaars-kecp0r st.apte i;iot, de bal uit het strafschopgebied en ,dàt :i<erd gevolgd ·• 
doór een 'vrije trap,· die onderkant lat. er.in ging, maar de scheidsrechter zei, dat 
hij niot zat, Do aanval werd weer opgebouwd, Stefan Teunisson trok voor en Poter 
Br'ochard slaagde erin do·'bal naast te koppen. Later slaagde een Ooievaà.r-spelor 
crin dopr, te brekcm, maar Bas· Bruens dook mot zijn hoofd in de 'ooievaar zijn raaag,, 
Dientengevolge ging de,bal naast en,do Ooievaar vloekend in elkaar zakte. 
Nog een laatste wanhoopspoging werd-onderschept door de· verdediging o.l.v. Rudy 
Hess·els en de wedstrijd werd gewonnen met 1-0. 

lHÉUl-TS V:iJIT DE DACO, 

Zondag 10 raaart speelden,wij,de uiter
mate 'iJelangrfjke wed13trijd tegen Cele
ri tas. Als wij zoudon winnen, dan zouden 
wij op de 1e·plaats komen, echter wij 
vorloron, Met 10 daraes, waaronder 2 
nieuwelingen, sp0elden wij een verloren 
wedstrijd tegon'nr,1 Celeritas: 1-0 
word de uitslag, wat gezien do omstan
digheden ni0t slecht kan worden genoemd, 

,0 

De spelers van Lans 19, 

Vrijdagavond om 20.15 uur spelen. ,do 
Dames oen uitw0dstrijd togen Duindorp 

(als de weersomstandigheden dit toe-' 
laton). Dezo wedstrijd wordt geleid 
door dhr. Schuttonhclm. .~; 

_Verzamelen in het klubgobouw om 19.15 
uur. 
Dozo wedstrijd raoot natuurlijk wel 
,worden gowonnen, willen de dames nog 

, op do 1e plaats komon, ~us dames, 
veel sukscs. 

' 
5 



PROGRAMMA 

ZONDAG 17-3-1974, 

12,00 uur Lens 2 
, 14,00 uur Lens 3 

13,30 uur· Lens 6 

WOENSDAG 20-3-1974, 

.JUNIOREN 

- den Hoorn 1 
- Texas/D,ll.D.1 
- Rijswijk 4 

19, 30 -uur Lens 1 - Wilhelmus 1 

ZATERDAG 16-3-1974, 

14.30 uur Lisse 1 - Lens_ 1 
16.15 uur Lens 4 - Velo 4 
16 .15 uur CromvliGt 2 ,- Lens 5 
15.00 uur Lens 9 - D.n.c.5 
15,00 uur Lens 10 - Scheveningen 
15.00 uur Lens 11 - rr.1.1.s-n.5 
13.45 uur Lens 12 - s.v.G.w.2 

Lens 13 vriJ 
13.45 uur Wippolder 4 - Lens 14 

Lens 15 vrij 
13 ,45 uur A.D,0,14 - Lens 16 

8 

Terrein: 

V3 
V3 
V2 

Spekkelaan, Lisse 
V2 
Roderijkerstraat 
V1 
V2 
V3 -
V1 

Sohoenmakerstraat, 

Zuiderpark 

Delft 

13.45 uur Velo 18 - Lens 17 Noordweg, Wateringen 
15.00 18 uur Quiok Steps 11 - Lens_ Nijkerklaan 
13.45 uur Vios 11 - Lens 19 M,Stokolaan 
13,45 uur W,I.K,3 - Lans 20 Zuiderpark, 2e gGd, 
12,00 uur lifesterkwart,11 - Lens 21 Duinlaan 
13,45 uur Lens 22 - H,D,V.5 V2 
13,45 uur Lens 23 - Quiok 15 V3 

1J.:'SCHRI.JVINGEN: 

Sohriftelij~: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d,Stecn, Nunspeetlaan 303, 

Telofonisoh : vrijdagavond tussen 18.45 en 19,3.Q_uur (uitsluit.end in geval 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/m 23): _ · _ 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10.30 en 11.00 
uur àfbellen bij dhr. G,v,d.Steen, tel. 39.86,94, · 

:,FKE!JRINGilî: De junioren moGten bij slechte weersomstandigheden steeds de afkou
ringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt. De spelers van A1 kunnen na 12.00 uur bollen, of de 
wedstrijd doorgaat. (Tel.66 .13. 14,). · _ · · _ 

UIET-OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen de volgende spelers 
2 extra reserve-beurten: .J,Ruyters, R,Koevoots on D.Pronk, 

Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan do kompetitio
wodstrijdon. In dat geval blijft do VGrpliohting tot betaling van 
do kontributie tot hot-eind van hot seizoen (30 juni) gehandhaafd. 

Uegons herhaald. niet-opkomen word.en de volgondG spelers dit seizoen 
niet meer opgesteld: H,.Jansen en E.Gerritsen. 

KEEPERSTRAIUING: a,_s. vrijdag 16,45 uur voor S,Bruons, I.Kaffa on .J.v,Kleef. 
a.s .• zate:rdag 10,00 uur voor P,Driossen en .J,Bronger, 

Bij verhindering afbellen bij U,Drabbe, tel,no,29.24.96. 
"IIet elftal van de week" ================· ======= 
Voor dit weekend zijn do volgende elftallen opgeroepen voor het verrichten van 
diverse werkzaamheden: Lens 15 

Lens 23, 
Deze werkzaamheden worden jullie telefonisch medegedeeld, Zij, die worden opgeroe
pen voor de krantenaktie worden zaterdagmorgen om 10.45 uur in het klubgebouw 

. .,.-,; 
v~.:r:wo;cht. · , 
Voor zondagmorgen 10.00 uur word.en 2 spelers opgebeld: zij dienen zich dan aan de 

6 de bar te melden, 



Volgende w.eek 23-24 .rJaar.t, .Lons 9- leid.or J ,Zoet voor .de zaterdag en ,zondag 
' · ····· 16 leideI' 0 ,Kortekaas voor ·do kran tenaktie. 

Uelpon 1: leider llans Zoun, zal zaterdag 23 r.iaart na afloop van hun wedst;t'ijd 
o.l.v. dhr. Michels Sr. do trainin15sraaterialen gaan verzorgen. Door een r.iisvor
stand is dit zaterda15 j,l. fout gegaan. 

DE OPSTELLINGEN: 

!!~\L!. : L.Baar.is (2x), C,Böesoken, J,de Hilstor, ,l..Jungschliieer, A,de Pagter, 
A.Schneid.er, G.Tromr.ielen, R,Zoun, R,v.Noort, J.v.Gaste~, L,Koning (2x), 
E.Hoefnagel {2x), G.Blol~s(2x), Leider, Dhr. C.Franke. _ · . .. _· · 

LilifS ·2 

LENS 3 

LEN"S 5 

LENS 6 

Samenkons t ·, 1 3. 00 uur Lens-terre in. · 

J.Apperloo, G.Colpa, ll,Straver, P,Lejewaan, A.don Boer, L.Koning (2x), 
G.Bloks (2x), R,Lavooy, l~.Hoynen, E,lloefnagel (2x), 1~.v.Baggunr,- L. 
Baar.is (2x). Leider: Dhr.A.v.Baggui:l. 

R,Bertens, A .Heynon, R .Hulsemans, A,Kleiwogt, G .Lelioveld, M,Magnoo 
(2:x:), B.Ruitornan, F,Veeren, R,VerbÜrondso, R.v.d.Meor, P,de Wolf, 
P ,Booms ( 2x). Leider: Dhr. N.N. · ·· 

H.v.d.Broek, A,d.o Groot, R,Heemskerk, R,v.Iloek, J.Jiollink, W.v.d,Lin
d.en, R.v.Luxemburg, :P.Meyer, P.v.Rijn, J ,Slabbers, M,v,Wassum, M,Mag-
nee (2x). Leid.or: Dhr.B.Osso. -
Jl..v.d.Aar, Jl..Brouwor; lt,v.d..Berg, R°,Guit, A,Hoefnagöl, G.]Iogervorst, 
H.Keyner, F,Klos, E,Reosink, J,Tetteroo, J,Wijngaára.e; P.Booms (2x). 
Leid.er: Dhr.J.lleynen. Sar.ienkomst: 15.45 uur Cror.ivliet-terrein. 
E.Boor.is, P,Driessen, J.Iloutschilt, F.Jonker, R.v.d..Linde, E,Tounis, 
J.v.d..Voort, .J.do Waal, F.Woutors, F,v.Os, J,Ruyters, F,Magnee;
Leider: Dhr.F.Flur.ians. 

!!~lê_2 :" Zie vorige week, zonder B.do Niet. Leid.or: Dhr.J.Zoet. 
LDTS 10: 

LDTS-11: 

LENS 12: 

LEtl"S 13: 

!!~ê_]J:= 

LENS 15: 

STUUR JE 

LEN"S 16: 

LENS 17: 

LE!JS 18: 

LlillTS 19.: 

LEiTS 20: 

LENS 21 : · 

LEiJS 22: 

LEHS 23: 

Zie vorigÖ w·(iok, mot B.d.o Niet, T.v.Maron on II,Ud.ing: Leider: Dhr_ •. 
N.Drabbo. 

SCllRIJF IN VOOR DE KJ\.MPEN • 
Als bekend.. T. v .Maron zie 1 O. Lo id.or.: Dhr.Kouwonhovon. 

GA MEE OP KAMP. 

Zio vorigo wook, met W,Groen on M.v.Zl-red.en. 
ll.Uding zie Lens 10. Leider: Dhr.]ijsterveld. 

DE INSCHRIJVING VOOµ 1-TEERT IS VERLENGD T/M 1 MEI. 
vrij. M.v.Zwed.en zie Lens 12. Leid.er': Dhr.].Osse. · 

zie vorige wook, r.iet F.Oostayèn en T.J.Grimborg._Leid.or: Dhr.~~d:i,fort. 
Sar.i,mkorast: 12.45 uur Lens-terrein.: ~aders, gaarne .auto's! 
vrij. Oostayen on T.J.Grimberg naar 14. 

Kl.MPFORMULIER NAAR PAUL v.d.. STEE!T. 

Als vorigo week, mot J.Rier.ien, Leid.er: Dhr.O,Kortekaas. 
Sar,10nkomst: 12 .45 uur Lons. 

Als vorige woek, met R.d.e :Keyzer en c.v.Rij½:, , Ros·;: A,Koevoots. 
M.v.Bae-/l'Wll zie Lens 19. Leider: Dhr,H.Michelà. 
Samenkomst: 12.45 uur Lens. 

Als voz·ige week. Ros. : D. Prcnk. 
SamoJ2_ko~: 14,00-uur Len.1 •.. 

Leid.or: Dhr.J.Colpa: 

Als vorigo week, rJet M. v.Baggu.m. · .c •. v ,Rijk zie Lens 17, 
Leid.èir: Dbr.II,Verbarondse. Samenkomst: 13.00 uur Lens. 
Als. vorige weck. Leid.or: Dhr."R.Peters. ·samenkomst: 12,45 uur Lens, 
Als vorige w~•ek. _:Loidcr: DhrorT,v',d.'i'ol. Samenkomst: 11.00 uur Lens. 
P.v.d.Droek, P.v.d.Brand.c, R,Driesen, II.Erkelens, T,IIoogovoon, R,J. 
Raaphorst, R,J.M.Raaphors~, R,Wi,ingaard.e, It,llouwelinge, M.Kerkhofs, N ,H, Leider: Dhr.J,.]3ouo,m. ·;'. · · _ ···· · · · 

C.Cooneii.·, r;';·a:o Gruytor, R.de Haan, R,Ioperen, J.Kok, R,!Ö.eyberg, 7 
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L,v,Luxeraburg, T.Plugge, K.Straub, J.Vogel, B,lfieuwenhuizen. Leider,: 

Uitslagen: 

Pupillen: ' 

Lens 1 
a.s.c.1 
Lens, 3 
C0leritas 
die IIagho 
Lens 6 

Dhr,A,Banning. 

- A.D.0.1 
Lens 2 

- K.M,D.1 
3 - Len!3 4 
4 - Lens 5 
- rr~iLs.n.3 , . 

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

A-Klassers i, , Stand t/m 1. raaart '74 

Welpen: 

Lens 1 
v.c.s.2 
a.n.s.4 
L0ns 4 
Lens 5 
Rijswijk 6 

- Vios 1 
- L0ns 2 
- Lens 3 
- Rava 4 
-•B,M.T.2 
-· Lens 6 

1-0 
0-1, 
0-3 
1-0 
0-5 
0-1 

Gr,W.II Vac. 12 - 18 Quick stepei 14 - 25 
D0n Hoorn 14 - 1 7 Velo 13 - 21 
lfastlandia · 14 17 D.II.B.R.K. . 15 - 16 
Vredenburch 13 16 V'erburch 13 - 13 
nava 12 - 15 LENS 3 13 :_ 12 

. , v.u.c • . 15 - 14 Gr.u.rr vao· 14 • 12 
LE!:TS 2 15 -:, 13 Rijswijk 12 11 
Gona 12 - 12. Texa.s ·12 - 10 
G.D.S. 13 - 12 G.D.S. _13 .. -: 10 
G.D.A, 12 1 1 D.Z.S, 15 .,. 10. 
Nivo 14 10 St.Voorwaarts 13 9 

· Duin dorp S.V. •1,1- - 5 Vogel 

n.K.n.E'.o. 14 - 23 .. A,D.S, 13 - 22 
Schevoti:ingen 14 - 21 R.A.S, 12. - 16 
LENS 4 11 - 17 Die !Iaghe 12 - 14 
13,M,T, 12 - 15 LENS 5 11 - 13 
Vrodenburch 12 - 15 Quick .. 13 - 12 
Vólo 12 8 1-Tostlandia 9 9 
G.D,A. 13 - 8 R,v.c. 11 - 9 
n.s.o. 12 - 7 Spoorwijk 12 - 9 
Flamingo's · 13 7 Cromvliet 11 - 3 
O,D.B, 11 - 3 . rr,P.s.v. 2 - 2 

Ooievaars 6 - 1 

Stand t/ra 10 • aart: 
v.u.c. 
l'feptunus 
Katwijk 

,E.13.0,II, 
Lugdunum 
Wilhelmus 
V,V,P. 
LENS 1 

18 26 
15 - 23 
i§l 20 

_ ,_,.16 19 
17 - 19 
16 - 16 
15 - 15 
16 15 

S,C.Lisse· 18 ~ 15 
Q.N ,A. 15 - 14 
1s-Gravondeel 16 - 12 
L.F,C. 14 10 
s.v.w. 16 - 6 

Ui tslagcn Junioren: 

Zondag 10-3-1974• Rava 1 - Lens 2 ? 
Vcrburoh 2 '- Lens 3 ? · 
131.Zwart 3 '- ·Lens 6 ? 

Zaterdag 9-3-1974, Ne_ptunus 1 - Lens 1 1 - 1 
Lens 4 - R,K,D.E,0,2 1 - 1 
Lens 5 - H,P,S.V,1 2 - 0 

· Lens 9 V,U.C,7 0 ,- 0 
Croravliot 4- Lens 10 0 - 1 
Lens 12 - Westerkw,6 0 - 1 
Lens 13 · ~ Scheveningen 10 2-0 
V,V,P,9 ~ Lqns 14 2 - 3 

PROGRAMMA PUPI'r.LEN Ei'r WELPEN 
P U- PIL L,E.N 

ZATERDAG 16-3-1974, 

11 - 7 

Rijswijk 3 . 14 - 23 
Rava .. 13 - 20 . ~, 
131.Zwart 11 - 17 
LENS 6 13 - .. 15 
Quick Steps 13 .,. 13 
V0lo• 11 7 
R,K,A. V, V. 12 - 7 
Wit-Blauw 11 - 4 
Rijswijk 4 8 - 3 
Verburch 10 - 3 

Westlan~ià 13-Lens 16 
Loosduinen 6 -L0ns 17 
Laa.kkw.9 -Lens 18 
L0ns 19 -Ooiev,7 
L0ns 20 - Zw,Blauw 3 
A,D.0,19 -Lens 21 
Lens 22 - Rijswijk 17 
Lens 23 - Wilhelmus 17 

Terrein: 

1--1 
. 2--0 

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



12.00 uur Rijswijk 1 
1 3! 00 uur Lens 2 
12,00 uur Vios 3 

.. Lm::is.-1,. 
- G,D,S.ç. 

Lens 3 

· ....... 
. .... ;\.; 

· · i3';00'uiir'.•.:J:,èns :4. '. • :_ .'.--· :.ëi.onvliet 4 
1 2, 00 uur . Lens 5 .· .. 
11.45 uur "A:n.o.e· . 
l'f 'Ë L' P -E. i,{:~ · ~-- · . ;. 

Z,\.TERDAG 16-3-1974. 

11.00 uur G.D.S, 1· ·· 
12.00 uur Lens 2 
1"2.00 uur'· LcnS 3 ... ,, " 
11 ,00 'uul'. Ldns· 4 
10,15 uur· Rijswijk 5 
11.00 uur. Lens 6 

:,FSCiinIJVINGEN: 

•" - ,.JI ,-M. s .]! , 3 , .. , .. 
-' '-::. r;·dn~ 6 . ' 

' .. 
~ ·•-· . 

- L0lis'1 
- G.D.S.2 

•.:.. ~cfona· 2 

' . \: 

H • i , 

"' H:M.s-rr~f· 
- Lc,ns 5 

Vredon.burch,8 

"[Sc}.la,apw,eg, Rijr;rnijk 

. ;,~:stokölaim 

.......... -·· V:3'· 
.V3 
Zuiderpark ,· 

Er1+snmswog , 
V1 
V2 
v2: 
Schaapweg, Rijs".ijk. _ .... ___ 
V3 · · · 

Schriftolij!!:: v6ór vrijd:agàvond 18.30 uur bij dl:lr, G.v,d;Steon, Nunspeètlaan 3:i·:-• 

Telefonisch , vrijdagavond tussen 18,,15 en 19,30 uur (uitslui'tend in g~_;.al van 
ziekte), tel. 66, 13. 1.t Klubrre bouw. . .' _ _ • .. _ _ .. _ . . 

In noodgevallón kunnen do pupillen en welpen nog op ·zatordagoohtond tussen 9.]D 
en 10.00 uur afbelien. Tcl.66 .1.3 .14 klubgebouw. · 

l,FICE'JRÎN.Gmi:î: Îl~j slechte weersorastandig:\J-eden .steeds eerst do afkeuringslijstcn 
raadplegen. Staat 'daarop bij "Pupillen en Welpen". vernold: "GOEüiJl"·· 
KEURD", clan steeds na:;,,r VQld ·of punt van sancnkorast kor.mn, Il:T Dl'ë 
GEVAL MAG ER DUS MIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD JrAAR EVEi'T'l'ITT..·-
LE AF.KJ!,7JRINGE!'T '. , .· _ . . . . . 
Staa.t bij do afkeuringsa<j.ressen bij l'Pupillen en lfolpon" vorraeld: 

. IIZIÈ .\.FKEURDTGSJ:,IJS.T'.' , dan r;ioqt .als. vülgt worden gehandeld: Voor ~ :, 

. thui'swedstrijdon raoot . juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn do 
wedstrijden van, Lens 4, 9 on- 23 goodgokourd, dan gaan ook do Pi;.p~,1" 

. len- en. Welpen:-:we·dst.r:ljd,on op ons veld door. Uitsluitend voor d::,: 
,uitwedstrijden iaag in dat gev:11 telefonisch worden geïnforiaeord, · 
of hun wedstri;i.de;n ,doorgaan.(Tol.66,13.14,) en wol zatordngochi;~•11:~ 
tussen 9-15-on 10.00 uur. 

· • HIET--OPKOMERS: lfogens niot-opkoraèn krijgt de volgende speler 2 0xtra reserve,•· 
beurten: ·L.v.Leemron. 

Îl'îj h~rhaling vÓlgt uitsluiting van deolneraing aan de korapotit·,.:,,·· 
. wqdstrijden, ;In dat geval blijft do verplichting. tot betaling 

van de kontributio tot hot eind van hot seizoen (30 juni) go·
handhaafd. 

D E ·. , ó P S T E L L I N G E N : 
. - . --

LE]rS P 1 : 
. . T.v.d,llurg, R.Groon, R.v:d.IIoek, L,Jannaat, F,Lekhhon~, R.Lov0rik:::, 

M.Meorraan, R.Michols, !Lv.d..Nieuwonhuisen, F,Rons, M.Voenraan, 
M,v,Zwol. Leider:•·Paul v.d. Steen. Sanenkoras-t: 11.15 u.Lons-tcrroin, 

LENS P 2 : . R:v.lJag[;UL1, R,Bloks, F,lllom, R,do Boer, P,Eys, P.de Groot, O,Köno
nan, M,L03'1],,, K,Odonkirchon, R.y;,OostGI\, R,Radefuakor, M.Rutgers, 
II.Schipperen. Leider: Rob Hoofna[;el, 

LEtrS P 3 R.v.Dijk, E.v.d.IIarst, JJ.Honkes, G.do Kok, B.v.d,Kruk, M,R:1s, 
L:v.Rijn, P.Scholtes, E.Sw:1rt, F.TolenilCLrs, 13,'Voster, R.Wassernan, 

" " ~::1•(1sser1,1n.n·. I.eidor: Joop Meuloraan. Sanonkons t: 11 . 15 uu:t' Lons-terr, 

LEITS P 4 ·: R.lluys, D.Franken., R.Fror:\borg, R.de Gruytor, R.de Ha:i,s, P.Krol, 
H.Raaphorst, f.!,Ri01:ion, R. v.Ruyven, J .Schaoidor, J .v.Straalon, 
T.'f!q.ndors,•F.Welling (re). Leider: Pred do Kloyn • 

.... ~ . . . . ~ 

LF.:tTS P 5 : E,.J;luys,ori, R.Gimborg, F.I!ooghiorastra, B.Hoppenbrouwer, K.dc Kleyn, 
.J,Krij1,sman, M.Lustonhouwor, R,J,1:1tthijsson, E.Sandifort, M,Senton, 

, .P .':J'qttorc, F. Valkenhof, lLN oort. Leider: Dhr.!Ioppenbrouwer. 
•-' .. : . . . . .. - . 

LEi'TS P ': R.Arnold, G.llentvolzon, R,Eorgenhono1,01-arnn, R,Boolhouwer, F,Dul-
·:•·laart,·,F.v:Gorp, F,Y.d,Hoevon, .J.Hoo,'.;hienstra, I.Ovorklift, V.P:1g_u:,;r 

·, , 



L,Steemers, M,Welling, M,Uilmer, J,v.d,Zwan. 
Samenkomst: 10.45 uur Lens-terrein. 

LENS W 1 

LEN'S W 2 

Als vorige weck. Leider: il:ans Zoun. Snmenkomst: 10. 15 u,Lens~terroin, 

------
LENS 1-f 3 

LENS W 4 

LENS W 5 

Als vorig? week (R,Kanis zie ook W 6). === Leider: Guus Heynen. 
Als vorige week (M.llon en ll,Driessen zie ook W 6). Leider: === 
Als vorige weck. Leider: Lex v.d. Meer. 
Als vorige week. Ros.: L,v,Leeuwen. L,üder: Dhr.J.Riemen, · 
Samenkomst: 9.30 uur Lens-terrein. ----

Jos v.d. 
(Ende. 

LEtTS W 6 -------- A.Koks-R.v,Overvest-]!].v.Snnton-J,Schuemiec..J.v,d,Spiogel-E,do GrootM.Groonewegon-M. v ,Houdt-E.Jnger-M,llon ( 2x)-ll,Driesson ( 2x)-R.Knnin. ( 2x). · 

HOENSDAGMIDDAGKLUP Afgelopen woonsdng in or noch gevootbnld, noch gotrnind, 
Do volden stonden onder wo.tor. Dn1ror.1 znl do wedstrijd F.C,!Crukkotas - Lnngzanm en Sloom a.s. woensJ.a(l' worden gespoeld. llij afkeurinc; zal or wol worden getraind.on.zullen jullie in do knntine bozig worden gehouden. Tot n. s. woensdag. · · r.v.:B. 

LE!'IS P 1 - A,D.O, P 1 : 1-0. 
Procios.om 12,45 uur floot H:,,ns Zoun voor do eerste koor. Annvoerder Rinus lu:.J. é:.,c, toss natuurlijk weer verloren. 
Lens, dat 4-4-2 spoelde, veroverde al snel hot niddenveld. Toch kwam A,D,O. 2x goed door, toon Leo en Roy voor vèrr.ioend buitenspel bleven staan, Keeper Michc~. roddo echter eve~zoveel koer. 
Hierna was het een golijkopgnnnde strijd. Toch kwar.i Lens a:,,n eon voorsprOn(l', fü·-chol schoot uit nnar Frod, die op zijn beurt Mnrtin boroikto, die not hot gat j_,, •• dook. Deze liet oen voorzet los, die ineens hot goal indrnaido. Of de bal de dor,]-lijn· al wo.s (l'epassoord, is niet bekend, maar Micha schoot do bal voor de zokorhoici. nog even hard in do touwen: 1~. A,D"O. larnr:i nu sterk opzotton,maar door eon gr,m · diose inzet van vooral Frank on Richa1•d kon do achtorhoodo hot klaren, Do bui ton·spolval, die Tony steeds opentrok, slaagde ook boter. 
Vorder dan oc:n keihard afstandschot kwam A.D.O. niet, Het schot word echter in oorsto instantie door Michel mot oen rofloxbowoging (l'ostopt on daarna klom gopoJct. Do tweede helft zagen wc oen nog aanvallender A.D.O., dat vooral ovor links lam'.:! opzetten. Rinus had dit echter snol door on steunde zijn o.chtorhoode goed. Mot lange halen word geprobeerd de twee spitsen Hans on Micho. te bereiken, waar echter geen goal moor uit!a,am. Hans miste noes alleen voor do· keeper. In do laatste minuton kwam A,D,O. in zijn 5ohoel no.ar voren, niaar Michel hield zijn goal vak:ku.'1dic schoon, hierdoor vooral gesteund door Richard, die alles had, wat voor hot eoal kwar.i. Or.i 13.35 u.floot de goed leidende scheidsrechter voor hot einde. A.D.O. ,ro.s verslagen. 

SPORTKAMPEN Do inschrijving voor do sportkampen is verlengd tot en mot 1 mei, Wij hebben nog 5 open plaatsen voor hot B-klasso kamp in Weert van 7 juli t/m 13 juli. !Ict kar.ip llorculo, waar wc met 2 tèai:1s ho boon ingeschreven, heeft nog plaats voor 7 jongens. Deze. boidè teams gaan in do weck van 30 juni t/m 6 juli. Hot kar.ip in Leusden is gelukkig" volgeboekt. Hiervoor hebben zich 26 jonc:ms anngeraold. Wij vorwachton, dat ook do ::mdore kar.ipen vol koiaon. De mensen, die zi,;h hebben opgogevon, 'Verzoeken· wij om het (l'eld zo snol mo(l'elijk over to maken op es:,:r:o 7112 t.n.v. Algemene Bank Nederland N-.v., Don Hang, t.g.v. rokoning 51;28.11,26'i t.n.v. G.v.d,Steon. ·' · 
G.D.S,4- LEJ:îS 3: 0-3 (1folpon). Door hot niot-opkor.ion van Jimmy Grove on do ziDick, vnn Coen Hoefnagel kon welpen 3 ni-Gt !~omploot in hot veld komen; ,op hot laatste ncmont kwar.ion Rex·Kanis on Andre Kuiper do opencrovallon plaatsen innemen.Sinds do nieuwe indeling was hot elftal nog niet verslagen on vandang moest dus worden go·• tracht deze reputatie \TO.ar to maken. · 
~n do eerste helft waren wc voel otorkor, modo door het niet kompleet zijn van G.D.S,; de afuorking was echter zoór sloclit. Velo lmmion worden niet benut, door-dat enkclo jongens do bal veel to lang bij zich hielden of not icits te langzo.ar.1 wv..ron r.iet schieten. 

rîo. do rust, waarin Jos zijn. pupillen eYcn onder handen had gonor.ien, kwamen wedoron do kansen • 
. Ee1•st lrnar.i Lens nog good weg, toon oen doorbraak van G.,D.S. suksos schoon to krij• · ·:o 



< 

l 

gcm; Ivo kwar.i echter tijdig zijn goal uit on wist daardoor eon achtersto.nd to 
voorkor.ion., . 
Even later was hot Marco Bon, die na eon solo do keeper van G,D,S, het nakijken 
gaf: o - 1. 
Bij con van do volgende aanvallen kroeg Ton van Pruijsson do rol te pakken en 
wist mot oen afstandsschoot do voorsprong tot 2 - 0 to vergroten. 
Steeds maar weer was hot Lens, dat in de aanval was en kansen kreeg. Bij een 
van deze aanvallen kon Adri Franken, na goed doorzetten, de stand op O - 3 
brengen. · 
Hierna kwar.ion er_.:,j;g wel enkele kansen, r.iaar deze werden niet meer benut, 
~fo 3 wedstrijden ~::i.t LENS W 3 dus fier aan do kop: 6 punten uit 3 wedstrijden 
r.iet oen doelgemiddelde van 7 - 1 • 
Dit sukses is modo to danken aan do opkor.ist van enkele ouders, die steeds woor 
hot elftal naar grotere suksossen schreeuwen. 
Volgende weck, togen GONA, hopen wc nog moer ouders rond hot veld to zien, 

In oen gelijk opgaande strijd wist Lens beide punten op do Ilengololaan to houden, 
Voor de rust was Ra.va gesteund door do wind wat sterker. 
Lens toonde in do eerste helft iets to weinig inzet, wat misschien con gevolg 
w::i.s van hot feit, dat 3 spelers zojuist con wedstrijd bij welpen 6 hadden ge
speeld en van do velo afkeuringen de laatste tijd. 
In de tweede helft was do inzet beter en dat resulteerde al na 2 minuten in oen 
doelpunt van Herbert. 
Deze voorsprong is hierna niet r.ieer in gova~r geweest. 

Doorgaan zo 
-=;;;:;::;:;:;::;;;;;;;;:::::::::;: 

/ 
// 

/ 

/ 

/ 

Do leider 

Lex v.d,Mor 

I 
I 

I 

/ 
/ 

·:.-
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gen; Ivo kwam echter tijdig zijn geal uit en wist daardoor een achterstand te 
voorkoraen._ •. 
Even later was hot Marco Bon, die na con solo do keeper van G.D.S, het nakijken 
gaf: O - 1, 
Bij een van de volgende aanvallen kreeg Ton van Pruijssen de bal te pakken en 
wist met een afstandsschoot de voorsprong tot 2 - 0 te vergroten. 
Steeds maar weer was hot Lens, dat in de aanval was en kunsen kreeg. Bij eon 
van deze aanvallen kon Adri Franken, na goed doorzetten, de stand op O - 3 
brengen. · 
Hierna kwaraen er,,/:,g wel enkele kansen, raaur deze werden niet meer benut, 
lfo 3 wedstrijden ~at LENS U 3 dus fier aan do kop, 6 punten uit 3 wedstrijden 
met oen doelgemiddelde van 7 - 1 • 
Dit sukses is modo to danken aun do opkomst van enkele ouders, die steeds weer 
hot elftal naar grotere suksessen schreeuwen. 
Volgende week, tegen GONA, hopen we nog raeor ouders rond hot veld te zien. 

In oen gelijk opgaunde strijd wist Lens beide punten op de Ilengololaan te houden. 
Voor de rust was Rava gesteund door do wind wat sterker. 
Lens toonde in de eerste helft iets to weinig inzat, wat misschien een gevQlg 
was van het feit, dat 3 spelers zojuist een wedstrijd bij welpen 6 hadden ge
speeld en van de vele afkeuringen de laatste tijd. 
In de tweede helft was do inzet beter en dat resulteerde al na 2 minuten in eon
doelpunt van Herbert. 
Deze voorsprong is hierna niet racer in gevaar geweest. 

Doorgaan zo ==--::====== 
Do leider 

Lex v.d,Moer. 

11 

,. -· ,.,.,. 
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; D E LENS REVUE . ' Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

P A A S D R I V E ===============-= 
, ' ' 

Eerder in de Lens-revue hebben wij gepubliceerd, dat dit jaar de paad-drive. 
over 4 in piaats ·van .5 .avonden zou gaan, terwijl 2 van deze avonden op zaterdae; 
zouden_ plaatsvinden. Vooral dit laatste stuitte bij diverse mensen nogal op be--
zwaren. , 

1 

na enig overleg h!èJbbén wij toch 
een tevrefüm mee kan zijn: 

een oplossing gevonden, waar, daohten wij, ieder-

1. Allereerst 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 vervroegd naar vrijdag 29 
maart en vrijdag 5 april. 

Het is dus nu net zoals in de voorgaande jaren. Het is mogelijk, dat i.v.m. 
verhuur van veÏden en gebruik'vàn'klupgebouw de aanvangstijd op de vrijdagen 
naar 21.06,uur zal uitlopen, maar U .;,ordt wel geacht om 20.30 uur aanwezig to 
zijn, zodat ~e; ipdien mogelijk, gew~on op tijd kunnen beginnen. 
Dit voorzover hetgeen komen gaat. nu wat geweest is.! 

' • • • •. 1 

Allereerst zijn we U de uitslag nog verschuldigd van de eerste avond, toen de · 
eerste prijs· in .dë wacht werd gesleept door Baven-Brouwer met 5.493" punten. . . . . . ' 

Afgelopen vrijdag werd de eerste plaats 
met 5.659 punten. 
De stand na 2 avo~den in de kopgroep is 

behaald door het koppel Keetman-de Klo;y11 

als volgt: ! 

1 .-Witting - de Groot-
2.,Th.en A.Hoefnagel 
3, v.Gastel - de Wolf 
4. Brouwer - Beven 
5. Keetman - de Kleijn 

. . ! . 

10.555 pnt 
10.397 Il 

10.350 Il 

10.347 Il. 

9.976 Il 

De eerstvolgende avond is dus volgende week 
i 

vrijdagavond 
1 

WILHELMUS KAN ZONDAG PROJ.IOVEREN; 
OF NIET, NATUURLIJK •.••••••••••• 

De stand: · 

1 • Wilhelmus 
2. DHL 
3. LFC 

1 
4. RKAVV 

!~j 
5) 
1 ) 

(18) 

de 29e maart. 

KaKa, 

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••?.0 
22-14 

De inhaalwedstrijd ·'I'exas-Lens is niet -
helemaal geworden, wat vele supporters -
er misschien,van zullen hebben ver-. 
waoht. Dat kon nok moeilijk anders, 
gezien do groté belangen, die vo'or b'ei-· 
de p1oègen op het spel stonden·. '\To'o:rts -
bevond het kleine· Texas-veld zich 'al
lormirist' in optimale kondi tie, terwijl 
er ook nog een straffe wind stond van 
doel tot doel. · 

• • • ••••••• • • • • •••• • • • • • • • • ••• • • • f ~ h ' ,, • 

Lens begon met ·de wind tegen, waardoor 
Tcxas eon licht veldoverwicht kon heb
àon. Toch werden de wat meer schaarse 
aanvallen van Lens-boter doordacht op
gezet. Doelpunten kwamen er voor" 
rust echter niet. ¾fa -rust was ·het. al 

5. 
6. 
7. 
8, 
9. 

10. 
11 , 
12. 

Verburch 
LENS 
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- 4-2-12-11) 
17- 3-2-12- 8 

19-2 ~ 
30 ... 27 
25, .. 22 
18 .. ; ," 
16-2[ 
18-29 
12-JO 

heel gauu 0-1 vnor Lens.. 1-
Leslie Hazelzet kopte.een fraaie voorzet nog fraaier in. Texas moest toen wel. 
aanvallen en Lens werd tcruggedropgen. Jammer, dat er wàt: o~zorgvuldig wegwerken 
in onze verdediging èie' oorzaak we.rd van de gelijkmaker. Lens bleek hierna niot 
bij machte alsnog ècn voorsprong te nomen. 
De opstelling was:'Cèes v.d.Beek - Peter de Jongh, 
Ton Hop (Harry Brandenburg), Jan Englebcrt, Donald 
Nol Janssen, L:isliê Hazelzet, WJm Keetman. 

Fran.k Raaff, Hans Zoet - , 
Schön~e~r, Dick Brandonburg -



?. 

. - -~ -~-

Door dit resultaat.deelt Lens de vierde plaats met RKAVV en Verburoh, waarbij 
mag worden opgc,mo:rkt, .. dat .. deze .. beide· ploegen nog·als · 'tègëiisiander zullen funge:·0;1, 
De· köripöti'tieloider heeft wenr eens met de volgorde in het program gescharreld: 
zodat zondag Wilhel~~s op be2<oek komt, . . , , _ , 
De Voorburgers kunnen promoveren, als zij l of ... 2.punten-vergaren en RKAVV en Ve-:::-burch er evenveel:•vöräpeicn: îi'ë'fresterondo program ziet er als volgt uit: 

Lugdunum - Verburch 0-1) voor DHL, dat dus ook eventueel kan promo-

RKAVV - Velo l2-0) Wat van toepas-sing op Wilhelmus, geldt ook 

lfaaldwijk - LFC 1-2) · veren; Velo,'dat nu_wel bijzonder hoge nood· 
Lakwa _; DHL (0-1) heeft, zien wij oen punt weghalen bij RKAVV, 
El.Zwart -_-- _Texas (0-1) Lugdunum·moet van Verburch winncm kunnen. 

, Blauw Zwart krijgt een zware dobber aan Tmms; dat is maar goed ook, want Blauw Zwart is nog lang niet kansloos. Wilhelmus hoef·~ 
natuurlijk nog de schrik in de benen van de nederlaag tegen Blauw Zwart, terwij::_ 
Lens 1 vertrouwen kan putten uit het feit,. dat het al gedurende vijf achtere01,-· 
volgende wedstrijden ongeslagen is,· 

LEffS 2 PAKT EEN' PUNT. 

Ons tweede hield aan do wedstrijd tegen 
koploper - c.K.C.2 - 1 punt over. 
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. 
A.s. zondag moet ons tweede naar St.Vol
harden 2 toe, 

;llot resterende programma is: 
l .. 
'Do Musschon 2 - v.c.s.2 

"°Gouda 2 - C,K,C,2 
Postduiven 2 - D,II,C,2 

.lceyonoord 4 - R,F,C,2 

LENS 3 BLIJFT WINNEN. 

Do stand: 

1, C,K,C,2 
2. v.c.s.2 
3, Feyonoord 4 
4, De'Musschen 
5. St.Volharden 
6. Overmaas 2 
7. s.v.v.3 
8. LENS 2 

9, D,H,C,2 
10. Gouda 2 
11, R,F.C.2 
12, Postduiven 2 

17-11-4-2-26 
18- 8-7-3-23 
18- 7-6-5-20 

2 17- 7-5-5-19 
2 16- 6-6-4-18 

18- 6-6-7-17 
18- 5-6-7-16 
17- 4-7-6-15 

16-· 6-2-8-14 
17- 4-6,--7-14 
17- 5-4-8-14 
17- 2-6-9-10 

30-2:, 
24··15 
_34·-23 
23--27 
27-•2,c.'1. 
28-25 
21-2:.; 
21-21 

23--25 
11--:?0 
18--27 
16-33 

Het derde is van plan om kampioen te worden. Afgelopen zondag werd hot_sterko 
O.D.B.2 met 1-2 verslagen. 
Zondag komt medekoploper D,II.L.2 op bezoek en wij zien dan ook deze wedstrijd 
met vertrouwe~ tegemoet. 
Het resterende programma is: 

O.D,B.2 
lfoaldwijk 
Uestlandia 
H,!,[.S,H,2 

- Scheveningen 2 
2 - D,H.C,3 

2 - T,O.G.B,2 
- H,B,S,3 

, ' . . . . . . ' .. ' .. ' ..... . 

Stand: 

1,LENS 3 
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. Westlandia 2 
8. Scheveningen 

9, Naaldwijk 2 
10, D,H,C,3 
11. H,B.S,3 

PROGRAMMA SEf'TIOREl.i VOOR ZONDAG 24 MAART 1974. V-G-L 
î4.oo uur Lens 1 - Wilhelmus 1 1-1-6/4 
10.30 uur St,Volharden 2 - Lens 2 
11.00 uur Lens 3 - D,H,L,2 1,...1-5/3 
14.00 uur Lens 4 H,B,S,4 2-1-5/3 
12.00 uur Lens 5 Velo 3 2-2-4/2. 
10.00 uur Lens 6 v.u.c.7 2-1-_--6/ 4 
12.00 uur .. Pastalia 4 - Lens 7 
10,00 uur Lens 8 - D.S.0,3 3-2-5/3 
'12,00 uur Lens 9 - Wippolder 7 3-2-5/3 

..... 

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, 

Scheidsrechter: 

31-17 
19-10 
23-~0 

26-26 
28-21 
17-21 
18-13 
15-24 " 

15-26 
14-16 

9-29 

M,A,Vis 
M,E,T,Kuit 
E,J,Plooy 
A,P,Gourten 
A,G_.M,Romeyn 
y.J.S.Steenbergon 
Th,Kamp 
J.P,R,de :Boer 
A,Hanique 



14.00 uur 
10_,00 uur 
;ro.30 uur 

Lens 10 
H,D.V,7 
Flamingo I s 8 

' ' °' LIGGilTG DER VELDEN: · ,. · 

Lakwa 7 3-2-4/2 
- Lons 11• 
- Lens 12 ,. 

R"Rtuau.hJ.eu~D 
A"P"v-..d"Leou,.; 

: . 

· - Komplex "Duiyenstein" G3'intweg, Hillcgorsber,:. et.Volharden 
Po!ltalia 
!i.:i:l,V. 
I:1laraingo 1 s 

' . 

· ·_: waalsdorperlaan yoorbé.j 13un:dweg t.o. Ar:::h-"l'C L 
Zuiderpark 2e gedeolto 

- Sportpark 11 Prinsas Ir.e110 11 , Scho.ap1·rng, ( v0r~t,:ngJo_··:iocvc:.ztr . .rit1.
k1an), Rijswijk. 

VERZA~IEL:q]T : 

LG~S 7 
·:,ons 11 
Lens IQ 

10:45 
9.15 
9,45 

uur 
n 
11 

Klubgobouw 
11 · 11 

!! Il 

DE OPSTELLINGEN: -------------------------- ~ -----

... : ' 

·:.,., 

Lons 1 on 2 worden door do trainer bolccnd30:naakt. 

Lans 3 

2-l;;:; bokcnd 

G.:tfl..r:10 verslag 
voor do Lonsrevue 

Lens 7 

Lens 4 
al:, bokend. 
Rcs .. : E"Fo~n1doo 

Lena 8 

a.ls bekend als bekend .n.lo bckGnd 

L'3nS 10 

als bekend 

Lens 11 

als bekend als beko::i.::. 
m. A.IIocrcnc 

Lens 2. 
als bokond 

· m.T ,Hoorschc:.p, 
R,Scholtcn 

en F. do Kl0J'!l 
· V crzrmol.cm 11 , 00 1D.:c, ----·- --·. ' . ' 

Lens 9 
als 1iekoncl, 

.t'..lt7 S>JHR.IJVJNGEN: Op de bekond0 tijden, plo.n.tnon en -onder de: to.J.Gf~1\0S e. · in J.~ .! 

? 

Lens-revue ,; an 9 j::rnu:1-:ri 197 4 gepubliceerd. 1: ,]; , a:mvoe:rdc,:,, 
Worden ·verzoc_ht zich .~oncler ran,:gkc-ren e.. .. s ~ -vriZè..at tussen 21 or: 
22,00 uur in vnrbinding to stellen met Dhr.J,·,r,':[.1::,c.00, tclef, 
68.65.11. . ,·· · :'· ,,.· • 

V,:.,r, de Scko zijn a:s. zondag vcinaf 9, 15 uur' d.o horen W ,Hichcls,· Ct.Illoks 0:1 

II~Jo.cobi en vanaf' 11"00 uur de h0r011 J"v"1•!'nnsor:i e!'l G.J3oumn.n Op het -... -~'id n.2ns::e-z·i::. 
. . .. · . . 

lTIET-·OPKOivlEN: W0cons niet-opkomen o.fgolopc,n zondag wordt D~Fconè.ç,e 2x a~.s r::,., 
s0rvo in het 4c elftal opgctateld. Voor vorwoc2· op 1:1ac..:1d11eav0na 
bij_do Seko, 

D0 Seko maakt de l'!.lI.aanvoerdcrs erop attent, do.t. or voor hot koc1~Jlotoxon -;•:,:-,, ,,,u 
olf-:Jallen er i~ _geen liovn:l ~onder mod"0·110tcn vi."'1 ~.en Seko~id cca bc:rqep m~g· ;T:J:r.':-:1)~ 1 

gcdao.."1. op junioren van -,.;olk junio::-cnel.fta.1_ clan_ oo_f,:., 

VOORLOPIG Pl'OGRAMMJ\. SEtHORErT ZONDAG 31 M:li.ART 197 4, 

·1-2--3 nog niet bekend, 

11"00 uur Den Hoorn 2 Lens 
12 ,45 UUI' Tedo 2 Lens 
12.00 UUl' Vios 5 Lens 
·12,co 

·, '• . 
Zwart ··_·_:·Lens uur Blauw 7 

' 10.00 uur Lak:wa 8 -· Lonn 

m. tslageh zondag 1 7 ieaart, 191:1: 
'l'cxó.s,, D.II.B.1_ ·,.· 
Lcnn f2 •' .• · , - ; ' 
o.n.n.2· 
n.rc:A. V. v: 2 
D ,'~1! .. T" 3' 
Jc110v0nin{:0n 5 
Cl.i-roo 4 

.. 

- Len,i 1 
.,.;, .C,K.C.2 

-.Lens 3 
Lens 4 · 
Len.s 5 
Lens 6. 
Lena. 7., 

,, 
't 

5 
6 
1 
8 

' 

i ... 1 
0--0 
1-2 
5-1 
C,-J 

12.00 uur D,Il,B-,R,K, 3 - L'Cns 9 
12,00 uur Cromvliot 7 - Lens :o 
10.00 uu.r .• Lsns _11 .. - Gona (, 

1L3O uur Lens 12 ·• · ··- Rijsw~. jk 9 

"· G:c.W<Vac II 5 
Vorburch 5 
::l.,K.A,V" V,7 

Lon::i 8 
~ Lens. 9"i 
- Lbnn ,to 

.. u:. ~.-~).:: i.u '_ : 
6-{l 

Ü••--Î 

Lens 1 1· afgokoaru. 
LE'i'.(IS 1-2 afgok0urd. .. 



• 

- Hot nieuwe alar=ummer van Lens is gcmordon ? ·. 
- Wim Krol dankt mede namens zijn vrouw en de wederzijdse ouders allen, dio 

hebben r.ieegedr:i.gen or.i hun huwelijksdag tot een onvergetelijke 
... 

dag te rr.a~'\.o .J , . 

- Ronald en Thon. Roodbol nóomon samen eon zoon krijgen, Liefde. Arjan is h1::.,.1 
n.n.nwinst. Ronn.ld en Then.·vn.n harte gefeliciteerd mot dozo jonge telg. 

Oh jn., het nieuwe n.lar=umr.ior is: 22221, · 

- Joko Berkhout en Peter Hop zijn vn.n plr:m om op 30 mn.n.rt n..s. to verloven. 
U kunt het gelukkige stel dn.n feliciteren vn.n 17,00 tet 19,00 uur in do 
"Morgenster", Melis Stokoln.cn 301. Joke on Peter, van harte gofelicitcoril, 

- Er mot de· bromfiets vo.n Tinus go beurde ? Dio word op tluarlichté dag ·gos--;:-o]. .:· .. i 

Uil diegene, die hot vervoermiddel va., Tinus hooft "geleend", zièh bij 'I'jnu:; 
molden. · · 

- Er bij Lens niet moer belangrijk is? Een grensrechter. Dat kost tenslotte 
r.iaar ,ijf gulden. 

- Als iedereen nu eens "z'n oude telcfoonbook meebrongt, zo wegen nogal niet r.i. .. ::;; · 

PROGRAMMA 

ZONDAG 24-3-1974, 

JUHIOREN ·---

Lens 2 vrij 
14,:30 n1r Rijswijk 2 - Lens 3 

Lans 6 vrij 

~u~o=~'N~.S~D=A~G,_=27~-~3~---'-'1974 (kompetitie) 

Terrein: 

Schaapwog, Rijsuijk 

'19,30 uur Lsns 1 - N eptu..,us 1 , V2 

DENK Ju\l:J DE KOlTTIEBU'I·IES 

'--"--2~3-3-1974, ZATERDAG 

·:4.30 uur 

16. 1 5 uur 
16 .15 uur 
16.15 uur 
16 .15 uur 
16. •i 5 uur 
15.00 uur 
15 .oo uur 

15 .oo uur 
13 .45 uur 
12.30 uur 
12.30 u= 
13 .45 uur 

13.45 uur 

Lens 1 - Lugdunu• 1 
Lens 4 vrij 
Lens 5 - A,D,S. 2 
D.H.L.8 Lens 9 
Lens 1 0 Loosduinen 
Lens 11 - G.D.S. 7 
Quick 7 Lens 12 
Lens 13 - Tedo 2 
Oliveo 6a - Lens 14 
Lens 15 teruggetrokken (zie 
Lens 1 6 · :b. H.C. 1 0 
V. U. C • 1 5 - Lens 1 7 

V1 

V2 
:j3rasserskade, 
V1 

Delft 

V3 
Sav.Lohmanlaan 
V3 
Pijnacker 

overige elftallen) 
V2 

Lens 18 Vredenburch 17 
Loudonstraat 
V2 
Vrederustln.n.n 
V2 

H,M.S,H.10 Lens. 19 
Lens 20 - IC.!,1,.D,6 
Lens 21 vrij 
Lens 22 
Lens 23 vrij 

- Bl.Z1mrt 15 · V3 

GA !.IEE OP ICAIIJP 

ZIJN DE KONTRIBUTIES AL BETJ"1\.LD? 

Voorkom opnaoe van de naam in è.e wanbetn.lcrslijst ! Betan.l nu!!!! 

,~FS CHRI JVTIWEJ : 

Sohriftelij~: vóór vrijdn.gavond 18.30 uur bij Dhr.G.v.d.Steen; Nunspe~tlan..1 ;C·'.. 

Telefonisch vrijdagavond tussan 1'8.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval ,, ··. 
ziekte): A-lclassers ( 1 t/m 8): dhr.-J.Hop_, tel.94.41,59. · 

J3-klassers (9 t/m 15): dhr.O.Kortokan.s, tol.67 .40,.:,0. 
C-lclasscrs (16 t/m 23): dhr.R,Becker, tel.55-94,'/7• 

In noodgevallen kunnen de juniore,1 nog o:p zaterdagochtend tussen 10. 30 en 11 .. : .· 
uur afbollen bij dhr.G.v.d.S'Gocn, tcl.39.86.94. Voor A1 geldt de nfkeu:c-lngs.U; · 
niet. Bel na 12.00 uur of do weà.strijd doorgaat. Tel.66.13.14. 



' 

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

AFKEURINGEN: De .Junioren moetc..:11. bij .slechte weersomstandigh,eden st'èe~ds de af,, 
keuringsli·jsten raadplegen. Telefonische· inforcaties 'iroi-den hi.èrov971., 

· niet vorstrokt. . ~ .. -::::,, ·-~----
NIET-\OPKOMERS: Wegens niet-opkomen vo'r:i:g ·weekeind krijgt· de volgèiidil°-iipeler 

2 extra reserve-beurten.: M~)?rins. .:,. · f_:\ ·: 
Bij herhaling volgt uitsluiitn.g v:andeelneming aan de kompotitio
wedstrijden. In dat geval blijft do verplichting tot betal:l,ng 
van d·e kontributie-·•tot hot oinil. van hot ~eizoen (30 _jlllli) g}i;
handhaafd. 

KEEPERSTRAINING: donderdag 17 .no uur voor R.v.]er13enhencrgouwen en F.Verbarcfödifo, 
zaterdag 10.00 uur.Voor C.Ha.rla.nd en p.H~emskerk. 

EEN, TREURIG BERICHT 
l'Togens tussert'tijds"boda.nken"va.n· enige spelers en het niet opkomen van enkele 
anderen word de situatie voor onze n~olftallon, die toch al niet zó best was, 
nog slechter. Noodgedwongen hebben wij de K.N.V,B. moeten vragèn het 15e elftal 
terug te trekken. De overgebloven spelers.zullen bi,:j c.en van de andClre ol;ftallCln 
wordCln ingedeeld. ·Hierdoor zullen wel eens meQr spelers extra reservebeurten 
moeten vervullen. 

HET ELFTAL VAN DE WEEK =--===-=-----========= 
Voor dit weekend znl het elftal Lens 9, leider J.Zoet, worden opgeroepen voor" 
µet verrichten van diverse workzanrahoden, voor de zaterdag en de zondag, 
Lans 16, leider O .Kortekans, voor. de- krantena.ktie. Samenkom1,t· 10 ,45 uur· irï liët· '·: 
!Clubgebouw. · 

"
Volgende week 30-31 maart, Lens A 4, leider de heer A.Blok, voo.r"het verrichten'. 
yan diverse werkzaaraheden voor ,do zaterdag on zondag. .. 
Lens 18, leider de hoer J. Col pa, voor do kra.n tenaktie. sa.menkoms t voor beide 
elftallen, 10.45 uur, klubgebouw. 

.. 
Voor zondagmorgen 10.00 uur worden 2 sp0lers opgebeld: z:i,j di0nen. zich da.n aan. 
de bar te melden. • 
DE OP S TELLIN GEN: -=-=====-=-=-================ 
LENS 1 

LENS 2 ----
wordt maandag/woensda~11v:~rid bekend g_~.élcQ.kt, ... Leidól'.'1 Jlhr;c~F..ranke,- ....• 

vrij, 

!@!!2_1 
LI!J!2_2 
!@!!2_§. 
B!~-2: 

DENK AAN J)E KONTRIBUTIES, 

als vorige w0ek, IJet J.Janmnat (P,Booras 2x), Leider: Dhr,N,N·, •• Samenkomst: 14,.- uur RijS"Wijk-terrein, • ' 

vrij, . . 
• 

Als vorigé weel,t, met lf .v. d.Linden (P,Boo• s 2.x) •. ·Leider: :p~.J ,Heynen 1 

vrij. 

Als bekend. Leider: Dhr,H,Zoet. Samenkomst: 15·,·ÖO uur Lens-terrein. 
(Zie bij "Hot Elftal van de Week") GA MEE OP KAMP, ============== 

LE!!ê_lQ: Als bekend, Leider: Dhr.N,Drabbe, 

LENS 11: Als bekend, Leider: Dhr,N,Drabbe, 

SCHRIJF .IN VOOR WEERT. HET KAN NOG •.. , . . 
LENS 12: Als bekend, Leider: Dhr,H,Bijsterveld;. ••·•· 

Samenkomst: 15,15 uur Lens-terrein, 

GA MEE OP !Ct.MP. 

LENS 13: Als bekend met ·R,J.van Eldercn. Leider: Dhr,B,Osse. 
Samenkomst: 20 min. voor de wedstrijd aanwezig, 

LENS 14: Als bekend, mot Oostayon on P,J,Dullaart. Leider: Dhr.S.Sandifor~. 
Snmenkomst: 13,30 uur Lens-terrein. Vaders met Auto's 1 ! 

STUUR JE WlPFORMULIER OP. MELD JE AllN, SNEL,· ----
I,ENS 15: P,J,Dullaart en Oostayen zie Lens 14. R.J,v.Elderon Lens.13. r:; 



.7 .t. 
, , . :.,,,, _ :: DENK AJIN DE J{ONTRIBUTIES- • ., ; ; r;. : ,:·:,:;• :- .i "l: 

~~_1f:,, t;J:s:bekcmd.- Leider: Dhr,0,-Kortekaas. (Zie bif''het El:ftal van de 1feek'1 ), 
',:.... ~. - !\ 

LENS 17: Als vorige week, met C,v,Rijk, GA 'MEE-OP KAMP. ;, 
. ·~ .. ,!, ~ . Leider: .Dhr.W,Michels. Samenkomst: 12,45 uur Lèns. · · '· -·- ··· .... 

Als bekend. Leider: Dhr,J',coipa, 

GA. MÈE. Nlil'.R BORCULO 
'•. 

,, .. 
LENS 1 . .9: .i'Al$ vorige week, met M.v.Baggum, Leider: Dhr,H, Verbarendsc. 

Samenkomst: 11.30 uur Lens. 

. DENIC·,Ji:AN .DE. KONTRIBUTIES. : · 1 . . _;_:..:,: .': . 
LENS 20: Als bekend. Leider: Dhr,R:Peters. · 

" ' ' 
~ij. F,Bauman. ) 
· G.Jansen<) 

•Er is nog plaats vrij voo"rBorèuiO •. .. 
LENS 21: 

zie Lel)-S . 2~ •. .. 
P,v.d,Broek, P:v,d.Brando, R,Dri~s~~n, II,Erkelens, T,IIoogoveen, 
R,J,Raaphorst, R,J,M,Raaphorst, R,Wijngaardo, R,Houwelinge, 
M,Kerkhofs, F,Baumo.n, G,Jansen, Leider: Dhr.A,Bauman, 

GA MEE OP KAMP -- . -----------
LENS 2~: •Vrij.·. 

P R O G 'R ·A M MA. P U P I L L ·EN EN W E L P EN 

PUPILLEN 

.ZATERDAG 23-3-1,T4, Têrréin: 
12.45 uur Lens 1 - Cromvliet 1 V1 
.12, 45 uur die Ilagho - Lens 2 Steenwijklaan 
12.45 uur Lens 3 - die Haghc 2 V3 
12.00 uur die Haghe 3 ,.. Lens 4 Steenwijklaan 
12.45 uur Spoorwijk 2 - Lens 5 Hongelolaan 
11 .30 uur Lens 6 - dio Hagho 4 V! 
DENK AAN DE KONTRIBUTIES • 

ZIJN DE'KONTRillUTIESVOOR·DIT KWARTAAL AL BETAALD?. 
Voorkom opname van de naam van Uw zoon .in .do. 1ianbet.alorslijs-t, 
dus betaal dirokt do verschuldigde kont:cibutiel-.!-!.!- ... -- .... 
HELPEN,. 

ZATERDAG 23-3-1fî4, 
12,00 uur 
10,45 uur. 
10,30 uur 
11,45 uur 
12.00 uur 
11,00 uur 

Lens 1 - R,A,S,1 
Quick ~-. __ . -·Lens 2 
G,D,A,3 - Lens 3 
Ooievaars 2 - Lens 4 
Lens 5 -·R,V,C,5'.:.,_ 
Lens 6 ' - Quick 7 · 

DENK .lAN DE KOUTRIBUTIES. 

AFSCHRIJVTITGEN: 

'.•" . 

V1 
Sav,Lohraanlaan · 
L,Hoofdstraat, Loosduinen 
Zuiderpark 

·v3, 
V3 

•• 

Schriftel:!:;i_~: v66r vrijdagavond, 18,30 uur bij dlîr.G,v.d.Stcen, Nunspeotlaan 30.}1 • -- 1 • • . 

vrijdagavond tussen _18,45 en 19,.30 uur (uitsluitend in geval V!lJ:l " 
ziekte), tel,~• 13, 14 ]Çl.ubgebouw. . • · - ;:·. · · · ... _ .. .-.: ... • 

Telefonisch: 

In noodgevallen kunnen de pupillen en :welpen nog op zaterd~gochtond_ tussen _9_.JQ ___ Qll 10,00 uur afbellen. Tol,66,13,14 klubgebouw, 
AFICEURINGEN: Bij sloéhte wecirsom~tan:dighcdon steeds e.erst do afkeuringslijston 

raadplegen. ·staat da=op bij "Pupillen en Welpen" vërráeid: "GOEDGE• 
KEURD" , dal?.. êtqeçls naar ·veld--of punt van samonkoms t k?mcn. IN ·DIT·--' 
GEVAL MAG ER DUS NIET' TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD'·UilR EVENTIIELE 
AFKEURINGEN. '!._ Staaii ·bij de afkeuringsrÏdressen bij "Pilpillon ·en .Wel:P!fil" vermeld• ~ 6 " ·-··· --··· 



1 

"ZIE AFKEURilTGSLIJST", dan moet à.ls volgt worden gehandeld: Voor do 
thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden goraadploogd. Zijn de 
wedstrijden van Lens 5, 11 en 22 goedgekeurd, dan gaan ook do Pu
pillen- en Welpen-wedstrijden op ons veld door. 

• Ui tslui tond voor do ui twodstrijden raag in act; geval telefonisch wordo.1 
geïnformeerd, of hun wedstrijden doorgaan,(Tel,66.13.14,) on wel 
zaterdagochtend tussen 9.30 en 10.00 uur, 

DE OPSTELLINGEN: ============================--
LENS P 1 Als vorige week, Leider: ·Paul v.d.Steen. 

LENS P 2 Als vorige week. Leider: Rob Hoefnagel. 
Samenkomst: 11,45 uur Lens-terrein. 

LElfS P 3 Als vorige week. Leider: Joop Meuleman. 

LENS P 4 Als vorige week. Leidor: Fred do Kleyn, 
Samenkomst: 11.00 uur Lens-terrein. 

LENS P 5 : Als vorige woek. Leider: Dhr.Hoppenbrouwer. 

LE!rs P 6 

LENS W 1 -----
LEffS W 2 ------

Samenkomst: 12.00 uur Lons-terroin. 

Als vorige week, Leider: Coen !Iooghiernstra. 

Als vorige week, Leider: Ilans Zoun. 
Als vorige weck. Leider: Guus !Ieynen. Samenkomst: 
Als vorige week. Leider: Jos v.d.Endc. Samenkomst: 
Als vorige week. Leider: Lex v.d.Moor. Sarnenkorast: 

9.45 uur. 

9 .• 30 uur, 

11 .oo uur. 

LENS lf 3 

LENS W 4 

LENS W 5 Als vorige weck. A.Schcnk-M.Saarloos-U.v.Melzen zie ook Welpen 6. · 
Leider: Dhr,J,Rieraen. ======= 
A.Koks-R.v.Overvest-E.v.Santen-J,Schueraie-J.v.d.Spiegel-E.de Groot!. ' 
M.Grocnewegen-M.v.Houdt-E,Jagcr- (A.Schenk-M.Saarloos-M,v.Mclzen 2x).· 

ûISKO-AVOND B- on C-KLASSERS. 

De aangekondigde disko-avond voor B- en C-klassers op zaterdag 23 maart 
verplaats't naar zaterdag 6 aprir. Nader nieuws te zijner tijd. 

Ko.Ka. 
NIEUWS VAN DE DACO. ~====-===========-= 

a.s. is 

;,,s. zondag (24 maart 197,t) spelen de daraes do uitwedstrijd tegen H.v.Holland 
om 10.00 uur. 

-

De wedstrijd wordt geleid door Dhr,Santeraa. Verzamelen om 8.15 uur op de Varkcns
raarkt (bij de Prinsengracht, busstep N.Z.H.) ... · ·· 
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 eorstp 
helft mee hadden, konden we sterk in de aanval blijven en het bleef dan niot lr,,;.,è: 
0-0, want onze nieuwe kracht Marja maakte van de foutief opgestelde achtorhoodo 
gebruik ora Lens op 1-0 te zetten. Na de rust bleef Lens in de aanval, ondanks do 
sterke tegenwind en weer zag Annemiek kans om Lens op 2-0 te brengen, Een ver
diende overwinning voor onze Lens-daraes: gefeliciteerd daraes. 
De stand is nu als volgt: 

Coleritas: 12-9-1-2-19: 19-7 G,D,A, 11-3-3-5- 9: 13-8 
Po~tduiven:12-7-3-2-17: 27-8 Duindorp S.V. 11-4-1-6- ,, 14-17 
LENS 12-7-2-3-16: 13- 8 H.v.Holland 12-2-2-8- 6: 9-18 
S.E.P. : 12-6-2-4-14: 17-11 D.z.s. 9-0-0-9- C'l: 0-41 
P,D,K, : 11-5-2-4-12: 2t- 8 ' 
'fOENSDAGMIDDAG ! ! ! 
De laatste 2 weken waren de velden in een dusdanige konditie, dat or geen wed
strijden konden worden gespeeld, Het trainingsveld lag er bij, alsof er een pao.r 
duizend koeien over had 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 programraa. Bij te slecht weer worden jullie weer door 
hot I,V,J3, bezig gehouden in het klupgebouw. 
Tot woensdag! 

I.V.B. 7 
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D E 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 
0

E N --- . - ---- - .. , - ~- .... ,· --.----------------------
NIE!H/E LEDEN •. --· · 

1009 · H.M,Reeuwijk · . --,~-~·:·-~·· .... 
IN BALLOTAGE; · 

J.!.R.Schobbe _ 
G.A.M.Verhaar 
R.A.T.'Goedhuijs -_ 
R.Mahieu 
P,G.M.van Mar.en 

H111îJ3ETALERSLIJST 

12.-.02..;&5' '(-11•)' -· · {lietens..traat .184 

15-10-63 (W) 
7-12-65 (W) 

26-04-62 (P} 
24-07-62 (W) 
12-11~54 (w) 

· Hondiusstraat 80 
· Meppelrade 6 
- Hertenrade 173 
·Wezelrade274 
·L.v.Meerdervoort 

";.:_~'.:..- : .. ---·· .... 

669203 

638143 
672591 
290127 

. 291567 
521 333329 

Er zijn nog steeds· leden, die hun kontributie over het 3e kwartaal 
h0bben voldaan. Ze hebben deze week nog dè gelegenheid dit verzuim goed te maken, 
anders volgt publikatie in de Lensrevue en worden ze niet meer opgesteld. - . . 

Dl; STRAFKOMMISSIE· van de K.N. V ,B. heeft ~het lid C ;A,B. Hazelzet voorwaardelijk 
bestraft met 2_ bindeÎnci.e wedstrijden met een.proeftijd van eeJ! jaar, dus tot·_. 
18 ma=t 1975, De kosten à Fl.25,-- voor rekening van deze 'speler. 

Do Strafk-,mmissie van Lenig en Snel· heeft het lid J .v.d,Knaap onvoorwaardeli'jk 
geschorst voor twee wedstrijden van Lens 3. 

OVERDEKT SPORTEN MISSCHIEN OOK VOOR LENS MOGELIJK . . 
}Taar aanleidihg' van de uitzending van S;l;udio Sport zijn enkele prominenente 
Lérisleden erin geslaagd, zo.'n schi ttertnde ballonha). tijdelijk op proef t'e krij~ 
gen. Hierdoor zal het mogelijk zijn onder alle· weersomstandigneden te trainen. on" 
zaalwedstrijden te organiseren. -- · . • · · \. 
U beg.rijpt, dat de aanschaf van zo'n hàl een kostbare zaak is en da=om zal het, 
nut ervan.goed moeten worden bekeken, alvorens Lens tot de definitieve.aanschaf· 
kan overgaan. . . 
Uit sportieve hoffelijkheid zullen wij de dames de spits laten afbijten met een 
wedstrijd tegen het Nederlandse Dameselftal. Deze weds.trijd zal maandagavond -om 
19.30 uur beginnen. Tijdens de rust zal Anton Geesink met een no1s onbekende tegen--
stander eeri 'demonstratie modern~judo geve·n. · 
Hij hopen, dat U deze unieke kans niet onbenut laat en allemaal acte de présence 
geeft.· · · · 

CoCo. 

ZA!IDIA 

Deze week zagen wij Ed van Bronkorst weer eens op het veld na twee jaar afwezig-
heid: hij is namelij!t werkzaam in de ontwikkelingshulp in Zambia. f 
U herinnert zich misschièn een ·oproep van enkcl9 maanden geleden in de Lensrevuo 
veor het verzamelen van sportkleding e.d. voor de door Ed-opgerichte vcètbal.lklub. 
Hierop kwam geen enkele reaktie. 'net bestuur" heeft toen gemeend toch iets tb moe
ten sturen: nl. een stel reserveshirts en een groot aantal nog in goede ·en schone· 
staat gebrachte gevonden artikelen. Deze zij:n ,nu naar Zambia onderweg _namens Lens.: 
Ho hopen, dat Ed er wat mee kan doen ! · 

.. -
NIEUHBOUvr ! 

De uitbquw va.n het klubgebouw vordert goed. Hopolijk wordt deze of komende week 
:,ict dak dichtgemaakt, waarna de ramen :zulJ.en volgon, zodat daarna de verdere 
doorbraak naar h·et oude _gedeelte ka.n· volgen.· In de hal en achter de bar zijn de 
eersto"sporen van d,oqrbraak" al zichtbaar. Degenen, die stiekem al eens een blik 
ach tor hebben gewç,:i::i;,è_n, ,staan versteld "\an dit groto ruimte(n), die we erbij krij5on, 
De komende r.mand_en zal nog wel eens moeten· iiord13n goïmprovisecrd, zowel achter do 
bar, als ook in :tiet klubgobouw zelf. Zondor·onige overlast zal e.o.a. niet km:non 
gebeuren. Wij vragen uw aller begrip .. -· 
Zonder tegenslag gaat de opdracht tot aanpassing van do huidige bar ann do nieuwe 



a.kkom-datie deze week de deur uit. Hopelijk kunnen 
tijd nog ~an· de. ui tbreicj,~~g,,p~of),ter.en'.: ______ --~ -• 
l-fe houden u op de hoogte • • • . ... . ' •. ·_. 

wij de komende drukke zomer- • 
. -~-..- - _.,_ . , ....... 

LENS - RKAVV: , , , , ï•,, · ,·. 
!TEER EEN SLEUTELWEDSTRIJD'~-

0 
. _____ •• _____ !)e, ~.t;m_d_;_. . .. ····-. , ·· ·--- ··-·· · · 1 • Wilhelmus 19-12-4- 3-28 33-18 

.1 ~_;_11 :-5- 3-?7 25-18 
19- 9-5- 5-23 25-21 
19- 7-8- 4,,.22 ,24-15 

Een nogal ge~avend Lens 1 heeft zond~ _ , ;, _2_._ D!IL 
oen ongelukkige nederlaag gelegen tegen.·-,-- 3 LFC 

2 

koploper Uilhelr.ius, Nol_~anssen en Wim 
4

: RICAVV 
Koetman ontbraken, terwiJl Ton Hop en 
Hans Zoet !'!iet -volledig vah hlin bles;.; 
sures waren genezen, De laatste moest 
in de loop van de tweede helft afhaken. 
Ton Hop kol'!· dan niet meer, omdat de" 
reserves réeds 'waren ingezet, 1•1ant Pe
ter de Jongh moest in de eerste helft 
geblesseerd hèt -veld verlaten, Ondanks 
al deze wisselingen in· de ploeg ·-heeft 
Lens 1 een voortreffelijke wedstrijd 

' ... ~ .. ,• .................... •-........ ~ .. . 
5, 
6. 
7, 
8. 
9. 

10. 
11. 
12 .• 

Verburch 
El.Zwart 
1. ENS 
Lugdunum 
Naaldwijk 
Texa_s Dl!B 
Lakwa 
Velo 

19- 7-7- 5-21 22-20 
19- &,;.4.,, 7...,20 , 31-28 
19- 8-4- 7-20_ 20-26 
19- 6-6- 7-1,8 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 

• ~w n ;- ~ gespeeld. Wilhelmus kreeg nauwelijks , 
kans te tonen, dat ·het zo fier aan kop gaat. De bezoekers kwamen 'al spoedig aan 
de loiding door èéri misverstand in onze achterli.oede, Daarna ontstonden enkele 
fraaie kansen vóor Lens - ze kwam oen kopbal van Leslie Hazelzet op de lat te
recht, S_oms was er sprake van paniek in do .,do:J'.ensie ,van Wilhelmus;-
lîa rus_t een wederom harde, ·maar gelijkopgaruide strijd, Ua eon _haif uur bracht 
Donald Sohönhe.~r do stand in· evenwicht. Iedereen _had zich toen zq 'n beetje met 
een gelijkspéI verzoend, maar toch lukte het Wilhelmus nog een tweede çl.oelpunt te skoren, •·•,.· .,· • ,, • ·: • .. ,:,, .. ·• 
Ondanks ·de nederlaag alle kompliraenten voor de geweldige inzet van 'ënie· 'spel,,-rs, 
die ons - supporters - raet vertrouwen doet uitkijken naar de weq.si;rijd_van aan
staande zondag tegen RICA VV. ,Do,j;_ wq~ t., d~ zoveels .. t.e sleutelweds:trijd ..... ,·;. " ' -- - ·· 
De opstelling was: - •. _ · ,. . · . •. •· • . . . ·· .. 
Cees v.d~Bèl3k - Peter de Jorigh (Harry BrandenburgJ, Frank .Raaff, Hans Zoun, .· 
Hanê Zoet (Peter Hop) - Dopald Schönh~rr, Jan Englebort., Diok_Brandenburg ,cc:,• 
Ton ·JI"P ,-- Lèslie Hazelzet, Harry Branden burg (Ap _Kortekaas), . . ·.·· •; 
Als toelichting moge dienen, dat Harry Brandenburg de gehele wedstrijd heeft. neo
geqnan.- Hij ,iïcgon als linksbuiten en nadat Peter de Jongli was_ ui tge-vallen, ging 
hij verder als rechtsachter. Hans Zoun debuteerde niet onverdienst_elijk als voor~ 
stopper, 
Zondag weer een· intores·sant programma: 
LFC ·~velo (2-1) 
DHL ' __ '.:.. N_aa'.Ldwijk (2~2) · 
Texas - Lakwa ( 2-2) 
Verburch ·- BI.Zwart (3-2) 
Hilhelm. ,,- Lugdunura (1-1) 

Met nog drie wedstrijden te gaan, zal 
Lens 1 __ van RKAVV moeten winnen ora de kan

, sen in eigen hand te houden. Do wedstrijd 
Vorburch - El ,Zwart is natuurlijk; ook. 
interessant. 

LENS 2 PAKT 2 PUNTEN ! -===================== 
Ons tweede seniorenelftal ·heeft afgelopen zondag 2 belangrijke korapcti tiepunten 
neten binnen t.e halen. Met 3-1 werd Steeds Volharden verslagen. Hot tweede klom 
daardoor naar· de zevende. plaats. op de kompetitieladder. Er zijn voor Lens 2 nog 
v,ier wedstrijden te spelen. A.s~ zondag -komt ,_Overmaas naar de Hengelolaan, 
Hot resterende, prograona luidt: · 
c;.K.C,2 - v.c.s.2. De stand: 
1l,I!-.C,2 - Gouda 2 1. C,K,C,2 
S, V.V. 3 - Postduiven 2 2. V. C.S. 2 
R,F,C,2 - Steeds Volharden 2 3, Feyenoord 4 
Feyenoord 4 - de Musschen 2 4, de Musschen 2 

. , 5 .. St. Volharden 2 
. ,6. s.v.v.3 

;7,'_LENS 2 
· i: 8'. .Overmaas 2. 
· .:9.i'.n,rr.ç·:2 

10, Gouda 2 
11. R,F,C,2 
1:2. Î'o~tduiven 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 



L~TS=3 BLI;JFT:8f' ~OP=' , ·; '.; _,,,-, .. _ . ' ·. ,; 
Lens 3 hod'ft" aan'de wedstrijd tegen mcdokoploper D,H,L,3 con pun'.t overgehoud~;:i.-
Voor verslag zie olde;i.,s _in deze. revue".-,_: • , . , . . . , . 
Erg fijn was, dat konkurrent T ,() .G,B. 2 mét 1-0 veri'oó"r. väri'iëi.i'tlaiia:t;; 2·;;' Zoncfar; 
moot Lens 3 naar D,H,C. in Delft, lfij zien Lens 3 ook daar do volle winst bi;1nc>·: -· 
halen·, · ' ;, 

' . ' ·• ~ 

Hot resterende programma is: 
D,ll,L,2 - Scheveningen 2 
T,O,G,B,2 - Naaldwijk 2 
Il,B,S,3 - Westlandia 2 . 
P,D,K.2 - 0,D,B.2 

L'!'.;i;,PS v.d.red,) 
1 

'3 .::.,, Stand: 
~- :: . ·2 . ~ j .. ') . t . ' • 

: . t.:.-::,,:: J. L ·:E:.'}f S 3 
2, D,H,L,2 . 
3, o;D·,E.2·~ · 
4, T,O,G,B,2 
5, H.M.S.H.2 
6, Wostländia 2 
7, P,D,K,2 · 
8. Scheveningen 
9, Naaldwijk 2 

10, D.H.C,3 
11. n.n.s.9 

16-9- 3- 3-22 . 31-17 
16-9_; 3- 3-22 19-10 
1 à-9- 3- 6-21 -· 2a::.27 · 
15-8- 3- 4-19 - 23-11 
18-6- 7';:', 5-19' ···30~-23" 
17-7- 4:-' 6-18-- 19-18 
16-6- 5-'·5..,17" 17-21 

2 16..,4-7,...5.,.15 i6-26 
17-4- 4-"9'-12 16-27 · 
14-?- 6-:-'6-:-10' 15-17' 
17-1- 3-"1.3- 5. 11.:.y1' 

~ : ~ ,' • . ~ '.," ; 1 • ._ ' •. 

----· ·- ·· - - -----.. - ---- ---· Ave;r;,.ecb.ts ... "-.. 
Hat zijn de kampioens- of degradatiekansen van Lens· 4 t/m .Lens' 12:? - ,. 

Lens 4 staat op een 9de plaa~~ ~n_hoeft dus geen kampioenskansen moer. Lens 4. 
heeft 5 punten voorsprong op nummer laatst El.Zwart., Uit de 5 resto:r.'ii'iidéi'" 

wedstrijden hoeft Lens 4 dus' nog 6 punten nodig om' zich te kunnen handhàv,in. Do,:n 
kans zien wij op 85%, . . . . · · · · · ' ·· :.· · •._., · · · · 
Lens 5 is definitief ui tgesohakeld voor promotie naar do ros, hoofdkiass'e:; ·zolèi?:-:--. 

nu afgelopen zondag th~is met 1-3 werd verloren van Velo, Kans op degra- · 
datio bestaa-é' er: uiteraard niet moer voor dit elftàl,, . · 
Lens 6, 1:ec;ift_ ~._og -~teods a;i,i,;-~(l.ll.s- op h.et kq.µi~ioo,i:is.çh;p, Met nog 5 weds,trij'doii' .. · 

te spelim, ziet de verdeling van do 2· l:>oveh~·to 'plaatsen er als volgt uit: 
1, Lens 6 17-13-2-2-28 59-20 .,· •H · 
2. Gona 3 16-11-3-2-25 __ ;.:5_0-17 t 

Lans 7 • Dit elftal is oowEil'- .. voór het kaopioenschap, als wel voor degradatie.'ui:lf"' 
geschakeld, Op dit moment neemt het zevende een fraaie zesde plaats in. 

Le'n'à' · 8 · z_al· d:i:t- seizoein :in"lTh •middenmoot eindigen. Een zesde plaats_ i.s .. het .. rosu).--
. ' iab.-t· 'ná>'14'" -i-iöds tri:jd:eri .' · · · - ... . ..... --

Leris 9 behaal.do( :ui'ti=c'1:5 ·:wedstrijden 14 punten on is daarmee behouden voor do re3, 
3do klas B, van de ·!Î.\~.B. He hel:>1:/en van "Ome Frans" vernomen, dat dit oJ.f ... 

.. :.tal volgend jp,qp kampioen gaat worden. . 
Lens 10 is door"diyerse moeilijkltoden•met ingang van a.s. zondag teruggetrokken 

",, uit:;<1.è korape.titie. Hét ."eind"resultaat van dit elftal 1ms:·:,.", , 
... '• .. 4, l,ens 10,: _17:-24- 42-17 ('l'och wol jammer), 
Lens 11 heeft met nog 4 l!edstrijden te spelen-. een voorsprong van 4 punten op het 

op de laatste plaats staande Gona. De kans op behoud van do vier~e ~..lassc 
.schatten wij op 75%, .. · . · · .•. • , · · 
I,ons 12. Voor Lens 12 is liet nog oen lange lijdensweg, Ueliswifar werd afgelopen 

.,· , .. :> zondag mot 1,-0 gewonnen van 'Flamingo I s, maar eon voorsprong van 2 punten 
OP, nr,9 - E,T,C, - metnog 6 wodstrijd<:;n voor de boog, is nog niet hoopgevend. 
1-Tat betreft degradatie· zie ons. ovorzic);J,t van 3 wekcm geleden_. · 

" - . -- . . ' ' . . 

PROGRAM!,IA=SEtHOREN' _ VOOR=ZONJlAG=31 MA.ART= 1214• 
Lens 1 - R,K.A.v.v.1 

· Lens 2 - Ovoroaas 2 
n.rr.c.3 - Lens 3 ·• 
den Hoorn 2 - Lens 4 
Tedo 2 - Lens 5 

V1 G1 L 
V1 G1 L 

14,00 uur 
11.00 uur 
14,00 uur 
11 ,00 _,uur 
12,45 uur 
12.00 uur 
12,00 uur· 
10,00 uur 
12.00 uur 

Vies 5 - Lens 6 Zie avondwedstrijd 1/4 
El.Zwart '7 ·-,Lens ,7· 
Lakwa 8 - Len~ 8 
D,H,E,R,K,3 - Lens 9 
Lens 1 C>, : , , , -:- Zie Publikatie, 

" . . . ~ ', ·-

6/4 
5/3 .. 

Averechts. 

Schoidsrec_hter: 
J,M;v.Tour 
F,Stikkolorum 
c;Mus 
D,de Rouvillo 
A,A,M,Jacobs 
T,C.Zuyderwijk 
•J.C.v.Schaik 
A,Hoogendijk 
P,Kok 



4 

-- - ~ --- --"<..;..,-

10,00 uur Lens 11 Gona 8 V2 G2 L 4/2 
11,45 uur Lens 12 - Rijswijk? ~2 G2 L 5/3 
1\.vondwedstrijd M~anci~ 1 april ·'2~.O0·:~~r-. Lens 6 -:- Ven D. 

• ' • 1 • • 

LIGGDIG ·DER VELDEN: · ·• ---------------- .. 

.. , ' 
. ' 

D.H,C. - ·Bro.ss~rsk:àde, Delft 

• .... ~ 
' . <-1 -

den Hoorn - Woudseweg 66-68, den Hoorn . . . . . Tedo - Vredenburchweg ···· · .. -- ··- ••· - .... 
Vies - Melis Stokelaan hoek _Dedemsvaartweg 
El.Zwart - Dr.Mansveltkadc t.o;:winrell, Wassenaar, 
Lalam - - -Jar!S•niusstraat ( achter- Goeverneurlaan') 
D.iI.B.R.IC. · - Spo:rtpark ."0ckenburgh" . 

, ... : ·• 

Lens 3 ·13.00 uur Klubgebouw 
Lens 4 1 o.no ·· " Il Il 

Lens 5 12.00 . Il- .. Il Il 

Lens 6 11 .15 Il ' 11 11. 

Lens 7 - ·10.45· " 11 " 
Lens 9 11 ;-00 . u. 11 " 
DE OPSTELLINGEN: 

A',v,d. Vlist 
Á,Loykens 

Lens 1· ·en ··2' ,ro:rden dqor de t:rainer bekenc~gemao.kt. . . . . . . • •' -~«• • • •- •• •" •• • •••-•• • ~ • ~•&•-•••• ••••••• _._-. • •• '• • ~•••• •• --•• ---•• -•-•••· ••-- •--- •w--' •. • •--•-• ;.·• ._,, •·•- ••• •-•• Lens 3 

als bekend 
m. 0·,Kortekaas 
en D.v.d.Mark 

Lens 6 

als bekè,:id 

Lens 4 

m. Fr,Wubben 
en L;Egberts 

Len'3 7 

ra". A.v.d.Keer 
·· en A.v/d Mee:r 

Lens 5 

met W,EnglÖbert, 
F.de Kleyn, 
J ,Keetman·. 

en B,0sse 

Lens 8 Lens 9 

m. W,K:rol m, C,v,Deelen 

Lens 11 Lens 1 2 
Ill,, P ,Haring . als bekend. 

l,FSCHRIJVDIGEN: · Op de beleende 'tijden, pl,;_atsen, en rmder de telef .nos. gepubli
ceerd in de Lens-rewe van 9-1-'74, H.H.Ao.nvoerders dienen ·zi.ch 
vrijdagavond tussen 21 en 22,00 uur in verbinqing, te stellen 
met Dhr._J .• _:7.Wassem," tel.no. 68.1$5, 11, · • 

LilTS 10: De Seko is er noodgedwongen toe ovo:r moeten· gaan de llfd,Den Hila,g to ver~ 
zoeken een elftal•terug te mogen trekken uit de kompetitie, 

Reden hiervoor is het· herhaáldelijk niet-opkomen, doorsohuiving naar de selektiogroep en als voornaamste reden het al of niet gemotiveerd groot aantal'afschrijvingon, waarmede wij iedere week worden gekonfronteerd, De laatste weken hebben wij getracht dit door inschakeling van· junioren to ondervangen. · Dit bleek echter 10k niet al tijd haalbaar en daarom zijn wij ·tot dcize laatste noodmaatregel over moeien· gaan.: · · . 
Dat dit helaas het·10e elftal is ·géworden is te wijten aan ·technische onrzaken. Terugtrekking vari een ::indcr elftal zou n;L alle moeilijkheden nóg nïet nplossêm, Hij hebben getracht •dé spelers zo goeá. mogelijk in andere elftallcm onder te brengen §n.•.wel. _als volgt: 

F. Uubbèn .. en _I';:;Egl5erts naar 4 . 
lf.Englebert,· B,·0sse en J,Keetman na= 5 
A,v/d Keer en A.v.d.Meer naar 7 
lf,Krol na= 8 
C.v.Deelon naar 9 
P ,Haring nnar 1·1 • · 

. 
hopen, .dat ·b:g. 

. 
begrip Wij spelers . . . 

l·Tenson hen ;in hllll; nieuwe elftallen 
Uitslagen 24-3-1974: 
Lens 1 Wilhelmus 1 
St.Volharden 2 - Lens 2 

voor 
alle 

1-2 
1-3 

..... 

do ontstane situatie zullen tonen en 
sukscs. .. 

· Len's 3 D;H,L,2 0-0 
Lens 4 H.B.S .4 2-0 

• 



• 

• 

Loii:s 5 ' Velo' 3 -
Lens 6 v.u.c.7 
Postalip. 4 -•Lens 7 
Lens 8 D,S,Ö, 3 

PROGRAMMA VOOR 7 APRIL 1974 
Lens 1, 2 en 3 nog niet bekend, 
1 ·1 uur D,Il,L. 3 - Lens 4 
12 uur Wcstlo.ndia 5 - Lens 5 
10 uur R.K,D,E,0,5 - Lens 6 
10 uur. Coleritas 4 - Lens 7 

1-3 
4-0 
3-6 
0-7 

Lens q Wi:;ipc,l~.er 7 , 
Lens 10 Lab1n. 7 
TI.D.V, 7 -· Lons 11 
Flar.üngo I G 8 - Le;::;s 12 

-12 uur 
12 uur 

Texas-·D .rr .E. 6 
Il,v.Holland 4 
Lens 1 1 - vrij 

9,3_<?_ u.Oranjo Blauw 7 

- Lemî 8 
·- Lens 9 

- Lens 12 

1-4 
3--0 
8-1 
0--1 

Van de Seko zijn zondag a.s. vo.naf 9.15 uur de, heron C-1.Bloks en H,Jacobi en vanaf 
11 uur de heren G.Boumo.n en J.v,Wasser., ao.nwczig op het veld. 

rTIETè.oPKOMEN: Wegens herhaaldelijk niet-opkor,mn zonder af:;,chrijving wordt E,Foendoe 
dit seizoen niet meer opgesteld. 

if~dstrijdvcrslag LENS 3 - D,Il,L,2 (scnio1;en). 

Zondag j,l. zou er om 13,45 uur een belangrijke beslissing hebben kunnen vallen 
in de Ros. 3e klasse K,N,V,B, Toen, name.lijk, eindigde de ontr.ioeting van de twee 
koplopers uit bovcngcnoeradc afdeling: LENS 3 en D.II.L,2, on· i:rot nog 4 wedstrijden 
in hot vc,rschiet, zou deze wedstrijd dus moeten besh.sscn, wie na zondag de beste 
vooruitzichten op con karapioenschap zou mogen koesteren. Welnu, ik zal u niet 
lo.ngcr in spanning houden; er is heleraaal niets beslist. Ha 2x 45 minuten rodolijk 
goed voetbal, stapten beide elftallen raot ovenvool punton uit eenzelfde aantal 
wedstrijden van het veld. Beide teams konden niet tot .seoren. .. kömen, zodat de kansen 
voor het kar,1pioenschap nog open liggen voor zowel LENS als D,ll,L., terwijl T'>gb,· 
dat een relatieve achterstand vá.n één punt heeft, ook nog niet uitgeschakeld • · 
is. Een toch wel riante positie voor Lens, r.icde gezien hot feit, dat de spelers 
één raaand geleden, r,ok in hun stoutste dromen niet aan een kar.ipincinschap haà.don" 
gedacht. DClor uit de laatste 4 wedstrijden 7 pu.'1.ten te halen (-w.e,· 3 tegen TOGB}, 
lrnam LEN"S verrassend op een gedeelde eerste plaats to staan. . "!.2: 
Afgelopen zondag spoelde de wedstrijd zich in de oorstc helft voornaraelijk op hç,.1; 
raiddenvold af. Pas in do twocdo helft kwar.ien er echte doelrijpe k@son voor beide 
elftallen. Do betere kansen waren eohtor voor LENS. Dat deze niet uórd:en benut, 
is natuurlijk in grote r.iate to wijten aan con gebrek aan afronding bij LEtTS, raaar 
als u enig gevoel voor understatcraonts hooft, begrijpt u, wat ik bedoel, als ik 
zeg, dat de scheidsrechter niet geheel aan onze kant stond, 
Illustratief voor dozo bewering kan eon gl;;,.,szuivcr doelpuni van Rob Hoofnacrel zijn, 
dia, na een foutieve uittrap van de Delftse doelman do bal tegen zijn 'lichaam ' 
kroeg, uaarna de bal het doel inrolde, Op dat moment had onzo scheidsrechter h0ii 
aangezicht naar de andere kant gewend, zodat hij do inleiding tot dit doelpunt 
miste, on alleen do bal in hot dool zag liggen. Omdat hij dus niet had gozion, hoc 
dit doelpunt tot stand was gekor.icn, besloot hiJ het raaar af te k<?uren; Omdat ook: 
oon scheidsrechter racet worden beschouwd als behorende tot het mensenras, dat mot 
slee.hts één paar ogen is begiftigd, r.iocten wo hom deze fout niet al 'te z1mar aan-
rokenen. ...· 
Eon paar minuten later had hij evenwel :,.an l10tzelfde pac.r ogen • Ger dan genoeg om 
Cock 1forvnart zodanig in hot strafschopgebied ondor de granzodon to zien worä.en · 
gewerkt, dat u nu neg op,het eerste veld do geslagen kratc:.:- ktmt bcwondoron .. Een 
vriendelijk wegwuifgebaar was alle waardering, die de arbiter voor deze qoordaan
slag op klaarlichte dag kon hebben. · · 
Do gr,·,otste kans Yan de wedstrijd kwara tooh wel tuoc uinu";e:1 voor tijd., toen Jos 
Disscldorp na een lange sprint vrij .voor de D.H.L,-·doelman kwa•, doch op dat moraont 
niet raocr d.o Jr..raoht bezát om raet een gericht schot, twoo punten afstand von nm,· 
to nor.ion. · · . · 
I:von daarvóór.stonden alle Lens-harten.even stil, toon Gen DHL-aa::.vallcr zijn schot 
op do kruising van.lat en paal zag afstuiten, wa2..cmeo rlo èclangrijkstc wapenfeiten 
uit dGZO ,;edstrijd zijn vorraold. 
Het derde blijft d1.1s volop meedoen in dG strijd om het kampioonsohap. Dit is tooh 
al oen opmorlcelijk rosul tq,at voor dit zeer jeugd:'..1.se elftnJ., dat hot gedurende het 
grootste gedeelte van hot seizoen zopdor enige vo:c-n van bo,5c1Gidine heeft r.ioetcn 
doen on op t1ocst tornen tegen vaak geroutineerde tweed-, olfl;alle;,. 
Ook"is dit elftal nogal onderhevig 0eweest aan vele vcrand0ringen; hot c,lftal, 
nn.o..rmec dit sei9',00n werd boaonnun" vortoont da.."1. ook w0.ini.7' o"'rnrnr'YlknnA-i; r.if'>+. hn.+. 



In de nog resterende 4 wedstrijden zal het derde zioh waarschijnlijk geen punten~ 
vorlies'raeer kunnen veroorloven, zodat nu elke wedstrijd van beslissende betekenis 
is. Daarom vragen we u orJ het derde in do koraende weken door uw aanwezigheid -•. 
langs de lijn to koraen steunen. Bovendien ziet u nog wol eens leuk voetba1,'ook. 

Jaap Colpa. 
- lfl,T DACHT JE J-/AT ? 

6 

- Astrid en Hans Zoet betuigen hun hartelijke dank voor de vele blijken van be-
langstelling, dia zij bij hun huwelijk ondervonden. 

- Ons nieuwe alar• num• er is geworden? Juist 222210. Naar wij hebben vernotien, zal 
dat alar• nu• raer worden uitgebreid • et 3 x 2 ! 

- Ue cleze week raat de redaktionole goedkeuring deden? Die geven we aan Lens 9 
(Junioren). Dit voor hun enorme inzet afgelopen zondag. 

- Er raat Adri de Pagter aan de hand is? Die ligt in het ziekenhuis met een ge
broken been. We wensen Adri eon spoedig herstel toe. 

- U a.s. raa:mdag racet doen? Natuurlijk naar Lens ko• on. 
- Dat eigenlijk Lens 1 het Wilhelraus had moeten zingen ! 

Er aanstaande zondag to beleven valt: Bij een rekord aantal toeschouwers zal 
ons keurteara R.K,A,V,V. eon minderwaardighoidskoraplex bezorgen. 

- Er raet Hans Zoun gebeurde, hij maakte zijn debuut voor Lens 1. 
Maria Gornr:iers doet, als zij een goede 100 meter hooft gelopen ? 

Volgens Otto vreet zij dan con paar hordes op. 
PROGRAMMA JUNIOR'JTIN 
ZOlTDAG 31-3-1974 

12.00 uur Lens 2 - Westlandia 2 
Lens 3 vr1J 

10,30 uur R,K.A.v.v.4 - Lens 6 
ZATERDAG 30-3-1974, 

14,30 uur 
13,45 uur 
16.15 uur 
13,15 uur 

15,00 uur 
15,00 uur 
15.00 uur 
15,00 uur 
13,45 uur 
13,45 uur 

13,45 uur 
15,00 uur 
13,45 uur 
13,45 uur 
13,45 uur 

L.F.C,1 - Lens 1 
B,M,T.2 - Lens 4 
Lens 5 - Quick 3 
Quick 5 - Lens 9 
Lens 10 vrij 
G.s.c.2 - Lens 11 
D,H.B,R,K,2 - Lens 12 
Lens 13 - Ooievaars 5 
Lons 14 - Loosduinen 5 
V,C,S,10 -·Lens 16 
Quick St. 10- Lens 17 
Lens 18 vrij 
Lens 19 - Laakkwartier 10 
D. lf..O .13 - Lens 20 
Lens 21 - Wilhelraus 13 
Quick St. 12 - Lens 22 
Lens 23 - Duindorp S.V. 7 

:,FSCURIJVINGEN : 

Terrein: 

V3 

Heulweg, Leidschondara, 

Boshuizerkade, Leiden 
Uengelolaan 
V2 
Sav.Lohraanlaan 

Erasrausweg 
Ockenburgh 
V2 
V3 
Dedemsvaartweg 
Nijkorklaan 

V2 
t.o. Nutrieia, Zoeter• eer 
V1 
Nijkerklaan 
V3 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr. G.v.d,Steon, Nunspeetlaa.n 303, 
Telefonisch: vrijdagavond tussen 18,45 on 19,30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte): 
A-klassors ( 1 t/ra 8): dhr. J.Uop, tel, 94,41 ,59 
B-klassers (9 t/m 15): dhr,O.Kortekaas, tol. 67.40.40. 
C-klassers (16 t/m 23): dhr.R,Becker, tel, 55.94.77 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11,00 
uur afbellen bij dhr. G.v.d. Steen, tol, 39,86.94, 
AFKEURINGEN": De junioren raceten bij sleehte weorsorastandigheden steeds de af

keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt. De spelers van A1 kunnen na 12.00 uur bellen. Tel. 
66.13.14, 



• 

lHET--OPKOMERfl :" Wegens herha(!-ld nie:J;-:-opkomeµ worden de volgende spelers dit soizr.,0;1 
" niot'.meer"cipgcîs"'eéld: F,Kras on M,Prins: 

"Het Elftal van de Week" . .,.,..·•=·-, -·-· --

========================= 
Voor dit weekend zijn.de volgende olftalÎon opgeroepen 
diverse werkzaamheden: Lens 18 leider J.Colpa 

voor hot v:errichten van 

Lens 4 leider A,Blok, . . 
Zij, dié -op zondag 

ges_tcld, voor 
aanwezig moeten zijn, worden tol'èföniseh hiervan in 
<J:e krantep.aktie worden zij schriftelijk opgeroepen. 

Samenkomst voor de krantonaktie zaterdagmorgen om 11.45 uur klubgebouw, 
voor de zondag mol-den aan de bar on' 10.15 or, om 13,00 uur, ·· 

Volgende week worden·dc volgende olftallcn'opgeroepen: 

_-- Lens 6 leider,F,Fhmans .. 
Pupille;,· 2 leidêr''R:Roefnagel. 

D E O P S T E L L I N G EN,: ----==----. ---------===-------
. . 

kennis 

LENS 1 ====== .L.Baams, C,Böcscken, J.v.Gastcl, E,Hoefnagel, A,Jungsçhli:igor, 
L:Koning, R,v.Moort, A.Schncidcr, G,Trommelen, R,Zoun, M.Heynen, 

LEN'S 2: 

J.de HilstGr. Leider: Dhr,C,Frankc. . . • 
Samenkomst: 13,00 uur Lens-terrein. 

J,Apperloo, ·M.v:llaggum, G.B~9ks, A,don Boor, G,Colpa, G.v.Gossel, 
J.Janmaat,.R.Lavooy, P,Lejewaan, Il,Stravcr, R,v.d.Meer, F,Veeren, 
Leider: Dhr.A.v.llo.ggun. 

· vrij. LENS 3 
LENS 4: A,de Groot, R,Heemskerk, R,v.Hoek, J,Hollink, W,v,d,Linden, R,v,Lu..--cem

burg, P,Moyer, P.v.Rijn, J,Slabbors, !,!,v.Wassem, M,Magnee (2x), 

LEN'S 5 

LENS 6 

LENS 2 

P ,de Uolf. Leider: Dhr .. A • .]3-lok •.. Samenkomst:. 13 ,00. uur Lens-terrein. 
(Zie "Elftal van de lfeok"), ..... . . 

A,v,d.Aar, A,I)rouwer, A,v,d,Berg, R,Gui t, A,Hoefnagel, G,JJogervorst,-
, . . ..• . - ~ - -~. -- .. 4 . 

H,Koynor, F,Klös, E,Roosink, J,Tottoroo, J,W:ijngaardo, P,Jlooras, .. 
. . ' .u. 

H,Ruytor. Leider: Dhr. J ,Hoynon. · 
. : . 

E,llooms, P-,Driesson, J,Houtsohilt, F,Jonkor, R,v.d,Linde, E,-Teunis, , 
J.v.d.Voort, J.do Waal, F,Wouters, F.v.Os, J.Ruytcrs, F.Magnee, R,Jlom •. · 
Leider: Dhr.F,Flumans, Samenkomst: 9.30 uur Lens-terrein. 

A.v.Velzcn;'E,Landaan, P,Perreyn, T.de Kok, R,v.d.Laan, P,Hop,M,Woltoro, 
S.llrard, O.llorst, C,Schenkols, A.v.Kleef, T, 1 s-Gravcndijk. Leider: 
Dhr.!I.Zoet. Samenkomst: 12.15 uur Lens-terrein. 

LENS 10: vrij. 
. GA MEE OP KAMP 

LEITS 11: G,Boelhouwer, K.v.d.Endc, R,Lcyn, M,Looyc, .... 
G,Mahicu, T.v.Marcn, R.v.d.Mecr, K,v.d,Mcys, M,v.d.J.!yc, Th.Prins, 
J.v.d.Wcl, P.dc Haas; Leider: Dhr,W,Kouwenhovan. Samenkorast: 14.15 uur 
Lcns-tcrroîn. 

LENS 12: P.v.Domburg, II,Uding, II.Coli, P.v,Duyn, P,Jllom, C.Lipraan, R,Wijsman, 
F,Kortckaas, L,Lcjcwaan, D,v.d.Zwan, R,Tokkie, w.Groen, E,v.d,Hov011.~ 
Leider: Dhr.H,Bijstervcld. Samenkomst: 14. 15 uur Lcns-t~rroiti, · · 

GA MEE UAAR WEERT 

L:@TS 13: Jil,Zwcdcm, R,Zctz, H,\-fubbcn, C,I):arland, R.v.d,Bo_cgaard, R,Blank, 
R.v.d.Leedcn, R.!Ioppcnbrouwcrs. M,Janscn, R,J.v.Eldcren, R,Sanders, 

.,. , P,!Iccmskcrk, Leider: Dhr.Jl,Ossc.· 
. -

LEUS 14: H,Grocnewcgen, A,Kocvccts, de Groot, R,Klciwcgt, J,lfasscrman, JI,Ellinc;cr, 
J.S"polcr; H.lfübben, A,!Iocnstok, A.Gordijn, T,Mooyman, L,Oos'tervear, ·' 
A,Pblt. Leider: Dhr.H.Sandifort .. 

SCIIRIJF SNEL IN. ER KUNNEN ER NOG 4 MEE, 

LEN"S 15: A,Pclt zie Lens 14. P.Hecmskerk zie Lens 13, 

LENS 16: Als vorige weck. Leider: Dhr_.O,Kortckaas. Sar:10nkomst: 13.00 uur Lens, 

7 
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-·--. _, ----
LEtrs 17: -. Als vorigè week. Leider: Dhr.W,Mich/,ls/ Samenkomst: 12.45 uur Lens. • 

GA MEE OP KAMP. 

LINS 18: vrij. T.v.d.Tol zie Lens 23. 

' Zie "Elft°ál van de Week". 

H, Vink ) 
A,do Jong) zie Lens 22. 

LENS 19: Als vorige week. Leider: Dhr',H.Verbarondso. 
GA MEE NAAR BORCULO. 

LEtrS 20: Als vorige week; Leider: ·Dhr.R,Peters. Samenkomst: 14.00 uur Lens. 

LEtTS 21: Als bekend, Lóider: Dli.r.w.v.d.Tol. 
GA MEE. HET KA1'T NOG. 

' LEtTS 22: P.v.d.Brook, P.v.d.Brando, R,Driesen, H,Erkelens, T,Hoogeveen, 
R.J.Raaphorst, R.J.M.Raaphorst, R,Wijngaarde, R.Houwelinge, M,Kerkhofä, 
H,Vink, A.de Jong. Leider: Dhr.A.Bauman. Samenkomst: 12,45 uur Lans. . . 

LEtTS 23: C,Coonen, L,de Gruyter, R.de Haan, R.Ieperen, 'J,Kok, R,Kleyb~rg, 
L.v.Luxemburg, T,Plugge, K.Strauh, J.Vogel, B-.Nieuwenhuizen, T.v.d,T-~: .• : 
Leider: Dhr.A,Banning. 

ER ZIJN NOG 4 PLli.!i.TSEN OPEN VOOR BORCULO. 

23/'.'.24 Uitslagen Junioren maart 1974. 
Lens 1 - Lugdunum 1 0-2 Oliveo 6a - ,ieris ·14 
Rijswijk 2 - Lens 3 2-1 Lcms16 -iD,H,C, 10 -

. 

Lens 5 - A-D:s.:2 0-2 v.u.c.15 _,L Lens 17 
D.H.L.8. -· L0nS 9 1-1 Lens 18 · 

,· 
- Vredèmburch 

Lens 10 - Loosduinen 2-1 ( vr.) H,M.S.H.10 - Lens 19 
Lans 11 - G.D.s.7 7-0 Lens 20 - K.M,D.6 
Q,uick 7 - Lens 1 2 1-3. _ Lens 22 - El.Zwart 15 
Lens 13 -·Tedc 2 1-2 

PROGRAMMA PUPILLEN EN WELPEN_ 

PUPILLEN 

ZATERDAG 30-3-1974, 

11.45 uur Rava 1 - Lens 1 
12,45 uur Lens 2 - H,M.S.H.2 
12 .45 uur ll ,M;T. 2 ::. Lens 3 
11 • 30 uur Lens 4 - Q.uicll: Steps 
12 .45 uur Lens 5· - Rijswijk 8 ' 
11.00 uur-· Spoorwijk 2 -.Lens 6 

U E L PEN - ~- .. 

ZATERDAG 30-3-1974. 

11 • 1 5 uur Die Ilaghe t--.:.. Lens 1 
12.45 uur Lens 2 - A.D,0,3 
11.45 uur Lens 3 :._ Spoorwijk 2 
11,45uur Laakkwartie-r 3 - Lens 4 
10.30 uur Die Haghc 3 - Lens 5 

4 

10,45 uur Lens 6 :~.Scheveningen 6 

,~FSCHRIJVINGEiî: . 

Terrein:· 

Zuiderpark 
V1 
Hengololaan 
V2 

·V3 
Hengelo laan 

Steenwijklaan 
V2 
V3 
Jansoniusstraat· 
Steenwijklaan 
V3 

,. 

0-9 
1-1 
G)--1 

17 6-1 
3-2 

-_ 3-4 
12-0 

., .. 

S~hriftelijk:, v6ór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d.Steen, Nunspeetla.an 303, 

Telefonisch : · -~i jd.aga"v,o;;d -tussen 18.45 en 19. 30 uur ( uitsluitend in geval van 
ziekte): te~-?6,-13'.14 Klubgebouw. · · - - __ _ . . 

In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterd8.gochtond tussen 9.30 
en 10.00 uur afbellen. Tcl,66.13,14 klubgebouw. . . - . . 

li.FKEURIIWEN: Bij slechte weersomstandigheden steeds eerst do afkeuringsl;ijsteri · 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" verr;i,elcl.: '.'GOEDGE-
KEUTID", dan steeds naar veld of punt van sar;ienkor;ist kor;ien. IN DIT 
GEVAL. MAG ER DUS WIET TELEFONISCH lfORDEN GEilTFORMEERD NAAR EVENTliEL;:; 
AFKEURINGEN. 
Staat bij de. afk~urings,:;d.rcsscn bij 
"ZIE' AFKEURINGSLIJST'', dan r;ioct als 
thuiswedstrijden r;ioét juniorenlijst 

"Pupil.lén on Welpen" .;,.ermeld: 
volgt worden gehandeld: Voor °de 
worden geraadpleegd. Zijn do ;.od.--
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' 

.; ,:_•. '1 · ' r 

strijden van Lens 5, 14 on 21 goodgokourd, dan gaan ook de 
Pupillen- on Wêlpon-wodstrijdon op ons. veld door. 
Uitsluitend voor de uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch 
wordèn goïnformoerd, of hun wodstrijdon doorgaan.(Tel,66.13,14,) 

•.. ,;.'•··-:: ,.:'j_ 

.. --·•·- ---· -· 
en wel·zatcrdagochtond tussen 9,30 on 10,- uur. · 

"_, 
DE 0 P .STELLINGEN: 

LENS P 1: Als vorige week, Leider: Paul "V,d-, Steen. Sa.monkomst: 11.00 uur Lons
torre;i.n, __ 
.. 

LEUS P 2: -------- Als vorige weok. Leider: Rob IIoèfnàgcil. · 

L::TIN"S P- 3 : 

LEl,TS P 4: 
Als vorige weok·,.,Leidor: Joop" Mouloman. Samenkomst: 12.00 u,Lons-tcrr. 

Als vorige weck, Leider: Fred do Kleyn, 

LEtrs P 5: 

LENS P 6: 

Als vorige week, Leider: Dhr,Ilopponbrouwor. 

Als vorige weck, Leider: Coen Hooghiemstra. 
Samenkomst: 10,15 uur Lens-terrein, 

LEN"S H l ·: Als vorige week, Leider: Hans Zoun. Samenkomst: 10.30 u.Lens-torrcin. 

LEtrs W 2: Als. vorige week. Leider: Guus Heyncn. 

LEHS H 3: Als vorige week, ( C ,Hoefnagel-Rudi 'Houweling-W ,do Jong 2x zio W 6). 
Leider: Jos v.d,Endo,. ·- .. "" . . .. 

LENS ''if 4,' 

LEN"S W 5: 

L:El'TS W 6 

Als vorige weck, Leider: Lex v.d.Mocr, Samenkomst: 10,45 uur Lens-tor:•, 

Als vorige week. Leider: Dhr,J,Rieraon. Samenkomst: 9,45 u,Lcns-tcrre:;-. 

A,Koks-R,v,Overvcst-E.v,Smiten-J .Schuemie-J .v.dSpüigol- E,de Groot
M,Groenewegen-M,v,Iloudt-E.Jager-(C,Hoofnagol-Rudi Houweling-1f,de Jon[( 
2x), 

Uitsla~on Pupillen: U.elpen: 
Lens 1 - Cromvliet 1 2-1 Lens 1 - R,A,S., 1 9-0 
die Hagho 1 - Lens 2 1-2 Quick 2 - Lons 2 2-0 
1,ons 3 - die !Iagho 2 1-0 G ,D,A,3 - Lens 3 0-6 - ---:---

die Haghe 3 - Léns 4 1-1 Ooievaars 2 - Lens 4 0-0 
' - Lehs 0-1 • Spoorwijk 2 5 Lens 5 - R,V,C,5 0-0 -~. 

Lens 6 · - die !Io.gho 4 0-1 Lens 6 - Quick 7 0-1 
P ;,;,SDRIVE. 

Gezien do wijziging in do data van de paasdrive, willen wij or nog even op 
attondoron, dat vrijdagavond a.s. de 3o avond zal worden gespoeld.· 
1fo 'z'>uden hot wel op prijs stollen, als iedereen nu eens op tijd aanwezig is, 

DISKO-A V.01'11l .n- en C-klassers. 

Volgende week zaterdag 6 april is er voor do B-en C-klassers weer oen disko-
avond, 

Ho beginnen deze avond om 8 uur on do toegangsprijs is Fl.1 ,- por persoon. 
Dr.Dummy's drivc-in-diskothoek en Kwiek Sport zijn uitgenodigd om hot allemaal 
nog gezelliger to raakon, 

KaKa, 

UOI:NSDAGMIDDAGKLUP ! -=~=======-========= 
~.s, woensdagmiddag spoelt een I,V,B.-solektie togen eon schoolteam, waarbij 
iedereen aanwezig moot zijn or.1 14,00 uur. =:======-= 
Ilct is wol de bedoeling, dat jullie je Lens-kleding meenemen, 
Do wedstrijd F,C,Kruklcotas-Langzaa1:i on Sloom is geëindigd in oen 2-2 gelijkspel, 
wac.rbij eon ponal ty is goraist ( 3x). 
Tot woensdag!!!!!! r.v.n. 

9 
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0

hêt ':t'ói t ;-~ diit,Lons sterker was·, slaagde ·hÓt "er niet in' om doelpunten to 1:1aken. De s itiiid b°l:ëef 'ë:tus, zoals "'irn' wariin bégonnen: 0-0, 
Maandag 1 a:gril 19.30 uur zaalwedstrijd Lons-ter~:ctn', ]<;i_r:,,a_molcn 18"45 •uür~:_: 'Zïo' pUblilrn:tio_!?Jg.:Q'.r_~:~?:.1]:__de Lens-:rovuG• ,. · _ _' .. ·.,' . ·. ·-. ___ •. ,., . 
Woensdag 3 april spelen wc oen vriondschappolijko wedstrijd togen Spoorwijk Verzamelen orJ 18.30 uur in dó kanti_nc- van Lens,, 

: Zondag 7 api>il sp9:),'eP.:~wo.:2~9gcn P ~D .IC. - ·: ,, . , , __ _ ' •!' 

' 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-,o-o-o-o-o-o-o-:q-0,-co-o-o.-o-o-o;-0-0-o-o-o-o--Ö_:Ï-ok>-o
. , LJ'1/1TSTE• NIEIJl·TS 

ARTIE · INTERIEUR .1f ~-• ,, -. ,. - j 

·· · · H ,van· Hdmélrijk· v6.n"li.1,t gar/étgobedrijf van de,zo],:fdo: naam op het Zieken 123, 
alhier, tevens adverteerder in 

·-góstort;, als bijdrage, voor de 
kleding van hot Klubgebouw, 

' ' 

! •. -~ ......... ,., -· .. ·--

de Lens-revue, hoeft als oerstè FL 500,-::-: ...... -···••·· ' 

zojuist gestorte "Aktie Interieur" voor __ aan-

. -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-o-.:·, , L •• • ' •. •• ' • • • • 
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"DE_·LENS'REVli'E 

Weej{blad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN. =======--======---=-==-==-===--==-===--=-===-
· 1:féfl'.ÖOLSPÓRTTOERNOOI~VOETBAL. 

0.,. • •• , .... -,•M' • • • , ,.. ·J • 

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 scholen zullen die dag onze terreinen bevolken. 
I.v.m. dit toernooi vindt de woensdaginiddagkil'.l.b op 10 april geen doorgang. . . De trainingen 1 s-avonds zijn als normaal. 

TRAINilTGEN GOEDE VRIJDAG 12 APRIL. 

Op de avond van Goede Vrijdag zullen de diverse trainingen geen doorgang vinden. 
Het klubgeboµw zal die avond gesloten zijn, 

NIE!JWE LEDEN 

1010 H,M,Reeuwijk 
1011 M,R.Schobbe 
1012 G .A ,M.:;._ V:ir.:ha<14'_ · 
1013 R,A.Th,Goedhuijs 

1,DRESWIJZIGING .• ... · . 
~-.· .• 

12-02-65 (w) Gietenstraat 184 
15-10-63 (w). ' - Hondiusstraat 80 _ 
· __ 7-12-65 (w) Meppelrade 6 
'26-04-62 (P) Hertenrade 173 

688 B,B;v.Zwol n-a.a,r Hendersonstraat 61~ Rijswijk 

IN BALLOTAGE 

H.H. Donok 
M.J. Goossens 

. ' . ' 
.• T •. 

A,L,M. de Vreught' .. . ,_.:. 
I,E.F,M.Nieuwenhuis 

AKTIE DTTERIEUR · 

24-03-66 (w) 
12-12-57 ~D) 
4-02-60 D) 

15-10-58 D) 

Melis Stokelaan 2482 
Melis Stokelaan. 2420: 
Drapeniersgaarde 109 
Hen.gelolaan 558 · 

669203 
638143."-
612591 -
290127 

236237 

6,77023 
674169, 
669776·· 
672455, 

' i .. 

' Talrijke vragen hebben-afgelopen ·week ·het -bestuur bereikt'.: ~rat· wordt er bedóeid 
met "Aktie Interieur"? Wie zitten or achter? Wat gaan ze doen? ~ ;_. . 

Aktie Interieur is opgezet om de nieuwbouw, die in grootte _de htÎÎdige akkomodatio'" 
overtreft, aan te kleden. Dat voor de nieuwe kompeti tie voor deze nieuwe leef-''· on ' 
werkruimtes veel ll!Oet worden aang,ischaft, is oen duidelijk!) -za:á:k. · 
Tekeningen en wênseil':worden in dé ·Lensrevue binµenkort gepÛblioeerd. 
Hie doen dit nu: Een ·aantal spelende· loden zijn bij elkaàr gekomen' en 'he'bb'en: hot 
bestuur aangeboden te proberen dit benodigde geld on materiaal bij èlkaarte ia-ij-

• , •' 1 • 1 .,. 

gen. . •. r ' ' . . . • - • • . 

Hoe willen ze dat '"do~n?" l'Tel, door' b.v. eon persoonlijke b0nàdering, Vrageh áSn- _
leden en/of sympatisantcm ·van Lens··, of zo fina11êiïoel dan wel in arbeid, of mfddoln 
beide, moe willen werken de ruimtes leefbaar te maken. 
Naast het aanbo,d .van. FJ,.500;~ .van Dhr.van Hemelrijk yan vorige week kunnei-ï'wij à.e 
lijst deze wÖe:\è'àanvullen meia':. ... . ' , . · _ . _ 
A,Rooduyn van Drukkerij Rooduyn, J'rinsograoht 170, voor Fl.500,-. Vorder van N ,11, · 
Fl.500,-. P.Burghouwt van Uit'zendbureau "Freo-Lance" biedt. stoffering aan ter 
waarde van Fl.1000,-. · ·· ' 
Dhr. J.Heynen biedt ons aan alle nieuwe vloerbedekking gratis te leggen, wat in 

. ----- • ~ ... -1... ' ' -- ···• -··-·· -· dank wordt aanvaard. Volgende week hopen wij U nieuwe begunstigers te !runnen 
melden. · ·- ·' - - _·_,,_ - ~ 

Goed voorbeeld doet goed volgen ! . 
lfie volgt ? 

. ' ) . Inlichtingen bi.j de Sokretaris, de heer G .Halleen • 

STRAFKOMMISSIE LENra'm SNEL 
M,Wol ters-Rückert (Lens 7 Senioren) is in verband met Zl.Jn overtreding tijdens de 
wedstrijd Blauw Zwart-Lenig en -Sne-1-•7, gêschorst voo:i,. ·3 -wedstrijden onvoorwacirdo-
lijk, met ingang van heden •. - · 

1 ' ·, .• . •. -. • . -

Th.BrandenbÜrg, heeft 'vári do· str'afk'ommfäsit>; in' verband m:ot de door de scheidsroch
tcr tijdens de wedstrijd Lens 1 - R,K'.A•Y:'Y•:- gegeven waarschuwing, een cfficiülo

1 
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- -~ 

berisping ontvangen. 
- • ·--~ ----- --- ---- •••• - - -- - -Q" 

J ,van Gastel, Lens A 1 Jun., is wegens zijn optreden tijdens de wedstrijd 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 eerder aan 

--betrokkene--werd"Gn-e-pgelegd.-

p A A S D R I V E ================= 
Na 3 avonden te hebben gespeeld, zijn we alweer over de helft van de Paas-drive. 
Op deze 30 avond werd de 1e plaats in de wacht gesleept door Mevrouw en Dhr. 
v.d.Hoek, die 5.636 pnt. behaalden.-
Do stand in de kop is op het ogenblik: 

1. Witting-de Groot 15.553 pnt. 
2. De·vroege-v.d.Linde · 15.251 " 
3. Th. en A,Hoofnagel 15.156 " 
4, Blok-Peeters 15,065 " 
5, v.d.Steon-v.d.Tol 15.027 " 

U ziet het, do versëhillen zijn klein, Er is dus nog van alles mogelijk, 
Vrijdagavond a.s. beginnen we om 20,30 uur met de 4e avond. 

KaKa •. 

PROGRAM!IIA=SENIORIBH=VOOR=ZONDAG=7 APRIL=1974, 
. ' 

Lens 1 - vrij Scheidsrechter: 

11 ,00 uur Lens 2 - Gouda 2 
. . 

M.v •. d,.Bas 
11,30 uur P.D,K,2 - Lens 3 
11.00 uur D,H.L.3 - Lens 4 

M, v ,Aggelen -

12.QO uur Westlandia 5 - Lens 5 Zie avondwedstrijd 
10,00 uur R,K,D,E.0,5 - Lens 6 

L • v ,.W i jngaa:rden 
3/4 N.v.Dijk 

10,00 uur Celeritas 4 - Lens 7 
12.00 uur Texas/D.H.B,6 - Lens 8 
12,00 uur H.v,Holland 4 - Lens 9 

, Lens 11 - vrij - Zie Opstelling 
9,30 uur Oranje Blauw 7 - Lens 12 

H.L. Verheyen - -
R.M.de Kok 
A.W,Tak 
C.F.Moen 

n "0,angewezen-

Uoensdagavond 3/4 - 20.00 uur: Le1;1s 5 - Meao, Weesperstraat 

LIGGING DER VELDEN: 

P,D,K; - Duiniaan {zijstraat Sav.Lohmanlaan) 
D,ll,L, - Brasserskade, Delft 
Uestlandia - Lánge Broekweg bij Snijpunt Burg,Elsonwog, Naaldwijk 
R.K.D.E.O • .:. ·sportpark "Nootdorp", Kon.Julianastraat, Nootdorp 
Celoritaf:! - Leywég t.o. woonwagenkamp · 
Texas - Groenimdaal, îfaalsdorperlaan, Wassenaar 
H.v,!Iolland - Le111aireweg, einde Prins Hendrikstraat, H.v.Holland. 
Or.Blauw -·schimfuelweg 200 t.o. Beetsstraàt, Spoorwijk 

VERZAMELEN: 

Lens 3 - 10.30 uur Klubgebouw Lens 7 - 9·~00 uur Klubgobouw 
Lens 4 - 10.00 " " " 
Lens 5 

. 
11 , 00. 1j • Il Il 

Lens 6 9,00 " " " 
DE 0 PS~ ELL INGEN: 

Lens 3 

als bekend 
rJ, O.!Cortekaas, Th,Booms 
en D.v.d,Mark 
Leider: Dhr.G.Bouman 

Lans 6 Lens 7 

Lens 
Lohs 
Lens 

Lens 4 

als bekend 
m. Fr,Wubben 
en L,Egberts 

als bekend als bekend 

8 
9 
12 

- 11.00 " " " 
10.45 " Il " 
8,45 Il " Il 

Lens 5 

als bekend. 
m. W,Englebert 
F,de Kleyn,(Th,Booms naar 3) 
J,Keetman 
B,Osse 

Lens 8 

als bekend 
m. A,v/d Keer, P,Ha
ring, A,v/d Meer, 
Il.Suiker en G:Há:ileèn ·· 

m, W,Krol en P,Burghouwt, 



Lens 9 

· ai!.ti":bekend 
, m, c.v.Deelen 

Lens 11 

P,llaring, H,Suikor, 
G,Halleoh naar 7, 

P.Burghouwt naar 8. 

Lens 12 

als bekend 

AFSCllRIJVlliGEN: Op do bokondo tijden, plaatsen en onder do telef. nos. vermeld 
in de Lensrevue van 9-1-74, Bijgevoegde spelers kunnen, evenals do aanvoorder_s tussen 21 en 22,00 uur opbellen bij Dhr,J .v. 1-fas-
sem •. tolof, no.68.65"11, · ' 

· lrIET.:..OPKOMERS.: Wegens het zonder af te schrijven niet-opkomen in hun elftal 
worden de volgendé spelers 2x als reserve opgesteld, t.w. 
L,Jansson, M,Suykorbuyk on G,Johoo, 

· . Voor verweer op maandagavond bij do Seko. 
' II;H,Aanvoerders: Nogmûals maken wij U e:oii attent, dat onder geen beding zonder 

voorkennis van de Soko oen boroop mag worden godaan op spelers 
uit Junioronelftalion, Dit geldt ook voor elke avondwedstrijd. . . .· - .! --VOORLOPIG PROGRAMMA SENIOREN M,;,ANDAG 15 APRIL 197 4, 

Lens 1 ~ nog niet bekond 12,00 uur Lens 5 Flru;Jingo 1 s 2 
Lens· 2 "" 'nog ·niet bekend ,. Lens 6 - vrij 
Lans 3 - nog niet bekend " Lens 7 - vrij 
Lens 4 - vrij 10.00 uur Lens 8 B,M,T,6 

12.00 uur Lens 9 - Valkeniers 4 
Lens 11 vrij 

12.00 uur Lens 12 ~ Celeritas 9 
Uitslagen Zondag 31 maart 1974, 
Lens 1 .~ R.K.:tt,·v. V,. 1-1 El.Zwart 7 . - Lens 7 0-1 Lens 2 -- Overraaas 2 0-1 Laakkwartior 8 - Lens 8 2-2 D,H.C,3 - Lans 3 2-3 D,II,l3.R.K,3 - Laps 9 2-2 Don Hoorn 2 - Lens 4 2-1 Lens 11 - Gona 6 Q-1 Todo 2 - Lens 5 2-1 Lens 12 - Rijswijk 9 1-5;, Vios 4 - Lens 6 2-3 " . :..:.••'• 

v.r.o.s. 4 - Lens 6. .L!t.f.· ,«,:;. 

In do raoe naar het Jcampioens~hap speelde Lcms 6 ziJn zoveelste belangrijke wedstrijd, Imraors, in do thuiswedstrijd tegen Vios 4 wist Lens ternauwernood met 3-2 to winnen. Ook vandaag spoelde Lcms in het begin erg moeilijk, wat resulteerde na 15 min. in eon 0-1 achterstand. Lens had hot geluk, dat zij vrij vlug langszij wisten to komen. Een pass van Jos Silvorentand wist Ed l3akkors r>m to buigen· in oen doelpunt: 1-1. Drie rainuten later was het wederom Ed, nu uit oen schitterende pass van Uil Vorheul, die de rechtsback v~n Vios zijn hielen iiet zien on beheerst . scoorde. Even daarna oen identieke situatie, maar nu wist do rechtsback, zij hot op onroglementairo wijze, Ed, tot stilstand te brengen. Do goed loidondo scheidsrechter kon maar één ding doen en dat was de bal on de beruchte witte stip ,loggen, Wil Vorhoul liet zich dit buitenkansje niet ontglippen en scoorde beheerst 3-1. Vios wist do spanning echter weldra terug t0 brengen door oen 2e doelpunt, waar--door do ruststand aanbrak met oen 3-2 voorsprong voor Lens, 
In de tweede helft heeft Lens voortdurende onder zuare druk gestaan, doch de achtorhoodo·wist do zaak onder kontrolo te houden on zo wist Lens, na do 4-1 nederlaag togen Gona 3, zijn 30 wedstrijd in suksossio to winnen. 
Do stand, wat de 2 bovenste plaatsen betreft, raat nog 4 wedstrijden to spelen, is: 

1. Lons 6 
2, Gona 3 

18 - 30 
17 - 27 

62 - 22 
59 - 17 

Zoals U ziot, is hot v.oor Lens noodzaak om de laatste 4 wedstrijden in winst ora to. zotten. Wij vragen U dan ook om Lens in deze laatste wedstrijden to voorzien van de nodige steun. 
A,s. zondag raoot Lans da lastige uitwadstrijd spelen togen R.K.D.E,O. 5, 

Aad Varvaart. 
DE TOTO IS ONMISBAAR 
Do opbrengsten van do. toto ziJn do laa tsto jaren sterk teruggelopen. Kennelijk hebben andere· kansspelen een ,wqt grotere aantrokkingskrach,t gekregen. 

3 



Do terugval is nadelig voor do Nodorlandso sport on niet in.hot minst voord~ voronigingèn, wolko steeds aktiof het spelen in de toto hebben gestimuleerd. LENS is zo I n vereniging. Mede dankzij de o-pbrongston uit do toto kon LENS gedurende oen ,, groot aantal jaren belangrijk werk doen voor do loden on daarnaast de akkomodatio vorbotoron, zonder do kontributios al to hoog to moeten opsohroovon. 
Onzo loden mogen de zoor aktiovo Toto-Kommissie van LEJITS wel dankbaar zijn voor · ·do grote. ijver on inzots · 
lîu d0 N.od0rlands0 Sport F0doratio h00ft moot0n b0slui ton zolfs d0 subsidies voor aanlog''van sportakkomodaties stop te zetten, als gevolg van do teruglopende totoopbrongston, is men bij do Toto-organisatie eindoli.jk een bo0tje wakker geschrokken, Vorige week is con grootscheepse campagne van start gegaan, waarmee-men de •nat geringe aandacht voor de toto van do. afgelopen jaren weer. wat hoopt terug to 
-krijgen. 
Do campagne duurt van 7 april tot on met.7 juli. Tijdens die periode vallen er vool extra prijzen to verdienen: vliegreizen, vakantioroizon, auto's, motoren, 
kleuren tv's, roeiboten, caraera's, otc, . 
Ora voor deze extra prijzen in aanraerking te komen, hoeft mon geen totowinnaar te . zijn, ELKE DEELNEMER AAN DE TO.TO HEEFT EEN EVENGROTE KANS. 
Door al deze extra prijzen is hot-doolnomon.aan do sportto'to' inderdaad oen stuk 
aantrekkelijker geworden. U kunt uw formulier 4alon en brengen in hot klubgebouw (tot on mot donderdagavond), of op eon van onze velo toto-adressen, Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij ons totosokrotariaat: 
Uoiraarstraat 67 
telefoon: 33,21 ,33. 
17:,T DACHT JE WAT, 

- Hoc blij de fa1J. G.Komporman mot hun nieuwe aanwinst, dochter Ingeborg Yvonne . . . ' ·• .. is. 
- Uaq.rom Ally-Ann on Frits van Luxor.iburg veel Lonsors 

Jauel hoor, voor do velo blijken van belangstelling 
·· Dank, dank, dank ! 
- lTaarom ze bij Quick geen damesvoetbal willen? 

Juist, dan zijn de "Haantjes" goon "Haantjes" meer. 
-'- Van onze nieuwe aktie "Interieur". 
- Of over onze suksesvollo krantonaktie? 

hartelijk dank zeggen? 
bij hun huwelijk bot_oond, 

Hooft U hot oude telefoonboek al in do bak gedeponeerd? 
7 Dat U Uw giften van do belasting af kunt trokken ! 
- Harlr wio deze week de rodaktionele goedkeuring gaat? Juist, naar alle Lens-loden van goede wil en dat zijn or moer dan U denkt. 
REPAIU,TIE VELDEN 

Ha overleg raet de gemeente is in tegenstelling tot eerdere afspraken hot repara
tie-schema. van de velden als volgt gewijzigd, 
Hot eerste veld zal dit jaar grondiger dan normaal worden bewerkt: d.w.z. het ·goholo veld wordt omgespit tot 40 om, diep bewerkt on bemest, daarna opnieuw ingezaaid, Hierdoor moot hot veld eerder worden vrijgogovcm, nl. 13 mei a.s. 
Heit komt dan weer vrij half augustus. 
Hot tweede on derde veld worden na Pinksteren, dus na 3 juni in roparatie genomen on zullen eveneens pas. half augustus kunnen worden gebruikt. De trainingsstrook 
komt eind juli beschikbaar, zodat do training goon stagnatie ondervindt. Gepoogd zal nog worden 0én vo}d eerder vrij to krijgen i.v.m. hot spelen van oofonwodstrijdon. 

Dit jaar zal men voor hot welslagen van hot opnieuw inzaaien minder ·afhankelijk 
zijn van hot weer, Door aanleg van oon-bosprooiingsinstallatio voor hot gehele Escar.1p-komplox 21al hot do Plantsoenendienst mogelijk zijn do volden steeds voldoende van water to voorzien. De verwachting is, dat e.e.a. de gras-groei ton goede zal konen on daardoor do volden ook in do wintorporiodo zich boter zullen houden. 
Bovenstaande regeling impliceert wel, dat do toernooien na 13 mei op veld 2 on 3 moeten worden gespeeld. Do betrokken kommissios gelieven hiormodo rekening to houden. 

OHDERIIOUD SPORTVELDEN 

Er wordt nogal eens sraalond gelachen bij het zien van do kalende volden op ons 4 sportkomplox, Inderdaad geeft eon egaal-groene grasmat oen fraaiere aanblik, dan 



.. 
do huidige kaalgotrapte vlaki;os. Tooh zou het niet van werkelijkheids'zin getuigen, 
als jie i:ioeste werkers· van do Gomeontolij'ke Plai:itsoonondionst dit werd verwoton, 
Zi.:i kunnen or iramors ook niets aan doen? da'\ "onze" velden worden ovorbospoold, 
~fot vijftig elftallen spelen op drie · velden is eigonli jk teveel và.n hot goede; 
althans moor dan voor hot in stand houdóh van oen grasgroene grasma.t_ wenselijk is. 
Eon oplossing zou kunnen zijn hot drastisch terugdringon van hot aantal olftailon. 
Het bestuur echter denkt niet aan·zo'n maatregc_l. Hot bestuur hecht moer waarde 
aan hot speolgonot -van een groot aantal leden dan"iïan do kleur van de sportvelden, 
:Con andere mogeli;jkheid zou zijn oen- absoluut gebruiksverbod af te kondigen voor 
doórdewookso·da.gen on avonden. Ook hieraÛn wenst hot bestuur niet te donken. Dit 
omdat hierdoor.de trainingsmogelijkhedon'naar de'mcning van het bestuur al te zoor 
zouden worden· bepcÎrkt. . ' 
Om:l:a'tîks' ·ere·· ·s·fork Ïn 'ian't'al to.rugla·p~~de bevolking van Don Haag groeit hot_ aantal 
voetballende ·rragorÏaa.rs gestaag, Bekend is, dat onze gemeente al jarenlang mot oen 
enorm veldontèkort kampt. Hoewel or enkele nieuwe sportkomploxon _in aanleg zijn, 
zal het tekort voorlopig niet worden_ opg/iheven. Dit botokont, dat we voorlopig no;:; 
zullen moeten blijven leven on voetballen met kaalgetrapto volden, 
Dat het Haàgse 'gomoontobostuur overb~spelÏng van de sportvelden toelaat, .is con to 
wat1rdoren zaak.· Immers in hot andere geval zouden voel voetballiefhebbers eon ande
re· sport moot0n kiezen. llot is ·ook te wati:rdoron, omdat het Rt1altrappen van volden 
do gcmoohto voel gÓld kost; do roparatiokoston zijn daardoor na.nolijk erg hooa, 
Die kosten kunnen worden geraamd op ongeveer 7.500 guidon por veld (gemiddelde op
porvln,kte per veld: 2314 viorkanto motor}.·1us man bedenkt, dat jaarlijks ruin 200 
voldon moeten worden gerepareerd, dan valt simpel uit to rekenen, hoeveél dat kost: 1-i miljoen gulden. . . : . . . . . . . .. 

Vorig jaar we;d tijdens de roparaticporiode 24;586 vierkante meter aan rolzoden ~p 
.do kaalgespeeldo gedeelten van de sportvelden ingelegd, -124.500 vierkante motor 
goögalisoerd on ingezaaid, 488.360 vierkante meter doorgozaaid 1 123,950 kilo kunst-
r.10st verwerkt, otc. · 
LENS behoort tot ·do kleine groep vormügingeri., wolkó de volden por jaar huren, Doze 
groep betaalt aan onderhoud en reparatie 'Por veld por· jaar 2800 gulden; de andere 
voronigingen, welke. por uur huren, ,b-otalon minder, Hieruit kan morden afgeleid, dat 
alleen al in hot onderhoud van do volden 'door do gemeente flink wordt gosubsidi.9orè., 
Zouden do voro_nigii;igen "do volle mop" moeten betalen, dan zouden do kontributios 
drastisch; omhoog moeten. Nu echter betalen allo belastingbetalers wat mee aan ·h'ct 
spoolgoilot -iran de yçldsportors, · ;· :~~ 

. . Guido Halleon • 

Ja, hot stond or duidelijk, al lijkt hèt 6ngolooflijk·: "Lens 10 teruggetrokken 
uit do kompetitio ! !". Zelfs nu wc roods den hap uit do tweede helft_van do koupo-
ti tic hebben verorberd. Wat donken juilio, · dat hiervan do oorzaak is ? · 
To weinig spelers? T9 voel elftallen ingeschreven?? Neon ••••• , heel doodgewoon 
"lnmlondighoid" ! ! ! Hot w<1s namelijk _do lq,atsto maanden do gewoonste zaak van -do . 
(Lens)-wereld, dat er op vrijdagavQnd bij~do hoor van Uasscm zo'n 20 (twintig) nf
schrijvingon binno:nkwauon over onze 12 so~ioron-olftallotjos, waarbij daarna dan no:; 
kwamen do zogena<1nde zaterdag: ·an zondag-afsohrijvers on/of do doodleuke wegblij-
vers ! ! Over ncmtali toit gesproken •• , ••• '1 . · 
Dat hield dan weer in, dat onze sekretaris, do hoor v.d. Volde, op zijn vrijc_zater
dag uren zoet was not hot 'Plegen van· tientallen tolofoontjos, persoonlijke b0z9okon 
ao.n hot Lens-veld om via hot insohakelon 1tm soms 15 tot 20 junioren, do elftallen 
weer mot 11 of 12 nan te komplotoron. Daarhá stonden praktisch iedere zondagmorcon 
toch nog enkele elftallen inkomploet vanwege de "sportlui_''.,. d:i,o_ gow.oon .. wogb1evon •. 
Dit portie was dan voor nr. 3, do heer Bloks. · 
Oorspronkelijk gingen wc de kompetitio in ,•et 13 elftallen van ieder 13 à 14 spolors, 
:,.1 snol Jamm do· Soko tot do ontdekking,· d~.t- hot "voiligor" was om mot 12 elftallen 
Y<ln 14 à 15 spelers to sta;rtcn,(Er waren i_mt1ors 'n kleine 2QO "voetballers"). Toean 
dit boslui·i; kwam eon storr,1 van protesten v_an do zijde.van d(, horen aanvoerders on do 
·•enthousiaste" spelers. Toch wel oen lacho;rtjc eigenlijk, ·want nu zaten wc in do 
r.manden maart/ april on konden zelfs. geen .1 2 elftallen . van _ 11 nan meer op do boon 
·brengen, ondanks de hooggewaardeerde medewerking van onze Juko. 
Eon triesto zaak .eigenlijk, die to wijten J,8 aan gebrek aan karakter en moraal van 
con deel van onze kms-vootballors. Afgelopen zondag hadden wc 11 komploto olftt1llon? 
Jn, dat dachten wc! Wéér 14 afschrijvingen on wéér op zondag 31 maart 2 inkomplctc 
olfta.lJ:ori .. 
Haar moot dat heen? Als het zo door blijft· ga.an, dan kunnen eon groot aantal spolcrn_ 

) 
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er,vec,l beter mee stoppen: Öp doze· wijze ·wordém de 
6cmiào.tie •'eromheen zwaar g(!.dUJ)o·e.rd. _., 

goedwillende spelers on de or-
.,_ J\ 

1Îotc:woörd' is. aàn 'jullie "sport1ui". ' .Chiol Eloks, Sr. 
RJè.\VV UON MET 1.:.1. 

,.'Afgelopen zo,:idag nebben de z~_nuwon: h0f 
·gewonnen·. In de_ wedstrijd LENS-100\. VV · 
,rcirdon two,o , doolpun ton gescoord on h,o,t 
betrof in beide.gèvallon treffers in 
eigen doel .• Ui toind~lijk had RKll.VV hot ••' 
moosto baat bij dit gelijke spel, want 
do ploeg behield twee punton voorsprong .. 
O,l) Ll!)l.S. Do Loidschondmnmors kwamen ' 
zelfs gelijk mèt LFC, do.tin eigen huis 
verrassend met 4-0 door sto.=tklub Velo 
nerd 'verslagen. (Do Leidenaars k,:u;1pto~ 
mot enkele s'chorsingen). Over do w0d
strijd LllNS-RK,\VV zullon we kort zijn. 
Ilot was van beide kanten oen slechte • 
wedstrijd. Al na drie minuten keek LENS 
togen eon achterstand aan, doordat 

- De_ stand: 

1. WiJ.holmus 
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 .. • .................................. . 

5. BI.Zwart 
6. 
7. 

Verburch 
LENS 

8. Lugdun1m 
· 9. N:ialdwijk 

'10. Toxas DHB 
11. Lakwa 
12. 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 Brandenburg, die do goblossoordo Hans Zoet verving, wat ongelukkig in eigen 
_ dool kopte: Hot duurde 00n half uur, voordat LENS doz0 tegenslag behoorlijk had 

· · vo:tWorkt. RKtcVV zag ondertussen geen kans hot voordoel t jo vorder uit to bui ton. 
Kort voor rust bracht de nao.r rechts u:j.tgozwenkte Wira Keetman·mot con lage voorzet 
oen Leidschendamse. verdediger zo in het nauw, dat deze zijn eigen doolraan passeer
de. Na rust· werd er-nie.t moor gescoord, 
Do opstelling' wits: · 
Cees v.d.Beok - Pot0r de Jongh, Frank Raaff, Hans Zoun (Peter Hop), 
Harry Brandenburg - Ton Hop, Jan Engl0bort, Dick Brand0nburg -
_Donald .Schönhorr, Leslio Haze],z0t, Wim Keetman. 
Do overige ui tslagon waren: 
LFC - Velo 0-4 
DIIL - Naaldwijk 1-1 
To,<:as - Lakwa 4-1 
Vorburch .- BL·Zwo.rt 0-3 
Uilh. - Lugdunura 1-1 

Lakwo. is deze weck do grote verliezer. DHL 
stelde do promotie veilig. Vorburch krijgt hot 
nu wel ho0l erg moeilijk. Blauw Zw,:,,rt hoeft vol
op kans en LENS ho0ft het niet neer in eigen 
hand. 

Zondag slechts do inhaalwedstrijd Texas - Velo·. Daarna volgen nog tweo volledige 
programma's: 

· Tweede Paasdag: 

· LENS - Toxas ( 1-1) .. , 
Naaldwijk.- RKt,VV (2-0) 
El.Zwart - LFC '(1-1). 
Uilh. - Verburch (2-0) 

. Laktrn - Velo ( 0-1 ) 
Lugd. - DHL (1-2) 

Zondag 21 april: 

Verburch - L:ENS 
LFC - Lakwa 
Df!I, - EL Zwart 
RKAVV - Wilh, 
Texo.s - Lugd. 
vo1-o · - lîaaldwijk 

(1-1) 
( 4:-2) 

. ( 0-3) 
(2-0) 
(0-2) 
(0-2) 

Nog vijf .ploegc,n hebben kans op do dorde en vierde plaats. LENS moot do boido 
laatste wedstrijden winnen om in do running te blijven. Dat geldt overigens 
6ok voor de_andero promotiekandidaten. 

·- LEi'TS 2 L/\llT OVERWINNING LIGGEN'. 

6 

Lens 2-heeft in de wedstrijd tegen Overmaas 2 do ko-ns op 2 punten laton liggen. 
Door dez'o ned<,rlaag zakte L0ns 2 mot nog 3 wedstrijden to spelen naar do 80. plaats. 
Stand onderste 5: 8. LENS 2 19-5-7-7-17 24-23 

9, D,II.C.2 18-7-2-9-16 . 25-27 
10. Gouda. 2 19-5-6-8~16 12-21 
11. R,F.C.2 1 9-5-5-9-15 19-29 
12. Postduiven · 19-2-6-11-10 18-37 

LTI:ffS 3 HOUDT VOL ! 

Lc,ns 3 hoeft zijn kans op hot kampioenschap in oigon hand gehouden door D.JI.C,3 in Delft mot 2.:.3 te verslaan. 



Stand. bovenste 4: 

L I,E':rn 3 17-1 0-4-3-24 34-19 
2. D.H,L,2 17-10-4-3-24 20-10 
3 ~ O,D,B,2 19- 9-4-6-22 29-28 
4, T.O.G.B.2 16- 8-4-4-20 23-19 

Restorondo programma is: 
. . ' 

LENS 3 thuis, O.D,B •. 2, uit .P,D.K.2, __ :3_chovoningon 2 · 
D.H,L. thuis Naald.wijk 2, uit D,H,C,3, Wostlandia 2 
T .o .G .B. thuis D.rr. C. 3, II.M. S.H.~, ·schovoningon 2, uit P .D,K. 2. 

' . --

.J.:ROGRAMMA JUNIOREN 

ZONDAG 7-4-1974 

12.00 uur Duindorp S.V.1 
·12.00 µur Lens 3 

- Lens 2 
- G,.D.S.3 

Lens _6 'vrij 

ZATERDAG 6-4-1914 

• •i4,30 uur Lens 1 - v.v.P,1 
'i6.15 uur Lens 4 - G.D.J,.2 
'6. i 5 uur Lens 5 - Spoorwijk 3 
1 5.00 uur v.c.s.5 - Lons 9 
16.15 uur Lens 10 - Qu;i.ck 6 
15.00 uur Lens 11 - V,V.P,7 
·; 5.00 uur Lens 12 - O.D,B,4 
13.~!5 uur Col0ri tas . 7 . ~ Lens 13 
15.00 uur Vios 7 -:- Lens 14 
: 3. 45 uur v.u.c.14. - Lens 16 
12.45 uur L0ns 17 _:.. v.c.s.11 
13.45 uur Lens 18 - II.B.S. 7 
13.30 uur CÎ._D.C.P.I!,1 - Lens 19 
·13-45 uur Velo 21 - Lens 20 
·: 2.30 uur Vios ,2 - Lens 21 
·13:45 uur Lens 22 - Texas/D.H,Jl,3 
11.15 uur Dû.no-·1 r-· - L0ns 23 

f\FSCHRIJVINGE':'!: 

Averechts; 

Terrein: 

Albardastraat 
V3 

DENK A.,UT· DE KONTRIBUTIE 

V1 
V1 
V3 
Ded0msvad,rtwóg 
V2 
V2 
V3 
Leywog 
M.Stokolaan 
Loudonstraat 
1T1 
V2 
Ockenburgh 
Noordwog, Wat0ringen 
M,Stokolaan 
V3 
Mgr .N olonslaan 

Schriftolij!!:: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d.Stoon, Nunspeetlaan 303, 
'l'olofonisch vrijdagavond tussen 18.45' on 19,30 uur (uitsluitènd in goval van 

ziekte): 
A-kln:ssers ( 1 t/m 8)': dhr,J,IIÓp, tel. 94,41.59, 
B-klassers (9 t/m 15): Klubgebouw, tel.66,13,1'4, 
C-klassors ( 16 t/n 23), _dhr,R._Becker, tel. 55.,94.77. 

In noodgevallen kunnon do junioren nog op zatordagochtond·tussen 10,30 en 11 • .00 
uur c.fbellon bij d,hr. G:v.d.~toEm, tol.. 39,86,94,· 

,\.FKEURilWEN: Do· junioren moeten bij slechte weorsonstand1.ghoden steeds do aflceu
ringslijston raadplegen. Telefonische informaties worden hierover 
niet· ·verstrekt. · ·· 

NIET-OPKOMERS: Wegens herhaald niet-opkoncn i-rnrd t do volgcnd0 speler dit sciz.oon 
niet neer opgesteld: E.v.d,Ilovon. 

,; Irli)T ELFTAL· V1\Ir DE WEEK" ~~-===================== 
Do oproep van vorl~don weck voor Lens A 6 on Pupillen 2 is vervallen. 

~oor poch achtorvolgd, waardoor de hulp van Lens A4 niet volledig tot zijn recht 
is gekonon, zal er·voor dit weekend alloon maar aktiof aan do 'krantenaktie 
,ro:rdon gewerkt, Dit ,weekend moet goed maken, wat zaterdag j, l, niet gohoo_l is 
goslan.gd. 
Ow;oroopen worden do spelers van Lens 20, leider do hocr·R.v,d.Borg, on do spol·orz, 
van Lens A 4, leider de hoer A,Blok, die door wat van onstandighodon niet nn.m-wzi::; 

Allo spelers worden schriftolijk'opgèroopon qn dienen, zoals boven vornold,,te 
7
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to handelen, Samenkomst voor beide elftallen: 10,45 uur. 
Voor 13 april: Lens 21, de hoer v,d,Tol, on tevens voor.beide Paasdagen (toer..: 

ncoien), Lens A 6, de heer F.Flumans. 
-
DE OPSTELLINGEN: 

L:cNS 1 : L.Baams, C,Böeseken, M,Hcynen (2x), E,!Ioefnngcl, .I\..Jungschläger, 
M.v.Bnggum, R,v,Noort, .l\.,Schncüder, G,_Troramc;,lcn, R,Zounf· J .do Hilstcr, 
II.Stro.ver (2x), G.Bloks (2x). Leider: ;rlhr,C._~:anke. 

,, 

LEITS 2 J,App0:v-loo,. G-,Bloks (2x), G,Col:pa, G.v-.Gesscil, J·,Jaiiraaat, R,Lavooy, · 
P.Lcjewaan, R,v.d.Mecr, L.Koning, P,de Wolf, M.Heyn0n (2x), II.Straver 
(2x).' L"eider: Dhr,A.v,Bnggum, Samenkomst: 11,30 uur Duindorp SV-terrein. 

LENS 3 

LEUS 4 

Lmrs 5 

LEffS 6 

LEUS 9 

LEffS 10: 

LENS 11 : 

LENS 12: 

LE!lS 13: 

R.Bertcns, A,Ileyncn, C,Hcoghiemstra, R,Ifü.lscraans, A;Klciwegt, 
G,Lelieveld, M.Magnt1e f2x), A,Muldcr, B,Ruiterman, F,Vc0ren, R,Verba-
rendse, 1-1. v. d .~inden. ( 2x), 

H,v,d.Broek, A,do Groot, R,I!Gcmskcrk, R,v.Hock, Hollink, W ,v,d,Lindon · 
(2x), _Rsv·,I,uxeraburg,·P,Meycr,·P,v.Rijn, J,Slabbors, M,v,Wass0m, M,Mag
noe (2x). ·L-oider: Dhr,A,Blok, ·, .. 

A,v,d • .ll.=, A,Brcuwor, A,v.d.Berg, R,Guit, il.Hoefnagel, G,Hogorvorst, 
H,K0yner,'F,Klos, E.R00sink, J,T0tteroo, 'J,1-fïjngaardo, P.Booms, H.Ruytcr, 
Leider: Dhr.J,Ileynon, 

vrij. IS DE KONTRIBUTIE AL BETAALD 

Als bekend, mot R,Tiofr.ian. Leider: Dhr,H.Zoet. 
Samenkomst: 14,00 uur Lcns-t0rrcin. 

Als bekend, mot T,v.M=cn on R,Iloppenbrouwers.· Leider: Dhr,N,Drabbo, 
Als bokond, 'If,v,Maron zie Lens 10, Leider: Dhr,W,Kouw0nhov0n. 
1,ls bekend, zond0r E.v.Hovcn, net F,Oostayen. ·Leider: Dhr,II.Bijstcrvold,. 
Als bekend, mot L,v.Maarseveen. R,Iloppenbrouwcrs zie Lens. 10, -
Leider.: Dhr .B ,Osse, Samcnkor.ist • 1 3 .oo uur Lens-terrein. 

DENK AAN BEATA VOND VliN .ll.. S. ZATERDAG =======================-============ 
LENS 14: Als bekend, net A.J.v.Pelt. Leider: Dhr.Sandifort. Samenkomst: 

14.15 uur Lens-terrein. 

LEfTS 15: A,J.v.Pclt zie Lens 14, L.v.Maarscvecn zie Lens 13. 
F,Oostayen zie Lens 12. 

DENK l,.AN DE KONTRIBUTIE . 

LEl'TS 16: Als b0kcnd. Leider: Dhr,0,Kcrtekaas, Samenkomst: 12.45 uur Lans. 
LEtTS 17: ,Us bekend: Lci:î.dér: .Dhr. W ,Michels. 

LEtrn 18; · Als bekend. ·Leider: Dhr,J.Cclpa. 

LENS 19, Als bekend. Leider: Dhr,H:Vcrbarcndse. Samenkomst: 12.30 uur. 

1,, S, ZATERDAG 6 APRIL DISKO-AVOND =========-=====·======-=-========== 
LillTS 20: Als bekend, Leider: Dhr,R,Pet0rs. Samenkomst: 12.45 uur. 
LNfS 21: .l\.ls bekend. Leider: Dhr.l-f.v.d,Tol. Sa• cnkomst: 11.45 uur L0ns. 
LEHS 22: P.v.d,Broek, P.v.d.Brandc, R,Dricscn, II.Erkclcns, .T .• !Ioogcvccn, 

R,J.Raaphorst, R.J.M.Raaphorst, R,Wijngaardc, R,IIouwelingc, M,Kcrkhofs, 
Th.v,Luxomburg. Leider:. Dhr.A,Bauman. 

LEHS 23: C.CÖ01icn, L,dc Gruytcr, R.do Haan, R,Iepcr0n, J.Kok, R,Kleybcrg, 
L.v.Luxemburg, T.Plugge, K,Straub,·J.Vogel, B,Nieuwcnhuizen, F,Tolenaars, 
B,Ilenkos. Leider: Dhr.A,Banning. Samenkomst: 10.15 uur, 

DEHK ,'w\N DE KONTRIBUTIE 

Stand Lens A 1 t/m 30/3..:74. 

Uoptunus 
v.u.c. 

8 m.n.o.n. 

19-29 
· 20-26 
18-23 

Katwijk 
Lugdunum 
Wilhelmus 

21-22 
18-21 
18-19 

s.c.Lissc 
V.V.P. 
LEMS 

20-19 
. 16-16 

19-16 



O,,N,,A1 17-15 LEIDERSAVOND -=- .--------L.F~.C. 19-15 
's-Gravondeel 17~13 

,s.v.,w. · '18- 6 

Uitslagen Junioren: 

Lens 2 -WestlandiÓ. 2 1-5 -
·mc,A;'v •. v.4 -Ler,s 6 0-3 

A.s. maandag, 8 april 1974, zal or door de K,N,V,B, 
oon leidersavond wordon georganiseerd, waar de hoer 
A,Bongers, lid van de Juniorenkoramissio van do 
IC;N,V,B, een'aantal facetten zal belichten van hot 
jeugdleiderschap, Daarnaast zal or gelegenheid ziJn 
enkele meer algemene zaken rond het juniorenvoetbal 
o,o,n de orde te stellen. 

L,F,c;1 - Lens 1 0--0 
B,M,T,2 - Lens 4 4-0 

· Lans 5 - Quick 3 · 4-2 
Quick 5 - Lens 9 1-3 
G,s,c,2 - Lens 11 1-3 

Wij. nodigen onze leiders uit aan deze bijeenkomst 
deel te·nemen,, Deze avond zal worden gehouden in 
zaal 5 van DEN IIA.AG CENTRAAL (voorheen Staatsspoor), 
Kon,Julianaploin 10, alhier,. Aanvang 20,00 uur, 

D,II •. B,_RK 2- L,ms 12 2-3 
Lans 13 - Ooievaars 5 9-1 
Lons 14 - Loosduinen 5 2-1 
V, C ,S .10 - Lens 16 1--0 
Quick St,,10 - Lans ,17 0--0 
Lens 19 - Lakwa 10 6-1 
D,,W .9, 13 - Lens 20 7-2 
Lens 21 - Uilhel• us 13 6-1 
Quiok St,12-'Lons· 22 1-6 
Lens 23 - Duindor11.:S.,V,7, 1-11 

DISICO-AVOND B-en C-ICLASSERS. ============================ 

Bolt U even naar dhr,G,v.d,Stoeh, tol. 39,86,94,, ... 
· indien U komt. / . Juko Puweko ,, 

Zaterdagavond a.s. verwachten we alle da~slustigo B-en C-klassers in ons klupgc~·. 
bouw. · .. · ' · · · · ·, 

Saraon raet de meisjes van Kwiek-Sport kunnen jullie dan dansen op de muziek, 
die jullie zelf goed vinden. Want Dr.Dummy 1s drive-in-discotheek voldoet aan iódors 
verzoek op hot gebied van de hedendaagse pop-muziek. 
\f~ willen zaterdag om ongeveer acht uur beginnen, dus zorgen jullie, dat je dan 
aanwezig bent, 
De toegangsprijs' zaterdagavond is Fl.J ,--.• :'L 

PROGRAMMA. ~~iILLEN EN ~ELPEN 

PUPILLEN 

ZATERDAG 6-4-1974. 

12,45 uur V,V.f,1 - Lens 1 
12,45 uur Lens 2 - Gr.Wit 1 58 1 

Lens• 3 vrij 
12;00 uur Lens 4. - Vios 5 
11,45 uur Lens· 5' · - 1,,D,0,8 
12,45 uur ·velo 6 - Lens 6 

DEt;K AAN DE !CONTRIBUTIE 

U E ·1 P EN 

Zi,TERDAG 6-4-1974, 

11,45 uur· Velo 1 - Lens 1 
11.45 uur· Lens 2-: R.v.c •. 2 
11.00 uur Lens 3 - Vredenburch 4 
10.00 uur R,V.C,4 - Lens 4 
10,45 uur Flaraingo's 2 - Lens 5 
9,30 uur Vios 3 ~ Lens 6 

i,.FSCIIBIJVINGEN: 

KaKa.,. 

Terrein: 

Zuiderpark 
V2 

V1 
V2 
Noordweg, Wateringen 

Noordweg, Wateringen 
V1 
V1 
Schaapweg, Rijswijk 
Schaapwog, Rijswijk 
M,Stokelaan 

§l_chrift~li;j_~: v6ór 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 !Clubgebouw. 

in noodgevallen kunnon do pupillen en ~elpen nog op zaterdagochtend.tussen 9,00 on 
9,30 uur afbellen,• Tel.66,13.-14 klubgebouw, 

.Oci!7ICEURINGEN: Bij slechte weersomstandigheden steeds eerst de afkèuringslijsten 
i 9 
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raadplegen. Staat daarop bij .\!Pupillen "on liGlpon" vorr.1olci.: "GÖËDGÊ.::.··· . 
• KEURD" 1 dan steeds naar veld of punt, van samenkomst komen. JN DIT êlEVAL 

MilG ER DUS N.IET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVENTUELE AFKEIJ-., 
. RiiîGÉ!:T.. .. . . • . . 

Staais bij de afkouringsadrossen biii '!Papillen en lfolpen'! vert10ld: "ZIE . 
AFICEURJNGSLIJST"; dan raoet als volgt· worden gehandeld: Voo:r"a.e 'thi.tfs.::-· 
wedstrijden moet juniorenlijst worden geraadplèÓgd. Zijn de wedstrijden· 
van Léns 4, 10 on .22. goedgekeurd, dan gaan ook de Pupillen- on "1fólp01i
wedstrijdon op ons.veld door. Uitsluiténd voor·dc uitwodstrijdÖn mag in 
d,at gevaltelefonis,ch.-w:orden geïnformeerd, of hun wedstrijden doorgáari, 
(Tel. 66.13,.14.) on wol. zaterdagochtend tussen 9.00 en 9.30 uur, . . . . 

D E, . 0 P S' .T E I; L I 1T ·G E N: 

!1}.!S_!:..:l :· ais" voriéo weèk:. Leider: paµ.l v.d; Steen. 
Samenkomst: 12.00 uur Lens-terrain. 

LENS P 2 als vorige weck. Leider: Rob Hoefnagel. 

LEUS P 2_ vrij. ( F .• Tolenaars en B ,ilenkcs zie Lens 23 junioren). · 

LEHS P 4 als vorige weck. Leider: Fred de Kleyn. 

LENS P 5 als vorige week, not R,Goedhuys. Leider: Dhr.Iloppcnbrouwer. · 

~~lê_!:_~ als vorige woek, Leider: Coen Ilooghienstra. Samenkomst:.12.00 uur 
Lens-terrein. 

KONTRIBUTIE AL BETAti.LD? 

als vorige week. Leider: Ilans Zoun. sanonkonst: 11.00 u,Lens-torrcin,. 

als vorige week. Leider: Guus Jioynen. 

als vorige weck. Leido-r: Jos v.d.Ende. 

LEHS W 1 

LEITS W 2 

LfilTS W 3 

LEl:TS W 4 

LE!JS W 5 

als vorige wook. Loidêr: Lex v.d,Meer. Samonkor.is t : 9. 15 .u.Lens-tcrroin. 

.. 
LEHS W 6 

als vorige weck, net M.v.d.Wallen. Leider: Dhr.J.Rior.icn. 
Samenkomst: 10,00 uur Lens-terrein, , 

A.Koks, R.v:Ovcrvost, E,v.Santon, J,Schuenio, J.v.d.Spiegel,. 
E. do Groot, !,! .Groenowegon i. M.<Y.-II2ii.él,t., E, Js1gor ,., !I,v:,Il._eoµwi jk,..···Me, Schobbo; 
G,Verhaar. Sar.ienkomst: 9,00 uur Lens-terrein. , ,. 

• •--••-• ••~ " , "s>'< ••·•• ~ 

DENK MJT DE KOlfTRIBUTIE 

Uitslagen 30 r.iaart 1974; --· . . 
Pupillen: 
Rava 1 
Lens 2 
B.M.T,2 
Lens 4 
Lens 5 
Spoorwijk 

- Lens 1 0-4 
Il,M.S.l!,2 1-1 

- Lens 3 0-4 
- Quick St,,j 5-0'. 
- Rijswijk 8 0-5 
2 - Lens 6 2-2 

SPORTKA!v!PEH ========--= 

Welpen: 
Die IIo.gho 1 
Lens 2 
Lans 3 
Laakkwartier 3 
Dio IIaghe 3 
Lens 6 

, 

Lens 1 2-3 
- A~D.0,3 0-0' 
- Spoorwijk 2 4-0· 
- Lens 4 : 2-1"' 
-' "Lëiii1'f'C5 "-·-.··-· ........ "'2.::0 

schiavcriïhgón ~6·· · 3--0 
.. - ~- . ...,.,.. . 

Er zijn nog stoeds onkolo pla;tson ovor in de sportkaopon naar Hoert on·'•Ifor"ciüfö. ······· 
!Ict kamp Weert wordt gehouden van 7 juli t/r.i 13 juli en is bestemd voor·de jongens·; 
die goborori zijn tussen 1 augustus 1957 en 1 augustus 1959. ·IIot"ka• p Borculo, voor· 
jongens, die geboren zijn tussen 1 augustus 1959 on 1 augustus 196'1,· wordt gohouderi 
van 30 juni t/r.i 6 juli.• · ·' · · 
Jloido kar.ipon·boschikke11 over prachtige sportvelden on een zwor.ibad. 
Do kosten voor beide kar.ipcn F.l. 70 ,-. 
Jongens, die zich nog op willen geven ( on wie wil dat niet) kunnen dit n1,1 nog doen, ... 
bij Paul v.d.Stocn of bij eon van do Juko-loden. Doe hot snel, nu ka.n, he·t·=·noii öi1 
over 14 dagen ben ,je te laat, o.mdat. wij ·dan onze dofini tiove aanr.iolding i;ioèto-h; 
opstur' on. · ·" · 

'~- ' -. ~ ~· ... :.. - . •··· ~ ' 

!0\1-!PGELD. 
Hot verschuldigde kar.ipgold voor Lousden Fl.65,~, voor :Borculo Fl.70,,- on vpor Woort 
Fl.70,-, dient vóór 1 r.ioi 1974 to werden overger.iaakt op giro. 7112 t.ri..v. de 
Algor.ieno Bank Nederland N.V., Don Haag, t,g:v. rekening 51.28.11.261 van 
G.v.d.Steen, kar.ipgeld. 



LETS 13 - OOIEVAARS 5, 
• · ,. -No. oen vorige weok met 2-1 verloren w'Odstrijd togen Todo lamra Lens 13 deze woel: 

, •.' goed terug. In de eerste minuut scoorde Henk 1-0, hierna lamm_ Ooievaars goed 
terug, maar 10 minuten lator_scoordo dozolfdo Henkio 2-0, màar ook in diezelfde 
minûttf:r.ip$ ,f;p,_:!l~, )let _ 2_-, 1 door oen fout in do verdediging, dit was tevens do rw:: t •· 

~:a~!··2~· ,)hifrlf.;à~'.ai~ic; da: voorhoodó sterk, door con goede pass van Ronald kJr, 

Ronó 3-l sco±on; '.Î\oordat do achterhoede on het raiddenvold goed aansloot kon 
• •., "-••,·-',. $~•J•M~•- • 

Ron-6 4-1 scoren, .weer u:i:,t epn goede po.ss van Ronald. 
Mot dei° min;;_;:;_t··wera" Lens· sterker en sterker, even later kon Honk 5~1 scoren üi ·, 
oen pass vo.n So.ndors. Do goede passes bleven kor.ion en René maakte or 6-1 vo.n< 
Na oen kwartier in do 2c helft kon con speler van Ooiovao.rs doorbroken on als 
van Zweden or niet W'.lS geweest, zou hot zokor 6-2 zijn geworden. Ooievaars kon 
tooh nog oen po.o.r koor gova:c.rlijk worden, r.iac.r de achtorhoodo onder loidin1; v:.::, 
Rob Bl:::mlc koorde hot gevaar tijdig, zodat de kooper (doblitnnt in ons olftcilJ -
niet in aktio hoofde to koraon. · 
Lens echter sloeg bikkelhard terug on weer was het Renóói:föótje, die or }-:-1 ·v'an 
raaakto door eon aantal fouten van de Ooievaars verdediging, dio or,g bang wao 
voor do goed opgezette aanvo.llon, 
Verdor kroeg do niet slecht spelende Rono.ld Sanders ·tmkolo· l)raohtige lcan•,i-eh ·: 
ora or 8-1 van to ranken, r.1aar deze had- erg veel pech. IIet hole elftal spoelde 
oen goede partij, alleen Jan Har land verdient speoio.al te worden genoorad, want 
als ex-keeper schakelde hij volgens opdracht in de 2o helft erg knap do govo,.r-
lijksto man van Ooiovao.rs uit, 
Uit een goede pass van deze Harland Icon, nado.t Ruud Zotz de bal goed had door

,gosohovon, R, weer scoren, 8-1. 
In tegenstelling met do scheidsrechter van vorige weck was deze erg goed. 
Door con goede po.as van Marcel Jansen kon Honk op de pnal schieten. 
Eon in de laatste minuut genoraon doelschop bolo.nddo bij R., die in eerste 
instantie tegen con speler aanschoot,,raaar hierna keihard in schoot, 9-1, 
Hierna. floot do scheidsrechter o.f, waardoor Lens mot con 9-1 overwinning na'l.r: 
do kloodkamor terugkeerde. 

Verslag Lens 14 - Loosduinen 5, 

Na_do 0-9 overwinning van do vorige 
koor op Olivoo, moost Lens nu ao.ntro- .. 
den togen koploper Loosduinen. 1· 
In do eerste helft spoelde Loosduinen 
sterker dan Lens, wat do.n ook in een 
0-1 achterstand mot de rust resulteer
de. Jioofdoorzaak hiervan wo.s, dat hot 
r.Jiddenvold werd verwaarloosd. 
!.fot duidelijke instrukties in verband 
mot dat raiddenvold gingen we do 2e 
helft in. Gelijk na11 Lens hot ini&.tiof 

· wat voorlopig enkel in enkele hoek
schoppen rosul toerde. Na verkeerd weg
werken van do Loosduinse verdediging 
clamm de bal bij Hoenstok, die van 20 
m. scoorde. 

Lens 13, 

Gestimuleerd door dit doelpunt [, ü{r; 
Lens nog s terkor in de aanval. ·1 0 
Minuten voor het einde kon Wubbon c~ 
links een hoekschop neraen. Ili j tik'-
do bal kort naar Hoonstok, die Yl!n 

buiten hot strafschopgebied do bal 
over do keeper schoot (2-1). Lon~ 
verdedigde raot sukses haar voorsprc.~.:· 
on spoelde zonder in gevaar te kor.:o:: 
de wodstri jd uit. Do tweede posi t:.o. 
op do ranglijst is nu in zicht. 

Lens 14. 

UOENSDAGMIDDAG ! ! ! ! A.s. woensdagmiddag. zal or weer worden gespeeld en gotra:..,1 , 
Iedereen raoet aanwezig zijn ora .2),30 uur·. WoensdaR 10 o.pril is er geen cockta:.1-
korapetitio i.v.ra. het schoolvoetbal, Op woensdo.g 17 o.pril zal in principe do 
diverse finale·s worden gespeeld on do prijzen worden uitgereikt. I.V.B. 

NIEUWS VAN DE DACO. Vo.navond ( woensd2.g 3 2.pril) om 19, 15 uur spelen de dame;, 
oen vriendschappelijke uitwedstrijd togen de buren Spoor-
wijk. Vorzaraelon bij Spoorwijlc om 18.45 uur. 
Er is voor deze wedstrijd een fantasie-opstelling geraaakt, 
dio bokond wordt gemaakt in do kleedkamer. 
Zondag 7 apr!.l speilon wo do belangrijke lcompoti tiowodstr,;,jd 
tegen P,D.K. ora 10.00 uur. 
Vorzaraolon in do kantine om 9.15 uur; deze wedstrijd wordt 

' 



·--··--· -••"••.,,, ........... ~--··--···-·· -, 

geleid d.oor rihr; J.ir/d llcrg. D~ wedstrijd. moet wel word.on· gcw.ortililnj' wil;Len : .. 
do dtu:10s 'riog op· de 10 pl,aats kcimén. Aarig'czion De Postduiven van. '{1'.D..~ 'lmoft 
vi:lrloron Liet' 1 .;,2, staan onze damos nu· gelijk mot Do Postduiven op -:à:e, tweede : · 
plaats, ma'.'.r jammer gonocg hobbon De Postduiven con_ hogo_r ,doolffomiddeldo. 
Dus wc begrijpen wel, dat de wedstrijd teffen P.D.K. moet worden gewonnen.:· Sukscs, dm:Îes. .- · · · · · 

Do stand is:.als· volgt: · 

Cclori tas 
Postduiven 
1 EN 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 

,, 
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Weekblad van de Voetbalvereniging Len'ig.:en sJ:;;.1}',.-~.•,.:_'. __ :::. 
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., . 0 F F I C I E L E MEDEDELINGEN. . . . __ ,:_~- ... •·· · ... ·· .... 
AKTIE INTERIEUR •. ·- '• 

Zoals U vorige week is bEiloofd, wil· "Aktie Interieur" haar plannen nader toe
lichten. 
De aankleding van de nieuwe ruimtes vergt een groot bedrag. Deze financiering 
rust.op 3 p0ten;• · · : . 

:·j)e· 2 buiten·sto·'.10rden door andere Lensl"eden behartigd· 
9 a. Ee~ ·krantenaktie, dio Fl.5000 1-~ moet opbrengen ·en waarv;or U nog -steeds 

-- · : .. U:w oud· papier kwijt kan in de container op 'he•t Lensveld •. 

b. Akties, zoals een loterij, kollektes op het veld, verkoop van glazen e.a. 
· ·ook: _hier moet Fl.5000,- worden opgebracht. · · 

D0 middelste en zwaarste poot kom_t uit a_ktie Interieur. Het streefbedrag is ca. 
Fl.25,000, bestaande uit -b.v •. Uw giften in geld en/of natura, Uw vakkennis, Uw ro-
la ties.· enz. . .. 

. ]inn'énkort ·zal via een inlegvel in de Lensrevue het; interieur idee aan U worden 
voorgéÏeg<j.-. Op. een dan' te bepalen: avond kunt U in de. kantine daarover van gedacl{.:. 
ton wisselen met 11.Aktie Int0rieur". 
~ . . . -

. ,Te0t U het nog van de vorige week: 
" ' 

U. van ·Herne lri jk · Fl. 500, --
' H ,N .• ,, ,Fl. 500,-

Dru\<:kerij Rooduyn Fl.500,-
p .Ilurghouwt stoffering voor Fl. 1000,- '. 
J .Heynen grtis leggen van de vlo·erbedÓkk~ng. 

' D0ze week komt daarbij, 

- Sportcentrum Duinzigt, Willem Rooyaardsplein 27-28, stelt !_let entreegeld ad 
Fl. 6 ,-- van elk Lens lid, dat het centrum bezoekt, beschikbàar ·voor· de-zi::i"a:ktîo. 
Ideale gelegenheid voor Uw geestelijke en lichamelijke gezondheid. .. · 

- . , -~ . . :· 
- Poter Me0rsho0k, ca. 12 jaar geleden eminent. links-bui ten van. ons eorst'e elftal 

0n verhuisd naar Zwoden, s·tol t 500 Zw,eedse kronen ter bèschikking, •'m:i. ts dit 
voorbeeld ook. de Lensfamilie inspireert toet daden. •'· . . . . . 

- Dhr. Aad Ilogisch geeft 

Sluit tJ·aan 
., ' nr BALLOTAGE. 

J.!.A. van Frederikslust 

ll.IEITTTE LEDEN'. · 

1014 
1015 
1016 
1017 

P.G.M.van Maren 
E,N. V~rgalen 
R.Mahiou 
J .D.F,M,Heebens · 

ADRESWIJZIGING 

0257 G,R.J, Jehee 

REPARATIE VELDEN, 

2 sjoelbakken cadeau. 

volg dit voorbeeld. 

29-08-62 (P) 

,12.,-11-64 ~W) 
23-03-66 W) 
24"-07-62 P)' 
09-04-53 (S) 

Melis Stokelaan 1099 

L.v.Meerdervoort 521-' 
Leyweg 572 _. 
Wezelrade 274 
v.Swietenstraat 30 

Primulastraat 19 

.. 
'' • l 

673236 

333329 
293176 
291567 

"636728 ·-

258631 

. In aansluiting op de publikatie in de Lensrevue van vorige week delen WJ.J m0de, 
dat .. çle velden 2 en 3 we0r te.r beschikking komen 10 w0ken na de inzaai-datum; · 
het eerste speel weekend is dus 17/18 augui:;,tus. , . . . , '? 
De dàtum, waarop het eerste, Y!)J,d weer ter beschikking is, wordt nader bekêken 
en is'afhankclijk van het rèsultaa~ van de reparatie-behandeling;· · 
De betrokken kommissies gelieven van bovenstaande goede nota· te nel!len ... 

1 



• 
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OPENING KLUBGEBOUW, 
Maandagavond... 2ë Paasaag· iïrlio't -kli.ibgel:iouW··-Üi teraärä.. gesloten,. . ··,::--: 

:~p~:p~~::v:~gendo week kan door de ·k::~ssi-~s -~i ~erlijk maandagavond in der, brievenbus van Nico .Drab be, Leyweg 727, worden gedeponeerd, 1 

1 
OPBRENGST KRANTENAKTIE. =-===--.:::=--------------- . 
Het zal U ongetwijfeld aan de volle container, die we iedere wcekcliebben, zijn L opgevallen, dat de krantenaktie con gr~ot. sukses is, U bent natuurlijk ook be-l nieuwd, wat dit tot nu toe allemaal heeft opgeleverd voor hot bouwfonds, In het-eerstè gedeelte van dit seizoen (van 1 september t/m 30 deoomber) haalden wij Fl,500 1-- op, .Dit kwam tot stand, doordat de·monsen hun kranten meebrachten en dat wij van tijd tot tijd enkele adressen afgingen. 
Op 1 januari zijn we echter _met een krantenaktie nieuwe stijl begonnen, We verdeelden do buurt rond hot Lenstorrein in 4 wijken en gingen nu iedere week zo'n ,_ wijk in, waar we om d.e vier weken terugkomen, Vooraf hebben de mensen oen foldertje •ontvangen, waarin wij onze plannen hebben uitèengezot, Dat dit oen groo't suksos is, blijkt wel uit do opbrengst van do oorste drie maanden, nl. FL1676,80, zodat do t_otale opbrengst van dit seizoen Fl.2176,80 is, 
Dût dit niet•vanzelf gaat, spreekt voor zich, Iedere week wordt. er één elftal on enige jongens van het elftal van de week ingeschakeld voor de krantenaktie, De jongens, die tot nu toe aan de beurt zijn geweest, werkten erg enthousiast on dienen dan ook als goed voorbeeld voor do elftallen, die nog aan de beurt komen, Zojuist hebben wij het bericht gekregen, dat de'prijs pen kg. is gestegen ,van 11 •naar 15 cent, zodat we voor eon volle container bijna Fl,75,- moer krijgen,·u · ziet, het is allemaal bost de moei to_ :waar.q. 

à[ij hopen, dat U ook door_ blijft gaan met hot meenemen van kleine stapeltjes-, "1,ant het spreekwoord luidt nog steeds: "vele kleintjes maken één groot" ! 
Gerard Duivesteijn. 

lfAT DACHT. JE WAT.?! 

- Er op 2 april j,l. in huize de Waart geschiedde ? 
Daar werd oen zoon geboren, mot een gewicht van 7 pond. en 1 ons, Zijn naam is Berend, Wij feliciteren Annemiek en Jos van harte met deze aanwinst, 

- Peter HtP en Joke Berkhout doen? Zij bedanken iedereen voor de vele blijken van belangstelling op hun verl9vingsfeost. 
- Harry v,d, Wilk afgelopen dinsçiag gebeurde? Zijn onderbroek mot 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 hom doze·woek nog·toruggeven, _ anders zet de "Motormuifl" oen klopjacht op de dader· in, -
- De Fam. Veirheggon op 20 april a.s. gedenken ? Zij zijn dan "25 jaar··getrouwd, Als U in de feestvreugde wilt delen, dan bent U van harte w_olkom, .. tussen 11 uur on 20 uur bij.!hen thuis, Den Helderstraat 391. Onze gelukwensen, 
- Over, de· opbrengst "laantenaktio nieuwe stijl".,· 
- Waarom z"veel mensen ·tegenwoordig van klub veranderen ? Ik zal het e\ron probe-ren te tekenen, Nou kijk, de meeste doelpalen zijn tegenwoordig rond van bqyon, de Lens-doelpalen zijn nog steeds recht van boven, Dat is logisch, hè ! 
STR.AFKOMMISSIE LENIG EN SNEL 

' .. 
P,G, Fierot (Lens Sen,8) is met ingang van heden geschorst voor 2 -wedstrijden (voorwa:irdelijk) mot een proeftijd van _1 jaar, iiv,ra, de aan hem door de sohoids-' rochtór _tijdens do wedstrijd Texas - D-H-B,6 - Lens 8 gegeven waarschuwing. 
Jac,Grocn~nwijk (Lens Sen,6) is raet ingáng van heden geschorst voor 2 w~dstrijdon (voorwaardelijk) met een proeftijd van 1 jaar n.a.v. de tijdens do wedstrijd R,K,D,E,0,4 - Lens 6 ontvangen waarschuwing, · · 
De strafkommissic va~ de K,N,V,B'. hooft do dnor ons aan J.van Gastel opgelegde straf bevestigd, 
De hieraan verbonden kosten ad Fl, 5,-- dienen door botrokkono aan de penningmeester van Lens to worden voldaan, 



LEITS 1 TEDEN VEILIG TEXAS 
De inhaalwedstrijd tussen Texas en Velo 
eindigde in 1-1. Hiermee stolde Toxas. · 
zich definitief veilig en kwam Velo op 
gelijke hoogte met Lakwa. Voor de bézét"- ·· 

. ting van do onderste plaats is derhalve 
-~.do zondag to spelen wedstrijd Lakwa -

Volo hoogste interessant. Do beslissing 
over de derde on vierde promotieplaats 
-k:an · maandag, vallen. Vijf klubs zijn nog 
in de race, waaronder LENS, dat het 
w:rnst goban;t is bij nederlagen van 
RKAvy LFC on'Verburch. ' 

De s·tand: 

1 • Wilhelmus 
.2 •. DHL. 
3, RIU..VV 
4, LFC. 

20:...12"'5~ 3-29 33-13 
.. : -2-0-11-6:... 3-28' ·26-19 

20~.7-9- 4-23 25-16 
·20~ 9-5- 6-23 '25-25 .. . . '" . ,•·~ ' ........................................ 

5. BLZwart 20- 9-4- 7-'22 34-20 
6, Verburoh 20- 7-7- 6-21 22-23 
7, L E !r s 20- a...5- 7-21 21-27· 
8. Lugdunu.'Il 20- 6-1~ 1~19 25-2:2 
9 •. Naaldwijk 20-- 4-9- 7-17 20-20 

10. Texas DHB 20- 41-7- 9-15 21-30 
11 , Lakwa 20- 4,3-13-11 19-33 
12, Velo 20-:- 4.-:-3:::13-11 J8-33 ... 

Voorwn:arde blijft, dat LENSmlf wint. 
Togen oen frank on vrij spelend Tox~s 
zn;l dat niet meevn:llen. 1faar .met do . -
steun van oen grote schare supporters 
znl ii~'t gÖr;;ui~koÏijker gaan. De moest vervelende wedstrijd is die tussen Blauw 
Zwart on LFC~ want ongeacht de uitslag levert de wedstrijd punten op voor een kon-kurrent; · · , 
RIUtVV speelt u:i.t togen !raaldwijk on is.derhalve lang niet-·zeker van één of oeor 
winstpunten, Verburch moot naar het reeds gepromovoorde Wilh·olmus, dat ook nog 
graag kaopioen wil worden. Bij winst van RKAVV en LFC on verlies voor Blauw Zwo.rt, 
LEUS en Verburch is do strijd ge~tred,en, Wc zien, dat echter·allomaal nog niot go
beuren en voorspellen na Tweede Paasdag nog eon zeer spannende laatste kompotitio·
dag, welke wel1ioht nog zal leiden tot één of meerdere beslissingswedstrijden, · 
!Iierendor de bcii'de laatste koopetitieprogramma's: ·,, ~ 

Tweede Paasdag: 

Tcxas·• 
RKAVV 
LFC 
Verburoh 
Velo 

( 1-1) 

gj< 
Zondag 21 april: 

·verburoh 
LFC 

~ LEi>TS 
- Lakwa 
- El.Zwart 
- Wilhelm. 
- Lugdun. 

( 1 .. -1 ) 
(4-2) 
(0-3) · 

L E !r S 
Uaaldwijk 
Bl, Zwart 
11ilhelmus 
La.la-ra 
Lugdunum DHL 

(2-0) 
( 0-1) 
( 1-2) 

DHL 
RKAVV 
Texas 
Velo - Naaldwijk 

( 2-0). 
(0-2) 
(0-2) 

LENS 2 I!r DE ZORGEN 

!Ict tweede heeft zichzelf onnodig in 
grote moeilijkheden gebracht door de 
thuiswedstrijd togen Gouda met 1-2 te 
vorliozcn, De Gouwenaren hebben nu con 
kompotitiepunt moer vergaard, De overige 
uitslagen waren al evenmin bemoedigend, 
want RFC wo,n van De Postduiven en DHC 
van CICC. 1ENS 2 ·deelt nu de twi:ïóde · 
üogradatieplaats met RFC, De otltmoeting 
fili'C - LEi>îS' o•p Tweede Paasdag wordt dan 
ook wel erg belangrijk. Daarna rest nog 
één wedstrijd, thuis tegen Feyonoord. 
DHC moet'naar Steeds Volharden, SVV 
naar Foyonoord on Gouda ontvangt Do 
J.!ussohon. 

De stand: 

1. CKC 2 
2, vcs 2, 
3, .. MussÓlÏen 2 
4, Foyonoord 4 
5, St.Volhardon 2 
6, SVV 3 
7 , Overmaas 2 
8. DHC 2 
9, Gouda 2 

10, LENS 2 
11, RFC 2 
12. Postduiven 2 

LENS 3 HJ\.ALDE FORS UIT 
Hot derde hield do kans op 'promotie in 
eigen hand door PDK met grote cijfers (.1-7) 
to verslaan, •TOGB verspeelde wederom 
oen punt' nu togen DHC •. Verder waren er 
in deze afdeling geen- wedstrijden, zo-
dat hot kom.,eti tiebeold allerminst dui- · 
del ijk is. 
Maandag ,rolg,t de zwaro thuiswedstrijd 
tegen' ODB; DIIL. gaat op bezoek bij West
landia en''TOGB bij PDK, Daarna resteert 
voor LENS slechts de thuiswedstrijd tegen . 
Scheveningen. DHL heeft nog een 

Do stand: 

LE lî S 3 
DHL 2 
TOGB 2 
ODB 2 
Westlandia 2 
JJMSH 2 
PDK 2 
Scheveningen 2 
DHC 3 · • 
Jraaldwijk 
HBS 3 

20 - 30 
20 - "24 
20 - 23 
20 - 22 
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 
1··r=- 12 
. ' 
18 - 4 

~ '·"J 
s 

. d~ 
t,1 

3 



thuiswedstrijd tegen Naaldwijk en eon 
uitwedstrijd togen DHC te goed. 
Twee merkwaárdigo doelpunten bf hoc do wind 
twee Aadjes .hielp, · 
}laçl.at Aad R<ioduyn in do wedstrijd van vorige wook tegon Don Hoorn oen forraidabcl doelpunt sooordo (vanaf 40 ra •. in do kruising), meende keeper Aad Timmers dit af
gQlopen zondag.te moeten <?Ys>rtroffen. 
]ij-'e(!n · 1 -'-0 ·it1\rid"vóór ·:oHL schoot Aad, vanwege zijn norveusi tei t ook wol "van 
bovorèn" gonoend, de bal rechtstreeks in hot doel van zijn kollega aan'de overzijde. · 
Dat kon allói:mal, omdat . de fel doorgaande Gerard de Hoogd de doel verdediger van DHL misleidde; '.Een kostbaar wedstrij_dpunt, dat Lens-4 wat verder boven do dogro.datiezono bracht; 

G.O. 
PR0GRAMMi\. SilfI0REN VOOR MAANDAG 15 APRIL 1974 (2e Paasdag) 

14,00 uur 
10,00 uur 
11,00 uur 

Lens 1 
R.F.C,2 
Lens 3 

'. 
- Texas-DHB 1 
- Lens 2 
- 0,D.B,2 

Lons 4 - vrij Zie Avondwedstrijd 17/4 
Lèns 5 - vrij . 
Lens 6 ~vrij· Zie andere elftallen. 
Lens 7 - vriJ Zie andere elftallen. 

10,00 uur· Lens 8 - B.M.T.6 
12.00 uur· Lens 9 - Valkeniers 4 
10.00.uur · Lens 11 -·Coleritas 9 

Lens 12 - vrij (zie andere elftallen). 
cl vondwedstri jd Woensdag 17 april: 20 -30 uur Lens 4 

LIGGING DER VELDEJIT: 'Ï:--
R.F.C, - Essenburgsingel, Rotterdara. 
D.E OPSTELLINGEN: 
Ll::ns 3 

IJ.. .A. Timrners 
Th,Boor.is 
0,Kortekaas 

LEJITS 7 

LEf'TS 4 

15/4 A,Timraers n,3 
F,Wubben naar 8 

voor 17/4 als bekend 
Afschrijvingen voor 17 april 
uiterlijk voor zaterdag 
13/4 bij G.0ostror.i 

LRTS 8 LEIT S 9 

Scheidsrechter: 

A.v,d.Linden 
M,v,Klavoren 
C,Prinsenborg 

L,Volkers 
J,Vrougdenhill 
A,Janson o/d Haar 

LEffS 6 

F,Straathof n, 8 

LElTS 11 ~---J,Uitting n,B. 
G.Duivesteijn en 
A ,Hook naar 11 

als bekend 
IJ. w.Krol 

met C.v.Deelen mot G,Duivostoijn 
A,Hoek . 
J.Verbarendso 
W,Michels 

LEITS 12 

J. Vorhoef n. 11 

J .,Ti tting 
F,Straathof 

en F.lfubben 

-
en J,Verhoof 

AFSCHRIJVINGElT: Op de bekende tijden, plaatsen on onder de 
telef.nos, vernold in do Lensrovue van 
9-1- 1 74. Toegevoegde spelers en aanvoerders 
dienen zich in verbinding to stellen met 
Dhr. J.v.Wassem, vrijdagavond tussen 21 on 
22.00 uur tolef. 68.65.11. 

Z0MERJ,V0NDV0ETBAL: Volgende weck volgen over deze kompotitie nadere mededelingen 
in de Lonsrevuo, alsmede een lijst van de spelers, welke zich 
hiervoor hebben aangemeld. 

Van de Seko ZJ.Jn a.s. raaandag v=af 9,00 uur de horen Ch.Bloks·, R,Bom on H,Jacobi on vanaf 11 • 00 uur de heren G .Bouman en J. v, lfossem op het veld '.'-anwozig, 
VOORLOPIG PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 21 APRIL 1974• 

4 14,30 uur Verburch 1 - Lens 1 

( 



11 ,00 uur Lcms 2 - Fcyonoord 4 Uitslagen Senioren zondag 7[4-1974, 
Lens 3 - nog niet bekend Lens 2 - Gouda 2 1-2 12,00 uur v.v.P.2 - Lens 4 P,D,K,2 3 1-7 12.00 A,D.0,5 - Lens 5 - Lens uur 

D,H,L.3 - Lons 4 1-1 14.00 aur Oranje Blauw 4 - Lens 6 
Wostlandia. 5 - Lens 5 3-0 12.00 uur B,T.C,2 '-- Lons 7 
R,K,D,E.0,5 - Lens 6 1-1 12.oo_uur B,B,W,2 - Lens 8 
Coleritas 4 - Lens 7 12~00 .uur V,V.P,7 - Lens 9 · 
Toxas/D,H,B',6 - Lens 8 10.00 uur I;ens 11 - P,D,K.6 

11,30 uur Lens 12 -.G.D,S,7 H,v,Holland 4 - Lens 9 2-0 
Oranje Blauw 7 - Lens 12 1-1 

PAASDRIVE. 

Op de 40 avond van de Paas-drive hebben· de leiders van hot· algemeen klass·ement, 
Henk de Groot en Jos Witting, hun r,ositie sterk verbeterd door beslag te leggen 
op do avondprijs, !fot 5,693 pu."lten waren, ze vrijdagavond do boston, 
Do stand in do kopgroep is nu: · 

1 • lfi t.ti.ng - de Groot 
2. Th. on A,Hoofnasol 
3, Blok - Peeters 
4. 
5. 

Br.ouwer - Baven 
v.d. Stoon - v.a.· Tol • • 

21,246 pnt. 
20,382 Il 

20,052 Il 

19,732 Il 

19,496 Il .. 

. ,! • ~ .' 

o , .L L • 

A.s. donderdag wordt de laatste avond gespeeld, lfo ·hebben het klasse• ent in 
groepen ingedeeld, waardoor do hoogsten togen elkaar Sj)Clen, Dei' lager goklas:. · 
seorden natuurlijk ook. Hierdoor hepen :wc _de spanning nog racer op te voeron, 

· Ho beginnen µo~d_erdag om 21 ,00 uur, raaar ,zorg, dat hu eens iedereen op ti,id aa.rn;.ezig is. 

PROGRAMMA JUNIOREN 
ZO}IDAG 14-4~1974, 

" LEtrnTOERNOOI VOOR Lens 2, 9 en 1 6, 

MMNDAG 15-4-1974, 

Lens 2 (Lenstocrnooi 14/4) 
14,00 uür •Qu.ièk Stops 2 - Lens 3 
14.00 i:tur Lens 6: · · - Verburoh 3 

Zl,TERD,iG 13-4-1974, 

15,00 uur 

16. 15 uur 

13,45 uur 
13,00 uur 

_13, 45 uur· 

15.00 uur 
11 .15 uu::r 

13,30 uur 

Lens 1 - vrij 
Vredenburch 5 
Lens 5 - vrij 
Lens 9 - vrij 
Lens' 10- vrij 
Lens 11 - v;ri_j 
Lens 1.2-- R,A,S,3" 

(o.v.v.o.-toernooi 14/4) 
- Lens 4 

(Lenstoernooi 14/4) 
(o.v.v.o. toerno~i 14/4) 

Lens 13- vrij 
Cro• vlict 6 - Lens t4 
Lens 16 - Scheveningen 11 

(Lonstoornooi 14/4) · 
Lens 17 - Volo 18 (o.v.v.o.toer-

. · nooi 14/4) 
Vrodenburch f7 - '.Lens 18 

· Spo,orwijk 8 - Lans 19 (B,M,T .. toer-
nooi 12/4) 

s:o.A.2 - Lens 20 
Lens 2î -- vrij 

· Lens 22 -: v,:-ij 
13,45 uur Lens 23 .- Volo 22 

llFSCHRIJVINGEN: 

· KaKa, 

Terrein: 

Nijkerklaan 
V3 

Vrodenburchwog, Rijswijk 

V2 

Redorijkerstraat 
V1-

V2 

. Vrod:énburèhwog, Rijswijk 
· Hengelolaan 

· Ock,;,nburgh · 

V3 

'IJ .,·.~ 
• 

.• 
Schriftoli,jk: 

Telefonielch : 

vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr;G,v.d.Stoen, Nunspoetlaan 303. 
vrijdagavond tussen 18.45 on 19,30 uur (uits_luitond in geval van 

. ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8): dhr,J.Hop, tol.94,41,59 
· B-klassors .. ( 9 t/m 15): Klubgcbouw, tel. 66. 1 3. 14 

C-klassors ( 16 t/r.1 23): dhr .R.Bockor, tol. 55. 94, 77. 5 

'·' 
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. . 
'LENS 23: 
~-~-:----,-... , C·.CClemm, L.de Gruyter, R.de Haan, R.Iepcren, J.Kok, R.Kleyberg_j 

T.Pluggc, K;straub, J.Vogel, B.Nieuwcnhuizen, L.v.Luxcmburg, R.yicrscn, 
R,Stravers·. Leider: ·Dhr'.;l:.Banning, 

vrijdag· 12 april 

zondag 14 april 

r.iaandag 15 april 

Toernooi agenda voor het Paas-weck-end 
.Junioren, pupillen en welpen, 

.. Rijswijk toernooi voor Lens pupillen 1- en welpen 1 
BMT toernooi voor Lens 19 
Lens toernooi voor Lens 2, 9 en 16 
OVVO toernooi (Amsterdam) voor Lens 1, 10 en 17 
Duno toernooi voor pupillen 4 on 5, welpen 3 en 4 

=========================--=-=------=------------------------=-===-----~-==- -----
vrijdag 12 april: De v.v. . Ri jswi.jk organiseert op Goede Vri jda.g een 

pupillen/welpen toernooi, dat zal worden g0houden op h0t 
sportpark "Prinses Irene" aan de Schaapweg te Rijswijk •. 
Aanvang: 10,00 uur, Prijsuitreiking 16.00 uur. 

· De deelnemende verenigingen zijn: L.F;C., RKI-TIK, Lens, 
. RVC, Vred0nburch en Rijswijk, 

De wedstrijden duren voor de pupillen 2 x 12½ minuut 
welpen 2 x 10. minuten 

Tijdens de pauze van 12,45 - 13.45 uur zal aan de leiders eon broodmaaltijd wor-
don aangeboden, Ileren spelertjos noem zelf eon lunchpakket mee, v~rgcct vooral 
geen trainingspak of extra trui en breek de tent niet af, terwijl_ jo leid.or zit 
.to eten, 

Programma voor Lens 

Pupillen_ veld Welpon vold 
10.25 uur R. v; C, 2 10.00 uur R.v.c. 2 
11,20 uur L,F.C. 3 1 o_. 55 uur L.F,C, 3 j 

12, 15 uur Vreêl.enb .• 1 11,50 uur Vredenb, 1 
14, 10 uur RKÎHK . 3 13,45·uur RKWIK 3 
15.05 uur. Rijswijk 1 14.40 uur· Rijswijk 1 ·s 

Pupillen 1 :· T,v.d.Burg, R.Groon,· R.v.d,Hoek,· L.Janmaat,· F.Lokah0na,' R.L~veriks, 
lhMoerman, R,Michels·, ÎI.v.d,Niouwcmhuisen, F.Rons, M.V0em:ian, M.v,· 
Zwol. Leider: Paul v.daSteen, Samenkorast: 9.15 uur Lorts-=terrein. 

Uclpen 1 M.v.Adrichom, W.Colp·a; E.Eijkelhof, R.Groen,· B,Ileeraskork, R.v.d.!Iook, 
R,a.c· Jong, M.v;d.Lo.ns, J.Odenkirchen, P,Pronk, L.v.Rijn, E.Valentin, 
Leider: Hans Zoun, Saraenkomst:· 9,-15 uur Lens-terrein.· ···· 

vrijdaK 1-2, april: BMT toorno(}i voor Lens 19. · · · .. · · · 
Wij ontving.on van onze naaste buren "Biedt Moedig. Tegenstand" 
con uitnodiging om deel te ne• on aan hot C-klasso toernooi, 
Lens is hi0rvoor ingedeeld in poule 2 met Duinoord, Semper 
Altius, Quick en BMT, Aanvang: 10.30 uur. Prijsuitreiking: 
15.15 uur. Lens 19 mag met 13 speiors verschijnen en spoelt 
om 10.30 uur tegen Duinoord · 

11 .45 uur "· Semper Al tius 
13.35 uur. " Quick 
14.50 uur " BMT 

Lens 19·, P.Brochard, S,Bruons, R,Coli, R,Duyndam, J.Eys, 
J ,Frank,m, R,Kaudcror, I.v.d.Lans, II.Planken, 
R.Rovcrs, S.Tcunisso, R.Jfossols, M.v,Ba.ggum. 
Leider·: Dhr.II. Verbarondso. Sa.mcnkorast: 10.00 u,Lons. 

Zon.dag 14 april ( 1 o Paas dag) : 

GROOT LENS TOERNOOI VOOR LEt~S 2, 9 on 16; Aanvang: 12,00 uur. 
Ondanks· diverse moeilijkheden, irt verband mot do hoog nodige reparatie va.n onze 
vo;Ldon, is de toornooikommissio or toch in geslaagd enkele bijzond0r interossa.nto 
toernooien do komende weken to kunnen realiseren, 
1e Paasdag wordt ons 1o junioren toernooi gehouden en wij hop0n, dat vele Lens
loden do drukte'van do ongozonde.·ii.utowogen zulien mijden en oen brokje gczondl10:. ~ 
en·ontspanning komen opdoen op onzo terroinen .. De doolnomende verenigingen zjjn 
bo1ru.st gekozen era con sp::mnend verloop van hot toernooi t9 kunnen gàranderon, 

7 
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Zonder· Léris.'..;:i.·cn 16 tekort ·to .doen, tippen wJ.J Lens 9 als poule-winnaar; Voor velo Lèns-lêden zullen de wedstrijden van dit elftal och lust voor het oog zijn, \rat deze train0r/leider in cîén seizoen r.10t dc,zo groep spelGrs hoeft bereikt, is de trots van de.· juniorenkommissie. 
Elke vereniging verschijnt mc,t 3 elftallc,n om te strijden om 1 ver0nigingsprijs, Bovendien kan elk elftal een 1c of 2e prijs veroveren in zijn afdeling. Op_dcze 1 o Paasdag heten wij van harte welkom: 

RVC uit Rijswijk 
Coal uit Rotterdam 
ODS uit Dordrecht 
s.v. Virtus. uit Zevenbergen •. · 

Duur der wedstrijden voor alle ·elftallen 2 x 12?; minuut. 
Scheidsrechters zijn de heren: P.J. Bakvis, M,v.Rijswijk, E.v.d.Klaauw, 

C.J.~arland, T,Stevens en Il.Martens. 
Programma: 

·Lens 2· veld Lens 9 veld Lens 16 veld 12.00 uur RVè 
12.30 uur 
13.00 uur ODS 
14.00 uur 
14.30 uur Coal 
15.00 uur 
15.30 uur 
16.00 uur Virtus 
16.30 uur 

1 . 
Virtus 

3 
·coal 

2 

ODS 
3 

RVC 

1 

1. 

1 

2 

Virtus· 
RV:C 

Coal 

DJJ JUNIORENKOMMISSIE WENST ALLE DE.!!,""LNEMENDE VERErTIGINGEN EEN SUKS'Esy'o;r,' ]N .. 
SPORTIEF TOERNOOI TOE! 

'Lens 
:• .. 

i· 

Lens 

2: 

9: 

··J.Apperloo, G.Bloks, G.Colpa, G.v.Gessel, J.Janmaat, R.Lavooy, 
P.Lejew:ian, R.v.d.Moer, A.Baven,·R.Bertcns, A,Muldcr, F.Vee~en (2x), 
L,Koning. Leider: A,v.Baggum. Sa• enkomst: 11.15 uur Lens-terrein. 
A.v.Velzen, J!:,Landman, P.Porreyn, T.de Kok; R.v:cj..Laan,P.Ilop, 

1 . 
2 

3 

.,. !,[.]folters, O.Bórst, C.Schenkels, 1Lv,Kleof, 'T,'s'-Gravendijk, B.do Niet, 
Leider: J. Zoet. ··samenko• st: Jr. 1·5 uur 'Léns-terreïri-; · 

Lens 16: F.Fortr.{an, W,frantzen, :a.v.Loon, 0.Huis; R,No,àrµeloos, A.OvGTgaauw, 
J.Rie• entP,Vd.Ikenburg, R,Verstèeg, C.Vermeu~on, P.v.d.Burg, ·P,Lelyveld. Leider: 0.](ortekaas. Sar.ienkomst:· 11.l5'·uur' Lens. 

Zondag 14 april (1o Paasdo.g) OVVO toernooi.to-Amsterdam voO.r Lens 1, 10 en 17. 
;,anvang 10,00 uur. liet OVVO toornooi is gelogen aan de Verlengde 'Radiowog, in-

gang togenovo:r: do Jaap Eden Baan•, 
Drie Lens elfta;I.le·n trekkon a.f3. zondag in tüle Tioegte naar ,'\.msterdam om daar gezarae_nlijk een aa.ntal 'punten te averzamelen or.i de verenigingsprijs mee naar Den IIaag te brengen. Wij b.o.treuren het ten zeerste, dát de aanvang is gesteld op 10.0_0 uu_r, wat naar onze mening veelst te vroeg is voor 1e Paasdag en voor verenigingen, die van buiten de stad lcomen. 
Do wodstrijdduur is voor de A-junioron 

Deelnemende verenigingèn 
Programr:ia: . • 

B-C junioren 
zijn:. Schoten 

2 x 20 minuten 
2 :ic 15 minuten 

uit IIaarlor.i, Zilvermeeuwen en OVVO. 

Lens ·, 1 Lens 1 0 Lens 1 7 
11,00 uur Zilv~rmeouwen 10.JO uur Zilvermoeuwon 10.00 u,Zilvormoeuwon 13,30 uur ovvo 12.10 uur ovvo .1 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 worden aangeboden aan do horen leiders. (Opmerking: Diverse verenigingen schijnen or vanuit to gaan,. dat do leiders do grootste hongerlijders zijn). 

Lans 1: L.Baams, C.Böeseken, E,Hoofnagel, A,Jungschlägor, R.v.Noort, A.Schnoidor, 
G.Trcr.ir.ielen, R.Zoun, J.do Hilster, M.IIeynen, H.Straver, M.v.Baggura, P. de Wolf, G ,Leliovold ( 2x). 
Leider: Dhr,C.Franko. Samenkor.ist: 8.30 uur Lens-terrein, 



'i;ons 10: R.v.d,Kruk, J.Lausbo:tg, J.Lustonhouwor, M.Poporkarap, L,Roesink, ·. ·. 
J.v:Rijn, ,f',Brongor, J,Brochard, T.v.Maren, R.HofIJan, E.v,Luxembilrg, 
P,Dovilee, R.Hopponbrouwers. · 
Leider: Dhr,N .Drabbo., SaIJenkoIJst: 8.30 uur Lens-terrein,· 

Lens ff: R.Bon, W.Heynen, E.Kauderer, A,Koovoets, S,v,d,Meer, F.Vorbarendse, 
.··F·.v.Velzen·, P,Lucn.s, R,Keyzer,C .v,Rijk, R.Coli, P,Brocha.rd,. Th.v._Lu

xemburg/ Leider: Dhr,W,Michels. Samenkomst: 8.30 uur Lens. 

=======::.:==============---::;::;=;;;;=----===------------------------------------- ----- ----

Maandqg 15 april (2o Paasdag) Duno toernooi voor Pupillen 4 en 5 
Welpen 3 on 4,· 

Ilet Duno terrein is gelogen aan do Mgr,Nolenslaan bij de Thorbeokelaan. 
··,l.anvang toernooi 12.00 uur; Prijsuitreiking 16,00 uur: Wedstrijdduur 2 x 8 rai
nuton. Deolnoraonde verenigingen zijn: Rijswijk, Scheveningen, Duno on Lens. 
Programraa voor do Lens elftallen: · 

Pupillen 4 Pupillen 5 Welpen 3 Welpen 4 
12,00.uur.Rijswijk 13,00 uur.Duno 12,40 u.Rijswijk 12,20 Duno 
13.20.uur Scheveningen 14.20 uur Scheveningen 14,00 Scheven. 13,40 Schoven, 
15.?0 uur Duno 15.00 uur Rijswijk 14,40 u,Duno .15.40 Rijswijk 

Do vereniging, die ra0t zijn yier elftall0n het raeeste aantal punten.heeft weten 
to vorzaraelen, korat in het bezit van eon fraaie wisselbok0r, 

-:. . . :, 

Pupillen 4: _R,Buys, D.Frankon, R.Froraborg, R,de Gruyter, R.de Haas, P,Krol, 
TI,Raaphorst, M,Rioraon, R,v,Ruyven, J.Sehneider, J,v,Straalon, 
T,Wanders, F.lfolling. Leider: F,de Kleyn. 

Pupillen 5: 

Helpen 3: 

Helpen 4: 

So.menkoms t: 11 .15 .. uur Lens-terrein. 

E.Buysen, R,Gimberg, R,Goedhuys, F,IIooghiemstro., B.!Iop'pènbrouwèri 
K.de Kloyn, J,Krijgsman, M.Lustenhouwor, R,Matthijssen, N,Noort, ,~; 
E:·sandifort, M,Sont0n, P,Tettero, F.Valk0nhof, Leid0r: Dhr.!Ióppon·.::; 
brouwer. Sani0nk6• st: 11. 15 uur Lens-terrein: • 1 

• M.Bon, B;Driess0n, M.Dutré0, R,Frank0, A,Frankon,:•C,Iloefnagol, : 
R.IIouweling, W.do Jong, I.Ko.ffa, R,v,Pruyss0n, T,v,Pruyssen, · ·~ 
E.Vos. Leider: Jos v.d.Ende. Samenkomst: 11.15 uur Lens-t0rr0in •. 

M.v.Boheeoen, M.v.d,Boogo.ard, R.v.d,Boogo.ardt, B.Boelhouwer, 
A.v.Gorp, R.Houwoling, J.Ko0voots, R,de Kroon, R.Niggebrugge, E.Uar
menhovon, IT.Zoek, L,v.L0euwen. Leider: Lex v.d.Meer, Samonkoriist:· 
11.15 uur Lons-terr0ih. 

Toernooi-Sekr, 
J.C.Hop. 

Stand A-klassers Roe;ionmil-B. 

Neptunus 
v.u.c. 
E.B.O.II. 
ICo.twijk 
Lugdunura 
Wilhelmus 
S.C.Lîsse 

,; ,~ 

v.v.P. 
LENS 
O.N.A. 
L.F~C. 
1 s-Graveµdool 
s.v.w. 

. ' 

Uitslagen Junioren: 

Lens 1 .. - v.v.P.1 
Duind.S.V.1 - Lens 2 
Lans 3 - G.,D:s.3 
Lens 4 - G,D,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 c- Spoorwi jk 3 

. 

. T 0-,2 
0-2 
1-3 
1-0 
2-1 

Lens spoelt nog Thuis togen Wilholraus en 
E.B.o .• rr. 

Uit , tegen S.C.Lisào, 
O.N.A. 

Z.owo.ar geen geraakkelijke opgave om niot 
bij do onderste drie to eindigen. 

·ook de wedstrijd Lugdunum - Lens, 20 mi
nuten voor tijd gosto.akt bij do stand 
3-3,, ko.n no·g race gaan sproken, wanneer 
do standenlijst dit nodig maakt do res
terende tijd uit to spelen. Do stand 
3-3 is nl. als zodanig opgenomen in boven
staande stand. 

J.C,Ilop. 

9· 

• 



V,C,S,5 .- .Lens 9 . 2-2 .Lens 1 7 . - v.c.s.11. 2-2 . ' 
Lens 1 0 · · -;. Quick. 6 
Len·s 11 - V. V .P. 7 

6-0 . Lens 18 
5-3 G.D,C,P,H.1 

-·H.B,S,7 .'·--0-2 
.:.. Lens 19 c. 6-1 

Lens 12 - O,D.n.4 
Celeritas 7 ·_ Lens 13 

5-0 Velo 21 
2-3 -····--"~Vies 12 

• _ Lens 20 1-2 
- Lens 21 0-2 

Vies 7 · - Lens· 14 
V .-u .c .14 · - Lens 16 · 

1 '-2 '' Lens 22 
· 3-0 ... Duno 11 

Texas/D,H,B. · 3-2 
- Lens 23 11-0 

TIET ELFTAL . VAN DE WEEK 

Dit weekend zullen de laatste elftallen worden opgeroepen als afsluiting van do 
eerste ronde. De A-elftallen worden t.z.t. opgeroepen.voor.de zwaardere km:·-11eitjos, _: -· ---~ -.- ... .;.! ·..,...,...,,.~-- -··-.. ~~--,;,•,.-,,,. ,._., ,. ''•,'•<-~ .. _: .. :;: 

Zoals U uit het redaktione'le nieuws "heeft kunn01, lezen, is de inzat van de jon
gens rijkelijk beloond on alleen.maar eeri stirauians· of.l • et' nog meer inze.t on bol· 
-lotjes trokken, door to gaan. ,, · · , · . , . . 
Volgende weck worden opgeroepen do elftallen pupillen 4, leider Fred de Kloyn,' 
on Lens 18, Leider. Jaap Golpa, van~cge . a~_topoch op 30 maart, ,· 
Voor•dit )i'eekend Iiens,21; leider W.v.d,To1, krantenaktic op zaterdag. 
Samenkomst: 10,45 u,ur Klubgebouw, Zij worden schriftelijk opgeDoepen. 

Voor zaterdag, zondag' en maandag worden de· spelers van A 5 en A 6 telefonisch. 
opgeroepen. 
Gezien het overladen wodstrijdprograraraa voor dit weekend en de reeds doorffogcven 
naraen van zijnde, nipt aanwezig, hebben wij dit weekend 4 elftallen moeten inscLc.-
kclen· o• norraaal ons: progra• te kunnen afwerken. · 

P Il O G R A M M A P U P I L L' E N · ' EIT · W E L P E N 

PUPILLEN 

;ZATERDAG 13~4-1974, 

12,30 uur 'Laakkwartier 1 
,1-2. 45 uur Lens 
12.00 uur G.D.S,3 
12.45 uur" Lens 4 
12.00 uur Lens 5 

·12;45 uur "·Ri•jswijk 8 

lf E L P EN 

Z,',TERDAG 13.:..4-197 4. 

12,30 uur Quick Steps 1 
11.45 uur Lens 2 
12.00 uur Gona 2 
11.00 uur Lens 4 

Lens 5 - vrij 
9,30 uur Die Haghe 

;,FSCHRIJVIl!GEN: 

• 

·_ Lens 1 (Rijswijk toorn.12/4) 
- Spoorwijk 1 · ... · 
- Lens 3 , 

- G,D.s. 4 ) Dunó-toernooi 15/4 
- v.c.s.5) 
Lens· '6 ... 

- Lens 1 (Rijs;ijk toern~12/4) 
- Velo 2 
- Lens 3 ) Duno-tocrn. 
- Vrodenburch 5) 15/4 · 

- Lens 6 (vriendsch.) 

. ~=---, 

Terrein: 

Jansoniusstraat 
V2 

Erasr:rusweg 
V3 
V1 
Sch~apweg, Rijswijk 

Nijkerklaan 
V2 
neros teinlaan 
V1' .. 

Steonwijklactn · · 

Schriftelijk: vó6r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr. G.v.d. Steen, Nunspeetlaan 303, 

1elèfonisch vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in gev.aL van 
ziekte), tel. 66. 13. 14 Klubffebouw. Voor de toernooien op v:rijdac: 
Donderdagavond tussen 18.45 en 19.30.uur, Tel.66.13.14, 

In noodgevallen kunnen de pupillen on welpen nog op zaterdagochtcmd tussen 10.00 
on 10, 30 uur afbellen. Tel.66 .13 .14 klubgebouw. · · · · .. · · 

:,FKEURINGÈlN: Bij slechte weersorastándigheden steeds eerst de afkeuringslijsten 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen· en Welpen" vermeld': "GOEDG~7-· 
KEURD", dan-s.teeds naar veld of punt van samenkomst komen. IN DIT 
GEVAL MAG. ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVENT!i:::,:: 
AFl<EURINGEN. 

· '· · ·stá.at bij de afkeuringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeltl.: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeldi-Voór de 
thuiswedstrijden moot juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn de 
wedstrijden van Lens 12, 16 en 23 ffOedgokeurd, dan gaan ook 
de Pupillen- en Welpen-wedstrijden op ons veld·door~ Uitsluitend 
voor de uitwedstrijden ra::i.g in dat geval telefonisch ·worden geïnfor-

10 meerd, of hun wedstrijden doorgaan.(Tel. 66.13.14) en wol zaterdas-

• 
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• 

ochtend tussen 10.00 en .10.30 uur. 

OPSTELLINGEN PUPILLEN 

lens pl: 

lens p2: 

lens p3: 
lens p4: 
lens p5: 

lens p6: 

Als vorige week (zie ook 12-4-'74 Goede Vrijdag) 
Leider: Paul v.d.Steen Samenkomst: 11.45 uur Lensterrein 
Als vorige week (zonder P.de Groot en J.Schipperen) 
Leider: Rob Hoefnagel /Leider: J.Meule-
Als vorige week Samenkomst: 11.15 uur Lensterrein man 
Als vorige week (zie ook 15-4-'74 2e Paasdag) Leider: F.deKleyn 
Als vorige week (zonder M.Senten) (zie ook 15-4- 1 74 2e Paasdag) 
Leider: Dhr.Hoppenbrower 
Als vorige week Samenkomst: 11.45 uur Lensterrein Leider:N.N. 

OPSTELLINGEN WELPEN: 

Lens wl: 

Lens w2: 
Lens w3: 

Lens w4: 

Lens w5: 

Lens w6: -----

Als vorige week (zie ook Rijswijk-toernooi 12-4-'74 Goede 
Vrijdag Samenkomst:11.30 uur Lensterrein Leider: H.Zoen. 
Als vorige week Leider: Guus Heijnen. 
Als vorige week (met E.Vos) zie ook Duno-toernooi 15-4-'74 
2e Paasdag Samenkomst: 11.15 uur Lensterrein Leider:J.v.d.Ende 
Als vorige week (zie ook Duno-toernooi 15-4-'74 2e Paasdag 
Leider: Lex v.d.Meer 
VRIJ E.Vos zie W3 ook voor Duno-toernooi en L.v.Leeuwen W4 

zie ook Duno-toernooi. 
Als vorige week Samenkomst!S.45 uur Lensterrein Leider:H.d.Groot 

UITSLAGEN PW?ILLEN 

v.v.P.pl ~ Lens pl 1-2 
Lens p2 - Gr-Wit 1 58 3-0 
Lens p4 - Vies pS 7-0 
Lens p5 - Ado pS 0-2 
Velo p6 - Lens p6 1-2 

UITSLAGEN WELPEN. 

Velo wl - Lens wl 0-0 · C:-.l 
Lens w2 - R.V.C. w2 0-3 
Lens w3 - Vredenburch w4 0-1 ·,t 
R.V.C. w4 - Lens w4 3-0 ~· 
Flamingo's w2 - Lens w5 2-0 
Vios w3 - Lens w6 0-3 

Nieuws van de Daco: 
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. 

ifl 
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/ 
,/ ' DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

OVERZICHT GIFTEN AKTIE IlTTERIEUR, 

Garage W,van Hemelrijk 
N,l'L 
Drukkerij Rooduyn 
P,Burghouwt:' stoffering voor 
J. Heynen: gratis leggen vloerbedekking, 

Fl. 500,
Fl. 500,
Fl. 500,-
Fl.1000,-

Sportcentrum Duinzigt: entreegeld van bezoekende Lens-leden, 
Peter Meershoek: 500 Zweedse kronen. 
Aad Bogisch : 2 sjoelbakken, 

Uat dacht u alleen kapitalisten in het rijtje? 
~ch, 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-fami·lie moet zich betrokken weten bij hun eigen Lens-klubhuis" 
Daarom. wacht niet af, doe iets! 

Stortingen t.n.v. P.A. Burghou'.'1t, giro 415575: zet op het strookje "AKTIE DITERE!L:~,". 

Op zaterdag 27 april zal er een speciale avond zijn, die in het teken zal staan 
van deze aktie. Meer hierover in de Lens~revue van volgende week. 

TOPSPANNDIG 
ROND LENS~1 

In een·slec4te w~dstrijd wist LENS 1 
toch van Texas DITB te winnen. De doel-

\, punten werden gemaakt door Leslie Ha-
zelZ<'lt (uit een strafschop), Donald 
Schönherr on Wim Keetman, De "tVerige 
uitslagen waren· zeer gunstig, hoewel 
niet ·helemaal onverwacht: Naaldwijk 
versloeg RKAVV met 1~, Blauw Zwart 
1-ron met 1-0 van LFC, Wilhelmus speelde 
0-0 tegen Verburch en DHL speelde 0-0 
tegen Lugdunum, Velo greep de laatste 
str.,halm door Lakwa met 2-0 te verslaan 
on lijkt nu het vege lijf te redden. 
Door dit alles is de spanning wel ten 
top gevoerd. Met nog één wedstrijd te 
gaan, dolen drie klubs de vierde pr,Îmo
tioplaats •. Voorspellingen zijn in deze 
fase van de kompetitie onmogelijk te do~n. 
Het programma voor zondag is als volgt: 
Vorburch - L E N S ;;, ,.z 
JlXAVV - Wilhelmus a ~o 
Dm:, - Blauw Zwart /.· l> · 
LFC - Lakwa R.-/ 
lïaaldwijk - Velo :;_,., 
Toxas - Lugdunum 1-/ 

!IUILEN OM LENS 2. 

Lens 2 leed de derde n~deriáag i11 suc
cessie, Ditmaal tegen RFC, dat nu boven 
J,ons uitklom. Lens 2 heeft hot nu niet 
meer in eigen hand. Op z'n minst moet 
zondag van Feyenoord worden gewonnen om 
vervolgens te hopen, dat Gouda één of twee 
punten verspeelt. 

De stand: 

1 • Wilhelmus 21 - 30 I -3/lr 
2. DITL 21 - 29 .t. i1 ' 
3. El.Zwart 21 - 24 tJ i.._'I' ~ 

" ··········••!~•····••-'••··· .t-d- -4. L E lT S '~ 21 23 ~ 
5. RKAVV 21 - 23 / .t y 
6. LFC 21 - 23~ .tr 
•'• .............. ~ ......... 

4-'-7; Verburch 21 - 22 éJ 

8. Lugdunum 21 20 I 2./ 

9. Naaldwijk 21 19 _ 2. ?,./ 
1 o. Texas DHB 21 - 15 / /6 
11 • Velo 21 - 13 t i ·a 
12. Lakwa 21 - 11 a il 

Het eerste staat voor de ontzettend 
zware opgave Verburch in eigen huis te 
kloppen. Als dat gebeurt, sleept LEl>TS 
er minimaal een beslissingswedstrijd 
uit. Wilhelmus zal van RIÇAVV moeten 
winnen om het algeheel kampioenschap 
te behalen, terwijl DHL van Blauw Zwart 
moet winnen om nog kampioen. té kunnen 
worden. Lakwa kan hooguit eél). beslissinc;-
wedstrijd.forceren als tegen LFC wordt 
gewonnen, .. maar dat moet Velo het loodjo 
leggen tegen streekgenoot Naaldwijk. 

De onderste vier: 

9, RFC 2 21 1, 
10;Gouda 2 21 - 18 
11 .L E N S 2 21 - 17 . 
1 ~.Postduiven 2 21 - 10 1 



LENS 3 BLIJFT 'WINNEN . 
liet derde versloeg ODE 2·raet 3-1, 
Konkurrent DIIL won raet 1-0 van Uest:.. 
landia, terwijl TOGB defini tiof Yo.rd .. 
uitgoschakëld"door van PDK to verliezen, 
Zondag de laatste wedstrijd togen Sche- _. 
voningen, Bij winst zit or in elk geval · · 
oen beslissingswedstrijd in, 
Il.i.p. 

'~- •· ç 

Do bovenste drie: 

1. LENS 3 
2. l?H.L g _'.: 
3,- TOGB 2 

19. 28 
1.8 26 
18 21-

Staande aan hot begin van do lijkstoet van agent Scn,10 gaan onze gedachten tarug naar zijn aktivit8ïiton on zijn oven plotsolinge_,als zinloze dood, 

.. 

Op maandag 24 maart 1974 wer~ aan oen van zijn naasto'familieledon de ovorlij
donsakto overhandigd. Zonder zich to kunnen vorwer?n, was hij van achteren noor
gostokcn. 
Zijn dood moest do oplos~ing brongcµ :J.9or hot. schijnbaar onoplosbare probleem, waé\rvoor het uitvoerend cómitó van do afdeling, waarbij Son.10 werkte, zich go-· stold zag, De agenten 4 t/m 12 van de.organisatie funktionoordon niet optimaal, 
or vielen nl._ voortdurend enige organen van deze agenten uit. Voor hot voortbo-· staan van de afdeling achtte dit uitvoèrend comité enige transplantaties noodzakelijk, Hiervoor moest· ;'on geschikte donor worden ·gevonden, iemand raet do hier-· voor gesèhikto organen, Zonder acht to slaan op do in Nederland bestaande rechts-: regel, dat raon geen organen raag weghalen zonder toestemming van.do donor of dicas nabestaanden, liet hot cor.iitó zijn oog vallen op són, 10, in hot midden latend, 
wat zijn r.ionine was. Dat do.keuze op hom is g0vallon, bevreemdt ons nabestaanden, daar in hot begin van zijn loopbaan werd gezegd, dat hij geen kwaliteit bezat. 
Door hem nu to kiezen, blijkt, dat hot uitvoerend cor.iité con weinig konsekwont 
beleid voert, Om r.iooilijkhoden to verr.iijdon, besloot bovongonoend comité ons nc- · bestaanden voor oen voldongen feit to stellen, door genoemde wet to negeren on hor.1 op heinolijko, doch dool treffende manier hot loven to. ontner.ien, Son, 10 krooc gocrr nog-olijkheid tot vonrnor. · 
Hij nabestaanden vinden dit onaanvaardbaar ! Tor.ie or, da= hot comité dool üi t-
rmokt van con zich modern noonondo organisatie. In zo I n organisatie mag r.icin voJ•· · wacllton, dat r.ion oog hooft.voor zijn leden,on dat dozo•'in sanonspraa.k ovontuolo · problemen oplossen. Voor do' oplossing van bovcmgonoomd probloor.i verloor ·hot uitvoorcnd afdelingsoomité dit oog ma=, zodoende ons in verbijstering en àfschuw-achterlatend. · 
Hu wij langs het gra·f trekken, een laatsto blik werpend op do roods hci.lf onder 
aarde on bloomsnippers·bedokto kist, vragen wij ons af, of, wanneer men het oog 
in de toekomst vaker met de zooroversláp bedekken zc:i, er niet eon gelijkluidondê ·tekst op do ttog'elijko grafsteen voor dé or15anisatie voorlcol:lt· als die, welke nu 
op die voor Sen.10 staat gebeiteld. Eon steen raot bovenaan R,i.p. on'·ondoraan 
do zinsnede "llij stierf to vroeg en onnodig". 

PROGRAMMA SEIHOREN VOOE «IONDAG 21 APRIL 1974, 

14,30 uur Verburch 1 ~ Lens 1 
11 .oo uur Lens 2 - Foyonoord 4 
12,00 uur .Scheveningen 2 Lons·3 
12.00 uur V. V .p, 2 . · - Lens 4 
12,00 uur A,D.0,5 Lens 5 
14.00 uur o.n1·auw 4 Lens 6 
12.00 uur TI,T.C.2 Lens 7 
12.00 uur B,B,W.2 Lens 8 
12.00 uur v.v.P,7 Lons 9 (Zuidorpark 
10.00 uur Lens ,11 P.D,K,6 
11 , 30 uur Lens 12 G.D.s.7 
LIGGING DER VELDEN: 

v,Arokelwog, Poeldijk 

Na.mens de nabestaanden, 
W,Englebert, 
Amsterdam, 31 maart 1974 •. 

Schoidsrochtor: 

J.J.Mulder 
C .P:I'insenborg 
H, Dijkers 
J.Kruydcnbcrg 
Il.Sanders 
E.E,Brook 
E. Talon 
P.Castcnmiller 

2o god.) A.v/d Truig • 
G.v.d,Plas 
A,Loykcns 

Vcrburoh 
Scheveningen 
v.v.P. 
A.n.o. 

Homtrustweg ingang naar!Ioutrusthallen 
4e Zuiderpark - 9e Zuiderpark 2e gedeelte 
Zuiderpark •· 

2 0,Blauw Schir.1m0lweg 



B,T.C. 

n.n.w. 
VERZAMELEN: 

Lens 3 10.45 
Lens 4 11.00 
Lens 5 11 • 00 
Lens 6 13 .oo 

uur 
Il 

" 
Il 

IJzerwerf ( vanaf Meppelwe-g-:afslaan ·Zichtenb1.frgweg voorbij 
benzinepomp 1e straat links). 

Ockenburgh 

Klubgebouw Lens 7 11.00 uur Klubgobouw 
Il Il Lans 8 11.00 Il Il " 
Il Il Lans 9 11.00 Il Il " Il Il 

D E 0 l? S T E L L I IT G E lr: 

Lens 3 Lens 4 Lens 5 Lens 6 
als bekend als bekend als bekend 

·m, J ,Koetman 
m.w ,Englcborl; 

m. 0,Kortokaas 
en Th,]l"oms 

Lens 7 

als bekend 
m. A,v/d Moor 

A.v/d Koor· 
on J,Witting 

Lens 11 

als bekend 
ra. c.v.Deelen 

P,Haring 
on F,Wubben 

m. L.Egberts 
F.Wubben n. 1:1 

Lens 8 

als bekend 
m. W,Krol 

Lens 12 

als bekend 

F.de Kleyn 
on B.Osso · 
W ,Englebert n·,. 6 

. . 
Lons 9 

.als bekend 

.c.v.Doelon n.11 

'· 

1,FS CIIRI JVlli GEN : Op do bekende tijden, plaatsen on onder do tolef.nos,, 
vermeld in .. de Lens-revue van 9-1-'74, Toogovoogdo spelers 

, "eri de aai-ivo.erg.ers dienen vrijdag tussen 21 en 22.00 uur Dhr.. 
. · J :v:-wassem tolof. 68.65, 11 op te bollen. - . . .. 

PEOGRAMM/l SENIOREN VOOR ZO.ffDAG 28 APRIL 1974, . . .. 
Lens 1 ' 2 on 3 nog niet bekend. ... 
1},00 uur Lens 4 - Q,uiok 3 12.00 uur Lens 9 - Spoörwijk 6 
10:-00 uur Lens 5 - l'/,K. 3 10.00 uur Quick 11 - Lans 11 
î2,00 uur Lens 6 - Duno 3 10.00 uur Gona 8 - Lens 12 

.14. oo uur· Lens 7 - IT,M,S,II, 4 
10.00 uur Lens 8 - Gr.Wit 1 58/4 
ZOMERAVONDVOETBAL: ---

. l,m:i'grfzi13p. · "ns hierover nog geen andere berichten hebbcm bereikt, zullen wij do 
publikatie'hiGrover tot volgende woek moeten uitstellen, 

Van de Seko zijn a.s. zondag vanaf 9.15 uur de horen G,Bloks en-H,.Jaeobi 
on vanaf 11.00 u1.;.r de heren G,Bouman en J.v,l'lassera op het veld aanwezig. 

EERSTE .KAMPIOEN rn iu'\NTOCIIT ! '-==----=======-============== 
A.s. zaterdàg begint om 15.00 uur op veld 2 de wedstrijd Lens 10 (jun.) - Scheve
ningen. U zul~ zich afvragen, waarom zo'n belangrijke wedstrijd op veld 2 wordt 
ui t&ovochten, wel. het is geen kwestie van ·organisatorisch wanbeleid, maar korat, 
omdat dit Lensolftal één week later op do titel had gerekend, manr is nu dnor f~. 
lon van z'n dirokte konkurrent in de gelegenheid "thuis" de.welverdiende oogst 
binnen to halen. · · 
Ondanks bovengenoemd ongerief hopen wij toch op veel steun, zodat deze jongens 
krijgen, waar ze hot gohelo jaar zo ·voor geknokt hebben, een dikvordiond kampi
oenschap! Eon trouwe supporter van dit elftal, die verdor onbekond wenst to bli~
von, heeft speciaal uit Frankrijk oen stel schittorondo kampioens-shirtjos ovor 
laten komen, waarin deze jongens zaterdag zullen spelen. 

Nico Drabbo. 

3 
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PROGRAMMA JUNIOREN 

zmTDAG 21-4-1974. 

12,00 uur Lens 2 
10.00 uur Texa.s/D.H,B.1 
10.00 uur Lens 6 

Z.,TEfillAG 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- Lens 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 Quick St.11 
13,45 uur Vios 11 
13,45 uur w.r.K.3 

- G.D.A. 1 
- Lens 3 
- Wit Blauw 2 

· - È,B.O.H. 1 
- Velo 4 
- Lens 5 
- D.n.c.5 
- Schevoningon 
- H,M.s.n.5 
- s.v.G.w.2 
- Quiok St.8 
- Lens 14 
- Lens 16 
- Lens 17 
- Lens 18 

·'- Lens 19 
- Lens 20 

12,00 uur Westerkwo:rtier 11 - Lans 21 
13,45 uur Lens 22 - H,D,V,5 

Lens 23 vrij 

DEffK AAN DE KDNTRIBUTIES 

.WSCIIRIJVINGEN: 

V3 
Groonondaal, Wassenaar 
V3 

V1 
V2 
,Rederijkerstraat 
V1 .. 

8 V2 
V3 
V3 
V2 

'·, Schoenmakerstraat, Delft 
Zuidorpark 
Noordwog, rratoringon 
Nijkorllaan 
M,Stokolaan 
Zuidorpark, 2o, god. 
Duinlaan 
V3 

"• 

Schriftolij~: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G.v.d.Stccn, Nunspootlaan 303, 

Teiofonisch :. vrijdagavond tussen 18.45 ~n 19,30 uur (uitsluitend in 'geval van 
ziekte): A-ldassors ~ 1 t/m 8): dhr.J.!Iop, tel. 94.41.59 

B-kla.ssers 9 t/m 15): Klubgebouw, tol.66,13,14, 
. C-klassers' 0 16 t/m.23): dhr.R.Beckor, tol. 55,94,77, 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 1ó,30 on 11,00 
uur afbellen bij dhr. G.v.d,Stcon, ·tol, 39,86,94, 

:,FIOORINGEN: Do junioren mooton bij slocht'e weersomstandigheden st·oeds do afkou
ringslijstcn raadplege~. Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt. · · 

}!IET-OPKOMERS: Wegens niot-opkorr•sn afgelopen weekeind krijgt do volgende speler 
2 extra reserve-beurten: G_.Hoynen, 

Bij horhaling volgt uitsluiting van deelneming aan de kompotitio
wedstrijden. In dat geval blijft de verplichting tot betaling 
van de kontributio tot het eind van het seizoen (30 juni) gehand
haafd. 

"HET ELFTAL V,'\N DE WEEK" 

Vanaf nu worden er geen uitnodigingen meer verzonden. Alle ouders-Junioren-Pu
pillen weten de inhoud van dit schrijven en zijn doelstelling. Alleen spelers vo·.i· 
assistentie van de kantine en/of velddienst, vooral tijdens toernooien, zullen . 
telefonisch door mij worden opgeroepen. 
"Geen oproep voor vrijdag ontvani;en", dan verzamelen voor de krantenaktio. 'Zio 
hio:rvoor de 'oproep in de Lans-revue •. · 
.!r kg.ri niet worden afgeschreven. 
:cos, ·zaterdag om 10,45 uur verzamelen voor do krantenaktio bij hot Klubi;ebouw. 

Lens 18: leider J.Colpa. 
Pupillen 4: leider F.dc Kleyn. 

Volgende weck worden opgeroepen Pupillen 1 en Lens 12 voor zaterdag-zondag on 
dinsdag. 

DE OPSTELLINGEN: 

LEHS 1 : L,Baams, C,Böesokon, E.Iloefnagol, 
A,Schnoidor, G.Trommolen, R,Zoun, 
M.v.Baggum. Leider: Dhr.C,Franke. 

A.Jungsohlägor, R.v.Noort (2x), 
J .de Ililster, M.!Ioynon, H.Straver (2:;:; 



•LEffS 2: J ,Apporloo, G.Blo]<;:s, G.Colpa, .G':v:Gossol, J,Janmaat, L,Koning;· R.La
vooy ;· P ,Lo je waan~. Jl,:v ,d.Moor, A.Mulder, P .d0(I-T~~f, __ 1I, ~tr<1vo:1' _{ 2x), 

. R.v.Noor_t (2x). Le_ider: "Dhr.A,v.Baggum. 

~~ê._l: ,-:- R; BÓrt~i:is, ê .rrooghiems trà; . R,Hul:s~mans, A. Kloiwe13t, G :Lelioveld, 
M,Magnee;(2x), B,Rufterman, •F;·Veeron, R,Vorbarendse, J,v:velzon, 
A,Brouwer. Res.: 11:,Heynen. Samenkomst: 9.3o·uur Toxas-terroiri, -- . 

LEHS 4: H,v.d.l3roek, A.do Groot, ·R,Heemsk0rk, R,v.Hoek, J .Hollink; Jf .,v,d.Linden, 
R.v.Luxemburg, P,M0y0r, :e.v,Rijn,. J,Slabbers, M.v.Wassem, M.Magnoe (2x). 
Leider: Dhr.A,Blol<;. . 

C ·LEi'IS 5: A.v.d.Aar, A.v.d.Bcrg; R.Guit; A.II00fnag0l, G,Hogorvorst, H,K0yn0r; 
F,Klos, E.R<,esink, J ,Totteroo, J .Wijngaard0, P,]ooms, II.Ruyter, 
A,Slabbcrs. Leid0r: Dhr •. J;.Ilcyncn ... .Samii'nkomst: .1!5,.45 u.Cromvliet-terrein, 

LEtrn 6: R.Bom, E,]ooms, P,Driossen, J.Houtsphilt, F,Jonker, R,v,d.Linde, 
F,J.!agneo, F:v:os, J,Ruytors, E,Tounis, J,do Waal, F,Wouters. Ros,: 
J,v;·d·•.Vóórt. Leider: Dhr.F.Flumans.. · · 

LEifS 9: Als bekend, zonder do Niet. Leider: Dhr.J.Zóet. 

LEtîS 10: Als bekend, met B,do Niet en P,de Iláas'. Leider: Dhr,N ,Drabb0. 

-
GA MEE NAAR TIET KAMP W1ERT VliN 1 t/m 13 JULI. 

LEllTS 11: Als bekend. Leider: Dhr,W ,Kouwonhoven. , 
,-, .. 

LEHS 12: Als bekend. Leider: Dhr,H,l3ïjstervold. ·--·-·· 

ER ZIJN NOG 3 PLAATSEN OVER VOOR WEERT. 

L:ctlS 13: Als bekend. Leider: Dhr,B,Osse, 

LEffS._ 14: Als bekend, mot W,Rots. Leider: Dhr.Sandifort. 
_Samenkomst: 12.15 uur Lens-terrein. 

GA MEE OP KA!,!P, 

LEI'IS 16: 

LEffS 17: 

LEllTS 18: 

•;LEiTS 19: 

LEHS 20: 

C f C 

F.Fortman, W.Frantzen, R,v,Loon, O~Huis, R,Noordoloos, A,Ovorgaauw-, 
J,Riemon, P,Valkonburg, R,Vorst0og, C,Verrnculen, C,v,Beok, P,Lolyveld, 
Leider: Dhr,O ,Kortokaas, Samenkomst: 12. 45 uur Lens •. 

R,Bon, lf ,lloynon, E,Kaudoror, A.Koovoots, S.v.d.Meer. w.-Valentin; · 
.F.V<s,_rbaronds?,.F.v.Velzen, P.y.d.Burg, P,Lucas, R,de Keyzor 1 _. •.. ·· 

é.v:·Rijk·, Th,v,Luxemburg. Leider: Dhr,lf,Michels, Samenkomst_: 12,45 uur 
· . . ' · . . .· · (Lens. 

Als vorige weck. Leider: Dhr:,J,Colpa. · Sámonkomst: 14.00 uur Lens. 

. Als ·bekend. L0ider: Dhr .:ir. VÖ;bar0nd~~. Sarncmkonst: . 13 .oo uur' Lens. 
• ·_.·: • l •• , • : ... 

Als bek0nd. Leider.: Dhr,R.P0,tors, Samenkomst: 12,45 uur Lens, 

LEtTS 21: Als -l)ekond. Leider: ])hr.W,y.d,Tol. Sa,wnkomst: 11.00 uur Lens • 

. LElfS 22: ,. P,v.d,B:roeki P.v.d.:)Jrand.è, R.Driosen, IJ,Erkel0ra, T,Hoogeveen, 
R, J .Räaphorst, R,J ,M:Raaphorst, R,Wijngo.Ó.rde, R,Ilouwelinge, M,Kerldiofs, 
N .N, L0idor: Dhr,A,Bauf\lan, . . 

LE.!:TS 23 ,· vrij. n .. 

Strui.dcn B-Klasse:rs, bijgewerkt t/m 29 maart 1974, 

x = 2 punt0n in mindering. 
] 1'. .... 
_v,u.c. · 
LE!îS 9 
R.v.c. 
A.D.Oc 
Rijswijk 
D,H, C. 
Quiok - .: · 
lfostlandia 
Velo 
v.c.s. 
D.H.L, 
n.s.o" 

17-28 
17-28 
17-24 
17-21 
16-17 
16-16 
17-16 
17-15 
17-13 
17-10 
16- 8 ~ 

16- 4 

B 8 
LENS· 1°0 
O.D.B" 

·Vios 
B,M.T. 
Ri.jrn-:i,jk 
Quick 

. ;lcheveni_ngon . 
Ooievaars 
Rava 
Cromvlict 

15-25 
15·-25 
15-21 
16-19 
16-16. 
16-13 '-
16-12,. 
15 •. 9···-

. , 15,.. 7 . 
15- 7 . 

., 

B 11 
Gona 

· LEITS 11 
G,D,A, 

. Ï',Ii:Iê:· 
Or.Blauw 
v.v.P. ' 
di0 Haghe 
G,D,S • 
a.s.c. 
H,r-!,S.II, 

15-30 
14-19 
.15:-19 
16-19 
14-18 
14-: 11 
15-11 • 
17-11 
14- 6 · 
16- 6 

5 



6 

JJ 17 B 27 
Quintus 15-25 Todo 15-25 . 
LENS 12 14-22 · Ni•VO 11-17 
s.v.G,W, 15-21 LENS 13 .13-17 · 
Ras 15-19 v.v.P. 13-17 . 
lh:isterkwartier 13-17 rr.v.v. 13-16 
Qtiick 12-10 Triomph .· .. 12- 9 
Spoorwijk 14- 9 - Quick·St. 12·- 6 
D,,II":O.R.K. '15- 9 Scheveningen 13- 6 
O,D,B. 12- 3 Celeritas 6- 5 
Rava 13- 1 = Ooievaars 11-5 

' Rijswijk 7- 3 
" PROGRAMMA PUPILLEN EN WÊLPEN 

PUPILLEN 
. . 

ZATERDAG 20-4:-1974. 
12.45 uur Lens 1 v.c.s.1 
11.00 uur v.c.s.2 Lens 2 
12,45 uur Lens 3 v.c.s.3 
11,00 uur Gona 3 - Lens 4 
12,45 uur Velo 6 Lens 5 
12,45 uur Lens 6 Vios 6 
ZIJN DE KONTRIBUTIES JU, BET1LU.D? 

WELPEN 
ZATERDAG 20-4-1974, 
11,45 uur. Lens 1 
11:45 uur Flamingo's 1 
11.45 uur Velo 4 
11,00uur v.v.P.2 
11,45 uJr Lens 5 
î1,45 uur Lens 6 
DENK MiN .DE KONTRIBUTIES 
AFSCIIRIJVINGEN: . 

A,D.0,2 
Lens 2 

- Lens 3 
Lens 4 

- Velo 5 
·Quick 6 

- .. 1 

JJ 30 
V,V,P, 14-23 
Loosduinen 13-22 
LENS 14 15-20 
G.D.A. 15-13 
.R.A.S.- , 13-11 
Cromvli,ot 10-10 
Duno 13-10 
H,M,S,!I, -7 - 8 
Wippoldor 10- 7 
Vios 13- 6 
Olive::i 9- O 

• Terrein: · 

V1 
Dodofusvaartweg 
V2 
Boronsteinlaan 
Noordweg, Wateringen 
V3 

V1 
Schaapwog, Rijswi.jk 
lfoordwog, Wateringen 
Zuidorpark 
V2 
V3 

. 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.~0 uur bij-dhr.G.v,d,Stoen, Nunspeetlaan 303. 
Telefonisch-: vrijdagavond tussen 18.:45 en i9.30 uur (uitsluit~nd in i,oval van ziekte), tel.66,13.~4 Klubgobouw. 
In noodgevallen kunnen do pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tu9.son 10,00 · on 10,30 uur afbellen. Tel.66.13, 14 klubgebouw. 
AFKEURINGEN: 

1_; .: 4 

. ... 4_ • Bij ·slechte weersomstandigheden steeds eerst do afkeurihgslijston raq,q.pl0gen. Staat daarop bij "Pupillen on Welpen" vermeld:. · "GOEDGEiéEUrul;, ·, dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen, IN·DIT GEVAL MAG ER DUS 'NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVEN'TUELE AFICE:lJRINGEN; ·. . . . 
Staat bij do afkeuringsadresson 1:Îij "Pupillen on.Welpen" vermeld: "ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moot als volgt worden gehandeld: Voor de thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd, Zijn de wedstrijden van Lens4, 9 en 22 goedgekeurd, dan gaan ook de pupillen- on welpen-wedstrijden op ons veld door, Uitsluitend voor de uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd, of hun-wedstrijden doorgaan,(Tel,66,13,14) en wel zaterdagochtend tussen 9,j5 en 10,15 uur. · 

D E . -,~ o· P S T E L L I N G E N: 

LENS P 1: --------
LENS p 2 

LENS p 3 •: 
LENS p 4 : 

als vorige week, Leider: Paul v.d. 'stoon, 
als vorige woek,(zonder P.de Groot on J,Schipporcm), Leider.: .Rob Hoofna.gol. .Samenkomst:' 10.15 uur Lons-torrein. 
als vorige weck, Leider: Joop Moulema.n, 
als ,;,or.ig:o weck (zonder J.v.Straalon en mot R,Goèdhuys). Loidór: 



b 

LEffS P 6: 

LEffS W 1: -------
LENS lT 2 

LEI-TS W 3 

LE!TS W 4 : 

LEI-TSW 5: 
LE!TS W 6 : 

Fred d.o !Cloyn. Samenkomst: 10, 15 uur Lons-torroin. 
als vorige wook (R.Goodhuys zio P 4, on mot J,Hooghiomstra), 
Leider: dhr.Hopponbrouwor. Samenkomst: 12.00 uur Lens-terrein. 
als vorige week (J.Hooghiemstra zie P 5, en mot R.Mahiou). 

als vorige week (zonder E.Eykolhof). Leider: Hans Zoun. 
als vorige week. Leider: Guus lloynon. Samenkomst: 11.00 uur Lens

( terrein. 
als vorige ·weck. Leider: Jos v.d. Ende. 
Samenkomst: 11.00 uur Lens-terrein. 
als vorigo weck. Leider; Lox v.d. Moor. 

als vorigo week, mot E,Vorgalen, Leider: 
als vorige week, raet P.v.Maron. Leider: 

Samonkoms t: 10.15 uur Lons-
(terrein. 

J,Riomen. 

H,do Groot. 
QJlER_AFSQlIRI~_GESERQKEtl: 
Roods in september van elk seizoen start de Juko om voor de spelers in april on 
• ei als afsluiting van het seizoen toernooien to organiseren. 
Daarvoor moot enorm voel werk worden verzot on ook op do toornooidagon zelf 
komt or voel voor kijken om alles goed te laton verlopen. 
Do leden van do JUICO on PUWEKO doen al dit werk • et plezier in do verwachting, 
dat do spelers deze,toornooien op prijsstellen. Ilolaas, ook nu is woor goblok01;, 
dat voor sommige spelers al dat werk tevergeefs is geweest. Zij schijnen dozo 
toernooien niet op prijs te stollen, want hot aantal afschrijvingen in hot afge
lopen weekeind was onrustbarend hoog, Wij kunnen ons wol voorstellen, dat onze 
hele jonge spelers noodgedwongen mot hun Ouders do stad.uit moeten, maar dat ' 

' zelfs onze A-k!.assers om die roden afschrijven, kunnen wij ons niet vo•rstollon. 
Mot minstens 6 afschrijvingen voor A 1 on A 2 word do Juko wol voor grote pro1:\10-
r,1on gestold o• dan nog maar niet to spreken over de modospolors, op wie do ?..wc.re 
taak lag or toch nog iets van te maken. Dat dit niet is gelukt, .is ui tslui t,md -:0 
danken aan hot to lichtvaardig afschrijven van do wegblijvers. 
IIeron, namens do leiders on jullie oodospolors, die wol opkwamen, bedankt. 

Juko. 



• 
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Aktie "interieur" en U 

op zaterdagavond · 27 april a.s . 

• 

., 

l 
'·.', "'¼c ..... 

' 

·.~ 

.. 

' ' 

IS DIT HET INTERIEUR VAN UW KEUZE? NEEN 1 

DUS KOM ZATERDAGAVOND A.S. EENS PRATEN EN. BESLIS MEE;. ,-, 
.• ·-l 

• --<'"'.,::.--- . ·---·· .............. -
Na de aandacht die pers en zelfs radio (sportpro
gramma's op de popzenders) aan de Aktle Inte
rieur .:.van, Lens·.:.hebben.'besteeêf, willen we de 
slui~,r: difl, ~it geh!Jlrnzl,nnige pr9ject verhult wat 
verdëf "~pllchte'n. Velén 'züllen'met weemoed te
rugden[<en a·an· de,'tijd:dat:Lens.een kleine intieme 
sportvriendenclub .was, maar we moeten ons rea
liseren dat"\5'Mè-' groëie'fidè ·en bloeiende sport
vereniging niet persé kil en ongezellig hoeft te 
zijn. Integendeel zelfs; "'o,nze grote vereniging 

. --· ~•-- ... _ heeft een maximum aan inogelijkheden In zich. 
Al lijkt de sfeer te verzakelijken omdat noodza
kelijkerwijs bestuurlijk en organisatorisch grotere 
Inspanningen moeten worden geleverd, de intimi
teit en gezelligheid laten we niet los. 

C'.·-·· ·•: 

.. · (':: ..... ~· ·. ,_, .... - ,..;;,(; 

Maar u kwam al niet zo vaak meer <ip,,Lens ,van-. 
wêge liet cafetariasachtige sfeertje In de kantine:: 
Juist, daarom.gaan.we,daar·metz'n allen:wat aan 
d<iën; Medeidank zij •de onvolprezen ·Cor Peeters 
is de, nieuwbouwfase binnenkort· achter .de rug ·en , 
zal de Lens,behulzlng meer dan verdubbeld zijn. 
Hoe moeten:die echl',niet·zo:immers grote•:ruim0 , 

. tes er nu uitzien, opdat u.graag Óf).Lens.vertoeft? · 
Wat doen we met het Interieur zodat u ze'gt 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 praten: 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; een interieurdeskundige aanwezig zijn die 
uw ideëen en opmerkingen om. zal zetten In een 
plan, uw plàh: binnen het raam van de financiële 
mogelijkheden natuurlijk. Daarom, kom zaterdag
avond 27 april naar Lens, denk nou niet aan een 
strenge vergadertoestand maar aan een ontspan
nen praatsfeertJe: tot straks 1 

/i.. 
~rY-JY 

Tevens Runnen we op deze 

eveneens gezellige avond, de 

promotie van Lens 1 nog eens 

dunnetjes over vieren. 

..... --~~-~------
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0 F F I C I E L E MEDEDELINGEN 

IN ,BALLOT!iGE 

11, Bres,· .. , . " 
}'i..v,d.Meulen 

. i • .:.. • . .., . • 

of-02-"56 (A) 
20-09-58;; (B) 

. . . 

Arholit SpOelplein 207 
; Leyweg 657 ·.- ·, · · 

Loosduinen 
Den Haag 

253957 
661334 

;,DREStfIJZIGINGffl';. · • · 

0860 P.~~ Jl:s . naa; ~!~pp0lweg 1Q74 Den' IIaag . . ,. 
0582 F,J.d~ Vroege· naar v.rrasseltlaan,382· Delft 

~ . ~ . ' . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . 
L]llîS 1 EERSTE KL:ASSER -~~ -~· · ·· · " · -• ·· 

Uat zeer weinigen hebbehc durven voor
spellen., is. tooh. gebeu.rd. Lens 1 .speelt 
komern,d sêizoen in de_ eèrstè kla·s_., De 
spèYers zorgden zelf.voor eèn ijzer
sterk kompetitieslot. Verburch moest in 
eigen huis met 2-0 het hoofd buigen. 
Die stand was al bij de rust bereikt, 
fu 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,. J,l:j,j .d,e .. 
ee:r:ste d<, beste aánval was het bijna·;.'.· 
raak, WiLi, ,Jtee~~an had zijn yizier toen 
echter.nóg niet scherp staan. De vol
gende" minuten liep Verburch storm op · 
het doel van Cees ván der Beek, die sa
men met'zijn verdedigers koeJ. ingrèep •. 
In de zevende· minuut leverde· een ,snelle-

D~ stand: 

. · · 1 • Uilhelmus 
·2. DIIl, 

3, LENS 
4, LFC 

,1•. 

: 2};..~2- 1- 3-;1 3:J::-10 
.. 22-12- 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, Verburch 22- 7- 8-. 7-22. 22·-2'} 
8, Lugdun,Üm . . · .. 22- 6;__ 9- 7-2_1 . Ê.6--2\ · 
9. Naaldwijk . 22- 6- 9- 7..,2'[ 23 .. "0 

10, Texas JiHË 22- 4- 8-10;16 .: 'i~4--:;,. 
11. Velo .. 22- 5- 3-14-13:: 20-3~ 
12. ~akwa :·_: • 22- 4- 3-15-11\ go-37 

'; .. . . . ,,. 

coi.mter het eerste doelpun'.t op •. -Donald 
SchBnhe;r-r zond een vlijmscherp~:a.{ägonale pass .af, welke-door lfim Keètman werd 
opgepikt en in net doel geknald~ 'Ïláar waren ze .. bij Verburch ineens heel stil van, 
Lens had de Poeldijkers vanaf' 4~t moment in de ... tang.. . .De---talri-jke Lensianon~zaeon· ... 
in die eerste helft een zelden zo geïnspireerd. en geQoncen'trqêrd·Lèns spelën~·· · · 
Do beloning hiervoor volgde twee r.1inuten voor rust. Wim Keetman maakte zich op 
links vrij en zijn voorzet werd door Leslie Ilazelzet tegen: de' ;t_<?;uwe~ _ _-/l'~ .. j~_agd~ ...... ::. 
In de tweede helft verdedigde Lens koelbloedig de voorsprong;··cÜ.e ook. namrnlijks 
in gevaar kwam, Kort voor tijd kreeg Jan Englebert een un}eke kans óm eir 3.1) van : 
te maken. Zijn schot ketste via de onderkant van de lat u:tt het doe!• µ_à h\3,t laa~·
ste ..fluitsignaal van de uitstekend "P dreef zijnde scheid$rechter Muld:êr'Vàlgdon. 
er enkele minuten van opperste verwarring, Op dat moment ÈÏ'tond al vast/ dat RKA'JV 
de boot had gemist door tegen Wilhelmus niet verder dan (l-:0 te komen, m1;-.ar" onzo- • .• 
!cerheid bestond over de uitslag van DITL-Blauw Zwart. De eerste berichten' luidden 
namelijk, dat Blauw Zwart had gewonnen, De bevestiging van de juiste uiiis'lag 
(1-0 voor DIIL) kwam echter van het thuisfront (Cor Nieuwenhuizen en Rob Bóm). Spc-
lers en supporters konden hun eigen ogen niet geloven,. Lens. was., g_ewoon, zonder 
beslissingswedstrijden, eerste klasser, .. .'·' ,, '· --. •· .... - .. , .... · 
De opstelling was.als.volgt: ·,· ., ·.·. r·, ... • __ .. 

Coef! vnn der ·:à"eek.-·;Peter;ciq'joqgh, .. Fran)<: Raaff,, Ilans Zouh, !Iarry Brandenburg 
Ton .Ïfëp, Jàn,Englebert,,.Dick·Bran<!,}/nburg -~- Donald Schönherr, Leslie rra:zolzet 
en lfim::,..K~é,t'màn ,, ,.· . :: ,,' , :: · · ·•.•.• ·•. .. . ' ,., , , . 
In de lo'l.P van, do kompeti tie hebbcn·..:mcer speliers aan hot sukses bijgedragen·: U:,.ns 
Zoèt', Ruud Fortma~,, Róri' ~a"t;: IÎär'tingsveldt, Àp•Xortekàas ,.·Ilarry Dietz,' Nol Jans::ir.:,' 
Fred. d<;i,_ Z),1!r~, _-Pctip,.Uop_, ,\i(! _re'!O+'\/i.Cd~elmannèn Peter do Ilaan. en D:î.ck vb.n der Mé..::1L 
en voorts eig'ert!ijk het hele tweede elftal, dat w.e,kelijks wissruspelers afstond·, 

DE TEGENST.'IN;l)Efil3 '.Vli.N, .VOLGEND. S~IZOEll/,;c 

Do eerste klasse B van volgend seizoen wordt samengesteld 
van de huidige ee:';S ~,C ,lj:lasse )3 ;_ , , ., , . : • • , , 
Roodcnburg (Leiden) ·., ,. ,~ .. · .'., .. ·: . 
vue (D~'n 'li'aái) .,.. - · .. · ' · :. · · ' • .J.. . ~ 

' 

; 
uit de overblijvers 

·' 
1 



Xerxes (R'dam) 
Zwi"jndreêht ,, 

VÖorts de vier promo.;;.~ndi ;;:;;, do tweede -klasse· A: .. .. 

~iii:helru~- _, >:~~~)~) : _ ... ; -· . 
LE!<S ·---------- ···-fDetf'"Il'.1:tag"]·"""''••"·- -- --~------·--··· ...... ·- ............. ---
LFC (Leiden) . , ..... , ............ ,, .. -- ...... · 

En tenslotte de vier promovendi van de tweede klasse B, Dit viertal· is nog niet 
bekend., .want_ in deze. afdelipig moeten: do klµbs nog drie of vier wedstrijden,· 
spolon. De stand na afgelopen zondag is als volgt: 

1 , IIION 20 - 29 Een simpel rekensommetje leert, dat 
op DCV na; dat_ al is gedegrado.erd, äile klubs 
nog een theoretische kans hebbon om biJ de 

2. nov 20 - 28 
3, Spartaan 1 20 21 - 28 
4, De Musschen 21 - 23 
•••••••••••••••••••••••••• 

· eerste vier te eindigen. . ·· · 

5, CKC 20 - ·22 
6, D!IS 20 - 22 
7, EDOII 21- - 22 

We zullen u in de komende waken van de ont
wikkelingen in deze afdaling Öp do J:iöogte· . 
houden. 

8. ODS' 21 -•19 
· 9. Neptunus 21 - 17 

V~st staat, dat er komertd seizoen slechts drie 
d~rbies zullen zijn: togen VUC, Wilhelmus en DIIL, 

10. 1.oonidas · 20 - 16 
11 , .Slikkervëcr 20 - 16 
12 •. Fluks ... ,., .. · -20 ·-·1' · · · • • · · • 
1 3. · DCV ·· . • ·· 20 - 6 

DD RESULTATEN" NADER BESCHOUWD: · 

. LI:i'TS .:; •Dfil 
,,,.,, ,. 

2-0--0..:.2-0 1--6 
L::::NS :.: WilhelmÜs 2-Ö--0-2-ó 1,,.,4 
L::NS ::: RièAvv - 2--0-1-;::1-1 1-5 
LENS . :.:;, Bi. z.;.:n.rt 2-1-Q-1-2 2-2 

- LEi'TS ;:_' LFC . . . 2-1 .... ;..1-2 3-3 
LEi'TS - Vorburch 2-1-1-0-3 3-1 
LIJNS --Texas DIIB 2-1-1--0-3 4-3 
LENS - Lugdunum 2-1-1-0-3 3-2 
LEMS - Velo 2-1-1-0-3 2-1 
LEtfS - Naaldwijk 2-2-0--0-4 · • 3-1 
Lil'îS - Lakwa 2-2-0--0-'4 - · 3-1 

LENS 

THE MIi.AKTEN DE DOELPUNTEN? - . 
Loslie rra·zelz_et · 10 
Wi• Keetman 8 
Donald Bchörii;tcrr . 2 
Dick Brandonburg 2 
T•n Hop · . . 1 · 
Jiol Janssen · 1 
Fred do Zwa,;t· 1 , 
togor:~tandér · -. 1 ,., :·-

!HE ZIJN ONZE PROFEI'llll ?' 

Deze resultatenlijst laat zien~ dat 
LENS een aa:r;dig medium was bij hot.af

.. meten van de krachtsverhoudingen. · 
· -Deze rcsul taten leveren immers vrijwel 

do kompetitiestand op, Togon·de beide 
koplopers word geen punt gehaald, 
Tegen de ko:rikurronten voor do dorde on 
vierde plaats werd mot wisselend suk
sos gespeeld, terwijl tegen lager go-

.. plaatsten moer punten ·worden vergaard, 
Meest ópmorkolîjk is het negatieve 
doelsaldo, ' 

., 

. ~ : 

T-foot u nog, dat wij halverwege do kompetitio aan 25 Lonsers hobbongevraagà. te 
voorspellen, 1'1elke vier klubs volgens hen z~uden promoveren? Slechts vijf doium 
dat juist, Wïfu Kèe-tman, Ruud Fortman en Ellen Andorieson gaven daarbij zelfs do 
juisto volgorde aan, terwijl Hans van dor Kleij on Cees van Bock wel de vio.P 
juiste klub!'l,. noemden, maar .in eon afwijkende. volgorde. Slechts 13' van· de 25 voor
spellers gav:o:ri.Lens een promotieplaats, 
Van .do 6 spelers., aan wie oen prognose, werd gevraagd, was er inaar 6én, die Lens 
niet zag promoveren, • • ( dag Cees), · '· · · · · · · 

Van do 6 
sulta:ton 

spelers van Lons 1, aan wie een V002'J3pell.in.; word gevraagd, -zijl). do re
als volgt: 
. ,. ,., ' .. 

1 • Loslio Hazelzet: 1- Wilhelmus, 2. D,H.L. , 3. Dl. Zwá.rt, · 4" Lens. 
2, Coos van dor Beek: 1, D,H.L,, 2, R,K,A.V,V,, 3• Wilhoimus, 4• L~F.C. 



-~ ,r_..,.,,,_ 
~' . 

• • • • 
.;,.,.. :; .•~ l ·•_ .......... • 

.... , . f, )' "; "· ', .... ,.lf. 

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 min. 
jong, toen Wim Lens 1 op een 1 - 0 
voorsprong zette. De basis voor de 
overwinning en de promotie was 
gelegd. 

"_,, 
' 

• Voetbalminnend Den Haag stond véi-
baasd: Lens eersteklasser ..... ?? 
Eerlijk gezegd stonden ook veel Le~: 

,. i,: sers ervan. te kijken,· ,.. - '" 
Ondertussen heeft Lens 1 in korte tijd 

, . .• een snelle,opm~rs. gemaakt: .;;: 
J::;) "11!:' '~ f' 1-,, ~,-.... 't'::CJ······ ,, . i ·--.::;, ..,,,., ..... .,. ,, .... #11"$1 t.-,.?,. ·* ,-......,.,,. ·l, Ö 

seizoen 1970- 71 vierde klasse: 
ka.mpioen en promotie 

seizoen 1971 -72 derde klasse 

seizoen 1972 - 73 derde klasse: 
kampioen en promotie , 

,....:_ 
seizoen 1973- 74 tweede klasse: r. 

promo~~e 

seizoen 1974 - 75 eerste klasse 

Denk aan 

aktie interieur ! 



'!-,. 

CJ 
(1) 
::J 

"' 
Il) 
Il) . 
::J, f : 

Il) • Wim Keetman op weg naar Lens' eerste doelpunt In de wedstrijd tegen Verburch. 
·.l'•·'' ·.Een gave pass·van Donald Schönherr ging eraan vooraf. 

~ 
ei' 

·-

,,f -' . "' ,.. • . ' . 

ijzersterke defensie 

• Vooral gedurende de eerste minuten moest de verdediging alle zeilen bijzetten om de aan
stormende Poeldijkers te stuiten. Koelbloedig en gekoncentreerd werden de zaakjes geklaard .. 

• 
• 



. ·,· .. (" 3, Dick Brandenburg: 1. 
4. Fro.nk Ro.aff 1 • . ,.-;, .' 

5. Wim K00tman 1 • 
,,1· ' 

6. Ruud Fort• an . 1 • . 

D.H.L., 2. Wilhelmus, ).•~.L~ns,:4;-_Blatiw·Zwart. 
D.H,L., 2. Wilhelmus, ·3;· R;K.A;v;v., ·4• Lens. 
D.H.,J;., 2. Wilh0lmus, 3, L'óns,J4:,L,F,C, .· 
J:J:Îl:~)'.;';·-;-2. Wilhelmui,,, 3, Lens, 4, L.F,C. 

O • ', ' t O • • ,/ 1 , 0 :, ·• 0 ' ;•• •: ; , • ,' / : • a • • 

VIDl Huuksloot (Bl.Zwàrt) Le{i"s "promof1;ró_iî," Zîjn voo:c-Voorts zag 1 trainer, Adriaan 
rJpolling was: 
L :Ja,1;t,+d;'.~,jk, 2, ,D;,TI•L•, 3, L_<:m?.• 4• Wilhol~us, • :·c·.: .. :· , __ . _, _ 
Z1;ak is natµurÎijl,; _dat. ge.cri° '.y~i/, ,fo beide" r~'dak'i:euron''·Lons zag promoveren, zodat 
zij or hard ov0r denkÓ~ nà. geploegde oi:lwijshöid} hun 'Î'unktie nab: meer into.llekt 
over te~ ,dré:!.gen ?:.'.: '

1 

lróG 0'IETS bvÊR°tifud 1, ;, '' " . ', ·.;',: ; ' ; .·_·ê ,: .'· , ·•: ., ; , 
. . -· r' , 

Zond,:,,gmQrgen•; Lo,ngzaam kQmon q.o s;pqlers hèt to~roirt, van• IionS· op. Do• een wat vree-· 
,;or,'· om' he''ii' ,tr,ocde ,•anx;i · te moodigón ;_,do. 'o.ndbr,· prociGs op tijd,· Zenuwachtig liep 
rac,~ hoon on weer f}f .rookte men 00n, 1a.átst'o' siia.ret~ Do·. lo.atsto bcisproking in do 
1Jostuurskb.m0r•, De, .t:&aii:ler o.an- hot .i-i<ford,' t0r1fajl· do 'spelers rustig luist.eren .• 
Iod0roori w0et ,: witàr hot: fsf!ll:i,\J.ql;,gs om gaat';' De ·,:ftêi6't• vortr0kt 0'naàr Poeldijk, ,Go~. 
J,ijk OL'kJ!odQn ,kon niot,. )J'Gr'lmrch ,móest," toérl 'iüj' bï;j tóns IlpboldO ,,,ook ,tot 2 uur 
wtèihtóriS"Mas hoi;' .k!oi:rnentil,:,,r·. Hoef; '{r~fi ''g0'6n p:i:ioblóóm/ 0

1
r· werd· göi,oon eon ·k100dkacor 

:ingodok0n. ]fot was omkled0n en wo.rm' lopen é;cbl:izeh, 1:Iio:rno.' k:wam''ièdoroen .weer to
t-lig 0~1 mlidktd m0n c,ich: klaar ,mor. do big. mo.tch. Hof is il.hu àoodstil in de kleod
ko.mor, o.ls do trainer de spolora :;,,.oör "hot lciatst ·too·sp'reokt. Aai\'h0t eind vmi, zi-jn 
rola,:,,:; s ·)eekt hij zijn ho.nd uit. I0d0reon legt zijn hand erop ten teken, do. t • en 
:10I'oid; :j.s- 2z.,3 ,la;:a,rti0r t13 go.ap. Eon gel:i.don ploeg betreedt het.:.:v:cild: on. .. wordt door 
liet entho~c:.ast~ , p\.ibliof 1wb.irn' :i:ngohàald. Hà:i.r no.tçi do weds,,tr:i;jd :VÇ>,rçier;j;, ,"gJ:'S,-;;·f-i;"'" 
hot z0J.fv0rtrouwen in do plo0g. Iedorc0n houdt zic);l aan,, zijn ,opdr,acht 'or,1 ;tq,kt1s6h 
c.it d1·le-s ·goc~ ii:l elkaar. N:.,q.o- e,or1o1;t0 13_t_orm).open (h<!~ zqudon do enige 'z:i.J1) van 
Vorbu:l:'ch· i·rist ffim · Kcietraan, te ,.scoren, ,Hiç,r:111. j100ft Lens 'dei 1gehel~ wedstrijd gokoJ.1-
troloord. Lcslie Ho.zelzot ma.akte vlak voor ·de ru'st''2--0. Tcirug iri ·dei' kloodk~r:ior 
,·as hot doodstil. Ieder00n genoot van de thee en was al in do overwinningsroes .. 
Ui ilslag,q/t ;van d_e. )conkurro1:~5m _werden niet g".vro.o.gd on ook niot gogevqn_;,,_::o;o,t.:~{'1fl_ c:J 
cJ.b.t ,r.1on0nt' n;i.ct belo.n1srijk;. lfo wa.r<m ·ma.ar 3• k:w'.lrtier ynn epn even.tuolo promoti~, n:' -
JJá r:;ii;\J, t.o. ,ro:i·d verbrb!,::en doöf'do hooJ:' :1mdori0•ss0n; qio .. iod0r0en or ,maar niet 't;o-

. ;,oog 'cip k6ii. 1-li'jzon,· dat Vorbürch ·geen :plóog wa:;i, ·di0:he,t e_rbij zÓu lq,ton zittèn". 
Lclltm, zou geen ris;iko meer negen 1;ord0n genonen. Alles moest lang. ·:rodere m13to-::-• '' • ~ ,/ ' ' . . 1 • ' . to:.:rtJi:1 ~-;in• ·t ·1-n1.S r.ioegen.omcn; · ·. ' " ', · ·· ' ': · _; i ~ , . • ·•t ., i -: •, ' 

fü.sikoloos werd or do.n ook gespoeld, Ni0t mooi, maar :wol dool tr0ffend. · Verlossen,, 
was hot l,:,,o,',,:ito eindsigno.o.l van de g9,<;Jd leidend0 schoidsr0chtor. Op dat moment 
•r!.st niornnd nog enige ui tslagon van de anq.oiÓ 'wedstrijden;: Op weg. naiir do -klood
]co.;3or word.on o.llorloi ui tslo.g0n verteld. In ci.e kloedk,:,,mcr raaakte a.·0· hoor ],l'ldorios·
,.;on o.o..~ allo spokulaties een einde. L EN S '1üs EERSTEKLASSER.' •·. ·:. . ·. 
7,Jllo tonelen waren het g0volg. Iedereen ·moest ·:weer nmir 1iuït.cih' voor dè"foto. 
:1'.id, tro.in9:i:-. op d.<,,. scl;ioudorn • Toch wo.s or nog-ai wa. t l0Ód ;'' ·uooa:'-:..cïld Cees· van, dor . ' . ' . ', .. ••;,. ·• ; ' .' .. ,.·, ' :ilook spoelde zijn lo.átsto kompotitie-wodstrijd' voor,hot eèrs.t0, •J•-"' •. ,• 

-11°.GWG~ .-P~~os_~ ?.1. !, :. f •: ~ ·. Joe 'Pcó '' '' • ;i,._,: L3rïS 2 g&dcP,radoord ! 

Te(l'onovcr het g0weldigc resultaat van Lons 1 staat hot "loed"..van Lens 2,. 
I;!:)Il1ors ,. Lon::i ,2 .QOpt -- na pen 3-jarig verblijf in do res, 2o klo.s - degraderen; 
Ilez_ç, .d~g,r~):,;;ti,0 ,,,is. r.iiJdo hilt' gevolg eewoost van :het vele wissolon, .wat on_zq trainer 
in hot· o.fgolopon s0izoen: mciost dci'én.' Er is -ocht0r nog .hoa.p van onze,,resçi;z:-vis.ton, 
do.t ~ij, tcicJ.,ç-,qlg_cnd jap.r_ weqr, in de ros. 2de :,klo.s · mogen spoilon,,. Imraorfil.,, !l,1(3, Lens 
3 ko.mi;>ioon wordt en de d.i1arno. te' sp0:I:~n•"proinotièwcdstrijdem goed vo,or ,do dag koat, 

·:.-C::o.;1 ';~ijft. ons. tweede a],snog gphanä.haafd voor· dö 20 klo.s. En do.t is iets, :wat wij r.o~o jongcris van hartG dunllori:-:'.:,_ --~- · ·1~ ~ 1 
d.. •· 

.JtÊÏ1f8 3·b·fj~b.--kn.IT1i16Cn! · .. •. -;·. ·<_·\.;~·~.:~. ~.
1
;·-1,· .:., __ -, 1 :: • 

,_·~ . . ' :·, . • ' • ·. ' • ~.: :~: • • . 1 . . . 1 ·' ~- -Voor on:". dc:pl.o elft_al., ~Ei. het so:izoen bi jriá tifg0lopon-•. Dat .wil z_egg0i:l, .de .)cqmpoti t:.o 
is o.,1 afgelopen'. Uit,, 2Q.;uçd'?trij_den b0haaldo' zï'j 30 .punten. En toch zijn zij (no:;,\ 

. ·p._i_e_t kampioçm., Konh.-ur,:rent D.'II.L· .. won n.'1·. z'ond'1{l' met ,3-0 on staat ._mot cc;m i,rodst:c-i~ · 
:;:inè.r.ir gG°z;p001á.. op_ 2, pu.".lton 'a.oht0rritand.' Ais. zondag speolt,D.JI.L. 2 ,de,,dorby_o~) 
à.G B:r,i;;sorsk'.l,d_o; Bij, gel±°jks:p0l tus§<m '·dè·ze twee Delftse ploegen is Lens, 3 kar,1-
pioon, b':i'.f ee.n OVG;Mrinning van :b.rr.L~ 'r:ioc,i; e:r:!''tusson D·,H.L, on Lens eon,,bosli.ss.::. :--
1'i3dsiïrijc't. ·/oI'dc·n gespoeld. · , ·1

, ·i ·- i -. J -!-- ,- ï"' 
Dn s to.nd: vm1 do bovonsta 4 is als vole-t: 



1. LE N ~ 3 20-13-4-3-30 49-22 
2. D.H.L. 2·' 19-12..:4:_3"29. '24-10 
3. 0 • .J,B. 2 · '"20-·9-4~7"-22 ·· '30-'31 
4. T.O.G.J, 2 19~ s·--5--6'-21' '' 27-'18' - . . . . . _,: ~ .. Averêchts. 

De wedstrijd i).11.C.-D.U.L. Jlegint om 
12 .oó uur: . .. .. 

\foT DACHT JB \/i,T .... 
- Paul van· den Steen en Marleen van ·der Tol stilletjes deden? U had het nooit ; . 

gedacht er'!' nooi't geloofd, maar op 1è Paasdag hebben zij zich verloofd. 
Proficiat lui ! 

- hoeveel Monique Florimonde op haar eerste levensdag woog ? Maar liefs.t 7 
pond schoon en droog. Onze felicitaties voor }<'lori en Jos Verhaar, die voor 
dit wapenfeit ,iorgclen,: zijn welgeroeend.· 

- Jlay@ond van. -der Velde heeft er een zusje bij. Angelique is haar naam, 
Ook.na-ar· t1e. familie R.van der Veltle-Rotscheid gaat onze ,goedlceuring e.n fe
lici tatiè·, -wánt :zoiets is toèh bepaald geen "koucl kunstje"_. 

- Waar. de· rèdaktionèle· gàèdkeuring_ deze week naar toegaat? Uiteraard naar '.Jim 
· Andèriessèn en zijn mannen, terwijl Lens 10 (.Jun.). vanweee het behalen van 
het eerste Lens-kampioenschap een ·alternatieve goédkeurinG ontvangt. 

- \laaror.t Joop van \lasseo1 èen grote hoed GJoet kopen ? Hij krijgt een punthoofd 
· van·a1 die afschrijvingen: . · · 
Nu Lens·eerste-klasser is, sj>rekén wij ·elkaar O:iet oeer bij de Voornaam aan. 

UIT DE ZIEJa:NllOEG 

• Henk tran Rijn', .die ree-ds enkele weken in het ziekenhuis Leyenburg vertoeft, 
wer_isen. wij het .allerbeste • 

• ••Aad Verbàrendse heeft onlàngs een meniscusoperatie ondergaan. Inr.1icldels is 
hij weer thuis voor verder herstel. Ook Aad wensen wij het allerbeste •• 

Pi1AS-IilèIV~ . . 

Op de laatstë'i<;l,iverjas-avond van de.Paas-drive hebben de uiteindelijke win
naars Jos \\li 1;ting en He_nk c1e Groot hun klasse bewezen door voor de. 2e r.1aal 
beslag te lec,gèn op de avondprijs, Met 5058 punten bleven zij cle konkurrentie 
de baas. , · · -, · 
Na de vijf.gespeelde avonden kunnen we cle volgend(,l_stand,in de kop van het· 
eindklassemerit·pub~iceren:. 

-·· 1. l·/itting.,,de Groot• · 26.304 pnt. 
2·. _Bl,ok-Peetérs , · 24.965 Il 

3. Th.en A.Hoe:fnagel• 2;1. 443 Il 

4. _ v.cl,Steen--v,d.Tol '. 24.412 Il 

5. de Vroege-v:d.Linde 24.391 Il 

: .. . '\ ' ..... 

Zij mochten h,,'t ·eërst kiezen uit het e;rote 
eindelijk elke deelnemer zijn deel kreeg. 
i/e hopen, dat iedereen ee;; gezellige drive 
zoen weer op U kan worden gerekend. 

aantal leuke prijzen, waarvan uit

heeft gespeeld, zodat volgend sei

KaKa • 

11 AKTIE, INTII:JUEUH" - , 
. ; ,•,• . 

!!ogen ·wij ü herinner.in: a.ari de bijoenkoGJst a.s. zaterdag 27 april in ons klub
gebouw.· Vanaf 8 uti.r' kunnen U en··wij van gedachten wisselen, hoe het nieuwe 
klubgebouw. möet ,1à'rden ingericht.. . . . ' . . . . .. 
Voor ·nadere· gei;evens verwijzen wi'j iJ naar het ~nlegvel in de Lent;i-revue •. 
Nietilie deel'neuérs àan Aktie Interieur zijn:.. , · 
- N.V. Houthandel v.h. G.Key biedt aan door bemiddeling van J.,v.d.Knaap p:J,aat-

sing van Archiefkasten ter waarde van Fl. 1250 ,-. , · 
- De heer H.Suykerbuyk van Garai;eb()-drijf Suykerbuyk r. l,îullens, Binckhorst- , 

straat· 78-92', alhier, 'iaat via eén relatie weten, dat hij gaarne ber(,lirl is 
de te ·piaats'en · ·ràdiato"ren,' gratis in de· gewenste k;J._eu_ren. te. sp_uite11 •. 

- Iie heer C. v .'d.LaÎ,,rt heeft i5 m2 · vloerbeclèkicing ter .beschikking gesteld.. . 
- De heer F.~'iur.1atü:;· zorgt_ ·tijdig ,voor'clè jui'ste tijd in de vorm :v<)n een ••u• 

klök. Tevens h·eeft hi;J° toegezegd zorg te dragen voor eén speel tafel, 
- De heer G. v.d. V'èlcto van' îá.. 111 t'Veentj e", voor a.l Uw verhuizingen, biedt· aan 

-1 gratis vervoer van alle ,benodir;de goe<le:r;en. voor· het .. klubgebouw .• 



, ! 

. -

\ , 

Cees stopt 

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 konklusle. 
Cees ·moet gewoon ballen blijven 
stoppen. 

' 

Hangen 
en wurgen 

, ' 

9 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. •. ·· · · 



• 

• Verloren werd er natuurlijk ook. Hier scoort Wilhelmus. Lens ging kansloos tenonder. Halverwege 
de kompètitie 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 

1 

Denk aan 

aktie interieur ! 

• De mah met de afgezakte kousen. 
Dat moet Donald Schönherr zijn. 
Dit seizoen meer verdedigend dan 
aanvallend. 

(Cliché'a _welwillend afgestaan door de redaktles van Het Binnenhof en de Haagsche Courant)., ....., 



.-•. :, ~-· \: ~:.,.. 

-· De heren iLtloukes en ·11. Ver.heggen hebben zich bereid verklaard als kohtrol,;i-, 
kot1@issie vail 0 it.ktie Intcrieuri.1- ta·~•fllniereri~-·-. .: .. ·.. •·--•~--·· ··· 

- ilic sluiten zich,àan ·bij· de·gestüag groeiende deelneraerslijst:. 

- Garage W.van Heaelrijk Fl. 500,-
N. N . 11 500, - . 
Drukkerij ,looduyn · · 11 500,-

. P.Burghouwt: stoffering voor 11 1000,-
J. Heynen: gratis le.r;,:en vloerbedekking.. ... 'i.'i.·.: o.... • 1:11. 

- Sportcentrur., Duinzigt: entreei;eld van bezoekende Lènsleden, 
-· P. Meerohoek: 500 Zw,,ëci's·e kronen. 

, •• Dogisch: 2 sjoelbakken •. ·· 
\leet U het nog . ? 
Girorekenin6' +"A.ktie Interieur" t.n.v. P ,Burghouwt No. 415575 onder vermeldi r.•,· 

"ákt-ie -Interieur", 

ï,er1s 1, 2 en 3 vrij. 

:.3 .• 01· m: .. ' · "Lens -1 , - Quick 3 
10 .00 u~r Lens 5· - ilosterkvartier 3 
:2 .00 .uur, Lens .6 - Duno 3 · . . 
1'1.00 uur Lens 7 - [l.i,;.G.ll.'l 
10.00 uur Lens 8 -·Gr,.!it 1 58/4 
::.2.00 tiur • Lens 9 - Spoor.wijk 6 
10.00 uur Quick 11 - Lens 11 
~0.00 uur Gona 8 - Lens 12 

•. 

Terrein: 

V2 Geb.1 Lök,5/3 
Vl Geb,1 lok.5/3 
vl Geb.1 l,ok.6/4 
Vl Geb.1 lok.6/4 
V2 Geb.2 lok,5/3 
V3 Geb.2 lok.4/2 

Scheidsrech-ter: 

J.Mets 
P.Guurd 
A.G.Poels 
A.F .l-i. V .tl .Kraari 
L·,Netten 
\/ ."ver.beek 

. ' 

«'lGlfö,iEiJS'i'tlIJ]): . vrijda1,; 3 raei 20.30 uur Lens Komb. 

LIGGING illfü VELJJEN: .'. ... 

H.D.V,1 

i..(uick - dcJ S=1v, Lohnanlaan 
Gona - Bcresteinlaan ,. 

VBH~At·,ELEN: Eens 11·..: 9.15 uur Klubgebouw 
Lens 

D r~ 0 p s T E L 

Lens 4 

alo beken,d : 
u. 0, Kortëlrnas 
en H. :I.1 ir1u:1e·rs 
en P.v/rl Steen 
L.Egbc.rts naar 11 

Lens 8 

als be!rnnd 
n. \·/ .Krol 

AFSCHRIJVINGEN: 

12 

L I 

~- 9.15 uur Il 

N G E N: 

Lens 5 , 

als bekend 
r,1·. Th. ilooras-

als bekend 

Op de bekende tijden, plaatsen en onder 
do telef.nus. vermeld in de.Lens-revue 

Il 

; 

. o 

Lens 6 

. als bekencl 
r,1. F.ilaven · 

Lens 11 

,als bekend 
Ii1. F. i:ubben 

P. Haring 
·A.Hoek' 

en .L,Egberts 

• . 

Lens 7 

als bekend 
met A'.v/d/Ueel" 

A".v/cLKee:· 
· ~ .Wi tt~.r ,:_· 

A ,'Hoek 2x oei,: 
·naiiï:· 11 

"ï:èns 12 · -------· 
als bekend 

·•an 9-1-' '?4:1 _Toe~evoegcl.e _,sp_elers en aanvoer.cl.ers ·dienen ·zich 'Vrijdagavond t.us•
,:;en 21 en 2~,0Q 1,1ur i;Q verbinding te stellen r,10t Dhr.J.v.\/assem, telef. 
33.65.11. _, 

~:igRNOOIEN: 

'foor de goede orde laten wij hieronder de data völgen van tle door ons geort,a·
niseerdc en bij andere verenigingen aangeaoraen toernooien: 

VE'"t'E~d"NE:-l: G riioi S_cheveningen-tocrnooi ,saat he:10.as niet door. 
19 r.1ei Al.ph_ia-t.oernooi te. Alphen . 
23 ~ei R.I: .. :I.I~K.-toernooi, ~aassl~i~~ 

2'.·juni: Lens~toernooi. 

Voor spelers leeftijd 18-23 jaar: 12 mei Rijswijk~toernooi~ 
25/26 mei: ;_Lens-,toernooi. 



·. ·•·l :, ,: .• .:.: ,,.,.-:,.: h:,' ": . . ' ,;,: jlm-Ï' (2e Pinksterdag) t Putters'hoek'-toernooi • 
. ' r-;.","·1::···.-,.,t .. _,:, ~,~-•.-

Voor spele:i;-ii;,:Si;e:i;:kte ;,.o.klassè n.v.B. (Lens 9h . ;: ., . ' 
... , 12 mei - .. ?cheV',)l}ingen-toernooi. .. 

ZOMERil. VONDVOETBAL: ..• ' ~. ~' ( 

"r 

Wij zijn ingedeeld in Poule K mot ~f,-:P:J..gondo ,olf'.ta],len: 
.,'1 

Iladger, Equi t~ and, ,~~w,: De Gr~nnel_l ~n F ;é;, · P~:, : • '· 
Hot voorlopige programma is als volgt: 

Scheidsrechter: 
2 mei 19,00 uur: Lens - D,Z,S, J,cl:e Geus 
9 r.iei 19'.00 uur_:_ Lens - De Grinnell . L,J,Iloogvliet 

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

6 

De volgende spelers hebben• va.or. q.ezo korapeti tie ingeschreven: 
• . ,! • 

P,Schulten, F,v.Dijk, G.v.d.Kley, M,Reuver, J,Rieraen, R,v.d,Velde, J,Witting1 
P.Verhoef (A), J,Ileorens, 1{;v.d·:Lihdoh, -:n:;v·;-d,Kloywegt; J.Meuleman, A.~Brouwer, 
J,.:Ö:eièi@s, J .v.Oostveen l(Q.enj;,i_o_; · 

Wij verzoeken de spelers uins·tens 20 r.iinuten voor aanvang der wedstrijden 'aanwe
zig te zijn en afsÖhri:jvingen dienén te geschieden voor de wedstrijd van 2 ·mei 
op ilinsdag 30 april 'tussen 19'èn 20.00 uur on voor do wedstrijd van 9 mei op 
dinsdeg•?·r.1ei tussen 1-9 oh 20 uur bij Dhr,J.v,Wassem,· telef, 68.65,11'. 

Van'.,i~ ~çJi:o zijn a:_~- :;~n;ddg:y~ai'9.oo uur'à.~ ~oren M,Bloks ~~ H.JäcÓbi en 
vanaf 11 .00 uur de heren G,Bouman en J .v. Wasserà op ):wt .vel_d aanwezig, 

Voorlop~~..l'.~~gramua Senioren zondag_5 moi 1974, · 

Lens 1 2 •'. 13,00 uur - vriJ 
Lens_ 3 : nog niet bokond. 10.00 uu:;r-

12.00 uur 
14.00 uur 
10,00 uur 
12.00 
11.00 

Uitslagen zondag 21 april: , 
Vorburch'.'.1. '. - Lens 1 · . 0..:2' 
Lons :2 · ·; - Feyenoor)i 4, ,1.-0 
Sc.huveningen 2 - Len$. 3. ·. _ 2-3 

, .V.V. P, 2 Lens 4 5-0 
A,D,0,5 - Lens 5 2-1 
Oranje Blauw 4 - Lens 6 0-5 

uur 
uur 

PR ó'G RAM MA JUNIOREN 

·zonDAG .28-4-1974. 

14,00'uu:t· Lens 2 . '-''dêii Hoorn 1 
Lens 3 vrij•· 
Lens 6 vrij 

ZATERDAG 27-4-1974,, .. 

. Lens 1 vrij 
16.15 uur Lens 4 - O,D,B,2 
16. i 5' uur ' L-elis J .. """ W'estlanaib. 5' ' 
1 3. ll-5 'uur. • Rïjs-ili jli: · 6' · ..c: t,èn's 9 
15,00 uur Ooievaars 3 - Lens 10 
15,00 uur v.v.P,7 - Lens 11 
15,00 uur Lens 12 - quick 7 

·15:00 uur Lens 13 " II. V .V.6 
Lens 1•4 - v'rij' · 

15,00 uur .Lens 16 , -:- Rijswijk 12. 
13 .45 uur Lens 1 '( · · - Tonegido 8 

Lens 1 8 - vrî j ' . · • 
Lens 19 - vrij 

13,45 uur K0 II,D,9 · - Lens 20 
13,45 uur Lèns' ·21· ' '..:. Ooiêvtiars 8 
1 3. 4 5 uur Lens ' 22 ·..:. K.ra.nên 'bur1i 5 · 

Lens 23 - vrij 

Lens 4· R,k.A.v·.v.2' ... : 
Lens 5 - Il,M,T, 3:: 
Lens 6 - Scheveningen 5 
Lens 7 01:!..'Veo 4 
Lens 8 Gr,Willorà 

. ,LPl)l;l 9: ,- ·. :V.orbu:r:oh 
Lens 1:2 - Qromvliot 
Lens 11 - vrij 

: .. 

B,T,C,2 .... !~ Lens 7 
B.IJ.W,2 .. - Lens 8 
v.v.P,7, -: Lens 9 
Lens 11 - P,D,K,6 
Lens 12 - G,D.s.7 

Terrein.: 

V 3 

-· ·•·•v 1 

V 2 

II/5 
5, 

10 

Schaapweg, Rijswijk 
Zuiderpark, 2o gcd. 
Zuiderpark 
V2 
V3 

V1 
. ·-V1 '· 

4-2 
1-1 
3.,.2 
2-1 .. , . 
2-4 · ._,,. 

Heulweg, Wat_eringen . 
V2 ' -
V3 

:"" ·' '' 



-
J.FSCIIRIJVINGEN: .. . ,,~ --~:. \ · . ::··· '·' ., ... . . - .. 

- Schriftelij1c: < .v66r· vri'jdaga:vórtd :18;30 Üût°'bij ·dhr.G.v.d,Stê$ni 'Nruis~eetlaan 303, 
• 1,.· :···, •. · •• ·1dt. ·"::, · ' .. . · · -, ,_, :': ' · · , 

Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 \l~ t9.30 uur (uitslu,itend in geval vp.n 
ziekte): .ll.-klassers ( 1 t/m 8): dhr,J:,Hop, tol; 94.41,59; . .;:: ... ·. 

__ ll-l4asser1;1 ( 9 '\;/Jl1-,;15): Kl_u~ebouw, tel,66,13,14,· 
C-klassers ( 16 1t/m 23 )·: Dhr.R,llocker,. tèl. 55,94, 77 ... 

In noodgevallen kunnen de junioren nog o:ii'':Î!atèrdag-ochtend tussén · 10.30 en 11 ,00. 
uur afbellen ,bij d):tr,G.v,d,Steen, tol.' 39,86,9!1,, ,· 

,~l?IOORINGEN: 'De junioren moéten bij•'sleèhte wè~i-sorastandigheden steeds do af
keuringslijsten raadplegen, Telefonische informaties worden hiorovo:.• 
niet verstrekt, 

}TIET-OPKOMERS: Weg-ons herhaald niet-opkomen worden de volgende spelers dit sei
zoen niet moer opgesteld: E,Hooms, Th,v,d,Voort oh .ll.,Grimborgon.'. 

"ITET ELFTAL VA'!r DE 'WEEK" '., ' 

Voor dit weekend zijn de volgende elftallen opgeroepen voor hé't ·verrichten .,ran~:.': 
è.i vors e werkzaq,raheden: , , 

"Lens 12, 'le.idor··J.llijsterveld, voor:foterdag, zondag, il.insdag~"·'.' 
Lens 18, leider J.Colpa, voor zaterdag-, weg-erts niet-opkoinei:i van·verschil

lende spelers, na overleg raet do_ '"··
leider. 

Samenkomst vèiö:t=:cïë' krim;tcnakt'ic . za tcrda.graorgen 10. 45 uur' Klubge bouw. _..r.. . -. . . • , . t. '· ,. 

!Cantinedienst zaterdag 11,00 uur: 
; .. , . ·.. .,zon-da,g-. , • 11 • 00 uur: 

. II,Uhding - P,v.-Duyn,. . .,,:, 
C,Lipman - II.Coli.- P,v,Domburg,j'"' ,, ·. 
R,Wijsman,.- F,JCortck.aas .• ,R.Sanders.-: .,, .• • . ,:·,•!. dinsdag .-:12,00 uur:: 

· , ,, · Melden bij do par .• ,. .:: ... ; -,_ ..... 
Hiot.+genoetnde spelers naar krantenaktie,. ,. ·' _,; .. , .,· '..Y·_, .- ; ,,. ; ·1 

• ,• ·1 r · · • \ •· : ;, • ' ': , · , , , - ' - • Î 

Vol~,end_è, W!3pk:, Le:ns 11 ; leider W ;Kouwenhoven', _een tweede . elftal wb:i:'dt zaterdag', . 
-.,, ••• · ·' · 1•• • • · • · ··· • · · , .. ' · · · • · ·bekend g-em'n)l.kt. 

;•'..d ... , .. !i . '. , · '. .. _. , i. '_, ·:· · 1 ;: ' i • • , 

. .. : ~·; 

j ·:' 
D E-·J ,O, -P S .•T ,E ;L ,L .:I N _.G "EN:: ; •f . ·i 

LENS 1 i '·L. 'nri:aih~;: G.v.Gêss'cil, c·',Iiöesekon, E,Höefnage1;· }1.,Jungschlägor, R,v; : ; 
--- Noort (2x), A,Schneider,. G,Trommelen,. R,Zoun, 'i;de Hilstor, M,Iloynën 1.,; 

,_,,., , .. ~~?é;i;X:i;~!~n, JI,~t1:~vor; ~:v.llaggUD (2x), G,'.Colpa (2x). _Leide~:,; · " 
• ·, , ! 1 J \ '• · • r • • : l • . • .. ; . ." . . • _ . ~ • .- f i ', c1_ 

-IiEllT.S;,2 : ; J .Apporloo, G,llloks, G,Colpa (2x), G.v.Gessel (2x) ,. L.,Koning, R,La
·--r-:_-:-, ., vooy, ,P,·Lojowaan, A,Muldor, P .• de Wolf, _J.Janmaat,. M,Ileynen (2x), R,v, 

''·re.,;; Noo:rit ,(2x), .M.v-,llaggum (2x), Leider: ,Dhr,A,v.,llaggum." 

LI:tlS 2 

LEl:TS 6 : ------
LENS 9 : 

LillTS 11 : 

.: A,de Groot,,R.Ifoemskerk,. R,v.Ilook, J ,IIollink, ,·:W,:v.d.Linden,. R,v,Lu:x:era--' 
burg, P,Meyer, P,v,Rijn, J.Slabbers·, M.v,Wassum,. M,Magilee, R,J3ertéms;, 
A.nrouwe:zh, Leidor: Dh_r- . .A.Blok. >".!.,·· . . i·:·, r\:'< ,_,_, 

1 •· . ,· •• r·- . _,, _ ,. . ; . ,- .•.... · 
A, v .d;Jw.r ,' A.v.d,llerg, R,Guît ,·1i,•;rroèfnagel ,· a:Hogervorst, II,keynor 

1 
,F.Klos, E;Roosink 1, J.Tettoroo, J,Wijngaarde, P,_Booms, H,Ruyte=z:; '.h.~Slab-

. 'bers·. Lêider: Dhr,if ,Iloynen. ·' ·' · · · 

. v:rij. ' . 

A.v.Velzen, E.Landraan, P.Perreyn 1 T,dè Kok, R,v,d.Laan, P.Ilop, 
M,Wol ter à, S .llrard, 0 ,llorst,'· C ,Schenkels,· A;v,Kloef, T. 1 s-Gravendi jk, 
ll.de Niet. Leider: Dhr.H,Zoet. Samenkomst: 12.45 uur Lens-terrein. 

·E.v.Lu:x:emburg, P.Devilee, J,llronger, J.U.v,Rijn, J,Lustonhouwor, 
R,!Iofman, R.v.d.Krlik, J.Brochttrd, J,Lausberg, M,Péperkamp, L,Roesink, 
P.de Haas. Leider: Dhr.N.Drabbe.•Samenkomst: 14.00 u,Lons-terrein. 

G,lloêlhouwer, K.v.d.Ende, R,Leyn, _M_,Li:>oye, G,Mahieu, R,v.d,Meer, 
K.v.d:Meys, M.v.d,Meye, ·T.'H,Prins, J.v.-d,Wol,' T.v.Maron, de Groot. 
Leider :1: Dhr. W. Kouwéi:lhovon. Samenkomst: 14,00 uur Lens-terrain. · 

LI::l:TS 12: P.ar.Domburg, JI,Uding, ·Il.Coli, P.v.Duyn, P.Blom, C.Lipman, R,'itijsman, 
F,Kortekaas, L,Lejewaan, D .• v.d,Zwan, -R;Tokkie, W.Groen, • 
Leidèr: · Dhr.H,llijstorveld, .: .· • "ZIE ELF'r.ll.L VliN DE ·WEEK" 7 . 

~ . ' ' ' . . , 



8 

LENS 13 -------. -

Ll!:NS 1.6 

!:~~z_-~z 
LENG 18 

LENS 19 

L.;:Ns 20 

LENS 21 

LENS 22 

LENS 23 --------

P.Hee111skerk, i>i.v.Zwerlen, 1{,illank, !:.Jansen, R.v.d.Boogaard, -.-'.:::. 
!<.v.Leeclen, · n;Sanclers, Har land, v.Elderen, •n;Zètz; · if;Hoenstok, 

1 • .. •R-• 

H. lloppenbro11wers, Leiue11: Dhr .B. Osse. .• ·" 

· yrij ~ de Groet ,z:i,e Lens 11, 

.,.',ils vurii;e week. L~i-c:ier: Dhr.O.Kortekaas. 
' . 

· iüs vorige week. Leider: Dhr.,; .Michels. 

vrij. A,de Jong ) 
. , II, du Chatinier) zie Lens 22, 

J,v,d,Brande ) 

' 

Voor de andere jongens verza-
melen· om 10 .-45 uur, è!aar ____ afg_e-
lopen zaterdag het elftal niet 
is opgekor.ien vç,_o:,: __ de kranten-

· aktie • 
. ·, 

Als bekend,: Leider: Dhr.Il.Peters. Samenkomst:· 12_;__;_15_ uur, 

Als bekend. Leider: Dhr.\l.v.d.Tol. 

il,Houwelinge, P.v.d.ilrande 1 iLiJriesen, H.Erkele·ns, T.Hoogeveen, 
R. J" llaaphorst, ïL J. 1,; :Raaphorst, 11; ,; ijngaarcle, n. I,crkhofs, A. '.d_e_ Jong, 
H,du Chatinier, J,v.d.Brande. Leider; Dhr,A.Bauman. 

vrij. 

GRU,T LENS A-JUNIOHENTOEHNOOI OP DINSDAG 30 APIIIL 

Dinsdag 30 april is het ,Jan .w,eer zover,. dat de Juniorenkornmissie haar groots 
oprsezet A-juni9ren-toe_r~ooj__ Ör,gániseert. ,.D·e. toernooiko"rar.riss~e is :er ïrt ge.'.. 
slaagd een, sterk -.b_ezet toernooi, saro1en te s,tellen, dus ·aan spanr1irig zal het be
slist .niet ontbreken. \lij hopen· rlan "ook·,· dat vele_ Lens-leden o'p Koninginnedag 
op onze velden aanwezig zullen zijn ora naast. net'. isenieten V1\TI hopelijk spor
tieve wedstrijden ook heerlijk na te kunnen kaar'ten over -het behaalde ie klasse!"
schap- ·van Lens. Tevens· is het een mooie /,(elegenheid voo.r. trainer/leider Cas 
Franke de juiste samenstelling vah Lens 1 te kunnen beoordelen or.1 de broodno
dige punten te verzamelen in de nog resterende 3 kempetitie-weds.trij_den. Jos 
v. Rijn is bereid gevonden het elftal van Franke te· komen· versterken---om-~alsnog 
te vechten vó,,r behoud van •ue regionale nfdèli,rtg B, en ook hij zal op het Uto-
pia-toern-ooi present zijn. . . . 
Het Utopia-;toernooi is ingedeeld in 2, poules:· , 

Poule A bestaat uit:" JEl:A (Breda), OVVO (Amsterdam), Quick Steps en Lens 
Poule B:. ·De J.'lusschen en OverrJaas (Rotter-dam), T .S .C. ( Oosterhout) , 

, . À ."D .'ó .. komple1;eert - deze poule en Îs, reeds 2 jaar achte'i:een beker~ 
winnaii.r. Vele Lens~iecl.en zu.llen z.ich 'noi; de finale van vorig jaar 
l,DO-OVVO herinneräi , weîke· wedstrijd onder' barre weersomstandig
heden werd l'"espeeld. i,. D. 0. zal er ook.dit jaar al het .nodige 

.. . aan ·doen om definitief bekerwinnaar té worden, · ··· · 
De toe;n~oikommissie wènst_ álle gasten èèn suks~svo_l toerno;i toe, ·waar sporti
viteit en spJl kwaliteit hoogtï"j iulle'n vièreri:• :•,_ · · · ' 
Op hun vrije dag wisten wij de r,iedewerkÎng të · li:ri jgen '.vàn -uï tstekelid leidende 
KNVrl-scheidsreèhters nl.•de heren: Th,J,Art,:r,·-11.c.de.I,oning,- E.Pl.oo,y en H. 
Schul:ler. ' -

~ . ; 

.. 

Pror;ramma poule A 
11.00 uur Lens - Jelta 

veid 
-1-· 

OVVO - Quick St. 2 

, poule 'B '. -
11: 35·:uu·r · Overrnáas ·: _ · /,DO 1 

Scheidsrechter 
H ;·ae. Koning 
H. Scliuller 

' '··' 

. 'T..Sè · -· De .bi1.issèhen 2: 
Th; Ar,ts • · ' 
B.Plcfoy .. 

i2. fn 
. -- poule A 

· ui:.:i:- OVVO · -Lens 
. , ·,, . : . k.· c-.. - J=1•' 

· ·· "l;"U~-3. C ·--o·v. - l!.i "li. ." 

-·poule ·n 

' 1 
·. 2 

12>rn uur ·rsc ·: Overmaas ' ·. 1 .-
"Dé 1,1,;_sschen -~-1.DO 2 · 

. î.:,..::,pci-Ü1 e. A .. .. :. 

14.00 uur Lens Quick 
Jeka - OVVO 

St. 2 
1 

. • '.- -· il ;Scnuller 
. . •:~ .. :. H. de· Koning 

·J ./,rts 
E.Plooy , .... 

14.·-- uur • 

Tb.Arts· 
E.Plooy 

.. 



.• :: i 

poule B 
14,:-35, Luur Oyexr;iaas 

. ADÓ, .. ',-:-
.1, • • 

15d'5 uur'·finales om 
15,50 uur•finale or.t 

De 1-lusschen 2 H ,Schuller 
' ·, : ' , .. 
TS_C . . 1 . H, de 'Koning 
-- ...• -- ~. -·· t. ·' . 1 ••• 

de 3e' t/m Se plaats ·. 
de 1e-en,2e pla:àts, 

<.!,.. ' . 

·,•.,'.! 

~ijdens de pauze van het Utc:ipia-toernooi ztl.ll_en ,onge,,'.eer .,13 tae-,kwondoka I s yan 
sportschool Hudolf Peters ·e·en demonst'ratie geven -met .uitleg· óver .de sport 
Tae-kwondo. 
Een kleine informatie over deze spo;t: :~ 

Het Tae-kwondo kor.1t uit Korea en onderscheidt zich van het-. Japanse karate d,L1. 
v. de beentechnieken. Bij tae-kwondo ligt het accent meer:· op de kombinaties .met 
de benen, wat duidelijk zal worden in de demonotraties; . , 
Tijdens, de~e ~emonstraties.kunt u zien: basislopen 1 schijngevechten, gevechts
tec:hnieken, _brêëktësts en sprongen. 

. . ·~ ··' .t ' ,_:: .: 

. . ;:" ~,. -~. ' . • . . i 

STi,ND B~~EGiüNJlhL· t/m 20 ,tpril; 
. :_ ;_ . ! : ' 

- i ' ' " ,r ; i : ' 

"{(,_: ,·C d 

• ' • 1 • 1.. 

' ,, .i : ; ' 

' 1 • c 'Il! , • -· -·· ·-

' ' 

J 

' · · Nêptunus · 21 
· ·-· t·VUC . 22 
" ' · EBOH · · · · '" .·1,;·: 21 

· Katwijk· · , ,; 23 
'·Lugdtinuin , · ·" 21 
· Wilhè'lmus ·; ., 20 

VVP · -· 19 
Lisse -• -· 23 
Ona 19 

33 
27 

- ,26 
26 
25 
22 
21 
21 
17 

LENS 21 - 16 
J5 
15 

1 s-Gravenclee:i::. 
LJ<'C 
SV\/ 

.19 
20 -
21 - 6 

J.C.Hop 

'. /•-· .. 

(reeds gedegradeerd) 

Resterende wedstrijden van Lens 1: Thuis tegen \lilhelmus 
Uit tegen ·Lisse en Ona. 

. .i , "·. . . 
,>;; 

... 

:,.· • f • 

LJ,;NS 10 - Scheveningen 8; 5-0. . 
8p een redelijk. gppd bespeelbaar ve'ld begonnen de gro'te kampióerien in kampi-' ·.: 
oensshirtjes ,evg, z~nuwachtig. Door hot fanatieke' publiek, dat 'zeer talrijk W:\2 

in vergelijkin;:; r.,et de grassprietjes op veld 2, bog~Ït'nen wij" e·ch:ter ai' gauw 
in ons spel to komen. Na eerst nog een paar kans·on: '&è hebben gemist, w'às' het·· 
i<onald Hofr.ian, die het eerste doelpunt •ID.i.4)5;1~< ~chèveningen was ech;l:,er- niet va,, 
plan dit Lens 10 nu al kampioen te 'laten wovd'en, Zij. vochten ... vö:or èen :dc;,etpipt, 
maar door goed werk van de'achtcrlidede, waar- vooral• Hans Lustenhouwer goed 
werk deed, bleef de stand ge-lijk. Na vust was het met Scheveningen al gauw ge
daan. In de eerste minuut was het ,lob ,v.d.i(ruk, die bijna scoorde, cle bal 11erc' 
echter wat te hard naar voren geschoten, . 
Lens 10 wilde de supportQrs laten zien, dat ze,w',.l'kelijk tlè.besten waren van_. 
hun poule. Ha een _g9:ecl,;, ,rush was hot B,ert ,le Niet;. die 2-0 scoorde, Sclieveningen 
r,iaakte een i;rote ,.,f011t do.or op bui tenspél te gaan spelen. Dit was gemakki!lijk · 
voor onze snelle ,voorhqQtle. Na oen goede dieptepassj_•v.ari Il.ax Peperkamp wiis het 
John Brochard, die 3-0 ~çoortle, liet was nu y,el g~c1aà~ met Scheveningen, Het 
was Eddie van Luxemburg,:·., die de laatste twe~ ifo.:(Lpûni;eri voor z I n rekening nam, 
Na het laatste fluitsignaal van è.e goed ieidende··scÏ1eidsrechter kon Lens 10· 
zich kampioen noemen, wat wij zonder onz."-; É(n_th.O!'siaste,· leicler Nico Drab be, 
waarschijnlijk nooit haddeh bfJrafict.. . . · : • ·· · · '. •· ·· ·• . ·· · · 
Ik 11il uit_naam van het elftal iedereen bedanken voor het toejuichen van ons 

.elftal. 
,, .. , ; • J ... ,: . • , • -; ...... . John ilrochard. 

. 7' !. 

LENS 10 (Jun.) KAMPIOEN. 
_Na' dit sukses 1,il ik de jo"i1gen's•,··,ue dict- prest·eerden; ·even aan U ·voorstellen: 

.. ,John llronger : Nuchtere Hein 
l{hbby ",-i;'ii:Krilk : Bló11do P i·j 1 
Hans v.Rijn llaby-Boy 
Paul: Devilée ~-,, .•. 'romato 'Kid. 
Hans 'Luistenbouwer:_. honkey ., 
Lex Reesink Bolletje 
l{onalcl Hofuan Stoffel 

.•,•:,. 

.... ·,:· ! ' ' 
Jos'Lausberg ··Bruintje Beer 
Johny i3rocharcl: -,Zoef •• ,Zoef •••• 

·,i • ' Bert, de Niet ,le Kromme 

. ::1!_ . . Max Peperkamp:. Cuba-Libre 
. Edcly V. )..uxemburg: \ioeste ï/olf 
. Ton v.~l'a'r~n . : -~lister Hungry 
'peter de llaas: Broer Konijn 9 



·' ;ij•,. .•'·.i:. ···Nico Drabbe Coco. 

KI,J.,PGELD 
======== 1 ' I ' • • ••; : ; /," • 

Na enige oproepen Z1JI_l _er nog st!)eds. enkele me1_1sen, g~e h!lt, kampg'ê1ti hog niet 
hebben betaald, terwijl wij vóór 1 mei alles moeten hebben betaald. 
Laat ons' er niet meer om vragen •en ·maak hèt geld snè:i 'óver, . 
Leusden Fl. 65,:.., ·., 'llorculo 'PL 70,...:, ',-leert ~'L 70;- •· · 

Algemene i3ank Nederland N.V. rek. 7112 . "· 
t.g.v. rek. 51.28.11.261 t.n.v. G,v.d.Steen; 'Ii:'.ar,1pgeld. 

,: ' • : ! . ;r ,, ; -1 

Lens. 1-. EB0II -1, , . 2-4 U;itslageQ. Junioren: 
Lens 2- G.D.J\.1 3-4. . , 
Texas/D.ILB.1- Lens 3 ,(5.-3,_.,. 
Lens 4- ·veio 4 . ' 2.:.0 
Cromvliet 2- Lens 5 2-1 
Lens 6- \/i t rllauw 2 4-1. 
Lens 9- D.H.C.5 5-( 
Lens 10- Scheveningen 8 5-0 (Kampioen) 
Lens 11- H.~.S.H.5 5-0 
Lens 12- S.V. G. IÏ. 2 4-0 
Lens 13- Quick Steps 8 
Uippolder 4 - Lens 14 
i,.u.0.14 - Lens 16 
Velo 18 - Lens 17 
Quick Steps 11- Lens 18 
Vios 11 - Lens 19 
,I.I.K.3 - Lens 20 
ilesterkwartier 11- Lens 
Lens 22 • , - H. D.V. 5 -

' 'l 
p il 0 G R A M M 1, p u 

• p u p I T L E N -'-' ' -
Zi,TÊH~AG 27-•1-1974 

7-1 
3-2 
4-0 
·2-2 
2-2 
2-0 
3-3 
21 2-3 
5-2 

p I L 
·1:- • . . L E 

; 

12.'15 uur'· 
12.45 uur 

·'L,èris ''t'·'-'· 
ri:0.n.2· 
Lens 3'' · 

,. - Rijswijk 
- ·Le'ris '2 ·, 

12.45 UU!" · ,_. V'iüà 3 ,. 

N EN 

1 i 

. !'I. 

12 _,15 uur; 
11,'15 uur 

Crocivlié't •I ·- <Le.ns 14 ·' ' •· ·. ;· 
n.~L'S.iL3 · - •Len's 5·· '-' 

12 .,;;5 uur· Lens· 6 -' J;.D.O.·á ·' · 

' ~. 

' tf E 

· , '· • · : 1 f 

, ,LENS 10 ICAlfrI0EN 

Onze eerste ;kampioen heeft zich 
aangemeld. Afgelopen zaterdag 
1!'.erd een duidelijke overwinning 
behaald op Scheveningen, terwijl 
medegegadigde O.U.B. bij onze 
l;>u_ren ll. M. T; mei; een gelijkspel 
genoegen moest-nemen. 
Onze gelukwensen gaan naar spe
:J,çrs en trainer, die gezamenlijk 
dit kampioenscha,p mogelijk maak-
Tçii. , , - , - - ·::: 

L p E N 

Juko. 

: ' .. , -~ 

.Tcr.1;eii;1:: • '.j i 1 --_. , ') ----.--.~-,.~· - ...... 

·Era:s'riiuswe'g '' 
V2 ., . r· 

· liederijké'rstr·aat 
Vrederustlaa'n 
V3 ·"' 

;,, _:"•; ., :,: 

' 

. ' 
.. 1 '. ; [: 

_Pror.;rar.u:ia Pupillen "op woensdag 1-,5-·1974 •. _ . . _ . 
19.15 uur .. ,Quick ,Steps,. - l,ens l(qmb •. A, ., . ,N;ijkerldaan 
18,30 uur QuickSteps - Lens Kor,1b.il '.~ ,Nijk_ei:klaa11. 

·' j. ' ~ '.', 

Zl, TE.1.·d.rn.G 27-4-1974. 

11.45 uur Lens f - a.-u.s;1 
11.45 Ulll"' G'.iJ.S;·2 · - 'Lens 2 
10 .00' uur : G'o·n·a· · 2 · - 'Lé'ns 3 
10 .,15 uur '··U .. ·M:S.·U.-4 :_ '•!,cris• .-4 · 
11.Jl:5 uur Lën's 5 · ...;.· ''lii j'd;fi j k 5 
11 .. ,1:5 uur Lens 6 - Vredenburch 7 

Prop;ram• a \/elpen op woensdafî 1-5-1974. 
18,30 uur Quiclt Steps Lens ·Komb.C 

APSCHRIJVINGEN: , • , 

,:: 

:·1.· 

l 

i. ,:,~,; 

_; l 

Nijker!ilaan 

Vl 
Erasmusweg · 
ileresteinlaan 
Vrederustlaan 
V2 
V3'' ' . 

.•,/ 

·,,,. 

' ' 

Schriftelijk:_ vóqr vrfjd~gavond 18,30 uur bij dhr. ;G.,v.d_.Steen, N_unspeetlal).n 303, 

Telefonisch·: vr±jdagavbnd tussen 18 •. 45 ·en 19.30 
ziekte), tel'. 66,13,14 ·Klubgebcuw, 

'..( ·.-. 
In noodi;evallen kun_nen <1e pupill.e'l .en, welpen nog 
en 10.00 uur, afbellen._ Tel.66,.13,.14 -klubgebouw. 

uur (uitsluitend'in geval: van 

. . . 
op zaterda_gocht,end tus_sen 9 .15 

. '. 
IIFl(EUr..mGEN: · Di'j slectite "eersomstancl'i'gheden steeds eerst ·ae afkeuringslijsten 

10 raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en ilelpen" vermeld: "GOED-



' 
i· 

J 

GEKEUHD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen. 
IN UIT GEVi,L t-iAG .El< UUS NI;,T TELEFONISCH ,ïORDEN GEINFOill-lElfü,J . . ~ - . . . . . . . 
Ni;,,R EVENTUELE AFKEURINGEN. ·· -·········----
Staat bij de afkeuringsndre.sse.îl..b.ij '.'Pupill!lll pn \lcJpen 11 v:e::
meld:.. "ZIE J.FKEURINGSLIJGT", dan moet als volgt worden sehan•• 
de

0

ld:. Voor de thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden gerc11<'.-
. 1... pleegd. Zijn de wedstrijden van •Lens 4, 12 1:n 22 goedgekeurd, 

dan gaan ook de _PupPlen- en \'/elpen-wedstrijclen op ons veld 
door, Uitsluitèná voor de uitwedstrijden mag in dat geval telo" 

.iiin'isch worden geïnformeerd, of hun wec).strijden doorg~an.(Tel, 
66.13,14,) en wel zaterdagochtend tussen 9.15 en 10.00 uur. 

iJ E OPSTEL L,I N GEN: 

. :;_,ENS P 1· : 

LENS P 2_;:: 

LENS ·p' 3 

Als v_orige "'.eek. Leider: Paul v.d. Ste,en • 

Als vo'rige week (zonder Il.Schipperen en P,de Groot). 
Zie ook ·Combinatie A op 1-5-1974.· Leider: Holi Hoefnac;el. 
Samenkor.1st :_ 12 •. -- uur Lens-terrein, • 

1Us vorige week. Leider: Joop iieuler.rnn. 
Zie ook Combinatie A en B_ op_l-5-1974. 

LENS P 4 ~ • Als •vorige week;, Leider: Fred clè. Kleyn, .Samenkoinst: 11.45 uur Lew:-

LBNS'P 5 

: ;.; . . . ... 
LENS P 6 

LENS \/ 1 

LENS ti 2 

LENS il 3 

LiNS \1 4 

L~NS ~/ 5 

LENS il 6 

ZI-E ook Combtnatie n op 1-5-1974; (terrein .. 

Als vorie;è week. Leicler·: 0hr. Hoppenbrouwer. Sar,1enkomst: 11 ,00 uur 
.Lens-terrein., . ,l_ie ,.o~!'.' _Combinatie'",\, en B op 1-5-1974, 

Als vorige week (met -R.l,ahieu). Leii:ler: N.N. 
Zie ook Combinatie·B op 1-5-1974, 

1-i. v .J,clrichem-V/ .Colpa-E ,Eykelhof-R. Gro'en-il .Hèemsk~rk-H. v. d.-lloek
R. de Jon,i-l-1. v.d. Lans-J .vdenkirchen-P ,Pronk-L. v. Rijn-E. Valentin. 
Leider: Hans Zoun, Zie ook Combinatie A en C op 1-5-1974,. 

c.Beq;mans-K.i.loon-P.v.Es-P.Harland-T.Harland-J.v.d,Hoff-lt,Kanis.:. 
A,Kuiper-E.Perreyn-J.Hombouts-V.Veenman-J,\/asserman. Leider: Guus 
Heynen, Samenkomst: 11.00 uur Lens-terrein. 
Zie ook Combinatie Ben C op 1-5-1974, 

N.Bon-B,Driessen-k,Dutrée-R.Franke-C.Hoefnagel-R.Houueling-
';J. de Jong-! ,I,affa-k, v. Pruyssen-T. v. Pruyssen-P. v ,Viaren-A. Franken" 
Leider: Jos v.d.Ende. Samenkomst: 9.15 uur Lens-terrein. 
Zie ook Combinatie C op 1-5-1974. 

M,v,Boheemen-W,v.d.Booganrd-R.v,d,Boogaardt-B,Boelhouwer-A,v.Gorp
H.Hom,eling-J.Koevoets-R.de Kroon-R.Niggebrugge-E.ilarmenhoven
H.Zock-M.v.cl.1/allen. Leider; Lex v.d.~ieer. 
Samenkomst; 10,00 uur Lens-terrein. 

f.. v, illi tterswijk-L, v .Leeuwen-Il. v .r,elzen-E,l-1etselaar-J .Riemen-
M .Saarloos-A. v. <l .Schenk-~j. v. Velzen-E. Vos-H. v. ,lassem-R, liannée-E. Vc;:--
galen. Leider: Dhr.J.Riemen. 
k,v.d.Wallen zie W 4. 

E. de Grcot-I,,. Groenewegen-U. v. Houdt-E. Jager-A. Koks-R. v. Overvest
H, v. Reeuwi jk-E, v. Ganten-J. Schuerai e-J. v, d. Spiegel-N, Schobbe-
G, Verhaar-Il ,Donck. Leider: Dhr. H. de Groot. 

Opstellingen Pupillen en \ielpen voor 1-5-1974. 

Lens-kombinatie A: F.Hooghier.istra (K), E.Valentin, F.Blom, ll.Colpa, E.Eikelhof, 
_..v.Uijn (lf 1), P.tlc Groot, H.v.IJijk, R.Uasserman, u.·,}asse-~ï;it~'"1~ 
ii,.i>'rederikslust, H.Groen (IJ 1). Leider: Paul v.d,Steen. 
Samenkomst: 10.30 u.Lens~terrein per fiets. 

Lens-kor.1binàtie B: R,ller1;enhenegou11en (K), D.Franken, H,Raaphorst, l<'l,Rier.1en, 
],1.\/ilmer, Ch.llergm~ns, !~.Boon, B.Hoppenbrouwer, L.v.Ri;:n, 
G,de Kok, B.Vester; H.Ras. Leider: Joop Meuleman. 
Samenkomst: 17.45 uur Lens-terrein. 

Lens-kombinntie C: !.Kaffa (K), E,Perreyn, Hudi Houweling, R.v,d.Uoek, V.Vco~
raan, B.Ileemskcrk, li.v.Adrichem, A.Kuiper, J.~asse~man, 
P,Pronlt, N.N., N.N. Leider: Hans Zoun. J~ 



-~ -:..:. ;n ~, ·.:··: r~ 

Samenkomst: .· 17 ,45 uur iLens'--.Yerrein por fiets.' 
. .! :-:: ,1: j.~.- ' 1(. 

Uitslagen Pupillen en.Welpen 20-4-1914, ... ,., .. , 
- .. , .J..I.', .•, . . • -. : . ! :. . J• • • :. 

J;,,ins.P.1.,:.:.,,- V,C,S, P.1 
V,C,S, ~.i Lens P 2 

0-1 
4-1 
2-1 
1-6 
3-0 
1-3 

..: ·Lens W 1 A,D;O, W 2 5-0 
2-0 
2-} 
2-0 
0-4 
0-1 

Lons.;>,3 V,C,S, P 3 
Gona P 3. , ;,- Lens P 4 
Velo P 6 , - Lens P 5 

. Lens :\',,' ' l _: Vies p ;:, 

ïHEUWS VAN·DE DACO. 

· ,,',Flamingo I s 
·, '''Voló''W 4 

- 11 ·.-. v·lv~P. ·-w 2 
''Lans w 5 
''•Li:inii' W 6 

W 1 - tcn,s w 2 
- Lerfs' W 3 
- Lcms. W 4 
- 'Veló, W 5 
- Qui•k W 6 

··- .. ·, ~--'·:··-···· 
Zondag 28 april a, s. spcl\m onze dar.ics con vriondschappolijk:Ö. uitwêdst:r;ijd togen 
i'Taaldwijk om 12.00 uur. Vcrzamelcm in do karitind or.i 10:.00 uur, Ilij iaooi weer· ···• 
gaan wc met oigon, vervoer, (fiets ,of brolJ/f~ets), Wanp.eer hot w:ecr wat sLeo_hto;r is, 
c::i.:m wc r.iet hot openbaar vervoer, ook dan :'{orzar.ielen. om . .1.0,00.uur op de Varkons
mo.rkt met bt:is 52'bf 53, Dió/ionon, die dichter· bij hct.vcld·woll:én, kunnen ook op
sto.ppcn voor hot Ilethlohcmzickenliuis mot bus 56 en .in Wateringer, overstappen op , 
bus 54 tot in Naaldwijk, . . · .: ': ' · · ' · . ; :: · ·- • : ... ~:..•ê:: 
Op 30 a.pril a.,s. zijn onze daraoà .uitgenodigd öp oen töérnooî in Délt't bij do vcr
onigir_ig,;y:~ _dczc~fdo_ ;1>;=• ._A~1-rn<1ig op het veld van Delft om '9, 30 uur. D~ç,-~,: i;lic 
not ·c_);gc.p. vcl'voc1'·• m0oltcn,.-,kunncm verzamelen op do Turfmarkt.,or;1 8, 15 uur •. Onze 
füimos' 'zi';în ingedeeld in Poule 2 on ·spelen op vold 2, onze to~9_nsta.n,dcrs, z-ijn: . 
V,C.S,,,;F'l.amingQ 1 s,cn,Celcr.i,tas, > ,, .·.:,·. · , .... ·· ·· '. . .: ..... · 
Tonsiotto spclëfr''cïë:~ä:ànies. woensdae 1.:. r.iei a.s. do thuiswéa'dtr:i'.j'd togen D,Z,S, om 
19,00 uur voor do kot1pctitio, Vorz~pio_l_cn om 1?,30 µur op hot :veld. 
'Trijdagavond is or gewoon trainen ·-om 19. 30. uur, ·· : 
:,anwozig uiterlijk 19.15 uur, · 

: ;:-. _: :·,".'. :-: .. ' .. 
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11 . ; _ •. DE LENSREVUE 
We.ekblad van de Voetbal vereniging Lenig en Snel 

OF~·ÎCIEL.E ·MEDEDELINGEN 
ADRESWIJZIGill:G 

100 · H,Bijsterveld naar Suezkade 3311. 
073 J,Bronger naar Wilgendreef 249 Voorburg 
IN BALLOTAGE 

' 

F,C,van Baggum 
11,H,B.M, Huls 
II;ff,M,van Zijl 
D•J-.M"Ammerlaan 
A,v,cl.,Meulen 

·:s,A,M.vari Kooi 
.R;v,d,Nat 
:u:.]3rès .. 

09-06-52 (s) 
28-J 2-47 (S) 
05-04-65 (w) 

van Tuijllstraat 24à.Sèheveningen 
., •---

1. 5-12-65 ~u) 
20-09-58 B) 
09-12-55 A) 
29-02-56 (A) 
07-02-56 (A) 

Jlr,Il,J .van Mooklaan 321. Rijswijk 
Beresteinlaan 28a Jlen Haag 
Oosterhesselenstraat 293 Den Haag 
Leyweg· 657 Den Haag 
Sterappelstraat 36 Den Haag 
Zonneoord 140 Den rraàg·· 

669622 
668507 
661334 
682830 
66111640 
253957 . Arnold Spoelplein 207 Loosduinen 

lTIEUWE LEDEN 

1018 S ,Nolle =-31-03-60 ( C) !Iazenrade 51 Den !Iaag 

· LENS 3 KAMPIOEN ! ! ! 

Ons derde seniorenteam is zonder zelf 
te spelen toch.kampioen geworden; 
Konkurrent DIIL 2 zag geen kans de laat
ste wedstrijd tegen DIIC 3 te winnen;· 
het werd een 2-0 nederlaag; 
De11 en ander bete.kent, dat LEHS 3 met 
Rijswijk 2 en Rava 2 in een halve p:ro-

• o&tie-kompetitie moet vechten om twee 
promotieplaatsen. 
Een eventuele promotie van LENS 3 zal 
overigens niet be·tekenen, 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. 

De stand: 

LENS 
DHL 2 ·· 
TOGB 2 
HMSJI 2 
OJlB? 
PDIC 2 

3 

Westlandia 2 
Soheveningen 2 
DHC 3 
Naaldwijk 2 
!IBS 3 

644867 

20-13:-:4- 3""30" 51-23· 
20-12-4- 4-28·25-13 
20- 9-5- 6-23 31·-:21 
19- 7-6- 6-20 33-27 
19- 8-4- 7 ::"::::~ .28-30 . 
20- 7-6- 7-20. 23-33 
20--' 8-5- 7-19 25-2·2· 
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 

'.Iet zal dan ook geen verwondering wekken, dat vooral 
notiewedstrijden van Lens 3 met extra belangstelling 
van het derde zal er overigens niet minder om worden . . 

de spelers van 
zullen volgen. 
gewaardeerd. 

Lens 2 de pi'ó.:. 
De prestatie 

Dit weekend zal Lens 3 de eerste promotiewedstrijd spelen tegen Rijswijk 2. 
Zondag on 2,00 uur opuelt Lono 3 do 1o pronotiewodotrijd thuis togen Rijswij~.2. 

ll;UCTIE INTERIEUR" 

Onder. b~hoorlijke belangstelling, oa. 100 man, is afgelopen zaterdagavond van ge
dachten gewis.seld over wat er nu precies met het interieur van het vernieuwde 
ltlubgebouw zou moeten gebeu:,en, Hiertoe werden enige ontwerptekeningen van een 
inter:ï,eur~èskundige getoond, die met -t•enemend enthousiasme werden ontvangen/ . 
1fal wêrd duidelijk, dat enige uitgangspunten moeten worden aangepast aan de opvat
tingen van de meerderheid van do aanwezigen. 
Om met eventuele _wensen rekening ·te houden, zal het tot 12 mei mogelijk ·zijn idéo
on in to brengen bij Aktie Interieur, te weten: bij Dhr,G,Oostrum, Bentinckstraat ·1 38, alhier, tel,070-55,82,98, 
De voorgenomen ideeën komen neer op een verbetering van het bestaande bargodeelto 
2et bijbehorende.ruimtes voor spelmogelijkheden en een nieuw aangebouwd gedeelte 
bestemd als rèleksruimte. De genoemde verbe.teringen kunnon alleen worden· gereali
seerd als elk lid boreid is zijn steentje bij to dragon. Eon nauwkeurige kalkula
tie heeft uitgewezen, dat het voor ieder Seniorlid een bijdrage van.slechts fl, 
1 oo,- betekent, 
Bedenk hierbij, dat dit een 
sfeer en gezelligheid in Uw 
zijn" 

óónraalige bijdrage is, diö" voor onbe.pas1lde 1iijd de 
klubgebouw enorm verhoogt.· Daarvan kunt U verzekerd ' ,.. • 1 . < 

/ 1 



Dcgcno, voor wie deze kontante bijdrage onoverkomelijke bezwaren met zich moe: •... 
llr~!.1§.h.. .. ~n~n:. ç,ç,Ls1ls .. volg.t hun. bi.jdrage--lcveron: in do vorm van tër bcschi'l&.in_6 
stollen van materialen of levering tegèn korting of in de vorm van arbeid. 
Op specifieke gebieden liggen hier mogelijkheden in de vorm van tegelvloeren, 
botimmoringen, metselwanden," schiiderwerk,_ v~~!:~<::httngl(Jornaµenten, _mcupGlEln cm 
verdere, -verfraaiingen· van· óns···k1ubg0èöuw - in de vorm van plantenbakken, wanddoco-
raties enz. . .. . . . . . •.. . . N •. 

Uw arbeidsbijdrage als vakman op één van deze gebieden, maar ook als algemene 
hulp is bijzonder welkom. 
Aktio Interieur rekent op Uw aller medewerking. 

·, 
P.Burghouwt, Giro 415575 met vermelding "Aktie Interieur", 

ïlIJEliNICOMST MET SENIORIN 4 t/m 12, 

De aanvoerders en spelers van de senioren t<clams 4 't/m 12 worden uitgenodigd voor .. 
oen bespreking met·hot bestuur op dinsdagavond 14 mei in de kolder van de han<l.-. 
bal vorerJiging "Kwiek Sport", Tinaarlostraat (naast het transformatorhuisje). . · .. 
Onze Senioren !Commissie (Seko) is het ·afgelopen seizoen nogal vaak gokonfrontoo:i:d. 
not eon· groot aantal afsoh:r-ijvingen, terwijl het aMtal niet-opkomers aanmerkelijk, 
rsroter wa:s dan voorheen. Herhaaldelijk is het 'voqrgekomon, dat .. olftallen onvol- .. 
ledig mo:cts~n aantreden. Dit uiteraard tot groot ongenoegen van de betrokken •· , : 
Gpolers en niet minder van Seko on bestuur. Problemen zijn or ook geweest. over 
hot "reserve-staan" en grensrechteren, terwijl er ook klachten waren over het ..... 
uedstrijdmateriaal. Over dit soort zaken wil hot bestuur graag mot alle bctr,ok- . 
1:onen va:n gedachten wisselen. Voor het bepalen van hot beleid voor het komend sei
zoen is deze bespreking van het grootste belang, vandaar, dat op de aanwezigheid 
van allo spelers, die ten 2anzion van de gang van zaken gedurende liöt".iifgelopen ····· · · 
seizoen klachten, vragen of problemen hebben gehad, wordt·· gorekend, 

G E L U IC .W E N S E N MET PROMOTIE 

,,,"Bij dez.0 mijn hartelijke gelukwenson aan 
berç,iken van do 1e klas KNVB-amateurs; Roods 
r,1cndE1-sei!,loen nar.1èns Lens I oudste lid", . 
cl. G:iL.M. •an BOHEE!l!EN. 

bestuur, spélors on trainer bij hot 
nu veel geluk toegewcnst"'in het kn-. ' 

e_·· 
... "Jiöt is .ll;ltjj~ p;r:ettig, wanneer_ ik maandagavond in 'de uitslagen lees, dat Le
nig en Snel weer __ ee~s;winst heeft geboekt. Als deze uitslag dan nog wordt covnl3J 
door: "Lenig ·,µi- Snèl _ _promoveert", gaat er hier in Eindhoven een lichtje branr).on: · 
PSV is op ziJn· ho;de voor naderende konkurrcn tie. In 'ieder geval: van harte golu!c
Gewens t .Liet "îlez'e .. pr~potie en hool veel sukses in do ·eerste klasse," 
P:JTER-KE!l!PER; .. . . . ... ' ' ._ .. . .· 

. . . 
, , , "IIet l:/e1?tuur, trainor on spelers van Lens 1 senioren van harte proficiat mot tm 
pröi:iot"iè naar de 1 e klass0. an heel -v:o.el· suksos voor het komende seizoen en •P n:,e.r 
do volgend0·· promot'ie, •;': · 
F./cl!.E.J. 1-f .KEYNER. . 

·:.._· 
j .. 

•• , "B_ij _:q0;J;,J1ohals)n van fl:e. :pronotie n.aar de J.çi klas· wil •ik:-u van :-iuirtci fe1ici toróri, 
De vorbcîridènliöld ·mêt Lens, dio ik ruim oon halve eeuw heb, wil ik tot uitçlrukkin,:; 
brongcm mot do volgende herinnering. Bij eon van do jubilea, ik meen, liêt··2ö-jaric 
bestaan, hobpen wc oen tone,olstukopgevoerd, dat.was samengest0ld door·Bo'b Walhain, 
Daarin kwam oen godeclt0, vêor, dat Lens 1o klassor w0rd, Was dat profetie? 
lTu is het -iierkelijk, zo .• Eens legende, thans werkelijkheid. Ik hoop, _dat L0ns zich 
hot volgend. :seizoen. in·· dé. ie klas zal kunnen ltandhavcn, wat êrote vérantwoordolij!:
hoid. van· do seloktie meebrengt .•. Gozion de voortvarendheid van bestuur, ·korilmissics 
on ·tro.üièr,: Z:Î.Cl ik de to0komst van Lens zeer optimistisch 'tegcmocit,iï 
C,P. van EGMOND, 

••• "Van-.de~c,;·gologenhoid maak 'ik gaarne. gebruik r.iijn hartelijke fciioitaties aan . 
to bieden mot het behaalde 1o klasserschap, hot is i_n een îloord grandioo.3 •• _.,. ·.,' 
Vanzelfspre~end dien Jo namens i:üjn ·1sehelo bos tuur do folici taties to ontvangen' · 
on je zou.ons zeer ·verplichten onze komplimcnten zowel aan jq best.uur, spelers on 
niet .. te_ ·vorg,iten de hoor Andorioson de· trainer over te brengen, 11 •. 

U ,M.iio •MOS,-iv:oorzi ttor Blfl'i· · · . ·· 

DE TOEKOMSTIGE TEGENSTANDERS VJ\N LENS 1 

Vorige we.ek konden wc a.1 melden, dat ( ka• pioen) DIII,, Wilhplmus en LFG ui.t do twee- · 
d.o klasse en .. do ovorblijvèrs vue, Roodonburg; Xerxos on Zwijndrecht tot de toL,cn~ 

2 standers van komend seizoen zullen behoren, Onzeker echter waren de tegenstander~, 



.. 
'··. .. • dio iiió'étcn komen ili t 

" :) . 
;i.s dê s tru:id daa:r:- als 

., .. 

do huidige tweede klasse B. Na do ,rcsul taten van zond~
volgti · 

IIÎon . 
HOV 

. 21· - 31 
21 30 

.. ,.,,,,. 

Spart'à'rm 1 20 · 
l,!usschcn 

· 21 - 28 
22 - 25 

••••••• • .••••• tl .• ••••.••• 

EBOII' 
DIIS 
CKC 
ODS 

· .. 21 
2:1 
21 

- 24. 

Hion· is iµtusson voor do achterv.o;Lgcrs· 
0nbcreikba= geworden. Dus Hióil''(flötterda,1)1) 

,. _gaat na= de eerste klasse. ITOV -hêè;t't'·nog-éón. 
'punt .nodig, Ui tgeschàkeld zijn de klubs 
vanaf ODS, · · 

Lconidas 
Ucptunus 
Slikkerveer 
Fluks 
DCV 

STRAFFEN". 

~ 22 
21 
22 
21 
21 
21 

- 24 
- 22 

19 
17 

- 17 
16 
16 

6 

. ···- -- ·-·-· -

-... ..:::r--._~-~ !r-r;·.· • 

Van de Strafkommiss!_q •. 

,J· •, 
.• :i!:a~· ~ -.. 

-~- .... 

-::--·-:-:--~ .. . 
.. .- . -..,, .. '.I.,. 

_.,•"),. 

Do Strafkommissio van de' K,N. V ,B, hoeft J ,GJ,'.<:ienênä::tjk :•_. Lona---6,:.scn:i..O;!'.?~ - gc
scl:).orst ~oó:r twee bindende wedstrijden, waarvan 1 voorwaardelijk mot een proof
-l;:ijd.van·1: jaar, i.v.ra. zijn optreden tijdens de wedstrijd R.K.D.E.O. 5 - Lens 6. 
Do kosten ad· Fl. 10, - komen op naam van bovenrrenoemde speler. 

- . 1 •. . . 

Do Strafkor.11:iiss.;le··van" de K,N. V.B. hoeft J. Verb=endso - Lens· 7 · Senioren - een 
officiële berisping gegeven i.v.m. zijn optred,en tijdens de wedstrJjd B.T,C. 2 -
Lens 7 op 21 april j.l • 
• , .. i.. ... . ,,. :···· .. . . . 
Do S,trafkommissic van· do K,N. V.B. heeft M.Wol tors Ruckert .'e- ,Lens 7 ·senioren-~ ge
schorst voor 3 bind.ónde wedstrijden i.v.m. zijn optrodon_ ti°;jdons"dc ·wodstri-jd. 

· j , Blauw ~w,11:rt 7 - Lens 7 Qp 31 maart 1974. Do kosten ad Fl·:10,- komen op naara 
;van bov:cngoµoemde speler. · · · · · 

Do Strafkommissie'vàn do K.N,V.B. hoeft J.v.d.Knaap Lorfs' 3 Senioren ~-gqs<iliorst 
-.foor 2 ·blndende wodstrijden i.v.m.· zijn optreden tïjdons de wedstri:jd Lens''3 -
D;II.L~2. 'De· kosten 11d Fl.25,--:- ·kÓracn op naam Vffil. povcngcnocmdo spèler.. ·· 

De Str.Îfkoramissic van de ~-~ .v :B; hcièft P,Fieret - Lens. 8 Scniore~·- - geschorst 
voor twce_wodstrijdcn met een proeftijd van 1 ja=, i.v.m. zijn optrcdenitijdens 

· do wodstrfjci. Texas/D.iI.B.6 - Lens 8 op .7 april j.1. De kosten ad FL),75'komen 
.iop naam van bovengenoemde spelcT, . 

. ' . . . . 

.. -PROGRAMMA SENIOREN' VOOR ZONDAG 5 MEI 1974, 

.:• · .1Q,OO uur· ( ! ) Lons 1 ~ D.II,C. 1 .(vr.) V1 ·Gl L 
•. J.J.00 uur' Lens 4 - R,K.A.V.V,2 y1 (}1 L 
,i-.10,-ÓO uÜ; Lens 5 ~ B.M,T,'3 . V2 G1 L 

. 12,00,,uu,i" . 'Lens'"6 :·,-':- Schevcningc;,p. 5 V2 G1 L 
·· '. 14,:00. uur, , . Lens· 7; -~-·Olivco· 4 :·, ·v2 02 L 

.:. ·:-::,-io .• oö .'uur Lens 8. ·,. Gr.1:r:II va;~-~-,.D-fl.?, .. J, 
12:oö"{rur Lenè 9 .:. Vorburch 5 ~ ·•v3-G2 L 

,, ,,d,1.45 µur 'Lens 12 - Cromvliet 10 · V1 G2 L 

6/4 
6/4 
5/3 
5/3 
4/2 
5/3._ 
5/J . 
4/2 · 

· Scheidsrechter: 

G.Alborghini 
L,J.II001,vliot 
N.Oosterbaan -' 
J .Poortvliet':/·. : 

-_ _o ...C •• ,Jlo~ 
. II. Vêldhu:tzen 
rr: T·;:\Ioll11nller 

' . ,.~ .... ~-· -~:. ,•: 
·'AVONDWEDSTRIJD: vrij'dag 3 mei: 20.30 uur Lens Komb. - Il,D~V,1 

• 
·, ZO:MERAVOlillVOETBÀL: Donderdag 2 °mÈii: 19,QO uur Lens_ - D,z-.9 ,_ 

• Üpfl;t.clling voor _-aezè wedstrijd als vorige week i,epubliceerd mot H.Goossen:s: 

Sohev.~oerno9i voor Lens 9 Op zondag 12 
Programma hi_ervai;i. volgt volgen'de week. 
Ao.nvànis toernooi 10.JÖ_ uur.· 

mei _1974.· ' 
PROMOTIEWEDSTRIJD: 

• • . f . 
· Zondag 5 mei: 14.00 uur 

DE ó: PS .T ·J!i·L·Ii· IN GEN: Lens 3-=-Rijswijk 2. ·• 
Lens 1 en Kom'l:>~s\tie: 3/5 }rord.on door do trainer bokondgeme,akt. 

L.ens 4 . : : ·' Len_s. 5 Lens 6 • · 

als bekend. 
Res. : A. Eau.man. 

als bekend 
m.W.Englobert 
on F. Wubben -

als bekend 
W,Eqgleb0rt 

·naar 4. 

-als bekend 
m.A •. v/d Meer 

: .: . ·. èèn A.v/d Keer, 
.;• ;_. 

• 3 



4 

Lens 8 Lens f !!~::.~l! Lcms 1 f 
als bekend· 
m.H.Krol 
en II.Suiker 

:a:•··, ,.',.' . "als bokcnà. • . 

ook voor toernooi 12/5 -
Ó:ls bck'otid 
m. W.Suiker 

---
. II. Su~kcr, nad'r :a \· 
w.suiker naar 12 
F,Wubbcn naar 4 :: 

li.FSCHRIJVINGEN: Op de bekciridd· ti jd,m,' ~l.aatsen en ornder de tol of ,nos, vermeld in 
de'' Lens-rciruo>van 9-1...!1:74/ _Toegovoogdo spelers· on aanvoerdàrs 
dienen vrijdag tussen _20 on- 21,· •. JO uur op to hellen naar . .dJu, ••• • · 

• J .v:wassoin, tol.68,6'5,)f, · · . .. 
A,s. zondag zijn van do Seko vanaf 9,00 uur do horen Ch,Bloks én Il,Jacobi en 
vanaf 12.00 uur de horen J.v,Wassem en G,Coomans op hot veld aanwezig. 
Voorlopig Programma Senioren zondag 12 mei 1974, 
Lens 1-2-3 niet bekend, 
12.00 uur Lens 5 - Flamingo's 2 
12.00 uur Gr,W.II Vac 5 - Lens 8 
12.00 uur Marathon 8 - Lens 12 

Uitslagen senioren zondag 28 april' 1974~· 
. ' •-ut 

Lons ·4 ·· -'Quiok ,3 ;, · • •·. ·. 1-2 
Lens· 5. .:_ Weste:ikwa:rtïér 3' ' 2~5 
Lens 6 ',·.,_·Dl'.tho;:3'' ·' · · 7-1 
Lens 7 - H.M.S,II,4 ' 3-3 

'Lens 8 ··-:ar.îHt 1 58/4 
Lens 9 - Spoorwijk o 
Quick 11 - . Lens 11 ' 
Gona 8 - Lc;s 12 

3.:..2··.· 
'1 :..3 .. 

.1-!f . , . 
:uitgesteld~ .• 

Wegens hc:it voortijdig zonder overle1s verlaten. van· hèt' veld als wisselspeler" 
wo±dt A;Bàuman · bij' het 6e elftal 2 weken als reserve· opgesteld. 
"REAKTIE VJ\N SPORTLUI". 

na.àr ~a11.leidi11.g .;,an h()t. ingczond<,n stuk yan de Seko~ ~o~~hrevon door•. dhr::\l!tks,. 
wil ik,· en ·ongetwijfelci."velen mot mij, de yraag stellen, of Lens als vereniging 
drie of 11· olftailen héeft. 

,, 

Ook vragen velen .zich af, o:;: do Soko, eon marionet ü; van trainer Anderiessen, .(;f 
dat•, d:e 1·seko" oen· orgaan is, da:t de belan(!Cn van cilk Lei'ls-'-lid behartigt. · , . 
Alleroèrst wil ik"èen naderè precisering govenvàn'dózo vragen. Als ik. kijk naar 
do wekelijkse •standen on verslagen van Lens 1 t/m 3; i:l:àn komt er 'in mij een' 1se-· 
voel van onbehagen. los. Vrijwel noo~t kr:j.jgen wij,iets tè lezen ovór 11 de·1,roto · 
hap": LensA~t/m 12.:.,,, ,:· ... 
lTAAROM NJET '( • . , . . . . . . , 
Bestaat er dàn'in onze verenigi;,g-zo•ri.·enorm verscihiJ. in "status">' dat de elftal-
len onder-Lens 3 maar moeten worden vergeten! . . . . . 
:Cr is m.i. va,n grove discriminatie sprake+·•.niat_'al;teoo-als-we- op.:.dè··aandaêb1; lot~ 
ton, die worcït~ge.schonk0l:i··a= Lens 4 t/m 1_2 in.de Lonsrevue, maar ook ci.J"s·we lot-· 
ten op de mogelijkheden, _die deze groep wordt geboden, het voctbal:spel te beoofo-, 
nön. Ik doel niérmce,oP,·é\~ erbarmelijke situatie van.,hcit .materiaal, waarmee hot·.·. 
grootste deel van, do Lem!ledon moet "trainen" on wedstrijden spelen. WA/i.ROM" ? 
Betalen deze leden· dan gqon Fl.11.6,~ per jaar en JJOgen z:i.j misschien .ook met ba.:. · 
hoorlijk materiaal .spelen? Met alle begrip on waardering-voor het werk van do.Se• 
ko, wil ik hie:i, terugk:omq~: op een.uitspraak van dhr •. ]loks in zijn ingezonden: stuk, 
dia het slechte ~kti~n(\ren van de _Seko wijt aan ."de· beroerdo Of zwakke moraal· · 
van de spelers''; . . ' ... . · · · . · · · · 
Integendeel, ·hot zij,; dei llierbovéri geno·emdo punten, die door mij wordon:·,aa.ngövàl• 
lon, die verantw1ordolijk ,zijn voor de monta~itoit van do spelers,: ioalê ... de Soko 
deze zie,t •. : .. _·:_t . . ·_ .. • .. : _, ... '· ·· · .. . i,..•.- : i..'~' .. · . ·. · •ï:·'· · •t\·;::--·· 
De hiorbovén · gó"Stèldo'vraag, of do Sek:o eon marionet is van dhr.Anderiesscn:, houdt 
tevens hot thema van de discrepantie van Lens· 1 · t/tn 3 en Lens 4 .·t/m .12 :î.n. Als. ik 
ons vijfde elftal · al:s v'oorbe'old neem en U vertel, dat di i elftal tot n'l!, toe .i!~go
vecr 32 spelers in de, gèleèl.eren hoeft gehad on dat dit t·è wijten is''aan hot onde
mocratisch gepluk uit de básisopstell:i.ng van dit clfta!.~El..lt 'l,E,ji_

0 
:J;srf.J>evo:).g ];,,a9,h d?, j;_ 

vol en werden d"orgeschoven naar hot two_cdo en derde elftal. Dit alles go beurde 
zonder dat dhr.Anderibsson en zeer zeker ook 'de Seko zich beseften; dat dit so.; ' 
ciaal onverantwoord was: al is het dan het vijfde, 2,0 .hadden een leuke kans '!'.o"· ë _ 
promoveren ria.ar· do reserve hoofdklasse. Echter, nu or"sieèhts nog vier led.on. van 
do oors·pronkolijkc kern rester,m, is dit eon onmogelijke .zaa.k geworden, . 
Do Sciko "zon.' moeten bbsefi'en', dat Lens oen amateurklub is, die in de eerste plil.0:te' 
hot, voetba'Ispel: !'als ontspanningsgo.bourcn ziet on in de eo plaats korat er bij dit 
1sebeurcn prestige en winst kijken, 



ll . • , ~ • , . .. • . ' . .. - . Tonplgtte :"h'.:i;l i)-5:, 001'.\ :O;i)I)lê~fu.es· mak:en;rQV:0:r:: de,.~-iè~HJe ·bego'l'eininti" 'värt L'ens. 4 t/ci--, 
~2. tijdens_.;CJ,e: kpmpetiti..G;:,1>'.édstrijçj.on·. ·GoQnêJoidé;!:'chebben. .is voor 'n elftal zoer 
bezwaa::-lijk en vooral jonge elftallen hebbén zonder leider een extra handicap, 
Een oplos_jc!;j,ng wordt d,oPr: de Seko"•e.chter:.niét.gcl'zooht en 7 van de 10 keren. sohit
tort de Se}1:0 door af;wÓzigheid làngs_de lijn bij de lage:re elftallen,· 
Hoe! Het enige, dq:t..·m!i.'i re!3t· to· zeggen is.,· dat bot. beloi'd van de Soko allèr0orst 
in c.a.nmorltinfi komt .v:PO'r•· ver1Jotering en. dat• oen generaliserende uitspraak over de 
"Lens sportlui" oen laffe afschuifmethode is om het beleid van de Seko to rechtvaardigen. 

Roaktie vn.n hot bestuur: 

Geschreven door: 
adhesie van: 

·' 

Zio onder 11 0::'ficicile mededolin15"en" 
do c.an_k:ondiging van . eon E;p_oc:j.alo bespreking 
mot ci.c, olft,illcm ·4.t/in 1?; Oók de onder- . . 
tokoli1fars_vq,h_ hèt schrijven hiorbo'l:cm krijge11 .. 
dan dcj" gè~èg_éh\l.eid 110g eens ui tge br.eip. op. dé; . · 
<).oor 11,en go$~_i,naleèrde problematiek t,orfi(i.'_ te komen, . . , , ' . ,- ., '· . ' 

Ode aan Lons 1 ' · :· · 

Chris Stapel,. 
Joop Meulommr;. 
Jos v,d,Ende 
rr.; G ,M·,IIeerschop, 
F~C.do Kloijn Jr~ 
J. M. Rouver., .. en. yelo. .,?:llieKon·, 

, .. 
·. ::·. 

(gepromoveerd naar de 1ste klasse amateurs) 
Ik weet niet, wie ik roemen zal: 
Do helden zijn z.o.·volen, zonder tal, 
Voor wio zal ik ëïe:viàg' gaan hijsen? 
Hio z;:i.l ik hot raoesto prijzon? 
Ik zag zo dravon in do wei'. 
Ik zag zo strijd.on zij aan zij, 
Hoog aan do horaol waaide do vlag 
Bovc.n .do zwoogo:rs in''do· vootbalslag, 

Zio do keeper onder de lango lat, 
Vlug a).s" oen aal. en lenig als oen kat. ·. ,:1 • . . ' Als zijn rnachtigo arm hot wil, 
Liegen do hardsto schoten stil. 
Geformoerd voor zijn getralied hok 
Sta.at pal hot stoor dofonsioblok. 
Do vijand kÓmc këcr op keer, 
Do verdediging verjaagt hora weor. 

boor zoveel branie aangespoord: 
Gn.o.t oolc de a.n.nval stia'ig·-·vöO:rt·~ · 
Geklocd in wit'cn korenblauw 
Zijn zij do tegenstand to gauw. 
Getuigo dc.c:,,r hot trillend not 
Is weer een doelpunt ingozot. 
l!u weet ik, wio ik roemen zal: 
Ik roem hot holo olloftal, 

., .... ..,_ .,_ .. '·• .. 

Ik weet: rni jn woord.on z~jn to ~chraal 
Om te roemen wio c.lleraaal 

• ," • . • i-.... ~ -Er hobbon bijgedragen · , 
Om hot grootse plan to SGhragon, 
Dat Lcms ''zl:n.i '8:i:'ç,ngen 'op hoog ni vcau ~ 
Vooruitaang kri'jgt·mcn.riïet cc.doau. 
Hot eist volharding, offer, arbeid, zweet, 
Voor ~on zich goborgcn woet, 

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

Daarom rooä'ïk.hót klook bostuu:r, 
Sparo,nd. kç,st !)cOc]]. di,tu.r. . , .. - , 
Zond0:r: ,hic:,:-: zi,jn.• néfar.Ï te nqcmon 
1fil :j.k- ook, c).o, oc:ferujlq_os~or. rocmr,:m, 
Die al3 magiör meï;••ziJli toverstaf 
Ifot elftal vaart on richting gaf. 

. . .... __ .,_, ___ ,,,_, .. 

,!f··· 

. ·/ ... 

Ik zine de
1
_1of vpor_dc rcnncr,.lanes do l~jr_i: :-

•· ,·.!l' 
·~• .. •· 

. i . 

' . ••c·• •- •-••--• • • 

_ Ui tslD{l'en_ .Pupilleljl. on 
IT2.!~n....., __ . ~--~-

. ,:. 

Lens P -1- -- RijswrjR:" r •4:...1 
"GDS P 2 - Lens P 2 . 0-7 
. LÖns .p 3-Vios P 3 ,, f-1 
Cromvl.P 4-Lens P 4 0-9 
IIMSIL P 3~ Lens 'p 5 .3~ 1 
Lens P 6-ADO P 8 0-7 

. - . 
Lens W· _1-1}.DS _W 1 2-1 
GDS, W 2 - Lens W 2 8-0 

2 Gona w. 2-Lons W 3 nf-{s'ol, 
IIMSII W 4.,.. · Lens W.:4 i ·. 0.:-3 
Lens W 5-:lilJswijk 1r·5 ·ö-4 

' Lens W 6-Vrodcribu.rch . 
• • .. W 7 0-2 

'' . . (. . ~ :. .- •' 
p•,•.i.•.· ...... ·,-· . . ·-

•' 

........ , ··---- ·- . ' ··-•···-·· .... 

. ' 

. ' ~· .L 

. . 
. ,_ 

Zo mocht cm. or ni:ig vólc --zijn. . 

En bij rlo laatste tonen van r.11.Jn fecstouziok . 
Roco1 ik hot trouwe Lenspublick. 

•• 1 s-Gravonh~ci; april ,1 j74, 
p~j. 5 



WAT DACHT JE WAT ••••• 
--~-~Yvo,:qn~ t3}!:1Q1,.en,~1:1-u@.).iV:E:r.:u-a?,r\t1z:ic_h :v-qdrge:qo!fi~nJiebb~n. Zij zijn van, _ 

pla,:i+ Zl.yh,,;.op ,5, me:i.-._ a. s ~ t~ 1ve.r;l:oy;en.·.tYvonne,·~en G~us __ alvast onze geluk-: 
wenSeri,,, •. :_-. .:;n: .. ;.:;-,:;,:.·\~.:-... ~'.:~·-'"_ ._,.. .. ,_·., ;_.:::-1 ·-"·· .. ?·<1•ft ··:-t·;_,A:-,-·t..;::~{i'_ ·;:-:,f_L~-'-':~,.·:-,··. '·'"·~':".'" :·, _:· :·. " .-· ,-.-. 

•---E;r/Sp 2,? .. ,si-Prtl :1974; :Lp. het',Eod~ :Kruis: Zie~eru_iuis gebe,urde. Daà:P·_ tverd 
geboren Guyop.ne, l:):allee11, _ Het zu_s_;:i e-; van Saskia is dé tweede telg uit het 
nesi\1. y~ -Mq.,;rJ.?-IJJie · en Guido. ];3i(j-. .deze on.ze felicitaties. •• · 

---We deze .,'{eek::,weer-· mét·û~-, ":redactîonele goedkeuring"· deden? Die gaven 
we: a,!l.I,l LENS ,·3- Se_n:ï.o:;:-en.: · • · ,, "°,.; · · 

TJIT DE ZIEKENBOEG;" ~ '.•• '-;,; 

. " ', .. 1 

---Onze vriend Piet, R;i.em_en 
een spoedig -herstEll, tpEj ._ 

is in het ziekenhuis opgenomen, We wensen hem 

LAATSTE Dfsio~AVONl). <:·' 
' ' 

... •-

Zaterdagavond 11 mei 20.30 uur hebben we de laatste beat-pop-disko.:_ 
avond van het seizoen ditmaal voor B·en A-klasserà. en jonge senioren. 
Le muziek wordt verzorgd door: "Fair Impression Drive-in Discotheek. 
De toegangsprijs is als bekend J'l,50,Het vrouwelijk schoon van Kwiek 
Sport is ook deze avond weer uitgenodigd. Wé hopen op deze avond op een 
record aantal LENS leden en introducees te kunnen rekenen. ., ......... . 

KaKa. 

PRO GAMMA 
Zondag 5-5-'74. 

'11,.45 uur Lens 2 
Lens 3 

; Lens 6 
~oensdag 1-5-'74 

JUNIOREN 

Gr.WillemII/1 
vrij 
vrij '· 

Terrein: 

,V1 (zie ook 

18.45 uur 'Velo9 

z-,i.terdag "4-=5'-' 1·'74" •··· 
-Lens 9 Noordweg, Wateringen 

(]Ï,., ,o uur Qri.a .;:! ,. Lens 1 Walvisstr. Gouda 
;1i?. 00 uur Lens. 2 R;i..j swij ktoernooi 

. Lens 9 Zie 1-5-' 74 
/9:00 uur Lens 1·0 Rijswijktoernooi 

;Lens· 11' Elftal van de week 
1'ö.oo uur.Lens 17 Rijswijktoernooi 
'1•3. 30 uur 'Lèns 21 · · - · ado 21 

Zie•apartè mededeling; 
.. 1-- ' ·• 

p'"R O G À M M, A. P U P I L L E N E N 

P-upillèn,: 4-.-5..:: '·94 •· 

"l2. ÓO uû:r''Léhs" ·.1 °Lenstoernooi 

V3 
W,E·L P'E N 

· ·: • Lei:J.s· ·6 Krantenaktie Verzamelen: 10.45 uur 

y1elpen 4-5-' 74 

'!2.00 uur Lens 1 Lenstoernooi 

AFSCHRIJVINGEN: voor Junioren, Pupillen ·en Welpen: 

• 

. . . , 

§\chriftelijk voor vrijdagavond 18.30 uur bij Dhr.G;v.d,Steë~, Nunspeet
laan 303 

'l'elefonisch (uitsluitend in geval van ziekte): Vrijdagav0nd tussen 
18.45 en 19.30 uur tel: 66."13.14 (Klubgebouw) _ 

DE OPSTELLINGEN 

wordt woensdag na de training bekend gém~akt. Leider; C.Franke 
Samenkomst: 12,45 uur Lens-terrein: 

LB..1'!.?__s G.v.Gessel, J.Apperloo, G.Bloks, G.Colpa, L.de Koning,M.v.Baggè.i:, 
V()Or R.Lavooy,P.Lejewaan, A.Mulder, P.de Wolf, J.v.Gastel, F.Veeren 
'.i-5-' 74 C.~<;>ogh~ems~3:'a,Ç~ie ook R~j~wijktoernooi Leider: A,v.Bàggum· . 
T,'ENS 3 vri;:i (Zie Ri;:i swi;:iktoernooi in Lens 2) - · · - ·- · · ·· 
iJ-NSLl= : vri~ (,Zie Rijswijktoernooi in Lens· 2) • · · · . · · · · · 
:,:;":1;3 ë3 : ,:.l·P. bok

0

e!'d ~'"S%.menkomst: 1-'-5,' 18,00ul.l+' .LEIDER: '-:ANS 'Z_9;ET 
:: ,;' ;·,c; 0: ::.ie Rij .3wfLj1l:.:..'66ernoo'.i. . · "·- .. , 

6 LËNS--217 'a:l.s'• b'ekencl .. t:i,i;t'DÊA.2: .VI. v. a,. 'irol· '. ' · 
•-·' ,_:,,.~ .. . ~··. 



HET ELFTAL VAN DE WEEK: , ._ ~· ' ,.,,... . . :. ::J~r:-o:_· .. r- ... ··---•-----~--- --·--•· -- ,.,,_.. . . - ·- ,. ;.. :- r, __ ,, . ,. . .. . .. ,. "· . , .. : -·. •, _ ... 
V,Jor tl'Î't. i/ieèkë:gd: ,zijh'· ae; yolg'e:p.d~; ,ei":fta?.,)~èn opgero"epën voor' het 
verrichtéri''van'--d:ivë-r-se werkz.a8lllJl.·~'eii:, '. ~ -~ ;· ·,_.: ~ '. , ... : . : · .. 
~-:.ENê. 11 Leider Dhr.W.K~1wenhoven' voór. ·9--~ z~t~rdÎigeh'-ii:::1t=:'f8'1[ei 197ll
ï;ENS, f- .pupillen:. - . voor, de'.:k3'.'artt"ê-îiaktie,.-Samellkómst, và·or·• d'è kbanten,4-:.. 
-- aktié, Zll.tê;r,dagrnorgen •-Klub'gébóuw·t • · · .f · ·: • - .. 
KANTINEDIENST Zaterdag. 4_:11/lei' 12. 00--' uiir •. ·. · .. -.~ 

A. Boelhouwer, K. v-.d .Ende, R ,Leijn. · . .:.~.•- ________ ··--
,Zaterdag 11 Mei .12,.,00 uur.. . 

S l i :·•:. j_ 
:·,:,:,· 'Jl'l.Looye,, G.)vlah;î,.ea_, R· .. v.d.Meer', 

zaterdag 18'M.ei 12'.0ö Uur·. . 
· ... :p.,ff,I'rins. J ,v;ifa,èl, T.·v.Maren. Melden' bij' de bár. 

Niet genoemde spelers naar Krantenaktte. · 
.. \,_ .. ___ ' -------·--·---- --- ·• .... "' . 

:.. ,, . • .. , TOERNOOI AGÈNDA: . . . · J_ . . :·. 1 

gaterdag 4·mei: Lens:Pup:!-1•len• e·n 'Welpen- toernooi.· 
Rijswijk töernoói voor Iiens 2, ·10 en 

·,• ,, :: .L :.:-.;. -- . 
:, :.•,:,: •• _j_. 

... ' .. ' .. . r'. .. : .,. . 
.,.·.; - ~ 

LENS TOERNOOI VOOR PUPILLEN EN-WELPEN 1; AANVANG 12,00 uur. . ,,-'·: 
A.s.zaterdag is ons hoogste pupillen en welpen elftal aan de beurt hun 
kapaciteiten te meten met die van wel zeer bekende verenigingen.Als 
gasteA:z:µ:),J_Elp. __ wij __ ç!,Elzec''.d_gg ontvangen: -Feyenoord (Rotterdam) 

,. ·· · s.v.v. (Schiedam) 
RK.WIK (Vlaardin~en) 
H.B;s. (Den Haag) . 

Wij hopen a.s.zaterdq,g vele ouders •op onze velden,aan,te -treffen om. 
hun jongens aan te moeçligen bij ?-eze krachtmeting mèt._klubs v13-µ.-,.naam: .. 
Let_w!'ll aanmoedigen-geen aanwijzingen. Laat dit_óver aan hun le~ç:Le:i::,. 
die·, èen seizoen lang. met q.eze jongens optrekt.Hij is het,. 9-ie d~: ji;ip.gen$ 
voor de wedstrijdkenba'13.r maakt ,hoe· of er gespeeld dient te worden::~n 

. W$+ke ta,ak' hij' diverse spelertjes oplegt .clok tijdens de wedsrijd§ln •is 
hij de man, die· de· .aanwijzingen geeft ·.enalleen náar hem hebben-".zij te . 
lüisteren. ·zo behoort nu eenmaal geselekteerd- voetbal gespeeldite worde ,:, 
Laat u het bij aanmoedigen ·en U~zult kunnen genieten van bijzqnder goed , , 
voetbal. Om· al],e partijdighe;[d, binnen_ zowel als bui ten g,e lij_I\en zoveel•," 
mögelijkui t te· slui~en; heb9.~n wij in tegenstelling. met aµderèé ;jaren• ,: ·•• 
K.N. V .B-scheidsrechters. gevraagd deze. wedstrijden te leid~n. ·•Het zijn 
de heren: J.v.Gastei, P.Bàkvis, L.v:d.Lán:, en G.Josée.,Er,y,or·at ,qm 1 ·. 
verenigingsprijs e:q..~'prijzen.per afdeling gespeeld.Het pr,oga,maia van 
Lens ·ziet er als .volgt uit: , :• . 
~ ,_ .. - ·. ._ : : .l ~ . • ' • . 

· .,, P:upillèn1 · · .. ~ Welpen 1 Veln· 
13 .00 uur H. B. s-;:-::i.,:Lè . ;2: 12. 30 uur H. B. S. • '2 
14.00 uur RKWIK .; .. 2 14.QQ JJ,ur svv_:, ~L . .'~:'. .... 1.: .. -... :,~./,. 
15.00 uur .SVV . 1 15,30 uur. Feyenoord 2.· 
16. 00 uur Feyerioord ... 1 16. 30 uur RKVJIK 1 · · 

. -- .. PRIJSUITREIKING + 17 .00 uur . ·-· Lens p1: Á.v.d.B"1;1rg, .R:Groen, _:g.v,<:1-,Hoek, L.Janma1;1-t, ,F.:pe3:tahençt,f,Rens, 
R.Loveriks, .m_ •. Meerman,R.Miche}.s, J.v..d.Nieuwenhuisen, M.Veen
man, M.v.Zwol. Leider: Paul v.d.Steen Samenkomst: 11,-30u Lens 

Lens w1: M.v.Adrichem', )i.Colpa, E.;Eijkelhof, .R.Groen, B.Heemskerk, 
R.v.d.Hoek, R,de Jong, M.v.d.Lans; J.Odellkirchen, P.Pronk, 
L.v.Rijn, -E,Valentin. Leider: Hans Zoun Samellkomst:11,30u Lens 

Toernooi-sekr .• i...J-~G...Ho~ .. :· 

·-RIJSWIJKTOERNOOI OP :ZATERDAG 4 :MEI:·, Aanvang 10 uur Voór LENS 2;,,:.10-".l~ë;-·•·. 

Lens gaat a. s; zaterdag _met 3 ··elftállen O(!l 1. verenigingsprijs -pij · deC., 
v.v.Rijswijk strijden, gelegen aan de,.Schaapweg te Rijswijk (PR.Irene::-_ 
sportpark) .Alleen de 2e elftallen van de ·A/B/0-klasse zijn hiervö9r . , :,. _ 
uitgénodigd.Naast Lens zullen aanwe~ii._ zïjn:Rijswijk, Velo, Vr.edenburch. 
en Viassenaar .• De,.wedstrijdduur is voor alle weq.strijden 2 x 12½ minuut.· . 

· ... Lens2 · '·. ,~--- Lens .10· · · .. _ · · Lens 17 ·. • · '. · · 
19,.30 uµr Rijswijk., 10.00 uur Rijswijk,:- 10.30 uur Vredenburch, · · 
'12.00 uur'Wassenaar 11.3o·uurVelo, ,,.,· 12.00 uur'.Velo_. 
'l).00-uur vé10· ·.,., ·, 13.00 uur Wassenaar,·· 13.00 uur Wassenaar 
14.0ó uur Vr8dënburèh 14.30 uur Vredenburch 14.00 uur Rijswijk 

7 



Lans A. comb: L ,Baarns ,G. v ,Gessel ,J .Apperloo, L ,Koning;· G'~'C"óTpa, P .de vïolf 
J • .S_labbers,.~-R,Be.rtens; k,Brouer, V/,v.d,Lin,den, •R,Lavooy''; .. , 
J .v.Gastel, A.de Groot, ~!v.:J:iwcemburg. Leider: B,Osse • · 
Samenkomst: -9,45 uur Rijsw-ijk-terrein -:-•·, . . .. ""-----~-"-'-- .. ., ' . ' ... · 

Lens 10! E.-V'.Luxemburg, P:Devirèe·, J .Br"onger; H.v.RiJn, J .tusteriliouwèr,': 
R,Hofman, R.v.d.Kruk, J .Brochard, -J .Lausberg, M.Peperkamp, .. 
L .Reesink, P .de Haas_, :e .de· Niet; 'Leider: N .Drab be ---- ..... 
Samenkomst: 9.30 uur·Lens-terre-in·. · _ · ,. · · 

Lens 17: R,Bon, W.Heynen, E.Kaµder,èp·;_A.Koevoèts, s.v;d,'Mèer, W.Valentin, 
F,Verbarendse, F.v.Velzen_,',P.v.d_.Burg.,-P.Lucas-; R,de Keyzer, 
C •. v.Rijk, T ,v .Luxemburg. Leider: · v1 .M:j.éhel!3 S'ariiènkomst 9. 30u Lens : ·:~· -~-=~~~ :. . - :::.~.,.' ~ __ .... ;' - ' . ~ ' .. 

1 . :... • 

STAND B-REGI0NAAL t/m 27 april 1974, 

Uit deze afdeling verdwijnen de laatste 3 zonder pardon naar de gewone 
A-afdeling.Belangrijk i!3~daarom voor Lens de stand van de nog in degrada
tie-gevaar verkerende verenigiµgen:be k~mpioen in deze afdeling is reeds 
bekend nl.Neptunus 21-33;-yoor geen--ènkele vereniging nog.bereikbaar. 
De stand van de .. laagst .. ,g.eplaatsten.is: V.V.P.. · ·20-22 

· "- · · · 'Lisse 23-21 
ioi:J.a . 20-19. 
's-Gravendeel · 20~17 

:· · LENS 21-16 
Lfc 21-15 

reeds gedegrad.Svw 22-6 

Zoals uit dè"ze s:tand blijkt' zal Lens a_l het nodige er aan moeten ·doen om 
a.s. ·zaterdag .. bij 0na 2 punten te p~ken.Het is volgens mij voor C.Franke 
en. zijn spelers· een kwestie. van alles ·of;:niets .Een gelijkspel is beslist 
niet voldoende!!!Ik hoop:dat ieder er zich zaterdag terdege van bewust -is 
met yielke vérplichting hij_ het --veld_ ingaat: te zorgen voor 2 punten winst, 
de enigste mogelijkheid om Lens .:1 te behouden voor de Regionale B-afdeling. 
Het. is volgens mij een morele plicht van spelers en Trainer/leider-,er _al. 
het mogelijke aan te doen voor dit behoud.Zij zijn ·het, die _het m9.menteeJ,. .:. 
in handen hebben dit eventueel te bewerks:belligen, zodat het volgend sei
zoénin dezelfde afdeling met onze a-klassersselekt:\.e gestart kan,-worden. 
Zowel __ çyerbl,,ijv:elfl-de ~als nieuw geselek~eerde A-Rlassers -vind,en het. pl;'ettiger 
om in-deze a,fdeling_te voetballen.0ye:r; detrainer yan_deze gl;'oep dan nog 
maar te'._'zyi:j.jgen.Iedereen is volgens mij verplicht a.s. zaterdag het :veld -
in te gaan met 100"/a inzet en werken tot op de bodem van zijn krachten, _ 
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 .f~l:i,citeren met q.e behaalil_e 2 punten. _ 

' ,,_ ~ 1 

RESTERENDE WEDSTRIJDEN ' · Thuis Uit 

VVI' Eboh, Neptunus 
Lisse , .LENS 
0na -- . -:;··-·-r;ENS -: -- :'.~ .. ;:· 
1 s-Gnavendèel - "\[uq, 1yilheià11.i~ ;,q"ri,si S 
LENS · - - - \llilhe],ml).E; 

.LFC . .. _, ··:· ." :·, -~•:· .··. .VVP, ., .ona · 
SVW (geq.egradeerd) __ qna, lugq.111).ru:ii 

RIJSWIJK ·B1 :.;. LENS B1' -
.. 

lfc,neptunus 

's-Gravendee],,l:f;ç,svw, 
neptunus - · --- .. 
Lisse, qna 
vue 

J .C.H0P -

In een' ;náàr omstandigheden· bij zonder móeilijke_wedstrijd won ·LENS verdièrit 
met 2-1. Na het. _beginsignaal begon LENS zeer fanatiek. Dit werd in de, 9e, 
minuut beloond met een- doelpunt. Uit een mooi .genomen hoekschop van Tqn. -
' s-Grav:endijk scoordê,Aad z.eer begaaft.Dit was•,li.et moment waarqp LENS 
wachi:;j;e~LENS b],ee_f· .. k<)Jllen,~n enkele minuten later:was he.t wede:i;-om ·Ton,_ •: 
die _:qa,;een schi tte_rende een-twee met Stanley B:r;ard een perfeçte voorzet 
gaf die.·.~ •• Stan,ley in eens op zijn slo_f. n,am en de verbouwereerde keeper 
het n~iJ'ken ga:i'~Maar Jti,jswijk li_et dit niet on .zich zitten. Het· sè·oorq.e · 
zelfs (hoewel??). Het v.\~~ de vraag o,f de ,baldtl doellijn had gepasi;;eei-ç.. 
!l[aar ja,,'Blae,kbird' beslist. Tot d,e rust het 1'ekende spelbeeld' heen.en 
weer' ,In de 2e speelper:i,qde kregen we een iets.sterker spelend Rijswijlç_ 8 . . ! . 



en ee~ uiterst curieus fluitende scheidsrechter te zien. Maar een 
behe'erst spelende achterhoede, een aiet technisch vernuft voetballend 
middenveld en een zich het vuur uit. de sloffen, .. lopènd:e voorhoede wisten 
ic 2-1 voorsprong te behouden. 
!·~***********************************************************************•* Het is ruim 10 jaar geleden dat het B1 elftal van LENS kampioen van 
po"J.le 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 twee goede par
+;ijen voetbal gaan zien. 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 
Dé wedstrijd waarin Lens 21 kampioen kon worden is een waar schutters
festijn geworden. Na een nerveus begin, waarin de tegenstander de eerste 
'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 4-0..- Na de rust had prnk
tisch iedereeL van plaats gewisseld en begon het festijn pas goed.Jammer 
wR.s alleen dat toen de keeper·..bok naar voren zou gaan de wedstrijd was 
e,:f:gelopen, Een leulte wedsrijd 12-0 voor Lens met een verdiend kampioen
:öchap als :r'esul taat De Leider: w.v.d.Tol 
:;:,ENS 21 KAMPIOEN 
6ns 6e 0-elftal heeft zich afgelopen zaterdag in de rij der kampioenen 
~eschaard. 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 
rspclers hebben door hun enthousiasme dit resultaat kunnen berêiken. 
Van hart~ proficiat. JUKQ 
EINDE VAN HET SEIZOEN • 
j"fo kompetitie is alweer achter deé•rug,Er zullen nog enkele voor de stand 
van belangzijnde wedstrijden worden gespeeld. De maand mei zal verder 
werden volgemaakt met onze eigen toernooien en met toernooien bij diver
se verenigingen.Vlij wensen de elftallen die daaraan deelnemen veel succes. 

JUKO/PUWEKO. 
OPBRENGST COLLECTE. 
tijdens de collecte van de hartstichting enige weken geleden, werd door 
onze collectanten f290,82 opgehaald,Namens de stichting bedankt!! 
NIElmS VAN DE 'iDACO 
IIgeJ.open zondag hebben de dames met sukses en met 10 dames gewonnen vr.n 
Naald~ijk met 2-0.Het was een leuke wedstrijd met goede combinaties vrx. 
o.,a, Carolien en Marja aan de rechterkant en op links waren het Ingric:_ 
e;n Bernadette.Na een kwartier zag Moos kans de bal naar voren te werkun 
en Marja ging door en bracht de stand op 1-0 Dit was tevens de rustst:,nd. 
Na de rust gingen de dames met frisse moed verder en na 10.minuten werd 
weer door Marja de stond op 2-0 gebracht. Een leuke wedstrijd dus. 
ii,:s.V.ioensdagavond 1 mei spelen de d1ii-mes tegen D.Z.S.np het Lensveld om 
'19,00 uur.Verzamelen in de kantine qm uiterlijk 18,30 uur. · 

**~********************************************************************~*~*~* ~-)*~*******************************************************************: ***. * ;~ENS 3 SENIOREN .moet enkele promotiewedsrijden spelen om ui1: te maken w:._e , .• 
i.sr promoveren, dit zullen ze samen met RAVA 2 en RIJSWIJK 2 doen. ~! 

'',,J,.s, zondag 5 mei is de eerste promotiewedstrijd, thuis om 2 uur, tegen :; 
.P.ijswijk 2. Aangezien het niet gemakkelijk zal zijn rekenen ze op de •· 

">::teun van b,:00 LENSLEGIOEN. Dus .... komt zondagmiddag allen LENS 3 aan -- .,, 
:· ·.:,10 0ètigen. ., • 
· .. !~*~:~******************************************************************~*t· ~ ·_~,:~:~*************************~*********"***********************'***********Y! ~ 
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. Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel. 

OFFICIELE M E D E D E L I N G E. N . 

GELUKWÊNSEN MEI' PROMOTIE •••• 
ontvingen. wij nog van het bestuur van RKA.VV en het bestuur van VCS, 

:BESLISSINGSWEDSTRIJD LENS :3 TEGEN RAVA 2. 

A.s. zondag speelt ons 3e elftal de laatste promotiewedstrijd tegen Rava 2 om 
15,00 uur op het Rava-terrein in het Zuîderpark. 
Uij liópen, dat alles, wat Lens is, onze spelers zal komen aaninoedigen in deze 
be·slissingswedstrijd; . 

:BIJEENKOMST SENIOREN 4 t/m 12 

Veruijzend naar ·de publikatio in de Lensrevue · van vorige week benadrukt het. be
stuur nogmaals het belang van de bespreking tussen bestuur - seko -aanvoerders 
on spelers van Lens 4 t/m 12 over de gang van zaken gedurende hot afgelopen sei-
zoen. · , . . . . . 
Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdagavond 14 .mei in de klubhuis-kel,à.er vbo 
de handbalvereniging Kwiek Sport, die gelegen is in de Ni ·eveenstraat (naast hot 
transformatoI.'huisje) en niet, zoals in de vorige Lensrevue vermeld .in de Tinaar-
lostràat. · 
Aanvang: 20.00 uur. 
'Te rekenen op alle aanvoerders en belanghebbende spelers 
Ilont u verhinderd, geef dan oven oen berichtje aan, dhr.G.v.d,Volde, ·tel.29.32.75. 

HIEmlE LEDEN 

1019 . A..L·.M.de Vreught (D) . 
1020 I.E.F.M.Nieuwenhuis (D) 
1021 ,M.J.Goossens (D) · 

ADRESl'IIJZIGING 

Drapeniersgaarde 109 · Den Haag 
Hengelolaim 558 Den Haag 
Melis Stokolaan 2420 · Den Haag 

0146 R.J,A,Eijkelhof (s) naar Haagsebos 171, Zoetermeer. 

669776 
672455 
674169 

• 

"AKTIE . IlTTERIÈUR" 

Denkt U aan de inrichting van de nieuwbouw. P.Burghouwt ontvangt graag Uw gelde
lijke bijdrage op girorekening 41,5575:.onder .. vermelding ''Aktie Interieur"_.., 

Laat in 'het nieuwe seizoen niemand op de cementen vloèr zittén. De zaak moet van 
de' grond. Als iedereen méoworkt en mee denkt, kunnen we Uw on onze plannen reali- , 
scrcn. 

REAICTIE OP EEN REAKTIE, 

Laat ik beginnen het bestuur on do algemene vergadering eon goede hint te goven. 
Ik zie namelijk oon goodo Sèko voor hot volgend seizoen: Ik stol. voor ïn do Soko 
to benoemen het zestal schrijvers van hot ingezqnden stuk in Lensrevue nr,39, t.w. 
do horön Stàpol, Mouieman, v.d.Endo, Hoerschop, de Kleijn en Reuver, Zij beschik-· 
ken over uitstekende eigenschappen voor deze funktio, Met eon grote mond en oon· 
aantal holle frasen zal het niet moeilijk zijn de prestaties van de huidige "mu
seumstukken" te vèrbeterán! 
Alvorens bovenstaande wordt ovJrwogen on hopelijk uitgevoerd, vraag.ik wol oven 
aan~acht voor oen verdediging, Want in het genoemde ingezonden stuk, evenals in 
dat van dehee.r Énglebert, getiteld "RIP" en drie weken geleden geplaatst, werden 
feiten genoemd en uitdrukkingen gebezigd, die .zacht gezegd naast de waarheid liG·-
(sen on om oen reaktio vragen." · 
A. Weinig.aandacht? Op elk wedstrijdformulier is ruimte voor eon wodetrijdvorslat,;, 

Hoo .vaak is daar gebruik van gemaakt? lfoinig! Dus dat ligt niot aan de Soko, 
maar aan de spelers zelf. . . .._ •. · . · · · · . 

Il. Status? Vinden do schrijvers hot zo gok, dat de hogoro elftallen on de sukses
vollo elftallen aandacht krijgen? Ik geloof, dat dit in·olke vereniging zo is. 

·Hot is een reali tai t, .dat de belangstelling· van do. gemiddelde Lonser moor uit
gaat ·naar het 1 e dan naar het 5e. , . , . 

c; Dis,c'repantie? Dat er voor hef 5,o•~? sp'i':J.ors z;i.jn, gebruikt is wàar. Dat dit ui·t-
~. 1 



: ·~: 1> · , ·. :·:··• 1~ :.; ·: >_ ;: T 1 :: ·1 ., ~- ·,- ··. •. 

sluitend is veroorzaakt door II gopluk\L;'.iS•:r!i-êt-::¾aa!t'<..;;.bas,·;i;s9ps:-t:el-:hrig·j-t'·· "!(pöl9r·s· 
_ on· J-spolors::.v_•_rtr(jk'k~~ ~~-~-. '1,?_ P.f~"9Jip~~i'i:1€['?ll _en. _éi ,f P?}.;~Ê.ef.S~,îi:\iiQliik1'11/rf{onkl,û~ici,. 

· 1 J plUil<' 6 ~ J·ir.s].le-lors .scliuld Soko,; } ·plus,.-1.2_ ,aa::15 SpGlors·•ál::lfilJ!a •.b±•j. spelers. ' 
Fifty-fifty dus. Men moet na tuurli j:[c ·yel_ .è'f,o,t_eJ'.\,,, _wat, mon"9:c1l-iq:i:,jf,"f•,,~;'-'~-r; d ,/- ·: ,, .. ,-. 

D, Marionettcm? Zowel in het betaalde vod-tèàà.' 0 ali(,b,i'-j,_'1fq-:iima'tmr.rs·-1~-li:0t•göWoëiff;• :· 
da;f;,_ de tr:s1ino:p de '1/?~gs~o -:el:ftal-lop oncl,ur, 'zich lhee_:t1t. Neen;> z'eg{a:on'• de'hiêrq:n•? ·. · 
dàt moot niet in Lens. Als ik b,ct• nou,,;goëd begrijp/ d~,naa:,ae Selkci''hciit~~5ci>.: •.: 
koll)plee.t, in,- ztn ]l?,s,;i,sops,-t,iJ,l•ing moeten ];aten .an, do: hbgol'.lö -dlf:tÏi:llc'n' orivólLÏcidi(,;
in· 'hët veid ia ton komen, •• Dan durft men ook nog hot woord• .. 11·s'öciaaT'"··ètié(g6'~: • 
bruiken, Gebruik dat soort ter~en liever togenovor, do.;s._p~lo,:r:3 (5.~), ,çl:i:o,.;.i;rro91., 
of moer keren niet kwamen opdagen, · __ L:.:.,.' ... - .... - ·-----·:· --- · -- ·-·· ____ .... -----· · 

Il, __ ijaj;or._1,ao,l}: .J).9. ,a<1,nv:9_;>ri;lops_i:,çmtvingen ·-aan-· he':t begin vmi hot_- sóizoafr'') 'nieri'wo1 oir_;·_ 
e·~ i;,:sibmtJcte :t,;;,.1-, .emJ.-, pompje;. ,2,, ,grens'réchters vlagg,:,'fl ·o,n--de' ribd!gé -bàiièh~ià'e'ii\ 

.. ~5r.,d,9_.-w:i_p.j;9rsitoR:is,.prJ>en--_oprö0p vorschenen• om•·kapot en/of ve'rslotcin'''inater'i-',"' 
aal te· komen inruilen. Slechts· óón aanvoörder meldde zich. Als het materiaal · 

. :;;o .sl,op.hJ.,~T.M:l Wl:\.,;tr_o,m g,p.n_; 1,,-10·chts <lie·_éno reàktio?- Als je d:ah- zie-t·, ho~s non-" ' 
. chal.an.j; ., cir, .IJl.e~ .llo:t, t;raJniugsmP. toriaaL wo;rdt: omgegaan 6nI lfoe'zec:r d9· mensen;' à.i2,_ 

,,;. voo~'.- 'liet' p:itë_i';Üi.i,;L'.froci'.ê,tiji:;-,zorgen , ' ·hun bos t.ê doen, , d(ln zeg 'ik: f'làuifokul ! -· - -- -' ,_;; ' ·• 
I,', '"pr'ÓÏnotie? Hier zotten de horen do feiten naar hun hand. Do work~l.ijke sj_'tuà.:. : · 

tie was: 1 gespoeld O punten, 3 gespeeld 2 pnt, 6 gespeeld 3·1Jrii;,•'8• gcisp'f 7'' ·' 
pn t. Kampioenskansen?: lfa·imzii,i. Na . origevocr · 8. wo:dst:ri'jden' raöös:t.èn;:.wo :noödgö:.: · ·, 

· ·<iw_oi;,.goi;i_-gaan:,"Pl\l-kklln'.':.,Hot typischè:·'.is·; ·dat er,däarná' geen woá:st:Ï'i·5·à. moor,!,·' 
verloren ging tot do sleutelwedstrijd togen Velo. J'c zou hieruit cci;,d_.oJ;',;,<lo':,_ ''e 
konklusie trekken, dat de Soko heeft geholpen de kampioenskansen te·"vêrgrö"f_ö'if; __ 

G, Ontspanning? Dat ·g;:,,a:t· op· voor ·all.e:lodon~ c;rk,kàn do· z0s hórori-·verzo_kciren, dit,: 
als· zi.J,_'S:lïr;:iks een~q._a1 in de Soko ~i ttenÇ,:van ·ontsp~ning gètirt sprii.k:7 : l)lèpr ztt~ · 
zijn. Een· lachertje_ ;is natuurlijk,, datioèrst.:wordt gejammerd óvèr hct•atinkzij" 
do Seko verloren gaan van oen kampioenskans en vervolgens wordt be-w:C;lo.l;'<i, d0,_"1i .... 
voor de lagere elf.tallen do prestatie. pas op do tweede plaa~s _komt;'' M.,.,,.:"-·-~- --~ 

II, Laf? De Seko wordt oen.laf:ee: afschuifmothode- voruoton. Men ·inoöt '-hatuurli·jk uol. 
weten, wat men schrijft en hoe men schrijft. Ilet is geen kunst om,-ollèll,ar·ofidd:r' ,,, 
hot genot van oen glas bier op te jutten, zo oen flauwe smaak van~êèn'"vórÎq:Î::on'" 

.. wg_dl'l:t_r:ijd ,1-rng,_tc,s,p9eJion on dµ,~Sekó ,üs·,. 11Xop.'.van' .Jut" td gobfuiken1 /'.';'; · .. : : 
Laat de vo:j.g0;ndEèl ç,:ijfo;g§';.,d_i!o gelden tot .on met dci 'laatste''spoêlàag 'ir{' ciaàrt', oortl'I '· 
,p u inwcrko21:: _ . .. ... ;_; .. _ :· . ,·.i· . .. :· , .. i--. ·-:· ,: , ~,· .. : .• ; _;,~.'.: ... 1.~; ·: .,::: .:.,t ·;<:\'., 
liet sëizèlèn wê'rd bÖgóifüen ·mot' ·137 s·petèrs ;' pér ólftiil à.Üs '.15 ,2 -spclo,rs. •Er, ycrtro;,
koii; 19' Sp&1'órs'f'"4 ''fá'.àkten ''g'ebÎ:s>sliiiörd ón '6 werdón' toog5vóêgd ii'.ru-{ de -cÎoö;·1i10;;µ,;o:,; è 

1.ütgedunde ss>loktiegroop. Rostcordoi:i 137 - (19 plus 4 plus 6)= )0,8,l'l,POl~r~I- ~:i9.,,hl-'t 
rrczamonlijk prosteerden om 278 maal af te schri,iven ( vcrschil.leruiè'f.raalen••WOJ:!'1;2::v:;.¼,,_-,," 
de aanvoerders go_on we~strijdrap_port_9ntvp.ng_ei:i,• zodat d:i,t -aanta1,,:j:p. :WO:J?k:e_Lijlq]1oi1LJ. 
nog ·hóf{ef', __ mö-~t - zi-•n)

0
• b:Vo.:t; ·c.on por:i;ode 'yan _ "24'.)iokcn,,á.us 1.1,.'.5 a_fs?,;h,ri;iv;:i;rig;ep.tpQ;r;, :·I! 

1rnok',•'-ofwól .-y ,J per ·'èJ:ftt'\".l'.'.; :/ En. de Sèko 'maar· 11fsohui voi\? ! ? ZoU ,ll.~,t •Ji_:j.ot ,pq_,;:cj.-or, ë -. 
andörso.m(zfjn'/ 'ls "'.J:i-ot 'niöt 'laf on "yöor: oll\:Q. $mOos áf. ió'. :séb.riJv.on?<lîit .-d,Q-;~af,-..b. ,,- ,_. 

-· r • - --- . ·; ,_. •• . . ..• ·'- ··.\... . . • .•,··• ~ ._.,_. ••"~•-"' .• :.' 
schr-i;iif'gáge-:-ens '':'a.li(si~p-o~ :op : tq mako;n, ,Pi?.. 1:TQ.¼:c cj.~ t':1f.l hq,t" weer , .;;!,9!,'l:fj;,jw11s ,,, o-f. ;: ·' 
uannco':J, cfon 'elftal zijn 'weqstrijd on( 11),00:"uur-;moe13t· spe].on. ]fat ;i.k_no.g.:w:i;l-,_af'-: ;: .. 
schu:ive'n, 'is 'de· eer;'"dat ··or"toch no·g oen ·redèlijk aantal :<3lftallpJ1 ,kolllplç,et !<;on ,, ,, 
:i.antredon. Die __ eer komt do ;;J")lkO_ toq_,, wqlke q.:).lq _ lll.odoworking yorlq9n,do;, _Op het -~ ,--_, _c, :. 

laatst•:•,liop ··a.at· éç,}J,ter 'OOk,:~oe:klijR:,; 'ö.inq.àt 'dè' ci,àrti,roqrdo;rS: .çlo opgetroram~lçle ju,niQ,.,· ;, 
ren ru'sti'g·eén· heîo ·wcdst,rîjd 'lietèn_-tiaggen, mot a).s gevolg·,, çlq,:t, ze, ~e,n volgon!l,c •_i; 
koor 'Vóöl.'. d'e ·ooi' biidanktöri~ :· ·' '. . _.,. ·,;: , , ·_. __ ,--: : ·_ ·.: ·:, ·. : :··· · _·: ,., .. ; ,,_ .-._ ,· -:. i•--; 
:ru riog oen ':rêdlétiu op het artikiü '"RIF", wa:irvan do toon mi·j SYlJlps,:thi_eke;r aandeed-,, · 
r. II53t aantal ":f~chri_jvi:qgon _op. za"i;ill'dag .e~ ,zcindagmorgcin •was i'9 -g;ro911, cl,-at <Ws>i ,-c· , . 

·wol"- moesten -~mprpviscren_ o'n qi,+s i,'er <3?ns_.bi~lèléunçJ,o,n.,;; .,._, ;.,. ·;.·.· _ :, , .:· --. , ·. 
J' •. Men'· kan nooft voor -ciön vóldong'en:· i'oi t wordên gÖplaats(t

1
,p.].s "!_on regeJ,matig· ho-;; 

klubblad loost,_ .de, .):9,ubqy~n9-e!\ bezookt., qn p_ok, intorosss>,- to"n:t: -voqr, :;:ipcJ.:o;ro:·,o!Lf·,i:' 
--·tul:lón,·•da:n all:'e'eri 'liéi; èi)tjip'_j;çÎ_;uri. : .. ' --~ _ /". : 1. ', / _ -: •u _::, ,_r_, ._;,_-,_ · 

K, _'_}J~t •'vàlt 'o.r'.,?:~~- to; ''cSf~~f\s·~t~~t#+'.'\~ i,a'äf' do:,;io~ijv;c,r1 'cror.s::t:'.m~ een:s, pno;:teh : 
--raet de spelers (65%), die cs>n o:f meer koren p:i.et Jçwamen op~01l•' ._ 

L. _ ~e~me,lijk_? ,li?,Q lum-; jo;:U,13}~t~,,h,<l.i"!},~~~,?,P~!1- in; eoJ?,!cpinin.is.sj.o:, di-p __ z?•,iJ?,-de.:T 
·,_ lc:1.Jkert sta:a't? TrouwEJrt's ,-- or is· al tiJd_ nog een bestuur, dat oen en ander !ilOot 

sanktioneren. _ . ' · · · 
Het tiende werd teruggetrokken, Ol'ldat we dan do spelor,:,'van dat elftal k'ondon in
zetten in do elftallen 3 t/m 9, Het·11e kwam daarvoor als vot0ranontoarn niet in 
aanmerking en hot 12c ook niet, omdat hot gewond was slechts tweemaal 30 min, 
to spelen. Verder was in hot 10e het afschrijvingsporcontago hoog en was do sto!il-

2 ning op het laatst ook niet jofel (we hadden al enige verzoeken om overplaatsing), 



~\f 
Voor de goodwillondon w.1s hot natuurlijk wol spijtig. . Ons ''is lankr.100dighoid v0rwotên ( ook doö;r, h0t hos tuur·). O .K,; .<lat,, zal ·dan wol,. ,Ik vind ocht?r, dat, wann00~ je straft,.jo'dan ook konsoicwent,qo0t,iïtraffen. t..:s dat was gobourd, dan zoudon or maar 4 of .5· o~_ftf1,ll0n zijn ovorg0b~qvon, . .Bodon!r, dat 38 speler"! NOC, niet afschrov0n on 20 s_peliJl'.1:1. óónra(lal.. .. '·,· · ·. . Ik bon me ervan bow:u&t, dat door de Soko f.out0n zijn gomaàkt, l,aton dêl kritiko.~-· tors dan wot0n, dat: :s0kolod0n o.Ók maar gewone" moniion zijn_, du.~ h_elfri:të.,iliét Ónf'Ó: 2.· bnar. Laten do kriti.kastors do schuld oor"'t :<;'0'1S bij' zichzelf; of. bif . .iièn,.dlo. · verzuimden hun plicht to doen, zoeken. '1'00n'.' ik aan d0z0 job b0gon; wist ik, d.c.t i". voel kri tiok zou mo0ten verduren, f1orr;ir; maar dit is r.io toch te bar. en vporal da.t v.:m dio zos hor0n, Hog óón goede raad, Aktie vooron is "ip,i ;·1Li's· mem·· dat wiI; · vue,::: dnn akti0 bij de 70 spolcrs, di0 two0 of moor koren hun.plicht vorzaakton. Dan t,, j~ oindolijk oen aktio, dia misschien nog iots goeds kan oplovoron,· _, ... 

l'F.OGRA!OOI. SENIOID}T VOOR. ZOHDAG 12 MEI 1 97 4 =~=~===========~====================~==~== 
L::ms 1 en 

15.00 uur 
·: 2.00 UU!' 

12,00 uur 

''2.00 uur 

., ~ ; .,,_.. 

Lens 2 vrij - Ziel Rijswijk i;oor,10oi. 
Rava 2 - Lans ·-3 Promotie ... 
Lon• 5 -· .Ji':amingo I s 2--. --
Lens 6 • - ,aio Lens 5. 
Adolaai·s Komb. - L0na 7 
L0ns 9 - :11;lc Sèhovcningm1 toernooi;· 
Marathon 8: - Lêms 12 

.J .van 

Schoidsrochtcr: 

G.L.dc Haas 
L.J.Hoogvliot 

J.Braakhuis 
-~ VO}IDWEDSTRIJD: Donderdag 9 raai, 20.30_ uur . 

Lons--Xomb. - Ooievaars· r·· ·,. 
1-T.GGil!G DER VIJLDEN 1 Raya - Zuidorpark ,' 

lld0laars •· G1mtorst0inwog hook Vrodcmburchwog _ -·•· Marathon - Oostcrpa.rl~ Uass°""laarsoweg, Wwladorpörlaan·, -. W 'pt:: e .. -·- ·' . Scheveningen - Houtrustweg 
Rijst-rijk -· Schaapuog, Rijswijk .. -..... V~RZAMELEN': Lens 5 

L0ns 9 
Lens 12 

11,15 uur Klubgc:O.ouw 
9.45 uur Schov0ning0n-tcrrein 

.11 .00 uur Klubgebouw 
7 3 0 

!-•.:J_~•~.l: 
PS'!' E 1-1 INGEN: - . ,.,.. 

Lens 4: Lq_;is ~-: icns-6: 
·,.,_:; b0kcnd G. d0 Hoogd nc.ar 

Ri,jswi jlc-toorncoi ... - ~ . 
als bekend 

·ra, •W ,Vorhoul on 
:i ,Michcls. 

w_, Vo~heul on 
w;Michols naar 5. ,. ··. .. 

..,. -.• ·-- .. . --·.-: 

Lens 9_: 
c,.'. 1 bekend nls bokélnd. 

Loido-r:. Dhr ,F .).èluraans • 

Lens 12: 

a],_s bcl<;q,rid. 

. •:2CHRIJVIllClEN:. Op do bok0ncl;:tijden, plaatecn Gl1 i'.JÎ1dèr do t0l0f .nes. vermeld: in = de Lénst>rcvuo van 9· januari 197 4. Hcrrm Aanvo0rdors en toogcvco:sr' <J · spelers rao;)trn ziçh, vooi• oventuelo afschr:i,jvingon vrijdagavond tus80n 21 on 22,()J uur in vGrbinding st0ll0n raot Dhr,J.v,Wass0m, tolof. 68.65.11, · 
, '.'..:,,:;ons niot-opkoi:ien zonder afsçhrijvcn wordt A,v/d )Ccer in z.ijn. elftal 2x.als ro·•· ::.2:~vo opgcsté~P--~ 

.-~-
~ iG1.TSUIJK JEUGDTöE...PJ-TOO!: ~ 'i, 

··' · .:::.ï~t:-,c:ide zon'.iag nëraen wij met oen jougdel:ftal do0l aan di't sterk bezette too-è.:'.' ,.'·.,ooi. ::>oor organi'sillorisch0 moöilijkhode·:~ is het wedstrijdprog:t'amba helaas neg ai0t b0lc.ond. B0hal YG Lens n0m0n à.c vol);encfo verenigingen hioraan do0l: ; . . ·_., .. ' ' . . ,, . '"' :::.i. t Th1ftalu.nö ~ - - ··--------··-·--· 
"De :i;uss:La Dor~rauni 
::•)~~"t;unn nüzseldori" en 
"'"~j_ -::-cors }~c..:!.en 

G::-j.t1sberge11 

".. y .. ~lcer.dc spolo:::-s worden hicrvoo::, ui tg011ó.éii[;d>:' 

uit En,;e].and, . ____ , ____ , __ 
F.C .Orion i; 

~-. 

' :--. .. ,. 



'.Li',Raaff, J.Zoun, P.IIop, A.Hop,-•_~_:_do_ ,Haan, W,Koµ1,c:mhoven, J;Vorheugd,· 
·_; ,Kootman,_ J •. Bor.tens, H.v.d,Wi_1k, ff..Rimmelzwaan. _ .· . - -- · '._\_-_•.'"'.-

., Lnidor:' Dhr:w;v.il-'.Wilk. : Samenkomst: 9 •. 15 uur Klubgebouw Rijswijk. 
~~~n d~ S-o~ó; -~an-wez:i.g -Dhr. G .1loumah ,: { -trainingspakk~rl meci.cmom0n r ) ,_: _ 
1,Ja afloop .;~- hot_ toernooi wor,i t aan d~ ·spelers i even t~eoi met hun dames l 
con brood&iilal tijo. ):inngebodon .• Aansluitend hierop is or nog oen 'gezell:ig sàfuonzi,t1. 
!LcèSCHRIJVINGÈN-;~o; b.g.": to~rnooi bij Dhr,J .v.Wassem, vrijdagavond tusson 20 o:i - - . ··;,··, ' . "'~ · · ' 21 "GO Uur~. • ·· ., 
~'.CEEVELHNGEN--TOERNOOI OP.J1 2 MEI 197 4. -_,,,__ -
,~etn dit to6rnooi 
1uidt als volgt: 

word\ deelgenomen door :o!!s 9o elftal. IIet progratar.1a hiorvan 

10,30 uur 
11 ,40 uur 
·13.15 uur 

Lens 
Lens 
Lons 

Lakwa 
Paraat 

Er wordt gespeold in 2 poulos en vorrloro 
-doolnomende verenigingen zijn:i 

- Scheveningen R. V. C. , Vios, V, C.S. on Sch0venin3en 2, 
~?inalo-wedstri_jd_:_o_m 

" " " 
;·orIER_;i_ VONDVOE'Ï'BAL: 

}Q on 4o plaats aanvang 14.30 
!~: on 2o " " _ !~-1~ 

uur ... 
" 

Scheidsrechter: 
9 r.mi : 

'.6 • ei :: 
19.00 uur 
19.c-o" 

Lens - De Grinoll 
Lens - Eg_ui ty and Law _ 

L.J.Hoogvliot 
A.J-anson o/d Haar 

l\patelling voor beide wodstrijden als gepubliceerd. 
:fschrijvingen vóór dinsdag 14 • oi bij Dhr.J.v.Wassem, tol.68.65.11. 
;_·:.tslagen_ zondag_5 __ moi 1974• 

~ :u.s ·1 
.:ons 3 
-.-. ,.1s 4 
:· :Jl1S 5 -

IÛ~îS 6 
.• ons 7 

- D.!LC.1 
- n:::..,~"":.;;:: " ,_ 
"·:·R,KuLV.V.2 
- B.M,T.3 

Scheveningen 
- Olivoo 4 

5 

1-2 Vriendschappelijk 
1-2 -

•Q-1 L 

3-4 
2-1 
1-2 

_- ZONDAG A:s. 15 .r,o uur 
: .... ~- ·• - . ., . 

I1'JllS 8 - Gr.Willem 
Lo11s 9 Verburch 

IIVac 
5 

5 4-1 
2-0 
2-0 

R_a_v_a _ _2 ___ L_en_s_3~- (Promot:!:~J ., 

D:n1s 12-· Cromvl:i.et -iO 

iJLYMPL\--TO:E.RJJOOI OP 19 MEI 197 4: 
·;;-iln.ó.i t toernooi zal ons 7e elftal deelnemen. Verdere gegevens ·en programr.w. ve:j,'
c:ende._ week i,n, de Lens-revue. 

, .. s. Z,\TERDAG 11 i<!EI DISCO-AVmm:· -·=-·•· =...:::::;:::::::;;;::::;::::;=======.:::=============== • Zr1torclag houden ,rij weer do laatste grandioze disco-avond, van hot seizoen, dit 
·-~oer r.iot r.ioclowerking van de Fair-Ir.ipression-Drivo-in-Discothoek.- Uitgenodigd wc,.r,- ... 
J.on allo A·· em B-klassors on jonge Senioron met hun eventuele aanhang en ho:t _ 
·,rouwelijh: cchoon van ·Kwiek Sport. We rekenen nu _dan óok op oen ."vollo _b11k11 , : · 
Do tooga"lg voor deze :ivond is "maar" oen daaldor·(Fl:1 ,50)-en '.hot st=tscï"n ·iÉ•, c.., 
half' 9 (20.30 uur), JC K · · - : ..... -a a., 
:1·:;,· 0 R T .IC i, M P E N. 

1'fc. hcrhaalda, oproepon óm het' verschuldigde kampgeld to betalen, zijn or nog sfood.G 
o~n g~oot aantal monson, die dit nog niet hebben gedaan. , 
,ij hadden het geld ook vóór 1 mei moeten ovcrmaken.-c: Als dit niet snei gol:lcurt., 
trokt de N -K .s .·, die de kampen organisoort, d.e inschrijvingen in. Het· is dus '-zr,r,l~, · 
,Llt U snol botaal-t, zodat wij ook het geld kunnen overmaken en ds1-t da.ardöor-· do i1:;.-'.•cJ.1ri jving definj_ tief is. · · -
:,og oonmaaJ. d:e bodraeon: Woort FL 70,-, Borculo Fl. 70,-:, Leusden F.l.65,..:, 
~, ~-o 7·:12 t"n.v,'1,lgerneno Bank Nederland N.V., Den Raag, t.g.v. rekening 
: 1 • ?.8. 11 • 261 G. v. cl. Steen, kampeelcl. 

~L•.i'föiDAG 1·1 !<!EI A.S. -or.i 15,-'-~ uur A.D.O. - Lens 9 
,_,:-1;3 }3 1 ;;o1""'JT KAMPIOEN' , . ALS U FIEN STE"u'NT. -

il:::.,_,J_na Boatavond voor A- on B-klassers"{,-,: :,;.: 

,. 



\ 
1 
' 

' 

PROGRAMMA JUNIOREN - - ,------------------------·--., --------
KOHPETITIE ·zaterdag_ 11 mei· fff4; 

·14. 30 uur 
14.00 uur 

S.C.Lisse 1 
A.D.0.8 

Jroonsdag 8 .. • ei ,1-,974. 
. . 

Len'~·· 1 

~ Len·s\';l:> 

18.30 uur-·'tens--1-·-- · --·-.:..wilhó"Tî:lûs ·1· 

Do juniorenelftallo~ 10 1 11, 17, 18, 
Ook de -spelers van Lens 16, 21 on 22-
ties 1 , 2 on 3 ingo~ëoid. · . 

• 

.\:: - . ___ ,. __ ,,,_ "" .,, 

,. . . 
: .. -..• · -·····•• -~-· ·-· 

; . 
.:;,,,_ ·---·-·- -

.. !; 

·.f ., ... 

.. . . ! , 

'->'><-

• , •. ,· >- :\· :· 
········"••·"~ 

;rrö:èfe:ïh: ---·-·· -··----•-•-· 

Spekkelaan, Lisse 
Zuiderpark 

19 cn::20 ·-ncmén:á.ë,;e1-'aan cl,iverse toernooien, 
zijn bij deze. toérRooion bij do è;:,.k;ombin11:,_ 

Il::- gaat QOk eon A-kombinatic naar con toernooi. · 
Ki.jkcn jullie. dl!,S go_edl uit ! J 

,·_ . ". . . ' . ,, .. -,--::---:=-:--,;---...,-,',----,'---,-----,----::-=----
,.,., i A S Zaterdagavond 'bcatavond voor A- on B-Klassers • 

. ,.. .' ~·.r.·'~ ;.;,·, ,='-"'-"'--'=..:..::='-"=.:...:..='--'==---'-...;..;--"'-'"--_;:;=-=,==_c_=~ .. - : 

.Ü'llCHRIJVINGEN: Scliriftclijk v66r vrijdag 18.30 i.iur'b_ij._frhr~G';v.d.Steen, Nun-
. : , ,:.':· . '" speotlo.an 303: · ·' · 
'l'olefoni.sch: Vrïjä.ngavond tussen 18.45 en 19.30 uur:·:' 

' 'A...:Jciüs'screi''.: Dii;.J ,Ilop·,:tè{~94.41-.59.- .:: 
li.:..:klass'cirs '; · Khibge bouw; to1·; ó6_;,-t3·;'14;"::· 

.C--:1:lassors : _Dhx.R.Beck0r,. tel.55.94.77. · 

PWPILLJ~ W ~EtPtN. ::---.. ---
:Donderdag,. 9~5- 1 74 PUPILLEN. --·-·-·--- . 

• : • .::-::-;·•-:----:::::-:.~·: : .- . . .· '. . : . ••· •. ·:· ~ _: ..-i 

17 .--· Î.für·; '.\itjs,hj\c :..,: Lens Kor.1b.A, SchaaP,weg •.. ·- · 
.'•. •··. J. . . '. • • - . 

, ,·,.,. ~'.~.·--·----

OPS'I'ELLJNS:.·H.v •. d,Iib.ns·, R.de Boor,·R.de ·Jong,·R.v.d.!Ioek,· Rudie Groen,'°F:.Leka
.. ,.hêrm, F'.Rcns, M.!;Jccronn, Î.l''.To1cná:ars, Rob. lfassori:mn, A.v.d.Burg, 

. J "Odcnki:rchen. ~. · 

.. . . _t : ; ·• ; .-. • '. 

S(:!.oenkoo~;t: J6. 30 uu:r Lci.ns~terrein. Leider:· 
0

Paul v·;d.S.toen. -~---- - . =--,-- '.. . . . 
Donderdag,:; 9-5-'74 WELPEN. 

18. -,,- 11.ur ' Ri js1·rf~-;f :..:· Ló\;.s koÏ:\b. ·, Schaapweg, 

OPSTELLilTG: I.Kaff~/M'.v:~dr~c,he~, R.~.d.Ho~k, B.Hoemskórk, ·P.Pronk-/',Rudio II:-t-·wo
ling,. R.y.PruyE,sen, _T.v.P;r,uyEJ_son, ,P.Pç:,rreyn, Ç •. Hoefnagel,. v.Veen;:i~,:-,,, 

_ A; Kuip('):î:";• ' . ' S: . ' . • . · - , . . . . . ·· .. - ' ' . 
So.r.10:-,k;c1~t: ., '/7 :\5 -;,_~~- Len·s~t~r~~in · (fiets).' Loide;: Hans Zoun, · . ~--~--. 

• • • - ~ . .t -~ . . . 
Do pupillc:'lo~_t_t_?:.1.1.H~,_2.i.::4 · en __ 5:.flll_~d-,;r :J-fo:),p_one.lf:tallen 1., .: 3 ,'-:iJ.-,: ,;i · .on 6'.;neraen· dee-1: 
aa~.L~~-:'o_:r,;,o -:;_oornooje1}, ZiCJ_ Jliervoor elder:3 in. do. Lons:-,::ovue. . . • . 

tFSCIIRIJYHWEI: ê_Ç:_hriftolijk: vóór vrijd~avond 18.30.uu:r;.bij :dhr.G.v.d.Steen, 
. ' ·_· -· Nunspeotlann 303. · 

rnolc1onieoh:Vr1jdagevond tussen 18.45 en·19.30 uur; Tol'.66.1·.fJ14·k1ubgebouw, 
:=ö=o=ö=ö=ä=o-o-0::-0-0-o,..o.~-o-o-o-o~o-o-o-c,',--o.:..:o-o-o-.-9-o-à-o-ó-o-'-o...:O-o-o,-o,-o-o-o~
/;_',_T!iJRDAG .1l_t,~i- ~.s."6~ --~5-~0 mar 1A.,~.ó, -'-Lo~s-9 '·. - . ,_- ; · .. ; ~---··--------

t,-::no 9 wordt kar.r9ioon, als U hen· steunt. • ., ··:. .· . , . . . . .. • , . 
-·O-O-O-o-o-o-o-o-o-O-O-O~o·_.,o-,o,;,o.._o:-0:..:9_-ó;:':<:J-:O-:O-O-O-O-O-Ó..:0-Ó--o_:0-0-0-0~.:.;0-Ó_:o--o= 

• -· ,. • '" - • ~- > • • - • 

~~~i:1:~tl.l~r: .,•VG J.vko heeft boslöteij J~v'.Gast;l dit s~izocin l).iet'ci!3Cl,r 6p t~-;·t-Öl•ic 
. ;;_ .. ,_.': ., ·lén. wogom, het horhaaldolijk'veroórzakén ·van moeilijkhèidèn tijdens 
· do uedstrijdon, · · · · ·" 

D_ E==e,o ? =s T=;; !~=LJ _U'-G::E N: C' • '---~·:. ~. -_ .,,·. ., ___ , ____ ., - •• 

LEHS 9 : Als bekend: á,v, Volzon; E.Landr,1an; P.Perreyn;. T,de- K6k, R.v.d.Laan, 
· _:_, . . : -R-Uop-;_ •!!. '\f ~l te~"a_,::s.~::Srärd·, 0 .Eors:t r-G, Sch<.mkels-,-:/h-v .KJ:o-o-f·, 

LHTS 13: 

· T. 1 .o-Gravondijk, B. è.~ .•Niei! ,_, P .Devilee~ ' ,_ : · 
. tèif'ci_o·r'r Dl).r .II. Zoet~ S-ó:raenkömst l ,.13, 45; uur. 'ï.enË!:_térrein.~ 

M.v,Zwecl.on, R.Zetz, .H,Üubben, C.Harlnnd, ~.-t.,i.BoÓgaard;-R.BlQ,nk,. 
~-v.d. Lo<>éfon,: · R.!!o:pnönb:rouwors, M. Jans ei{, R;J. v .Eldereri, ·R. Sn,n_dórs; 
P .Heer.itikor-J:, ,Lei dor; ·Dhr. Sandifort. Silrrienkoitist: 13 .1jj û. :LenÉi-tei-ré:,::i. 

Z.,WEJWAG on 15,00 uur A,D.O. - Leas 9 ____ ,____ '•• 

'l,_ '• '.• 



LilTS 1 

,. ~~i .. -

Opstelling voor 11/5-74 worà.t na de ti;ining bekendgemaakt,·, .... :~\::;;-, ·• 
Leider: Dhr.C.Franko. Sa• enkomst: 12 .30 uur Lens-terre;in:• •tr~;.c' / 

., .. ;::--'1.~:•·.·· ~ ·,•-~'.;f, ... ~ .... -0.:• 

ZOUDAG A.S. PROMOTIEWEDSTRIJD · ·· ).;1;i:.~.:.'..:_~_?·"' 
Rava 2 - .Lens 3 _om 15, ;.Os ;~;·. 

Toernooi agenda·. 

Lens C-klasse toernooi voor 
G.D.S.-toornooi voor .,. 

, yolo-toornooi voor .; .. · 

Cromvliet-toernooi ,voor 

V ,,V.P. ~toerno-0i voor--- .. -
. ,_;· .. _.:_ ·Laakkwar:ti.ér,-tóerhooi ·voor 

Vios-toernooi voor-

Lens 1 7, 19, en 20 
Welpen 5 oh 6 · 

,· Uelpén 1 en 4, 
• C-ko• b;f en Lens Koob.3 
Pupillèn 2,-4 en 5 

.· Lens C-komb. 2 
Welpen 3 
A-komb., Lens 11 en 18 

. Lens 10 .. =====;='==·=====·=· =· =·=============·==================== ·===· =================~ 
LI:N'S C-KLASSE TOERNOOI VOOR LENS 17, 19.en 20-. Al.NV1lNG 12,00 uur, 
.i.,s. zaterdag heeft Lens 12 elftallen v:in even zoveel verenigingen op bezoek ara 
doel to ne• en aan ons C-klasse .tG-Ornooi. Èr zijn 3 poules raet alk .. 5 elftallen, 
zod:it deze raiçl.dag 30 wedstrijdo~ zullen worden gespeeld d9or circq 210 C-klasso~::. 
Progra• na voor Lens 17 - · · · · 'Lens·· 19 · . Lens 20 

12. 25 uur Gon:i 12. 00 uur Die Hagho 12 ,25 uur -H,P .s. V. 
13,15 uur G.D,S, 12 •. 5d uur Vios 13.15 uur Quiok 
14.05 uur D.!I.L. 14,05 uur Spoorwijk 14.05 uur B,M~T, 
14,55 uur Cromvliet 14,55 uur Rijswijk 15,20 uur G.D.A •. 

Lens 17: 

; 

JJ..Bori, W,lleynen, E,Kauderer, A,Koevoots, S,v.d,Meor, 1-f,Valentin, 
F,Vorb:irendse, F.v.Volzon, P.v.d,Burg, P,Luc::is, .R.de Keyzor, C,v,Rijk, 
Th,v.Luxemburg. Leider: !Ir.W,Miohels. 

Lans 19: P,Brooh:ird, S.'Bruons, R,Coli, R,Duynd:im, J.Eijs, J.Franken,·R.Kaude
0

r~·r, 
I.v.d.Lans, Il.Planken, R,Rovors, S.Tcunisse, R,Wessels. 
Leider: llr,II,Verbarendse. 

Lens 20: M,Dessing, H.v.Dijk, II.ter Hark, E,llofman, Il,Houtman, R.Jansen, 
T,Kin,,, S.Kr:imer, J.Kleef, W.ter La:ire, J.Prins, H,Zonnevold, R,Peoters. 
Leider: R,Petors. 

Z:iterdag 11 raei'G,D,S,-toernooi voor welpen 5 on 6. Aanvang 9,30 uur. 
IIola.n,s is dit ~rogra• ma niet bekend, a1leon, dat lfolpon 5 is ingedeeld in poule 
2 not R.v.c., Quick, Quick-Steps, G.D.S. Welpen 6 in.poule 1 • et en 

,D.v.J,, R.V:C., V,C.S. on G.D.S. 
~ •. , . ' . . . . . 

Uelpen 5: A.v:JilittÓrswijk, L,v.Leeuwen, W,Melzen, E,Metsela:ir, J.Riemen, 
M.Saa;rloo·s., 11..v· • .a..Scl,enk, M,v,Velzen, E, Vos, IT,v.Wasse•, R,Wmmee, 
E. Vergaleh-. ·· .. ·· · . ·· · · · · · . . . . . 

::J,:menkomst: 8.45 uur Lens-terrein, Leider: Dhr,J.Rie1aen. 
~,elpen 6: l'Î.Donck., E_.de Groot, M:Groen&wegen, E.Jager, M.v,!Ioudt, A,Koks, 

R. v .Ovërveit, I:t:v,Reeuwijk, E:V, Sd.ntori, J' .Schuomie, J ,v .d.Spiegol, 
M.Schobbe, G,Verhaar, 

• , .. f 

Sa• enkcmst: 8.45 U\l,r Lens~terrein, ·Loider: Dhr.Ir.do Groot, 
iaterdag 11 mei Velo-toernooi voor welpen 1 en 4, Aanv:ing 9 uur, 

C-ko~b.1 en 3. Ann.vang 13.30 uur.· 
Progra•• a W!Jipen _ 1 Welpen 4 . 

9-,:20. uv-x )i/-0stlandia 9_.20 uur· K,M.D.i ' 
10.20 uur Cro• vliet , . 10.~00 uur· RAVA 
11 ,00 uur 1l.S.O; 10.40' uur -Vele--·· 
11.40 uur Velo .11.20 u~r R.K,A.V.V. 

Lens, 23. ·:., ; 
14. 10 uur Vele. 
14,50 uur El.Zwart 

,. .. ' 

15.50 ~ur·_vios 
.16,30 uur v.v.P. 

c:..ko• b. 
13,30 uur Velo 
14.30 uur Uaaldwijk 

'15,30 uur v.v.P. 
16,39 uu,r Quick-St. 

,· 



ïfolpon 1 : M,t1r,.Adrichera-W.Colpa., E,Eykólhcf~R:Groon-B.Hoeraskèr\c-R, ;,.d,t[àék-
_R , do: J ong-J • Odenkirchen ~P, P:i:'önk:"Ir.'v, ;Ri jn -E, V aloli t in-M , v. d • Lruis ; · 

_ Zie 00k. Komb.A en Komb.B·'dp 9c:f.197q;· ' ': · ·• ·, · '' 
'c,l. 

. . . ... ,;, : .. •., ."! .. ,'1 ',;"!, ,.,_,r!,~1fi.,,1, , 
Samenkomst: 8; 30 uur· Leris-tcrrein. Leider:. Hm\fü .. Z,oµi,, . ·.,, 

Helpen 4: M.. v ,Bohoemol}_-M:, Y.• d. Bodg'a1ird'--R, v'. _d .Bo'ogaará. t-Ê';"]6elhciuwer-A .-+."Gorp
R.!Iouwoling-:-~ ~ Koovoe.ts-J;l._,_do .K+oon;-R .~iggp lJJ;uggc-M, v.d. Wallop.-E, War• \!Ps'-~:',. 
hbven.:..H,Zock, · · .' . , . , ,, : . . · . - . . . . . . . . . . :,· -

Samenkorast: 8,30 uur·.•Lens-terro.in,· Itoideri' (luus Iloynon. • .. ,· 

C-korabinatio.1: R,v,,Locm, .If,Janraaa,t,·A.Overgaauw; R.v;d,Hó'ok,' C,v,Beek', R,Lovo-· 
, riks, R,Michols-, F.Lekahona, J ,Riomen, ·.Ii:-vorst'oeg, J .v·.d.Nieuwon--
huison, P,Lcüiev.old, · •,''· ' · 

.... 'i :j:',1 . / 
Saraenkorast: 12,45 uur L0ns-te.rroin•. ·Leider: Paul v.d,Stoon, 

' 1 ;· - .. - . ' __ . 1· •·• 

Lens C-korabinatio 3: :•R,v .Aarlo·ï E,FräïJ.kêii, 14,Rovèï:;s; "'R,Stravor, W ,Lucas sen, 
G.Boon, Il,Erkolcns, T,Iloogcvcon'; R,No'tebaard, R.J,M,Raap-
horst, R,Driessen. " · · ' 

G::mcnkorast: _13, 15 uur Lens-terrein. Leider:" Hr.A~Banning,,-. · 

Zaterdag ·-11. mei · Croravliet''-to'crii.oói: vo0r''piipfll:èn 4 'bh' 1•;i:t's' C. Komb. 2. . : ;~;;L' 
, .,. • ·: t " .... ' • ' : .. : ,.Il : ···L, • ' ~ .. ' . •?-~·<.!"' ;·;., •' _ .. q . .r.i~ • Ï. Aunvang'(,iÖ.oo uur J" 

pupilJ:èh 2 "èb.' '!y, . J1anvang :i .3 '.,30 uur • 
.. , -~: i , ~'' , : • J'. ' • • • ' ' ' 

::?rograraraa Pupillén · 2 • ·-·-"Piipillen 4 Pupillen 5 ,_,,, ... ,.i..i:-; •, • ·. 
13,55 uur R,V,C, 10.00 uur Croravliet 13.30 

14.45 
uur Vrodonbureh · · .-- · .. , · · .... 

14.2q, uur Cromvl;j.o.t .),0,50 mp:, V.C.S, 
{5';35 uur' Vrodé~b: 11.40 uur R,V.C. 

• I.' 15. 1 O 
uur:·R.v .. c. 
uur Cromvliot . i ·._: ,, .. : 1 i .i. .1 .._' 1 

• ' 1 • ' ;. ~ • • • 

Lens 21 · · • · 
10,00 uur 'Cronvliet 
10,50 uur R.v.c._. 
11,40 uur Vredonburch 

Pupillén 2: . .._,,. 
R,Biokk, F,Bloci, R,dc Boó~", P,Eys, 
O,Köneman, M,Lcyn, C,Odenkirchen, 
R.v.Oostol'.l, ;R,Radcmaker, M,Ru,tgers, 
p·, do: Grocit/--u-.·sohi:pp1:i~11, ' ---- ·· - , · 

' ' 

. . . , • f · · ·, f! L . · . 
Zie ook Kom1J,A o,P 9-5-1974,, 

,Samenkomst: 12,45 ~ur Lens~tcrroin. 
'Lóider: Joop Moulcman. · 

.~1 ' .. ~· .1 · • ,J' . , ,.' 1 . · > . 
Pupillen 4·:'°R:Buys, D,Frankon, R.Froraberg, R,d0 Gruyter, R.Goedhuys, R,de Haas, 

P,Krol, H.Raaphorst, M.Ric\nen, R.v.Ruyvel)., J.Sehn,cider, T,Wandors, 
F.Welling. Samenkomst: 9,00 ui:i:i:, Lens...:tórroin. Lo.ider: 'Fred de Kloyn, 

Pupillen 5: E,Buysen, R.Gii;iberg, F,Hooghiemstra, B,Hop~enbrciu~or, J,Hooghiemstr,:,,, 
, .. ,, .... ,lf,d€! 1Kleyn, J,.K,rijg_span, M,Lustenhouwer, R.Matthijsson, N_,Noort, · 

.. E,~rugl,_i:fiort, M.•~_ento.n,,P.Tottero, F·,Valkonhoi', ·: ... · · · ·,. 
Samenkomst: 12,45 uur Lens-terrein. Leider: Dhr,Hoppenbrouwcr, · • 

' ' ' 1 . • ' ,, : • ' • '' • ' ' 
:Gons C,Köab.2: F.Féirtr.ian,' W,Frantz(,n, O.!Iuis, R,Noorà.oloos, P,V,alkenburg, · .. 

. , . -' . . n'•--•"! . -. , • 
C,V:erIJ!e~l?rt', .FtBá!,unan,, CT.Jansen, P,B17kv,is, P.de_ G_ier, R,Viori,<c.n, 
l,!;v,Z\161.· Sar.1èrikbrast: · 9,00 uur Lens-terrein, Leider: ,Dh.~,;l.,BtJ.Uf,)an._ 

! · .• •• .•. J.. . ' • . ·,,_ : ~-r·,.~ ,.!:. J' 
-~"'tcrdag 11 raei v.v.p:C.:toorn'ooi 'foor Wolpen-3, Aànirci.;g 9,00 uur. 1 •.· ., . 

Progr=a,:. ;l.00,ul!;r 
, .tb,. ~.9-,40 uur 

::, , ,1.0., 40 uur 
,., .,:iJJ;40.1,tUr· 

0. S .-c .• ·, 
,v.v:,P, .. 
Gr.lf',IT •Vac 
v,u.c. 

' 

,'·, .' 

. , . ") : , !i : ! f 

:.;: r".:r 

Helpen 3: 
_;;-: 

!.I .Bon-B. Driossen-,-M ,Du trée-A ,Fran.kon...:R,Franke-c',IIÓefnagel-R.Houwe,1-i>ng.- :: · • 
w ,de Jong-I.Kaffii".!.:f:~ :Maron-T. v_,Pruyssen....:R, V .Pruys~en. ' ' 

Zie ook Komb.B op 9-5-1974; 

Saraonkorast: 8,15 uur Lens-terrein. Leider: Jos v.;tl,Endo. · 

Programma A-komb, 

.< î : • .. 

. ,( 

Löris-'l1- eli 18. Aanv~ng 
10,30 uur. 

Lens 18 
11 .05 uur Laakkwartior 

Lens 11 
11,_05 uur Velo 10,30 uur Laakkwartior 



11.40 ·uûr Velo . 1,2,15 uur .Laakkwartier.- 12,15 uur Velo 
12, 50 uur . Flamingo I s . 13. 25 uur Flamingo I s 12. 50 u.ur Flamin[,;. · . 

" . ' 
i, .Komb.: G. v ,Gessel, A.Heynen, C ,Hooghiemstra ,. H,Hulsemans, H.Heer.iskerk, 

G,Leliovold, 11,v,d,Linden, A,llrouwer, R,Lavooy, A,de Groot, J,Slab•· 
hers, P. llooms, R. v. Luxemb_urg ._ 
Samenkomst; 10,30 uur Laakkwartier-terrein, Leider: Il.Osse, 

Lens 11: G,lloelhouwer, K,v.d,Ende, R,Leyn, ~i.Looye, G,t,lahieu, R,v.d,Meer 1 

K,v.d.Meys, N.v.d,Neye, Th.Prins, J,v,d,Uel, L,Lejewaan, R,Tokkie. 
Samenkorast: 10,00 uur Lens-terrein. Leider: W,Kouwenhoven, 

Lena 18: H,du éhatini~r, ·.A,Maas, R,Pereira,_ T.v.d,Tol 1 H,Vink 1 R,ii-,Eijk, 
li ,i!oppenbrouwera, F ,Schol tes, J,. d.e Jong, L,Straub, J, v. d ,Drande, 
J,Engele, D,Pronk, 
Samenkomst: 9,30·uur Lens-terrein, Leider: J,Colpa. 

Zaterdag 11 mei Vios-toernooi voor Lens 10; Aanvang 9~00 uur. 

P·rogramr.1a 9,00 uur Vios 
10.15 uur C.S.V.D. 
11,30 uur· O.D.B. 
12,45 uur Voorburg 

Lens 10: P. dé Haas, R. v. d ,Kruk, J .Lausberg, J. Lustenhouwer, i•i,Peperkamp, 
· L,Reesink, J,v,Rijn, J.Dronger, J,Brochard, R.Hofman, T.v.Maren, 
·Ij:. v; Luxemburg; D~ v.d. Zwan. · · · ·· 
Samenkomst: ,_1;!.15 uur Lens-.ti;rrein. Leider: 0 ,Kortekaas .• 

SPELERS VAN LENS 21. --================-
A,s, vrijdag is er ten huize van jullie leider, cle heer i'l,v.d.Tol, een-be-•• 
sprekins over de viering van het kampioenschap. 
Het adres is: l)e Hade 90. Jullie'wordcn om 19.00 uur verwacht, 

Juko. 

"ELFTAL ViiN DE WEEK" - Krantenakiiè. 

Vorige week zij.n recdá 16 namen gepubliceerd voor de bardienat van komend 
weêkend: melden bij .de bar, 

Voor de krantenaktie zijn aan de beurt de jongens van P 1, die niet behoeven 
t~ voetballen en de-jongens van P 6, die afgelopen week niet zijn opgekomen . 
of hebben. afgeschreven. · 

Verzamelen om 10,45 uur in het Klubgebouw. 

L1"NS B 1: NU OF 11 N00IT" !! -------------------- --
Zaterdag 11 mei a.s. moet het dan gebeuren; Lens il 1· speelt dan in het Zuider--
park tegen J..IJ.O, en is bij winst kampioen in de hoogste afdeling van de D
juniorenl 
1-ior.ienteel ia V. U. C. leider in deze afdeling met 1 punt voorsprong Óp Lens. 
V.U.C. is echter uïtgespeeld, terwijl Lens, dat na ·21 wedstrijden nog ongesla
gen is, · tegen A. D-. 0. voor de laatste 1aaal dit seizoen ·aantreedt. 
~inst in deze wedstrijd is noodzakelijk, omdat V.U.C. een beter doelsaldo 
heeft clan Lens, hetgeen doorslai:;gèvend is, wanneer-beide klulis gelijk eindic;en, 
Om zaterdag het zo fel begeerde ka1opioenschap te behalen, is de (luidruchtige) 
steun nodig van iedere rechti;-eaarde Lens-supporter. Spelers en trainer vragen 
het Lens-legioen dan ook om zaterdag in grote getale aanwezig te zijn en 
hen naar het kampioenschap te schreeuwen, lleze steun is onontbeerlijk. De 
thuiswedstrijd ga~ n.l. een knap voetballend A.D.O. te zien, dat pas diep 
in de 2c helft clo·or de knieeën ·gfng: · · 
Tot zaterdag' 11· i.,ei a.s: om 15.00 uur "in ·het Zuîderpark: 

LENS B 1 ilOH.uT KAI-IPIOEN ,;,LS U HEN STEUNT ! ! . 

De stanrl: V.U.C. 
LBNS 9 

22 15 4 2 36 
21 14 7 0 35 

58- 9-
47-14 

-:-:-:-:-:•:-:·:•:•:•:•:•:•:•:-:-:-:-:-:. -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-: ·:-:-:-:-:-:····:-:-:•:•:•:-:·:•:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:•:•:•:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:,:-:-:•:•:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:•:·:·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:--·,:. .. -:-:-:-. ·'.·. -:-:-:-.. -:-:-:-:-:,:- .. ' .. ~ ·'.·'.·. -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- ·_ :· -:- ·• :: ·. : 
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.• STJ.ND tlEGIOfli,L]!; l3 T/~ 
------ ,-----

NEPTUNUS 
EBOH 
LUGDUNUM 
vue 
KJ,T1/IJK 
,HLHEU,US 
VVP 
ONA 
LISSE 
LFC 
LLNS 
1 s-GH/i VENiJEl!:L 
SV,/ 

5 MEI 1974. 

22 - 35 
22 - 28 
22 27 

. 22 - 27 
23 -. 26 
22 - 23 
21 - 22 

: 22 - 2f 
23 - 21 
22 - 19 
22 - 18 
22 - 17 
23 6 

A.s. woensdag aanvang 18,30 uur: Lens '1 - liilhelmus 1 

NIEU\'/S VAN lJE .iJACO. 
~ ·-~ , 

l/oensdaB j. 1. hebben de dames gewonnen. ·,yan D.Z.S. met r,1aar liefst 5-0. 
iJe score werd geopend door Bernadette, die een strafschop benutte. Na een 
minuut of 8 raaakte Bernadette er ook 2~0· van en dat was tevens de ruststand; 
Na de rust gingen de dames er weer hard tegen aan en na een paar minuten 
bracht Narja de stand op 3-0. De dames van Lens waren veel sterker dan v;z.s. 

• en deze kwaraen dan ook haast niet aan de bal. 
Nadat er voor nogal veel kansen werden gemist, zag Marja er weer kans voor 
c1e stand op 4-0 en 5-0 te brengen. Dit was ook· de eindstand. Een leuke wed
strijd dus •et gelukkig veel doelpunten, 

Vanavond (8 mei) spelen de dames een vriendschappelijke wedstrijd tegen de~ 
dames van P.D.K. om 20.00 uur. Verzamelen În de kantine era 19.00 uur, of bi~ 
P.!J.K. bp tijd in cle kantine or,1 19.·30, uur. ,, 

Zondag a.s. zijn onze c1ames uitgenodigd OJ> een toernooi bij DUNO; 
iJit toernooi begint om 10.00 uur. De dames worc1en verwacht bij IJuno .in de 
kantine om 9.00 uur. Veel sukses.- ,· 

11...s. vrijdagavond 15ewoon trainen om 19.-30 uur, aanwezig uiterlijk 19,15 uur 
o.l.v. Dhr. Uillems. 

A.S. ZOND/,G OM 15.-0Ö UUR 

SPEELT ONS 3e SENIORENTEAM 

iJE LAATSTE PROHOTIE\IEDSTRIJD 

TEGEN HAVA 2 IN HET ZUIDfü,PJ,:U~ 

9 

) 

. -1..; 
: ~ , 
. ' ·...;,~ 
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, : · ·ll E L E N S R E V U E 
: . '~·--· ,-·-~ 

.· .... , 
\l •, ..• , • 

; 'i: .,, 
. .. : '. :iféékblad van á.e ·va~tbal ve;eniging Lenig e~ ''sn°èl 

.1.· .• '!- ,. ' , -

.·d,-, •···' ,·· .. ~ 

ATTENTIE SPELERS LENS 6- SENIOREN EN· HUN SUPPORTERS. ' ., 
Naar·· all:e waarsciJÎ:i.jnlijlèheid .:.. U krijgt daar nog nadere informatie over - speelt 
Lens 6 a.s. zondag de beslissingswedstrijd om het kampioenschap tegen Gona 3, 
Deze w'edstrijd wordt gespeeld op neutraal terrein, Welk terrein dat wordt, kunt 
U zaterdag a.s. vragen aan Dhr.W.Miohe;J.s, t.<fl, .. 07Q:-6J~3Q_,J.Q_, ............. . 

'· 

A.s. donderdag 16 mei speelt het zes_d~ o~ 2J.QQ_ uµr_.e_en oefenw:eds.trijd op het Lo;,s
terrein. Va.or a.s. zondag roepen wij elk Lens-lid op om Lons 6 naar het. kampioen-
schap tè'; sdhreeuwen. O.Q. _· .· . 

AGENDA: 

· : , ·, Ii.edaktie. · 

. ·:19 mei : , ·.Olympia-toernooi Lens 7 • 

. 19 mei : · Bes_lissingswedstrijd Lens 6 "- Gona 3, · 
19 mei : Alphia-toernooi Lens 11, 
23.mei.-.: · R,K.w.I.K.-toernooi Lens·11. 
25 .mei : TEL'E-LENS ·toernooi. 

. L" , ·-

• ,t _: ' •· -~ .{"-~ • ~: ; .• , 

LENS 6 WORDT KA.MPIOEN' 

ALS U DAT WILT. 

0 F ..F I C I. E L, E . M E D E •D E ·L I N G E N. 
~ ============================================ 

TRAININGEN 197 4/75 •.. 

Zoals ·reeda. ge~ime :tijd geleden bekend is· gemaakt·, is ,het konti'àkt met trainer 
Anderiess·e_n ook voor ,het _komende' jaar verlengd, 
Hij zal de training/begeleiding van senioren 1 en 2 op zich nemen, Hans Zoet, dit 
jaar trainer van de B-klaase (jun,) selektie, zal het komend jaar trainer zijn 
van Lens ·juhiuren· 1 en van Lens senioren 3. Deze elftallen zal hij ook op zater
dag en zondag begeleiden, zodat Hana niet meer als apele): .. );11_:i,·_Qll:f;l;'.e.éleni:'•.·-·• : ....... .' .. 
De selektieelftallen van B- en C-klasse zullen worden getraind door Theo Hoefnagel:, 
die ook als leider· van B 1 zal fungeren." . . . . . :" -. . . 

Bijèenkoms,t"selektie senioren 1.-2-3. , 'c 

, Alle. spelers, die ;h.ot afgelopen seizoen tot do A- of B-selektie• senioren hebben 
bohoo.rd, dus.,. alle· spelers van Lens·. 1 - 2. · en 3 i worden uitgenodigd vr,or een' ·bes pro~ , 
king in .de klubgebouw-kelder van de handbalvereniging Kwiek Sport op woensdag· 22 

.._ "" ••' . • . l • . 

mei• a. E\1 Aanvang"20. 30 _uur • 
.Do,.keld~r is gelegen .in do Nijoveonätraat, vlakbij hot transformatorhuisje: Van -· t 
&ecia~hteii. zal worden gewisseld ovor de trainingsopzet voor het volgend sèiiii6en on · 
alles, wat daarmee•,.samenhangt. Bestuur en trainer zullen de 'plannen voor he't · kó'."' J> 
• c:mdseizoent.a.v.deSelektieuiteenzetten·. • .. ·•: · ·:." ·· ·. ,,· .. 
Het is absoluut noodzake,lijk, dat alle spelers aa.nwe·zig zijn, hetg:èen, hierpifnö::;=-
raaals wordt benadrukt; ' ·' ,· · ·., · ;: · 
Alle betrokken spelers, dus ook de A-klassers, die overkomen, krijgen' e·en' àán
schrijving. 

BEHEER JIT,UBGEBOUW · , , ·· 
na vier jaar voortreffelijke arbeid achter· de bar hebben de he·~r eri Mevrouw Ji:îci'rè1€· 
te kennep. geg.r,ven volgend jaar niet raeer voor dit work beschikbaar te zijn. !fot 
de goede gang van zaken van he:t afgelopen·jaar in hèt acht"orhoofd hoopt'hot be-· 
stuur nog ~eer medewerkers bere~d te vinden do vaste bar-ploeg aan te,vulien,.wa=~ 
door koménd i3ç,izoen één voldojmdè bezetting zal kunnen worcl.en gerealiseerd. U . · i 
b.elpt.toóh'·ook???.·... ~ '- · · · · _ · . . •• 

.. · .. ' : ; ' . ' .• . ' . •, . ··.: ; "· ' . . . . ' .. 
Bijeenkorast Lens sen.4 t/m 12 met bestuur en seko. 
,\fgelopen dinsdag, 14 mei, heeft deze bijeenkomst plaats gevonden, 
Volgende week zullen wij u hierover verslag uitbrengen. 

- i • . . 

GELUKW:EHS MET .PROMOTIE, 
~ ......... ,. 

Onzo oud-trainer, de heer Ter Horst üit'Amsterdam, feliciteert spoiors on ~rainer 
van Lens 1 met de behaalde promotie· naar de oorste klas. , ._ •, 

B 1 KA.MPIOEN, ,. . . . . . 
Hot·bestutir korapliraonteert spelers on trainer/lóider van B 1 met 



.,,... .... 

2 

pioenschap. 

VELD .L.D:LREPARA.'IIE .............. .-..... - __ .. _ .. _,,_ .. - .. - - .. --·-· ·-· ., ...... -.. ,- ... • . --· .. ·-•-··•· .. .,-.......... - .. '"-- .. __ .. __ . ___ . · _.,. 
Ons ocrsto veld is deze week·in reparatie gegaan. Ditmaal zullen de mannen van do 
,f,omoontelijko plm;tsoenondienst do za~k extr1;- grondig aanpakken. H<,t veld wordt 

.. tot 40 cm. diep omgeploegd on vervolgens "ge0galisoerd. Tcnslo_ttc,. Z§l-l )H1:t .. :vgl.d,.,. , ...... 
. .rordofl .... i'hl,cfä·ä'aïa:• fücft- ëiörc:: .. zc:ï .. is'öï'is -·vor'tèld ··.: .. _hÖoï"""iîf3zê:iiici.cii- Î;ra"s zà:ää.mongs cl. 

:rio bedoeling van dit .alles is in .elk g0val 11:omond soizóéi con fraai eers i&' ¼o.ld, 
to--krijgon. Het veld zal niet vóór"lïö't"tieg:ÏrÎvan-do·ÏêÓÏnpètitio ~ii~~ \;"ö'rd~n g~bruikt. · · ... .. · 

.· LENS 6 HORDT KAMPIOEN 
ALS U DAT WILT ' 

LENS opRijswijks Internationaal jougd,toornooi. 
' ·•. Lens hooft op dit toernooi een goed figuur geslagen. In wat later zou.blijk:en de 

sterkste poule te zij)1, werd de derde plaats bereikt achter de "poule winnaar 
F,C. Oriont (Engeland) on Borussia Dortmund. Uiteindelijk werd do vijfde plaats.· 
bereikt na een 0-0 gelijkspel togen Spa:i:.ta. De strafschoppen wórdcn door Lens· 
nlle vijf ingeschoten, torl\ijl Poter d~ Haan "do ... oorste van Sparta al stopte, 
Om kompleet te zijn allo uitslagen. • , . · 
Togen Kickors uit Einden (Duitsland) _word mot 1-0 gewonnen ... Dinckt :hierna moest er 
uorden gespeeld togen Borussia Dortmund on dat ·was not iets.to voel. Er word vlak 
voor tijd.: .. met 1-0 verloren. Na do pauze tegen F.C. Orient: in een gelijk o~gaando 
iredstrijd werd door een magnifiek afstandsschot eveneens mot 1-0 verloren. Door 
het gohantecrde systé~m van kruiswedstrijden winnaar poule A togen nummer 2 van 
poule Ben andersom kwam or een finale tussen F,C. Oriont en Borussia Dortmund, 
In do poule had F, C. Orient mot 2-0 van" de Dui tsors gewonrn:m, nu word gelijll:gc- ... , ,.. .. 
speold, Do Borusson wonnen nu do Cup door beterè strafschoppen. 
Lens wns de best geplaatste Nederlandse vereniging. Langs deze wèg nog êéh "wo1:irii" · 
van :lof voor do voortreffelijke organisatie en bcgoleining in dit -toernooi en · 
voor do spelers van Lens, die de cc~ van hun vereniging op schitterende wijze 
hooghiolden. .., - . 

L!lTS 3 HAALT DE REIS NIET 

.. . ! 
Outsider .. 
(w.v.d,Wilk). 

Zoals "uit bovonstáande blijkt, hoeft Lens 3 do promotie naar do res.2e klas 
K.N,V,B. niet gehaald, Mot 1-0 werd in het Zuidorpark verloren van Rava. Door dit 
rosul taa t promoveren Rijswijk 2 on Rava 2 naar de __ ?o "Jslcas •. :U.êi;. gov,ó.lg .. v.ah .hot .......... , 
"falen" van Lens 3 is .. , da.t Lens 2 dus naar do 3·e·• kiàs degradeert, Toch willen wi J 
con. kompliment geven· aan "do_, spelers van Lens 3, dat ondanks veel wissèlingon - . 
t.b.v. Lens 1 en Lens 2 .,. het kampiocmschap wist to behalen. Dat'men"uitoindelijk 
niet door do promotigwodstrijdon hco.1 kwam, is moer het gevolg van, dat Rijswijk 
en Rava het hele seizoen hebben kunnen samenspelen en Lons pas do laatste wodstrij-··don, dan" fii.len door onkund~, · · 

"1-rïj ... wcnsên deze jÖpgons veel 13uksos to13 voor hot volgende seizoen; waarin zij hot 
verloren terrein kunnen heroveren. 
I' .s, Een .ieder wordt v~rzocht om 
vrijdag 17 mei a.s. in dé kantineÏ:i.an- .. 
wazig" to zijn. 

A.s. zondag SPORTDAG. Aanvang 11,00 uur, 

"TELE-LEITS" TOURNOOI. 

Avcreohis, . .• 

'. 

Op 25 on 26 mei a,s;· wordt liet "Telo-Lons" toernooi gehouden voor spelers van 
17 t/m 21 ;jaar .. !Iiera~ zul)en do volgende klubs deelnemen: 
D,H,L,, R.v.c., Rijswijk, Schovoning(!n, Velo,· Vr~dohbu:.:ch/ Wilhelmus on Lens, 
pozion do namon:van do deelnemende verenigingen kan.dus con spannend toernooi 
fot goed voetbal worden tegemoet gezien. Er zal worden gospoeld:in 2 poules van 
.. _elk 4 elftallen. : .. :.'_ .... .-.: ................... ... ,-• ...................... :..~ .. " ............... ,, .... , ... : ... . Do indeling is al~ volgt: 

Poule A Poule B l. ·' 

1, D,H,L. 1, Lens ,... ", .. _ 2. Rijswijk 2. 'R, V,C, 
3. Scheveningen 3. Velo 
4. Wilhelmus 4, Vrcdonburch 

Do wodstr:i jden duren 2 x 30 minuten, uitgezonderd de finale. Dozo zal dó :.nèrmalo 

·•" 



speelduur van 2 :x: 45 minuten hobbon. Op beide dagen zullen de eerste wedstrijden 
aanvangen om 11.00 uur. 
;;ij verzoeken. ai1e':.ti3n"s'-l~den genoemde dagen alvast in hun agenda to noteren. 
Komt U :!.n grcitc"'get'a:i.e'.onze 'jongens aanmoedigen. Zo zullen het .nodig hebben. 
Op 25 mei (de eerste dag· 'van',het toernooi) zal 's-avonà.s eon gezellige avond 
uorden ge.geven in ons klubgëbouw. Deze .. avond is toegankelijk voor do spelers van 
.:1110 deelnemende vorenigïngen r.Ir;t hun dames. Hoewel we Óp deze avond reeds .. kunnen 
beschikken over het nieuwe achterstuk van ons klubgebouw, zullen' wij ·toóh··con 
"volle· ]:,a_k;'!)1el>bo):l; Da.arom ui tsl:ûi:tend toegang op vertoon van :toegangsbowijzon, 
welke. ;roQds aan aJ.le klubs zijn_ toegezonden. Ui tgezondord voor Bestuur, Seko on. 
Jukoloden me_t,_hun _damos· .. i_s nog een zeer beperkt aantal kaarten beschikbaar. Wan
neer U hiervoor in aanmerking wilt komen, .kunt U zich opgeven bij G.Bouman (Soko). 
Op deze.:.ayond,. za;I.•· do .cm.ziek -w.ordón verzorgd door do ui tstekohdo groep. "OB-SESSIOlT", 
cl.ie muziek "vim elk wat wils" zal spelen, zodat de beentjes van dé vloer kunnen. · 
Bovendien· e.en · 2-ta;l optredens van hot bokendo majorottonpoloton "AMli.RlillJTHE", 
1-ia(},:rb;i.j de" to_t ver ·in het bi,ü tcnland bekende .. "black-light"• show. Ook zullen er on
kolo Bingo ronden worden gehouden, waarbij aantrekkelijke prijzen zijn te winnen. 
Deze avond. zal-,duron van 8.30 tot 01.00,uur. Ook dit belo'oft een denderende avond 
to worden. Als U or dus bij wilt zijn: geeft U zich dan snel op. 
Hot wordt een ouderwets.gezellige LENS-avond. 

. 1.· Namens do toernooi-kommissio 
G.Bouraan. · 

A.s. zondag SPORTDAG. Aanvang 11.00 uur. 

LENS 6 WORDT KAMPIOEN 
ALS U DAT WILT . ~ .. ~ . , 

· -·PROGilAf!!l,!l\, SENIOREN VOOR ZONDAG 19 MEI 1974. 

- zie Olympia toernooi' Lens 7 
Lens 11 · - ·zie· Alphia• · toerriooi 23 mei: R.K.W.I,K. ·toernooi. . '. . ' 
Q!~Eia-toernoci voor Lens 7: 

Programma 10.30 uur u.v.v. - Lens 
11.50 uur Olympia - Lans 

"13·.45 uur Lens.~ E,B.O.H. 

:Or wordt gespeeld in 2 poules. Andere doelner.10rs zijn WilhelJJt1s, D.H. Z. e:m Vic-
toria. 
Finalewedstrijden: Nos. 4 15.00 uur 

Nos. 3 _15.00 uur 
Nos. 2 15.35 uur 
Nos. 1 16.10 uur 

Voor iedere vereniging is.een_prijs qesóhikbaar en VOQr de winnaar con wisselprijs 
"Do Anti Prof Cup". Tegen oon vergoeding van Fl.2,50 zijn lunchpakketten v-0r-
krijgbaar. . · · · · . 
Opstelling: door do aanvoerder bekendgemaakt, mot F.de Kloyn, 
SiiîiiënkÖrast: 8,30 uur Klubgobouw! ·• 

.,i.1J2~!a-toornooi vor;ir Lens 11 : .. · ... '' - · ., ..... ··;.. · '· .. _. · · •. · 

"·.an dit toernooi, waarvan hot programma nog niet bekon.d is, ricmon~ ·Jè;·Volgóndcï ;or:... 
cnigingon doel: W .H.A.N., Unio, Hillegersberg, Gouda, Oudewater on 1Ü.phia. 
;,q,nvang van hot toernooi: 11 • 00 ·uur. · · · · . :, :· 
Verzamelen: 10.00 Kiubgebo~i'-r. · · 

De volgende spelers worden hiervoor uitgenodigd: ... ,.,-,--,~·--•·, . ,. ••,•-. ·- ~"'' --- - ... -·- -- ""~"'-• .. . . 
· .. ,. ·---~:.: __ _ : .. , ... - ; 

!I,SuikGr, A.v.Lu:x:emburg, .H.Kempor, W.Suiker, J.Ras, P.Burghouwt, F.Straathof, 
J.T .O,~~G,, '3;J(o;vne.n Sr,, ·n.v:oostveen 'K<ièhtz0, II.Schol ton, G.Jehco, H,Timmors, 
J,Rooduyn. LoidQ.r: Dl;lr.(l.Coomans on M,Bloks ~sr; · · · . . .·· .··:. · .' ...... _,.: ,;_. 

~<?_ns 11.: . R •. K. W ,:i; ·K--toernooi op .23 noi (Hcmelvaarts.dag). . __ ::... ... 
Doolncmendo verenigingen: V.F.C., P.F.c., D.v.o., Fortuna Vlaardirigon, S.F.C. on 
V .D.L. . ,, · .... , ....... - .. , .... --. 
Dezelfde ·spel~rs worden hiervoor uitgenodigd als .op·1.9 moi mot •P.Haring on G,Hal
loon. Leider: Dhr,G.Coomans en M,Bloks Sr. Samenkoms.t: 9.30 uur Klubgobouw. 
Aanvang toernooi 11 .no uur. ..- ·- · · .... · 
Programma: volgende w;eok in Lons-rovuc •. .. ~ . 

f,FSCHRIJVINGEN voor boide toernooien- bij Dhr.J.v.Wassem vrijdagavond tussen 20•on
3 



21.00. u:u,;r telof •. 68.65.;:1 •. 

ZOI1ERA VONDVOETBAL: 
16 ooi ·: ,:,19.00 u1.1r Lens l Equi ty 'and Law 
30 mei • 19. 00 uur Lens ::-":Ba'dgor 

. ' Scheidsrechter: -
.... ·A,Janson oJd··uaar 

A.Charité 
. ··-

" LilTS=6 WORDT_IWIPIOEN' ALS U=DAT WILT 

l[at dacht je wht . • ..... ' 
. ' . 

- !Iani, Vorbarcn_dse kwijt is? Zijn trainingsjack. Wol hooft hij thans oen schi t
terend exemplaar van iemand =ders in zijn bezit, wa\l,rschijnlijk,van oen Spe
ler van. Lens 6..• Hij vertrouwt erop, dat dio1,ono zo eerlijk is hot jack to ko-
µon ruilen.. . 

- Er a.s.-.zondag plaatsvindt? Do sportdag voor alle B- on C"-klassors, Pupillen 
. on. Welpen •. KOMT ALLEN. 

--Do spo_lers van het afgelopen Rijswijk-soniorontoernooi doen. Zij bodankon 
hun leider-, de ·hoo:r v.d.Wilk, voor zijn voortr,effolijko sinaasappels on nat.r:.·
lijk de even voortreffelijke uitvoering van het leiderschap. 

- H;, .dpden oot do redaictionele goodkeurip.g, Uatµurlijk ga;it die naar B 1 oot 
trainer-leider Hans Zoet. 

~ Jac.Groenondijk van do Seko vindt. Inlichtingen,67-45,16, 
- Sinds dinsdag 7 I;lei-Paul v.d. Steen is geworden? Op die dag word hij gediplo

meerd jougdtrainor. Paul, op.zo golµkwensen. 

DISKO-AVOllD, 
============ 
De bost geslaagde disko-avond van Lens is ook weer àfgelopon. Hot swingde wcor 
do pan uit op do rJuziok van voel gooio groepen. Vooral do plaat "What shall wc do 
..rith a drunken sailor" sloeg als oen bom,.in bij het swingende publiek. Qm· 1,30 .. 
uur gingen de laatste monsen oot tec,enzin naar ·huis;-··-.--· ·- ··· ........ ·· ·- · -- ·· .... 
Op 8" juni a.s. is er bij Kwiek Sport. oen baat-avond, waarbij Lens-leden ook· zi,j:1 · 
1.\i tgenodigd. Waar deze. avond wordt gehouden, horen jullie riog, ' 

--KnJCa· 

A,s. weekeind ·en Hemelvaartsdag nomen 
dool: 

de volgende elftallen aan toernooien 

i,atcrdag 18 mei• 1974,· · 
12,00 uur Lens 11 en 12 
10,00 uur Lens 16 en 17 
9.00 uur Lens 19 

13,30 P 1 uur Lens 
1 o. 30 P 3 uur Lens 
9.30 P 6 uur Leris 

10,00 lf 1 ttltr · Lèns 
10,30 W 2 on 3 uur Lens 

Lens-toernooi 
0,D,S,-toernooi 
Vies-toernooi 
Velo-toernooi 
Laakkwartior-toernooi 
Velo-toornocii ( ziG ook 23/5) 

- !I.P.S,V.-toernooi 
- Laakkwartior-toornooi 

A.S, ZONDAG SPORTDAG AAfTVJu~G 11.00 uur. =======--== ======== ===-============== 
Zie afzonderlijke toernooiagenda, 

Donderdag 23 moi 1974. 
12 ;oo uur Loris 13 · Velo-toernooi 
10. 00 uur · Lens· P 5 . - Scheveningen..:. toernooi•. . 
·12.00 uur Lons P 6 - Vorburch-toernooi• (Zie obk 18/5) 
10,00 uur Lens W 5 Scheveningen-toernooi 

Zie afzonderlijke toernooiagenda, 

A, s·; ZONDAG SPORTDAG. A!iNV'.llNG 11 , 00 , ." 
------------- -• . --.-----==---=---::;;;-=-

;:J'SC!ImJVINGEN: Schriftelijk bij dhr:0-v,d,Stonn, Uunspoetlaan 303,· 

Voor zaterdag: telefonisch :vrijdagavond tussen 18,45 en· 19.30 uur;. ToL66,13.·14 
IÇlubgobOU'!T. ' . . ,. 

Voor donderdag: telefonisch woensdagavond tussen 18.45 on 19,30 uur. Tol, 
,,, 39_.86.94 dhr.G.v,d,Stoen. 

zaterdag 18 • ei 

TOERNOOI-AGENDA. 

Lens B-klassc toernooi vo,or Lens 11 on· 12. 
Velo toer:nooi voor ,pupillen 1 on 6 



ODS toernooi, vo,or Lens ) 6. on 17 .. : '· ;: . ::, . , 
Vio~· tö'ërn~öT vëS'ör L01is.ccr9 , ... , __ ,,_, .... ·••----·-.. . 

.... ·. 
Laakkwartîer toêrnooL"v:oor pupilîón' '3', · w~:i:peh '2'· en 3 . .,' 
H.f.S.v; '!;oorno~,i voo;r,.welpon 1 , : · .,.··-·: ,',. ··:· ,, , 
SPORTDAG VOOR "ALLE WELPEN·;·· PUPILt.BN, .. l:J.::· EN ·B::.KLAfiSËRS ." 

. , . 
zondag 19 mei 
donderdag 23 mei Velo toernooi. voor Lens 13, · , . .. ' '· 

Scheveningen toernooi voo;r,J;>µpillon 5 on welpen 5 
Verburch toornóoi voor pupillen 6. 

====--;::;--=-----. =--------=-----==------=------=-------=--=====---====-=====-====:::,,,-= 

Lens B-klasso toeriiooi voor Lens 11 on-12~ Aanving 12:;bo ··11~r·, 

A.s. zn.t'0r;dag'·~~~dt Ons la~tsiïc toernooi 
Pro1,rm1ma Lens 11 

12.00 uur y.v.P, 
. 12,50 uur IhM.S,H, 

~--- ': .... J:4,.05. uur , Vredónburch 

1,ohouden on wol voor 
Le~s, 12 

... O,S,G, 

.. •; .... .' .. 
do B-klasso. 

Quintus . .. ,, . . 
· .. Val.k:0l'li6rs .... · .· .. :.-~:.· ... -_:_ · J 

15.20 uur Duno 
Schoi9-sreç,h~è'ï·~,:-zij~·do herçm: Th;\,,Galon, J,Fraterraan, JÏ.Ho.Óykrias oh-B.Verdui.:, 

n.D.v. 

Lens 11: G,Boolhouwçr, K.v.d.Ende; R,Loyn, M:L9oye, G.Mahieu; T,v;Marém, R.v.d,:'., 
K.v.d;Moys; M.v.d.!foye, T.!I.Prins, J;v,,lfol, P.do na:is: 

· · · · ' A; S. · ZONDAG SPORTDAG, At,HVANG 11 ·• 00. uür. _,_· : .· 
. ----- .. ,------·------. --•. --. - .. -----. ---,- .. 

Saoonkomst: 11.30 uu; Lens-terrein, Leider: W.Kouwenhoven. 

Lens 12: P.v.Dor.iburg, H,U<j.in15, H,Goli, P,v.Duyn;,P,Blom, .. (;,Lipman, R,WijSJi![)Jl, : ... • ... 
F,Kortokaas ,, L.Lej~:1aan? D. v.~.Ziran,"1{ ,Gro'.'11, R,Tokkfo, R.Hoppenb7ouwois. 

pomonkoms t: 11 • 30 uÜr. Lons~torr9in. Leido:r: ])hr .H. B;i. js.t0rv0ld. , 

i,,s. zaterdag Velo-toernooi voor pupillen. 6 : •.. , Aanvang 9.30 uur 
puptllen··T-" Aanvang 1 ~ .JO_ uur .• 

Program1:1a ;eupillen 6: .. Pupillen 1 , , .. · 

uu:i, , Velo. 9.50 uu:i;-._; ~u:i.n'!;us 14.10 
10.50 uur Wostlandia 14.50 
11 • 30 uur ·BlO:Üw Zwart 15.50 
12 .10 uur Velo 16.30 

••••••·••u•• ••••-•••••• .. -• ••••••-•••• 

uur Quick Stop~ 
uur. R,K.A.V.V •. 
uur. ·· V. Y. rC: __ , . . , 

Lens pup:illen, 6 :, .. R,Arnold.,. G .Bontyelzçn, R,.Borg,mhen0gou1,on, R.Bcîelhou;rnr, 
F.Duilaq.:i,t, F.v,Gorp, _F.v.d.Hoovon, R.1-:[ahiou, I.Overklift,. 
V.Paquay, L.Steomor<1, .M.Helling, M.l-Tilm0r, J.v.d.Zwan. 

A.S. ZOrTDAG SPORTDAG. AA!TVANG 11 .00 UUR. 
---------------- ! .• --- .• ·-----., . ----------

Samenkoost: 8.45 uur Lens-terrein. Jo:i,d(lr: Dhr.011 .~!evr.Ber1,onhonogouwen. 
, . 
Lens pupillen .1 : .T~y~d.Burg, R,Gr.oon, l]..v,d.Hoelc, .L.Janmaat·,- F.Lekahena, R.;:;,o,: .. 

vo:r;i]ql, 1,1,Mqe_ruan, R,Michols, · ll. v.d,Niouwenhuisen, >F:Rons, 
M.Voonman, If.v.Zuol. 

SarJonkor.ist: 13,00 uur Lens-terrein, Leider: !'aui v.d.Stoèn: ,, 

r 

~.s. zaterdag O.D.S,-toernoci to Dorclrocht vciör Lens 16 on 17. Aanvang:. 10"."öo ~~l:'~. 

'J.'radi iio'/5otrou1'1 ga
0äi' Lei~~ ~atol'dag 'raot 2 . G·-olf bllen n_àär O .D. S. o·m d~- vorig ji:.c.::: 

veroverde 2 wisselbekers to vordodi15en. Ti jdm1s do pàuzo vari 12. 30-13. 30 uur zal 
clo spelers on leid.ers oen broodr.iaaltijd word,m ;inn1,eboden. 
?rogramrai: · ·.' . Lens f6. · .Lens. 17. 

1o;'oo"uur Dubbeldam 10.25 uur D.F.G. 
10.50 uur O.D.S. , 1L15 uur Olympia 
1•J ·;.4Q_: uur ... Emmét ~-·. • ---~- ,, .. · .... - - . 12. 05'-uur· Emma- · . 
13 .40 uur Olympia 14.05 uur "O.D,S. 
14.30 uur D,F,G. 14.55 uur . Dubbeldam. 

Prijsui t::-~iking ;15.45 uur. · 

Lons 16: F.Fortnan, W,Frantzon, R,v.Loon, 0,IIui:i, R,No·ordo·ldos, A.Overeaauw, 
J ,,R.iemon, P, Vstlkenb_u:L:g,_ R. Vers teeg, C .. Vor• ou,len;. P;Lolyveld; R.de K~y~90 • 
~ , .. ' . . .. " 

_82,monkomst·, · &. 30, -liur,>Lons-tor:reïn. I;oider: 0\ Ko'l:'tolrnas-: 

ï,ons 17: R.Bon, W,Hoynon_, ~ .• if:a~deror, ,l.Koo,voots,. S.v.d.Moor.;: ,W.Valentin, 
F.v.Velzon, P.v.d.Burg, P.Luoas, G._v.Rijk, Th;v.Luxe!llbÎlrg, A.de _Jo;ig. 

. . . . . r, 
. : .::: 



A.S. ZONDAG SPORTDAG. Ju\NVJ\NG 11.00 uur. 

Samenkomst: 8.30 uur Lens-terrein. Leider: W.Michels.· 

iJ..1 $ • zaterdag Vios-toernooi voor.Lens 19. Aanvang 9.00 uur. 

Programma 9.50 uur 1-Tes torkwaxtior 
10;40 uur Vios 

. 11'.30 uur. Laakkwartior 
12.20 uur Celeritas 

Lens 19: P.Brochard, S.Jlruens,. R.Coli, R.Duyndam, .J,Frnnken, R.Kauderer, 
I.v.d.Lans, H;Planken, R.Rovers, S.Tcunissc, R;Wessels, M.-v.Baggur.i.· ·· 

A.S. ZONDAG SPORTDAG -====---==-====----= 
Samenkomst: 8.45 uur Lens-terrein. Leider: IT.Vorba.rendse. 

"'•s. zaterdag Laak:kwartier-toernooi voor :pupillen 3; welpen 2 en 3. Aanvang 1 O. ::~ 

Programma pupillen 3. welpen 2 welpen 3 
, ... .. . ..... . 

11.05 uur Laakkwartier 
. 12. 50 uur II,!~. S ,H, 
14.00 uur Vios 

10.30 uur Laakkwartier 
13.25 uur H.M.s.n • 
15 .10 uur Vios 

11.05 u. H.M.S,ll, 
13.25 u. L 1kwartic:..· 
15.10 u. Vios 

Pupillen 3: R.v.Dijk, E.v.d.!Iarst, B.Honkes, G.do Kok, B.v,d.Kruk, M,Ras, L,v. 
Rijn, P.Scholtes, E.Swart, F,Tolonaars, B,Vestor, R,Wasserman, 
R,trassorman, · 

, ' . ,, . . . -_ - . ' ..... ,. :" 

S.:,,monkonst:,10:00 uur Lêl:is-terroin. Leider: ·Joop Meuleman. 

Uelp~n 2: C ,Berg~~~~K.Boon-P. v .Es-P :m1rland-T.!Iarland-J. v. d.,Hoff-R.Kanis.'.. 
1,..Kuiper-E.Porreyn-J ,Rombouts-V. Veenman-J ,1f.:,,sserman. ' .... .... :'-

Saracmkomst: 9;30 uur Len·s~terrein. Leider: Guus lloynèn •. , 
. ----~ : . ·- . . . -, . 

lfolpen 3: M.Bon-B.Driossen:-M,Dutróo-R.Franko-A.Fr=kcm-C.Hoefnagel-R.!Iouwelin,~-
W .de Jong-I .KG.f'fa'-P. v-,Maron-T. v .Pruyssen-R,v .Pruyssen·, 

Hog nooit op eon sportd.Ó-rr gewoest? kon zondag om 11 !oo uur. 
- •• ' > 

SarJcmkomst: 10.00.uur Lons-torrein. Leider: Jos v.d.Ende • 

• \.. s. za terd.ag Il. P. S. v; -toernooi voor welpen 1 • Aanvang 10. 00 ·uur. 

mi.:,,st de gebruikelijke prijzen ·is er bij II,P.s.v: ook·oen•prijs 
stold voor dà bósté keeper, n.;J..sined.e de sportiefste' speler. 

:., Progrmu:ia: ..... 10 .40 uur C. H .]'> • 
• ; :11 • 30 uur TedO, 

. 13. 55 uur Celori tas·. 
:. 14,45 uur lI.P.S,V.' ., 

beschikbaar -go " 

Helpen 1 : M.v.Ad.richcn-W. Colpa'-,E'.Eykelhof-R.Groen..:.B.Heeraskerk-R, v .d..Hoek-Rd-o do:·· 
M, v~d.Lans-J .OdenkirClfön~D.Pronk-L,v .Rijn-'E. Valontin • 

• ~. S, ZONDAG SPORTDAG. J\.,\NVliNG 11 • 00 uur. -- --------- ---------- ••. --. - "' --, ------
Samenkomst: 9.00 uur Lens-terrein. Leider: Hans Zoun, 

... . .• • • _ ... : • ~. > ,- ;; . . .. ' ' • ;. ' ' ., • • • 

ZólîDAG 19 'MEI' SPORTDAG 'VOOR-ALLE ÏIBLPEN PUPILLEN C- en B-KLilàSERS" j Aànváti:,~ :-- --= .. === -== .·• -,;:-=_ -~ = --· = .• --~ .-=========;::;=====.1=========2..= .-===. ====== -===::::;========~ .· ', . 
11 ,00 uur. 

-?. ========== 
Op deze dag verwachten wij allo B- en C-klassers, pupillen en welpen om moe to 
dineon na= de mooie îirijzen. De elftallen zijn in 1.,roopon verdeeld.: Verder ni'ci.1;;:1 
over dozo sportdag :Cl'ders in do Lons-rovue. 

;,,s. donderdag 23 r.ici Velo-toernooi voor Lens 13, .Aanvang 12.00 uur. 

Programma: 12·. 50 uur Velo 
13,40 uur Spoorwijk 
15.55 uur Quintus 

~ ~ ,:i.," 16,45 uur Vrod.en buroh_ 
' 

L'ans'T3f M.v'.Zweden•, R.ZOtz, H.Wubben, C,Hirland·,'·R.v.d.Boo(!àa.td 1 ' R.Blank, 
R.v.Loden, M.J.:,,nson, R,J,v.Elderen, ... R,Sand.ers, P.Jfoe@skerk, R,1Ioppce1-

. ~ ....• !: ... brouwers. 
'.A, S, ZONDAG SPORTDAG. J\.llNVJlNG 11 .00 UUR, -- - - - -- --- ---- -.------

6 Snncnkorast: 11\30 uur Lens-terrein. Leider: 13.0sso. 

.~ .,.._ 



li., s, dond0rdag ,23 1u_0i ,'3c)'lov0uin0on-toorno.öi voor· pupillen 5 on wolp0:ii 

, Rolaas · is het prograr.imi; fiog niet in ons bezit, zodat momenteel 
yordoro gegevens ontprckcn. 

5, Aanva.:a., · 
-10.00 ;:,~_:.·, 
--·~· 

Pupillen 5: E.Buysen, R.Gimberg, F.}rooghiör.istra, B.;Hoppenbrouwer, J ,Ilooghier.:tst:,:~, 
K,de Kleyn; J,Krijg,i;;1an, M,_Lustenhouwer, R,Matthijssen, N,Noort, 

- ·E,Sandifort, /•i,Sonton, P.T_etteróo, F.Valkenhof, 
Saucnkor.:tst: 9.00 uur Leno'-torroin. Leider, Dhr,Hopponbromrnr. 

I;olpon 5: A. v .Bli ttei·swijk-1, v.Leeuwcn-1-1. v ,Molzen-E,Motselaar-J ,Riomen-M,Saadoo J-

A,v. d .Schenk-E, Vorgalen-M, v. Vcl~6n-E. Vos-II. v. Wassom-R.Wannóc. ·· . . 
.(,,S. ZONDAG SPORTDAG, A_;l..'TVlll'TG 11 ,00 UlJR, 

§ar.icnlcor.:tst: 9. 00 uur Lcns,-torrein. ±.:Çl2:.<.!2E: Dhr. J. Riemen. 

.. 'i.,s" 
. . . . \ ' ' 

donderdag 23 mèi 'Voi~büroh-toor:100:. voor pupillen 6. Aanvang 12 .00 uur, 

_Prograr.J• a 12,00·uur Celeritas 
12 ;50 uur Vc~burch 5 , 
1,4.05 uur .. Monster 
14,55 uur Verburch 4, 

. f 

Pupillen 6:, ïi.,ilrnold, G.B,mtvel~en,R,Bcrgenhenegouwen, R,Boelhouwor, F,Dullaart, 
'F,v.Gorp, F,v,d.Jiocrmn, R,M.:,.hieu, J,Overklift, V,Paquay, L.StE,01:iers; 

, 11,Wclling, M.Hilrocr, J.v.d.Zwan. 
SarJcnkoost: 10. 45 uur Lens-terrein. Leider: Dhr, on Mev.i.·. Bcrgenhcncgou1-1;on. 
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,...., 

ST.'JfD IIBGIONAAL B ~/M 1 ?. f/!:FiI ·1974, 

lfoptmms 23 37 
E,B.O .rr. 23 - 30 
v.u,c. 23 29 
Lue-dunura 23 - 27 
:{atwijk 23 26 
Uilhelmus 23 23 
o.1r . .tt. 23 23 
Lisso 24 23 
v.v.P. 22 - 22· 
L EN s 24 20 
~.li1~C. 22 19 
1"$-G:ravcndc~l '· 23 17 
s.v.i-r. 24 6 

,_, ~ Lioso - Lens .1. IJ~ V <r 

Lons 6 ( Son . ) -WORDT KAMPIOEff 

ALS JULLIE DAT WILLEN" 

~(on on(l'econcontroord Lans-elftal bo(l'on afgelopon zaterdag do zo b<3lartgrijkc weel - : 
·:trijcj._ t_ee;en, S "C. Lisse, oon elftal, fü:,t geladen en via con serieuze bijconkone•:; 
o_; vrijdagavond, daa.rora wat ta gcspnnncn 0n nerveus van start gÎng. · 
Hot Lons-elftal had zich daarmüogen onvoldoende op deze wedstrijd voorberoid, 
zonder sarJenkonst en zonder inspirerend gosprck vlak voor do wedstrijd, dam: 
do trainor/loider C.Franke r.iot 4 spelers e0rst om 14.25 uur op hot _Lisso.:.torroin 
r:,anlrnao •. Inrahldeis was rcods door andere Lons-lodon·bij do scheidsrechter bowcrk
stollied, dat de mi'.'lstrijd eon kw::irtior later .zou nogcn boeinncn. 
lîa a.llo zenui-,cn-,tooctandon bogen Lens storlc. aanvallend to spelon ·on van· oen fout 
van do Li,sso-keopo:r: wist A,Jungsohli~or te profi:forón 0-1. Divorse kansón voo:r-· 
Le:,s werden_ ja=orlijk gonoog ·niet bonut, sodat do rust aanbrak raat 0-1. 
lîn do x_·ust. een nog slechter SI1elond Lóns, .wao.rbij · diverse spelers, de trainçir in-· 
oluif;, r.ieor gineo;o. lettc,i_ op· uat_ de schoidsrcchter verkeerd zag,- dan hun aandac:~t 
bij het spel te. h!:mdeni Bij emi uitval .vc,n LisGo uord hot onverwaohts 1--'1. 
IIiorb~j n.OJ}goiio·Äon.d, ~dat L._Bn.~rns nict·.y.rij' uitging. Uco·, jo.ramor voor hoiil 7 ho""i.; -.. ::-.r·.• 
niot zijl'.\ sterkste .·,,qds·•ö_rj_j<l _deze r.1iddag, mmt bij eon vorduaaldo voorzet Vé:.!1 

Lisso van'af do zijlijn;, _kon Louis zonder to worden bedreigd, do bal zonder r.Sc,:;r 
p:i.kkcn •. Hij .. ·oo-rdeo1G.o och ter c.ndcrs, ·1:-ild0 do 1,n.l ineens over- do uiiddellijn 
schictei1 1 doch ~cho:pto or ov.e:chccn .o!l. ·.!J.ot wn.s 1 ~2 ;· "Lens ·wc:rkto o:chter deze tee;., 
slag sp:>0dig weg en hot wo.s 2-2, Aa::-l. beide ,z;ijden nerd or daarna bijzonder fllG~ 
on nerveus Gcvootbn.li, n.l!J.ocwel LG~î3 d.o meeste kansen kroeg ora wodorom oen voo::--. 
r.;prong, te nco:-:m-'-_.lfola,1c k;,cp ·echter hc·è doelpunt ,aan do andere kant. Bij oon• 



o:poro.dische uitval va,n Lisse kon Baarns nietsi,anders doen dan. uitlopen, hij wist 
· buit;h hot strafschopgebied de bal met de hand weg te tikken, echter in do rich
tinG vmi oen Lisso-spoloI', die ondn.nks hot fluitje van do scheidsrechter (uit 
Lciidon) door hinkte (was reeds goblessoord) naar hot Lens dool en inschoot. 
Tot, ieders vorbp.zing kendo do scheidsrechter dit doelpunt echter toch toe. Indo1-
daad was ·hij bovocigd do voordeelregel in oen dergelijke situatie toe te passen, 
doch dan had hij eerst niet moeten fluiten voor handsbal. Eindstand: 2-3, 

JJ:T nu DE K0USEKHENSIE: 
.• , 

Lens hooft momcn.tocl 20 punten on kan alleen- nog wordon gepasseerd door L.F.C,, 
dat 19 punten liecft uit 22 wedstrijden. L.F,C. spoelt a.s. woensdag op hot Kloino 
Loo togen V,U,C, An.nnn01:iondc, dat V.U.C. wint (w:i,t nodig is voor promotie-wod
strijdon naar de A-rogionaal), dan hoeft L,F,C. in zijn laatste thuiswedstrijd 
nog clc kruis 2 punten to pakken op o.n .A. (roods vciliff), L.F,C. zou dan op 2·1 
puntol\ koraom Dat hc,cft tot 15cvolg oen extra reisje naar Loidèm voor Lens or.i in 
20 r.iinuton tijds de uitslag Lugdunum - Lens 3-3 to veranderen in 3-4, waardoo~ 
Lens eveneens op 21 punten komt. · 
Mocht dit allonmal lukken, dan staat Lens een beslissingswedstrijd te wachten 
togen L.F.C. or.i uit to r.1akon, wie uiteindelijk meet degraderen. 
Uodonen genoeg voer do hoor C.Franko om do training nog niet to verwaarlozen, 
cloch deze pog rn1:i.r eens stevig on serieus an.n to pakken en liefst mot do gohcL, 
soloktie. · 

J.C.I!op, 

--zmrn;,a . SP0ETDAG----========-======= 
: .. s. zonche is or weer do traditionele sportdag. ALLE Bon C-klassers·, Pupillen 
en Helpen worden dan om 11,00 uur verwacht. Vanaf7"î:"OO uur kan men zich dan 
inschrijven. 
Çm 11.30 uur begint dan p.e 
Q~~~E_4: allo B-klassors 
~Jcoop B: Lens 16 t/m 18 
Groep C: Lens 19 t/m 21 
'.k:z~~E_:Q: Lens 22 on 23 
Groep E: Lens P 1 t/ra P 3 
(,roop F: Lens P 4 t/ra P 6 
dröëii-ëi: Lens W 1 t /m W 3 
~:!:'.~9.E_!!= Lens W 4 t/m W 5 

en nieuwe loden 

Sportdag 
Lok. 3 

4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 

on deze duurt 
Geb. 2 

2 
2 
2 
1 
1 
1 

1 

tot ca. 17.00 uur. 

;~llo opolors dienen vootbalschocncn, gyrischooncn, Lens-kleren en indien .IJogoli~., 
oen trainingspa.k neo te nomen. 
Do volgende onderdelen zullen word.on afffoworkt: pcnalty-sohioton;·doolkoppon, 
cloolschioten, sprinten, baldribbolcm, verspringon, hinkstapsprong, hindornislc,;,, 
ineooion, :paalschioton on als laatste 00n veldloop. , 
Jullie hoeven jo dus niet to vervelen, or is genoeg te doen. Verdor kunnen wc 
jullie vermelden, dat in elke poule 3 prijzen to winnen zijn: .nl. 1 Lonsshi;rt·,j0·, 
broekje en kousen. • 
1-Tij hopen, dat jullie oen fijne dag hebben on dat or ook veel ouders naar jullie 
prostatiCs kom<Jn kijken. 

T0:iJRN00IEN H 1 , 
=;:;====:.:====-:=:::.:;;== 

'.folpcn 1_ hooft do laatste 3 i,.okcn oen schi ttercndo prestatie golovcrd door 3 
toornooicn· t.o. i;innen. Hot Rijswijk-toernooi werd do voroniging_sprijs (samen r.10t 
P 1 ) in de wacht. gqslcopt, Verleden weck in hot Lens-toernooi ging hot nog bet8:' 
Toean H.B,S. on R,K.lf.I.K. word gewonnen. s.v.v. moesten we con gelijkspel toe-· 
:;taan, Maar.alles sloeg do woel.strijd togen hot storko F0yonoord. In do eerste 
;1olft word- ~on 1-0 voorsprong bewerkstelligd., wolko in de, tweede helft op r.m5is
~ralo wijze word vordodigd. Icdoroon vocht zich loog on word or geen motor zondor 
r.wor prijs gegeven. Een geweldige wedstrijd, waar je als loicl.or gewoon van staat 
;o 5oniot9n. ~fgolopon zaterdag werden do tegenstanders ·op het Velo-terrein 
~.ngcpakt. Croravliot, lfostlandia on Velo moesten hot ontgolden. D.S.0. wist een 
p;.,.nt van ons tè pakken. Hot _hole elftal heeft op do toernooien laton zien, dat 
::ot terdege wol ·kan voetballen on kan knokken voor do punten. 
,'ijn komplimenton gaan in do eerste plaats toch wol uit na= do verdediging, die, 
:;.n al dozo toernooien, slechts óón 15oal moost toestaan, 

Hans Zoun. 

HIEUWS V,îN DE D;lC0. 
i,fcolopon woensdag hebben onze dal!les do vriendschappelijke wedstrijd togc,n P.D ,. 



t:;owonntm ;fuo-t 1-i-O;•tDilt doólpunt werd gornhak,t door Mary •u:i!'li oori' .~ifjö'·trápl;J '' '' ,w' · 
· Zondai; j,l. _hebboiî"qnze .damos,.eon' ·foernooï. 150I'ipéeld bi!j Dtino.'- Ilior 'wa:rçm'.' zi;j ;'- '·, 

croëindigd .op dq 5c plaats van do in totaal 10 voroniB'ingon, die waren• iütgènöcl.'(\'."ö 
Do eo:sJo w9~f:tr:j.jd .i_;~s ,.'!;cg.en, ;l)el,fip, Hll_; w_ij )ié::,,On. blij,, d_a,t ,dii;. bi;j ~ep,.Q-:{l 'ilt:}~~:' ~ 1 
bleef, ?m.cl:3-~ -~c -~'-:~f.}~'-dai;ies J\Og[l~! a,~, s ;tof l;:, z1. ande _w;o,ren ,g~!/~tp?rd~. pa~a · · · 
uooston onze dames togen V ,F. C. uit Vlaardingen on JD.rnm0r ,gonoog kwamc.n .. do dar:o·s 

I ·, .. . • : . , •· • " ' _. ,. ' .. 

hier _ni':t. to"j; El?.°:'on, 41:1.s _po_I;:,,poi:1,P-O, oipd~taq~, qa<B", ri_n _;j.oclo,f, gcv_?,:).. to,c)it, al 2 
punt Jos b1.nr,10n,. _V~~ ,aoo,d(l ,i;io,cd µ1.11g.en d.f ,dnip~'3 ,woo,1 )19.t. ~o)rJ'!,; i'-!1 .. on: cl_+ ti;i(J.q,l toean 
V. C.S. Na voel pog1.I/-,g.on .o~I\ o,:"'.tl'.t11olo p,q s.t~~-,wog. ,to .,wor;k!)!l. goluk:-J;o, hoi; onze 
lamos toch niet oori doeipunt te mnken on ook deze wedstrijd eindigde in eon 0-0 
:Jtand, De laatste :wodstri"jd word: ti-espoold téB"Elil Xè'rxo's''i.ti t Rö'tt&rdÎ,,ia. -· · -.: ' ~: .. '.::.:::::: 
In deze strij~:VOJ:'.dep /lOB'<ll, v_op;L _k:an.~gn, ve~E1J:10old ,on_, d~rdoo,r ,1;1o;r:d!"'!:>Pk Q.<l _otndi,üt.- _ 
~las: 0-0. 'lfi,t9t,a.a:J, _q.1.fs ;4.punten,1.,.• '/-a;i;- d..it. W:P.S.)iO,qJ:t,&o,<~d (l',onppg,Dm:s~,rg:fschoppën·--
·,o noi;ion v~or. d,';3. _3e ,,c>.f iJ.l3 ;plaa.t,13 ,?!1 w,c;,;l ,tc,eon V ,,Q, S. 1. p,p,,a,:r ,)lo,1,{l,?-Si )l~e;r: ).cw;;,.mon wo 
:-i.ict verdor. tot .2 a,oe;lpunton. on v\c,s, _had, or: .31. :di t_.Jioto~(lndp,,_,,d1,,t i:J.o,,Lens-damos 
~mron ui tg1:sc_hqkeld yógr ,fl-c,,Jina}o,/e4s ~riJçl: p~ ;qi 3-o :of 4e. plt;t?-ts,. s;m. dit j word dan 
:1::Jtoon de _5e ,,:ovs,,r, ,hot holp,}<;>o,r:10_9i {;,O(l0"1Cln ni(?t ~o \n, c,:rg sJ.qcr,.t,; rt;ifàµ];tqat. 
~-::i.r.1r.ior, volgende keer beter. . ,r'' J. ,. ~. _ • .i·•- ï·i, 11 f.L,; :··· 

:3onda.g u.s. (19 mei) spelen onze da.i;ios oen de• onstratio-woµ.strijd_j~gen P.D.K.. . 
o::;, hot Ravi-veld ot1 14',00' uur, l'.anwèzîg·uitérlijk ón '13,:3ö'i:iur iri'·cl.0 ·kmhfnd 1):i,j,:·., • 
. Ucwa., Di t:ve•ld•,is g0l0gcn.••in höt 2e· gödoeito•v1in •hot •:Zuido'r:pÓ:rk; ''''·' 11 .. '. 
VrijdD.gn.Vdnd ;i81 er·- gdon ·traïri."cn·~ ·• : î · L .: · :i ··.• '. '. i'', f,_: :·; - ·:·,1 . '~ ,~., .i!··! \·: . 

. ~-- ,.,,.. l'r;.f··;'.1; ·.;.' Lf,i. •'i .1 ,.:\,_,:·-:·,,i~:;·.-. ·r;. ;:,;·\ ,,i, ,. i·i• • -:,.;,-. i 

·.f· ;i .i.::. ··.••: ~?~rp.:~~L-:-.~P9RT:Q{1J~--- .. <-.-<~ _; ..... _· .• ._;: .. 1 iL· .• ; _1,,_ 

~ .Ó\'I:RZICHT LmîS 4 t/• .. LENS 12. 

1:::ns 4 Dit elftal do buteordo dit jaar in do ho(l_f,dkJ.a.sso, A, . ; .. ., , , ,, : ,, 'L. •:.'.'.: . ..... J.:_;., 
n;(l_t ,/Ï-9~'1.l,u;t j.s fl,':':9- ,ro~f!,ijk suks_os .&oword~i'Ï;, l'.föO:a0'"ro'iii1.q.tïï'i:en· wo'.1:'d{)n , , ,. 
afg,e)f;i.,s~:31,d rne;t )Aindqr_ ll'flRde .• ,I):-,t ;"iqrµp l<(P,S o_pg~bouwq qot ,,min ,,o,f f.i.oo~:rd. 
"o~dgo~~pnçl.pn",i. ,V'f1;'!l?IJ-e~f1.qn,0,,,spe,lo:r:;s, ;i,r;ip.01:s.. Ji:ep}lpp. in hot vorl•eden, :i.n n '· , , 
Lçp.13,._i_.ge!3:p:3q:J.d.,!'3:e,1"9.i.nd;c;su,1i;aqt :i,s ;te_:n,s.J,o:t:.to:i,Uit,d,3,:22 .gospe:cflide ,,_,., i., 
w,ecJ,s ;t:_r:-.i~~~t.1 '!Jrhà;1,ld.q, ,f'/'?lt 16. .Pl.\ll ten,.( gq• ,.p,J~7.;rpt1!!-:.t, por, wodstri jd, )~. , , , . ., : · 
23 ~':~r )'~~t ,t;1!3p ~~ i,çpron, ,,t.orwijl d,q j<;qoper:;, vim Lens •4•ïgozamehld:jk "·"" .. 
36 keer moesten 11 viss0n". ~ ,.1. ·;·:·. ,-· ..•. ·-·-·1 1 , t ,; ,, · ... , :. , ·.. 1°• - 1 .·-•-•! ,:. 

I,·,,rs 5 : Dit' \rr!i.j "jbnge ·hlftal" 1had dèn' x àänté], 'wêkóii · gèloien 'ri:6g 4:d.ris _op do'''", _ 
titel. Maar, zie wat soliept 'onzè verbd.zing '?' ;Lb\\.s 5 ~áèht r.i0t" spänni1!G. · .. 

·ó'p de 1o.atstë• weds'tri jd vn.n D,H,C. 5, :i-/hri't:i hot vi;fra.ci' hóe'ft nu deé;r'adat:i,c~·•· ; 
kansen, De stand onderaan is da:ri: .. bo.k:' '..' .. !.'.1.!.:: ··· · · · ·, ' ·'• · · · · ·' · ·" 

• ,:'l.· .. :' :.,;:, ,!;,;,: ,,{:J,.,,:.l~·,·11, 

1 0. Lens ... 5 22~ 17 38-::44 ,, .' 
11. B.M,,T, . ,;22--1,7 -, ,33-47 : 

·,.,J2.~ p,J,!,C.5 ., ,2.h,1.5 ,2:1-35 i ·, ·• • . , ·; , .• . ·•-'"• • · ·., • -·, · ... 
> • • •- , • ." • ' ' . ;. I, i '' • • ;·: . ·"! ,; ·jl.'. 'a '·, 

j),II,C, speelt· zïjh l'ào.tsi;o }1cdstrijd<to(ton Velo, dat' op do 4cî plaats zetelt,,., .. 
?lij een evt. ov'erwifui':Î.!1.~ van :ö.It.C'; ,·'cfo.h iipo:fon''i,enfu,· 1'.B;MJT·.· ont:n}rf:c: beslî':ê!.:. ',,· '.,., 
,Jinc;swods tri jden om, óón dcll'l:'2.da tioplaats. · 

. • ?' ;r=· .J . , "-,. 
r,:;rn 6 Is het oni,:;o elftal, dat kampioon kan (loos i;ioet) worden: )Je oo.rsto .·.,, •, .• 

plaats - die na. 3 wedstri jdon spelen werd behaald •.-=;,ii~·.:.i'.P;'b'inhoh~· I~.ort: ''." 
; v?X1 9'è' 22• '!<ià.'.siri j~èf'w,~s:th' 'zi"4",:dr: 1,1 _i:i~: w\nft,/'>9 't.i .,~o:~te11~ ' /, ' ·;_,'._': : ' ...• 

Rti. ~l.l:oreors}b wodstl'._1.~d ;v;.~ ~1.~ se1.~~e;1 )';~_'fd ,qo~.~eeld __ t_Qj3'0,l'l- ~po~rw:i,~J<:~, , 
, resultaat 22.2_ (rust 2-Q _Spo·orwiJk) .• 'Hot twoède. g'olijke ·spel ·wc,r,4 pehaal_d _ 
'·1:iij: Ri'R':D,Jlkö; ( 1-1 ). Êr1 1-r'o'rt1. 131:tib'Hts 2'x vl/riorei}. Oodn. ''ti,iuis 4:..f· o'n .\,r~'; ' .. 

Chipol thuis met 2-1. Konkq.rront Gona heoft oen' Ûciitèrstaricl ~ar,.' 12 ':pi.,,ritori' r.i13t." Ï,.:i,ó':._ 
strijd ci'i:na.ci'r 'gcspo•eid'! · Eon bc'slis'sïiigswd~~tr_i j~·1 is'),p 4~t ,,~o,rn~,~t.:Jrdt'. Öp,

0

ho;t' ;~9!30\, · 
voor _d0 han_d -~i§,'~en\J.q: ,I• mo,7s Gona: sp~.~I~ w,?en.~~f.is.~voi;i~; a.1~:. ,d;Q; 1q:1:,tst~1~ed13tr~j,d_ .. 
togoln ukDuno (Dt· P, Ul. t!al:t, ~ Dun,. 0 ~ Gon,':; ,:rns_ 1 :-:~Î 7 1'.} .. ~ ~?!1~?11 -,~;;,,iJ,91;1G<lnG,,,y1:n J:,qns hpol, ' ' 
VOO s scs on .. ·.,. . -, . ,, 

~i~.-:,'. ··1.··•. .,· 1 .,,! ···.::-f Iê-'.-{1:rL~:. .•:; t1-~~·1f .. : :~, ... {.},,'._.i~,;;;:'· '{,,··, 

Ll"TITS 7 : Het ;zeyo!_lciQ p.e,od het. in, ·deze• !wni,poil-i t·ie, .. -. • tit: als topklubs ·Olivèo'· '-,B,E.'< .' 
- bije1orn;i.or go0d. Eqn 60--pla.a,j;s,,bleokihot hoogste' boroikba.re', tJi;t 22·wei:.c:., · 
st;rijdon .wqrden 24 P)jll.•t.Gn ,,bç,l'mald, ( Gem. ,.1 ,09 punt por wedstr'ïjd)', · , 1 ,': ,;,;-; 

45 Koer wisten de spe].o;rs. VM .. Lmis,T: de vijandclijko vdste. to iioorborèil / · 
terwijl Ton Hook 42 keer word geprtsseerd, Kdi;ip:ï,qon in d'ezo a.fdolin/l''wé:t '. '" · 
Oli voo en Blauw-Zwo.rt d,eg:r-çidcqrdo. .· . . . . . 

w •. -• _.~ • • ",';;._: ·•-~t••• :.~. :_:,:•~••,, ~ •,_• """•• .,";,:',·• ,.-•: ,,._:• • •• ••• :. -~- -=-••.-:. 
L~ilTS 8 Het 8sto bleek dit· soi,rnon oen vrij konstant elftal. Dat blijkt ook wol 

uit do eindstand. Uit 21 wedstrijdon werden evon zoveel punten boha~ld. 



-,at tenslotte resu.lteerde in een.·zescle plaats. lfot doelsàlclo bedraagt ;;.1'5 :nl~::' .. · •· 
34 voor (ger.i, 1,06 doelpunt per wedstrijcl) en 49 tegen (gem, :.2,37. füie1punt, ::.O.·,· · · 
pe:r weds'l;r,ijµ), , : : ·)'.::. '·: .. 

. ~ C' ·-. ·, , . ; ; • . . , . . • _; ; - ·. -r ·: ( :·-: ,-i- .·< ·.. , 
LENS 9' i' · Pri'jkt ·in· de eindstand op een 7ë' plaats. Dit elftal heeft enige,, wc,1 -. 

------ s'trijé:en gespeeld oncler de bezielen~è leicling van llhrS.Flumans · (";;,ja: ,, 
daar het goede resultaat}, · 
In 22 wedstr,ij<len wisten' deze jorigens-19 punten bij elkaar ,te s-::h.u~,
pen, wat neerlrnr.it op 0,86 punt per wedstrijd, 32 Keer werè: er c;esc,".,.=·. 
en 41 koer moest de achterhoede eên doelpunt toestaan. · 

Li::NS 10 

Ll!.NS 11 

LJ.::NS 12 

Over flit "teruggetrokken" elftal hebben Wij al geschreven,· 

Dit elftal ging dit jaar gebukt onder de ti te1.,, 11 Jeteran'en", )le . 
11 oucljes'.' o. 1. v, Uhr ,A.v. Luxer.iburg hebben ons cli t jaar wel in_ spann1 •(, 
laten zitten, 3 i/okeri ·gèléden hadden zij nog degradatiokansé:n, ciaar ··. 
2 achtemmvolgende overwinningen bràchten Lens 11 ·in veilige haven,.· 
Uit de 18 gespeelde wedstrijden werden 12 punten behaald (gem.0,67) · 

· · 36 Keer werd er gejub,ild ·oei een goal en 55 keer kon Rinus Suykerbuy:-: 
_de bal uit zijn doel halen, 

: ,,!Îet laatste seniol'._enteam is op een Sste plaats (van de 10) beland. 
Ü Punten wisten de2:e jongens b:ij elkaar te schoppen (i;er.i,0,69), ·Ï!c, 
voorhoede van dit elftal was dit jaar niet erg·op schot, "Slechts" 
19 keer wisten zij raak te schieten, Terwijl ·de_ achièrhoede 32 r.iaal 
moest toezien, hoe c1e voorhoede ·van. de tegenstanders wisten te SCOJ',.; 

t.verechts, :'-----••-•. 
,. 

_VersJ.afi Scheveningen-toernooi Sen,9 ........... · 
Ons negeride''Sên,tëam·, dat nooit ·zo aan de weg timr.iert, ciocht afgelopen zonáü[; 
deelnór.ien ä,m ··éen "zeer:'gcslaagd toeriwoi, uitgeschro·ven door ·bovengënoemdc vcar
cnig,i.n.g,_: Hot wi:is' :- 'zoals. ai tijd-kompleet opgekor.teh; ui tgezohdord onze' keope::-
./il van Ri,Jn;:· die afe;èloiien week:: 11egens ziekte'•in Leyenburg ·r.1oest wordëli_ opi;C
nor.ion, Hi;i·werd voórtreffe·lijk vervangen door !,ad Timmeri3, die eerst everi moes~ 
wonnen ·•a,nn het door heli Vertoonde spel, dat even' ánders. is, als door. een stel g, .. 
selekteorclo vakbroeders ten toon wordt gespreid, · '.. · · · 
iJe uitslagen ,zijn niet zo zeer -'van be.lang, het deelnemen is het,"vo.ornaacisto o, .......... . 
dat r.10ét ,,v:Îekke'iooi;; . verl_op.en ,- w:at cl.an ooit is eobeurd, 
0n:te GrÖótste tegenstander, ,d\e ori_s nu lfÇeJ',' ,de µas or.ideed, wat de ,pl.verv. 
iroor-Ziïfcr· ook•·-merJOi-eerde 1 · was Sch.cvë"iïingen-.: .,· ~ 4': . .- .. 
De uitslagen waren in hun poule: Lens,.- Laakkwartier 0-0 

Lens< .. ' Para,1,'t. 2-'1 · 
Lens .:·•.Schevërünben 1-0 ' · 

[:oer strafschop,,en tegen Paraat, die weï·den geriocien door· Lën's, wàardoor de 
·rnzen de .<Ji~_cJrund',l cljlden bereike,11 voor cle strijd om. de 3e of 4e· plaats·,· di,e :.~t.'i, 
een su~l..~":1_me W<;•l~t~ijq dpor. !Jen tegen Scheveninc;s>n. met _een 2-0, uitsl.ag .werd i .. 
Gewonnen. '··. 

,. 

F~Flurnµns • 
.. L .,. . ,· . ,. ·•., . \ . . 

Vl,;LO-toernooï Lcns-komb. 1, ... · .... 
;:ungezièiï bif~iî

0
,állo el:t;°tallen zaterdag, j', l, een toernooi hadclen, ging niet h, :, 

,.Se, naar •. een . .J<or,1binatie van 4 .C 1- · en ·i pupillen 1-spelers naar.dit. toernoo:· .. 
1 angc/tred'rn' "r,1Q.fi'S~ worde!1 • tegen resp. de ,2e _C-:elftallen van. Velo, Naaldwijk, 
\'. V :p-: en Qu_icl,. .s·t_e·ps,· ile _'weds:trijden _duurden slechts 2 · :x: 7 1/? 1,Ji11u.ut; :wat 
volgens. r.iij te 'kóft, is·.voor c.:.1i:1assers. . .· ... , . .. · 
iJ,i' eerste. wedstr,:i.jd ,.tegen V!)lo was. nóg even wennen aan ·elkaar; maar het we-rd 
toch .1-0 'voor oiî~ ~dOor ee11 · erg i-11001. g·Oal _. Van Hnns. ~ _ 
Tegen: Na,üd11i,jl, ging hot Ï,i iets beter, s>r. werd, vaak r;ocd getikt, lieer was het 
Rans, die. de' 1-0 Z!)ge binnenbracht. uo d·ercle wedstrijd togen V. V,P. liep_ ietr; 
minder suksesvol, Al binnen 2 minuten had V.V.P, de Lens-veste 2x doorboord, 
In het. ve·ld- waré'n we· wel sterker, ·maar 'Vorder dàn één goal van Hoy vanaf + 35. 
no tor, wa't ·2-1 ,betekende, kwar.ion we niet, De revanche. kwar.i in de laatste "i,ec: .. 
strijd tegen "Quick Steps. In de '1ste, Jielf•t i.iracht Rinus <le stand op 1:..0. In c\n 
2e .he'l.ft maakten Rudie 2x, en Pau'I· het karwei af: 4-0. 
0it laverde een 2e plaats op achter v,v,p; 

A.S. Z, N;;;,G fü"OHT;JJ.G, 1.ANVl,NG 11,00 UUR.. 

10 

. . 
'' 

• ,i _; 

. ' 
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._.DE:'LEN,SREVUE 
. ··, '·. ~ .. 

✓ 

. : 1 :· -· · Weekblad van de Voetbalvereniging . ' Leni3_en Snel 

. ,· ,,·.•. 
JRi,INiirn:EN ..... . 

I,v.ra. het inzaaien van do trainingsstrook zijn raot ingang van heden alle trai
;1in15en, stop15ezct ~ . 
Iedereen .worçlt vërzocht cr~p toe· to zien, dat de strook niet· wordt •betreden, 

< '; " ' • •. • - • •• • • 7 

]OUW 
0euitbouw van het klubgcbeuw nadert nu de eindfase, Afgelopen weck is de laatste 
Jcorbraak gereàliseerd, hot schilderwerk is voor het grootste gedeelte gedaan on 
clo tegelvloeren zijn gelegd, Vooral i.v.m. dit laatste verzoeken ·w.ij -iederecm on 

r .. , 

. ' ' . . . ' ' ... ~.. ' . ..:. 
niet in het - provisorisch - afgesloten nieuwe gedeel to-tl:, "lëöliïön;-·m)'tl'Gtl:IDl ·-va.rr ··ffci'· ··- · 
tc3elvloer heeft Ï·mnelijk erote· schade tot e-cvolg, . _-. • · 

Besl;~en is •o~- _: a~e-ezien de bes.taande kap~ci teit van de vorwo.rini~g ·t;ch r.ioost • 
uorden vergroot. - de warmwa1is>rvoorzienin3 van kl;ubgebouw .é11 kleedgebouw te_ kcippo-:-
lon a,m de nieuwe ve·rwa.rr.1in3sketel, · .. < · . ·. . . : · ·_- . . , i ., · . ·. 
Hierdoor zulh,n .de bestaande gq;i.sors in kleedgobÓuw -I en_. iii.".do schoid,:irochtors- • 
lokalen komen t·e .vervallcm. • · · ' · · · · · · · · 

1 ' .. . .. • . . • • • • ' • 

Do geise_rs in het s.chcüdsrcchtorloka.al · I zijn reeds, µi tgoschakeld, terwijl dit ·· 
lokaal tevens tijdelijk als opslagruirato .dienst doet; Ilct is dus voorlopie- niet· ,.,..,,.. . ' ,. . . .... . 
:1oor beschikbaar, 

TI:JDAKTIE L:ENSREVUE. 

O• ho1J oovcrende 
Hierdoor zal hij 
redaktielid, liet 

... , . ' -•· ' . 

JJT BALLOTAGE . 

redenen hooft lTioo Drab be zijn lidmaatschap van ·1clli.s opgezegd; .· • •: 
niet àilti"cn · niet racer als leider fungeren, doch ook niet r.ioorr,c.2,:, 
rodaktieadres wordt tot·nadqr order: Aboolstrac1t 37, tol.3,2-,,;o. : : • 

-~·-······ ·-·-·--· .. ~ ... - ---~ .. · ... ·-- . .---·-·-~"·_:·._· ______ ~;-~. ••--·-·· 

::J.G.dc Brui!l: 
P,G,!ll,Lancc,e 
F • C • vo.n Eaggu.rii . :. 1 

::.C,P,A,èorèt 
G.U,Ba.llogoijen·: 
J ,U ,Elzeroro{· 
J,G,M.van Kester 
L, Ra.pound: 
·"' ..• v. d,!lleulen 
J ,G.Al tena. • · 
R.L,G,Nelissen 

05-11-39 (s) 
06-10-54 ( s) 

· 09--06-52 ( S) 
15-06-,66 (w) 
06-,-10-,64 (W)• 
07-06-62 (P) . 
16-10-65 ~w). 
07-04-61 c) 
20--09-58 B) 
30-01-59 (B) 
10--0.6-57 (A) 

·· Monnikenda.raplÓin• 87 · Den 'Haag 
Jan de ~foertstra.at 53 Don Haag·· 657476 
van Tuyllstraat 24a. Scheveningen 

.llongolola®, 589 Den Haag, 671096 
· Lonnekerstra.at 37 Don llaa.g " 298655 
. !lloppel:ra.dc, 8 Don Haag · ... . . 669158 

Do Rade 15 Den Haag ..... '., ...... f,(;9799 ...... . 
Ohr.istraat 26c I>on Haag . .. . 468080 
Loyweg 657 Den llaag 661334 .. 
Pr,WiJ:;).erastraa.-J; 7 Den Haag. 550421 
U,Droospa.rk 212 Don Haag, 324481 

·-' ·.DIIBSUI.JZIGING 
'.),!,!,on FJfolkenfel t 
~LJo.nsen 

na.ar Atnosfoerstraat 57 ·Dordrecht 
naar Melis Stokolaan 752 Don llaa.g-

F:lTS 6 VEèIIT VOOR PROMOTIE N,\1,R DE 1 s to KLAS, 
:J loost het goed, hot ene elftal racet. vechten oo niet to degraderen uit de oorstc 
klas·, liet andere elftn.l ooet vechten or.i in die 1 sto klas te kooon. 
:_r,;::i,rs 6 • oot a.s. zonda.g oo 11 ,oo uur op hot Scheveningen-terrein aantreden to;;ori 
nodokoploper Gonn: 3. De .winnaar is kaopioen van do· 2o klas en proraoveert clan auto-• 
na.tisch nao.r do· 1sto klasse, IIot hooft dus geen bÓtoog, dat Lans 6 op Uw steun 
:·okont, L:mt deze jongens niet in do kou staan. La.tqn wij Lens en G.Óná 'aons· nadar 
a.a.n U voorstellen, Beide· veronigint,en hebben dit seizoen slechts· 7 varliospuntón 
(,'olèden. Lens tegen Spoorwijk (2-2), Gona (1...:1 ), Archipel (-1-2)°, ,Gona (1-4) on .. 
R,K,D.E,O, (1-1). Gona. lood vorliospunton t0e-on G,D,A,, _V,U.c., ':t.an·s, R,K~D.E,O. o;1 
Spoorwijk, · · · · ·· · 
Lans 6 kroeg zijn eerste nederlaag van li.J;chipel met 2-1, in con periode, dat hot. 
c;osdo ronduit zwak spooldo, Do return te1sen·Gono: 3 {nadat do Uitwedstrijd no·t 1·< 
uord afgesloten) dán ·ook veel to vroeg, Met·· do voor zichzelf sprekende cijfers 
>rordon de jone-ens van supervisor Michels teruggewezen 1-4, Uit do daarna noe 7 tD 
8polen wedstrijden ooost Lens 6 hot vollo"pond zien to halen. Drie opoerivolc;onûo, 
1rodstrijdon 1mrden evenzoveel ovorwinnin1,on. De 4c wedstrijd was uit togen 1 

, ,. 



-·· •· .... . , , I• : ·. • . . •.· . ~ . > . •. • .., R.K,D,E.0,5 in Nöotd?,;t'..12.•J..ons ,6 e,tond---in-d.±:o· w&dstrîjëC-• 0"-dc ··rug teÏ,en dÖ nuur 
on wist; voörru.Ëinog niet to scoren. Tot ·op hot noraon-t, do. t Jo.c. Groonendi jk ih do 
2o Lünuut vo.n de 2e helft ineens. wel, hot net wist ,,te _vindon,:::De druk van R,K,D,:',C .• 11ord toon nog groter, mo.o.r de o.chtorhöodo_ wï°s:,t d,Q.9.: .. voel. kunst-· en .vliogwërk .... 
clo nu:L:t.e .. ho.ndho.von',-Mèt'ïi.01,(T 'minuut-·to spolón, wo.s hot nog s,toods 1-0 ,voor Lom1 
6. Toen gebeurde het ongeloofli jko. De rao.t!g .leidc.ndo s_cheidsreehtor go.f R.K. 
D.E.O, een stro.fschop; die feilloos werd benut: 1-1. De lao.tste 3 wedstrijden 
worden echter weer gewonnon, Nu dus a:s. zondag do derde on beslissendo wodstri}, 
togen Gona 3. U moot koraen or.i dezo jongens naar hot kar.ipioenschap to schroouwcn', ; ' 

. hot is vroselijk bo1ancrrijk. Als servicè goven wij U do namen vo.n do jongens, cl: o dit karwei moeten opknappen. · 
~~o.d Vervo.11.r'tj Fro.nk. Stro.athof,, Koos Koetman, Wir.1 Michels, Jos Verhaar, Jos Sil
vorentand, Jo.c.Groonondijk, Wil Vorhoul, Ron Scholton,_Gorard Looijonstoin, Wiu 
Eijkolh9f <,n __ Edward Bakkers, Tot ziens op het l:lclwvonihgon-vold. Q.Q. 

· Averechts. 
BESLISSINGSUEDSTRIJD ·VAN LENS 5, 

In tocronstollincr tot wat wij vorige wook publiceerden, r.ioet Lens 5 -~ öndanks hot 
,;olijke ~pel vo.n D.H.C,5 togen Velö (2-2) -· ;toch een ))oslissingswedstrijcl. spe
len 0,,1 de twoodo•dogro.datioplo.ats in do 1ste ltlo.s H.. Lens 5 raoot nu op ho't,1lioc
torroin a3Xl do Melis Stokolaan on 12.00 uur do strijd aanbinden mot B,M.T,3'. 
Do eerste kompotitiowodstrijd tussen B,M,T,3 on Lens 5 oindigdo in con 0-3 ov0r
winnines voor Lens 5. Do return o:j.ndigdo con po.ar weken crelodon in eon 3-4 ovoruinning vpor B.M.T,3, Wil Lens volgend jaar raat 2 elftallen uitkonen in de ,foto 
klas, dan is het we]. noodzakelijk, dat Lens 5 dozo wedstrijd wint. De·nonson, cl.ic dit voor elkaar noeton brengen, zijn: · 

· ... l,-. ----
I!o.rtin Reuver, Guus Vervaart, Fred do Kloyn, Hans do Jong, Jos v.d.Ende, 
Chris Stapel, Theo Boor.is, Ted lloorschop, Jos Kootno.n, Wir.i Englobort, Jos Kuyper;;, 
!mud Pe_G'tors, Ben Osse, Joop Meulenan. ' . 

Averechts. ,: ··.;,: 
DE TOEKOMSTIGE TEG:E!TSTII.NDERS VAN LENS 1 • 

"l~ .:- •• - . 

In do- tweede klasse B zijn afgelopen zondag de laatste konpctitiowcdstrijdon: 
:_;espceld. Er is echter een no.-kompeti t;i..èJ nodig om dó twee rost'ore~do proraotio-, plaatsen tè' verdelen. Kijk no.ar naar do stand: 

' ' 

'"IOi'T , .. ~ t·' 24 35 :rov 24 32 
3parto.an 1 20 · : • 24 30 
}J;IS 24 30 ............... -~ ......... . 
~JBOH 
Hussohen 
_GICC ·, 
Fluks 
Lconidas 
:Toptunus 
ODS 
Slikkerveer 
DCV 

··,.··.-, 
24 30 
24 29 
24 - 24 
24 21 
24 19 
24 19 
24 19 
24 17 
24 7 

Goaohte hoer Halhièn, 

. . . \ 

Koploper Hion· wist al eerder jiroraotie te: ... 
bewerkstelligen;_ HOV kwo.ra dao.r-·zondag bij dcJr ·. · 
van lrep_tunus to· winnen. Spartaan r20, DHS on, · 
EDOH (Dordrecht) zullen mot -z'n drieën r.iooi;cn 
strijden on twee proraoticplaatson. Dit kvta..".! 
vooral, óndat DHS crin slaagde Spartann 1 20 . 

.. .. 
in. de laatste wed.strijd to verslaan. EDOII na:; 
hot zcknre voor het onzokoro en kraakte CJCC, .. : ;, · 
raet 6-1. Toch hopen wc maar, dat EBOH a:fvii.Iï{:'"""'"·· 
Dit om zuiver praktische rodonon: Dordrecht 
_ligt irancrs verdor weg do.n Rotterdo.ra, ••• , 

, . .:!.~--· ---, 
·••: 

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

'' 
' ; 

61 Gatof'ield Court, Essqx, En,;lan:l. • 

· Hiermee wil ik u·on Uw klub Lenig on Snel folioiterért 
tiet de pronotie. Wilt U de golukwenso.n aan do spelers en do heer Andsr:i:ess·cn 
<loon. Ik volg elke week de uitslagen ;van Lens in do k;ranten, dio ik elke w.eok 

' .. 

· ontvang van de heer Janssén·van Rijswijk. . , . . , . ' ' 
:Iopolijk ,kunnen. jullie aller.iaul· ·bij Len's do Lens klub' bo~;;-on tot oen der _"top 6'' 
amo.teur klubs van Nederland, 

. Velo groeten Trevor Harris . 
PROGRAMMA .SENIOREN VOOR ZOND,W' 26 MEI 1974. 
12-.-00 uur L'en; 5 - B.M.T.3 (bciiili~singswecl.strijd) terrein v.r.o.s. D?derasyaartwo:; 

Lens '8 zie avoncj.wedstrijden . . . . ,. ; . 11.00 uur Lens /5 ,Gona 3 (besliss:j.ngswodstrijd) tor:t-oin Schoveningen uàutrus':· ·. 



. 

, 

l'ROGR!ill!MA SllîIOREl.f VOOR ZATEIDJAG 25 en ZOND1,G · 26 MEI 197 4, 
1:,ens jeugd-toerrtciöî 
Boido dagen aanvang 11 • 00 uur ZIE PUilLIK,\TIE 

:,vondwedstrijd: donderdag 23 mei 8 i.iÛr R, V,C.1 Lens 1 
:,vondwedstri•j.d: · 22 mei 21 .• 00 uur: .,Lens 6. - Q\.lick 5 ,,., ... 
D E O P S T E. L L IN G EN: 

Lens 5: · M,Reuvcr, C,Stapol, T,Ileorschop, J.v,d/Ende, J,do Jongh, Th,Booms, ;: .. 
J.Meulemo.n, G.V'ervo.·art; F,de Kleyn,'·J,Kootman, W,Englobort, J.Kuipers;,. 
R,Potors, B.Osse. 
Verza• olcn: 11,15·uur !Clubgebouw Vios. 

Lons 6: A-V~rir;,_:îft, F.Straathof, J,Groencndijk, E,Bakkers, K,Keetman, 
G.Looyestein, R,Michels, R,Scholten, J,Silvorentand, W.Verheul, 
W,Eijkelhof, /.Verhaar, F,Bo.ven. 
:Verzo.• elen: _uiterlijk 9,00 uur bij Fr,Stro.athof, Beoklaan·377, 

Donderdag 23 • ei R.K,1I.I.K.-toernooi voor Lens,11. 
Do volgende spelers wordC!n hiervoor uitgenodigd: 

. ' 
il,Suilrnr, W,Suiker, J.Ro.s, P.Burghouwt, F,Strao.thof, N.Osse,. ,J,!Ioynon Sr., 
II.Ti• r;iers; J,Rie• cin, II.do Groot, P,IlarinefiJ,Witting, P.Schulten, w.Miohels, 
T<'.v.Dijk, J,Vorhoef.. · ·, 

Prcc;rar.i1Ja.: 11.45 uur lens· P,F.C. - àeórvliet 
14. 00 uur Lens - E ,D ,S. ~· Rotterda• 
15.30 uur _Lens V,F,C, - Vlaéèrdin&en 

:~r wordt eespeeld 'in 2 poules. Andere deelt'teraendo :>:erenieineon zijn: . . ~.'crtun-a, Vlairdine;en, 
D,V,O. , Vlaardingen, 
S,F.C. ; Schiodám 16. 30 uur .Finale 1 o plao. ts en finale 3e plaats 

. •o 

'..l,K. W ,I.K,, Vlao.rdine;on , .... · 
,:.ot terrein is gelegen aan Sportp=k " 1 t Nieuwolant" te Vliiard,ingen 

So.racnkoast: 
Leider 

10.00 uur ine;ang Lens-terrein, , ... 
dhr.G.Coomans on Ch.Bloks (!Ir,CÖomans rechtstreeks no.ar Vlo.ardin5on) 

"TELE-LENS" - toernooi, - . ;-1 
-=-======~==-~~=~~~==== 
Zoals vorieo we'olc gepubiicoord, wordt dit toernooi a.s •. zaterdag on zondag op 
ons terrein gespoeld. , · 
Deolnc• ondo verenigingen zijn: I! ,II ,L. , Rijswijk, Schovonïngon·, ·wilholmus, 

R,V,C., Velo on Vrodenburch. . 1 
Hot proe;ra1Araa is als vol1Jt: .. 

v-oor zatorda,e 25 r.i;Î {·.'Poule A veld 

11.00 uur D,JI,L. - Rijswijk· "2 
.• 11 • 00, uur. Schovonineon-1-/ilholnius . 3 

14,00 uur· Wilholr.i'tis - Rijswijk 2 . 
14,00 uur D,H.L,-Sohevoningon 3. 

'.". ;·., .. , . . 
v-oor zond1J.6 26 ooi: · Poule A veld 

' 
11 .00 uur Rijswijk -Schovonin&on 2 

·.· 12.15 uur llilholr.1Us-D,II,t. . 3 . ,, . . . . ,---~ 
:.::.nalowedstrs jdo~:: • · 

. 13,30 uur·No.2 Poule A - No.2 Poule B 
13,30 uur No.4 Poulo 'A .- No,4 Poule B 
15,00.uur No,:1 Poulç .A..: No,1 Poule·B 
15.00 uur-No,3'Poule "\ ,,:. No,3 Poule Ê 

Poule B 

12. 30 u, Lons-R. V ;c. 
12,"30 u,Volo-Vrodonburoh 

. 1
1

5
5 

•• 3
3

0
0 

~.Vrodonbu:c:oii.,:_:f!.,V;c.· 
u,Lens - Velo . 

Pciulo B 

11.00 uur R.v.c.-velo· 
12.15.u,Vredonburoh-Lons 

veld 
': 

-2-
,_ 

3 
2 
3 

I:c voleendo spelers worden hi";rvoor uitgenodigd: 

veld 

2 
3 

2 
3 

vei .. : 
3 
2 

. . 
:I,v.Beyoron, M.Bloks, J,en F;Dissoldorp, F,Guit, P,dË:i JiäiÎ.n, A;Ilbek, P,en A,IIop, - ---· -
E,IIoofnae;ol, Fr,Raaff, II,Ri• raelzwarn1, Th,v,.Rijn, P.v,d.Stoen, J,Zoun;.. •·.a·,-·---·--··--- · 
L-.)ide:r: Dhr. w .• Anderiosscn·. · · · , .. ·•· 
s~:ii:'korast: voor zaterdag· en zondag: 11 .óo ·uur Lons-torroin • 

• ~vondwodstrijd woensdag 22 raoi: Lens 6 - Quiok 5 21.00 uur; 



~?3C!JRIJVINGEN: voor alle wodstr:i,jdeJJ.._pij Dhr.M.Bloks, vrijdagavond tussen 20 on 
21 00 t l '•f· .,,.,._ ,Sc.. -,.0 •• , , • • • ... - ·-' .,c ' .•.. ' .. ,... ', •····.. ', . uur e e •·'-'•7 -ic:.-u••;:>,,J.,.--,--.--"----·- - -••-':.·=- - -·· ·., -

.. ~vondwedstrijden voor Lons 8 teB"on Old Strn.nd:i,anf! (Gr;Br.) ' · 
Vrijdag 24 mei: 19.00 uur Opstelling als bekend .. · . . . . 
:;a,mdag 27 moi: 19.00 uur mot C,v·;d~Laán,··.t~·Gróenénd:;i.jk en E,S"lï:raathof (non-:· 

· · · · · - · -- · ·: - · · ·play'ing captain). 
Zor.10ravondvoetbal: 
30 .:1oi 19,00 .uur· ... Lênf/ -.Badee:r. · ·.· .So.he.idsroohtor:· ll.Charit,S ._ 
.l;,T DACHT · JE"'.J'iAT? . '· 
- clo hoor F.Flumans on J .Mouloman hebben ,,boha.ald? Zij .hebben do .kursus ll,B.0,/ 

jeugdvoetbal-leider oet goed gevolg afgesloten, Frans en Joop, van hart0.p:roficiat, 
.. llrans DissolclQJ:'J? ;ord t? ·Jukolid·\,/·/?.?: .: .:· - '.' · . 
- Jo hot :i.s. wÓekend kunt doen? Natuurlijk nao,r,-hot Lons-torroin voor hot 2-daagso 

Lens-toernooi v:n.n spo'lers t/rf.21, jaar ,o,n dan niet te ,vorgot0n Lon·s 5 on .6 gaan 
aanmoedigen bij hun boslissingswodstri,jdon, 

; ... ,.~:~,:..:..:._ . .;.:.:; ..... ;,. k: __ ;; •• •••• , • • 
I!ans Zoun deed op do • aandagavond? Onzin uitkramen ! 

- Er 1 juni él'ao,t eobcmren,,. Juist, hot is woor -tijd voor do jaarlijkse viswodstr:î.jd,. 
Inschrijving" vóór .,26 mei bij dhr,v,Zilfhou.t aan do bar, 
Er mag a.lioon vb.naf do brug voor hot Lons-torroin wordon él'OVist, Uitsluitênd en 
alleen op RiotloEors. 

. . ' 
Er m0t Dhr.J\.ndoriosson is gebeurd? Hij hci0ft do bo.vo.ogdhöid gekregen om. aan 
d0 doolno• ende visser do visakte uit to dolon·on wol op 26 mei ca. 17,00 uur, 

- ::Jr not Loslie !Iazelzot op. Donald Schönhorr-is gebeurd? Zij zijn uitgekozen, in 
hot Haags elftal, dat vanavond (woensdag) spoelt togen ll,D,O, 

Guido en Marïb.nno Halloèn de Lens-familie doen? Zij '.danken voor de bolangstollin'B '. 
Jctoonfr bij de eeboorto van hun twoodo dochter Guycnno. 

Oproep voor spelers van B 1, 

Zaterdae·a.s, 25 mei oreaniseert de loider van dit ~a~pioonsolftal eon avondje bij 
"ho!:! thûis in Zoeterraeer o 

• • ·:o eacm •er goilá~onlijk oot do bus naar toe. 
zocht om op zsitordagav.ond o• 19.15 uur zich 
.lo reis naar Zoetermeer goa:t. 

lTccra g0ld moe voor do bus ea.Fl,3,--·. 

' 1:- ' .• 
Do dosbotroffonde spelers worden vor-
op do Turf• arkt to vorvoegon, vanwaar . 

_Aae_o M,, 
OLYJl!PIA-JJ'OERNOOI. ., . . . ; , , , 
:scelopcn ,zondae hètlft Lens 7 doelgcnomcm aan hot Ol~pia-toornooi wor :senioren , 
ü1 Gouda. Do dames langs do lijri konden genieten van do zon on helaas niot van het 
Yoetbal, want daar was hcit voel.to warm voel:!,i Dat Lens hot slechtst· tegen de warr.1to 
kon, blijkt wel-uit de, r.esµltaton,, alle'poulo wcdstrijde;n B"ingcn; vorloron, 
In do oorsto wèa.strijd speelde, U •. v. v:· erg sli•• Zij lie'ten cns konst,ant aanvallen, 
~1otgoen niets oplcvordo. Eeh · 'u;i tval van U, V.V. was .voldoende ( 0-1 ) . . 
Toean Olympia on' E,B .ó.rr .. werd iro'rdiona • !,'t 2-0 v0rloron. In de finale--wedst;I'ijd 
!:i-ramen wij uit tag.en, Vïètoria uit' llilvÖrsum. Op con moment, dti.t io•de'I'o0n al o:an 
Gtrafschoppen ;dacht; r,1aakto Ton !Ioek, dio do hele dag al _ballon om zijn eren had 
;:-olrnd on· daaron,i_ maar. in _de spit,:i'.word, opgesteld, met con· möoi schot onzo eni(l'o eoal, 
~.-~·.:::.rdoor wij eon ?do 'plaats· b·öroikton·, Iets, wat verdor van weinig betekenis ~ras, 
or:i,lat hot toernooi word gespeeld'. 'onder· het motto: "doc'lnom'on•'is belangrijker ·unn hot 
uinnon", De eerste :prijs: "do Anti Prof Cup word gewonnen deer Olympia il, Wij willen 
11J,3'filaals Olympia bod.anken voor het gezellige toernooi, . .. :·a. ci,floop zijn we eerst con borreltje gaan drinken era dei Chinees. bo'tor tó lat'on 
n-,:::.kon. Als • on prijzen had uitc;Óroikt voor do be~to etÓÏ.•s', waren wij beslist' &0011 zo~.ronclo gowordo:1. .... ·· i • · · .;... · ~ · · ~ · • 

- . Gerard Duivostoijn, · 
~'7lOGR,,\MMA JUNIOREN, PUPILLEN on WELPEN . · 

..:::!~Eda~ .25 mpi 1~74 Junio.ron: 
·. ; . 00 uur Lens 4 , ,- Ri.,jswi jk-toerno.<>i 
'.3,00 uur Lens 5 - Volo-toèrnooi 
'. ',00 uur Lens 11 - Cro• vliot-toornooi 
';.OO uur Lens 12 Rijswijk-toorno9i , ... 

;• : . ' . ,,•• . . ~ - : . 

• . 

,1 O,,OÖ u,n:: Lens 14 . 
10.00 uur Lens 1~· 

, . . 
Cromvliet-toernooi 
Rijswijk-toernooi 



PUPILLEN 
lj .oo uyr p~~i ~ \; :?- én 3 D.11.L,-toernoei 

. ' 

,~OrîDilG, 26 MEL1974, 
JDJHOREN·, -- .. ·.• .. ---·--···-· --·-·-·· ·-· -------
11.00 uur 
12.30 uur 

Lens Komb.1 en 2 
Lens 6 

DOlIDERDAG, 23 MEI 197 4, 

D,11,L,-toern'i:ioi 
- Velo-toernooi 

Lens 13 - Velo.:..toornoài .. . 
Lens P 5 on' 1f 5 - Sohevenine;on-'toernooi · 
Lens P 6 - Verburoh-toernooi (voor bijzonderheden zie vorige :r:ens-rovue) 

i.li'S CIIRIJVINGEN: 

g_~li:;_;if!tlîj~:• vóór vi-i;iclóeav:ond 18:30 uur biJ. dhr,G:v~d·.s~oen, N~spqotl;1tr1)0'.5; · 

~olefÓ~i;~h: ·vrijdagav~nd.tussen 18,45 en 19.30 uur-(alleen'in ·geval vnn ziekte), 
tel.66,13,14 Klubgebouw,. . .. . . 

--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-o-o-o-
'.,_ ·_,_· -~-.:.· .... ---·-·-~ .. .:::....• .. ·.~---:.: ... .. ___ · ___ .......... ·-___ ._ . _ _.. ___ ._;· ....• '."' '· .. ·--·----·--

Toernooi agenda ---- _______ ,._ . 
;;o,terdag 25 mei Cromvliet toernooi voor Lens 11 en 14 

Rijswijk toernooi voor Lens 4;.12 en 19 
DIIL toernooi voor pupillen 1, 2 en 3 
Velo toernooi voor Lens 5 · 

~omlag 26 r.1ei Velo toc,rnooi voor Lens. 6 . 
Dllt. t6ernoóî voor Lens·koi:ib. A 1 -en A 2 . . . 

--=== --========' ~-.' .. -. -.. ==. ==. ======. ==. -.· '• . === ... ;:;:;;;:' . ===. ==· -===-===== .. =.= '·:::;;.=;:;· ':!!!. : . ===-= 
z"terdag a.e!. 25 .mei Croravliot toernooi voor _Lens 11 on 14, Ann.vang_ 1Ö.Dó uur 

:?rogramma Lens 11 .: . .. :.:·._ LÓns 14 ........ •" · .. · · 

10,00 uur. Cromvliet 1P ,.?5 ui..r.. Gr.9.mvliet>,: ·--·---·-·' ", -· .. , . 
11.15 uur VCS 10.50 uur VCS • 
11 • 40 uur RVC 12. 05 i..ur··nvc-:_ . 

\· '.,ons 11: G.Eoelhouwor, K.v,d.Ende, R,Leyn, M,Looyo, G.Mahiei..; T:v.Maren, R,v.d.Mot>r, 
K.v.d.Moys,. M,v.d.ilye, T,Il,Prins, J.v.d.Wel,· P,d.e Haas;·· 

·: .· . 
,:irn:1onkomst: 9,00 uur Lens-terrein. Leider: Dhr,Kouw~nhovon. 

. ' ' 
Lens 14: JJ:.GrÖenè;,ege~; A,Koevoets·; de Gioot,'R:Klo.hi~fft; J,lfasserraa~~ rr:1niingor;··"···. 

J .Speler·, Il,Wubben,' 1c:rroen~tok, 1:.aórdijn, T,Mooyra~; L,Oosté:rv~o:r,>, 

Gm1enkorast: 9,00 uur Lens-terrein, Leider: nhr.Sandifort •. 
. .- . 

z~tcrdag 25 tmi Rijswijk toernooi voor Lens. 4, 12 ,en 19, Aanvana 10.00 uux ... 
. . ' . . . __ ,;__ :-··-······------·-- --•--------·· -· '" - . -·--·• --- ---··-··- --·--··--·-·--· 

I'rogra.r.ir.10. 
10,30 
12.00 
13.00 
14.00 

Lens 4 Lens 1 2 Lens 19 
uur Rij!lwijk · · ... -·":1-0,00 uur Rijswijk t<}'~3Ö;·uur Vredenburoh 
uur El.Zwart .. · 11 ,30 uur' Velo · 12.00 uur · Velo 
uur Velo , · 13,00· uur· El.Zwart .13.00 uur · Bl-.Zwart 
uur Vrodenb~rch · 14.3() uür:.vredenburoh 14,00 u~r ~.ijswijk 

II,v,d.Erook, A,de ,Groot, R,Ileeraskerk, R,v,IIoek, J .IIollink, ·w·.v.d,Lindon, 
(2JH, R,v.Luxemburg,_}!,Maenee_, P,Meijor, P,v,Ri;in, J,Slabber$;, !,!,v·,J-l,issora, . : 
~. do' tf.61,f'. ." . . . , .• . ·. . . . . · . .. · . . ·• . ·····-•·• ......... . 

'c~r.10nkorast: 9.45 uur Rijswijk-terrein. Leider: dhr.A,Elok. · 

~,ms. 12: P.v,Doraburg, Il,Uding, IT.Coli, P.v.Duyn, P.Elora," C,Liprann, R.Wijsraan, __ ,_ .. : ... 
F.Kortokaas., L,Lojewaan, D.v.d.Zwan, R.Tokkie, W,Groen. 

·• ·• --_. : .. ,s •.• . .· ... ' . .• • • 

.':?!·1onlcomst: 9, 15 uur Lens-terrein. Leider: -'dlir.II .• Eijsterveld·. 

_T,ons 19: P.&ochard, S.Eruons·, ·R.Coli·, R:Thlyn<).ara', i.Franken, -R.Ka~de;er, 
I.v.d.Lans, IÎ,Plnnken, R,Rovers, S,Te~:j,§_sen, R,Wessels, M,v,Eaggura' • ..:: .... 

-,~r.10nkomst: 9,15 uur Lens-terrein, Leider: H,Verbarendse. 
, . 

:~· s. Zaterdag 25 CTei DHL toernooi voor pupillen 1, 2 en 3, Ann.vang 11,00 uur • 
.. 

l'rogramma Pup 1 . . Pup 2 Pup 3 . 

. .11 - - · .. 

. 11 • 20 uur VCS 11,00 uur VCS 11 .38 uur VCS . 
12,14 uur Rijswijk 
12,50 uur Excelsior 

: ...... ~· . 

12.32 uur Rijswijk 
13,26.uur Excelsior 

11,56 uur Rijswijk 
13.08 uur Excelsior .5 



14.20 uur DIIL 13.44 uur DHL 14.02 uur DHL:. 
' -~ ~ .. 

14,56 uur Naaldwijk 14.38 uur Naaldwijk 15.15 uur Naalc1wijk 
Lens pupillen 1: R,Groen-R. v .d.IIoek, L ,Janmaat, F,Lekahena, R,Loveriks; •·i.1~/.réièr• êl.11;" ··· 

R,Michels, II.v,d.Nieuwehuizen, F,Rens, M,Veenraan, M.Zwol, 
T.v.d,Burg, .r, 

Saraonkomst: 10,00 uur Lens-torroin; Leider:· Paul v,d,St'oen; 
~ons pupillen 2: R.v.Baggum, R.Bloks, F.Bloo, R,de Boer, P,Eys, 

O,Köno• rum, M.Loyn, C.ödonk:irchen, R.v.Oo$ten, 
M,Rutgers, II.Schipperen. 

P.do ároo·t, 
R.Radoraokor, · 

Saraonkomst: 10.00 uur Lens-terrein, Leider: Rob Hoofn8,ffel. 
Lons pupillen 3: R.v.Dijk, R.v.d.Harst, B.IIenkes, G,de Kok, B,v.d.Kruk,·M,Ros, 

L,v,Rijn, P.Scholtos, E,Swart, F.Tolonaars, B.Vester, R,Wasser
raan, R. Wasserman. 

Sor.ienkorast: 10.00 uur Lens-terrein. Leider: Joop Mêuleman. 
:c.s. zaterdag 25 mei-Velo· toernooi vo"or Lens 5, Aanvn.ni, 13;00 uur 

Programma Lans 5, . -··· -·. ·- .. 
13.50 uur Velo 
14.40 uur Naaldwijk 
15.55 uur GDl, " 
16,45 uur Vredenburch 

Lens 5: A.v.d,Aar, P,Booras, A.Brouwor (2x), A.v.d.Beri,, Il.Guit, A.Hoefnai,el, 
G.IIoogervorst, II,Keynor, F,Klos, Eó'.Roosink, H,Ruytor 1 J.Tetteroo, 
J. Wi jni,aardo. · · 

Saraonkorast: 13,00--uur Velo-terrein; Leid.Or: .diir .• J ;Iloyn~n.': 
2,, s. ZOil.dUB 26 r.ioi Velo toornooi· voor Lens. 6. Aanvani, 12,30 uur. 

. .. ~-.~-~- Programr,m Lens 6 
13.20 uur Velo 
14, 10 uur Quick Steps 
15.25 uur Vorpurch 
16. 15 uur RKAVV ~ ~ 

Lans 6: R.Bom, P,Driosson, F,Jonkor, R,v,d.Lindo, F.Magnoo, F.v.Os, J.Ruyto:c:i,. 
E.Te.tinis, J,de Waal, F,Woutors; J.Houtschilt, A,Brouwor (2x), 

·w.v.d,Lindon (2x). · · ' 

' 

Saraonkorast: 12,00 uur Velo terrein, Leidor:·F,Flmmns. .,. . - . 

,:,,.s. zondai, DIIL toernooi ·vo9.r __ Lens·Komb. A 1 on A 2: Aanvani, 11.oo·uur, 
Proi,rmma Korap, I 

. 11 ,00 uur DIIL · 11".35 uur 
12.1.0 uur' Vorburch 12.45 uur 
13.~o uur Archipel 13.55 uur 
14. 30 uur Loonidas 1 5. 05 uur 

Korab, II 
Wostlandia 
DIÏL 
Archipel 
Vorburch 

15.40_ uur. Westlandia 16,15 uur Le.onidas . . 
Lans Korab. A 1'/·_:J.Apporloo- L,Baaras- M,v.Bai,gum...; G,Bloks- C,Booseken..: J .• J.ano"aat

Ît.Juni,schlii{;er- P,Lejewaan:.. J,v.Rijn- A.Schneider- n:straver-
G.Trom.:iolen- P.d_o Wolf- R,Zoun. ·· 

S,:,,monkorast: 10.30 uur DIIL terrofn· 
Lans !Comb. A 2: G.v.Gessol- A.v. Velzcm- T.'d·o Kok..; J',do Hilstcr- M,Heynon

G,Colpo.- Q.v.Noort-.A. 's--Gra:vondijk- A.Muldor- E,Hoefnagol
A.v,!Cleef- L.!Coning- P,Perroyn- E.Landraan. 

So.raonkoms t: 10. 30 uur DlIL terrein. Loiu.or: J, Zoet., 
VDLO-toernooi -=::;::========== 
Ons 1ste pupillonelftal was afgelopen zatordai, to gast bij Velo~ 
IIot toernooi begon,.,om· 13.30- uur en Leris was Îngcdoold in Poule 1 met Quick Stops, 
R.IC.A,V.V,, v.u.c. en Monster 1. Velo was niet aanwezig, omdat ze op hot 'Polio-. 
toernooi aanwezig moesten zijn, Monster_ nam och tor hun plaats in,_ -

6 Do 1sto wedstrija.··tei,cn Monster verliep gooJ., door 13'oàls van resp. Martin, Micl.~. 

.,. 



• 
~-~;,·(: .,. :-. ~; .... ~, :;.~·;·,,.r-~·~1 .. :~:-'.~ .. 

Roy 'werd hot 3-0 voor ons, Tegen Quick Stops schoot Rinus vanaf 1 r:ä'ó::tö/·r~ai,;: · , ;,,;: • 
110,dat Martin,., onder11i1 ,1:!é\El~JsQhélict1d·•,;:Î,n·:Jiot rstrafScho'pe;oliié'd •.. , ,.,,,.,., ! •. , • ·: °/,,•·,:. 
E~erna r.iÓes}~n,, w'r J8B':'.'-',;~ot-:,,s,te?;"ktl ,RI&lV:V:1,s•pelc~ •. Na•·•~oii · ~dt.i:t::;~n_'B:~,z.e, ~t:ht.~r,~o.o~~o/. •.·· 
m.st ~P, .:\U{(•;/Y:J~;l?:1; t~,_,I4;;ghe;l,, t_e pa~se;ron.··(!Ia:1'.was,,echJ,?r R7~11n7_d-1 · die., :11 t ~on '"(rr1·JO,. -:;· 
trap a:e bo:J:;1~1~q\5~J'./,~. :f±', ,,Jo~wp~ <iJ.CJo'zi'.·' De:~1t.~lag, ,~i9'.ö~- 1-1.,::,•;>, _ , ··. ·. :· .. · . · .. ,:. •r•·," 
Tocren V; u" C. ,:lil9QS~<;m, ,~e,.,),inmm., _cgn ·op.: e,cm tedoeJ.d.et:il.drs to·•--pl!J.a/ts·' to e1nd1gcp ',.,0t: ;'.'f·" •' 
mc.wv;. M,:i,~~;,l.·L\\,}{\:9:Ö Aç °1;;0; O'~P.i!'Winning,.:;vaili.g,,:0114mrks hot b'ó~êr':1' doc~Sáldo. (J-! ·. 
tcc;on 5-2) r.ioeston we ponal t_ios nomen,. Roy: .scho.91;.,_hor.i · or, kou;riig; ïn•, ·.Richard .,:..::ic:1t 
':'chtor' dat ~o sch,é\d"!Îrëèh~?f'. ,hót'J1~~:'.w~?'.~/~iY/~;; l?f;~·i rort~iifrer. 'Rinus: so'.:o:1tc 
in hot zand r-~•!V•; t~~cn dc·"t'?:.}do1!,t?,.','., .P?~!;.tII.~~-:r:flRH.-F ,,rcJ~(,l,(dtJ/bc;i.}.1slochts. · 
1 r.iotcr wo1;:o' J:nicitlo'r•, '!ilaár hot•word hierdoor 00n 2d:o plaats acht.er, RKAVV,. diç 2 
·.Jonalties benutto, p ,,,. d •s·•èi.· :.·:,.,;,i.,-,. .• ,,..r 
- .û.U'.l.~ v.· • 1.,0Qllè·'·· '· · · 

' -., ~ :..ïl·'_'',._,,,ii,_ , ,·,,},• :,1 ••....,· 

SPORTDAG l'-·f;!;:.~i2'•-f!:J::. r ... :tt··,-.r~ -.f <;;.·~--:~:.:!'·~-'~:·• .. · .. ·.~- ./·/~;;.·:-:,·: .. <.~.,::.~.:-1,,1.,.":;_,_~,:·./> 
, • ,,~ \' , ', _ l•l,f ••.;< '. l•.'•. _;, '. • •·•J .,. ,·, • i •I •:.'-,_·• _ .',:• ~- · 

Ondanks- v(!]'.c,1l}cb'miituniófeèlstjés. is cio sportdp.g êo_n sulq3ce B'OWOrdori-. j]Er w;i.:i::cn r.iU:~r' ... " 1; 
liefst 89 r.ian atmwczig, _Do B-kla.sscrs"hp:\1<).~p.· çir,gçç,1;1; 'J;*ok i>r1,.,o,r, kwar.i:o.r· óêni'•-· ''.::· '-,'. 
:!lij cle C-klasl!ièrs ·ihj.à' do TJóYdflgstciling iro'tör .oh' or 'i-,örd in. 2. ·,poulc\s ,gestrc<l:bn' ori , ' . ' 
d.o prij zon; Iiil!,r()cp "i3 i~ds'' Ró'll,èi:J Npórd~'.I.ó;o,s;,'w~~çip.r_ on in :&l'oo'!),:C, ~o'bbi~ ,V, l'fijó.''"-' ) :; •. 
{:;O:."!.O..rdcn.··.~ ... -:,:-::!:·1/:·;"·": I ···'11•'1'',.'···i,! .... ''), •Ll_, .• r,:-·-··_·~ ·.-.,·· .. :.·•\.:' _... :·(.1.,,. i(-:,;: -":1:··· .. ,· · nt·_:1 ... ·,_!>· ... 
:!Jij do Pupii!.lê'fi. èn'iwe1lpdn· ~iiis' d:o '\io'iilné;êi'tef~in,$ weer lie;t, g;ro.Ótst,O:(n· gi:-Ó~p D woii•:,s,,,': i •·· .. 
• · ·, .• ··~,. ,1-., .• , ••. ,.,,. r tl'·,.',' ,•.;< 1 •'•'· .• , ;. ~· '.•. • · · '• .• ,., --··: 
irod Rens; Re\'ic •v;lfuyvon wa;s hoor ·on r.ioestor in groep E.,-i!lij wort, op het penalty-'' ._.k• · · ·. 
schioten ni a·é~~CrV~tffêo'· 9 tbriddrct'i)li)ri.·;: . .:1.. :.i'•' ; 1 

' .. J. '~ •. : ··• ~ .·· ,·.. . -~ · •• ~. ' :· , .. ', • ..... : .. :;'. ••.. _ • .,. 
. . ,·,~-- .. ' •·, ' . ···.·),•~·~i .. 11:.,;•·,, 1. , .. •·' '.: •,,.'[··' ' ...... • . '· .·' .' •• 1 ·;- _.•~ 

EiJ do wolpc,n "wcrd1't1.on' ·d.c ;Jc,ng :in erccp F en Ba;;i 1Jopl4quwcr, 111. groep Çl de w1nnd.ii:r,, •· . -
Do lcidors;Wódstrï,1\f 'tèii'ön B l' Ói}1á.igdo Jh 2~2. 1 llitjrb{j r.io~t -~cl .:,:orde:p. anngotck'óifü, >, ... 
dat dhr;tf.~Ifèhóls' ó6n 'iiïn'i.iut vc:JbY tijd"cêili.:PoÎlii.1-\;y'pisto (zo v.:i.clcr·,. z.o ·zo.on).· ·vei-· ... ,- .. 

à. • • ·• • ' 1 1 , ' , 1- \ l ,- • ,.,.. " ' '• •· 

aons ons w.c:-.s · ~-~. opZqt" ~ 1 • ': 1,:, ) . ' . ·. ,· ·. "f l it . ' ') . ' .r : ,' : ~ 1 ... ~ . .l .:. • ,· . i· .. , ,, .. : 

Voorts ~a~ffYfj iod~rcon, -~i?, a~ dpzp: fü1g, l;l~::,P.C/1: r.ieegc:i.wcrkt, . , . , <,,: .. , ,' ,, 
nolangrijko modedoling,-.:van do DACO"t: ,,.,... ·, ,',·;;,: .. ., · _:• . ,, 
Voor het volgonà,e: SGi;1oon·i,is .or ;bij: hot -1-o Dar.ieselfj;al pl&áts vco'r .on·i~~, .c:p.thou'L .. , •· .. r 
sia.stc, spo·:ç:tieve"gar;ios • .. :Bola.ngs,t:el:l'öndon vanaf· 14,, Jaar ltti.mion kon takt ·cpnomon-·raet,:: . 
Caroliric Ytsma (.tol.99,70,02)· o:t1- 1 s-maandags om·,8.30 in ä.ö k:antizlo' '!'! · • · · • .. ,_ .. ,.i•·. . . 
J:Timrns ÎV'J\N DE DACO. 
======~~====-:=:,:.::7;;:::==; ._ . ,- , .... ,·.· ... . f, ;: ' '';'t .•·· ~ •· • .::.:..1 ·: .. ,: .. ~~-.,·.-;~:: .• ~··.·· :.··· .. ·•·(-' .. :·.-•·_- ... · 
:.fgolopen · ·zcnêlqir,'Ji.el:\bcri 10:ri.zo)i.ar.i·qf. to;~én,,. d.o,. dnr,i\"s van P .D',E;'-eöti: i;l.o:nrónstra tiê;--· · ~- ;~:;· :~· ' 
1v0u.strijd B'Plf!P<;>eli, 9P. ,~.:t ve~d vqn -~(.1-va., Bçiu.o .plo:ogon g~ng:n nogal, f_oL van s·án:i;-'J; .. ·: .. : 
on or waren ook, wol ,vr1J on_r.iiq.\l.olli.Jl,<:. veel kans.cm aan boido-·kant0n,• 1naar kwa:Jon. . t · 
croon van peidç' ~O~ scd~iip.: 'rn d.e,.-J;ir~ipèi.c:i. he;t:ft w;aron er colt -hècl ;wn>t:·Jtánscn, i:na:p ;,'..:,;. 
wcrclon helaal'l ':p.ie'I; bcn\l.·L. De o;i.nd11i t.slag waici dqéljror.i ook 0'-0,· · -':''·"" -.: ~'.' 
Een leuke wêclst'ri;ld ih '1-lê wari:io zon en nat,:uirl.i,jk veel tádsohouw0r'f1 ''/àn dat 

: · ~ '., • , . , , , .' l ·{:"~·,, 1, <' • ···' ' ··' • ~ ' , , 1' " ' : 

• c.ken do do.rata, óok nict_,_"!iltijd r,icçi, .... ,, .. ,:. : · ,!· .. , ,;,· •· 
V::maf hoderi · geén trainen' meer tot .l10t nicuw,o •seizoen. , ... , , .:~• .. .,. 

• • • • ', :• • ; f • f ;l,•."i ,' ' .~ ' • ' . ' , • -i- • ••· h ' • 

\ 1} • ,1 
. ~ · . . ' i: ,·,·. t '· . .' .1. ,,,,:_ l• • ·, ... ~ ~ .. ~. . ' .;.:·,,' ". •',' ·l 

...... ;,1 ··:" 

' ··• : ~ .. 
t ... :; . : .· 

. . 
.: •• ,..1 

' .. ·t··:·"i ';'... :. : .'.\ ·1• •. , .• 

!' . ·!, : . ·_-·::. •~;--: 
: . ': . 

:,. , . - j ·: . 
,i:,_.:;,;,. . -~ . ·,;. ·r : .: .. 
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lJe Lens - B 1 story. 
. ~', ,". 

°in het begin van het •seizoen:' 73-' 74 werd een s~lektietrai~·ini;~groêp voor J- '·· 
klassers, van ''ca. 30 mó.n samengésteld, · die onde_r :leiding van Hans: 'z'oet, 2 _maal 
in de week zou worden getr~ind; Na enkel~· weken wçrd de g;roep teruggE'.bracht · to't 
20 man, Met cleze' ~roep wéhd in enke,le oefenwedstrijden geföi:perimente'erd e_n · 
hierui't ·werd ·het D 1-elftal geselekte.erd" dat in het, k9mende seizoen in d.i. ti,J,. -
ste poule van''Deil: Hang· zou t,nnn 9pereren, -De sam'!nstellin6 van dit elftal we:-,·: ' 

.. '• - .,.. . . ' . ,. 
/inton y;,.n \Telz·en, Ton de Kok, ,J>etèr Perreyn, Brik Landman,·-:· 
Rudie van-de.r Laan,. J,iaurice-ilo!térs, Stanley llrard, Paul Hop_,:-·. 
Ton 's-Gravendijk, Cees Schenkels·, Oscar Borst, Aad van l:l,ief ,, ·. 
Bert de Niet,• 
r.1et als leider Hans Zoet. . 

Er werd een oefenwedstrijd tegen o,;,,a. gespeeld, die liefst met maar 23~0 · 
1<erd gewonnen en enkele spelers zaten in gedachten al aan het kns,pioenschaps- - '·' 
diner, MiÏa~ 'toen moest de kompetitie nog beginnen. · · , 
üe eer.ste:wedstrijd in deze kompetiti_e werd thuis met ·3-0 van Qui-ck gewonnen, 
maar de ·volgende· 2 wedstrijden tegen iJ,H,C.- (uit) en V.c.s. (thuis) lierden 
beide met 1-1 _ge;I.ijkgespeeld door resp; een, constant fouten makende. sclriès-
rechter. en een· foutje 'van de keeper ( overigens de enige, die hij het hele ·sei- · 
zoen heeft get1ankt). LenS.ging·echter niet bij de pakken neer zitten en won, d, 
daarop,:_volgencle, uitwedstrijd professioneel spelend· met 4-2 _ van Uestlandia .- ·_. 
Tegen R.V.è. speelden ze 2-2, waarbij wel moet worden gezegd, dat Lens enie;s-. 
zins'e;eiuk had en clat H.V.C. vaak beter speelde. iJe volgéncie 3 wedstrijden··· 
werden thuis alle gewonnen tegen D.Ii.L., D.S;O. en Rijswijk en wel met resp.ek.-· 
tievelijk 1-0, 4-0 en nogmaals 1-0. De laatstgenoemde wedstrijd werd diep in 

,_ 

de 2e helft beslist door învaller Dert .de Niet, die uitbrak en behee_rst scoor<e 
Tegen zeker cle sterkste tegenstander V,U.C, wist ö 1:het uit op 0,-Çl te houden. _ 
door een goede mandekking in cle achterhoede,. ·een bëh'ê1irsi:c- s1reiend--irriddenvel,h è 1-;, 
een gevaarlijk uitvallende voorhoede,· clie e_cht_e.r ·niet tot scoren· kon komen,;;· 
De laatste wedstrijd voor de winters.top werd thuis 1?cgen r.::b.ö. met 2-1 go1.01,J-. 

nen (voor het verslag zie Lens-revue nr.18.- 28 november 1973), De stancl tot 
de winterstop was: 

LENS 9 
i{. V.C,7 
v.u.è.7., 
Velo 9 
iüjswijk 6 
(uick 5 
;,.iJ.0.8 
Jestlandia 8 
û.ll.C.5 
V.C.S.5 
i;.H.L.8 
;,,S.ü.6 

10-16 
10-16 
10-15 

' 10-12 
10~12 
10-10 
10- 9 
10- 9 
10- 9 
10- 6 
10- 4 
10- 2 

'19-' 7' 
17- 5 
30- 6 
17-10 

. 16-13 
'15-16' 
13-12 
15-17 '· ·. 
14-17 
11-17 
8-22 
5-38 

~e,nS was dus samen met· R. V. C. win ter
kampi oen en Lens vierde· dit feit-dcor: 
&ehoor te'- geven aan de·· ui tnocliging 
6m op de nieuwjaarsreceptie van Lens 
te komen. Tijdens de winterstop werd 
er gewoon doorgétraincl én toen bekend 
werd, dat de eerstkor,1ende wedstrijd· 
tegen· t1ede-win:terkat1pioen R. V .C •. zou .•_ 
worden gespeeld, werden er tijdens è.i·-' 
trainingen wat extra snelle rondes 

_tegenaan gegooid, die dan ook de nacl,t
n~errie van iedere getrainde B-selektio 
werd. 

wordt,. volgende week vervolgd { inklusief kampioenswedstrijd). 
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W0ekblad van d0 ·v~0tbalvoronigin,3' Leµig en. Snel_, . - . ., ; .; . - . ., .. ' - ... -••' . 

OFFIOIÈLE MED .. EDELINGEN ,.· ··' 
Na Pinksteren: gaan pok veld twee en d:r'io ":i.i;, rop~r~tio,' zód;'t aiiè ;;~tb~l·!\,k~iv:i-. 
toiton moeto~ worden gestaakt. IIet klubgobouw z\3.1 allociri .. nog .1;;0Öpond,:_zijn. yoor .... 
kommissiobijoonkof.!ston op naand.agav'orid0n. Kon~ndó 'irnek;} ;;'.in, Pin_kstoren op di,:.3- _ 
dagavond i.p.v. maaTtdaGavond. Daarna weer OP.:·~a:andp,;/_' , : " ; . , ;., ... : .. : · .. · 
Llleon voor ïncidentelo bijeenkomsten kan -ho.t klubl6"è3bouw·nog worden op0ngestolu; · 
1i dient dan eerst (:tij:lig) kontÏlkt op t'o'rnicien ïnot dÖ'hoor N:Î.qo.IIÓefnae-ol. •.· ·. 
Y]JRSLAG BIJEENKOMST Soniör0n 4/12 - bestuur ~n-Sek~ op dinsdag 14 mei 1974. 
".'enoin3.o do ·problemen, :dio hot afgolopcm·• janr zijn gerezen in ,qnz0. sçniqron- · 
afdelinr,· to be~prekGn) ·werJ. op: dinsda6 14 moi oen bespreking gehouden. tussen 
bestuur,. Soko on aanvoerders on···spolors van bovongonoemd.o olftal.lon. Afgonoton 
'1'10.r de ·cpkorast- van do spelers zou moa ton worden gokonkludeord, dat er woini-c 
.-10nson on klachten zijn. Toch is con protti(;o disktissio G'ovoord over volorloi .. 
probloraon, die enerzijds bij (soramigo) elftallen resp. spelers, anderzijds-bij-· 
d::iko on bestuur loven • 
.8orsto diskunsio-stuk, was do brief van Chri$ Sta~o-1 c.s. on do daarop. binno1i::;~--
~omon =-:re.:iktio van Joop v:an Wassem" Do in· di -tt t6.a.'tStè schrijven 0p(~Os_omdo ptU1-to::.. · I 
01ordon suksossiovolijk af&ohandold( : · :, ·':. ~ '; ·: · ·:_ , :.. .. ·,,,' . ,, 
· · to weinig aanducht in do Lensrevuci voó'r ,:j:ugqro· $lftall0n. Soms door to woinic 

ruinte, ·vaa..ic ooki doordat· goon verslag word in(;olovord. Unanim:i was do rat:in_tnc,. 
dat aan hot eerste elftal wol wat al to voof. papier word geschonken •• ,•.• 

in Lens 5 hebben t_o veel spolors ( 32) 5os,tann. S~ko~lodon zouden mario~otto1~ 
zijn van truinor Andoriosson; Uitoortgozot, word, dàt do trainer over 1 on 2 vol
lodi0o zo5,;cnscliap · ho,ift on ovor allo· spelers kan· b0sèhikken, Door blessures ·c: · 
beu.anken van rao.ordoro Spelers diende èelokt:i,o rÓg~lm1ttig to worden aangevuld, 
waardoor doorschui von.,.v.q,ak. noodzaak was. •HieI'voor · bloek bij nader inzien boc;ri:c . 

' . 

- hot wodstrijdnatoriaal bleek voldoende in,aantal en kwaliteit, 
• :rloor volo, vaak ve_ol. to late afschrijvingen -rJoest do Soko vaak tot do aanvanc; 

van do worlstrijd iciprovisoron ora con ( zo kompleet rao,solijk) ol.ftal in het vol'. 
to krijgen. Dat wol eens eon fout is genaakt, weru. niet ontkend, doch is GOZi~.: 
do weinige bereidheid tot raodoworkingvi:m~volonte vorgoven; Unaniem werd bo
uamd, dat on dor,:;olijko si tuatios kor.10nd soizoon to vcrr.ii jdtm, con harcloro be·· 
loidslijn nooclzak(l'lijk zal z:ijn. Kons.okwonto strafr.iaatro&olen bij 

0

niet-opko1.,c.:, 
to vaak on to laat afschrijven zullen in de aanvane misschien· leiden tot vo:::-li .. .:: 
va.neon aantal (woinig· onthou.siaste) loden, doch voor-do ovorigèn zàl.do spol-vrougdo · g1•otor worden. , . . . .. , . . .. : . . .. · . .· . . .. . 
Do aam10zicon kondön zich hio'rbij .p,11·on aanslui ton on riacion do konsokwontio 
van •,ovontuoel 'oen o'lftal to" 1aoo:t-;:i. torugtrokkon, wolk olftàl .dun. ook, op do k,h ::i toa. · · · 

·· Bijna allen konst.itèorden coli .mai;i:ko a(ll ,:;ezelligho:i:d in hot veronigingsÎovon, 
IIoowel afgelopen séiizooil do ak;ti v'i tai ton van do Kuka bijzonder 1>1érdon ,3ewaar·
deerd, bleek; dát hÏti:rdo0r ,cicin dool van d0 senioren riiet fvoldoènde'). werd aci1" 
gesproken. De bijna voltooîdo uitbreiding van hot klub1,obouw :zal o,iïn bola.nc;.•ij · 
micldol zijn on deze. si tuatio ,te wijzigen, :Voor ieder ufzondorlijk, maar ook ~ ::: 
elftal zal or m0i,r go.legenhoid tot rek;routie zijn;- eigen ini tiàtiovon van cr0c-,-. 
pon spelers en ê1ftu'.Üen zullen kunnen worden .ontplooid. Bestuur on Soko zull..:, 
hiora~"l ook aanducl1t on richt in& 11ooton eove'n. · 

. • 'I. • • • 1;. ' •. 

Do eindkonklusie ,van de.zo avond: nuttic L v .. ra. · do velo problemen, die worden de· :··· 
,poprokon en 'nu vun moerdero kantor((Soko··ón 'spol~r$) konden worden belicht, wn·::··-· 
b::.j word eo!constatoord., dat do orasti-èdon bridf va.n. Lens !5° eon impulsieve roo.lcti.:i 
uas op oer1 .uq,J:1tal inderdaad in hot· elftal loirondo problemen, wu=van ovoricons.,•lo 
S::iko con vorÏ,:i.jt 'nauwelijks 'kon· worden ;:;oraaajc;t, Eöri (;Oocl funktionoronde sake 1.,è..: • ·, 
:,•:;aat nl. _ulioon bij de cratio van-do raodowerking vari nllo .aanvoerders on spoloi-r::, 
I<1arbij 50rucii,ostouml door eon strak, doch ceriijkboloid • 

. Ron nota hierover· zal wor:lon ui te-oworkt; 

< 
• 
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:orico woek 'lroensdn:ca,vond···he bbi:m ·het· bö"stuur 'cri ·de bëïdó trii.ïners "Aridoriesson 
on Zoet hun plannen voor hot komende seizoen aan de· solektiespelers senioren 
'Ontvouwd. 
Voorlopig .~'1,jn __ y'Q.9J:: c:lsi .•. CGrst9 __ sp],9kt:i,e1.;:roep. 32 ,spelers. goselokteord; hio•rui t .. 
zullen latêr twee groepen entstarui: één voor hot eerste elftal en één voor hot 
tweede oJ.ftn.l. Deze beide groepen trainen ondo;c .. .leiding. van do hec.r Andorioss-o. • 
op dinsdag, woensdag on donderdag ( 3 x per week_dus!). De trainine voer deze · 
croop be,:;1rit .op woensdagavond 1 7 juli. · . 
Do heer Zoet zal do derde 4roo;p (sènioren ~) trainen. Do saraenstollini:; vàn de·._i 
;roop, evenals do train'.ingstijd_cn, .zullen nader bekend .worden gemaakt •.. 

:Jr is ook eon voorlopige spelersraad geforraoerd, waarin vaar senioren 1 on 2 
zittina hebben: !Iarry Diotz, Donald Schönherr, Frank Raaff on Nol Janssen; o;, 
voor scmio·ren 3: Jaap Colpa en Paul v.d. Steen. Aan het begin van het niouwcc,:_
zoon zuLl,cin de verkiezingen voor do dofin;i.tievc. spelersraad plaa-tshebbon. 
Do spolersra11á. .. 1ïo;ft tot .. taa~ individuele of i:;roepsproblemon in de selektio-::, · .: 
in ovorlor: net trainÓr(s) en/of bestuur tot eon oplossing te brengen. 
Tijdens: do_ 15espreking werd ·uiteraard ui tvooricr godiskussioerd over de invoeT: •. 1 

·,an eon dorde trn.ininesavond. _Allen waren het er echter over eens, dat zo'n 
Jcrdo training onvcrmijdelijk was. 

_,II,;ïJUE LEDEN" 

1Ó22 L.F.Junesohlii[:or 
i023 . C.J .N .-v.d.Hulst 
1024 E.G.de Bruin 
,025 P"G.M.Lancee 
·J26 F.C.yan Baeeun 

·; i B.l.LLOTAGE 

.. i'.J,Rij~dijJ:c.; 
; ,A.Groothuizen 
•:•.Resoph=djo 
.-?.C.Oo• s 
.~.van Kuijoron· 

~DIIBSUIJZIGING ·---

20-04-50 (s) 
,· 21-06-47 (NS) 

05-11-39 (s) 
06-10-54 (S) 
09...:06-52 (s) 

02-07-64 (w) 
04-11-47 (S) 
01-12-53 (s) 
14-06-52 ( S) 
18-03-55 ( S) 

Lenteblok 37 U::1tcrinB'on 01742-5i , 
Hoogveen 207 Den !Iaag 290102 
Monnikendamplein 87 Don !Ic1a1.s 
Jan de lfoertstraat 53 Den IIaae 657,;;: 
van Tuyllstraat 24à Scheveningen 

Denokanpstraat 50 Don l!aae 
Magnoliastraat 8 Kwintsheul 01742··5, 
Zonneoord 82 Den Haag 
Sohoodersstraat 80 Den Haag 
Cromvliotplein 78 Den Haae 

138 A.N,v= E1.smond naar Vossonbore 3 Teteringen 01618-2329 

LEITS~6 = - _ GONA=3=: = 1-5_. 

• 

:8!.ndolijk. ,1ondag'26 raei was het zover: de beslissende wedstrijd om hot karapioon
.Johap .tegen Gona. Om,optioanl voorbereid op hot veld te komen, .had aanvoerder 
Jtraathof ons ón 9 ·uur bi•j hóra thuis laton verzamelen voor oen laatste besp1°c; i. _ ·. 
i(offio raet spociaó.l Lcns-sobri:k was er in'· ruirae mate aanwezig, waarvoor noG o:.zo 
dank naar do fan. Straathof ui trsaat. Na eon uurtje eingon we richting Sohcv:n,.:.1 c .. •· 
veld, waar hot grote crebouren plaats zou vinden, Na een korte speech van no3 
llnasti.:;• opeeroepen leider Willems ginven we- geladen het veid op. Na een wr,,t a,., -· 
zolond on 11nt .nerveus bégin was hot Lons, die door goed doorzetten van Ron Sol. 
ton do eerste kans kreee, maar do keeper. wist net op tijd in te grijpen. E'r c · 
C!tond ,oen strijd ·met wisselende kansen, maar de verdodi6 ingcn bleven voorlopi0; 

.le situatie raoester·. Na twintie rainuten werd ooh_ter Edward gelanceerd. Op vol:.è 
,,nolhoiè. pé).ssoorde. hij do koèper om daarna rustia do bal in hot leee eicel to 
:'lantsen: -1-0 voor Lens. Gona leJdo or nu een schapje bovenop on we kwamcin or,c'o ·. 
,,ruk to staan, De yórdediging bleef echter paraat, terwijl onze uitvallen doe:., 
Co snelheid van Eduard ·niet ongevaarlijk waren, Gona kroeg ook twee kansen, ei:..:: 
0c;hter 9-oor-buitonspol verloren gincron. 
·_,.; rust oen verwoed aanvallend Gona, ,do druk word steeds groter. En na een bm> 
tier spelen word een schot van de rochtsbinnon door Aad verkeerd beoordoold on 
::-:,ldo de bal tüs,Ï-on zijn benen do eoal ·in: 1-1 , Vlak da=op gina een keihard. 
,"-:hot van llavon ,rakelin[ss over. Gona i:;ing echter steeds boter voetballen on d0cc· 
,.,~n schi ttorond schot naraon zo oen 2-1 voorsproni;. Hierna zakte Lens in elkaar 
, l1 wist· Gona no1:; 3x hot not to vinden. Ecm verdiende, maar io.tia i:;oflatteerdo 
c·vorwinnine;, waarmee Gomi he,t kanpioonschap behaalde, Lens 6 mag echter toru::;~~ 
o,? oen ui tstokend soizóon, dat echter net niet raot hot karapioonsohap word bo· 
i.oond on dat met 37 punten uï t 22 wedstrijden. 



LIDTS 5.-' B,M.T,3: 0-1. "':.: ,.1. r,:,;'I 

Deze zoor bolan,srijko wedstrijd '(raet als ;loidor C.y,d.~Bcek) i~ ,v;oor:.,\.WEi, 5dc .•,: .. ••.· 
•senicronclfto.l ~olo.o.s m:j.pdcr prett~g ve:i7:),cp~n. J)~ ~ware -~~gräcJ:~j;t~a~~:j.jd, 1ego.,y; 
buurrao.n·i3;M:'.J:'.J'ging raci-li"·1-0"vèrlor<mi · . ' ... · . · ..... · ,. _ .• ,· ,. . , ,. 
Wol raoet·wordéri gezegd,'. dat:h;e~ 't;ehe:j.o toci.ri\, zcindor'iitzondering, ,voor.de ·yolL,; 
1 00% he!,fä,· ges treden ora' hot s tèrk0re B.-M-,-41-.· ie vors.laiin. .. ... - .... ·---
Vooral in de 1ste helft was B.M.T, do beste ploeg, diG verdiend eon/l';ó,:'.Yéi:92'P.'.;·;,,\·;::, 
nara. Gezoe;d racet worden, dat zij nog enkele. fr0,a,;i.c k~son -lieton.li(l'gcn., 

t - " r; • -,. · .: . _ _r , _. . - . • . . .. , . •. ., . • 
De 2c1c ''hélft · .. g'a'.f' oen noe feller strijdend on aanvallender Lens., te ~ion, . 
1Ule raooite .bleek echter voor niets. B,M.T, won deze pel,meri,Jko, -a_0dstri:jd nêt ·:: :c. 
on Lens 5 doe;ro.doerde naar do 2de klas: · ' ·· ··· ·· ·. · 

Joop M0iii0~än • 

SLUITSTUK LENSTOERNOOIEff 1974. 
27 cieî, 197 4; ·· 

-1~ ... - '.. . ~ 

• r 

f'?.~!:'!c~!L~-;i_~~ ( ·: e Pinksterdag ) zal hof jaarlijkse toernooi ora do "Lens GolCo:1. 
Cu.p" voor do 5c raaal in do belan5stelling staan ·van onze vetorarion.· · 

Gedurende deze jaren zijn wij getuige .geweest van de enorrao inzet van do::;c 
spelers op gevorderde leeftijd en zij -nochtcn zich verheugen op con flir::;c 
publieke bolancstellin,s, · 
\-fat ga.c.t U doen op 1o Pinksterdag, natuurlijk korat U naar hot ,Lonsterroi.i:i. 
era ,onio':·votêrruion te zien spelen. On \.1.00 uur boi:;int de oorste.wcdstrj.:,d,C 
]è~lnÓmondê' vèronie;intior{z\jn: .. B,M,T ,', 0 ,IJ.'S., Vredenbu~ch, Velo, V •. V ,p .. ·,. 

·. i;ûnS. r .... · · • -· - ' i ·' -- • 

(~~~~~,'s 3 juni ( 2c Pinksterdag ) traden ook onze' do.mes aan 06 hun kruchten·· to 
raoton raat die van andere verenigingen. Eon Golden cup is voor hen niot. 1w ·. ··::, -

lcgd, maar raet raodcwcrking van hc,t: bcko.ndo r,ic:çk 11 VERONIC,\ PANTY'S 11 zullc:1 
do do.r.ics uit r.ioeton ranken, wie z'.ièh raae;. noer.ien MISS PllNTY. Veril.or gp.ran,loo~ i; 

VERONICA voor iedere doolnemcndc spoelster-een paar panty's gratis. 
Hilt U nog racer weten, wat er cleze J.ag 1,aat aobeurcn, koJD dan naar. onze vol•l~·'-: 
om J.1,00; µur begint ,lo eerste woJ.strîjcl. Declnèracndc verenigingen ~ijn: 
.~.D.O.:.~i.Wl'.19., Flnraingo's, G.D.S,, St,Hippolytus;'.Lyra, Uilhelraus·, Lens. 

Zoals.tu:: zîet, U hooft.' zich nio,t te ;;:ci-,mlon Uezo' dogen,. 
' ,;, . . . ' Hot Pinksterko;i toe, 

rf.OGRAMMA .1 e EN 2c .. PilfKSTERDAG SENIOREN. 

·~c Pints.~!l.I!l'!!:~:.: .. Lens Voteranon-toornooi 
· Aanvang: 11 .00 uur. 

,.. Poule, A, 
11 .oo uur Lens - o.n.s. 
11,45 uur Velo - Lens 
12,30,ui.tr, .. O,D.S .. - Velo 

13.30 uur ;No' s 2 Poule A 
14. 15 11-ur N.o '.s 3 Pcule A 
15.00 uur No',s 1 Poule A 

on 
on 
en 

Veld 
2 
3 
2· 

Fin11],es·. 

B era 3e· en 
B or,1 · 5o en 
B era 1e en 

ZIE PUBLIKATIE, 
• 

· · Poule B, · 

4o 
60 

v.v.p•, ·-. B,M,T. 
Vrèdonburch .;. 'V,V,P,':. 
B,M,T, Vrcdenburch 

pléiats 
plaats 

2o plaats .l,; 

•• _, f 

Vcia.'' 
'°)'· 

' . 2 ; 

3 

Veld 
-2-· 

J 2 
2 

., 
·'.' ( ) .,,_;. 

'.·,::·. j)o vol1,end~. spelers word.c1: hiervoor iii tgonodigd: 

II,Suikoi;,. (11-), W.Suikor, J.Ras, J.IIeynóri Sr., J,Ricraon;·H:·c10 Groo=t,·P.Schulton; 
11,Michols, F.v. Dijk, J,Vcrhocf, C.v.d.Beck, 'M,Eysberi:;en, J,Rooduyn,·J.v.d.K;;1a~._,, 

' R,Becker. 
Leider: Dhr,Fr.Straathof, 

. :·;,.; - '.1 __ 

·•-- ---·~-, ·- --•--7 :. -- -- ... _ . ..:.-
. ' :vo wedstrijden cluren 2x 20 minuten en staan onder leiding van de hermi-"P.Bak<f'_;_::;, ··· -

G,Bezo• bin'.'.er, G,Hoek on L.P.v.d,Lans,,·, 'r. :·· · · · · · " 
1 

2o Pinksterdag: toernooi Sportvoronie;ing "Pu,ttorshoek11 voor spol.ers,:van "f8--2?. 
li.anvan1s: 10.00 uur. ,. . ' . , , . . · · ' 

;,ndcro deelnoraende verenigineen: Katwijk, Cromvliot, Ncptunu,:i .cm Heinenoord .. 
. ' -. ' . .. .. . : ·• . f .. Proe;rnmraa: 10.00 uur Lens - Katwijk ·•:,., 

11 .10 uur· ·Lens .-' Ileinerioord .. -., -

12, 55 uu;r Lens - <:Jrora-rliet. 
14.40 uur Lens _;Neptunus···· 

Z,:, wordt e;ospeeld in 2 .poules. Do dcelnómoré aan dti aiici,:iró 'poiïlo zijn 'hela·a::, :.,:ê ;' 

-· . _, 

. .. ; . 



ons niet bekend. 
:.Jr worden 2 finales gespeeld voor do 1 o t/ra 4o plaats, 
Do volgondo spelers wordon hiervoor ui tgenodigJ.: ,. Il, IIoofno.gol, II.v.d,Wilk, H.v.Boyeren, Fr,Dissoldorp, Ch,Bloks, A.IIoek, J,Bortens, ,r.Kouwenhoven, Th,Boor.is, Tr,Resodihardjo, J.de Jong, J,Colpa, J.Zoun, J,Vorheugcl., Smaonkorast: 8,30 uur ingang Lens-torr0in. Leider: Dhr,G,Cooraans en v.d. Wilk, 
Till.,g-LENS TOERNOOI, =============-===== 
Ondanks, dat het eerste veld in reparatie was, r.io6en wij toch wol sproken van'twoo sportiove on prettige dagen. 
'.lr uord over het al1,oraoen vrij goed vootbal 1,espeeld op do twee volden, d,io tot Gnze bosohikking stoncl.on. 

1o plaats D.II.L. .. ' In Poule A eindigde op do 
2e " Soheveningon 
3e " Rijswijk 
4e " Wilhelraus 

In Poule B eindit3'de op do 1e plaats L0ns · 
2c " Vrodonburch 
3e " R,V.C, 
,lo " Velo 

.J,II.L, en Lens r.ioeston toen aantreden voor do 1 e on 2e plaats: deze wedstrijd oindigde in een 1-1 stand, wat toen inhield, cl.at or strafschoppen r.ioosten worden '.·o:1or.ion, ·nolaas Lens wist raat eoen nogoli,jkheid or óén in tekrijt3'en, daartoisonovor stond, cl.at. ));!I,L. er twee benutte, 
ë)o oinds_tand was als volt3't: 

1 0. D.!I,L. 5e, R.v.c. 
2o. Lens 6e. Rijswijk 
3o, Vredenburch 7e, Wilholr.ius .:.o. Sohevonint3'en 80. Velo 
:fon woord van. dank is ·toch zoor zeker op z I n plaats aan eon ieder, die aan hot wolslacron van deze twoo cl.agon inclu;,i.of fè.estavoncl., die ovoriaens bijzonder aozcllic is 5oweost, hebben raeogoworkt, .d~ doeln.er.iende vorenit3'in5en raat hun leiders, schoicl.i:;rochtors, E.H.B .o;, personeel achter de bar en niet to ver15oton Oor.i Nico on .-~:,r.v/d Wilk. ,. '" · 
Golukkicr, dat wij .op deze c10nson altijd eon beroep hebben kumm doen. Naar.mals onzo dank, 

' '.L'.T DACHT JE l/AT , ••••• 
. •' ~- .. . .. : . ., ·-~ . '', •'·• 

- or a.s. Pinksterweekeinde aller.iaal te doen is. Zondag hot Lons-veteranontoornooi on r.iaandaa het "Miss Panty0 evcnor.iont, :.: : 
Frans Disseldorp ii.an do JukotafoJ~:aóo'f;Y::·. , 

- no doden raot de redaktionolo cro9dkourint3'? .. :Qoze 13'avon wij aan Gona 3 en B,M,T,3, "· Bon Osse doet? Doze. voetöai t · al 3 .,dagel). !ilet oen eoknousdo teen, Bijt on Bèn. - Dat er voor de lo.-::,oro elftallen eoen belanestolli:ris bi,stond? Nu, dat is holor.iC'..al niet waC'..r, want af1,elopen donderdag (IIoriielvC'..artsáag)· konden wo velo prorainonto Lonsers bij hot Voló-toornooi voor B 5 ontraooten, De namen van de prorai~onton zijn ons ontschoten, ·raa= hot viel op, dat, zij wol ~ raeè,r bélanestellin;3 hac'.-cl.en voor de. tap, . 
or raaandaB' _r.iet do pon van de "invallor-redaktour" .eobourdo, Deze werd door do oen of andere onverl:ic.t eestolen, Hij vo:r;zookt de dief drin;3ond deze parkor-pon terue te bezorgen, ·,,,. •·. "· ·" '" 

~ ;cOGRilMMA JUNIOREN,. J;'UPILLEN on WELPEN. 
;ic.::mdag 3/6-1974, / 
•11 .-- uur Lens 1 - N ,K.S, .toó~no~i te Ou<iowator. ··\,;: 

~·~,terdag 1/6-1974, ,:t 
1.~. -- uur Lens A. Kotfü. - V, V. Den Borai;ie 1-. •, 
10.-.. - uur Lens 3 - Dolfia tbofnooi ,, Mozartlaan,Dolft, 
'!,~.~- uur Lens B,Korab,12/14 - V,V,Don .Blin:n]!ol 
·J,J.- uur Lens 9.. . - D,S.V,P, toernooi, Sportlaan, Pijnacker 10.-- uur Lens B,10 Kor.ib;- idera 
·10. -- uur Lens 11 - Dolf ia toorn ooi, Mozartlaan, Delft 
1C.-- uur Lens 13 - Rijswijk toernooi, Schaapwog, Rijswijk 



10,-· uur 
10/-- uur 
10.-- uur 

Lens 18 - Dolf ia toGrnooi, Mozartlaiµi j Delft 
L0ns 20 ) 
Lens 21 . , ) 

io.-- uur Lons Komb.22/23 ) 
Rijswijk to0rnooi, Schaapwcg, Rijswijk•: 

Donderdag 6-6.;.197 4, 
18;- uur Rijsw:i,jk - Lens C,Korab., Schaapwog, Rijswijk 

PUPILLEN -WELPEN. 
9,30 uur Lens p·1 
9. 30 uur Lens \f 1 

16,-- uur Lens W 6 

.',FSCIIRIJVINGEN: 

- De Musschen toernooi, Rotterdam 
- idem 
- Die Ilaghe 4, 

Schriftelijk: v66r vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G,v.d,Stoen, Nunsp0etlaan 303; 

Telefonisch: vrijdagavond.tussen 18.45 on 19,30 uur: 
A pij dhr.J,Tiop 1 t0l. 94,41,59 
B Ilub,gebouw, tol .66. 13. 14. ' 
C bij dhr.R,Beokcr, tol.55.94.77, < 

Pupillen en lfolp01:: Klubg0bouw, tel. 66. 13. 14! 

DE OP S T.E L LINGE N: ============================= 
Elftallen te,gen V.V.den Bommel: 

LEHS A-Korab.: rr_.v.d.Bll.'oek,. Ä,dc Groot, R,ITèerask0r~, R,v,Hoek 1 J,liollink, R~v.Lt~
xentburg, P,Moy<ir, G,v,Gessol, P,v,Rijn, J,Slabbers, M,y~Wassum; 
P.do Wolf, P.:Eloo• s. Leider:· Dhr.A.nlok. "* 

LENS Korab. 12 on 14.:. 

P.v,Dorabur5 , TI,Uding, II.Coli, P.v.puyn, P,Blora, C,Lipman, 
R,Wijsman, L,Lejow·a=, D.v.d,Z.~an, W.Gro0n, R.Kloywegt, M,do Grott. 
Loid0r·: Dhr,l:I.Bijst0rv0ld. . . 

. . .· . . i . . . 
:.TTEtrTIE: Er zijn divors0 korabinatics saraongesteld, dus kijk go0d uit naar 

de opa tollin(l'eii. · · 

-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--o-o

Toernooi agenda 
Zatordaa 1 juni 

IJa=dag 3 juni 

DSVP·,t.oernooi to Pijnacker voor Lans 9 on 10. 
De Musschon toornoói to Rotterdam voor pupillen on wolpon 1, 

.Rijswijk toernooi· te Rijswijk voor Lens 13, 20, 21 en 22-23 K01.";. 
]elf.ia toernooi t0 Delft voor Lans 3, 11 en 18. 
NKS toernooi (finales Dist:dkt West II te Oudewat0r voor Lóns 1, 

. 
~=-==========-===-

a.s. zaterdag 1 juni DSVP toernooi.t0 Pijnacker voor Lens 9 en 10. Aanvang 10,00 ·,· 

Procrararaa , Lèns 9 
10.35 uur Be Fair 
11 .45 uur .Die llaghe . 
1 2: 55 uur Dtino. 
14,05 uur· DSVP 

,: Lens 10 
·Die rraghe 
De Fair 
DSVP 
Duno 

Lens 9: A.v. Velzen (2x), A,de Kok, P,Perreyn, E,Làndraan, R.v,d,Laan, M,Wol tors, 
A, 1 s-Gravendijk (2x),. S,Drard, P,llop, A.v,Kleef, o,norst, è,Sohonkels, 
Sàraenkorast: 9,00 uur Lcns-t?.:L'rein. Leülcr: Dhr,Reuver, 

Lens 10: R._v.d.,Kruk, J ,Lausbcra, · J ,Lustenhou;1 er, M,Peporkamp; L,Roesink, J ,v ,Rijn, 
J.Brongor~ J,Drochard, R,!Iofraan, B,de Niet, E,v,Luxcmburg, P,Dovilco, 
Samenkomst: 9,00 uur Lens-terrein. Leider: J,Mouioraan. · 

-a.s. zatorda_g 1 juni De.Mtisschen toernooi te Rotterdam voor pupillen 1 en wolpon 1 

Terrein: Oldegaarde. 
Aanvang 9,30 ~- -

Prograraraa 

_i'upillon 1: 

pupillen 1 welpen 1. 

. Nog niet bekend. 

M.v.Zwol, L.Janraaat, R,v,d,!Ioek, A.v.d.Burg,' R,Groen, F,Rens, 
R,Lover:j.ks, M,Moerman, F,Lekahena, M,Veenrami; J.v.d,Nieuwenhuisèn, 
R,Michels. Samenkomst: 8,oo. uur L~ns-terrein (auto•s~. Leider: 5 



---
Paul v.d.Stedn'; ·,' '• 

l!:9lpen 1: M.v.d,Lans·, 'M,v;Adricheci, E. V_alontin, R,de· Jong,' j ,Odcmkirchen, R,Gr~,Y-1, 
L.v.Rijn, P.Pronk, E.Eykelhof, B.H0emskcrk, R.v.d. .. Hook, .W.Colprr.· •"·-~" 
Samenkomst:_ 8.00 uur Lens-terrein (auto's ?), L0id0r: IIans _Zoun!., .. 

a.s. zaterdag 1 juni Rijswi;ik-toornooi voor Lens 13, •. 20, 21. en 22/2-3·:-11.;;_j;:va~G ~/. · ~--. -
' 1 .. Programma Lens 13 Lens 20 L0ns 21- _. · ·· 7 .. _, _ .. 

10.00uurVolo 11,î5uurRijswijk 10.00ûurvero ··., 
10.50 uur Rijswijk 13,55 uur El.Zwart 11.15 uur Rijswijk 

Lons 

13,30 uur :Jl.Zwart 1.t,45 uur Vred0nburch 13,55 uur··Bl.Zwart 
14,45 uur VroJonburch 16.00 uur Velo 15.10 uur Vredenburch 

13: M.v.Zwodor>, R,Zqtz, II,Wubben, C,Harland, 
R.v.d,Boo,:;aard, R.Blank; ·Ii;v.Leoden,, 
R,IIopponbrouwors, M,Jansen, n.J .v.Eldo...:·. · 
ron, -R,Sandors, R,iloonskork. · 
Samenkonst: 9.15 uur Lons-torroin. 
Leider: B~Os3e. . . : C 1, .. \,, .. . . ,. 

Lens .22/2.f. - ·-·····• - . _··· 
10.25 uur Velo 
11.15 uur Rijswijk • 
13,55 uur Bl..Zwart 
15. 10 uur Vr0d0nburch 

; • '• ,I"• 

!,•)-::tS 20: 
- -· . ' • " ,. .,- •. . •- 1 • : ,.. .. , 

M.Dossinll', JI,v.Dijk, 'II;tGr Ilarki E·,!Iofman; ll,!Ioutr:wn, R,Janson, 
T.King, S.Krar.ior, J,Kloef, W.ter Laare, J.Prins, JI.Zonneveldi R,PQ()'1i_o,~'è 
Samenkorwt: ·10,30 uur Lons-torrein. Lei,ler: Dhr,R,Peters. · 

- cns 21 :_R,Aarlo, .P.Bakvis, F,Bam:ian, G.Boon, E,Frank0, P,do Gier, F,Mos, , 
·-- --- • , ,,,, ,•.' • > ,. ~ ' • • .. " ... ,. '·. , .. 

R.Notelmard, M,Rovo!'s, R.v,Viorsen, G.Jansen, R,Stravers, W,Lucasson; 
-Suraenkomst: 9.15 uur ·Lon~-terrein- Leider: -Dhr,W .v.d;·Toi. - " ' 

TJDllS Komb. 22/23: 

:,c.s. 

. '· 

P.v.él,Bè'Dck, c.cocmon, L,d0 G:i,u;y:ter, R.de !Iaan, R,Ieperen, J,Kok/'' . 
R,KleyljerG, 1.:v.Lu..-v::eraburg, T.Plugge, J.Vogol, B,Nieuw0nhuizèn; R,Dric:m., 
ILErkéiens. Sar.ienkor.1st: 9.30 uur Li:ins-torrein. L'eiàer: A.BannÎng. . . . : 

zaterdag 1 juni Dcalfia toernooi a= de i,!ozartlaan. to Dolf'\;. voo.r Lens 3, 1: 
18. Aanvanll' 10.0~ uur .• · 

c.:1 ' 

:e:Po5rut1C1a. .. -:e.- ___ ... 1.0ns .. 3 ... 
10. 50 uur- Schevoninffon 
12.05 uur Delfia 

_Lans. 11 ,.. , 
10.251 uur Beorse Boys 

Lens 18 

13.30 uur Lyra 
16,00· uur Boo;s·o Boys 

1 •i • 40. UlJ:r: Sol10.Yel.'l;i,!').gon 
12.55 uur Lyra 

1 Ö. 25" Beerse Bo;,s, 
11,40 .Schovenin;''c ·. 
12.55 Lyra 

.. •·, . 13,55 uur Dolfia 13,55 D0lfia 

R,Bërtens, G.Bloks, A.!Ieynen, C.!Iooll'hior.istra., R;I!ulsemans, A.Klei11e1:,··,, 
G.Lelieveld, l,!.Magnoo,' A.Mul.derj B,Ruiterman, F,Ve0ren, J,-v.Velzen, 
R.Verbarond::io; A,Brouwer, W,v.d.Lindcin. . - · . 
Saraonkorast, 9 .oo uur Lens-terrein, (bror.1r.1er) ,. Leider: F .Flunans. 

q ,Bo,ühóuwer ,: IC. v. d,Ende ,. R,Leyn,. l!!.,l,,99Y-1'4.0.•~!g,4i<è!!,,' .... '!' ,X, }!a;rs,!i,,.)l,.Y!ë tl __ 
Meor, K. Y. d.!foys, M. v. d.l·!eye, T.H. P:::-ins, J. v.d. Wel, P. de Haas. . . 
Samonköm:rt: 9,ÖO uur Lëiü/'-'tc\°rrein (per fiots/brorar.iorf.- L-eider: W ._Kouwe:· 

-;,':'2_s~: II.du Chatinier, A.Maas, R,Percira, T.v.d,Tol, II.Vink, R.v,Eijk, I!,JI01,_pc~:· 
brouwerG, F'.Sohol tos, A,de Jong, J .EnG0le, D,Pronk, Th. v.Luxembur(i',' 
P.v.d,Bure. §9:nenkomst: 9,00 uur Lens-terrein (por fiets). Leider~ J,Co:!."> 

:::, maandag 3 juni HY..Sto_o:t'nooi (distrik;tsfinale Wo.st II) te -Oudewater (Unio-,to:=--• 
· ·. ·,Ï·o:i,p,-), vo.or ,Leno A 1--komb,, •Aanvang: ,.11 .00 uur. · · ' · 

·· ,:1s A 1-konb: ,Lv.Velzeri· (2x), 
0

L.Tiaa6n;in;Zöi.l..>t, G,TI0=0len, J.cfo !Iil.st0r;- ·: 
··, · • •/J.,,Schnei,do:t', A,Böesek;en; J,v.Ri'jn, R,.v.Hoort, M,Ileynen, A,Jung-, . 

. ·'· '·· schliicër, E,IIocJ11J15eJ., A. 's--Oravendijk (2x), L .• Koning. · , · . 
• .. -,:--ogramr . .1a.: ni0t bekend.. ~ · ... - ~ . , ..... ' -

:luolnoraond.e -.rc:ror~îeiJ.éO!.Î.g_ R"K.A-V._V,!_,. Ve~o, -~-.9:lJ.~.,. Y .. •Y.•.f;•~t·Y.~.Y~ê.~~-•., .M ... M•Pc..;._ 
:_ ~ H.S ~V .. ·or SOcc:e:r ·noys, Unio: _,, 

j]:·-11cnkomst:"' 9 "00 uu:;.·; Lcns-tcrroi:'l. . ' 

)~nderdag 6-6-1974, 
i J,00 uur Hijs,;ijk - Lens C,kor,ib, 

CI?_fl telling: 
Soh!lf\pwog,. Rijswijk. 

li,v,Lo0'1f A,Ova:pgaauw, ·R,,y_.-çi..I:Iook, ·C,v,Bock, R,Loveriks, R,lhcho1_:i_r 
R'.Vor;itciocr., <:r ;y.d,lTiouwènhuison, P.,Lc>lievold, J ,Riemen, L,Jannae.t,, 
R.,_BPn,. 1i ,Vdleni;in, Sai.1onkor.1st:· 17., 15'•uur Lens-terrein. Leidor: ' -~='--"-- ··. ' . ~ . ,. 



Zaterdag 1-6-1974- · 
'16.00 uur Lens W 6 - Die Haghe W 4. 
Opstelling: W.Donok, E.de Groot, M.Groenowogen, E.Jager, M.v-!Ioudt, A.Koks, 

R,v.Ovorvost, II.v.Reouwijk, E.v.Santen, J,Sohuemie, J.v.d.$piogol, 
M,Sohobbe, G.Verhaa.r, A,v.Bl~tterswijk. Leider: Dhr.do Groot. 

8=juni=Kwiek=S~ort. 
Op zaterdag 8 juni organiseert Kwiek Sport een feestavond; Alle Lens-leden tot en met 18 jaar worden op deze avond uitgenodigd. Er komt con band, zodat de danslustigon onder jullie zeker aan hun trekken zullen komen,. 
Kwiek Sport rekent op oen erote Lons-opkorast, De avond begint om 20.00 uur._ 
NIEUWS VA1'T DE Dl,CO, - Kaka. Vanavond (woensdag 29 raai) spelen onze clam'es oen vriendschappelijke uitwcclstr:.~l tegen Celoritas om 19,00 uur. Aanwezig bij Celeritas om uiterlijk 18.30 uur. Dit is tevens oen goede trainincr voor het toernooi, dat do Lonsdames hobbon op maandag 3 juni, 2c Pinksterdag. 
Do dames, die aan dit toernooi deelnemen, 
Hary, Ingrid, Adèlc, llncroliquc, Annemiek; 
Zij worden die cltJ.6 om 10.00 uur verwacht. 

zijn: Botsy, Ria, Marian, Moes, 
Marja, Bernadotto, Carolien on A@loo. 

Coach: J ,Mouloman. _ 
Poule A, Poule n. 
liippolytus G,D.s. Wilhelmus Lans 
Flamingo's A.D,O. Lyra Duno 

]Ioo onzoc dames in de kompeti tic zijn goëindigd, is uit de hierondor vermoldo ·st·: _-. af to lezen,· 
1. Ccloritas 
2, Lons 
3, Sop 
-1• Postduiven: 
5, P.D.IC. 

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. G.D.A. 
7, Duindorp SV 
~ •. IT.van llolland 
9. ,D.z.s. : 

16-6-4-6-16: 
15-7-1-7-15: 
15-2-4-9.,.. 8: 
14-0-0-14-0: 

20-11 
26-1] 
10-20 
0-66 

Vervolg' B 1 - story (slot), De zo belangrijke wedstrijd togen R.ir.è. ·word op 19 januari (l"ospecld en gaf con superieur spelend Lens te zien, Het werd dan ook2-0 on Lens stond alleen aan kop (versltJ.6 zie Lens-revue no.25-23 januari 1974), ·ook de volgende 3 wedstrijden werden gewonnen: D.S.O.(uit) 3-0, Velo (thuis) 4-0, '.Tos tlandia (thuis) 4-0. R, V, C, was in tussen door 2 maal e;'cli jkspel op 4 pun ton o.c. torstand geraakt, maar V,U,C, was 1 punt op Lons achtergebleven •. Op 9 maart zou ,:an rle wedstrijd tussen do 2 koplopers Lons en VUC op het Lens-terrein worden (;Oopceld en zou de kompetitic zo'goed als beslist kunnen worden. Maar dit gebeurde niet, Het bleef in oen spannende wedstrijd, not als in do vorigo ontmoeting, 0-0 on hot verschil tussen beide koplopers bleef gehandhaafd. Tccrcn DHL liet Lens hC'~ erbij liggen, want het speelde 1-1 'en doordat VUC won, kwamen beide plcc,son sanca bovenaan te staan (VUC raat oen boter doclgcmiddcldo). Togen Quick word mot 3-1 ·couonnon (uit), maar do week d.:,,arna slocc de schrik door do Lons-gelodoron; B 1 spoelde uit 1,;elijk toean VCS (2-2). 1 t Was dan ook con pak van i0dors hart, toon bekend werd, dat ook VUC Golijk had Gespoeld. Do zaterdag voor 1e Paasdag had Lons vrij i.v.m. con toernooi op do laatstffonoomdo clag (hi0rbij groep E 1 de 1o prijs not beide handen vast), VUC won die zatordacr,, zodat Lens 2 punten aohtorstoncl, ~io.;o::.• uol mot con wedstrijd minder gespoeld. Bij Lens waren allo oeon nu gericht op RVU, dat VUC do volt;endc zaterdag zou ontvangen. En ja, hot werd oon gelijkspel. Lens won op dezelfde dag thuis raat 5-1, zodat hot vanaf toon weer alles in ci(l"on 1:-:.n,l ,1ad. VUC won hun laatste 2 wedstrijden, raaar ook Lans won do 2 na- on 1 na la:,t::.'.o uodstrijd toGon Rijswijk (uit: 2-1) on Velo (\iit: 2-1). VUC was uit(l"ospocld on h.:,,aldo uit 22 wou.strijden 36 punten. Lens moest nocr 1 wedstrijd spelen, t0rwijl · c·' 1 punt achter stond op hot uitgespeelde VUC en di0 laatste wedstrijd moest in het ;;uidorpark to1:son ADO worden (l"Ospoold. Lens had voor de wedstrijd behoorlijk wat o_ -(;okropto zenuwen. Do laatste instrukties waren kort toveren door leider/trainer ïians Zoet op ieders hart gedrukt on Lens bogen de kampj,oensmatch. Hot had al c~;1:1: ' i.1 do go.ton, J.at ADO ook niet alles kon, ook al was hot sterker. Hot was Ton 1s-C..:,_,vo11dijk;- die na eon kwartier uitbrak on 1-0 scoorde. Ontzenuwd door dit doelpunt ~·inc, Lens uit.crraatc zel:fbehe0rst voetballen on oven lator scoorde Lens tot groot _ c-n,>05cn .van hot in . .crotc gotalon OPGokomon publiek (bedankt!) via Aad van Klooi', cl.'.-: ::o. goed voorbereidend werk van Bert do Niet, keihard in do hook knalde. lfa rust :·:·. · .'.'I'JO do moed no(l" niet op(l"o(l"evon on hot W'.lS in do 2o helft bijna konstant in do a:,:-'..:'11,, doch tez:mon mot con torum:;otrokkon r.iid,lcnvold wist do aohtorhoc:lo hot stov::. 
wordt vorvolcrd. 
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' DE LENSREVUE 
p 

• Wcokb.lad van de V?otbalvoroniging Lonig on Sriël ., 
::.:··.::._ ... - . 

0 F F_I_C_I_E L_E ___ M_E_D_E_D E L_I N_G EN ---=---------------------------------------
,~LGEMENE LEDENVERGADERING 

Do datum.voor .do oorste Algomono Ledenvorgadoring, waarin álé agendapunten 
nooten zijn opgenomen: 

- bespreking gevoordo beleid 
- bespreking te voeren boleid 
- vaststelling b'egrciting · 
- verkiezing bes'tuur . · 

' 1 • •• 

ir.: vastgesteld_:op maandagavond 24 juni 1974; . . 
Ieder soniorlid en allo A-klassors ·worden verzocht dio avond acta do présonco .. 
to goven. '. · · 

1Jo a1sonda wordt binnenkort gepubliceerd, terwijl do toelichting op de agenda 
• tijdig tor beschikkin_g zçil: zijn. 

HIEUllE LEDEN 

1027 D.IIus. 
1028 E,J.M,Abmorlann 
1029 G. W. van nallogoyon 
1030. E,P~A.Coret 
1031 J. i, ,Elz.erban 
1032 · W ,II ,Donck· 
1033 J.G.M.van Koster 
1034 R,Poek 
1035 ~i,A,Schenkels 
1036. · M.nres 
1037 · R,L,G.Nelisson 
1038 J.G.Altona 
1039 · A.v.d,Meulen 
1040 A,van Kuyeren 
·1041 J ,A.Groothuizen 
•042 T.Resodihardjo 
1043 P,C.Ooms 

nr BALLOTAGE 

1?. D. Al_blo..s .. 
R,E,Alblas 
:uvan Os 
E.G.A, Casteloijn. 
:,,Îll·,M,Wind 

04,03,53 (S) 
15.12.65 (w) 
06:..10.64 (w) 
15.06.66 (w) 
07,06.62 (P) 
24.03.66 (w) 
16.10.65_ (w) 
02.05.58 (n) 
29.05.61 (c) 
07 ,02,56 (A) 
10,06,57 (A) 
30.04.59 (n). 
20.09.58 (n) 
18.03.55 (s) 
04 •. 11 .47 (s) 
0_1.12,53(S) 
14,06,52 (S). 

. . 1 
. Wolvc.mrado \26 Den Haag 676132 
Oosterhosseionstraat 293 Don. IIaa.g 66.8507 · 
Lonnokorstraat 37 Don Haag 298.655,. 
llengololaan 589 , Jlen Haag 671096 

. Moppolrado 8 Don llaag 669158 
Melis Stokelaan 2482 Don ilaag 677023 
de Rade 15 . · Den IIaag 669769 
do Rade 45 · Don llaa.g 676506 
Woo!:).s;:tode 90 .. Den Haag 677103 
Arnold Spoelploin .207 Don llaa.g :2539:;-;-
Willom Droospark 212 Don IIaá/s 32,~.)C'. 
Prins- Willomstraat 7 . Den Haag 550.;2·, 
Loy;iog 657 D.en Haag 66133.; 
Cromvlietploin 78 Den Ilaa.g 
Magnoliahovo 8 Kwintsheul 
Zonneoord 82 Den Haag 
Sche.operstraat 88 Den-Ilaa.g 

• ·, 

01742-502; 
676017 

Melis Stokelaan 1017 Den Ilaa.g 673336 
Melis Stokelaan 1017 Don Haag 673336 
Schaarsbergcnstraat 182 Don Ilaag 653986 
Schevoningsebos 85 Zoetermeer 67520~ 

I~ .A.W. Wind 

05.03.59 (JJ) 
09.05.60 (c) 
25 ,04.57 (A) 
29,05,62 (P) 
24.03.65 (w) 
08.09.62 (P) 

Ilertenrade 93 Den Haag 290957 ..... 
!Iortenrade 93 Den Haag 290957 

.rnnESWIJZIGING 

G.T.w.v.d.Lann naar Landréstraat 343 Den !Iaag ing,ill-'74, 

KLUBGEllOUW · 

lîograaals raaken wij iedoroon erop attont, dat hot klubgobouw vanaf heden alleol'.l 
noe op· maandagavond voor de komraissievergaderint,e~ Or)_; voor allo., andere belan,:s
ctollend.on zdl zi jri geopend. : 

JAl;JIT,IJKSE FEESTELIJKE KOMMISSIEAVOND. 

lict bestuur ondersteunt gaarne do uitnodigin,J, die allo kommi.ssieloden en. over:. . 
r.1odewerkèrs hèbbon ontvangen voor do jaarlijkse kommissieavond op zaterdag 15 . 
juni a.s. Wij hopen, dat iedereen dozo avond voo:r:: L_ons vrijhoudt. U bont van ):::: 
u0lkora. 

in TERIM1L • 

,i, 

Er zullen a.anvoerders of trainers zijn, die nog bal;I.on of sleutels· in hun ho:3;.: 



hebben.- Lv,·111. :icnyontarisatio van het huidice n_atoriaal vorzooken WJ.J U alles, 
wat Lens--'l;oebe-h-oort--a-.-s,- naan-dag" in- to--lovoren -in -hot -klub,;ebouw.- ... , __ 
BESTUURSFOfil,!ATIE 
Op de laatste cbestuursvergad.ol"irtg hebben do herGlll de Bruyn (ln Niouwonhuizcm 
r.1ode15oàee-ld,--tla t.- «ij--volt,-end---iiaar-hun, bestuurslidmaatschap niot -kunnen---konti-. 
nueron. Hot bestuur beraadt zich noraontool over hun opvolging. 
LilTSREVUE 

- Do Lonsrevue zal i.v.m. vakanties dit jaar niet verschijnen op 19 cm 26 juni 0:1 
op 10 on 1 î' ·juli. · 

DE TEGENSTANDERS Vl\N LENS 1 • 

IlOODENDUilG (leiden) Piet Roezen van hot Schiedamse DIIS hoq_ft 
L?C (leiden) niet meer uit Milaan over to vliegeq era 
VUC (den haag) ZJ.Jn klub naar de eerste klasse to helpen. 
Hilholraus ( voorburc) De derde wedstrijd in de nakorapoti tie or.i tweo 
DIIL (delft) proi;lotieplaàtson tussen DIIS, EBOII en Spartaan · 
;::EllXEs •; (rotterdar1) 1 20 hoefde niet racer te worden gespoeld; na èo 
!UON · (rottordara) tweede wedstrijd viel Spartaan 1 20 af. Dac.rr.ice 
HOV (rotterdar.i) - kwara ook aan hot vliogensvluecro vootbalbosta"-'1 
DIIS ( schiodar.i) · van Piot· Roezen .oen eind, want __ zoiets.valt 
:sJJOII ( dordrech1.) voor een amateurklub financieel niet mee. De 
Zl-rIJNDilECHT gevaarlijke spi tsspoler zal niot r.ieer- voor ... 

_ · DIIS uitkomen. Nu is dan ook eindelijk hQt de-
finitieve lijstje van tccrenstanders -van LEtrn 1 bekend. Dat kan komend .seizoen· 
oen -hoogst interessante korapoti tie wordon. Over do kraohtsvorhoudingen kunnen iro ; 
6oen z"innie woord zoeeon. Hoofdklasser RVC, die op IIaraelvaartsdae nog .do.or LEUS 1 
r.1ot 3:-1 werd verslagen, heeft 01,enschijnlijk nogal. wat nieuwe togenstandor.s van 
LEl':fS 1- ·verzwakt. zo word door nvc araatourintornati.ona.l Jan van dor Leek .van X:r~ · 
xos aani;etrokkon, evo.nals Do Klerk van Roodenburi;,. IIo.t VoorburffSO Wilhel.raus ho,,,~-;; 
zich ook danie geroerd op de ar.1atourraarkt, terwijl. ook in hot Rotterdamse hot n > · 
dico is gobourd. Of _dit voor do botrokkon klubs ook .in a'Lle gevallen ver.st.or:ü,1':: 
betekent, blijft voorlopit, eei:i open vrallff,, LENS hield .zich, zoals do laats;to J~--
rort_ aebruiko],ijk, wat afzijdii;. Hot afl,elopen seiz.oon hooft aangetooncl, .J.a,t LBJ:"; 
desondanks een rol van betekenis kan spelen. 
_",FSCIIEID VAN DIIR. en MEVR. IIIERCK. 

. ' Ha v;i.er jaar de _zaken bij Lons achtop de bar to he)Jbep behartigd,, hobbon_ M,ovxcu:1 
on Mijnhoor Hierck afscheid ,gener.ion van onzo veron_igip13. Vier jaar lang hebben 
"Joop en Sjaan" voor_ ons klaar gestaan, .voorar op p.e µaandagavond, dan l;i.open z~-~ 
van koramissietafel naar kommissiotafel ara_ oon ieder to voorzien van dr?llk on/of. 
etenswaren. Niet to verffeton, dat zij ook 'do inkoop verzorgden. Eon taak,. dio v,:o~ 
tijd heeft gove_r/l'd, De rodak;tio do.oht naraens hoel Lens -to kunnen sproken, als 
Joop'o??- Sjaan lanas deze weff raoffon bedanken voor de p;r-ettil,o s-amonwerking in.dor· 
eolopen _ jaren •. :·- Rodaktio •· 

n:::::DEDELINGN.-T VAN DE SEKO; 

TI.II,Aanvoorders worden vexzooht do hèn v'ersti-oktc ballon, pomp en vlagcren volc,0:1-'c 
weck maandag 10 juni bij de Seko in het Kluffebouw in to leveren. _ ·---· 
L:i!:GITIMATIES: Mot hoi OClff op.het a.s._ seizoen_ vorzoçkon wij:-do Seniorledçm.h1_m , 

spolorskaarto'n to kontroloren. Indien dozo op korte torraijn droi·-:
cren to verlopen, is hot zaak zich zo spoedig raoffelijk to laton 
keuren on do keuringskaart mot pasfoto zo spoodig•raogelijk toe to 
zenden aan Dhr.Ch,Blo!<:s, Zoi;mooord 85, telof. 29,28.38. 

Do Sportkeuring in Don Haat is i;ovesti0d: Westerpolikliniek, 
Goudenregenstraat 58 •. ' 

Inschrijving kan ·goschiod_en door per. giro · Fl. 8 ,- ovor to raaken op l,i;ronumraer . 
73.73,15 t.n.v. Medische Sportkeuring, Den llaD.ff, 
Hot Sekrotm-iaat is govostigd Bol vódèrowog No .1 , Den Ub.ui;, tolefonisoh to "bóro• ;f'::, 
elke dinsdag en dondordD.ff tussen 11.00 on 13,00 uur op nuraraer 54.46.41, 
nTERANENTOEilNOOI OM DE GOLDEN CUP, 

_.., '.'oderora is _hot_ ·Dordroohtso O.D.S. crin ffOSlaagd do Golden Cup raoe naar huis to ~ 
~ .. ,. . 

, 



:1 cmen. Toch gaf onze buurman B.M,T\ zien· pas na: het nemen van. twee serios straf- · 
schoppen, nadat de finale in 1 "-1 was geëindigd, g.ew. onnen,: , 
~;.et was een bijzonder geslaagd toernooi, waarbij vooral het weer en 40 _i;;ezelliG -
lleid het niet lieten afweten. Onze dank 15'aat· vooral uit naai de···heron' .. sehoids
:.::·ochters v/d Lans en Hook, welke horen er niet togen op zagen-een dubbel aantc.l 
·,cûstrijden to fluiten, omdat twee kollega's het volkomen lieten afweten, 
on~o erevoorzitter Dhr,H,rroukes reikte op do hem,bekende•wijzo mot con toepassc
.1 ijk woord na afloop de prijzen uit, 
De, andere vereni15in5en eil!die-den als vole-t: 
J.., plaai;s, v.v:io.'' , .·5e pl~ats .Vred<.mb~rch 
,te plaats · Lens · 60 plaats Velo 

~<:_!);S op het . toernooi bij Puttershoek, , • 

Op schi ttorende velden,• raaar bij règenachtig weer; îator. 'op de ciaa stralon4o zon, 
konden do Lensers niet :traponeron. De póule wodstrij'd toean poule winnaar Katwijk 
m.:rd met 3-1 verloren van !Ieinehoord--met 1'-0. TegÓn stadgenoot Cromvli0t·waä tlo 
3j_ndstand 0-0. En tegen ;Neptunus jford do aanvankelijk gonoraon·voorsprong.:vdn 2c-O. 
,. i'è handen. fsOfSov_en, 2-2. Jrerd het tonslo,tto. Eon aoed georaani-seerd toernooi wc.s 
hierna voor ons vocrbij, want slee.hts de n=ors 1. on 2 van de poule I s spoelden 
hierna nog,teg!'n. elkaar,,.Voo:i:- de._toeschouwers was ho-t enie_opyall,Qp.de bij Lans, 
t1.at hot oerste kwartier vä.h-de laatste wedstrijd (teaen Neptunus) het besta voo'~--- '. 
vo.n het hele' to·ernooi ad.'f tè zich, Moeiteloos 1\-erd deze toch echt· nie't zwakke to· 
(,onstandor>op· een 2-0 acb,torstand gozct. Hierna· was· het afi:,olope_n.' E:i:- werd wcor 
heerlijk priegel• v'oo·i;bal Gos·poold raot als r_esul taat', aa't Neptunus p.oa gelijk ko:· 
komen. !Ioponlijk voor··Lcns,:zullen de spelers noa dikwijls voetba~l<;Jn 1 zoals clit 
00rste kwd.rtiertjo,· raaar·dàn oen hele wedstrijd, dan twijfel ik er niet aan,_of 
1.o thans verloren goeo.no pcsi tics zullen in de kortste keren worden heroverd, . ;·.::. 
,.:ot al eon prettiB 1~ern90~ oi:i wat eigonli jk weer· het mo_o_is"~~--y;a:h.:geen onkolo . /. . . - ,-,. . ··- ,__ , 110.nklank. 

_;,,T DACHT JE WAT ? ! 

Cees v.d.Beek en Ilanneke v.d,Boek-Sijgors ons 
ûe eeboorte van hun zoontje Lennart-Arjan. no 
is aeboren op 28 raei 1974, weegt 2960 gram en 
onze hartelï jkè ge1ukw"'.nson. · 

. .... W\::v:,.d.,J'lilk, 

beriohten? Zij doen ons kond vnn 
• • Jongste tel1, van do fam,_v,d,Book 
is 49 era. J.anq, Cees en ·!Ianneko 

•· Do invalle~'....reda~tour. vole-e;nd • ja'ar wordt bij Lens? !Iij wordt .dan eowoon 
·• Redakteur".. . ., . .. 

- De Juko vanavond bevreeradde? 
~at Frans Dissoldorp niet aanwezig was, 

·· 'i/0 deden met do rod.aktioneJ.e ,GO.edke=in[ï? nie gaat naar Sjaan en Joop Hierck, ... 
·· "2:r ·voor aêruchten de rond q.oen bij Lans? :bat Frans Fluraans aan de rodaktiotnfol 

wil plaat~ nor.ion.· · " ... ~-' , .... 

-· Er raet de 11 zandbak" is gebeurd? 
- Daar is oen prachtig raooi groen tapijt op 150legd, 
- no Juko dapht vo.n de afwezigheid van Frans Dissoldorp? 

Zij denken:, dat dit het logische gevolg is van do openins van hot visseizoen,. 
- ;J;r op 24 juni.plaats vindt? 

Juist, De· 1\.lgeraene··:todenvereadering. ' 

•· De spelers van het· Puttershoek toernooi dodon? Daze bedanken de hoor· Mevrouw 
v. d, Wille voor de voortreffolijko vorzore-ing van de sinaasappels, brooûjos ('.~-- ~ 
boste paard werd weer eens vorgoton) en natuurlijk de koeken. Lui, hardstikkc bedankt. •, 

-- He bijna hadden vorcroten? Onze vlaggenist Cees v.d.Hulst, die al dè tàcrn;oio:i · 
nls gronsroohter ~9eft gofuncreerd, Cöes, bedankt ! !! 

·1.oGRAMf\!A JUNIOREl'T EN PUPI1LEN, ·..::·---============::i:=============== 

Toernooi agenda, 
c;ntordag 8 juni T,S,C.tcornooi te Oosterhout voor Lens 9, _16 en'pupillén 1, o.s,c. toernooi voor Lens C-Roran, 17/18. 

~ . ,, ,. . · .. s, zaterdag 8 juni T.S.C.toernooi te Oosterhout voor Lens 9, 16 _en pupillen 1, .. -:--.11v11ng 13 • 00 uur. . 
·-._a;:t èen 10 en 2ö prijs per poule is er een wisselbeker te vcrovoren door do ·, 



• ·•· 

vereniging, 'die' de noeste punfon heeft' behaald,·. 
De wedstrijden duren 2 x 15 minuten.· .• 

Pro1srammO. voÖr alle Lens elftall~n, 

14,30uur O_irsohot· 
,. '•, 16 .'00 uur B, V-~ è •. (Bil thóvon) 

16,45 uur T,S.G,·. 
1 7. 30 uur prij sui troiking. 

~ .-.. 

, :~ t' 

Lens 9: A,v.Volzon, E,Landman, P,Per'reyn, T
0

:d·e· Kok·, R.v.d,Laan, P,Hop, 
M,Woltors, S.Brard, O,Dorst; C,Schenkols, A,v,Kloef, T 1

1s-Gravm:1çl.:j.jk, 
B;de Niet, . . . 
Samenkonst: 11,30 uur Lens-terrein, Leider: M,Reuver. 

Lens 16: F,Fortman,. W,Frantz
0

on, R,v.Loon, O,IIuis, R,Noorä.oi6o·::ï, Jï:'O'vërgààuw, ... 
. • J,,Riçnon, .. P,Valkenburg, R,Ver_steeg, C.Ver6.eulon, c.v.Deek, P.Lolyvolcl. 
· SÓ.raenkorast': · 11 .30 uu; Lons-,-to.rroin·._. Leider: O~Ko.rtokaas. · ' · · . · 

Lens pupillen 1: '·M,v,Zwol, L,Janraaa.t, R,Michel.s, R.Lovoriks, R,Grqon, · , 
. J,v,'d,lifieuwonhuisen, F,Rons,· F,Lekahena, M,Voonraan, R,v:.d.I;oo:: .. 
. ·.'M.Meorr.1an, A,v.d,DurB', R,de Jong. ' 

· .. ; Sa'r.ionkomst: 11.30 uur Lêns-terrein·, Leider: Paul v.d. Stson., 
Voor die vad~rs, die zi_ch. bereid hebben verklaard, a.s. zaterdag höo naar Oosk~ -
.hout :te: gaan, .. hot volgende. Hot T,S,C,tórroin is het B"e• àkkelijkst to bereiken 
via do -weg Br~da-Noord, Hot T,S~C. terroin ligt· in Oosterhout ach tor hèt z~rnr,1br.-,<' 
,le Waranda. },mineer U_ déze wee; volit, behoeft tJ niet door Oosterhout. to. :i;-ijd.on, 
want zowel hot T,S,C. terrein, als hot· zwombad, li1,t aan do we!J Broda-Ob~terh~1·I · { reoh ts) •. ' · · · · . . :, · · · · · · · • · · · . . . . . ~{ . - . 

p.,s. zatcrdél,fs 8cjuni~O.S,C, toernooi voor Lens C-komb, 17/18, Aanvang;11s,OO 
Proeranna Lé11s·· 8-korab. 17 /18 

·' . ' ., 
Lens C-kÖmb :· 17 /1 8: 

AFSCHRIJVIlTGEI.if: 

11 , 30 uur RK1\. VV 
12,30 uur 0,S,C, 

· 13,30 uur 01:i:veo 
1 4·, 30 uur 'lli\S 

F°, Vorbarendse, F.v .• Velzen, P. v.,a.::iii.;;B' ,· Th. v.L~erabli;/;,· 
H.du Chatinier, H,Vink, A,de'Jone;··rr;i!öppenbrouwors, 
:li.,Maas, U,Valentin,_-):\,Pronk, lf,'Heynon, R,-Bon-. . •· .. 
Samenkomst: 9 ,45 uur Lens-terrein. LeiJer :" J;Colpii..~ 

ut:- .. 

Schrift-oiijk: v66r ~ijd.n,èavond 18,30 uur bij.àhr,G.v,d,Steen, Nunspeetlaan 3C_;. 
Tolefoni~ch·: • vrijdoe~vond tussen 18,45 en ·19,30 uur bij dhr;G,v.d.Stoen, to]. 

. ~9. 86 .• 94. · · . 
KO!,lMISSIE-AVOND. 1 5 . jthii a. ~ • 

f· .. 

:_L~-- ' 

Zaterdaeavond 15 juni is het voor ons ·do afsluiting 'vnn het soizoo.n î 973/1974, 
:)at het oen· grandioze afsluitine c;aat worden, staat al wol vast, _wan_t: alle pro1.1i-, 
:.10nte Lens-loden worden o'p deze avond verwacht, Wij willen er hierbij. op wijzen, · 
clat d9z0 avond alleen bostomd is voor de{l'onon, die i:d.ervoor een ui tnodi(l'in(?; hcfV.c1 ,·. 
o 1tvtil').(sÓh, Omdat wij roods hot hele soizoon op U hobbon kunnen .r.e~enon, doen ui~ 
clc.t zoor:. :i;eker voor deze E:;ezoll•iee avond,. .. · ·.,· .. ;~.• ' ·•. . .. KaKa.. 

3_,juni a.s •. :bisko-Avondi ,; : 
-~.s. zafordae 8. ;juni is hot dan ·.zovor. De allorluatsto· disko-wvond. 
:.Ji t koor is Kwiok Sport do c;elukkigo om deze avond to organisor,m. Dus dit koor 
is er weer gO'on [iebrok aan vrouwon. Kwiek Sport hoopt, ,dat or (?;een gebrek 11on 
:Jannen is. Dus allo Lens-loden tot on mot 18 jaar worden verwäc:iit in de · za:il ·' · .. 
v:m do Fatima-kerk op hot Monnikondamploin, .. 
Aanvane ;is .20,0Q uur, Entréo Jrl .• 1. ,-. 
'hj hopen op con groot àontal -:t0nsloden .• 

. ,. . .. "'' -· -· . . . 
Lens . P. 1 ' e'n W 1 ·. De Mus schon toernooi. 

ç • r. ~ ..,,. ·'., ·~ . '. . . .. 
0:1 ca. 9,00 uur, het werJ. wat ·1ater,· omdat oen 
P 1 ·en W 1 naar ·Ro·ttGrdara'; 'Nb.. hot opèilincswoord 

-·•: '~ 

KaKa,. 

-leider -te 1aàt'kwam,. v.or:tb::okko;1 
van eon jeugdbestuurslid bo(;O!l~lo:: 

. . _._,;· 



rlo wed.strijd.en, die 2x 15 minuten voor pupillen en 2x 10 minuten voor welpen 
ciuur~on. P 1 spoelde zijn eerste wedstrijd op het schi ttoronde veld to[\'en -~o 
I-lusschon, welke in eon gelijkspel (0-0) eindigde. Keeper Michel van Zwol•was in 
; 1czo )rndsj;i;ijd do (sl'O.to ui tblinkor. Rinus viel jammorgenoeg na ca. 5 minuten al 
{.i t :me1tê.cn;,aijbconbîossuro, waardoor hij de rost van het toernooi vanaf do zi;·
:,-11,nt và1è;do, ·Do 20 wedstrijd togen vue gin{l" erg good. Do uitslag van 2-0 wori 
Jo reikt doo.r goallè,, van Mich,{ c;m Rob. Tegen Botlek was Lens helemaal niet moor to 
l1uudon,. Door doolpûnten wm ·nob,1 Hans, Micha on weer Hans on 1 goal van Botlek 
·,-:ard hot -4-'1,, In deze wodstriJd blonken vooral Roy, Leo on Frank uit. De laatste 
wedstrijd t.èBoh ves moest do beslissing brengen. Al gauw stonden we mot 1-0 acJ. .. 
".;or. Even voor do rust bracht Hans do stand op 1-1. Hierbij moot worden gozo,:sC:, 
,lat do ves-aanvoordor Martin wel moohiolp, Ncemaals bedankt ! ! ! Hierna maakte, 
2ronk (pohalty) on Martin, van Lens, hot karwei n.f (3-1 ). Lens P 1 was weer kc:.
lJioon. 
1f 1 deed hot helaas minder, wat volledig aan hun zelf to wijten is. 
l!o zullen dit maar vcotbalmoohoid noemen. De eorsto wedstrijd toean do Musschc,1 
oindigdc in oen 0-0 B'Olijkspol. Dit was zoor zeker niet nodig geweest, To voel 
,.onsen worden in clio wedstrijd rrèmist. Do twoodo wedstrijd togen vue 13ing golu.L
::ig bot0r: 2-0 werd het door doelpunten ván Loo on Patrick, Do dorde wodstri.;•l 
r;ine to1,on Botlek\ lfot do jonecns nu ineens was overkomen, zal al tijd wol oen 
:raadsel blijven. Stuntolie word ·er gevoetbald on do kansen, die nen no(; wist ·,. 
creëren, werden op onnozele wijze om zeep eoholpen. Hot moet wel worden GOZO , 
'~at hot die woclstrijd niet moe zat. Eon schot van Joop rolde via binnenkant :.,-: _ 

,ver clo doollicjn, Wan.rschijnlijk hebben do joneons zich in do war .lateri.·1:,~;;c;,.,1 
,loor de alsm().ar pratende scheidsrechter. · · ·• ·· · 
.IJozo ~iàdstrijd 1,ine door eon fout in de achterhoede mot 1-0 vorlorcm. Do laatc·:c, 
,·ad.strijd toe;en ves maakte echter alles · weer eood. Met fantastisch voetbal 
,;,3rd veS woeeespeeld. Nu lulde alles on ho.t was do vordiènste van de keeper va:1 
VJ3, dat de stand lanB' dubbelblank bleef, Vlak voor tijd wist oen verdediger 
, ... m ves niets anders to doen dan oen voorzet va.n Patrick in oiB'on doel te kop1;c_1, 
~oor dit resultaat werd do vereniein5sprijs, eon wisselbeker, in de wacht co-
3:Locpt. 
0;:zo dank eaat uit na= do vale ouders, die bereid waren do joneons van .en nac..r 
èLtterdam te broneon, 
'.'ij hopen alleen, dat wij a.s. zaterdag op dezelfde ouders van P 1 noB' eon borJ~ 
1:-r;cn dö~n. 

Hans Zoun" 
Paul v.d. Steen. l olfi,:i..,;toornooi "Ja ik ho b hom". 

\i·colópe:ri' P,i_nksterzo.terdae ook wel genaamd "Luilakkondag" mocht ons 3e A-elfta.l, 
boter éozocçl wat er voor door moest eaan, voor eon toernooi aantreden bij Dolfi~., 
,:ic als gastheer optrad. Zo ·hebben het eoweton, die arme isoedwillendo Lensledo:. 
onder hen, wa.'1t do rest was letterlijk aan het luilak vieren door zonder moor ï. J,; 

·;o blijven. Mot kunst- on vlioe;wcrk wisten wc toch noe eon elftal van 10 man o:, 
boon to brengen, dat uit do volBendo personen bestond: J,Houtschilt, v.d,Moor, 
ï/ijneaardon, D,Ruitorman, Gerard Bloks, P,Bortens, Fr.Vooren, Marcel Ma.gnoe, G. 
::oynon,' G.Boolhouwor (B), Ondanks al hun inspanningen konden zij geen antwoord.-::-
-ren op hot spel van komploto A 2-elftn.llon, dus was het improviseren 1soblazoni 
!'.oudt de n.chterstand zo klein moeolijk! ! Toch gebeurde er iets, dat aan dit sta.:-· 
rontoornooi oen heel andere wending eaf, want do jongens van Lens hadden elka.a':' 
l:clomaal covondon om in deze laatste wedstrijd va.n hun Junioren-bestaan to prolo~' .. 1 
11un overgebleven pubortoi tspuistjos kwijt to raken, waa.rvan Beerse Doys do du::c 
1·0rd. Onder 15roto hilariteit van Lons on schreeuwende pro tosten van Doorso Do~-:: 
1-:ist onze keeper Marcel, de hola rJouto voor blok to zotten, door uit oen gohoi: 
ii.oolpunt rusti1, de bal wederom in het veld to plaatsen of or niets was Gobour'"• 
7.odoondo krooe hot voor ons dorde nee een humoristisch slot in hun poule, waa.ri. 
hot ,,nj_go Lens-doelpunt viol en waarop we toon noe mn.ar oven hebben gedronken c:: 
h0t seizoen besloten word. 

F ,.Flumans. 
'Tor,-011; J3 1 - stor,y, 
c:êch tezar1on r,1ot oen teru1,1,otrokkon middenveld wist do achterhoede hot stovie 
c,: ~ht to houden on als do bal in do buurt van do goal kwam, stoncl daar noi; koo::o, 
,~1 Velzen, die, voó.ral in do lucht, ijzersterk spoelde. Lens scoorde zelfs noc-
... a.:11s, doordat Aad. van Kloof' va.n eon foutje van do ADO-achtorhoodo profi taordo 0:1 

la.ngs do keeper wist to komen. In deze spannende wodstri jd bleef' hot 3-0 on Lens '.:, 
~:.ch kampioen, no.enen, hetgeen met oen dinertje werd gevierd.Hot smaakte µi tsto'.t,,:: 

· ,~ ,,lot wilde ik nor:; namens allo B1-spelors 2 pers. bodankon,M,Rauver, die olko ;:o - -
'. -.;;;d vlagde on vooral mms Zoet I dio ons nn.ar hot kampioenschap heeft eoloid, 
. c1:1::-.rora namens ho.cl B1 : Hards tikko bedankt Hans ! ! ) ! 
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C'FFICIELE MEDEDELINGEN 
:J:TtTODIGIMG 

,. 1 
. 

,_·_··_• _' . _.!_~---~_-:_ri.~.:~ ·· ~-----~_:-}_:_:_:.~_-_._:.-~ ......... •i•,_ 
- ~ y - , •• /~--~/-,·.:; .. .. • 

• .::,G:Jl!EHE 
·; .:HGADERnîG .· 

-~' , . '.'"-,.., . - '•j. 
.-. -.~:.t ~· . ,· { .;,.,·. 

~- ,.,'"• 
::icrbij worden alle leden van 18 Jaar en ouder uitgenbdigd de algemene ledenvèr',;adering bij te wonen 1 welke _;;:al worden gehouden op maandagavond 24 jµni 197 4 in , :is klubgebouw; aanv:anil: 20.3d uur, zo,Üs gebruikelijk; is .déze vergadering ,:,Ók: toe:;r,,r.kelijk vOOïl"~È!Îreë':t1i~\.'die de 18-jaJ:>ige leeftijd nog niet hebben _b~reikt., ··•·, ·~:i tegenstélling to't ~ndere"" jaren worden de stemgerechtigde leden niet. persoonlijk ·tit;:;enodigd, hetg'eieri eèn besparing opiëvert aan· porti- en stencilkosten. Tijdens. . . c vergadering komen. de volgend!'l agendapunten aari de o_rde: . 
. , Opening door_v:çorzitter Hans van· ·der KJ.eij, _, Ingekomen stukken en mededelingen.· ' · · 
0 Vaststéili.ng. van'" de notulen van de ·op 13 a'-l;gustus en 15' oktober 1273 gehouden algeme,Ï,e 'led,è,nv-~gaderingen, .· . . ,: • Behancfëilirig•,v:~ ''het voorlopig ver~räls' van het Financieel Kont'!'.'ole Orgaan. 5. Bespreking van het· gevoerde belè;i.iJ__,, .. : , . · · ·· ' ·• , .• Bespreking van het te voê;.r;-en ,. bele;i.;j.. · ' · ,_., ,; 7, a, -Vaststelling kontribut;ies, minimtim~donaties en inleggelden._ b. Vasts:telling begroting.'. ', '· ,_,. Verkiezing bestuur, é·· 
~ Verkiezing Financieel Kontrole Orgaan. 

IC. Rondvral'l.(s, Ev:entue],!,S .. yr_agen kunnen tevoren bij het s~kTetart.aat · · ', · worden ihg()cj.:ierid. · . ' ··.' . . · ..... · ,> ~t, . , 1 • •, . , - . ~- - . 
· ·::;:JLICHTlliG ;ó.;, · ··f • 
De bij deze'-'vergad.ering behorendè stukken liggen in de bestuurskamer te; inz~o. ·1:-:- zijn voldoende exemplaren beschikbaar' voör ledón, die de· stukken wiilm mee:1c;-:10n. .:~::,:-···\• .:·.: . t.,,· . .,:. · -. Voorgosti3ld. wordt het '):,estu1,1r in de volgende samenstelling te kiezen: vcVi·zi tter . Hans .vim_, .der Kleij · ;_ 
c.:c'.~"!:'etaris ·,:;··' ·Gerar.(l. V1;1Jl cl,en Steen 
:,u,mingmeoster vakaturJ'.),J}";· -:.- . 
. . x1missaris Guido Hall eon 
::oramissaris Cees van Beek 

• ··x. , ·<. i . :· r.. • .; . , .. -,, . .- ,t , •. ·.:,.iUHE LED]N - ~. !' . .... - T". ·•·.·•·~.• ....... ._ •• - ---~•-'-~•--··· ·-·· •:··~~;·::,:::,.~-::;.:_T"~/.~}-i!::'/ ·~··/ 
·,·J1f4 E,G,A.Casteleyh. 29-:(?5~62 '(P) 

1
DedÖmsvaartw-eg 87~ ])011 Ha_ag ,"675204 '. ·_,,;'.j B,A,M,van Kooi , i o_ ~-} 2-55 (A) · Sterappelstraat 36 DÓn Haag·. . 682830 1 ~,.,:; R,v,d,Na;t · . 29---02.-56 (A) ,.Zqnne.oord 140 Den Haäg: , 660940 '.).,7 R.P,M,Rc:,vèkamp, 1 '03'~6i6o'(c) '.Wolw0./rersgaardè 317 Den Haag , 6623.72 '.':.\Ü j;c.Krijgor , ;' 1}-11-'.j2,,(s_) li'ahre~h-_eitstra.iit 421 _Dën HA_ag,_· 461.1.-26,i _.·· 1 , .. ;.9 F ,J ,M ,Blql4and' 23-11-46 (.s)'-, .Troels:trakado 275 Den Haag .. 647797-:o ~'.J ,de}(f;\f _· . 06-06-52 (s_) _.,Dhopinstraat 85 Den Haag. . . 233494 . 

.' . '.HTilTGEtî . ·, ,' .'i ,.; 

~t trainingsschema voor het.,:,eizo'en· 1974/75' voor' de dîverse .selektie~,\i~{cir 2.• volgt ··u_i f t· ,, ., .... :·~ ~ · " · _ .. , · · · · · · · · · · · · · · . . ·-· ~-~ ·,--. ·• .• "' 
'.i;," u:lioren a ·en b (Andoriessen) op dinsdag- en donderdagavond :·011ioren - ;,.; ~ / • 1 -~ 

·•·- i•;," ,c:1ioren 1 en 2 o,l.v; dlir.Anderiessen op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond, ·-. ;."· ··,'· 

·cnioren 3 o.l.v. dhr,Zoet op woensdag- en vrijdagavond. . . _; ( _·(;;-, !}~ 
~-.-i..t:..ioren 

junioren 

, .. ·• . _,.___,,, ...•. +, '_N( a-klassq, o,l.y;: _dlJ.11,Zoc,t ,op woensdag- en vrijdo.gav?n_d,.;"_;. · .. . ·: • .' ·•· !. . .. • .,. ' '!," •· . J' b-klasse o.l.v. dhr.'I'b.,Hoefnagel 'op maandag- en •woensdagavond. . -~-' '-t,, . ,' · ... •' ~· .~-~·- •. ' .• ·\. c-klasse o•:i.v. dhr.Th.Hoefria,g~i-'op maandag- en woensdagavond. . . . ' . . ~ r~~ore informatie volgt t.z.t. 
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J à.!..RVERSLAGEN 
Do sekrotarisso~ 'van de di v~~~~ ko-~~i~~i~; -_;~;áo~ ~~;,~~-~hi h~' -ja~~o;~Ï~g-1973/74 ;· .. zo snol mogelijk, doch ui torlijk 1 juli _in te loveren bij het algemeen sekrota- ' ria.o..t. 
-----,--'----,--,--,-,,--;-,--"-:-·-•---.,.· _. ----- ·-- .. ,~· ·= -
ondanks kontributieverhoging 

-.--•··•·-~-~, .. ~· ._.,..,_ ...... ,,. ..... 

VO:sTBALLEN BLIJFT GOEDKOOP 
Vo,tballen is eon volkssport on zal dat voorlopig ook nog wel blijven, ondanks ~o omstandigheid, dat do belangstelling vaar de zaalsporten steeds moer toeneemt, Voetballen is ook do goedkoopste sport, alhoewel velen toc.h wel zullen aanhikken togen de kontributie, welke tegenwoordig moet worden botaàld. 
Veel vootbalk;lubs, wa.arond~r LENS, hebben jarenlang hun kontributios betrekkelijk laag kunnen houdQn, dankzij do inkoms,ton l.!it dsi. Sporttoto. De belangstelling· voor dit ka11sspel is do laatste jaren echter drastisch verminderd .on daarmeo•dc inkomsten van do ·klub.s met oen aktiovo totogroep. A.ls hot meezit, komt or straks con Nedcrláridse Lotto, maar velen hebben de ind:t_'uk, dat d~o. te laat ~omt om do · toruggang bij de Toto op to vangen. · 
Op de algemene vergadering, die aanstaande ina.andag w_ordt gehouden,zal wederom oen voors:tol ,tf)i; kont;r-ibutiovorhoging worden behandeld. Als men do prijsontwikkeling van·het· afgelopen jaar in ogenschouw noemt, dan moet men tot do konklusio l,omon, dat de kontributievorhoging vrijwel overeenkomt mot het gestegen prijsindoxcijf_or voor gezinsconsumptie (ruim 11 procent). ,In feite dient het woord "verhoging" dan ook to worden vervangen door "aanpassing". 
!Ict is overigens nog lang niet zover,. dat do vereniging op ui tsltii tand kontributic:.- ' inkomstèn kan drijven. Zonder inkomsten uit toto, klubgebouw, donaties,''ontrcohof~ fL1g, etc. ga:i,'j; hot niet. In dat geval zouden do kontributios tweema.al zo hoog raooton zijn! · · 
Ilet is tradi t:j,_e, dat junioren, pupillen en welpen veel minçler kontributie betalen, dan senioren.·Kostenanalyses hebben echter uitgewezen, dat dit uitsluitend finan-. eicel bekeken onzin is. Een junior kost de vereniging 10 procent minder dan eon"•· senior; d_e juniorenkontributie bedraagt echter. ruim 32 procent mindol:'.· Uit sociale o,rorwogingen"wordt dit vor<,ohil ov(mwol gehandhaafd, 
Toe; steeds is hot zó, dat zelfwerkzaamheid de voronigingsk"ston kan drukken .• Do vrijwilligers, die zich inzetten achter de bar in do'kantino, of voor do toto, o:f bij do krantenaktio, etc. helpen moe do kontributios op èon redelijk niveau -to houden. Donk daar eens over na, als u de kontributie betaalt on vraag uzelf cons af•, wat uw bijdrage is aan het laag houden van de kontributie. 
Guido Halleen, 

Redactionele terugblik op het seizoen '73-'74, 
0~ 15 oktober bogen het redaktieteam - bestaande uit ~ico nrabbe en Aad Vervaart, zijn toch niet te onderschatten werkzaamheden als zijnde Il.schrijvers van de Lens-. ruvuo". ·· Herhaalde malen 'hebben zij eon verzoek aan alle loden gedaan om mee. te -,;erken n.an oen, wat zij noemden, een "verenigingsblad''.. D_it is tot onze spijt, .1ooi t gelukt •. Zelden of nooit kregen wij te horen, hoc· of,,.wat. Er bleek in !;let n.:f,celopen seizoen eon ieder naar de zin te gaan. Dit blofuk echter niet het geval to zijn. Vermeldenswaard in deze terugblik is echter, dat Hans Zoun zich in de r,,fcGolopen maanden oen volwaardig "redaktiolid" toonde.· In mei van hot afgelopen so:·.zoen zogde Nico Drabbe zijn lidmaatschap op van Lens, zodat hot rcdaktietoam be-stond u;L t ondergetekende en invaller Hans. Zoun. . . 
Voor hot nieuwe seizoen zoekt do rodaktio dan ook naar monson, die plaats willen nomen in dit team. Voor de rost hoop ik volgend seizoen wat moor medewerking to 1-:.::-ijgen van A L L E loden. 

IJ_]Jil.JITICJE VAN JEANWE EN JOOP HIERCK 

Namens do redaktie: 
Hnns Zoun.·· 
Aad Vervaart. 

~oannc on Joop Hiorok danken bestu~r ·on kommissios voor de blijken van waarderin~ on do gehele Lens-aanhang voor de ondervonden vriendschap., 
Zij wensen do vereniging hot beste voor de toekomst on noemen hot geön definitief ,i'Gcheid, want langs de li.jn is nog plaats genoeg. 
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lfo we zo kort v_oor de algemene' ledenv_èrgadering staan, lijkt het· zir, ,' 
al vast wat. te preluderen, 'zodat de d.{elnemers aan de vergadering zic}1 _, ... : •
lic):lt .beter op deze vergadering kunnéil voorbereiden. 
in sespr.ekken met d_iverse ledeii. de afgelopen maanden heb ik een bevp.,ti· ;- · 
gevonden in de gevoelens v:an. hot bos.tuur, dat zich ·e·en zekere kloof. ~,llu'. b 
ontwik..lteld' tussen do groep leden, welke zi-è:h tot do selokties kunnen r.,:;,:-
nen on de .. ovorigon. Daarbij doet zich hot misschien merkwaardige feit "•é'• , .. ; 

_.dat die kloof juist door dé groep "overigen" als zodanig wordt ervaren,, , 
terwijl do groep gose:lokteerdon zich nauw bij de vereniging· verbonden v0,; • · , 

~fot gesprel{,, dat ·enige weken geleden is 'gearrangeerd, tussen best~ur. on ::: ,',,_, 
OI].orzijds-en spelers van de senioren-teams 4 tot en mot 12.anderzijds be
doelde wat dieper op die _kloofsituatie in te gaan. :Znko1e schrijvors'van i -
g.izondon stukken i,n do Ltmsrevue meenden,. dat ·die kloof zou zijn ontstn ;_1 · 

c.l s gevolg 'van o,on achterstelling: to weinig aandacht, minder goed ·,maturi.,; l, 
otc •· Tijdens de disl~ussio kwame,n allen echter tot de ·ontdékking, dat in'·· 
fci te van achterstelling geen sprake ,is, maar. dat dit gevoelsmatig toch ,,r" 
zo lag. ., . :. _· . . 
Aan het begin· van 'haar offic;iële werl{periodo (het huidige bestuur wer<l è.._l 

15 oktober 1973 gekozen) werd aangekondigd, _dat hot bestuur -vooral aa.no.ac.\, 
w:cmite to bos-tca'on aan de sfeer in do vereniging, waarbij vooral ged""'cht · 
w,nd aan sfeerverbetering ton behoeve van spelers van lagere· elftallen. 
Gekonstateord moot nu worden, dat dit streven van het bestuur kennelijk :ü_ t 
is geslaagd. Althans, zo voelt het bostuur dat zolf aan. ·· 
rijdons onderlinge diskussies hebben do bestuursleden zich h_orhaaldelijk ,<
g.}vraagd, of dan toch niet do oorzaken van de gevos>lsmatige ·achterstelling 
-.r0,n voornamelijk spelers van lagere elftallen gezocht diendoh to wo.rdc.éi in .. • 
hot duidelijke streven naar hogere prestaties door do h~gor!' _olfto1111n •. De, 
conclusie was 0chter, dat dit streve11 ·op zich gtrnn oorzaak ];top zijn:,, cmdr.t 
olko voetballer - of hij nu hoog of raag spèol t - dit str(!V?n. heeft.; V.,:· ';--
ballon is immers een wedstrijdsport: men spoelt om to winnen. · 
J-,l is hot natuurlijk zo, dat hot bestuur mot name. v~or do sol0ktie-Glft,'..:. 
m,w.tregolen ho0ft genomen, welke bevorderlijk zijn aan het pro.statiostru;r, 
aantrekken vakbekwame train0rs, invoering verplichte training,· verbotcriL,; 
trn.iningsakkomodatie (voldverlichting, goed trainingsmateriaal, etc.). 
Bewust hoeft hot bestuur de spelers van lagere elftallen deze mogelijkhcc',, , 
llvonoens niet willen onthouden. Ook voor deze spelers was er oen trainer o· 
oen trainingsmogelijkheid; ook voor deze spelers was 9r trainingsmato:r::J,~~;. · 
ook dc:zo spelers konden desgewenst gebpu-ik · maken ·van lîot kunstmatig vo;rli.c 
speelveld. . . 
lfoar de mening van hot bestuur waren 'derhalve de voorwaarden aanwezig orn· :~ · 
spelers van lagere elftallen g00n gevo0l van.achterstelling te geven. De 
pr 1ktijk wees echter uit, d'at van d0 geboden mogelijkheden minimaal gobru.', · 
we r:l gemaakt. . · . 
I,1 hot bestuur werd ·ool~ overwogen, dat wellicht hot systeem van grótoro •té • 
,:.ntwoorclelijkhoid voor de elftallen zelf (afschrijven -bij de aanvoercler; · 
materiaal in elftalbefieer, ct·c.) eon rol kan hebben go·spoeld. Vastgestcr-. · 
w-;,rd, dat de binding van do spelers met onze Senioren Kommissio hierdoo:r 5 
.Jlk geval losser was g0wordon; slechts do n.anvoerrlors hadden - als zij h,!.: 
tal'.k tenminste s0rieus hebben opgevat - regelmatig kontakt mot Se~o::-l,e.d.o.'.: ...... 
V~,stgestelcl werd ook, dat de eigen verantwoordelijkheid van do elftell,.n, 
inzoverre negat_ief me.et hebben gewerkt, dat sommiao elftallen_ te dikwijls 
onvolledig in het veld· kwamen, hetgeen moest leiden· tqt o'ntevreden_hei<l ·,,i_; 
·.l_.,. t,ood)dl_leI].do. spelers. Het komend seizoen zal hieraan veél aahclacht 'J""' 
st,,od moeten worden. Iedereen zal moete,n hel.pon hot streven· om op z'n mi; ~ : 
mot volledige elftallen in hot veld te komen te doen slagen, V66r üo rsa,·~ 
-.ran15 van het nieuwe seizoen zal het bostuur d;:,ze kwestie mot ,do Seko on 



::c,,nvocrders goed doorpraten en geza.mcnlijk zal .de belci_d:sl_i_jg ____ \!!,!,ge.s.:tipJ /.,:; •.,::.·_ 
macton wordan. 

1
, ,, • ,,. , 

Ecm derde .a,s:pokt is. de gozoll•ighei'tr in h<lt' ·n'l'gelnri~n·. Dac.raan moest ho-t. 't 
c,fgolopon· ja.ar 'we;i.- ontbreken, als gelV'.olg van de bouwwerkzaamheden. Di;t of:f,1• ; 
mqost ·wel g<Îbracht worden om, claarna moe.r erf betere mogeiijkheden te hebbo::1 . 
om d1: .. sfe.er .in_ cle. verpni~ing ·te verbeteren. Hot bestuur hoopt van harte,· 
-12.t do fedën di9 mogelijkheden ook zullen benutten. Het bestuur zal niet n•·
lr.ton_ dcai:-bij ,s;uggostios to -doon, • maar vo,n de l'oden mag_ natuur'iijk ook clu 
no<lige cre11ti vi,toi t- worden verwa·cht, Van· groot belang acht hèt bos.tuur hot, · ' 
:lat de' klubakkç,Înofüvpio (wie verzint'cr rm eens een goede''nàn.invoor_ons'klub-, 
,;·Gbouw en de :v,el;'schillende ruimtèm, • welke zich daarin b"ev:i.nden?) een con-t~·• , 
w:.;rdt van aile v<;rpnigingsak-ti vitei ton. Het hoeft strá.ks niét meer, ,::-"t ,1c 
Lensrevue _elde~s wprdt yerira:!.rdigd; dat kommissies elders vérg~deren, ,otc._ 
Tenslotte ·dan iiàndo,cht voor hót thema. vn.n dit epistel. Het bestuur k:t:i de 
oooiste plannen màkeri, mÖ.ar 'als niemq,nd b_eroid i_i, ze uit .te. voeren; ècan"·' 
verandert·'·er no" niets; De feitelijke .s.itm·.tie is nu eenmaal .z6, dat ook' 
bustuursleden maar 'vrijwillig'ers zijn, ··di,e niet verclor kunncin gaan dan hot 
boschikbaaT stel'len Van hun vrije tijd, Vo,:,r de 11 kommissieavond" heeft dG" ·· 
::,,ntakt Komraissie (KaK(l,), ongeveer 120 uitnodigingen .verstuurcl aan kommissió
lo,1G"n en nicdewe'rke'rs. ilwt betreft in alle gevallen mensen, die . een stukj c · · 
vrije •tijd in LBNS mittîg besteden, dus -handlangers zijn van het bestuur, 
J:Gn respektabel 'aàntal, ·u.at echter ui tbr~iding behoeft. :~r is nor,• _veel ie' cloen 'în 1:.:;Ns. . . 

. ·. ! 

Guiclo Halleen • 
. , 

E,IDEDELIN.GEN SEl(O: ,. . . . , 

Voorlopig óefbnprograo vÓor Lens 1-2-3, : 
4 augustus' R,K.W,I,K,1 - Lens 1 en R.K,W,I.K,2 -·-Lons'2, 

11 augustus D,s:0;1 - Lens 1 ,on D,S,0,2 - Lens 2 en D,S,0,3 
1 G o.uguátus·· A.D~b. 4 - Lens 2 •: .i : 

L,:ms 1 · - A,D-,0,3 on,Lrms 3' - A.D,0,5.· 
21 o.ugustus ( wóen~à.,) · · ·. . · . , , , : 

~en~· 1 '-: Loosduinen 1 · 
Lens 2'- Loósduinen. 2 

25 augustus : Yios -1l ''- Lens 1 
·Vies 2 - Lens 2 

'. · Lens 3 ...: 'vios 3 · 
,, , . .. . 

- Lens 3, 

1 ; • 

. ' 

A-klassers ,. die in he:t nieuwe seizoen senior ·wordcin ! 
. l . 

i)o volgende 
zo =s:eoedie: · 
L.Baaos · ( 

spelers worden verzocht hun pasfoto (met nao.m en geb,datum achterop)· 
mogelijk .in té levoren bi'j c·,A,Bloks, _Zonneoord _85, _Tel, 29,.28.38.,· 

P •.. i.Boor.is ·r,: 
'l'h, C ,Heemskerk 
C,P,Lelioveld 
T.P,v,Os 
J • ..:i.. v, Rijh/ ,'.· . 
G.H,Trommel,en 
It.T,Zoun-

·.; 1 -· 

:C::rL'.JVERilrG MA TERIA_;u; 

M. J. va.n · Baggur.i 
. A,Brouwor 
A,J.Heynen 
W,A.v,d.Lindon 
E,lf,Recsink · 
'A;H,Schnoider 
T,Veeren 

,. 

.,·, ' · C ,P ,Boes eken' : 
P,A,Driosen 
A,M,Jungschl1igor 
M.M,Magnee 
J ,P,:jhtyter.s. 
H.J,Straver 
P,de Wolf ,, 

:,::in ons verzoek aan .de ao.nvoorders ·om inlevering 'is·,· zoals' gewoonlijk, bijna goen. 
3ehoor gegoven, ! I,v.o,. v:e,.!cantics e.d. is er 'n mogelijkheid om bij de hoor . . 
'.' .l!ichels. Sr. !!.!:, ,tel. afspraak, alsnog _tot inlevering· to· komen, Tel.no.67 .86,87. 
1 Septembe; begint 'de koopeti tie, De spelors', d·io nog .mot ~akantio zijn, gelieven 
c',it tijdig- op to gevcin. ! ! ' 

·,,,T DACHT JE WAT ? ! 

- Otto doodziok maakt? Deze rubriek! Da's vreemd. 
- lJr volgende week niot gebeurt? Juist de Lensrevuo verschijnt niet, 
4 

.f. 

. ' 



" - Do rodaktie doot? Dio wenst. iedereen een zonnige vakantie toe. 

- :•tr morg0in,,.-b9_gint.f _·f!e~-- • •.!.-L~--~--···. ~ ••• "! .' 

., - lTodorl"ii;f ·op·~~~ to~;~;~r'"Jêîä"~;p~elt. . . 

- Er mot hot·•uorsto -v01d· äó.fï' de ·hil.nd is ··7 Dai, begint al aardig op oen "biljartlc,
kon" te lijkon, 

- Er maandagavond to bewonderen was? Do nieuwe Sjaan (B.O.) en Joop (H.E.) n111:1on 
plaats achter do bar. 

- ,i.6.d Verbarcmdso doet? Doz·e dankt· het bestuur voor do fruitmand, die hij na zijn 
moniscus-oporatie mocht ontvangen. 

- ::Jr mét do· beker yan hot Velo-toernooi· van A 6 gebeurde .• Deze moot onder do ogen 
van de leider (F.Flumans) zijn gestolen. Uil de betreffende speler deze beker 
in komen loveren. . . ·. · . 

LlNVliNG=SEIZOEN = 1974L5 = voor _JUNIOREN 1.=PUPILLEN =en. WELPEff. 

Hauwelijks zijn do laatste toernooien verspeeld, of wij_ denken ~+weer aan het 
:üeuwe seizoen, waarin do kompotitie alweer oj:, 31 augustus begint. Die pa,:,r r.12.c.ni
jos zijn zo om en wij moeten dan mot onze elftallen gereed zijn, Voor de kompoti
tie start zullen ,or enkele oefenwedstrijden zijn •. 
!lr-,m:- eerst komeh· ·nog de sportkampen en do zo hoog nodige _vakantie. Wij wensen 
e-1 onze leden oen· prettige tijd en inooi we·or toe·, ' .. 
L'?TENTIE A-Ia,ASSERS 

'.fij moeten wel zo. spoedig mogelijk van jullie woton, wio. er 9-bs.olu~t piot op za-
. tordag of zondag kan of wil spelen. . . . . 

.. Ju;i.lio wensen daaromtrcmt r.ioeten wol vóór 5 juli a.è; bij hët Juko-Sokrotariaat 
kènbaar worden gem1akt. ·· . . , . ~ 
Eochtqn wij op genoemde datum niets hebben vernomen ;"dan nemon wij· ian'>; ·dat, 
jullie zowel op zaterdag als op zondag kunt spelen. c,.· 

Juko. 

~osultaten B~klassers 
c.:Lcl"B 1 ... -,,•.;-•::· ,.. ' -- x

8
., _2 punten .in minde.ring • 

ärd.B ~fi~~-11 
I.:IHS 9 
'! .. u .. c . .. 
H..v.c.:· 
ILD.O, 
Q,uiqk · 
Rijswijk 
D,TI,C, 
Velo.· .. 
':ostlo.ndis 
Ii"H.L. 
v.a.s. 
Dtt.S.o.,· 

r-,fd,B 17 

Quintus 
LTii'TS 12 
!1as ... 

22 - 37 LE!rn 10 
22 36 O,.:Q.B. 
21 - 30 Vies . 
21 - 25 B,M,T, · ·. 
21 - 20 · Rijswijk 
19 - 18 Q.uick 
20 - 18 Scheveningen 
21 - 18 ·. "Ooiovtlars 
21 ·- 18 · :Oroavlio:t 

· 20 - 11 Ra.va 
20·- 11 
20- 6' 

afd,B 27 
18 31 Nivo 
18 - 30 Todo 
18 23 LENS 13 

18 -·30 
18 - ?8 
17 - 24 

.J 8 - 21 
. · 18 - 20 

18 - 15 
18 14 
18 - 11 
1 ó - (l 

17 - 7 

16 
17 
16 

.'.Yosterkwartier 15 21 v.v.P. 16 
G"'V.G·,W. 1. 7 - 21 H,v.v. 14 
1.Juick 15 1..1 'l)rioraph X 15 
8:poorwijk; 18 - 10 Ooievaars 15 
:::>.II, B., R. K. JÇ • 17 - 9 Q.uick st. 16 
O.D,B. ·· 15 - 7 Colori tas. 10 
Tiavn. 17 - 3 Scheveningen X 15 

.)e eindstanden van do A- en C-klassers volgen, 

C:,ons P 1 Seizoen 1973-1974, 

Gona 
LENS 11 
Or.Blauw 
G,D.A, 
P,D.K, 
die Hagho 
v.v.P. 
G.D,S. 
a.s.c .. 
H,M,S.H. 

afd,B 30 

- 25 ,v.v.~ .. 
~. 25. Loosduinen 

23 . LfflS 14 
22 · Ras 

- 17 G ,D.1l., 
11 Cromvliot 

- 10 Wippoldor 
6 Duno X 

- 5 H.M,S,H, 
- 2 Vies 

Oliveo 

-. 

16 - 31 
17 - 25 
17 - 24 
18 24 
17 21 · 
17 - 13 
18 - 11 · 
18 - 11 
17 - 6 
17 - 6 

•. 

i8 - 30 
17 - 25 
18 23. 
16 - 17 
18 - 16 
14 .-.15 
12 -111 
16 - 10 
9 8 

14 - 6 
11 - 0 

;Jo spelers van dit elftal hebben dit jaar _niet stilgezeten, Er word in totaal 
;,1c,ar liefst 76x getraind, Roel Bloks miste slechts 1 training, terwijl Rinus, 
]'red on Loo ieder resp. 73, 71 en 71 koor trainden. Proficiat ! ! ! · 5 



O~k a::;n wedstrijden ontbrak_:hot de~o· spelers niet., 

Gespeeld Gewonnen 1.1:elijk verloren Euntcn doelpunten· •voor en tegen 
o~.1pt. 18 11 2 5 24 29 16 

":c ~onds. 14 10 0 4 20 49 16 
~'.: ·:i..-iol--,::;}2i:,.t . .i ;'.' ' 21 2 9- 44 78 32 

U ziet het, gcon gek rosul taat. _ 
j)c if6iiÏpurttdnmakers waren: Hans 20 ;' Micha 1 8, Richàrd 11 , Martin 9, Rinus 8, 
Fred ,4, Roy, Leo, ~!artin Leyn ieder 2 on. tenslotte Fr:mk en Rob ,1. (Toernooien 
ZiJn 'riil'.it' méÖgerckoncl). - . . - . _ . · · 

In de oefenwedstrijden voor de kotipeti tic_ werd niet zo goed gespeold. Wel tiag 
wora'cn g'èzÖgd, dat -,rn tegmi yrij storko,toams uitkwamen. _Verloren werd or van 
Quiclf''F ·1· ( 1-2) , Quick Steps C 2 ! ! ( 2-3 eri 1-2). Van B .M. T. C Komb. 1 werd tiet 4-2 
go1•ronnen. 
Ook in het begin van do korapetit:ie zag. je, dat do . "oudere" en nieuwe pupill,m 
zich nog aan elkaar moesten ampassen. Hierdoor verloren wij wol enige •wodst::-ij-:. 
Önnodig vari D.H.;r,. mot '.2-0 cm van I s--cirayenzcmèie on Vredcmburgh mot 2-1. -
Dè" (àtar_id· na ·6 · ::io:tórá:agen was: 

,1 •.• 

gespeeld gewonnen gelijk 

6 2 1 

verloren pun·tcn 

3 5 

Doelpunten 
voor ·te oh 

6 8 
_')it was niet zo'n bost resultaat. ..·· ___ _._ · ___ -, .. ___ _ 
.Daar kwru,1 ocb,ter verandei;ing ,in. In vriendschappelijke WGdstrijden werd afgcrc- · : 
:c-,md inot·D.s·.v·.p,· 1 6-0 en Vcrburch (voorwedstrijd) 4-0. Ook werd or 2x van ·. __ .,. 
:.:uiolç gewonnen mot 2-1 on 3-1. In do kompotitfo ging het ook al stukken, beter. o-:-:.< 
v-o:rw:i:'nningó~ op Velo 2x on v.c:s:· tiet resp. 2-0, 2-1 Gn 3-1 en. een gelijkspel . ·, -' 
togc,~ A. D .0. - 0-0 •. Van R. V. C. wc,rd mGt . 2-0 onnodig verloren. Dit gaf. ·hot> volgc11<ao, ;-- - . · 
Jccld tot'. êi::t hielt de winterstop. . . , : - · 

gewonnen· gelijk verloren 

5 :.'. /< 4 

punten Doelpunten 
voor -· to on ·· , 

12 .......... 13 12 

, -~ .i.,' : 

' .. -· 
' .... ~·---·~-•-· 

ITot spel /werd langzar.1erhand ook iets stevïgei-on. zeer. zekd:liè·i)rodukti,:,ver-.- -lfo:·do:-:---':· 
trintorstpJ?.1i.~-'.E9' J:,l~f.tig,,;,,i:Ji.·"'Y.erloren. In de laatste 7 w·ed~j'rijdon ~orden in tc:t··: 1: 
16 doel:i_;iuntcn gcmiLikt on 10''.l,)untcn gcha.ald. v.v.P., Rava,' Ri'jswijk_en Laakkwcr,t::.,c.'. 
on Cromv:lict 'Wierden met res'.P'-'·2-1, 4-0, 4.:.1, 3-0 on 2;c1" 'verslagen. Alleen v.in 
V,C,S. werd-r~e't 1-0 vcrlo-rcn1.··Maa.r ja, daci:r is in do tc·ernooien .al .C3en• paar kc•;,r _ 
moe afgdrokonif. De boste•. weds'trijd van ·hot· seizoen _was op 9 .maart: 1374 thuis tp6 _c:1, 
:,.D.O. P 1 ,· Er word in do-ztl· wedstrijd nog 'harder dan. in alle. ander;, wcdstrijdo: .. · 
geknokt 'v'öOT iedere meter· grond. Dit re.;mltcerdo in ·oen. 1-b .zege.· E_;r word govo0t -
bald mot 100 % inzet. Dit· ·is ook eon ér'/5 péH[i tiof punt vari. a.'ilc spelers. · · 
Op do toernooien is dit· een· bolangrijkc fcictor gebleken. ·vooral bij zeer kort~.· . 
-1:ijdcn (2x 7½) is dit van groot belang. Hot Rijswijk-toernooi werd. gewonnen, ~-~·-:. 
vans word P t ui tgercepen tot het boste elftal van hot toernooi. Elke speler · · 
kroeg hiervoor con bokaal. Hot LenstoGrnooi was jammer genoeg oen zeer zwak t.0: -
ncoi van onze kcmt. f!g,.t 'wer.d eon 3c prijs, Bij Velo •eindigden we op een gcd::il't_···-
1o plaats, terwijl de toernooien bij D.H.L, en de Mussöhen worden gewonnen. 
;~fgclop(;in "zaterdag be~io,teri." wij het seizoen met een toernooi .!'.i.j_~ .•. l:J.,9.,.,._Q!:[<l,ç;r:'.;;i;_.,.. _. 
drie afs'é1Û>ijvingen· 'ktiiincn wé zeggen, dat or erg goed word gevce-tbald. Do c·~rs: ~ 
,rodstri:Jd~·-Oi-'!::s-clrot ·e-tndigde· irï'.ëen 3:.:0 zègè"dö-or:goals vii.n· Rob, :Hans- on ,~ç • 

nald. Tcgeii B, V .c. word hot in de stxomcndc rugcn J~J voor ons door eon goal· Vf .1· 

tiioha. Ji:eiaas ging do láatste wedstr.ijd tegen T,s.c. geheel ton onrechte vcrlc~::, 
r,et 1-0, _Dë man in h,ç,t · zwarte pal zat echter te .vee-1 togen. Maàr mot B 1 on C 1 
yord to,cl;t il.o verenig:i.ngsbckcr gchaÎüd •. ,Rost mij. allo- spelers van P 1, Ron do Jo!·,,:; 

:'.)die vaak· rcs.qrve stond ·of erg goed meespeelde en natuurlijk allo ·ouders, die omr· 
elke woék ·hebben vcrgozclá., · nog to bedanken •. 
~~ij hcbbcrÏ· or samen eon ,onyorgetclijk soizocn van gemaakt. 

Paul v.d. Steen. : . ,: . ~- ' 

,bt lfolpen I Seizoen. .,. -·-- ... 
. ,• : -- ' 

:.u.n hot eind van dit seizoen kijk ik mot pléizicr terug op f2 °;fêngéns·; ·a.io .;_;.; \: i' · · 
1,cgin af am · hard hebben gewerkt en gctraina. om do bcgirtsclon var, b_ct voctb.-'.l.ls: _ . 
~1achti.;-. to worden. Dat èlit· is gelukt, kan oei::t · rogclL1at'i;gc bêzocker van lfol,Jon 1 
r,.llccn maar bovcstigèn. In hot bogin was· hot àllomaal niet zo ·bost_- Na nauw~:.i~: _,a 



0011 oofcn-wodstri jd begonnen we (l,élJl do kompeti tic. Da,t dit geen optirao,le voorborc::

,1i11g was, blook al snel. Drie, maal op 00n rij verloren wc (o.a. V,U,C, 0-2). fü, 00,_ 

:loine wijziging in do ploeg worden we door V.C,S. woggc,speold 0-5, Vanaf dat ,cc

i:,mt io er een andere (hardere) lijn gevolgd, Onder elkaar hnd mem vóór een wed-

,,, 
,,~trijd voel plezier. Het gevolg was, dat men ongckoncentreerd het veld instapte. 

C..Jk op de trainingen maast on werd meer inzet getoond. Dat dit zijn vruchten o.f

-,r:.orp, bleek al snel. Togen ADO word onverdiend r.wt 0-1 verloren, maar kwa spel 

::;rom hot or eindelijk uit, Togen H,V,V, werd de eerste winst g0pakt: 1-0, Hierna 

'._abb0n we nog maar óón wedstrijd verloren (R,V,C, 0-2), Na do winterstop W;J,S e1llc/3 

o:cinicuw ingedeeld, Wo z(1tcn mot veel mindere ploegon, waar dnn ook, mot grote cij

fers vcin word gewonnon. Mot spnnning warden de toernooien tegemoet gezien, wa.arl:1 

:,j,j onze togcnsta.ndors vnn voor de winterstop woar zouden ontmoeten, Deze toor

::ooion worden eon doorslaand sukses. Hot Rijswijk-toernooi word gowonnon. Hot Lo: -

toernooi eveneens. In dit toernooi moesten wc spolon togen hot erg sterke Fo:rcnoo_·d, 

lii t word wol de boste wedstrijd von hat seizoen. In de eerste helft 'werd Foyonoçr. 

i;1 do verdediging gedrukt. De o.c...>iva.llcrs maakten do verdediging helcraao.1 gok, :." , ,, 

',ot duurde tot vla.k voor do rust, to;;m wc do vardiendo goal m(1(1kten. Deze go,ü ::·,. 

-,olgons hot boekje. Joop stuurde onze "zoef" Edwin de ruü1te in. Loo wos uit clo 

epi ts weg en had zijn m(1n bij zich gehouden. De voorz0t vcin zoef kon door do n:1~.r 

binnen gekomen Patrick worden verzilverd. Do tweede helft werd Lens in de vortlcui

,,;iag gedrukt, Macir toon liet;,n dozc kna.pon zien, wo.t voetbal was. Er word geknokt 

Y~or elke bal on de buitenspelval werd op magistràlo wijzo gehanteerd, Do verclodi

_:ü1:, met con uitblinkende Ron de Jong, hield zijn hoofd erbij. Een verdiende ov;, -

:,inning was het gavolg, Onze jong0ns vonden, dat de prijzenkast nog wat kon wor:L:,:1 

,:pc;evuld, want op hot Velo-to0rnooi werd weor do grootste beker toageëigcnd. Ook o;:· 

cc·; H.P,S,V,-tocrnooi wa,s hot niet Mdors. Hier word (wel tc,gen wat mindere goden) 

ûuc;str-:e elc,nd vootb:ll gespoeld. Do lcitore nummer 2 in de poule word met, 6-0 vor-

·1:. 0.gon, ,Us leider kroeg ik van do diverse mensen komplimontcn voor hot· af en toe 

'.;::'.ljante voetbal. Patrick wist op dit toernooi de meeste doolpuntcn to ,maken on 

',,,1'Jving hiervoor een prijs. Opvallend was wel, da.t de eerste vier op de .schutt-:iro-

~ ~.ist vier Lensers wciren, Hot laa,tstc toernooi word in Rotterd(1m bij De Muêschen 

,,::spoold. Hier moest0n wc in de poule genoegen nomen met een 2c plaats, maar not 

? î sanen wisten we boslng te lcggon op de wisselbok(1al. Voor poule-prijzan wor,l 

.·:n ook niet gespeeld on dit hebben tle jongens waarschijnlijk geweten, Op dit tGc'::

·1ooi meestem wc togen v.u.c. en V,C.S,, wa(1r wo in het begin vcin de kompetitie tc

,;on verloren hadden, v.u.c. 0-2 en v.c.s. 0-5), v.u.c. kreeg nu oen voetballoc v,:..,,-

0'.1s (2-0) on v.c.s. kwam e;r, ook al niet zo bost V@(1f (1-0), Al, met al eon cif

oluiting van eon schitterend seizoen, Ik bcdànk de jongens voor hot plezierige sei

::oen on wens hen veel sukses bij hun verdere voctballoopbann, Als laatste, ra'.li1r 

:oer zeker niat in do minste plaats, wil ik do ouders V(1n de jongens bedanken, d,o 

,,ltijd maar barcid waren de spelers bij do uitwedstrijd0n te vervoeren. Mensen, 

,:,.rdstikke bedankt, 

, ·l:ORTIG~MPEN. 
Op donderdag 20 Voor Leusden om ';)or ]orculo om 
':•oor Ucort on 

juni zijn do bijeonkemston voor de sportkampen, 
19,00 uur 
20.00 uur 
21,00 uur 

Hans Zoun. 

)czc bijeenkomsten worden in ons klubgcbouw gc,houdcn. De lc,idors zullen op d,;,zc 

:,vond uiteenz0tten, wat er op de karapon gaat gebeuren. Tevens worden jullie vor

s:,cht on do zwcmvarklaring moa to nomen. Or.~: jullie ouders zijn van harte welkom voor hot stellen v= enkele vr11gon, 

.-.--.-,,,,?J~)!l,....,2.;·;,i, ----------------------~ 
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