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Voor al uw Textiel
Bedr'rjfs- en .Sportkleding

Woninginrichting

TEXIN-Den Haag
N. J. Hoefnagel Te|.6801 38

naar Groothandel

Tank AVIA

II]r^trt' py oto.rzeSc

t02

U KOMT ER VERDER MEE ! ! !

Speclaalzaak In Zulvelprodikten
- on Bultsnlandse kaÀrsoo en

-- t .
MELKINRICHTING

,;DLJlNOtdt"
BEEKLAAN HOEK SÏEPHENSONSTRAAT

,TELEFOON 451570 - DEN HAAG

Q.uro Sport
, TEL. 66 1276

-Leden korting

LEYWEG 535 a

Voor
al Uw
Sportkleding

.1. r "!. ii :' i,
AMBASSADEURS DER MODE

Filialen door de gehele stad !

I(R,OL
I

VOOR UW VERHUIZING '

' FÀ v. d. VELDE

VEENKADE 30 _ HERIENHADE I61
TEL. 336736 b.g,g. 293275 ,

Binnen- en Builonlgnd Planotransport

'T VEENTJE

Bloemenàà§azïin '' ''

A. Meiier
, 

,, Jt.

BgtHXgruSrR'lAr wo; SS

DEN HAAG _ ïELEFOON ggZOOS - SSAZZZ

INLEVERINGSADRESSEN'] ' - '
TOTO, en LOTTO -- 

.t
Wsag eens een gokio ln de voet.'
baltoto oÍ de lotto. Bi, u in de

buurt 15 altld wel een adÍes te
vlnden woar' u Íormullero[ kunt

k.ljgen en weer lnleveÍen:
Stomeru Annlec,
Piet HelnstÍaot 57

SlgaÍenmagazljn v. d. .Glessen,
Prlns Hendrlkstraat 30 b

'SIg6renmagEzUn Wagenbrug
St8tionsweg 7 ., ,
stgarenmagazuà Enïltch ' ;.-1..,4
HoeÍk6de.g9o .. i"'- -- ')- :,.-

SlgaÍenmagazUn De WIt
HoeÍkade 1320 : :..::ijrjilt l.í..1-
'SigBrenmagBzUn ,oll
Wlllem de ZwUgerlaan 76 b

SlgarenmagazUn Adelante
Fred. Hendrlklaan 152
(hoek Statenlaan)

SlgarenmagazUn Mulder

. Laen van N.O. lndlè 38' '; ,

. Sigàienmagazln N. w. Veerkamp
GoudenÍegenplein 58

Slgarenmagazun GoÍdUn en Zoqn
Laan van Meerdervoort 868
(hoek Appelskaat)

Café Tout est Bon
Thoóeckolaan 122

SlgaísnmEgszun D. Funcke

Beeklaan 385 a ,

(hoek Laan van Meerdàrvoort)

Slgarenmagazun De WlJtè " 
.

I r r;.Y_alFe+o_, kid-% 149' j.r.--
Slgarenmagazun v. d. Zandt

.. , BeeklqEn 99 .., ..., , . ,.r"j . ir1.i ,- .j:1,- . .' -"\.,
Slgarenmagazun .1. .1. Kramps
y'VehaÍstraat 349 '

[hoek Valkenboslaan)

Slgare,OÍnaga3[n Hameís-,,...t1
de la Heyweg 745

- - "e*i oe ro;"
' Ij - Looódutnseweg 903a . ,.

SlgarsnmagszUn Vergouw
Loosdulnsewt g 315

SlgaÍsnmagazlJn De Plantage
'VreeswUkstÍaat 671

(hoek MaaÍtensdUklaan)

Slgsr€nmagazun J. .1. Kramps .

. Alm-elopleln 75

, ,. .,.§tq9r.!!fug+Un Benn, ï1tr ..

. SteenwlJklaan 82

Slgarenmag. Bergenhenegouwen
:t':.,, j De BBde t2
'"i t Í Stgdrenmagaign Adrtana

, ... Ambachtsgaorde l2

SlgErenmagozUn Rozendaal
Het Zlcht 79

J .,\;,1 6tst;dnníàö. 'selectd.,ïe werve
Dr. H, Colunlaan 247, HUGwUk

lf .:r: l: '- -..r' eÀ natuurlljk ln onr klubgebouw
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iedere lenser
een free-lancer
(niet allemaal tegelijk)

free-la,nce
uitzeudburo

laan van meerdervoort 470 den haag tel. 648855
.*€nd door algëoa'lo bond ultz€ndbuí.lurh,b.u.

STARTPLAATS
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KoopcentÍum in de Bogaard Rijswijk

Leverancier van LenS

CAFETARIA

vooR
ALLE

SPOBTEN

INWI
DE BADE 18 _ TELEFOON 664276

BELEGDE BROOD,IES

EN OVEBHEERLIIKE SNACKS I

t,,'

'1
,..1

'.t

VOEIBALLEHS moeten goed kunnen dansen. Begin er jong mee I

Dono""ntrum €,onotandoe
Oansen is
plezier aoor

Z

heeft jeUgdklubs'van 7 tot 12 jaar.
INSCHBIIVING vaí half augu6tus tot olnd 8ep1€mber on ln de maand ianuarl.
Een Íold6r wordt op aanvÍaag losge8tuurd.

TOUSSAINTKADE 2,I _ TEL. 334899

0r,,*r,,.....
is.,.

,,Ín"

- Laat uw kleding
SUPER CHEMISCH HEINIGEN
door

WU haleo en bezorgen
J. J. BHOCHABD
Plet Helnstraat 57, Tel. 337396

Anniac'a Q,leaníng Seraice

Heeft U deze week Uw

LOTTOFORTUULIER
reeds ingeleverd ?????lllll

Adressen z.o.z.

GARAGE

TOTO
inleveílngsadÍes
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AUTORI'SCHOOL

VAMOB,,PHILIPPO" BovAG

WiJ geven le9 ln:
Opel Kadett - Opel Ascona - Ford Taunus 13{X)

Volkswagens - Shca 1000 - Slmca 1301

Daf 44 - Daf 55

Methodlsche lngtructle Ervaíon ln8tructsuís

ultgebrelde theorleEvonden

TEL.45I,I53. VALKENBOSLAAN I73 J TEL. /I5II53

Een goede

VAKANTIE
' begint blj

SUYKERBUYK
Oranjebuitensingel 42 Tel.858623

Blj ons kopen . . . Nooit meer lopen

OOK VLIEG-, BOOT. EN TREINHEIZEN .

INKOOP
VERKOOP

BEITABATtE
UIÏDEUKEN

SPUITEN

Q,eioburedu 9.4.9.
VRAAG PROGBAMMA'S

Haagweg 78 - BUswUk -. TeleÍoon O7O - 90 4t 40
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DD LDNSNEVUD
iíeekblad van de Voetbaluèreniging Lrenig en Sne'l

oËl'rcruui'IIEDDDDLTNGEN
Samenstelling Bestuur

tt
,. iija"ort'aà bp z3--juni' j.I-. gchoirtlcn a-trgenëne

voor het komcnd ëeizocn aI6-volgt gekozbn:
l':" : 'i'

Voorzitter: . Hans van der I(leij
Sehretarie: Gerard van den Steen
Penningmecstcr: lÍil van der iÍilk,
Kommiesarie: Cees van Beek la:' .'\.";1:'j

Ietlenvergadering is het best uur

I

Inmiddels is Peter Iliemen bereid Sevonden als kommissaris in het bestuur
zittíng te iionen. Itet beetÉrlr '6tcltr'hbm (volgcne artikel 31 van het H.ll.)
kandidaat J ' Iiidien niet binien 14 ildgérr na' tlezë' oededelingi een tegenkatrdi-
daat is.6es-teld is Peter -riiemen in het:bestuur als 6ekozen beschouwil.
lÍij weÀÉénjhem ií zijn bestuurstaak vcel plezier en succcg toe.

Even kennismakcn.';'. . . . .
a

Als oventueel gèkozcn bestuurslitl, in de functiè van coEmi6saria van uw
vereniging, (wÀt aie'fÍàcied inhouilt, wect ili'nóg,nietr''badr ik zal het
.i tatËr'' zeker: Latèn weten) I hebt u het recht om iete decr Yan mij tc we- ' 'teu: Ik ga íinmb're ià'de toekonst rruw bèIangenlr ini:tle vereniging; ÈchartÍgon.
iÍel, ik Ëen geboren op 24 april iCqSr (42'jaar dus)1in Den Haag, en bijr
de àoop t<rècg'ih de nàmen Pótrus ritlrianus Joauneei' vandàar dat men mij
Piet of Petdr noemt, oaar Peter"vind ik leukef ''l'liJn:vader heette Riemens
dus tle rest is gemakhelijk te ratlen. Ik wae 6 jaar toen de oorlog uitbrakt,
maar ontlanke ile oorlog, hatl ik een fiJne jeugil' tlie ik voetballeld-. !ii' ' ,

Quick-St'epiÉ tlodrbracht;'Na tle militatre dienst (1955) wcrtl. ik agentl'van :

gemeentepolltic en tot op heden'ben ik nogrbij de pol it ie r werkzaamr I

ik bcn getrouwd, heb 4 kinderen, van rvie er ó6n getrouw (Eehuwtl) 'is -en '

Ik woon Drapeniersgaartte 89. Ik ben 1'75 m klein of lang en'heb"altiiit "
een snpr en EiornE een silc. Hobbyts aaast voetbal: cabaret en duiven. ii,.,', :., l
In het verleden rvas ik altijtl bii 'LenE 1 aunhleziBr maar misschien,rzal : :'"
dat in nijn nieuwe functie anderÉ uorden. lÍat betreft mijn rrvoetballoop-
.baantr is alles rustig verlopen. Ik.ben (in rt veld) nobit,Íeen gr-ote Voet-.
Èaller gewcest. (Langs tle Iijg weet ik het tt beete). rk,';heb' twintig iaar
bii H.P..§.V. gcvoetbaltl en toen ik ilaar in 1955 bcgonr.speeltle H.P.§.V.
3e-krJi ic.tl:'v:4. ilhardchiJnliik door miin goringe capaciteiten roaakte .ik

de degra:hatie mè'ë narir de 
- 
4E ÉIas en de 1e sn :!s:. iklaa ,Haag6ib Ik voetbalile ,

rroe si.eaÉ in Il. P.s. u.' 6 op 'zatörda§. 
".i.'t. 

' ' '' ,' '' '' ' .

Beltuursiuncties' ih de vcieibalt,ereld hebr ik oooit vervultl. Bi'j L'I''N'S' ' '

hàU it< enigo Jaieii bp de yoensàa'gnirldag tle velpen gc{raintl.: rHet resullaat.,
daarvan rtuít ri ,i"n ii3 c1' vooris hebi' ix rnog : hlcr cnige binding met L'D'N'S'
I'ii jn broor 'Leci'srBéört in irot àc clftar. 'liijn 'broer Jan in het 8e e4.mijn

""f,oorrr.ooo 
'lretdi- Lancee 'in.het ,4e. I'ii jD,:tóon.;Jan apeelt in C2t'ririjn ÍlevGtr1,

John en },iarcel Rienen en Jeroen van rt IIof speten bii de velponr zodàt
het familiebelang in mijn nieut+c functie zeker zal neespelen. p kunt hièr-
uit wel concluderen, dat alle aftlelingen tloor mlj goetl gevolgd uorden' ',r''
(zie Fakker no: ''2?).iÍÍocht u nij rnu nog nlet herkcnnen of kennenl wat :' i:
nijn iunctie ook voor mij in puito neèit, eed ding is zeker: oP het vel4,'
ten. ik altijtl aanwezig on it ireU begrepen öok ietlerc maandagavönil 1 zoàal .,1
u dàn atlè'onduS.delijÈheden persoonl'ijk. aair dè baar'nèt'ríij kunt^door- ' ;

p"atón. 'rk spreei:ae"wans uil de.t ik'in de toèkombt'voor ui'' (en mijn) ,i;',
vei'éni'giirg van enig irut'zal kunnen aiih.' Ik heblmii gerealisecrd dat buiten
het trb;rg;beurentt Ër céht wel veel geàaan moet woiilen en ik ben bercid dft''

1.1.

t

. ,l.r;;r ,..Í..ii, ., ,
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' In ballotagé
lÍ. F. List ..

l'-Jiri. iI --tl;J-;-Ftaton
. 25-7-47

-i,i,, i'-,.1 ,.;i-..: .:.:,-. '..'' -'-' '-* 28- 11-53

'. 'D : 
". 

'

, Dqlvggn ,29,' .Del l,i4ng . 674318
'I oostlu insëkadc.. 640; -Dcn'HuàE 252656' ' '

24-7-49 Linnacusstraat 283 , V,g9TF."Tg ,t, .,. - - . ..i r...,19-2-68 l(eri<àt\rinenrves.32, Dcïiliíàe,;, ozpaOè -;.- 'i :' l
' ,. 1-12-66 ,i-ezelratle' 31, D. Den IiaaE-

i:.ilÏ'ï'.i-+-o+ .Èlcpperràtle. las j'r,p;n rraa[ ozrsgo
':'ée:ro-o+ riiiàèb.";à.qià;i i,;'Lren..1iaos. ,eeBJsB ,, ; ,

,. ,' , re-e-oZ l.ràrtcrratlc +?, nèh'l Itarg'-,29i6ó4"'
:r 9-2-63 i,'o h,reversga+r$e 5f7, Den..ilao.g 69914.I,: .,.,,.,",,,
,;.'. . : - ..' :. ,,,. ': r' ., : 1A ('' i -,'Í.t r
,i" 

". 
.,.: .'lii,,t r,.. .j i:, :',) .. i.::i,ri. ,riaar l.lcche lscstraat 54, Den .lJ"?S, . , ,.1r.. ., i

Ste enhouryersgaarale 159, Den iÈag' ' '

:i, ; ,: 'i

D. Hoogendorp,
A. J. ffranhcn
li. Zaalbcrg
J.F. DiemeL
P. Quaad8ras
ti. rl . r\ndries
P. dc .Bruin

Àdresrvi ZL IN en
-- 162 r't . ri . van Gastel
/. 1059 J,ll. Jung naar
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dc trontr ibut i cbetal i'n§. Écnic"dci heeft'eeii .,sch.qi. jvgn vair ohze .admini-si"' '.
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E!II99 ,,,, :;-i.i .;' :í,.,.'', ' 'ifenieder dient de tocgezonden blautrre eqtrpehaart op verzoek,te tonen. ,

I,lecm.!. u, .hcm, d-up 9te_9$s rnede. , Voqr: .hpt.lscrsl dit sei.zoen hcbben. de dames
van laden gratis tocgaog indien àij althans vcrgezelti zi.jn.yan hun echt-
genoot_t.. verloofde pf yriend. U heÈt d.gn dus bcidcn resht,op tocgang op
vertopl:v.an uw g,igcn eptreebeyi j.s r,,,,

OpeninB hlubgcbo.ut+
Deze weeli. is het l-rluÈgpboutr', .6,,9àncgr.í àd
maandagavond 28 juli zal het hlubgcboutv
zi jn.

'l _ .i.,
Trainingen , Senioren
De training voor de À-selehtie o.1.v.
week gestart.

.': t "!:' .-.;i;. - '

, L 1.,

.dondepdpg avond. fanaf
normale tijden ggolepil

,. ' .1!r .'.l i.' ..
..: ,.. t ,. :

inmiddels deze

dus naar uit

de heer Ànderiesen is

t zich nieÈaitl'geÍiéId. Het ziet er
ptember zo'ddeÍ scdaktie zit. Ienzij

opgeven bï j , tiad'.vcrvaart Baambrugg
dcze datirfu kunt 'u zich wcnden tot

:l Í i.,tl .. ...

ir-r.qdqg:
rrreer bp

.r. r

cn
dc

:ar

De eerste trainingsavond voor tle B-selektie olv. de Hecr Zoet..is,gprlÍoehs-,
dagavond 3O juli a,s. De spelcrsr die'ook ecn uitnodigiÍig hëbbëh' gèhad voor'
de voorbesprelcing ,luorden verzocht, om .18r30 uur aanrÍezig. te zijn-t "rodat de .

Van de Retla.ktie: i

In de laatste Lensrevue van vorig s
zich hecft teruggetroklien uit de ite
indien zich gecn vervangers zoudelr
zou trekken. Ook op de -{Igemene Led

eiioeh hc'eft u kunnen lezcn dat Hans Zoun
oaLtia. Di stond toen ook ic tezen dat
meia'ch, àad Veryeart zich ook terug h

enVèi§àderin§ is dit problecm naar Voren
g€bracht. Tot op hetlen heef
dat Lenig en SneI m.i.v. Se
U kunt zich tot 15 augustus
Den tlaag, TeI. 29 46 36. Na

I
enstraat 37,
het bostuur,

À. Vervaart

tsOMPETITIE-INDELING LDN§ 1 - EI,RSIIJ I(LÀSSD B

Blaur'- Zwart
' .:r. ,'. i i .,,

De indeling van on§i,.eelrbtg lt'as. voorspelbaar' Toch is de

Zie veÈdèr pag. 4
.. o..

GoaI afrvezighci d van het, 
. 
Llgi tlse llocdenburg ccn vomassing.

DHL De Leitlenaars zittcï in. do., le klassc A (riest I). iÍii
DHS hatltlen verttacht dat §ouda, in 1À zou t*crden ingedeeltl'
Dll0lt .fiI ecrtlcr rvas bckend^ dat . on6, . ecrstc 26 in plaate van ' .l ,

Gouda 22 kompe tit iewedstr.i i dcn aou mocten spelen' Door ver-
HioE sterkte promotie er1..verzr*akte tlegradatie is het aanlel
HovklubsinlBechter.'uitgebreitttot14.tictatentleklubs
Neptunus even de revue passerer\3 ., ;'
pa-pendrecht , tslauw Zvart: I(ampioen van 2À kennen we nog van ile (torte)
Iv'iinetmus t' Z;TGE-i;;iode' vari :Lans 1; goen opmcrkelijke mutaties
Xerxes id het sPelcrsbestand.

. 'Zwí;;ndtercht Càaf : lCam'pioon Van.i23, ook aI- lliltentl, maar' uit tte 3e klas 1x- 
-i' . lFiode; hccft nogal. rvat nÍeuvre aanlinsten, waarvan de

' ' ': ' ' ilori.t.it ons onbckcl6 ;i'6. l' " ' ' 
t

DIIL: Tot ieders verbazing vorig seizöcn lang onderaan; had net als Lens

ËËi kranige eintlsprint; leen opvallentle mutatios..
DHS: Eigelijk een:van íe zwakkere b,qg.ettqrq, vgpig iasr,; toch wist,.Lgq'
IiËemaal van de Schicdamntcrs to vortiezen;.twec.spelcr:s.ygr{rokketj en twoc

kwamen erbij; dc SchlcQamse voorhoede bliift schqtvaardig. I | ., :t.,i
EBOII: Gccn opval lende . mutati es. ,:. .,., i.i . i :,,
6Ea: Deg"a-dant na uon tou i i.. ingsf6cks. ;et ,íÈ9, Zir"""9eu'i{en 9.q spartaan;
voel nieurvelingen. i i. .. . ..,: . i ;i, ., i ,

Hion: Àaanvankelijk gevrccsd vorig jaar, maa'r dat,vicl rncë1'rals sebruiltglijjk
E6f aktief op del ovèrschriivingsmarkt; tien piguqc rqpelers vormen Í-rQg. e;cen

1 ,(



tlov: Vorig.
tegan LFCj .

Néritunusr ' tV

seizoen .op. hct IiqpprJje sered,.na tweo_ besl iss ingswedstrij den ,, .;
ràakte jrqnke I.e . spelgrs ,lcwi j t.' _:' Ir'r !r"''' iie . . ';. ..;,.i-,],.',.
erzek'orde zich var\ .de extr'a'- prgmoiiepldats door Ill(ÀVV te ver,.slaan; .,
lor'.s.ltruamq4 en.gingen. . ,'-tt',t i;i!' "7'1 : . ,..:',,i ., ,,
: Uegratlecrde uit dc hoofdhlasse; telt 'no§fiI -vat 'nieitie spelersii.ir
Vorig seizoen gcdoodverfd kamp i oensgö6aaigaë i 'ait 6eizoen"iolr het r'.i.:.r
cht ncer beschqiden als gevolg van het,..ver,trek van enkele spelers.
iS"scizoen:. aL leen knappe .p.Iocgi nu op papier nog stàíker,.::.i., ;!,i,,. .. ..

3:.: vorig; seiFoe{l oriopvallend; nu entreió' nieiiieéIirigàn iiit ae o;-l-.;:,.-r
i. . ,. i). ' ';' '" " JI ':, "-. ;.'tt ), ....r. ....;:,.

divcrse spe
Papendrccht
líi thcl mus:
ecrste gezi
Xerxesi ÍoÍ
Zryi j nd'rèch"t
gcving erbi

iilr":9i i: o9k- het progr:amma vàor ,ae: àerste' neírt' .,r.ir' au kompet.itie gepu- 
I

blicedrtl. 'LenÉ'rbegint' ui.t te-gen l/il,helmqs. Dén rvecl< Iater .tld:. èeriÍè..ÍÀrris-,,'.: , .:
r,;edstri jd tegen Papon«lrocht. ' 'l ' - : r' .' l, i'-' : -' . ï' :

, ,.J .l ],, 1 ',! . - .'t':: : i.-t :,. .i
/ il.: i. ::i -,.j'j,:r .:.I(0fi PDT ITIiI-'I+{D]}IJING Í,EII§i 2

1,.i i.i -L
. .1.

Ileserve 3e hlasse G (achtcr ae htuí ae plaatsin§ vorie sóí2óbn )'.i.

,;. ...,i i\ r'l

Den II o orn 2
DIIC,3 . j, 1l ,r l ..,.
Naaldyijlr. 2 ., ,. ,^ . "

nr(DEo-2, '';: -i '" r"i '' .r",,

Èvc .*:. .'r.,1:.,,",.:,: '.r " ir:. t.i.i

Snoorviiii i "..' .t" r'
Vàfoe.-. j.. "r:Lri:ir'i '::'
VUC.óitr..!. i .r .t !.. r ..
lícstiantlia '2" '!:' : :i ir''r' i 'r

i.!:. .,.,., : .i
ROTIPETITIE- INDDLING LDNS 3

gepronovecrd
3C, 7e p{aLats
3C, 9e 'p}ààts :- ,

3C i Se . irLaats j, r ;

3Br 1e plàats, .;., j

5D , 5e plaats , i 1,,, ,.
gepromoveert' ri: t ..:: :'
gcdegrade'crd'i 1,. :--.,
3A t 3e ptaats i' r't r Í.. .

3C, 3é: irtraA'tË ,s..;,

!,
gepromoveerà:'-'-":.-l:: -.. - .

3D, 4e.plaats .,
3À, 4e plaats -_ '' '

3D, ige praats !i ':''''-
313, 2e plaats, ,'
$epromoveerd 1''' '" '

,gepromovoerà 
rr r' ": I

38, ,ze Slàats. '''i t': ' '

3ri, .29- plaatb' " 1'r!'

rB, q9: praàt§' ,"
3D, 2.e plaats '

.- ,, i,ï,:...

i:j
r) ;í l.

J

i')Jt '.

: I ..r

t .1.),. i .)

.,

'r,r.t

,.,..,,,.,

.':'_.. r'I ,; r. :.:.,1
r. .1

rÍ.r
r ti

:.r:i ,.

t:. ,i '!

, .iri' l',: . l

.li','r'.r r: r, ' 
(l

' -rr,r; i .., i.t t,,.

. ;, .1..i , _tjjti
',,:'I,r,..J..: .r,

Í99r'.,de. b.e1 . '

.,rl.,ri: .t- r -_

:ria;sJ Ían, .,, :'

i' .i .l rr
tJ i.:.

IIBS 3
HiirèbeiébeiB 2
Scheveniil[en 2
Schiebroèk 2 , J

1'963 2, ;,.:.,;;.,rr .,....,,

VCS 3 irrl' 'ii . i

-.1

,r-i.

111t, ,

riI'erbur-ih' !":.., i.. _ ,.,;,,..
Vios'2 '.'';.',i i,r:
Vretlenburch 2' ., " ; .

Vuc 4
iJcstlàridià j3 - ' ; ... .r ...,.,,:..tt. . ,.,,,.IIct programma vèór aë ëii

7 septcmbcr: i/ i lhe Imus

UIST U DAT?

rstd twec Irómpetit'ie-zqniiàgeí" votsC'

.,:i:.!l
,; .i

. i.
i .,. -r'i
.! iir-i ,r

ï§-a-Ls

1". j Leís Í
Naaidvijk 2. -- I!íns 2.'
Lcns 3 - Eil legersbcrg, :.|

14 septcmber: Lens , eàf;èi{díectrt
. ,!:: {UiC 4...;

gen 2-Lens 3
lt -. .,.."

.1-
2-

venin
", j: :.. r ,

'è'estàrrid. Dit
i .,,i:,r. ij. . .;. . ..

céir'Uop. Oeie

7

- Toir' air' Èlar'Iangstefli
.- lÍi_j nog ee'. .írriselinér'.d

., - pr ,nog .ste'': lidf esrrlra jài
"'riàar'8o"a.I
- 0ver 14 tla
- lye u l./ecr

ng ondenyonden,.
n bedankhaartje

, .. ,jrr,, ,- ,r. .rrr, 
.a

bedarrtcka4rt- j ö hebbeh
bij hïn ,híue'Ii jk. '''
hebberr iintvinlch' tdn

: ,r ..!, :

i'àn- Hop ons. B-en

lb ve cl ':b,el61ngqtell irlg gcpoqt.op hqir VörloÍing metr tluub.Flaton.
cds redaktielcden wordcn 'g.dóètrt.-' " ', .:, ' ;'

§ingen nict.gestuurtl moetgn worden naar het rodlaktieadres, maar
gcmcön..éolrreta4 i6' ; : ' .',.-,. ;' ': ': :; ,ir..ti. '. ilt : 

',

gen het ocfenprogramri vóËr leirs 1/öÀ' LArië-2 at,.gaat bèginnen..
een prettig seizoen tocnensen. ..:.: i.

'. l: ',. : Tot yolgendc week
. -: lvercchts

4.



IÍIST U OOI( DAT...

ftóaài.tèu" Àad Vervaart en Inge van der l(ooi hun vÍijgezelientijd Ínlevcren ;

op.vrijdag 22 augustus.te 13.45 uur in rhet stadhuis to itijsrvi jh (Gcn.Spoorlaan)
Entlatecnietler,dieiin.deÍfo.èstvraugdervi1,,,$ectitemqnweIlromisopde,,l].i.-,ii'
rcceptie tueson 16 en 18 urii; !.n. Cha1et Ccl(cnlrurgr l,igr.rsterset,reg I B. I , ,,,, .,.,
Ilans en Àstir,"i d Zoet vakantiegrocten sturen vanuit ilo. CoÍe drípur.p ,, ,i

il. i 
' .., .i

!. .,r',:ll. ;

de Lonsrcvue of telefonisch het verzoek hebhcn gclcregen
r.inBsbelÍi j6l in tc lèveren 9n die hieDaan nog gecn ge.volg
oíderi dringend I'vcf zocht tlit alsno6. o:rigaand te.. doen!

Ilierontler 'vo:lgt het oeiendrogr:amma'voor de maand. augustus. Voói tle clftall,cn
4 t/n tA is het profr'amna beperkt geho.udpn aangezie.n iaqn .oqze oproepen rvie
er nct vak:ntr.e .lras.pn dus.niet of beperkt beschihbaa4 op .een 1..qnke.f ing na
geon gevo.Ig isrgegeven..l.Jocht,,er alsnqg behoefte bIijlcen .tc beqtaan dan ."..

zullen al6noè vr:icndsèhappelijke,of otderlinge vcdstrijdqn w.ordcn, Yagt6e-.r.

VÀN D]i SEI(o,! ..,i

/rltle$efi en tlie';v.j. a
pasfoto ;èn/of 'keu

hcbben gcgéven, -rí

steld.
. , ;, ' i l.

,l ri

Elftalsc cretaris Joop van IÍaEsem is tot 18 augustus
liil ''(

op vakantie .

;"..,Í,;. j,. .' .iiir.'i t ,

;ir-r, i r,,
VooË drin- .1, :. Lur tereqht.: ..',,

. .., tt ._ . .. .,r,
Bende zaken de Seho betreffend kan nen maand.agavond bii het bestu

OEFDNPROGITAI'IiiÀ:
Zondag 3 aug. ... r1ll.OO.

..12.00
ilocnsdgg 6 atg.i.,'. i ..21;00 '.. t,. ,.:. " , 19.QO
Donderdag ? aug. 2O.OO
Zondag 1O gug. ' ' ,14.00

11.00

lJoenstlag 13 aug. 21.00
'-1t..- '::,:.': , '19'.OO

Donderdag 14. augi , 19.00
Zonilag 1?..:au§..'.:.. , 14.30'

_ , ., i..r .: 12.0ö' '" "i'; 1o'oo
14.00
13.00
12.O0
10 .0o

iloensdag 20 aug. 20.30
19. OO

D instlag 19 aug. 19.00
19.O0

Zondag 24 a.ug. 14.30
12 .00
10.00
10.o0
11.00
11. OO

11.00
Zondag 31 aug. 14.00

11.00
14.30

, Spoor:wi jii
,.. Spoorr*i ih,

l,ons 1, ,:i
LeÀs 2 i..
Len6 ó.

,. Lens 1,.-' LeÉs 2
.. Lcns,S r

' 'Lens'1. .-

- Lcns 1 i ., :l,,i.l
- tens.2....,, .. .

, Vios,.1,. ,., , .

- Vios 2 ,. - .,,
- svGEB ', ,.,1 ,,'
I Vre{enf.uqch 1

- Vredenburch 2

-. Vredcnburch 3
- Quick 1 .. .

,::..Quick ? ,., i ,

-: ilTC 1. ,..
:.-, itiisY+ jk 1.

- .Rijsli jk ?,
- Rljsyijk 3

- laijsríi jh 4
- llijsr*i jk 5

- Itijslijk 7

- rlijst{ijk 6

- Sp.CI. Voorne 1

- Sp.CI. Voorne 2

- Lens 3

- Lens 4
-DSO1
- Lcns 2
- Lens 3
- Lens 4
-nvc6
- l(v u í
-nvc8
- llandstadl Sport
- Iiandstad SPort
- Lens 3

(È

1
2

Lens. 2 ..j, ,,
. Lens 3 .. :.

. Lens 1
Lens 2 

"Lens 3
Lons 4 ., .

Lcns 5
Lens ? *
L.,ens 6
Lens 1
Lcns 2
DIIDiU( 1
DIIBRK 2;
Lcns 1
i{vc 3
itvc 4
RVC 5
Lens 8
Lens 9
Lcns 10"
Lens 1
Lens 2,
Grocn/li it 1

(itrietre )

7
2

5.

i t..l



rr9c.lJ"s, ' .,'.. i,..

fritàà ràatst" 'L"'iiuro.,ro van hct atgàiLp.n. 
"Jitàirèn' 

stond het tocrr. auiaeïi. .. i,,r'1 ';'r
klubgcbour,r tijd'c;s vakantie 'scstotiht' i,r,q.gx-i;rsi4er rron ;" ;;i;ËtiliIt-6;:"' '..''
roven en dus stiehirm kijken. itn' jarfèI noàr: uct beÀtuur en iarrïze r(omnis-
sieletlen en.medcrrcrkcrs hebben op maandagavonden in hct hlubgebout{ geriroon SEEEEaE.
doorgewerkt, terrvijl andere ongerovigc lenscrs aan de bar hunn droo[5e nat- -:- - -.:.
hieLden. Het Za.I r'rcl ocn |gugcntjc gT bgetwil. vcn 

. lret _ 
bestuur zijn gcweest,

bijvoorbdöIà- àri"ou Ërirngoijorrít oríi"Èie é'eÀ vakantie-iltusie tc bËzorgen.
ïijdens eèn ieirsr-qvueloos'tijdpcrk ie zqrn Dezoek aeh hct hlubgeboil,r de enigc .

methode orn het laitstc nicuri's uit de ltlub tö vernerneí. Zo zijn iiarjà en
Donal{ S,;hönhqry,tijdens.4S, ""5yti9 loedcr. cE vader ger*orden yan een
dochter.é11.9:lr ?9gl notabcne,-l/ij yondcn Donqld vo'rig ecizoen aI. zo. iueinig
produktièf. Nu' Iaat zich dat betei begrij.pcrlf.. . ;. .. .lI'iet sekrctaris 'cèiard van dcn stecn uliii-ï Ë!-t oot nog surckerqn.' Bleek de '

opcratieve restàripatic van den-linio eerst wcinig verheffend i,oóí' eàn monu- , ,

mentenjaar, nu ii het wecr ècn' atler diö ontsi'ekelig'kwelt. Het'be'Àtuur ' ';'
schijnt mot suhses de vakaturebank overvarren te hebben. Een heuse poflitie- ' '

man is ..daarbij gearrcstecrd. Dc ,pest moet, h,gt. bestuursviert,al Zelf .Inppf. , i , i r.,oDenbaar naken. .-

D;r-;ij; ;;;;k'íbl cen pae,lr tensers aïc or'Lon harf"jaar ulJig'zi;n'."r, 
?bock samen te stcllcn. Ze l(omen alsmaar niet klaar. Of zouden ze misschien

i , -1. ; ,

nict rvillen afgaan? : . . Íi ::.. -.-..:.-.... : ..
Uit sportcentrim tluinzigt vernomen wc dat mecldcro'Àelct<iie'soelcrs d.rr i ;''
tijdehs dc vakantie aan Iichamelijke yormingl ïcbbgn_ geaaan.',4àuacn .ze,misschien bang zijn voor het opdringcnde jongc lenstalent? bï zouden ze in
Íipaanse of anrlere vakantiedreval g,raqg de.brits villen maierr "nct f"gll .,uf:,,,.. 

,,getrainde bodies en cen tlijk yan óon.fonrtitie? l. ; . ' ',
Jukosekretaris Jan IIop.i. lpeutoecn: Hij-;;;i; v.q.ori al zin"e'Irtatrer, ïdi-" :

de16.
Dc scni oronse teht i e is tlinsdag _2à -jrri ,et ae ,ïraining tcg.;.*èn. Z.qèt6 ge-
bruikelijk dropen de ccrste zr',eé.i druppel s op duinàand. .;';.llen blik op tlc pri jsli jst in tret'-trf uÈ6eUouw-.Ieèrde 'ttat ae liiutgeUqurr,kom-missie in de vahantie echt niet"hoaft stilgezeten..'rprijze4'và divbrse ,l ,; .artikelen rserd.en verhoogd. Gel.ukhig maar dat de ]cóntributics op hctzerfdc
peil zijn gebleven, hocr.rcl, voor'sommigc lenscrs zou een liontr ibut i ever-
hoging vó6i goeatroper ger.reósi ziin. ; ' 

.'
De groetcn van PoL. l:, . , ,. ,. l',:''

! .:.,-,- ._) |

I
l.i,."

A.

( i-:

,, ' . : 1'

.'i.' . i. '
]1, :
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. List 23-? -:47 Dalveen 29, Dcn Haag-674318

. Flaton 23-77-52 Loostluin6ckadc 640r.Dcn Haag 232656
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OFFICIEEL

Dat
vcr!
Ling
Sekr

., 
;

oude liefde niet roeet laat ,ír'ad
Iààrd komend Èeizoeí weer als sc
van deze konnissie is nu als vo

oÍarie {!9n 11n.l1assen r :: Iliko Kóot
{rad Bàgiseh.

. , ,: ': 
i

Bogisch zie-n. Aad :he.eft
ko=lid op. te treden. De
Ig!:. ,,;r 

"

zich.bereid
eamenetel-

à

ilat gaan ve doon?

In{erdaad wat gaan vre rloen?
we strahs het lenskrantj eJr

en opotcllingcn. Of kr i jgcn
halen, verhalen die dan gcs
verzetten voor dc vercn igin
loesing. De nan (of vrouw)
volledig journalist te zijn
Vooral iets over junioren,
schrijven over hct Lehs in
daktic r*crht op l{aandagavoà
wat u 'ri,I vertbllcn Bewoqn
Ik ben benieuvd wic ,zich ge

Uw nogeli jk
49e Jaar8an8 nr. 2
.. !'.

Onderwerp: Sctiadè

i,. - ., i

Iiehcu{t. Lcns zi jn rrlcn'sievuctr, .of . kri jgen
. Oen krantje dat zat bestaan uit,programmats
'wc gen Lenbrcvue dic rvel vol staai mct vcr-

chreven worden door mcneen tlie aJ zoveel werk
g. Neen spoitvrienden 'dit laatste'is geèn op-
clie wij zoeken voor tle reclaktie, hoöft gecn
. Gor.roon ienancl die wat durft te schrijvcn. I

pupillen en uelpen. Iemand die eens iets wil
het algenecn, of hoe het vroeger was. Dc re-
d. I(urit u tlan niet? Geen proIleen, schrijf
thuis en stuur óit ilan aan het redaktieaclros.
roepen voeltr. Kon d.e" ver.eniging 

. 
waèht op U.

-/.VERECHTS.

aankahcnd conmissaric veit"clt vordcr... .. ..

en schande. "

i . ':.

Nadat ik rni jn cerete artikel aan de redactie had afgegevent wa6 ik na-
tuurlijk razentl benicurrd, hoc'dlÍit artikei zou -overkonen. Toen tlan ook'
de Lensrevue ih dc bric glced, we!,s hct eerste wat ik dèéd, het artikel
Iezen. llaar nijn tcleurstelling vras gr.oot, er was nar,relijlt een fout in
rle druk geslopen. In plaats van barrr'stond er rrbaarrr. De zin luidde
nanelijk: rrCat u alle ondu i dcl i jkhetlen pcrsoonliik aan de baar met nij
kunt besprekenrr. U kunt zich dc hilariteit in de familie voorstcllcn.
Ik, als rraankonendrr coranissariE, zou het ever. gaan Ínaken.

..vervolg pag. 2

t
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Èe4 stu[jc uit dc
of .!! Ih_ rrou r dat i
Iiggen en cle-Lcns
I,raar na t1e eerole
licht zal hct ooh
stontl van c1e groc

trunst nct opiicikin6cn vaÍii il,.I'aàr ha*lt.hi j het vandaanr, -k het 6eschrcven ha'lrri Ih za5 mezelf al rieijcs opgcbaarcl
familie on nij hecn 'gecchaarrl, hct bier in cle hancl.
schrik blacleidc ik"toch, i,raar .yerdcr in Ce ravue. ',IcI-
u niet ont8aèn zijn, dat èr hclclraal 6con nicurus_ intste afdelin6cn. (,7ó1pcn, pupilien en Junioren). ..

Gcbrek aan bereidwilli8e nede*crhers zaI zeker clebet craan zijn, clat u
niet_ r'rerd .ingc I icht..,.rn de vercni6ing noeten toch nensen te vinclen zijnriic bijvoorbccld de reCactic irillcn :ticrzorgen; Ik heb. in het vórleCen
op het vclcl vcle vac]erc ontiroct, clie en+-housiàst- trÉren on nriscb.hien nu
no8 zi jn or:r een taal( op zich tc neracn. i.ioet ih 'ecn paar nai:ren noènen. . . . ,ncen, dat zou niet clegant zijnn ze r,ielden zich.r;risàchig4,'rrcl.'
Ja, ik uèet het, rie tcrnijn van 14 clagen is no6 niet vcr,sltreken. Vinclt u
clat ih nu al tcgon schcnen ochop, stel clan haar een ander., . voar.. . Ik ben
van nenin6 dat cr ahtiviteiten riroctei. honen vanuit 'c1e rr'cipön-, lrupirren-,on juniorenhoek cn tlan c'locl ik vooral o! de oudcre. . -

O ja; :cerir Brapje van de bar, (gecn baar alstublieft): Ilij kan bïj depolitie gecn cornmisÍjaris ryorclen,cn nu probcert hij hët bij LcnG.
.. .,. , ilordt vervolgd.. ..i-,.-':

'rlist U dat?
.:,,,íirnolcl rii jnhoven en Jopie Roeten g4pn troulren? Zi j c',oen ciit_:op woens-

dag 13 gugrlstuo a.s. on 2 uur..op het Stad.nuis )ur[.. cle i,.joncny[Iein 14.
Een uur later volgt cle.iicrl..elijhe inzcgening in Ce''kapel van Don liooco
Juriaraantje 24, ïi jsr.ri jir. Golcgenhcid tot foiicitcrcri is er van 5-6 uurin het lrene5gebouv ilercnstraat t4 ts íe itijsrrijl(.. '

- Do oo8-[reisjec van cle i:.?.'Í. de vrecr,rc]etc din6en mee raahen. onderstannd
tcrcfoongcaprek behor:rt tot de krassiche anekclotc6 van de inlichtingen-,dienst. ZeIt cen mencer op nct r1o vraa6: rrKunt u ni j hct nur.u:ter gevcn rvan ene Ilorst in Utrecht?It lJegt rle jufirourr.na eni5 zoekcn: IIk heb ,hicr tlec Sorsteri. ' r./eikc ,ilt u hebícn?rr /iarivragerï. "l,fi.t "t u nlks-uitnàalrt,'gcef ne {gn rnàar' dc icclrtocl..rr Juffroiryl '',1" ,aar, irr, f,lf ,1 ,
zc niet, ní6st r' nraai onrler èIkaar... . l, . t , : ,, 

,- Peter Ilönper. 6èsiopt is net voctbailen.
- J9 onl af6cvrÀagd ÀcËte1 r+ie. r'!Cl,,]'-ig.' '* . , _,,. .. ;., .

l .. ïot volgcnclc rqee.k.

ïan de §cko

Proeranr,la zg1§E !, u ustus

IV§R.ECHTS

Spoorrli jk 1'r-..Lc
Spocrrrzi jh Z - La

Lijn urr paefotorE cn.of keur in6;shaa-rtcn in orrlc, zo nict dari acn (lringenal
vcrzoel( dit alsno6 orngaand te doèn..
.I.Ile zaken'van of over clc Seko tijdclijh naar A.ío6isch petronclla
VouteF.traat 1O7, r.ij6vi jk, .tel. 0?0-991156. Voor aischrijven alleen
vrijda6avchu van 5-6 uur.

a
14.0O uur
12.0C uur

21.0O uur
19.00 uur

n§
n€i

1
2

',/oengdp8 6 auÉiustus

Elftallen wordcn-.cloor. de trainer sancn6estclcl.

Lens 1- Vióe 1D.v..[ntwerpen
Lens.2 - Vios 2 B.írkevelcl

20;OO uur" Leris 3 -. S.V.c.ijio;Í. C. p. cle i(ok

I

Donderdall 7 au ustus

2"

.,r l,
t..'.

t,,

',.t



focu6

+zagl-rt voetbal is ecn vindin6 van (natirurlijh) ccn ourrrc bclg. dc man ;

h.eeft 20 jaar nls acn kluizcnaar gclcefti om zijn àiertrvc regcls te
becleulcen + bij zrcht voetbal mag ;ó niöt mcer àan drio pasEen met
de bal lopen. voor bclgan cen aI tc gcnrahkèIijkc opgàve. ze huhncn
toch niet vcrrlcr tellcn r- ooh typisch belgisch is hct opvocrcn van
het aental doclen tot 6. aen rycershantcn van dc bclicncle cloclcn worden
namelijk de nevenrloclcn geplaatst. als je claarin skoor.t ma-g je.ècn
l2-metcr-rtrorp nemen. verclcr op 16r5 ncter van de doellijn «le buÍtendpel-
'Iijn + die bel,g had betcr lcluizenaar hunnen blijven + dc voorzitter
van:zr,ri jndrccht heeft do sclohticgrocp op r]c ccrstc trainin6savcnil clonder
rcricl. tocgesproken, <imclat het ecrÉte vorig scizoen te weinig inzet hacl.
trai.her. gijs doolaard heoft opdracht gckrcgen cc'n hardcre lijn te volgcn.
Ciczelfrlc trainer nam .het cchter op ïóor zijn jongens. volgens hcm rvas
het allemaal de schuld van hct slcchtc rÍccr + trainar gijp had ëctrter-
ool( nog kritick. hij vond Ëet introurig <Iat iic spelers na ccn vcrlorcn
wedstrijd nret droog shirt en lachcnd geziclit dc hlecdhamer opZochten.
hoÍnenC scizocn za1 dat volgcns gijs vèrancleren t als zr'ri jndrccht bij
ons homt zullen rve graag ecn emmcr riater hlhar zcttcn + pctcr hcmpor
is clefinitief gestopt mct voctballcn, zo lczcn rve in het eindhovcns , '

clagblatl. hij is nu 32 jaar.drrt bótclicirt clat hct e.Ir{ccr 14 jaar is'ge;
leden dat hij vocr het Laatst een lcnsshirt aanhad. hij specldc àijn.
ofsche i rlstrctts tr i jd zondag.tc6cn hcrtha bsc en za! zíjn naclagen niei
slijten bij ccn amateurlrlub + irecr gcón lenser irr het districtselftal
west II, ctat met de andcre districten ocfcnr*c rlstri j den geat spclcn ter
vodrborciCing op de olympischc spclcn. l{e} in det sc}olttic zitten'
i'lei jer (Xerxas), van dcr Iindcn (ncpturrus), de r.idder (coal), en'
lindcrs (rvilhctmus) + ih - heh:

. in onze eigen blauvc selelrtie
','kna! moeili jk hcbbcn gehad. . n
'avond een. beetje vas bijgekom
mclcn: .bi j rni jn oude klub ded
zo te zijn rlet é6n van die ni
voor§pron8 t,tocht ncmen on nic
lverd hij nog ingehaalcl + uit
rvecr f l ink gewerkt rr,ordt aan
di'ót lig6en + uit ruelingelich
,deze rÍeck klaarlcor t en volgen' hroct u:

' " '" JUit lotot't , FU^,rLi,oN cn i/DLPdN

Sar,rensteIIinA .iuho,/purvoha scízocn 7 5 /'? 6.

me latcn'vertcllen dat cnkele groentjcs 'hct tijdenË cle ecrste trainingsavonden -'
adat hij cnhclc uren na afloop van zorn
cn trist ó6n van clic nicutrclingen tc sta-
en rue altijd partijtjcs. ook schijnt het
cur.relingón bij ccn tluurloop ó6n minuut
t aI .tc opvallcncl:achtcr te.ralten; en toch
dczc .hortc impressie mag blijhcn dat cr
de honciitic.. ooic claaraan zal het dit jaar
te bron tcnslotte vcrncmen dat rrhet" boekrl
de rvech ooh bij u in dl: bus valt + POL

Dc j un ioren/pupi l lcn hornmissic
heren: JUI(O J.C. Ilop
-i .: , il. Docker
:i . 'i. Iiouvenhoven

' C . v. d. ilulst
ri. rle Pagter

Puiiill(O Peter ?errcyn
Lock lioning
.ír . dc Pagtcr

Dpm.: ZorucJ, dc j uiro
door de vcrvangbare

het homend seizoen bcstaaà irit
.Scl<rctaris
af tleling rl-hlassers
afCeling 3-hlasscrs :i l'

afdeling C-lclassc}s .-1

zie afc1.3 PupiIIen en t*elpen

prrpillcn cn tr'elpen
pupillcn on tvclpcn
plrpi I lcn ca tuc lpcn

zaI tle

als Ce pur.rcho-Iedcn hopcn nog vcrstorltiug te kriigcn
en ervoren kracht Niho Osse.

De juko/purveko
Iijh sportief,
samenlrcrking.

leden r"enscn alle spclers, traincrs cn leiders
sukscsvol seizoen toe en hopcn op een prettigc

3.

ccn gcnoc8-
opbour,rcndc



ïila IIiINGEI{ :

llog cnkele wcken sch
dan ook langzanerhan
reiden. In gezgmgli j
selcktie gekoncn in

.j, i

eirlcn ons van het,nicutve sci2oen 75/76., en het Èordt
a'tila ói, ,r.rs .daàr. rlaadrverkpli jk op te gàaÈ riboibe-
k overlo6 r,rct clc. Civcrse train.grs zija wii- tot cen
clc diverse klassón. Lct vel doze selekticq'?iin voor-

lg1i6, "" kunnen cn zullen .dus èpelero afvallent terwijl andergà aan, deze
E6f6tci ieu toe§evocgd. kunncn rr,orderr. ,rÍi. j hopen dat cle voorl opi§''gese lek-
tee.rclen .'oor.. iOofi ioh'oó training zulJ-àn dàcinencn,en dat te weini8 in:
teressc nicL r.lc rcden za\ aijii, vaaror: zij. uit'rle trainingegroep verwij-
dcrrl rvordcn. . ,." .; , 

' 
...' 

-'

- - ..---. .i'':' . ' , . .. Ivo0]tloprcu í-sDtl (?ry t,. ,. i!,; .r:.i.,
Trainingsavondcn: t*ocnsdag- en-'vri jda6avon(l van'18,.45 - :19'45,..uur. :"..'
De eersio trainingsavond zal zijn r,roclnsdag '3O ju!.i. i \!' i l
Voor zover niet op vakantie vcrv.'acht 'cle' hecr' lioet'die avgntl: a.v.velzenr.
j. atteha, j.bronger, t. de kokri i. dc tuiilstei, ,.e.Iandhan, P.perreJrnr, ' 

j

i.v.o.Iaanl n"v"ii5nr r.v,noort, m. lteyneÍr, I.lionirig, a. r's-61'avcndi ik r ' 
.

p.hopr' o'ibor§t,; b.de íiet, a.v.kIocf ,- j.,b:'ocha:'d, j.Iausbcrg, ,:e.hofnanl
Deze grocp 'znl '.raarschi jn} j- jk no6 ui-t§cbrcid trordcn " I'

VOOIILOPIGE B-SELDI{TIiI o. }.v. de hcer''Th. Hoefnaee I i
' .1 . .:,: . -:, . .. ; :l;l .

Traini.ngsavondèí: naaí<lagavond van 19"45 - 20.45 uur. en -i,'. 
. ' ':. dondèrdagavond tan 14d45 '- 19.45 uur ,.i I I

Lle ecrlie traii in13!avo ncl iÀ r.raanda6avond 4 augustus . : Tot deze,,seló.k
bchoren \,oörlopiB: r.ri;ioón, P..í/alkenbÉ.xÉr,,o;over'8auw, r. -noqpdeloo
c.v.beeli,p.Ielieveld, vJ;frantsen; o.huisr'r.verstee5, th.v.luxeqrbur5
a.-v.d.vaÍk, j.rienen, h"dil ihatinier;'r'r bon' c1" pronk, p"brochardr
r;r.v.ztlèdch. ' :: '.rr,

yooitl,ÖPrcÍi'c-sEI"ollTlEl. o. 1.y" de hccr Th. tlocfnanel.

tie
§r. i

r :,i

.!,tin,

TraiíingÉavonrtón: maandagavohd van 18"'30 - 19.30 dur; '' .' . ;,.-].':.:i:l,dgnflgIflg8avondvan1?.3o-18.3ouur.',
De eersite; tra.Í n i n6savoncl is op naaíd.,aG 4,augustus voor: Í;l.v-.ul{olrL. janmaatt
r.v.d.hoèk! r.Eiocni r..IovcriÈs, f.Iàkahpna,, r'.bloksr r.nichèisr f.renb,..
r.tjin-adjoel'h:.v.d;nieuvrcnhuiaon,p,rs9ho.Ites![r.neernantr.v.baggum,
r. àe boer, n,+-!-Ileu:a, p. de bruin" 1 -'

VOORLOPIGD PUPII,LDN.SDLEIIÏIE o"I.v.,dc heor J. Zoun

V0OIiLOPIGE i?ÈL?Er'l-SELtsKTIE o. I.v" Tdï I s-G:'avcndi.ik

Trainingsavo ncr.cn: dinsda6- on vrij,<lagavonÈ van..1?.30 - 18.30 uur...
De ccrste tra inin66avond- io op ai.ísiiàb 5 augustus.
De hcer zoun start zijn serektie net rle.vor8onÉc pupilren: r.'de jong
j. odenkirchen, w. colpa, e. eyckelhof, r.grocn, 1.. v. -riinr e'.valen
n.v.cl. Ians, j "kóffa, b"heenskerh, v-ovecni:lan, r'.v".tl.hoekt. e'perreynt
p. pronl(r x" hoLlk'e.l-in8, b"boclhoul'rer, n.voaCriïnO. ,

lrr;

T
T
e
j
j
I

rainin6savont) is op naanclag van 1?"30 - 18.30 uur"
on begint de training bp naandag 4.au5ustus niet Ëe'volgende welpen:
. anmàrlaan, a.kuipei; e.rcosr a.v.C. schenk, eJrvdrmenhoven, e.coret,
.wasserflan, b.jan hulskér, n,.lentzc, a"tjin-asjoe, .m.saarloosr r.dekkcrt
.v.d. spic5e!, r.v.cl. booSaa}t, j.tr. kc6tL'r, l.Í. locuwen, n.v. velzenr
. v'èi'haar, ol dc haas, r'ï.d" hcydë": : . rr

| .!.

+,,

.t

t l'

t
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/lF§cHHIU EiU.INII'IGSAYOND

Voor al deze bovèngenoende trai
van
Fze

rJor

perÉoonlijk ziJn tpainqir er
tpai4inqqÀvoql-qici àe+it.zi
niaaen of andcre Lans.-Icdèn
giÈ i" ièrren.'. - r'-'i';ii1-

,Ír-klaBeera -

nings6roepen 6elclt;in kennis tè stel len
I zijni ÈÍededolin6en
den niet eacce teerd l.len dlent|-1_-,- 

.- .' ,..!-

De +{e1 89691!g-el99 $:tilesser+ kunnst! in het ionenct osizoen op írijdag-
$y!BrI'tuesen _zliöQ 9n àzlóg,gul 6uaà t|ài.,en osl.v; de hcer C'.Franko.
Helaas i6 nonentoel de begindatup Ig.G |igt Dgkend."i, ... rT

B- en C-klassers
Pupii'len ' -'.
ilelpen

rnirrvrlrà oyDnrcÉ A-T(LASSEIIS

TRÍINING OVERIGE B- en .C-I(UÍSSE,iÈ

OEFENPRCGR.íIIÍ1.I,Ír VOOrt JUIJIOitEN. PUPILLDN P.I{ IiELPEN.

.Ii4qe! 9?e;?1?99PP:srerThi Hoefnaqel' 392919 '-"*"
,.zoil''66öó8à .: 1,"- o'

fà+ ià=eràyöia*gr cqlg*B

Gezien.het yit6gll9ile trainingspSosleqine vàn de seniote-nr d++fpij komen_
dc de traininsetijcten vaà luriiogèn, iiupitlc5 e"'rgifoni iÀ lèt'iióór'àe,"juko bijzonder uoeilljk egg sé69hikt9 !Uà te vinàón o, ào à"órige B= en C-
klassere tc laten trainon., llij zullen.cchter al hei'nogelijXe àoói om ook
voor <lezc groepen een traininfeayond in te tto]eni aovenaiàri iloet vbör clezo
B= en C-klasserg nog: ienand ggvonclep i,roprtQn, tlie bereid is rleze traininf
op zich te ncnon. i/ij hopen zo epoedi6 Ào6erijk via de Lcns-rcvue bekendte naken r víanneer en onrlör r*iens leiding jullio kunncn gaah trainen. -
onze eni§ote hoop is echter; tla! onze ,loeite niet voor niets zal zijn endat de anino van <loze grocpen 8rolcr zal zijn tlan het afgelopon Eeizoen.

U0iJNSPA.GIIIDDhGiGUB VogR PUFILLEN ;tN IJELpEN

Uiteraard ?al ook dit j+af dg wo gógQqgmi dclagklub wecr AaaR draaien voor
al,rc pupirrsí gT yelpfb, Vp.i à{ài"H9s!9 l,upí1ie1,'éïi [er[qai g!"ieàer3
F'ogFqdag-qi{daG't{gT(lt oöder rèiairiö +öà:óridéíeuiéöën"Ëeiíàiià ei.eéir öirher_riteq geni,slill: qe§ngitó-l ai.i È1ecrr-[§ yQc{Ëoa§iààhi[r'§iiei'"'1ioróui' jurrià"
verrracht i4-lgt'tclgFeegöyV:_.pqq:pE'ïrgpNsDAGiirpD/iGKLUB cÀiiT Àrir.rp toóR'en
tre_I 1al 14.00 :. 16.0p gu5, r.i50íf iX
mot cleze krub van ,start, jaan. 0nà eÈreven ie de 2e r*oenscla6 ir1 seplonberl

zaterdag I augustus Lens A'ser. roór. j Elsq + . ; ,, i
Lcne ts1 konb. : GDh
oigrisg B;lrlaBegrs o4dgflir.rs (4 ëlftarleó)
lem 91 liot È-.r = Go/r
Lens CZ hoapi. ; Ràya,. .' . '

!o"p §p Ëonu.' = Leíe c4 kpqf.. , .

Lon6 pqp. 1 on 2 koÍibr,.naar (lUintud -_toernooiLcn6 pup. 3 en 4 onrlerling . ., ",,.
Lens pup. 5 :: Lens welpen hciinb J'
Lcns welpen lcomb. naar clujntue toorààoi

gop{u6 1o .+ye-uíto.

zie 'r95dq1 pag. 6
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zaterda6j-.X6 tq6ÈFtiië Lbns"ril komb. naar Jcka-t,oirnooi in Brctla '

.,,iJ..:,; al ;-i" , ,.. '.,1,o1,.;.jíl 2 honiÉ.r.naar ci.bmvliet 1 '':r-" 'rr:;,1. .- ':'-i.'Í1I. .,t,.rj .j,j ïcitrjida en'd.rlltdecir,.riVC....,..-.., .' ..' ..r.
rr '.., i: .: . - " 

-"..+tdí§r!., 
Ut*gi;l.l'Íf'QuÍntus'to'ernooiir ,,J: :.

' 'r;;'-. L.errs 3 2i3r4-èí 5 tè(cn.-Cromyliet ' '- t. 
-,

; l&p. c: 1'könrb. naar Quintu§ toerircoi " : ''
i;.- , ' L;n;'C 2,6,4 ón 5 tcgcn cr<;mvrict 'ti:l'

,: r,"i*ïl I,;::i;r;; I"'à'".iu:eli.,"öre,{,vf i"t " ::t:i ' .i-
' 
l:Í:-i:i;"I l"lï",otlË"" Ë;n;';i,",

zöntirig ; 17 augqstus Lens .it-lcornb - tcgcn llava
r'j , ..-,:i. ,-.'-..-

vrijtlas zz-à,.,!il"tr" 
-:, 

."èT. p.fn.; rroa14, t9g"1t-4i9.ï:sàe-:B.s.v...de 9P-9"ing
.. 1ífr .hun, hlpbgqpgu1'r op OcltchhÍr-g

zaterrlag 23 au6ustus ídà5'a 2 komb.'.qiiïi :Bboti=vopruli.rtoérnoo i. $e.. .
''- 'r [Prinsenbeell

''àt . r r,j., ... Lcns .L 4 en 5 tc6cn VretlenbÉrcil ., ''
t. .,

r,.i, -i . . i.ri .. i: j !",1F l, ?'1't cn 5'tese1.,l'"9unllr,,'9}. , . ':

.:i , '.:.,,. ..' Lí.4q C'2tS14. cn 5..tc5cn Vrcdenti'iirch: - 
-',- 'r

"'' , '. l'.iti t Ë,iÉ pup. kg$Ir: ?ie"'g tcggn.-vrcrlcnburch - ':
' r. .'.' '., .,. i, Là'its ir-o. +liià,iu:"'tbecn vios ' § . j

" l''J-j,: '' § ., ' '",. .".i r,Ën-"' ir.ipen- r.'àh z'togcn vreclenbufch-.' , . i -..'!
Zónclag 24 augustus: . j.il rc". 'f , 1- ltonb'. '!,ggqn:Vre dcnbulq,h t. 6.i. i,:.-, 

-. 
r''':, , a. .-, Lëns À 3 liomp I té6ëntVrcdenbu'iClt I ,,,..,^'i.!'' , .i.t . ' =i.:' ''l' Ltns komb. Bi,'c1'ö'ir Pl naar Uclo-t'oerrqà'i' '(oeests.

. r.i.-. , ':' i .. , .:,- _:. t-'/

,ai""a,,6 3O au.guq.tus rr' Lc46. ri 2 ,.\9mb'. ticge.n,,Spmp.cr '*It j-q§ f',.. l', -l.' ''.:Iiens.A 4 "éh 5. tegqp,.i/ibs 1. :r: ,,r, .. . .'.] t'' t ,,

-,': . ' Lens B1 koÍib i . togen, Dqn_o ,, _,s.,1.-. 
-'.. 

-,,ri

, ,: .:- Lens B 2r3 en 4 tcgón '()-uick "... .,.i";.'i .rr xi r

,1 ,i, .; Lens B 5 tcee.hY:1o-.1 .-..: 
I ' ir'

, ,.,r '.. . , "' ; Lon6 C I tjtTb' tè-gè-n -i''ilno '' . 'r.
.i, .,.-. --t* Lcns C 215;4'cn sítegcn (iuick- ' :":*'-''rj':: 

.

', " .':i'; Lens nup. Í tèrren. Quidk'C-clftal ,....-' ;l-,.', --:; , '';'r'..r,' 1,.n. plp..e,id;+ cnrl?'.'tdge1 1irvc,.,,r.r1,, ...ii.'' '.1 .': ' 
-":.;.:.:. .:j-: ,Ir-gns. il"fpe" 1ien.p6-tcggn..RVC .,: .,. .' , .

-i: Ír.; ,i.'
zo'öàs 31 ausustu!' .,- .'i ffï::Ë,l:i:i*i.ttr;i.i:ilïÏii"o:i,-,. ",

' '' ' 'l '' 'Jr : ii..j .- . 
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- -"..'

,1FSCIIIiIJVINGEN: 
-"'' 

';r ' .'.

)

|1,.

-Zoal§-, redàÈ 'iaren ceB uiltàIi jlc zal oolt dit jaar dezelfdc gcdragslijn
voor het chri j.ven .6endir:tccrcl tiorden:
1q. v.g§r.' í'at''jaardaSen i Erui.loftenl partijen cncamping ueekcnd§t dient

fèchr ij vi ngstchmijn in aeht tc trordeu Senomen van ninstens

vri j
10 àq8?

aaBàÍonde-n
./rf schr n6€n,ivoor -dergeli jhe festiviteiten zullen op

tle komencle rvcckcncls bcsliet niet meer woldqq
n

geaccepteerd. De uÈö/prirreho zict tlit als 'hiet o1:hor,lenrr en rnenj
'.J...iÏ1oor

wordt gestraft met 2
afschrijving van ecn .

men het vertlere se Ízö

extra reserye -beurtg.p.., Liocht ecn dergeJ.ijlce
en clezclf tle pcrsoon zicit heihàf ea rur{4n rvorrlt

t0eQ o ostclcl en af cvoerd als aktief
voetballcr. I(ontributie moet men bchtcr
blijven betalen.

àn,.niet

zÍe verder paB. ?

6.

tot hct cincl van hct seÍzoen



2e bij ziekte en andere onvoorziene famitie of pereoonlijke onstandigheden
kan rxen in 1e instantie afschrijven op dc vrijCagavonden. In uiterste
noodzaak kan dit afschrijven nog geschieden op zaterdagmorgen. Laat men'in een dergclijke situatie toch na af tc schrijven, dan zijn de gcvolgen
als gemekl onder punt 1. Voetbal is nu eennraal een teamsport, waar rnen reke-,
ning heeft to houdon r,tet andcren. De afschri j vi ngsadressen vindt u lreke-
lijks in de Lcns-revue.

ATTDNTID A-KLASSDIIS

In de laatst verschenen Lens-rcvue van het afgelopcn seizoen werd een op-
roep geplaatst voor dic .íI-klas6ers, dic rsegeno studio of werk het nieurte
seizoen bcslist niet op zaterdag kunncn voctballen. Zegge en schrijve 66n
A-klassers gaf te hennen niet op zatordag te kunnen voetballcn.
Aan de hand van deze Besevens hccft do juko besloten het konend seizoen net
3 A-elftallen op zaterdag en 2 op zondag uit te konen. Ook rnct dc eterkte
van de /r-elftallen is rekening gehcuden.
A-klassers, die nu nog tc kenncn geven niet op zatcrda5 te kunncn voetballen
lopen vrijwel zekcr de kans, dat er voor hcn gcen plaats is in ecn zondags-
elftal. i'iocht raen net dit problecn te kanpcn kriigcn, dan dient nen zich in
verbin<1in6 te stellen net de j u[.o-sckrcta-r is J.C. Hop TcI. 944159

LEIDEi-tS :
In een van dc volgendc Lens-rcvuets zat de juko,/puweko de Ieiders aan u voor-
stellen, <-tie ut+ zoon zullen bcgeleiden. Uij zullcn ter inforr,ratie van spe-
Iers en oudcrs een korte infornatie verstrckken van cle leider, met wie u en
uh' zoon het konende scizoen tc nrakcn heeft. Bij voorbaat l(unnen rr,ij u nu reeds
rqededelen, dat aIIe leiders enthousiost de taak op zich genoncn hebben het
kornencl scizoen hun elftal voor 100% te be6eleiden.

?

7"
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LENS GEi'FÍ BOEK UIT

-. i ' 
-.. j :.... ..r,. : '. ._ .. ; ,,

rrstiet uw chib onhoo8 in de vaart dqr volkcrenrrr '2o 'heet het boekje dat LENS

rleze week van dc pere hecft latqn rollen. /tfgetopen naanCagavond is het..,
boekje gepresentecrd aan de vaste kornmissieleden en efgelopen dinsda6 aan
de per6. Dezer tlagen za1 het boekje bij aI onze leden bezorgd worden. l4ct
de uitgave van dit boekje wordt een periode van bouwaktivit.eiten af6esloten.
Geen receptie Cusr ook geen officiele openin6eplecht i6h'e id. Hierneo heèft het
bestuur hèt arlvies gevolgd van een 6roepie leclen, dat t as Sevraagd zinvolle
aktiviteiten te bealenken tcr afsluiting van eèn periode vah vijf jaar bouwen
aan LENS.
Het boekje is eanen6eetetd door Cor Nieuttrenhuizen eri Guidb Halleén! terwiil
Carel'van der Laan zich later bij dit redaktieteam heeft Sevoegd. Grafiscïe
trettewerking is verleend door Chiel Bloks (zetten) r iran de Hilster (clich6ts)
en dqukkcrij Roocluijn (rlrukwcrk). Ze hebben or net zrn allen een half iaar-
aan gewerkt. Het reÀultaat mag u zelf beoordelen.

Stiet ,uu club onhoog in de vaart der volkoren

Sluitinestiiden ygn §! klubgebouw

No6maale lrillen vij de sluitin6stijden van
aard bent u verplicht zich aan deze tijden

l.laanda6avond 4 augustus j.1. r+erd ecn'bockje §epràsenteerd àan de vaste com-
nissieleden. ÍIaaron rlit boekje? Dit boekje is inplaate van officiele openin-
gen of rrat dan ook. I,iijns inziens een gewcl<1ig initiatief. fets r+at tre in
Lene Eaar zelden neenaken. De nakers van rlit boekje vcrdienen alle tqf. Uii
zijn bcnicuwd'hoe de vaderlandse pers rcageert op dit toch wol bijzonrler
geslaa6d idee. ook zien lri j dc reactics van onze ciSeÍr leden net belangstel-
ling tegenoet. ". .(, ., -.1.'.'. , : ,': hVERECI{TS i'.,'

Iige barbezetting. Hier konen ze:
I,laàndag t/n vri jàag on 24';óo'rrfri '
Zaterdag en zondaga on 18.0O uur.
Bij cventuele festivitciten op de
gesloten.

'vrijdagavond is

:

klubgcbouw

ons klubgebouw publ ic
te houden. Dit'n.a.v.

erein.. Uiter-
de vrijHil-'

orr O.1OOhët

,De Baiöomnicsie.

7

uur

'-1



Oefenpro6;ranna !§9!6 èn snóI

-' Don<]er'6àe:j7 aÉn..
-'.-.,.': /

2O.OO uur Lcne Conb. 3 .

ZondaA 1O au8.

19,0O uur
21.0O uur

r ."tS.V.G..E.8.. 1 . 
.

- Vrcdenburch 3
- Vredenburch 2
-. ; Vredenburch 1

Quick 2
Quick 1

B.I.C.'1

zie verder pa6. 3

Sèheidsrechter
C. P. de }iok

l/.F. v. c1.., Stgen11.O0 uur
11.OO uur
14.0Ó uur

iloensdas 13 au8-.

Lons Conb. 3
Lene Cor:rb. 2
Lcns Conb- 1

Lens Cor.rb. 2
Lens Comb. 1

!/.F
D.P.

.l.tI.'tle tiÍrd
J. StevenÈ r'

Voe

v.d. BeÍg
v.d. Klauw'

Petronella

Conb.
Conb.

Ironderda 14 aug.

19.00 uur Lens Conb. 3

,*.

H.B.

Dc glftallen worlcn door rle trainer sar,rengesteld.
ÀIIe za-kcn van of .over dc 6eko, tijdelijh naar /,. Bogisdhr
Vouteestraat .t1O? ,iÈijswijk, TeI. 070. -. 93 11 56.

., Voör 'afs ihr.i j ven . alleen vri jd.agavontt,van 5 - 6 [ur.'
, ::

''.íils cle Lcn6rxair ver 6aat zwerven t :.

. ..hchterlàat àiin huis cn cDve,
'. ;,tls rhi j voor 6rote reizen passage bbeht, .'' In noórÍI öf zuid verstrooiing zoekt,
" Hern: .bli jft töch. bi j: die EÍrE pi jii: . .' Zi jn.-heiRwec naar het l,enstèrr.eiql, ' 

:

Í ,i :. i.r ! -i.

De._canping vindt hij oycrvolr,
Ilaà'r'de jonhheid rluikelt in do 1öI.'
l,iet sport en 6pel ,rorrlt ,reni6 our 'l ":
Gcvultl aan de C6te dtLzure.- -- -i..
Doch .r.e,;avonds bij het, danscn ronC de Èaird
Grooit l,ret heinwee naar c1_e ei6en vbctbaltpqt., r

. . .-'. . ., ..,.','. 
, ., ; . 'i ," , .

Fietsrnd. door hót Lieve vaderlgndr , ', '
Door"cle- feité'straten van de zón gebrand,
Ilont hii'in één, twee, àrie welcen: .. ,' ..'.,
0p aI dat..ochoons nauw uitgekeken.
I,laa! hoe 'zoet.-zijn vreugde Eo$e zijnr
Hen schrijnt het heinwee naar zijn ei6en Lensterrein. , i

#ie. iq rr,g. verelrls vcrste hoeken
De nusea Í?aàt bezoeken
í..^"ïI.iaï-lJr..'l-àïi"Ài5 s'cf,iet '

Van wat dè schonè kunst heri biedtr ..
Doch de froaiste kleur, de strakste: li
Versterken slechts zijn heinwee naarl,h

AIs de Lensnan. - waar dan ook - zijn oog Ía-at vallen
Op de lieve neisjes," clic bij honclerdtallen '
Fleur en kleur in het ronde opreident
Piekert' hi3: tro' lqss-gnbc iden :
Toch zal als stceds àijn heuze zijn:
Onze Haagso schonen lahgs de HenSóIolijnl

.{

a

!1i ,

Jh: . .. let Leneterre,ioi.

2.

r i... '

, .- .:

'i: :; ' 'l

r:..

il;r,; ''

1...



Vakantie kan t*el heerlij.k zijn,
Brengt ruèt en vredgdé, blijheid, gcin.
l.{aar «lel Len'sman zal pu -:. kan het cvcn -
Zijn lièvèIingsspolt weói' gàan' beleven.
Ons Lcnshone b,lijft z.ijn grote anour!
Ik beken ,het van harte , ik i rurz

- Dr !41 gerca6cerd trecrt opïi3h oploep.om een hulp in; ite Ïedaktie.
ttoe is tret nogclijk. :

- U no6 naar 11 clagen hecft on u aan te nelden.
- Er iemand z.it te springen on cen fakkel.
-DatdebronnervandezóIfdepcrsoon(nog)nietis6epikt.
- Nu de neeste Lenscrs teru5 zijn,van vakantie. Uw retlakteur pas net va-

kantie wil gaan. Over arió rreÉen fèrtreÈt hij.
- tJc nog steeds nict wetcn wie rlPOLrr is. . ..
- Het te warn is on r,/at te 6chrijven'. ' '.'

- U zÍch moet houden aan de openingstijden en natuurlijk hèIema+L aan de
'sluit ingst i j den van het hlubgebouw (zie eklcrs in deze Lensrevue). ' :

= Hot vànavond (naanda[ a.v.),r'Ieer ecns gczolli6 druk is.
:'Nà boïenEènoemde Pol er'nu oöÈ deri rrlroubarlourrl verschenen id op Leno.

.-U hoort no6 wèl ineór: van hcn.
-"Io'sopt"otI" "uur àd Ai;";;;; Lerlénvergadering Behoudcn worrlt.'';

iÍist u dat ?

IROUBiTDOUR.

' ' ' -zíe verder pa6.

FOCUS

^-:. ,l:

+ terwijl de neeste lensers zich in zont zce of zanrl lai6cn tq koesteÍc
r,roeóten de spelers van. onze selektie6roep afgetopen zonda6 voor het ec

tde wei,inl on hun'winteisport te beoefenen.. vori6e week nocht ik u al h
een cn arÍàér vertcllen bver rle helsg traiÀin8en. nou die hébben voorlo

,.. rwe:I rendenent' bpgeleveid. hct cerste veipl'etterde. buurnan slroorwijk ne
,910. liet Hooie was.dilt onze jon6ens na afloop pae hoorden dat,het hier
giíà oà een àogenaarnde rrneclerlaagl,rsdEtr i jdr'. r,re zi jn reuze benieuwtl welke
te6ienstancler de"onthridtè spoonrijkers c9À'grotéire ned.erlaàg 'kdn toebrengen.
+ het tneecle- versloe6 zontlag het twecdè amateurteam ypn ètcéIsiór net 4-O
+ als u dit lee6i hebbcn 1 en 2 alv.reór hun volgendc. qc.f 'enh'cdstriiid erop
zlttcn te6en vios. hopelijlc breekt onze eclektie nu eens rÍet de trarli.tic
in oèfenued6trij Cen r,raar nati6 vooi de da6 te konen; de supporters hebben E
er rccht op .roor'de konpetitió hun kelen ic oefenen. + hgbt"-u die nare
'aclrlortentíe van cle staatslotcrij ook gezien? een foto vaí óen clftal !3t
verge-èfs op .ocn.t,egenstander vracht ondat de apelers van' clier te6eístandËr
ccn'fii3s'haclclcn.ggrrónnen cn op rqiq rÍaren Bc6aan. aIE je een prijs rÍint
hun je. toch zeker weliliët fatsocq. opbiengèn on. j.e , tegenstiindel te waarschu-
r,ren. glechté beur! van de staatgloterij. geef.nij,naar. dè Iotto of de toto
,+ aan -uitslageli vari ' oef onvcrlotr i jclcn noet Je'ndait teveil waarde hephten.'4op-1tuÉïs uitlrottcrdan wist zich- zo kranig-te oo.on' t"i'oí' éxcelsior (o-1),
naàí'énkcle,dagen iater v/ercl het 1-13 tc8en telstar + Xerxes, heeft er qeer
.een,ax-prof bij. vim, dc haan v6rn Hglmoí61 sporti aI .eeràer kvranrcn nakkie
ni jbèei (rf èyeno;ord) en gdmie cle vipkóI en,rlc .acr+teui gabry winkels (vuc
en wilhelàus)-'i'trot, Ètond zo stiekun tuscen' à1. ,het anc)ere officiëIe vere-
gigingsnieuws. de danes van onze letlen nogen het komend seizoen grèti§
voor diks 'nGt,hqn nari of vriencl .nee naar het voetballen. en dat in het jaar
van dè vrouw;';ïËof' dÍe' dar,res niets waaró Cijn + een uaeipËchuwin6 voor c1e

supporterd (ie niet in het bczit zijn van een doorlopend. toegangsÈéwijs.

n
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' 'Ilot ,volgen{tr'e weèk-
,,, I.:, AVEITECHTS
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De toe6angepriJs bij de wcdstriiden van one eerste.is verhoogd. van
f 7.?5 tot f 2.OO. een dloor"Iopend toegan6ebervijo bleef 'echter onverander-
lijk op f 25r--r het6een in feite een prii§verlaging inhouclt omdot leden
daarvoor ook hun echt6enote kunnen binnenlootloen en ook omdat. het eerete ;

14 inplaats van 12 thuisríedstri j clen epeelt. + dit was POL' de Sroetdn + 1,
j j,: , j,i ,:

PROGRJ.I.{I.TA'IUN IOREN

Zonda8 10 aug. 1975

14.0o uur Lens,;À-koab. - G.D.À. ! .V 2

zaterdag g gE. 1975

15;00 uur
13.45 uur
13o45 uur

r1-klaesers.-b
B-klas6er6 b
C-klaseere b
In nooclgeval' iO.3O'en 11.

' '. r-OPSIELLINGEN

Lens. A. konb .
Lens B komb.
Lens B konb.

M§
1.GDA
2 - Lene B konb. 3

- GDA

- RIVr.

H1H

12.30 uur Lens C,

12.3o uur LenÀ C

,ÍTFSCHRIJVEItI:

Schrifteli k:

Ielefonisch:

konb. 1
konbq, 2

. il.

vobr vrijdagaiond 18.30 uur bij dhr. J.C. HoD) Dr.v.I'Íooklaan 31?
. Riisl,iik

vr i,.j tlagavoncl tusoen 18.O0 en 18.45 uut (uíteluitànd in drin-
,1. -genale 6evíllen) voor
ij--dhr. È. Becker Tel. 55 94 ?? (Lens 7

ij-Ofr". lí. Kouwenhoven TeI. 29 19 91 (Lena 6
ij ll rr r tr rt lr rrr,(Lens 11
Ien kunnen de junioren deg op zaterdagochtencl t
!o uur afbellen bii dhr. J.C.Eop. tel. 94 41 59.

t/o 5
t/o tO
t/n t

uÉlEen

).
)
5).

{'
r!

rl.v.Noort, T. I e-Gravendiikr A.v.Kleefr P

Borst, II..v.Rijn, R. *oPu.r.ru"r; . 
H.zoet

Lens .A 2 conb.
A. a-e-Cio6ll-, U. v. Luxenbu r8, A. v. Maren, A. Lu gtenhouwer, M ilepe rkonp t
'tekaas, it. Leyn, ",R.Hoppenbióuwér, J.Hollink, A.Reeeinkqi Tetterot

J,ene-A 1 óomb.
T. {e lÍokr E}. Landnant
B cle Niet , J. ÀItena t '0 .

H. Ruyter; P.v.Rijn.
)

Lene B conb. 1

fustellin6 .wordt na de'trainin6 behend gemaàkt.
Samenkonst: 13.00 uur Lens

Lens B conb. 2
F. Baunanr \I.Heynen r J. ThieIEöh t R;v'.ïI,i jngaarden,

Hopr PrinE t

F. Kor-
U. Groen,

Leider:. B.Oese

!gi.1!g:, Th.Hoefnage1 .

C. v. Ri jk r 'tÍ. Valentin r
I,Í.v. Bagguh r' H.Erkelene rR.ïlesoels, H.Planken, J.A.v.I(leef , U. ter Laanet

§.ÀIblasi T.y.Tol i Hoppenbrouwer ,

, ;,.j Leider: T:'Baunan
iens.B conb._L , '' .

F. VerbarènCse, Il. Houtnan t
geveen, T.-,l(ing, §. I(rareer,
S . Teuni.ssen, $..- Duyndan r rl

E. .Kaudererr il. .^qaphorst I T.Hoo'
Lucassenr'.F. Mos, R. Viersent

Zànàeveld
Lelder: F. dle l(lei jn 

..

Ir . cle iong,
J . Prlne , .'i'l .

. Rovèrs, , tI.

Lens C Conb. 1. '

opst-ef f ins rvordt na de training bekend genaakt.
Sanénkonst.: :12 uur..'

LensCconb.2'
F;-[r6{-ï; I{'ón-enan , . M. vecnnan , I'1. Leyn
Ilaaphorst t E. v.d. Harst, M. Rutgers, L
Sanenkonst: 12 uur

Leícler: P. v. d. Steen

Radenaker I

lloefnagel

c. odènkiióhën-, it.
Lustenhoirwer , ,

' Leider: R.

4.



PROGIIA}IÍ,NI PUPILLDN EN

}UPILLEN : :

U;T6rdag- 9 aue. 19?5:

13.00 uur Quintus toernooi
13.00 uur Quintus toernooi
11 . OO uur Lens pup. 'ltonb r

i,ELPEN
EàïEiEas 9 ausi 1e75

9.Oo uÈr Quintus tocrnooi
11rO0 uur Lens welpen konb,

/TFSCHRUVINGDII:,
Schriftelijk voor vri j daGavond 18.30

.- Lens konb. pupillen 1 l(wintshe'ul
- Lens konb. pupillen 2, l(rviirtsheul

- Lens welpeh tomuj 
'(Éij 

voldoen<le opkonei
zullen hieiuit 2x2 elitailen gefolneerd wor'deni

- Len6 lÍe Ipen konb . 1 Kwintshéul - i

- Lens pup. konb. (zie pro6namnla. pupillen)

uur bij dhr. J.9. HoD. Dr'v.llooklr 31?
. RiiEwiJE

en 18.30 uur (uitsluitena in-
de Pagter TeI. 6O 71 68
welpen no6 op zatefdà6ochtend àfbellen.

";lELPEN

Te Iefonisch :

In nood8evallen kunnen cle pupillen e.n
'TeI. 66 13 14 klubgebouw.

OPSÏELLINGEN:
Lens $1p. Conb.
E. Ujojooetono, H.v. rl'Boo
F.v. d. Ber6, E.ÀssenberSt
R. l,lattens, P. quaadgras !
Ii. Burcksenr E.Jagèr, J.
(overi6e pupilien zie wel
Sanenkonot: 10.30 uur Len

vrijdagavoncl tussen 18.00
dringende Bevallen) /itlr.

10 .3O uur Lens tcrbein

gaard, I,l.v.d.llallen, A.I(oksr R.Franke, I"l.Poott
.ir.v.Ggrp, H.v.ZijIr E.Vos, H.Zock, L.Scheltingat
R.!Íannee, M.v. Houdt, A.Jansen,,ír'v.Blitf,erswijkt
§chubnie, I,l.Grbenewe6en, E.v.§anten, R.Soebarta.
penconrbinatie)
s terre in

Lens i'lelpen
Ë. Coret, B.
I,l . v. VeIzen,
R. Vrecst*ijk,
II . DieneI, E.
Sanenkonst:

Cornb.
iÏÍÍsker, R'.v.cl. .Böo6aardt, J.v.Kester, L.v.Leeuwen, F.
R. tlan, l,l.I(oelenij, [í.lrloIlénan, J.v.BaI'IeSooijenr J.l(lip
J.Rienenr P. lÍartens ,. Jr.Franken, I'!.Zaalbergr' ll.VerboonrJ
Hiif ncr,

Clausrl 
-r '

,T.Plug,
.iíolf f I

Leider: Peter v. ili jn

Zaterda I ausustus S. V. .Qu intus-tberridoi te I(t/intsheul voOf DUDo kombrl en 2

Lens gaat zaterdiis net 2 pupillen elftallcn naar l(r+intsheul. Een mooie ge-
Iegenheicl voor tràiner/Ieid;r'' Han6 Zoun zijn nieuwe spelertjes (eelektie)
te leren kennen on aan het begin van de konpetítie een definitief elftal
6anen te stellen. Lens pupillen komb. 1 is in8edeeld in poule 1 net Naald-
wijk, t s-Gravenzantle en Quintus. lJe vedstrijden worden gespecltl op,vel<l ;1

en-wel on 13.20 uur-tcgen I s-Gravenzaride
13.40 uur te6en Quintus ,,t l'- ', '.

74.2O uur teSen Naalclwi jk
Lens pup. koÍnb. 2 io in6edeeld in poule 3, veld 3 en speclt on

, 13.O00uur te6en Quintue
, 13.N uur.te6en RI(SPI

14.40 uur te6en 'tlest lanc'lia

Àanvan6 13.00 uui.

Lcns punitlei kombr 1:
M.%d.tansr R. de Jon6, J. Odenkirchent ií. Colpat
L.v.Rijn, E. Valcntin, B.tlecnskerk, R.v.d. Hoekt
D. Boelhouwerr V.Veennan, 11. Houweling.
Sancnkonst: 11.45 uur Lens terrein Leider:

zie verder pa6. 6

E.Eykelhof, R. Groen I
E. Pemeyn, M.v.Adrichemt

_t', 5.

Hans zoun



.:,:,,1o .p.Up!_len konb . 2 :

:. i.,ii:fa, lrov.Melzcnr C.Bcrgna::r'. ,l-";,i-:l:,:i ' i,l. Cc ilinterr R.I(an!.s, DoDriëÈ6qn.:,; :

,:i, iLc i(roont P.t'lind, C. Hoef nagi.TL o. "i,r'.(1" Iioff , P,v.lÍaren, Irt.Schob!.-i -, '-,: u,. uassen; H.v., Beeuwi jh, r1. il:ruii<r.i,;
:r;:lj3l_k-.E:L: 11.45 uur Lens . . i .r-, ---1,dcr 3 !.larErn Leuver

l:'iir:lssc 9'@, S.V. Quint'.:r ï e*:Ll!i:;11: Iirvintsheul. voór ve,|ppg-lqr.eir-. r -,i

Och licn rÀ-Gravendijk ( traincru'.r.c idcr .-,ar: ric r*elpen) gaat net zijn t:'a.inilrge-
Eroep :laar Kvintsheul; Hij begJ.nt aij:r ocfe:rprograoÍr
§ll€telt ori 9.3O uur tegen Lyine

1O.15 uur te8en qrlil ttlsi 11.30 uur te6en Sto Vocrvacrto ,

!,e.ns ryelpen @. 1:
.,lo .íianerlaan, .Ír. Kuiper, E. Rocs, E. - !J4.::nenhoven, .(r.
í-:" t/crhaai, R. i.lei<ker, H.'db Hàcsi Ii"v"il Heydèn, I,l,
.", r'"J" Schenk, J. i;lassernan.
3r;r'rnlionst: B. Oo uur Lens tei:icin Leidbr: Ton .r s-6p6vendijk'

pJ-ooo s

B91t' '

...--',

te bëÈIiè.sèn .ëd ''".
het koqeh4 seizoqr,.
en daar. vanui.t- , -

!.o rtc juko zich voorbereid op het nieurqe sei-.
z-e_ iate besl issing van de Kl,lVB op korte ter- , ,

: - trainingsavonden voor ArB en C seïektie -

- _- ondere leiders doeten_..wordcn :Sevonden , :.
- andere kornnissieleden Eroeten Bevqnden worde'n

J.C. tlop
(Jónï seliretaris )

ZLe verder PaEa'r,'

a net een toernoci.

....

Tj in-As joe, I,1.Saa
Lentze, J.v, d.Spie

:.a !re+- vorige week geplèatste pro3romrJa voor junioren, pupillen en vtelpen
,, jju enkele vedstrijden vervallea,, t:ct io'. nLo door diverse telef onische-.op*.-:'.,-
,.)cpen Gebleken, dat, il..het. koncnCc ireckencl nog ontzettenfl veei Lèneers ob..:-:

'.;j::nt.ie zijp. qn- toch' zàvc'c I nc'ge!.:':;lr. Itonp!'ete e'Iftalleri ïd kunnèn Iateri '
.r.,.'::,"r tu", "heutlen wi-j enkclc ,ràe.,ïii jeon'- van 

'het' prograiamei gèsctrrapi en .'
r,;erJc:r.e spelcrs dà gebruikclijk pcr eLf-t'al opgdstcltt. {ij' hopenr hierriLae '
'..., i:creiken, clat er 'rlan 

no'g ïoÏdo:ncib opelerg per elftal jop zirllen koneno' l '

j.'i.-r r+cten nlí niet wie wel of nict nog oF v-akantie is. :.

iii'lítlc It'lG irED§TItI JDPROGRII,II4A ziri§lDÀG I /IUGU§TUS

Ii.t! A-1 saat weer q zaterdaq Sp{.-e-!.
ï'ee1 r+cik hecft de KNV{} tens ber,'o*Gd .door eerst op ,29 juli
:-..rr, :néde te tlelen dat.ide . proriot i.e-aÍdc-?: i.ng Voor A-klassers
,.'; =a';erdag gaat spetren" Vooíi\een l.re.c dit 'alti jd op .zondag
i.l:)^.::de heeft zowel het bestuur
loen" Helaag noet echt,er doo.r.
ni;:r allcs herzien worclenr zoa

_ .. !..'

a
dq
Is

. -,lr nn?e, ;A-kla.sse trainer, cle hccr J , Zoei wortlt iloor dit besluit gedupeerds

.!jj lras'n1. voorr.rernens on do iíaincrecuràts voor het C-diploma te 6aan vol6en. '

t:..r1aa5.,kan hij dit íéi afzeeeen,' daar deze cursua op rle zaterdagen gchoudön
- h,n.1+

:..JÏi GCSDE TIP VOOR DE IilVBi ! , 

.

"1.t; zal- prettiger zijn, wannecr cle:.gelijke'in6rijpende wijzigingen aan het
.- i:.ncl van het seizoen kenbaar Bcnaakt riorden, het8een in elh geval veel extra
.re?k voor lcomniss ie- Ieden zal besparen"

6o

.Í



KEURINGEN:

Op naandag 18 en donderdag 21 au5ustuo zullen zorn 100 junioren, pupillen
en welpen van LeÍr§ gekeurd worden. (hebben geen geldig keuringobelri js Eeer).
De uitnodi6ingen hiervoor zijn reeds veretuurd. Zorg op tijcl aanwezi6 te
zijn roet een pasfoto, ingevulde vra6enlijst en F 1Or--. Ook stelt men prijs
op een fleeje ochtend-watert
Die junioren, pupillen en welpen, welke niet kenbaar gemaakt hebbenr niet op
de keuringsavond aanwezig te zullen zijn, noeten toch het keuringsgeld aan
de penningneestel overBaken.
Degene die geen gobruik naakt van deze keuringsavonden, zal peraoonlijk een
keuring aan noeten vragen. l,len dient dan wel rckening te houden net een
wachttijd van zes weken. Zo1an6 wij geen geldig heurin6ebewijs in ons bezit
hebben, kunnen r+ij geen le6it inati ebevi j s aanvragen en is voetballen er niet
bij.

UITNODIGING vocR JUNIoRENt PUPILLEN EN !,]ELPEIïLEIDER§

Ben Peeters, eerst voetballer bij GDA'lclaarna trainer bij Verburchl Quick,
Haarlen, Feyenoord, NAC en irlxcelsior, is per 1 juli door I(NVB aangeetelil
alg technisch leider van de afdeling Den Hea6. Vooral tle jeugd krijgt zijn
speeiale aandacht.
Hij nodigt de jeugdleÍders uit voor een" voorl icht ingsavond. De leiders, die
intereese hebben de2e avond bij te woneà en ongetvijfeld profijt zullen
trekl(en uit de kennis van Ben Peetere, kunnen zich hlervoor op8even bij
J. Hop tel. 94 41 59.

7.
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49c JaarnanB nunrrler 413 auE . 19?5
. IJ.II L'ENS!IEVUE.;. .r' Í'! : :

ileekblad' vàn de Voetbalvereni cing Leni r en Snel,

i{IJIIGI1IG TIIIIININGSPROGTIr"IT'I,i1i

EON NOC,KIIE:IT VI,\N .EE RiiIJT.ITTIE

eÈenrl worden geabhtr' dat tle secretarissbn van het
- en Elftatltonni ss ic hun functíe in onze véreniSing
en en dat zij claainaast, on in hun c\a6elijkse behoefte
no6 een tíerkgever op na nceten houden. Deze slaven- .

stal dagelijko vcrricht tudsen ongeveer 8 èn t7i30 uur
'c *eitàó"erÀ beschikLr'aar- 6estcld panrl. ,lindcrs Sezegd;
iji tu;6en dcze ïijostÍppbn niet thuie te bereiken.

il. :,

In verband net de onverwachte maatrcgel van de KNV3, waarover onze junio-
ren secretarie in de voriSe Lenerevue schreef, clicnt ons zo zorgvul.dlg .. ,

- ,uitgedqchte ...trainin6srichenra .tc worrlen herzicn. voor zover het de Eenioren
trainingen É'etreft [eldt vanaf maandqg 18 augustu6 1975 hèt volgende 6chema:

Senioren B-selelttie o.l.v. dc heer J,Zoet: OD de nraandagavonCen rvaí '

21.00 - 22.C0 uur en op de woenbtlagavonden van 20.30 - 21.Q0 uur'
overigc senioren en i'i-l(Ia6[:er6 kunnen terecht op de vliida8avonden.van. '

20.3O - 21.30 uur. Deze trainin5en zullon worclen Geleid door de.heer

Voor het nicur+e tràininésEcheÍna . voo! rlà ;unioren, puJiillen cn wLlpcn wordt
verHezen naar een publikatie van de j un iorensccretar is elder§ in deze
Lcnsrcvuc 

Het Bèstuur

EEt{ DRINGDNTE OPIIOEP ,ír1lN DE OUDIÈN§ V,r}I OHZE JUNIOREI.I PUPILLDN EN i,ELPEN : '
Het na6 Benocgzaam b
Bestuur, de Junioren
ais 'rhobbyrr verricht
te vporz- iqp ! er...ook
arbeid. wordt dan nce.
cn wel in een door d
deze gecretarissen z
Desondanks r,rorden de echtgenoten van dase heren overdag vrid vaak opge- .

beld mct het verzoek on antrroord te 6even op de neeet uiteenlopende pro-
blemen. Hoeuel deze i)anes goed op de hoogte zijn net dc hobbies YèrI. tlun. .

echtgen-oten;fi';kt,Èct ons toch niet juist,. dat zii de.8estelde Y"oqql .. -
noetón ;bcantwocföen. irij vraSen tlc nèdewerkin8 -van de Ouders on uitsluitend
in de avoncluren j 1lnaclàt 'il. diro"so secretarissen 'moe va4 tle Yerrichte arbeid
thuis6ekonen zi jnrle cèn hapje hebben 6e6eten en dc zonodige-. informatie
uit Itranten en iijclschrittàn ncUUen vàrkregen, tclefoni6ch Ècntakt nét
hen te zoeken. voor ulí nedewerkin8 danken wi5 u bii voorbaat..: ,: .

Hct Bestrirur l

,i: -'
LfgèIbpLir naandagavond. deèk]è onze cni6, overgeb.Ieven redakteur-r 

^ad 
VerÍaartt

onp me.clp.,, d'at er'nog 11 tlagen resten .voordat ook hij dc pi j.p aan I'laarten

' ài s;"àii'.' Do' oorzaik noet u i{et' bekend zi jn. Hi j heeft in de nu drie ' 
-.

versóhe.rèn Lensievues een o,rocp gèplaatfuè. voor aanvulling. van de redaktíc.
Helaas r,,aren deze opioepen tever6oef s.. ,ílad Vepvaart io terech! van nen-in8
dat hij onno'eliik àffcèr, tle rcdaktic kan vormon. l;lii vindeq het toch wol
droevi!, 'clat=er ir''onze -zo' 6rote .vercniSing zo noet 'worde+. 6e-snneekt -9m..
n.., .r.Ëotr"" in.een of andcre konnissie vervulcl te krijgen. Iei .ei nri uèr-
kctijk .gcen cnkel lirl bereicl orí cen avQnclje in clc rueck, ,op ,.Ínaanda8avona r '

""r.iaài uurtjes extr'à aan Éijn verenÍgin6 te 6even? iÈen 5oed ver-zgrqgP
Lcnsicvue is zo bclangrijk óm het on<lerl.inge kontakt tussen .cle leden te
uàir"..rr ." uit te tori..rl iÍaar blijven de icdc,,, tlie van ildning ziint -
É"i'à;ï"i..rlin àhrà-"ooeniging niót.ar te best zou'zijn. Een unieke kàqs :.
voor hen ora hierin dan r1idàeló clc Lensrevue verbcterin5 in te brengeri.
.ílls er geen nederedakteur worrlt 6evonden, Clan rÍIorCt dc Lcndroíue ocn néde-
rlel ingenkrantj e i waarin alteen niar opstellingen c't1' r'orden gcplaaÈst'
U kuni zich nà5 aannellen. Haast U! Dè telcfoon van onze secretaris staat
gereed on uw aanncldingen in ontvangst te nemen cn dit mag clan rlesnoctls
óot nog tussen 8.OO cn 1?.3O uurr duo overclag' U waet het 39'86'94

Het Bestuur
7.



'Dè y'.lgencne Vergadcring is vast5esteld op.29 septcnber 1925. ,fraanvanB 22.00 uur.
Houdt u dus dezc r,radndngavonrl' vri j. . . :.

-'TRTIINING 
SENICREN 4 t/r,t 73

IJe training vocr fienicreii cli'e niet trainen o.I.v. de horen rinclrÍeccen of
Zóet, begint op vrijdagavond 22 augustus a.s. Belangstellènden,. naar ne
hopen zeer velen, r.rorden verzocht. tijdig aanlezig te zijn zodat rle trainin6
om 2O.3O uur kan aanvangen. De trainingen rrordén 6eleid rloor dhr.Cas Franke.

hLGlltlDNE Vliltc/i»Oit IIIG

BENOEi,IIT{G OESTUUii§LIi)'

i'rangezien er zich gecnl tegendandidaten voor het lJestuur hebben aangeneld
is de door het tsestuur voor6edragen cantlidaat, tle heer P.h.J. Rienren, rnét, :]
ingan-5..van heCen al.s: connissaris aan hct lJestuur toegevoegd.

Vervoln Vakature-il ank

iïie van onze junioren vril ( Ien) zich hor,ren<l seizocn belasten met héï' r,relte-
Iijks bijhoude4,van dc standcnborden die in de ha} van ons klubgebouw hangen.
/rbonner,renten op loetbal-i7óst en de Ii.N.V.ts.-er.zijn de beloniíg.
ook,hier:. aannelden teI'.'i .j;.
JTIàRVERíiLIiGEN

''lIan enkcle kor.triissies zijn r',e jaarverelagen nog niet ontvangen. l,iogon we de

39.86.94.

'Il'.H.r Secr:etarisscn van dc IiontahtkoÉniss ie , I(Iubgebourzkonniss i c en rleclaktie-
kuàmissic verzöcken' hun ' versl a6 79?4i?5 per or,lgaande bij clhr. van'den Steen
ih te levercn. leelankt I

Lcn§-vakature-Baàh
liet Bestuur zóekt icnancl, <1ie op r)e zónóagen clat het 1e elftal thuio speelt

;.de ge lui dsin'sta l lat ie kan'bcrlienen, plaatjeo of bandjes kan clraaien en in
clc, nicrofocn kon.I)raton. Aanrieldin6cn gaarnc bij onzc sekrotaris
dhr. G. v.r'1. Stcen,. tcl. 39 86 94. i.io6eli jk ieto vocr ohze. junioren...?
rrst ict uw.cf uU öninoc _ll

IIet bestuur is dle retlahtie en overige rneclewerhers van het' dezé week,uitge-
geven bcekje zeer erkcntelijk voor het vele (denk) werk irieraan besteed.
Ílet bestuur hoopt dat aIIe lcclen hct boekjo be lan5ste 1l enr'l zullen lezen.

'.riIr)vcntuclè reakties rrordcn gaarne ingewacht op het algeneen Seciétariaat.
' Iliogcn velen 'góinspirccrC uorden tot ecn <laadrr'erkeli jke _!.i jgrage aan het werk
dÈt ool( rlit seizoen weer voor en docr Lcnc 6cdaan moet wordèn, zodat een
bggin wortlt gcnaakt net dc in hct laatste artikel gcslaakte kreet I'd66ó66r665n,
ook dc ltonendc jaren! Ilet bcstuur wenst alle oenioreni ilupillen, nclpen,

. me('rerrerkcrs, -clonatcuro cn dupportero een 6occl seizocn'tóel

ÍIet Bestuur deelt node, dat op 1 scpternbcr a.s. do kontributio
boekjaar t74-t75 in het bczit van Ce penningneester rroet zijn.
zal zoncdi5 ecn rranl;eta lcrs I i jst worden bekenclgcnraakt j Zij diö
staaí zuIlen nic.t eerder wordón opgestclcl alvc,rens cle àchiersta
.de -volledifre ,kcn,tributie van het lroekjaar 7975/ 19?6 is betaalc].

ov
{.rp

op
nd

e-r het
1 §ept.
de Ii jst

, 'd lsrnede

Dit geldt vobr alle leden, hierop za.I geen uitzondering worden gemaakt.
ïlij naken u cr tcvene op attent itat pcr 1 oktober a.6. het ecrsic irwartaal

1.yan 175/176 nóet zijn vol(laaí. j ,,

I



De cchte conirnisdafis vcrtelt Vordcr:. ;;,, ; : ':;'r'
'.. I'r :. .

,írle nieuw 6ekozen connissaris (ja'zo nag ik nij nu nocncn) bcn ik vcr'plicht!.
(tenninste zo vorel ik het) u te be<lariltcn 'dat u zich geen lianqlidaat heeft
geoteld. In dc qf6otopen ,iie-ken hcb Ík ols trzryevcndrr , Ëonraissaris if i" de .
vcrenï.5in6 nogen werkèà''cn ik mpg ?ëgÍjcn pet 

"plezier, ondanks clat ndt ul '.;..
drie avonden pcr week voorliwan; 2o'hob ik afgclopen.woensda6 de scheid6-

.' rechters mogen ontvgngàn. LlinÀàag vàs ik hanwe2ig tceí het íens boekjettstiei iry club onhoog in rlervaart §err.{olEeren.rr a6rn cle pers werd uitgeieikt.
Mi jn ijilèIhèitl' vras rlà: anderc c1a6 kiap' 6esir.cel'cl toen. niin foto in clefkrant:

' stondr(p.s. ik bcn diet allcen ijdel zie blz.16 in het Léns boekje), naar
clrukfoutcn blijven.nij achter volgen want nu verd nijn iràarn vcrkecrcl gcdrukt
(Rienen). Ifn óp n'aandag .rrerd het bockje aan cle Lens rrDLITDrr uitgcreikt....
Dat maahtc vcel indruk op nij. Ik zag toen hoeveel nensen ryat voor i,end doen
of rrgedaanll hebben. Ja en rlan was er.,clie ayond ook no6;,de gcbruikelijke
cor íiia6i eavodd, en ,het reBult+at kön u gedceltelijk ziLin.in <le Lens-r_evue .(3).
U zad én r+eet.innicidcls a.l dat de juniorcn, wclpen en pulrillen afgotopen I .-

r+eek-encl Bocd aqn hun..trgkkeí àijn 6eltomeh. Op de sanenstellero Caorvan'is
zeker de titel.van hc! lcnq bóekje rfad toelacsin8i ivant wi.e dó jeugd hèeft, kxx
hèefti de töekbiiet. Ik zaiL, in <lè'toekonstlno6 wè.IeenÈ rieer teru6 komen op het-'
Lens-boekje en dat niet alleen onrlat 'ik op blàdzijde 41 ook een stukje heb '
geschreven. Toen ik clat stukje schreef, was ik nog supporterr.. inaar cle ie-'"
dactie had kennelijk een vooruit-ziende geect. Itlaar ja daar waren zij oud-
bestuursleden voor.. Hct,boekje.zelf .yind ih 6oed. Het ziet cr keurig- verz_or5d xt
uit, en cle inhoucl is voor eenieder!'óed lecsbaar én É]oed .opgebouwd, met 5oède
trappen nà. Het:is-,volgens mij ,Ge-c.n bochje in r'lc vtirn van- Iaap r,rat hab je
r,rooie jongenrt of van rrvat hcbben rii; nct toch goe<l gedaan|r near het naakt
op nij een inalruk va4 een qbjectief bceld van c1e moeilijkheden die .nen bij'
de bcur{ hecft ondervondcn. I?ien lzhl tot'de öonèIusie konen clat het.,§gstyUf
van toen een voortreffelijke presta!i9 heeft 5elar'órö.. /tI6 nicuw bcstuuhs-'--Iid kon ik voor'wat dat uót"clt in 6'óii 6esproio b.a3. (gcbouwtje), naar.

'hët'io een uitdagidg on i;l rle toekbrhst: hët do<,r hen 6cbouwdp. ctubicbouw ào-
inteneief mcgelijk te gaan gebruikeh'in óe vercnigin6 nog.. r,reer orn\gog te -

,stieten. ', .-:-" " 
-

Stiet allen nee. P.,,t.J.. iil.ror, ... .

Van de Redaktie
I,let ingang van vol6ende week naandag (18 aug.) kunnen
inleveren bij het bestuur. Uw redaktcur laat n.1. tot

de
99

connissies hun kopij
septenber- op vakantie.

Àad Vervaart.
P.S. i
Ingezonden stukken. kunnen worQen opgurtrr.,l naai de heer G. v.d. lsteenr,
Nunspeetlaan 30di,.Uen HaaB.

STIET

I,iaanda6 4.augustus"19?5 h,as voor nrij cen goede.,dag, óat he!'ni
tedag was - vele jaren tot'en net zijn 8?ste verjaardag blij

ijn v.ider6 gcboor-
-lgevrerd - trI l'E

,slechts terloops vernelden.'De hqte zonnestraleidc tiopische rlag heb ik in dolce far 'niente, cloorgebracht
onilcr het schaduwiiSk feboonte'van ]ieyendel. i,.
llet vieren een gezellifi ètentje in De Gouden .Leeuw. En dat alles Ííet iri'het
achterhoof d rle uitnoclig.ih6 onr ts avtrnds te half . tien .aanwezi6 te 'zíin Ïh ons
aller. Lenshone on er 'een histoiisch gebeuren te beleven: .het .oplictiten van
<Ie geheirnzinnige ,sluiór over het boeÈ van Qsr'., Guitlo,.en Carel.
Ik wae ór en vólen'rret nij. Van nervositcit .niets..te bcspeuren. Duiclclijk en
zakeli jk..mochten de tíenÍallen aanwczi$cn de inleidende woorden vari lraeses
Hans en daarna dc neer pieèiserende uitccnaettingen tloor Guido en Cor beluis-
teren. 

:

- zie yerder pÀ6. 4
3.



Vervolgens nocht een ieder een exer,tplaar van des drienanschaps geesteskind
in ontvangst nenen. In alle eenvoud toch eigenliik een plechti5heid on'
niet te vergetcn !

, ' ,;,,

De icdactie van De Lensrevue verwacht reacties van onsr silípele leden.
irelnu, net bovenstaande wilde .ik de redactie een genoe8en doen. Over de. ,,.
inhoud van STIPT Uri CLUB OIvIHOOG IN UE VAART DER VOLI(EIIEN wiö. ik het nq ; 'niet hebben. let hcb ,ik, de volgende.(lag het hele,.verhaal. gelezcn, net ,grote,.,
aandacht: ik vond het die noeit,c dubbel en Crvars waard. .: 

:

Toch nu.é6n opnertrin6! Jat ik heb een beetje noeite nét é6n enkel ÍÍoord; "r
het wooril r+àarnee het drietal' ziin t'Íerlcproclukt aanvangt: STIET..... .;.. , r ''
Iyiisschien kan onze zéergeieeide redacïie'Iicht bren6en in deze voor nij - ' '
duiEtcrc zaak.
Àiieri 'r ' ,. P. Juffermans. r '

L

Reaktie van de lledaktie

Uit het feitr. dat tle
vindt r, bIi jltt juist
namelijk geboren in
de. norgena Hoe het o
japen geleden, was d
ddt deze duisterc FP

tiist u dat?'

- Het naar g
Lens 1 ook

- In navol6i
5 weken is

- Uij vanuit

heer ,Juffernans. het woor(lie trStietrl een duistere. zaak
zi jn helclere geeÀt ! i.l. sprqyk rrstiet Uw club enz. is
duistere uren. Of was het toen aI weer lichtr vroeg in'
pk zijr .tijc)ens die, bestuuisvergadgr ing, .zoln vii_f 

_

c geàst van die bestuursteden, z6ker heel licht. Vanddar
reuk ontEtqndl. ., -.L . .i

. : - : 'l '. ' . i ;

oerl is, dat rrPOLtr net vakantie io 5egaan. Andeisr had hii . .
no6 zien verliezen. ,,:r i.

rrg ,un deze rrPOítt nu ook rraverechtsrr 'net vakantie. gaat. Over'
hij $reer terug.
Flunsl de 6roeten ontvingen van Frans Flunans.. En dat tertrijl

hij aI .vreer lan6, thuis is.
- Over 4, rueken de konpetitic ueer b

- De rrTrqubadourrr weer van zich hee
- Er zich r.rcer n i e r.r a n d hceft

ft latcn horcn. Nu ond.er zijn
goneld on plaats te 4encn in.d

echte naam.
e rerIakti9.,,.

- Br bij Lens een lrnoderr woord wordt fiebruiht?
Juist...... STIETT _ ....

Tot ziens
/rVIJilECIlT§

-EOCUS'.

+ Jankovic verl(iost FC Lens boven FC Den iiaa6, Iae ih .v_(r.Il.ge . week in de
krant . !7at gaàn ze rlou maken , clacht ik tocn. lilàt noet 'Lëirs net zo I n
vreende cnditer. l'Ie hebben iillerd toch, en Jantjes én Uicliies en Donald
en Loslie, teveel om allemaal op te noemen. Even verder gelezen bleek
FC Lens een Franse profklub tc zijn+ iloarcm ook zouden t,e de klub van

1

.Herrnan Choufour dwarszitten. Juist nu (le vtiendeli'jke.FC
zitter in onq .eigen bcek;zulkc aardi8e clingen hecft,geze
Vaderland vcrnonen dat de naan Lens ock aI in het k1ubbl
is -6enoemd. Die zullen ook in de war,zijn met dat Franoe
9-O zege op §poorvijk zijn r+e er ]Íeensda6 tc5en VIUS met
derden eens }ekher v<)cr gaan zitten. Nou we zaten en sto
joker. Het ttas cn bleef O-O". Hoe het zondqE,is af6cloiren
kan P

heeft
dcren
bockj

'U

Ed
ad
L
z

nd
it,
ti
de

en Haag voor- ,'
.+ Via .Het. .:. ' .

.van SV PTT t:.
ens + Na cle ;

ln vijfhon-: . ..

en . goed voor. , .: 'Í
qBen .Vrede[burch i
o [regaan + llij :

titel ;te istti=,:',
CL nict navertollcn, .want die,is uit nijd met vakan
no8 wel het Lensboek rnc,c8enonen.: Lln eens ffink op

, want,yol6e.nq zijn taal-neester klopt het niet helemaal .t In dat
e,heb'oen ze het over een vijfjaranplan. Volgcns nij, ;is hct,bestqurr.:i

stiqkun net een twecde vijfjarenplan. i;egonnen.' liant Haaron nogen rre niet
in de kleedlokalen van het oerste kleedgebourv?

zie vérder pag. 5

4.



lJe cleuren ztJn ÍrI ; ..:, 1deï iíaar keken hernet is ch ' affeÀl oton:
wat achter .+ I(qn ik enkele wekcn'6eleclen nog schrijven
taris van <le Junióien'Iionnissie Jtrn IIop blij was dat i

liaar otceht vast .. 
.

dat onze sekre. '' --- -- '

e voor alle elf; r

tallen..Ieidcrs.had. .Nu moet ik rnededelen dat Jan helenaal niet meer Zo .

blij is. De vgetÈaiboid trceft em nooi te.pakken 6enonen. Is A-1 ditnaal .

net opzet ingeschreven voor cle zonclag-. gfdeling; ondat een kanpiognschg.p
alleen op zondag. prornótie zou neebren§en, gooit me de boncl de hele boel .

in duigen: voortaan,alleen pronotic nà een kanpioenschap op zaterrla6. ,it -

is geen truuh van eèn- voetbalbond raoaí vah ëen vagebond! ,a^rne Jan kan nu .

Eooi zrn helc trainingsschena opnieuw nakeh en. de jongeno van .Ít-1 die op
zaterdag een. elftal r+ilden leitlen kunípn. dat ineons ver6eten" + POL groet .,

u; tot ovcr cep. pear ueken +.

Lensrevue pef 11 aufustÈs 1975 §EKO

Donderda6l 14 au6'uittua' Schei derechtór

19.O0 uur Lens Conb. 3
r. ,l-. '

Zonda6l 1? augustus

:BFG 1

- Veld

1O.OO uur
't.

12.00 uur
.: -:....:--._

', i

13.OO uur
14.OO uur
14.30 uur

';',_
Lens Cor'rb. 6
["er-rs'.Conp.3
Lens Conb. 7
Lgno Comb;, 2
Qrii-óIc-Steps
Lens Conb. 5
Lens Conb. 4
Lens Grsxhr 1

' .,.1. - ' . .,- xrJ6rsrJ
- Hijswij
- ríI.l6W].J

, - l( 1J E Jr J
:=--'Lèns-Co
- Ri j6rri j
- IlijsiÍij
- Rijswi j

k Cdríb i '6"
k Cor,rb. 3
k' Conb. 7
k Conb. 2
615...9-....r..-..
rr Óbrrb; 5
k Corrb. 4
k1

H.. de .Lan6e

. '.' IID IÍlei.ne ooer
J .líyrdenan
JiI'"Heídriksen.

i .i '; t{,. i}ouwriléèster

11,. PoeIs
TC Zuidert*i jk.

H. Vos
I9. BDóuwnrecstei '

I

tz

1

?
7

.3

?
7

DinsCag 19 au6ustus

19.O0 uur DHB iU(
- IJIIB ITK

'lloensdag

- Lens Corib. A

- Lens Cor,rb. B

I .Spoitclub Voorne 2

- Sportclub Voorne 1

Í:

f
!
2

r,.rqqiirs'!er' Íài a"n,

2O aup;uetus

19.00
20;30

uur
uir r

OP§TELLINGDN
De eIïtaIlen

. Comb.. 6. . -_..-.---:.-,1- l: : '

Lens ConLr. 2
'Lens Conb. 1

'bonb.

2
2

Quick Step6.. r Nijkerhlaan .r
UH3 RK Sportpar:k rr0ckenburgrl

1-2-3r :in .Íi norden dooi cle trn iner bckcn cl ècnaakt.

Cotnb . ?- Conb. S

I.1

À
TI

ri
u
I
li
J
II
I(
,J

J
J
IJ

ileuver I(
Dounan
de Jong
Verbarenclse lt
Let ièvdI cl

v; Dàpr:iia
dèynen
I4eu Ienan
v,d. Lindgn,.,
Lichthart
Ja.nnaat .., , .:
Schuling
I,leyf crs
lloo6hienstra

F.
]I .

de Vos K
S t r: aa t-h'o f
Mr-crrels

A. tloek' K
G. Duyvestijn A
H. Kui jk
P. Heijnen _, '.
F. 1i.d;, Bcr8lxxrrxBËBl6ríE
À'. Tirinenbroek
H. l'Io }tcrs-Ruckerts
il. reckéh
Jos Kcctman
í.- Dilderbeek ..

E. Racsink
,8. 'Cs.qe ,

J. Schnal., t. .
lI . ijrourtrer

iÍ

È,
R.

r.J.
I(.
R.
J.
B.
'H'.

'H.'
G.,

Bakhërs;
v. d , llemt
GÉoenóhrlijk,,,
I(eetnran
Scholtcn
ili tt inB"
v. cl. Burg
.Ffat<ih,'
o6se i
v.d. I(Ie i j

6zie verder pag. 5

A
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Conb. 5

;i. IiróI ', K '
F. de I(Iei jn :

M. vr Ba6gum
R. §chonherr "

Il. v. l'íassém
H. Tentij :

P. Ce Uolf
R:. ''de lÍolf
S. Càtio .-' .

Ii. Veeren
U. Engelbert
R. Verbarcndse
F. Idagnee
i{. v.d. List

Comb. 4 Comb. O dinsdgg.

A
A.
A"
J.
ll.
,ír .
tI.
lÍ1.

J.,
A.
,a\ .
J.
Ji.

.{i. rTimner I(
II. lv. 3eÉj eren
if i,l Verbarendse

.,Ii. .l(enpernan
;:.(r . llooclui jn
II. itooduijn

. ill. Verheul i ;
J. v. iri jk ,Í
R. Roodtrol
J. v;d. _I(.-ngap
í. Loi j cnstein
A. Verhaar
À. de lloogd
C. v.d. Beek

Tinner K

Pqunan
v.alr..Knaap A
Sgho4herr
Iíenpernan
Iliche 1s
Verbarcndse.

ilitting. '

de Hoogd
Verhaar
Groenendijk
Loijenstein.
v.d. List

A

Sancnkomst op het Lensterrein voor de elftallen:
on 13.15 uur 5 om 12.15 uur 6 om 9.15 uur

* on 11.15 uur I orr 11.00 uur
e Conrbinaties A en E 18.30 uur in6ong Sportpark Itockenburgtl

A\Ie zaken varn of over de Seko tijdelij} laar À. Dogischt PretonèöIo

4
7

I
Voutesstraat 107,
Voor afschrijving

Zondag 17 aug. 1975

11.15 uur Lens 3

ZaterdaÉï tG auE. 1975

I.ijswijk TeI. O7O - 93.11 56.
en deze week alleen ,oD donderdago.vond van 21.0O uur tot

PROGIiAÈII'IA JUIJ IOilEN

74. t5
1.4.t5
73.45

9.OO
13.OO
12 .30
13.0O

72.OO
15.30
15.00
13. OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur..
uur--

v3

18 . 15" 'en
voor

56 94 .7?

Ilava

Jeka toernooi
Cror,rvliet
Lens 4'
Quintus toernooi
Cronv.Iiet .

Cromvliet
Lens 9
Quintus tgernooi
Crornvl ict
Lens 13
CÍöí,ivIiet

- Lens 1 (À- 1)
-'lenË z
- RVC

- Lens 6 (D| 1)
- Lens 7

- Lens B

- Cronvl iet
- Lcns 11 ( C-1)
- t.ís tz
- Eronvl let
- Lerié 14

' Dreda -
Rederi jkerst raat

.v 1
I(wintsheul

r . Rederi jkers.t-raat
iteder i j kerotraat
v2
I(wiàtsheul . ,..

. itederi jkers traat
v3
Ilederi jkerstraat

AFSCHRUVIiihEN:
i S chr if tol i.ik: voor vri daAavond

DDNI( /lAN DE CONTiTISUTIEI

18.30 uur bij dhr. J.C.Hop, rrr.v'l4ooklaan 317
Rijswijk.

; " Telefonisch:

A-D en C'KIa66erB R. ilecker TeI.

In noorlgéva1len kunncn de junioren nog ; op.r zaterdagochtend tussen 10.3Ö en.
11.OO uur''afbellen blj dhr: J.C. Hop TeI. 94 41 59.

'vrijda6avond tussen'rlrin6enrle 
BovaIlen')

19.00 uur (uitsluitend in-

(Lene 1 t/nr 15)..

6.

li

21.30 uur. Na deze tijtt is er voor .dit weekend.nienand neer van de Seko te
bereil(en.

,., i., ,. ',. l



OP§ ELLINGEN.:

Lens CrohÈ. 1 A
A.v.'V ven, J. cle Hilster,e
L.K T. t e-Grayendi jk,

il. Làndraan, .1..v. ri. Laan.r. R.v.Noort,
A .y.I(]ecf , P . Fop, . B. dè Niot , 'C;

Löiàer:' H. Zoet

!1. Hèyhen ,
lbrst', lt l, Kops
i ..' r .,i

J.' Laneberg, T. Prins,
D 'v. Luxembu'rg. -

onl.Jrs I
nt<i:mèt : Lens

,i

Sane 10.45 uur 'I ;

Jph. ÀIterna, Joh. Ilrochard, it.J.v.Luxenbu'r§,
R. Hofnan, F. I(ortekaas, P.v.Ili jn, i'.Perreijn,
Samenkor,rst: 15.0O uur Cronvliet Leider:

Lens Conb. 3 A
R.v.Dor,rburg, il. Guit, il. Heenskerk, J. Houtschildt,
Th.v.d.Voort, J. de 'JaaI, F. i/outers, C. Lip4anr'J.

Lens Comb. 4 A
A. de Groot, .Íi.v. Liaren,
brouwer, J. IloIIink, L.

Leider: F. Elurnane

r.. Lustenhouwer, 14.Peperkarap, it. Leyn, R.Hopen- ï
Iteésink ii r'i.v. d. lleys, i/.v. d.l"ii je, J.v.Íl.Uel rGroener{egen.

DDI'{K í1TN DIl) CONTilIIJUTIE

I'i . Jansen , . P. de Lroon I
Tettero, J.{l jngaarden.

LelieteldrO.lluist
PronkÍ .,!1. v. Zweden

dè Jong,E;Kauderer
i.l'nDuynda-n i i-.

J. Prins, iJ. Lucassen ,F. Mos I
./r1blas " ' 'r--

í:I '.',t"'Lens Cor,rb..2 A

Lens "?
F.. Bauman,
It. lI,esse Is ,
$ar:renkomst:

Lens f. i'' ;.. ;.-1:.''
T. Hoö§eVééhl, - f.
S. Teunisqen, J.

Lens C 1 Corrrb.

J.v.Gastel',
H. nuytèr ,
A. lilok

Lens 6
FTà-Iekenburg, /r. ovèr6aauw;
lí. Frantzen, Ih. v.Luxeni'ourg,
Sanenkorirét : r2 .0Ö uui' Leïs

' '.1" :

it. lloördéIóos, C.v.d. Beek,P.
J. itieneà, H; clu Chatiniert D.

Leidcr: Th. Hoefnasel------------:-

tlI. Hcynen,; J. Thielsch,
II . l'lanlcen i l.l . v. Ba6gun,
13.30 uur'Lens :

I,i.v.l./i jngaarderi C.v.lti jk, iI. Valcntin !
.íI . i?over6 ,

Leider: íieuIènanJ

I,ens 8 .

J..í^. v. líleef , H.. Erkelens,
it.,.. ter. J,aare , It . ilaapholgt ,

' ' §àïie-iiköndt Í 13.40 uur-Lcn6'

H.,Hbppenbrr:uwer, I{ . Houtnan, ./i .
T.v. 11.TpI r 

' J. Vogel, i<.v.Vierèent
.. - -:: j-- ".:.. .. -. rlJei cler: A. .,llounan.. :.-

-":'j

i(ing, F.
Frankén ,

Verbarendse,
lJ. ZonneÍe Id,

S . Iiraxtcr !
J. Kok , Il

Leidcr: F.

. Janmasf , R i v; d.. Ho.ck t

. I j in_-ípj oe , tl.v.ZÈolj

.l'ieernan

L

I.t

S

*. Íoverike, F.Iiékahenar it.- 3loks, it.liichèIst
IÍ.v.d.Nieuwenhuizen, R.v.Baggum, It. cle Doert

Leidor: P.v. d.Steenamenkonst: 8.15 uur Lrens

Lens C- ,l Comb.
D . Sandif-ort , !i. ita
Il.H. ilaoscrman, J.
Sar,renkomst: 12.0O

It.Groen,
l' . lèine ,

Lens , Q.,2 Conb
tl...Leyn, C.Cdenkirchcn, R.
P.'lSchoItcs, l'. de Groot,
Sanenkcmst: 12.0C uur Len6

I.i.' Vcenman, P.. i(roI, 0. K6ncr,tanry
J . [ich ipPèrer
Leider: R. Hocfnagel

iiademalter,
F.ToIenaars,

Lens C 3 Conb.
L. Henkco , rl. v. iluyven , ii.. Fromberg , i'I. Goe clhuys, Il..i,ustenhouwer i :. R. itaaphorq! 1

n.-fuv193tern, J. verneulen, Ii.iiutgc..,rlil;ï?"ï:- 
fi;rï:r,fn

s, il'. dó Haas,. J. Kiiinen r J.C. lluys, D.
Elzcrnari, il,. I.iahibÉt ii. iliathiissen! 3.

uur Lcns Leider: Lhr. Vogel

Franken t I.i. H. Rienènr
Vestei ' i

DENK ÀAN UE CONTITIBUTID

?.

j "il '.,'



Lcn§ 1,..trcRt-.p. s.. zatcrdag haar Jre0a. on. $aa,n ]rop.g
de vacht te slcpcn dan vorig jaar, (watcrzaF.). Jaar
vereniging gestreden on àe rtl(èrkiràis-wisseltrofeà'l
sterk bezette toeraooi ontvangt buiten deze trofce

,;p.ri js.,is, epn wedstri j.4bel, .dp 3e t/n 6e pri js een' 7e..et 8e prijs .dc. bokóndé, waterzerk.; .

Ltcelncnerà ain Cit.toernooi zijn. in'poulc'Í:' 't ;',i,
.De .llaronie (arc<la) i'.1 ,' "
Drabantia (Iiinclhoven') bekerhouder ?4/?5
KirVnr (lr1grgf oplt) ,bokerhg'urler ?3/?4 . .,.i
ilcob.caclaal.. ..j :.,.. : :, . . ,..:.,,i

, : l-.1.1 . . ' , r.j',lijk,. cc4r grolgre prijs in ,Ijj[9 qotdt bii.de?c
r IJe riinnaaí vaí dlt'
no5 12 shlrts. Dé.2e

wedetrijd-. of tiàininGsbal r 
'

,l

..i!! I - r I

Jeka.(Bróda)
-.rÍ j : i", ,. ,

poule E,:

Lenig cn Snel
I.liddeI_burg

. ,.ililhetnina. (i:en'Itosctr) , ;

IlroÍiranna voor L.ens +1: .... .- _,..",:... ,.12.50 uur lliddelburg';'-. "13-J40 uuI.ililhelnina

zatercia 16 au ustus ntus-tocrngrói te l(vrintsheul voor Lens 6 (01) en

, - 1 1 ., . , , , j . . .i :. . ' : . .. , . . -i 14.Jo uur Jeka . .,'-lL i,àattïi5aàri, rtrireir z'x ,r?'1,/z.hinuui. Finales' z i zo ninuten. ' '

1à.".rC riía.re1 rb,.so iri* o;'rè.r's,urr,. - - ' -..- 
':--,..,'.. , .., '.,

Aapv.an6 en einde van. de r+edstrijdën-ríördt centraal gerefueld. i*iijn6 inzienB- -

nict zorn 6uhsti6e bepàf,inb.'ilij 1-O voorsprong ga.je Belijtr lig5en of ..
anderg; variat i.cg',91i .ti3oretrtrcn ioepassen.. net Èpór.qóomplex- vqn Í;ka iF , ".'gelefen nabij cle Poolsewe6. Vanuit. Den Haag. het .6-cnakke!i jkpt.'te. berèiken . .via dè grote neg richting Ti.Ibur6;. di j d'e aiiit- lr'eaà-Itàvel v'erlàat. gren de '.
grote veg en 13aat non liirtrs 'af (ànaai" hct viaduct dooi)l naar Ë.1 .eirtr,rn..- .;l
Cngeveer 150 meter na het viacluct bij vcrkeerslicht.slaat nren direct linkÉef
Er-r ziet, Ïet .conplex. rechto..ligg:en.. .:- . '. ..Spelers ,ypor, dit toelÍ.log.ii.$r9.r.dgn. ;dgci de trainer aangevrezpn...Zi j' dignen ap'e.'
zaterda6 or,r 1O.OO uur op het Lens..terrein aanwezig te zijn. . .

En \IoirDi GDUN lnCCrJiiili.LxtïJir wnsr*brtt-rlt(;t;i "oÀ"i" u.""iià"nittar,à"rb??à?r''.

Cns vooilopig L)-f teqr,r,is z
aan het toernooi vari die no
geEprokent dus hct spol io
,in6epecld i.n poulc. 1 .uot.iÍe
{edslrij§{tiur 2x15, ninuten.

Lens 6 (r-r): .'"i ' '

. . ; .,i 
i:!

aterclag te gast. bij iruintuq o
an. ovër piijzeir wordt bij di

s 11 1
n deel tc nenen
t. toernooi niet

hièr: belangrijker dan de knikkers. Lene ie
stl.andiq, Verbur,gh .en Quintuo. ... t.'.
.Lens sBcelt on:. 13..OÍJ. u.ur ,tegen Ctuintu6 

.. 14ioO,uur tegen ltrerburgh
'. 

,,.-,1 :..:. . . . 
:15i3Q'uur' tege4 ixe3t la1cl1..a

Cok Lend'] 11 (C-lltrekt naar iiwin'tehc I en 6aa! cli3r iri pould 2 de strija
aanbinclen nct Öuintu's Í.,4 9. .3.O UUr,.. .

i . Ly"o , on 10 . iS riur':' :-" " ' ': . :' "

ittÍSVI,i on 12 .OC' uur

Sanenkcnst: 12.00 uur Lcn6 terrein Leider: Th. Hocfna6cl

.: i "

I'iI JZIGI NG TIU^ IN INGSSCHEI?IA :

In verbantl nct. het besluit.van <1ë l(Nt/B' on vocr de A-klassers de pronotie-
ef.qgf ils .r.raqf qc zatcrdq6 !e verpiaatse.n," hcoft de j uni orenkonnrisÀi e het
traininfoóchena ,, verriclci ih dd,, Lend-rcyqo v.an'1O iyli j.1.. BéwijzieO. ,Ilet ingan6 van. naandafi 1Q gugustqs,ziet rlit scliend'ët ais vólgt. uit: . . .:,.

zie verder' pa8. I

8.

. zaterdag 16 augustus JEK.[ tocrnooi,te Lrcda voor Lens À-1.ÀanvanA 12.O0 uur.



TraininA,ír-selehtie o.I.v. de heer J.Zoet (TeI'. O?9-213988--b. s.6. 6613la)
Cp naandagavond van 20.00 uur - 21.OO uur
Cp woensdagavc''nd van 18.215 uur - 19.45 uur

Traininn ;Il-§elektie o. I.v. cie heèr',ïh: : Hocf natcl ([eI.392919)
0
o
p r aandaBavcnd , vtr\ 18 ,i 45 ,Èur ' - 19 .45 uuf
p r)ondcrdagavorid :van 18.45 uur - 19.45 uur

Traininl3 C-selektie o. I. v. de heer 'l'h. Hoefnal5el (TeI. 392919)
Op napn§agavond van 17.30 uur - 18.3O uur
Op rlondcrda6avond yan 17130 uur - 18.3O uur

fraining puiri llen-selelct ie o.l.v. de hcer cI. Zoun ( tet. osoose)
Cp clinsdagavond rran
0p vri jda5;avoncl van

17.30 uur. -
18.3O uur -

18.3O.uur
19.3O uur

Lqqlning. wolpbn--se lckïib o.1.v. Ton !.s-GravcndÍ jk..(TeIt 631640)
op vrijclogavönA-ffi

.1,

DIJ VEIIHINDEiaING' IÍi I'liiN VIÈtiF'L-tCilT IiE ïllrllNEl( HIElitV;rlJ IN IiENNIS TC STELLEN I

Training over,ise A-Elassers' o.l. v. de .hee4 C, Frqrylqe

9n i1ri4ae-avq4Íl jya'n ,?.o.3.Q. u'ur. ,; '21.30r'uur

Traininlt over igc il- en C-klaosers o ..I . v . ?<ln ljaudan
Cp vrijclagavond van 19.30 uur C 2O.30 uur.

/tTTËrylIE HIET GEÍiDLEKTEEIiDIT . JUH IuiiEI{ :
poql.s,jqffi{ uit trqten-sÍÀEÀcl trainingsëcherna kunt .opmakcn ie cr thans n.i.v..
18 auguetus vóor iöderócri'5ele6enheicl'ön tc trainen. t'Jij hebben n.'I. .voor
de I]- en C-klasscro Ton IJounan bcreid Gevcnden cleze trainin6 te verzorgen -

cn wel o! vrijda8avond tussen 19.30 uuË en 20.30 uur. -t,/ij hoiren.dàt:velc
D- en C-klassers op vrijdagavcnd 22 au6ustÉs aan tleze training zullen be- 'ï

'L6}nngl...eq dat de anino 6;rotcr zal zijn cn blijven dan vorig jaap. Ditzelfde
.6cldt vöor' éc. À;klàsÀcib ,.;. hic öp..tliezblfrle datun on 2Or30 uur.net de.trai-.,.'
ning van etart gaail o.I..v'.. dè hbcr rC.Frànkc.' .. :

'. ',t
tloc[t na ani6e vel'cen bliSÈen,
stelling bcstaat, dan wordcn cl

De Juko kan n.1. van de heren
beechikbaar stellen vor.r een t
oternd zijn voor zo'n 110 junio

Ëii0Gii,irt''[ií PIJI-'ILL]jII 2N',rELPllN

PupÍlIan
Zaterdag 16 augustus 1975
11.3O uur Lens 1
11.3C uur Lens 2
12.0O uur Cror.rvliet 3
12.OC uur Cronvliet 4

'' 
-] 

l :,,

clat'voöi deze trainingen te weinig belang- .'
eze trainingen onherroepeliik stil g,ezet.
trainers niet verlangen, dat zij hun vrije tijcl
e kleine 6roep, terwijl dczo trainingen be-
ren.

- Cror:rvliet 1

- Cronvliet 2
- Lens 3

- Lens 4

v1
v2
ilecler i j kersstraat
iiecler i jkersstraat

Iilelpen
Èaterclag 16 augustus 1975
11.O0 uur Crcmvliet 1
11.3O uur Lens 2

- Lens 1 ilederi j kersstraat
- Cronvliet 2 V3

I-IENK hÀN L,E CONTiiIDUIIE
.àf achri.j vi n6en:
Schriftetijk: voor vrij clagavond 18.30 uur bij clhr. J.C. Hop dr.v.l.looklaan 317

itijswijk
TeIef onie'ch: vri jdagavond tussen 18.OCl en 18.30 uur (uitsluitencl in drin5encle

. 6evallen) Íi. rle Pagter tel. 6O?168"
In norrd6evallen hunncn de i:upillen en welpen no6 op zaterdagochtend afbellen

9E TeI. 661314 iilubgebouw.

I



OI'STELLII,JGEN:

Lens P 1
H. v. d; Lans,
L.v.lii jn i E.
V. Veenman.
Sanenkonst :

Len6 P 2
I. I(affa, i!.
ii. i,íaas , ll.
J.v. d. Hoff,
Samenkonrst:

Rl de Jon6g. Jr Cdenkirchen, Í/. Colpa, E.Eykelhofrit.
Valentin; U. ilèenslccrk, R.,Í.d.. Hoek, B. iioelhouvrer,

11. OO uur

irerreyn, I.i.v. ridrichem, ir. Hdi*iè1ing,t
de 'ilinter, it. Kani6, B.Driessen, It. de
P.v.llaren, I,i. §chobï.re r M.Don

Groent
P. Propik,

11 .OO uur- Lcider: tiartin lleuver

Franken, H.v.iteeuwijk, E. Djojooetonro, [i. v.d. I]oogaardr
I(oks, .R. Franhe,. I-l'l l)óot;- I.'.v.r). iler6; E.Assenbefgi A.v.
D. Vos, H. Zock, J.v. Hassem.

11.OO uur Leider: Frano Disseldorp

lJ.v. l.lelzen, C. Ber8mans,
I{roon ; C.Hoefnagel ,

M. v. d.
Ggrp r

Lens P 3
P. ilind, h.
i{alIen, A.
I{.v. Zi j1,
Sanenkonst:

Lens P E.

Lens 'lI 1

it. ILlattcns, P. Quaad5ras, li. lianneè I
l,l. Surcksen, E. Ja6cr, E.v.Santen, rl.
tl..v. Veen, li. Verboon, L.SchcItinga.
Sanetrkonst : 11 .0íJ uur :

I,i.v.Houdt; .A. Jqng-qn,r'..iI.v..qlitterswijkr
Soebartal J. llolff , E. Hàfner, H.Diené},

Leider: ,Jan v. Gastel

E. .Ànnerlaan, A. I{rliper,
G i Vèihaar , 'í1. 'Uckker , l{
E. Coretr'14lv. Vclzen..
§amenkomst: 10.00 uui

. Jarnenhoven,
il. v. d. '. Heyden ,

Ii. iloos , E
. de 'll:ias 

,

À. Tjin-/.sjoe, i,l, §gq4-I_qgq..
J.v.d. Spiegel, .f.iÍassernan,

Lens 17 2
J. v.. Sallegoi j en,, Il. t. d. iJoogaaràt,
D.J. Hulsker, J. lilip,'i.í.l(oeleni j, L
J. Iiienen, .1. Vreesrvijh, .{r. Frankèn,
Sanenkcmst: 11.OO uur

Leidcr:

CIaue; it. HàÍn, À.v;d. Iioe'ien, J.v.l(eaterl
;I,eeuwen, il.Lentze, P. i.ia.rtens; M. idolleman,
:Zaalber6, Thr Plug ' i.

Leider: Peter v. Ri jn
lï

10.
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49e Jaar nu au 1975retín 2C5' ':),itr LEN
.icckblàti van 'de Vóet

iii) it-v' u E -

Lcrii

CFFICIi]I,E I:UJU;EITTNGIIII
Iq ial lotagc

aI rent.

zie verder pag. 2

en §nel

L.v
,i .J
r.,,
c.c

.frndel- 25-5-60 " öchcvcningsevei5- 78 3 Den l{aag '55C2OO'

. v.r/cea 3,A-7!-64 iicimarstroat 54 Den i{aag 335203

..'de Grcc,t 29-9-62 lieLis Stokelaan 2446 Uen tiaa6 666450

. i.ieyer 9-5-56 lJen írielderctraat 56 Den íiaag 257517 .

f,l ic ulrc Lcrlen

. t75o1iÍ.;. ulró'." ?-10-5 'Jaarsveldstraat 1?3 Ddir Haag 299633
- 775L J.7L52 L

1153 I

.;JoIf f 29- 11-64

. i'. loun ?-3-62 ii
okscloornstraat 97 Deh 'iloag 445.597
Ivenra.ie 73 'ycn Uaa6' 673205

L. v'.l,ieerdorvoort 1OB2 ,en iiaa8 688148
i r'lenr

naar Drieblar) 5 .,ioeuuijh 'C1829-4971 '

o
;'IuB 8-9-67 Vrederustlaíin 10 "r.,'err iïaag

./rclresni.j z rsr nfien
18:t

-?
1

.1
-7
.8
27
-7,.7
.1

. ,r.
19
72
13

i)issel<)orp naar
J . i7 . Jisse lc1orp
C.L, van Dec1en
G" van Deelen

50 it.
740 i.
102 t: .
747 ).
138 E.

DÀRDESUE

l{. öchuling noaí tialeuijnlaan 296 Voorburg - j'
.Iijnhoven naar 1e Picterburgstraet 59 Den IIaa6
Íloogendorl: naar l.ionst creéótraat 98 D'en iiaa6-
.I(opÀ noet dijn irielis ctoheiaanlloO ben naag"

:-
oolc clit 3.o" ,o.ài net seiso'en ,eer goopencl net- ae traaitioneie uaruecue-
avoncl. Dat. clqze avcncl iecler jaar cen suicscs is hocven wíj nienand meer ., i I

to veirïèf iön. -,/ij verruachtcn ecn iètler rlie hóuclt van lekirer smullenr ièir- -'
ker drÍnken en Vàn een gezellige.. avono. l?i; hebben lreer beslag l(unnèri
leg;en op: oen hccrlijke partij vlees, <lc .nbcli6e kruiken wijnr' uboie nuaiek
en fracntig vreer. U àiet reclenen Genoe6 oh u'zo EheI rnogelijk op te. gevóir.
Dit gorueilc',ige fe'stijn zàI zijn op 3o 'auguetus'r' aanvang 20.30 uur. Gezibn '

het lcorle termi g-n clat on6 nog restcert dient 'u zich hct kornencl trocicend al
oir te geven.'uii'tran ats vol[t:. -, . ,Àii cui#o o"i"e;i.i5" t'iioo.eisteoà'zso rel. '6? 61 BB
bij Frans Jisseftlorp Hertenrade 252 TeI. 66'56 68
bij PauI v:d. §f,éèn Nunspeetlaan 3C3' Tel. 39 86 94 of
aa$eliStro aan tic bar (ccntante botaling). . '..
Dc-kosieh, vèr)onilen uÀn a"rn o"o"à "iji uieihts 1o gulden. U krij5ï vooi "'
deze piijs'urÍ kcíff ie, vlee6r rÍijnr stokbr'obrl'dh aauvenvante artikele4 SratÍeJ
Dit ie clu's'gecn'rede om niet te kone4.'lrij.heïben ook no6 enkele barb'eéues
noclig. l/ilIÀn c1e'6cnen clie er een heb'cen rlit cip§even bij hun aanneldinS.'
iTacht raet opgoven niet tot op het Iaatste nonent, dat naakt het .voor ons
een stuk ruokh-elijker '. , i '

r s-tiaarlda8è e";él.i achter'5e bureau, is het'pretti6 na te 6enÍeten van
een 'tzonCàgjà[ voetbal" lils trourve Lens eupporter rraÉt u natuurlÏ5t -o1: het
Lens terrein. Ik z&g er aI vteer velen, al d-an niet.geuapetrd Ee"t,'eeD oor-;

'nicrofoon. Hot.rveer lrrerkte 'uitstekend nee, en.voon een oef,enweclstrijd taB
de .i:e langste llÍrig .veel.betrovend.'voor c1e compotitie t De nieurte uitdrukking..
rrlaíf jds{r deocl. zi jn, intreclè} ;tVerhèr.r€end rvas het I ,dat er veel kincleren :

r,rarenr..ilie dankbeas gebruik .naakten van rle zandbak on séhoiulele.u. ,

1

,, Í

l



,l

Ben Peeters, de nicur+e .K..N.V.ts. official, gaf ook blijk van belangstelling.
- In-een 6esprek. mcí--hem.'trf eeft f . dat .hij-. .öooideivol Bdede plallr-e4 zi.t. AIs
' tlie gerealisegrd rÍorden;'.,i'.- ( Pectei's ikennende b1i jvcn het niet alleen
' plannenl -.il+ tieu - riàneir.Jr rioi3.;ondcr:--hen gclraind)--Eunnen .wij Jl,ens-) in rlc
- toekomet nog welecns een beroep op Peeters doen. 'Het was ook pretti6 te

kunnon constateren, dat de bar goed draaidc. Ik bedoel-niet-het,finanpiëIe
gedcllte, naar de bediening. Iedereen bereidt zich voor op de conrpe'titÏèi ' '.'

de voetballersr dc supiorters, de nenseir .van d"e;bedienin6. Zij draàicn :ilreri'
ttoefenwedstrijdcnr!...:..;.. t ':;'-.. 

','-'-.-1 .. ;::' l '" 1,:ti,,:" c.v.L. : '

, , .,', . ,' , .. .l'..,: (de Gor,lnissaris van

Van de SEKO voör zontlae 24 auRustue 1975.
Oefenprogranna voor senioren:

1- LènÉ I 3 :'Í |

, Lens)

Scheidsrechter;

H; l4ul
l?. ' Heírlriks
G. Hoeks

E. v. d. ileek
ÀiJanscn 9p de Haar

1O.00 uur

11. OO uur

12.00 uur
14.30 uur
14.00 uur

ir.v.c. 4. ..
ii.v.c. 5 '

Lens Conb. B
Lens Conb. 4
Lens Conb. 6
R.U.C.3
Lens 1
Lens Cor.rb. ' '

nË,sl
V. Cr: , Conb .
V.C. Cont.'
V.C. Codb.
na} ;s.o. 1 ;,

ens Oonb'.

Coob i

Le
VeId

Conbinatic 4

3
1
2

I
3

e

It
R

L
)
L

i.,

Verzanclcn: Lens 3, 'S eri' 7 öm 9.Í5 trur ." '.. '."'. ,.

Lens Corab. 4 èn 6 on 1O.15 uur
Leno Comb.-Lens Gonb. 13.15 uu4.' .! i :

In hct Prinses Iienc Sportliírk' tè 'ili jet{i jk bcvintlen zich' de terreinen van
R.V.C. .";, ii: I ''";' '!- - :' . . '.; ,,
Vanaf heden r+ecr allc zaken bétrcffcrirle de. Sëko naar:. ,. . .

J. van lfaesen, Chopinstraat'2Í;'', ,,'Haag t161.. O7o-68 65r11.
Voor afschrijvingen deze rÍeck op vrijdagavond tus§cn 18.30 - 19.OO uur.
De 0pstellinRen
De-e ftalIén 1.-2 ;3..wgrden $oor de trainere bekencl 69maakt.

Ír

l.*

tié. 7ConËinatie r 5.r,

E..Hes' K' '

r'. .itè Itrci jn llr'
Pl'.' .Va-n. Sagi;um '
_ .j.;i.i:r- .'1 :-i(., ÈchonhLirr

H. Tenty
P. de ilolf
S. de !Íolf

Conbinatie 6

,1. Groothuizen
H, v4n Be ijeren
.H. . §cho.ltc'.nt''. . ,, ;
Th.., I}obms ' '; 

l'.
H. ' Vertiàrcn?ee
F. Guit ir r;' I

' 'l:H'. -Rèuvcrr.K
. i G.,,Doijvestein,. A..H."Kuijk".
.-. È, 'Hëi jnen :

. Fj van:'der'Iler6
À. Tinnenbroek"

. .II.lIo Iteiii;-liuckert l

' i(.'F€ckes''' Joo l(öètnah ., ,.,.,,,
/i. .ili lclertreck
IJ: iècisink ';
J.:."Schrtal '. -
A i ,Drouwer
Ji Jannaat ,,

À. rubrberendseJ -J...y.r Cr llf gij r J
ll.v.«liVelcle.r. J,:Ilasr. J.. Verhpgf 

'.J.Ruiter, F..t,.Iia.gq99, l?7 Clonqr,.P
F. Hooghier,rstra, F. Jonker r ll.v. cl

iI. Ftaton .

eIf, àLlen vo 14.00 ' uur
,P.

A. Ticrncr I(
F.Straathof

. [cnpernart

.. Roodui,jn

. iloodu i jn

. Verhgul,;

. van Di jk

. Roodbol

..v1-QlKnaap A

.Lgr:ijensteijn

.,Verhaar

..vrdr.Deek

. v. ql. List-

. de.Hoo6d"

. dè Groot; J. ïienen, P.Schultent
G.Gooeen, "tl.v.d.Linden r .li. Bonl
-Lainet 1 /.. v.d.Der6, - C. Hooghler,rstra

I G

h
H

lr
J,
R

J
G

q
c
,1,

i..Íl

!I. yan Ili jn,
C, v.Ireèléri i

.i tiJ. KUIDCTE'.
-Í 'i..i..',

it. Pctcrs , ,ír . iijerl;nan , J.
'F. në vioe6èi t'1. c,rtnot i

ii':ossb r, : ',. :'-- ,Í
' ,.,','Í ''

Jorst, C. DcijcrÀ, E.v.DeèIen,
S-Rientjea, P. .fle tla4nt C.Kuiperst

l'., ',. I -' 
.-:,

C onla

.urreE;6en

.rödí;I I,l

d.+iótr; i
Vèrhöef

rJ.

R

I

2-

Itoons, A. Brodi+er; 0. Serenbakt



Laatsto oproep voor.Sf.Calbo en .C.tl. Hooghie':istTgi
l(euringskaart cn paÀfótol e.

met spoed nu inleveren

..
Op de vrijdagavond, allocn ryanncr er zich bepaalde ons tanr'ligheden voordocn
clie niet te voorzicn warcni dan neent'mcn de telefoon od mede ie delcn dat
nen verhinclerd is on te §!elen.'l;oèt neà naar "een vèrjaardag, een fceetje
of r+at d-an o<rk, rlit is geen rède on af ,tc schrijven cn zal ooh niet door
de seko r,/orden geaccepteerd. llen r+ect van.to vorcn dot dit zal plaatsvinden,
geeft dit tlan ook bijtijds rloor. ' ' '' . 'riacl i3o6isch'i

Indeling konpetitie HVU elftallen voor zoYer bekend

Res. Hf d I(I A
t. Concordia 2
2. HyV 3
3. GiL 2
4. liii0 5
5. Kranenburg 2
6. ilH!, Q ,, , :7. Quick 3
g. uippolder .2
9. Lens 4.

10. soA.2." t -

11. Óelft'2 ,

12. Tone8i<lo 
- 

.

l'Iedotri jdschcna vocr afd.

1e l(las H

1. Vredenburch 3
2. Cronvliot 2
3. osc 2
+. íenË, O

5." I-len'llöorn 4' '

o.'tèao z '

?-f iitgvv..3. , l

8.;ivc5r,
9. Verburch 3
Q. Olanjepiein 2'
1. HIJS 4
2. ,.Scheveningen 3

1
1
t

7 §ent
12-W
08-06
oe-ob
10-04
11-03
o1-02

28 Sent

03Í08
77-72
c2-o9

..o4,.-o? .

o5-c6
01- 10 .

, , 02-L1
, AL-LZ

, 03-10
. ., , o4-o9
. o5-o8

.: i,,.; rQ6-O7

- '. 10- 11
o9-01
o8-O2
o7-03- öo-o+
12-O5

. 14! Scpt . '21 Scpt

11-Oi
' 10-02
o9-03
o8-o4
o7-o5
.12-c6

t.
bestaande uit 11 en

, ' ,10 Nov. 30 Nov.

12 elftallen is alsvól8t 3

. 5 okt 19 okt

LO-72
i+-os
o1-c8
oà-o?
g3-06
o4-o5-

'26-ört.'' .. z'ivo".
c9-10 : . -.ós-rz
08- 11 ' - 10-08 ,-

o?-o1 f. !1-o?.i-
06-02 '." I s1-96: .

05-03 rr .' J't.02-obr. ,

LZ_94 : i O3-O4..,.-) -- i
Uitslagen Zondog l.I.

- ilijswijk !
-:, Rijswijk 2.

, - t(J. J SWr J- .: ltiiswi i
- ;ti jsui j

.,. . -, .- ili.iswi.j
, - ili jswi j

I Nov.

Ö8-O9.!
- o7-70
o6-1i
05-01,.
o4-o2,

.72-03

.." .' J.,

"o9-07
08-72

. 10-06
'. 11-05
, 01-04'
o2-o3'

07-08 .

06-09.
o5- 10
04- 11
o3^c1.'
(i2-72

n6
nÉt

ns
na
n6

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

1
2
.,
4
5
6
7

kl.
k,4
k5
\q,k7

n§
ns

2-7
,1-o

4,,!
l-2
4-6
5-3

1,. :
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!t,.:.1,.,.. .;J i,.: .j,: _,:.. .. , i.i ....:
./indrea v.d. iÍill( en' Cees v.d.' Ilulst groctcn u vehuit 4aIhSrC
;?ist u:

( Uener,rarken ) .

Dat hct bestuur zich hceft rrgci:o6cn'r ovcr de vernieuving van de keukeni ,

Leís rrVariarr

HA, DID PoL!

Dat het dq bedccliq6 is qqt de rrhedieningrr
gehaktba l le.r,r.rr zuIIen .ryilen.
De reac._tig.s op,.het.Lens bg.gkjc erg positie
Dat er ,rqogr de . LcnÈrevuc Àï,e ods rneor aardi
Dat.gq,ecn. rrvanbetaler:Érrl i jst .in de Eaak i
Dat
Dat
Dat
l-rat
Dat
Dat

niet _neer naar rrrl<rolletten. en

I Za ln.g.:

gc siuËj'e-s .worcle4 ingezoridèn i '

6.
llin v.d. Lindon tlc standcn bij gaat houden. . i

zich icnan.rl voor dc redaktie hecft 6cncld.
cr nog leiclers vrorden gczocht voor diverse elftallen.
u in dezc rcvue necr kunt lczcn ovcr de barbecue.avond o
rrl,arfjesrr kindcren zijn, althans dat hoorde ik langs de
rve cen nassage-tafel hard nodig hebben (lÍie?)

P ;39Iijn
,auBustua 79?5.

Pol, wie dit clan ook vezcn na6, geniet"van zijn vakantie, zijn welverdiende '

vakantie mogen wij wel zc66en. I.laar wij hcbben tcch wel ecn heel-6rgot
bezrraar r)aartegen. Hct tijàstip_ io o.i. niet juist Bekozon. Voortaan iii het
gesloten seizoen vakantic ncr.ren, P_ol. Xu moat SIK de geschiedschr i j vi ng van
afgelopen weeh overher.ren. tlet kan ienoln niet wachtenr want er ie iets ,'
belangrijks gebeurd. De nootlkreten. vad het Uestuur vc,rige week blijkdn \
succea te hebben. ili j onze secretaris thuis vas een verniftig systeen in
gevoorcl on alle telefonische oorr"Ë l.lirrl3un zo encl r o6elijk tà kunnen noteren.'
Zelfs de solclaat was opgetronpcld cn rzag in het telcfoonrcoster opgenomen
In cle nacht van clonderrlag op vii5dag cihaefi;t on 4.2o uur het eerste teié-'
foontje"; llei.+,rap h.elaas, gepn. kandidaat,. voop een van do. openqtaande functiest
integcndccl, Toch liet onze secrctaris de noed niet zakken. En jal!!l llin:
rleli.jk, zatèidag-on 12 -iiur clrie, een'historisch'ogqnblik. En ale u nu dach.t r ..-'i'
dat hct een van -onze lcdc-n.r.aas dan hcc.ft u het nis. Een vader van. een van .-,.''., i
onze nicur+e juniorcn vrob5. belangstellenrl of er aI in de vacatuiö van de
rcdaktie was-vocrzien. Nou-, rlat ías nei niet. onze .secretario h.cóft snel een'
afspraak genaakt. Hct tieo.iuur hcropt nraar, dat het ,,4i lukken. Ih'ieacr Seval '
haràstikhó bedanht Hcer Touw. U hóeft .nu aI een groot aantal fea-an i.n hun ''
her,rd gezet.l{ij.. ontvingen 4og stee<ls 6.och vakantiegroet van PoIr. [Iaar zou ;'
hij zitten? Zou hij nog wol ccns dcnken aan de problóracn van ons ilestóur?
Mjvoorbeeld hoc wij,het- koncnd seizoen noeten fgcsten? Nu is er rr,e I F 2i5OOr--
op de bcgrotin6 gczet Vobr'diversà activiteitcn "zoals Seatavoitiën; i.larbe'itie, -
feestavond 55 jari6 bestaan etc. naar r*ij hcbben nog steeds Seen IUrI(A. Zou-
d.en wij weer eens een lièroep op onzi-I'ed.en nogen rloen? Feestneuzen rlogen :'..'
zich echt rzel bij onze seèrctaris aanneklen. TcI. 39 86 94 6taàt- ook over- :
dag voor u paraat ora aannelding te noteren. Hcbbcn-dè i)aaes vah onze leden ii
er wel eens aan gcrlachtr 't1at zij zich in een veroniging ook nÉtti5 kunnen -.'
naken. Tc:'vri jl dc nan voétbalt of vcrgarlert kunnen zij echt wel .een of andcro '

functie uitoefencn. iÈectaktie, IU'iIUr, i)arbedienin6 etc. ltunnen bast wel enige .

Uames gotrruihen. Ilr zijn al verschillende Danes, die zich'vdor Lens inzett'en;'"
Geneer u nict, dancs, hct bcstuur zal u dankbaar zijn.
Vol6etrs ni j is Ce vcrgeli jt(ing van <1o voetbalbcncl nct een ïo6eöcr-n<1 van .POL'-'' "
niet op zijn plaats. De vcrantwocrtling.6aorvun iigt geheel. bij PoI, naar.. '

die ie fijn op vakantic" ilaarschijnlijk is het .Irobleea' vali hèt.bijhouderi '

van dc standen ooh achter de rug. IÍin rz.d. Linden heeft zich hiervoor '
geneld. In iedcr 6cval wecr oons con positiof 6cluirl. ,l .

Op 29 septcnroer $.unncn a}le leden, clÍe het nie!. cens zijn rnet. hct lie§tuui en .

die zich ncg niet voor cen of anclere functie hebbcn aan6encid'öp dë Algeriene '
r/er6ac1erin6 aI hun gricvcn on wensen kenbaar naken. Tot danr Pol zal dan ook
uel terug zijn van zijn vakantie.

zie verder po6. 5
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Denkt u no6 even adn bnze eni5 echte ''ovorgebioven reàatitcÈr l;61: g15''''1oouu{ -

a.6. .v4,i,jdag met In6e vart der.J(ooi om 14. 15 uur in het ëtadhuis te ilijgwíik. .

Iteceirti.e -tpisen 4 en O uur ir,r'"C-helet Ock€nbur6, Monstersestraa:t g Qr " l
Tot, sIoÍ nodr:cvcn dit: Onze nieuve. connipsaris pI+jFt helenaal.6een Qonmiesa-
ris tc ,zi.jn naar Bcr.roonr rvacht c onnandant . Dacht. het Destuur nog pë!.een !o5e
rrPIETrr. tó hcbbcn aangctrokken.. .1,t, .. ,. _ ' . ...

Tot .vplgepde vechr:.PoI is dan vast. no6 niet terug van vakantie.'.,-

Den\t u aan ur', I'-.gntributie? Uiterli jk ,! .egpter,rber zal zonodig 
. 
een wanbe-

talérslijst worden gepubl.iceeril. U ivcet'hei'nog? ilie oD oezé-tíjst staat' '

ryordt ,niet oerder opgesteld alvoró.ns de achtenstind plus. tlg v,qllectíge
kontributievan.l75-|76.iÈvoIdaan.}4ogen.wij.erookno8.qq4.herinneren
dat dc. kontributic cvcr hct ccrstc klràrtaa.I .t75-r76 noet zijn o-vcrgeEaakt?

: ,,
iJat lees ik. in dc Lensrgvgg: van.mi.jn gogde vr.ientl Piet? "

Stiet !i j het hoof,rl; het arne.hot-rf-d,. te6en het .r*ocrdje stiet?
Cch heden nog aan toe, naar ook ik nbet ,ernee decn raa.d
Dn ik vind dat.het woord rrat koclclig staat.

Stond er rlu,naar st-aat o
Nou, dan liwanr ik er wcl
I,laar nu ci st i et steiat ,
.E;n ríord crdoor van nrJn

Stiet houàt iai
En als' t,i"t t o
lÍorphcus r,ri j i

- Stoot Stiet qi

,r-",'.i'li ,,
14 au6ustus 1975.

STIET

toot . of st ui,t !. .

er uit.
ot ook ilt hët höofd '
htrdst r&irÍ, beróof cl.

. _..i | :. ;...

t .i.

d'c rust r

f.s
bct
stó
nac

l'Iant hoe ik ne wend of, draai of keer op r,rijn-,ï:efl1.
En aI heb. ik ook.nijn,heste slaapr4uts opgezetr. ..,

$tiet staat ,r1ij tcgen en ptuit,nnij te6en Q9, borst.
Stiet stoot af, laaft niet naar geeft dorst.

j iwàldtèr, riren cn ureni
§ op den tan13ó' tlul's.: ''
n slape heeft 6esust r "j wakker cn uit is rvcei

Stiet staat voor.nij -.ra4ar..hct.is een .dr.oon - in een
- Statige stperc stat i stieke I irg..,.n , , ,

Die bezeten zijn van Iijsten.en cijfers en tabcllen, -

: , i i ,' :., ,l :

ij dc naarir §tiet gaf, is nij on hct even.
'is cr nu en .§tiet lliif t eeurriq lc.ve1t. .

stuit stotend op wat stailclwolken
6töct r.Le4s .oEr.haoB .in , dq vaar-t dcr, .volke4. .

Stiet stoot. nij aan ,cn. star,relt: Vriend van Piet,
Stàot u zictrl qít 'o1.up;,roij,'. aan siiet?
',i eet .detIli r clgt. ih alg aanstoolgevende Stiet' vrcrd 6ebr.:ren
Te middernachtr klokke vicr, bij hct eerste.ochtqnï6loren.

Het cerBte'ilocird dat ik te hóreil kreeg; waB:

"2e6, élclianh dens 'in, r.ri jn glae staat leegrt '
l,re 5taz'eï tÍerclcn hooil, hccl l-roo6 6eheven. ;
l)c diÏnkcis Èijh io5 eíg' lan5 6oblcvcn. "':.,r 1 ,,.t.r., 

' ,i.

lii
st
st
st

stoot

eri
iet
iet
ict

i.,
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OverpeinzinÍ{en van In vrouw achter dc nan, achtcr de sport.
.".,i. . ' ,' '.i .. . 't'.' ..' .. . :

r/anpa.ghí or: 10, vooql half 5 ging 'dc tèleioon. Aangezien r,ri j een verstàrk'er'
hebben op rlp gan6 àat. ils, gelijk net nijn.ikop tegen hilt plafond. Daalnan:i
Ii.èf . ggen .noemenswaar.dige react ie . vertobnde r vloog ik'nijn bed.uit. Net-wat
ik vernoe.tlde, het aldi"nsystocur.'van'het clÈbgcbouwr i inbraakt Hoewel nijn
goedhcicl ver gaat, Í aar niet to ver, r+ckte ik dus nijn. liefhebbende e6ai '

die 'net een paar, onderaardse. vloclten.zijn b.ed uit6ingt politie.beLdet zich
aanklcetkie en naar'hct clubgcbouw gin6" llet sat]istisch Senoegen en klcin
6ardoni6ch, grijnsje oÍ,r clo nond: ging, iL 1o",r* naar' raijn. bedr'on voorlopig x
niet nepx .ir'l slaap tc vallenl l'einacnd, korn jo dan tot de conclusie, dat er
een vrouhr ,isj,achrer clc n1an, àchterldc sportr. Zou cr ook'wel een nan zijn' l:

achter rle.vr4;1u* acÈter dc,.sport. In-.'hct jaar. van de vrouwr'wi'l ik.dan. ook
atle irouwen.crenr:rtlie'àich inzettën, r'ocr dé hobhy vari de rlan. i)enk niet :

clat dit een lilopje op nijn borst io, r+ant cndanks aIIe telefoontjes met
de neest uitecnlopcnde vragen, die ik ovcrclag moet beantvoordenr doe ik
het bijzonder Graa6. Je leert heel wat pretti6e rxcnsen kennen, die ls-a-
voncls nog trel eens cen kop koff,ie koncnihalen. Lrè sfeer''in de vcreni6ing
worclt cr allecn na'ar bcter van. Zo,zietoUr vaar een nens toe kan konenr'
wanncer er rs-nachts ecn tc.Ief,oontjc koint.' .

:. !UCl(, . .

!Ji j Iazen voor U in rrVoctr;al ilc6trr r hctl .off iciële
r'.f d. I s-GravenhaAo .

orgaàn van de IíNV! t

-Voor jcugdleiclcrs, rlie zonder tra i ni n6Èdipl Önra cle. jcu6d'.van hun ïereni-
ging trainen zullen voor I i cht i n§sàvoàden vrorclen georganiseerd. Naast
eni6c theoretische lessen zullen clan.,ook dcnonstrat i etrain in6en rvorclen
georganiseerd. iJit al}cs staat on(tèr leiding van de hcer ilen ?ectcrs.
Noot:De leidcrs, die hiervoor interessc hèbben.kuhnen zich oPgeven bii
de heer J. Hop, tel. 9zl4 159. , i r : .. i.

-i)e r'/eekeinden ronrl c1e winterfecstda8en (2C/21, 2? /28 dcccnbeÍ en.3/+
januari) zullen vrorden aanGekondigd a1s rrr+intèrstoprr . Op tlie data zullen
eventueel rsel i nhaalwedstr i j den worclen vastgesteld.. '

-W, Het is naar, dat U hei alvapt rvcet. ' 
- , : r. .. j. 'r:.

- De wedstrijclen van t1c prcr,rot i c-afdc I in6cn 1en 2 en van.Í^1 t/a hL7
zatcrclag en van h1 t/mr lt3 zonclà6 duren'2'x,45 ni'nutcn., Dc ovcrige wed-'

- strijden van de ,(\-hlas en alle wcdstrijden van rle i-klaÈ dirren 2x35 nin.
De wedgtrijden van de C-klas blijven,2 ,(.,So,ninutcn. I

Noot:Fijn, clat nij op clcze r,ranier te weten. koncnr clat,'er voor cle, junioren
2 pronoti e- afde I ingen konen. !7at rlit inhoudt zullen wii nog wel eenEi te
horen krijGcn. Houdt waarschijnlijk verband net:oils /i-1t dat op zaterdag
noct 6aan spelen. Ooh fijn om te vernenenr'. dat de wedstrijdduur voor §orn-
ni6e junioren is verlcngrï; allcen r,raarbm wij dit op een zorn laàt tiirf-

-Een rei6 van het Haa6s jeu6delftal. naàr Zwitserland vras we} SeEIaaEdr
doch op6enerkt werd (ti.ldeno een vèr6àdbring van he t . Afcle lin5sbèstuur
rcd.)r dat het aantal begeleiders aan.de ho8e kant wa6 eh dat cnkele
spelers door een in Zwitserland anderè naxinum leeftijdefurens niet T9u" ,..,
gerechti6rl blakcn aan het toernooi in iwitserland rleel te neuen;
Noot: ??????2???????2 , i.

-Ten aanzien von de takcn van cle heer il. I-eeters 6taan de volSende hoofd-
Iijnen voor ogen: i
a. bevordering recrcatiesport; b...bcvorderin6 van , voetbal§port ..i n de .i'''
breedte; c. se lect ie-werlizaarnheden. '

Noot: Een enorne taak ti§t voor clc heer r]. Peetera r+eggelegd. irii wensen
frËï-hierbi j veel succes toe; : '1, | -

zie verder pag. 7
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-Op verzoeh van de I(IIVB zal de Haagse .llfdeliri6 .rui If ormul ierrjn van de
KNVi) gaan controleren, In navolgin-8lJ!,An dc Àfdeling Rotterdam zal ook de
Haagse .àfdelingdcze taak ddói'-.aan 'te-. trekken rrthuiswerkersrt laten ,rier-
ricSten. :', j.".i

Noot:Dcgenen, die hiervoor intere§èé .hebben gelieven (telefonisch) contact
op te nemen met het ;Jondsbureau tdör..het maken van een afspraak. Tel.
39 49 15. U verrlicnt er ncg ië!6 tíede'naar wat belangrijker ie, clat U het
DondÈburéau ontldst'van iëen .hoop eitra werk." Ook daríee l(u.nncn natuurliJk .

-Er zijn weer veel clubgebouwenfgeopend.in
Noot:Dat weten wij dan ook al weer. - .,,

1,lt0c ltAl,lt'íi JUN ICitliN
,1.

Zoncla6'.'24 ÍÉu[;'1Szs,, ,l ,

Vredenburch - 1

de achter ons

v2'
Y3
0eIstgecst
0e13ótgeest

Ii6gende wèken.

, SIK

13.0O uur Lens 1

13.O0 uur Lens.3, . ., ,

12.O0 uur Udo-toernoo i
12 ,OO uur Udó:tb'ernoo i

s .,í

zater'àÀh' 23 ancl 1s?5

- Vredenburch
- 'Lene 6 (B i) .; .Leàs''11 (t i) -

13.45 uur
13.45;uur
13-,;45, uur
15.OÀ uur
C-klas.se. ' '
12.30 uur
12.30 uui
1e.3O' quË
11.30 dUr.

Lens 7-
Lens 8
Lens 9
Lens'1Q

hurch
burch

redenburc,h
redenburch
re<ienburèh ':

redenburch

'' Prinsenbeek

v. 1
v'2
V3
v3
v1
v2
vs
v,i
* o,u

1O.OC' uu1. Eeek-Vooruit toernooi ..-,
15'OO uur Lens 4
15.00 uur Lcns 5
0.klasse : i

Lens 2
llrepen
Vre den

v1i z"'

-, v
-, ,v

-,'v
-v

6 dn" 11 Zie
I

'. t i ..t.

Vredenburch'

i - Vrerlenburch '
' : - .Irealenburch

zo4dag 24.. augustus Udo-; ,LenE't-

/.FSCII.IIIJVINGEN ar

Schriftelij

TODRNCOII'N-3

Lens 12 'l

Lcns 13. '
Ldn§-:14 i;r
lcnq {5. " .'. rnool..

' | " ,.1'' '"' ':'
Te licÍonisc.h:,1. vrijd?gavond tussqn 18.00 en 18.45 uur

...i ,, e."àà. Àevaricn). voor:
A-B*en )c Ill?ssel§. bij.d[r1. 'it. iiecker Tei. 55 94 ??
In noodgeval:i.€rl k!4;r4eí de juniorcn nog op zaterdagoc
1O.30 cn 11.00 uur èfbcllen bij ,dlit .J.C. Hop 'Té1r

,...:.,. ., ."": Ë . ,.i ! ,. . :

k: Voor vr i.i daga

'.'
vond 18.3O uur bi j atr. i. c. uoj:rbr,.v. Plooklaan 31?

( uitsluitend ' in 'drin-

(Lens t t/n 7.o) 1
htend tussen '"
94 41 59.
. ', ':

l,iI

Zaterdag 23 au6ustue lleck-Vooruit toernooi voor Léns A Z iè FrinsenUeek
bi lrecla),. - Aa 10.0O uur

Lens ÀrQ .gaat. zaterdag. naór Prin§e
V. V. Ileek-Yopruitp. .dat .éen h- jeugd
J. van llaperen lqipselbelter. De V.V
sportpark rrDe Heikantrr, te bereike
afrit richting Prinsenbeek. 

.i!:1

nbèck en i9 rlaar te gast bij de'
toernooi qrganiseert net ale."inzet' ds
j lleek-Vooruit is gehuisvest op het
n via de autowe! naar 3rèda bij de

zib vertler 1:ag. , 8i '

?.

|,

.t



t

Het toerncoi
Poule A.

is àïs.volsi ingerle$Íd ,. ,. _j, . ..;:'i

Fouré D' ' i

' Llcck-Vooruit B
ilalsteren
nKvvu ," i i

"ÍlJeek-Vobruit /i
Interno6
RSV ;' 1."'

l/l)s ''. " tt ': ';.. snrundcl { I l

Lenih én snei ' i ' ;.i;. ".' cibote Lindt ' '" '''5
De H;dÉdrÍidè"'a.iïón'e' x 15 ninutéii,' behoudenÀ de teclstri jr1én dn de
4e plaats. IJeze duren 2 x 2O ninutcn ret eventueel verlenging van 2

11.10 uur te6en ileek-Vogru it i"
.: i..72.2O uur tegen tlDS

14.05 uur te6en Internos
15.15 uur tegen ltSV

lÍedËtrijden om de 3e en 4e en 1e en 2e plaats resp. on 16.00 uur en

.!

-.'--.,,,'

le t/rt
x 5 nÍn.

16.55 uur.
De volgcnde spelers worden a.s. zaterdàg on 9.30 uur oP het Lencitemein
ven*acht; Zie opstelling A 2 ,Loider: Han6 Zoun

,..'; ..-
Zondag 24 augustus Ul)O-tosrnooi te Cegst6eest voor Lene 6 (J-,t) r
Len§ 11 (C-f) en DuDiIIdn 1. rlranvana: 12'.OO uur.. ".

Het vas cen groot verlangen van de jeugdkoniÉsie van Uiro ook eens, zoals zo
veic verenÍgin5;en doen, ecn toernooi te organiseren. Na veel gepraat kroe6
dczc j cugdkonniss Í e'.toeslenming van de rrgróto hërent! ( hct , bestuur ),..:Qrn een
toernooi te houden.Dat deze koraniesie daar.' jaren voor hceft nroeten YechËen .-
blijkt tíel uit het voorwoord van'rfe..voorzitter en clc voorzitter YB$.;de.ieu80-
konnissie. Uit hct klub'olod van UUO:
rrril6, wat wel nccr gebeurt, de telefoonjBaat..en cle voorzitier van de icuga-.,,
komnissie vraagt of ik hct ,'openin6awoord wil schrijven in het progranna
voor dit toernooi gebeuren heb ik natuurlijk ja Sczegd. I,laar als je dpn zo". .1

aan hct schrijven gaat ddn kom je,tót tle,ontdekking dat je ei6enlijlc vpn d9
jcugd nict zoveel afwcet. Een kwalijke zàak ze6 je danl of nisschien toch -. r

niet. ftanrers UDO beschikt over ecn . u.itstekende jeu6dkommissie die huF, takél
op cle juiste wijze uitvoeren. llet.verheugt r,rij dan ook bijzontler, tlat deze-],. '

kbnnissie erin is l3eslaagd.'dit toernooi te organiscrcn. I,len rnpet zeer-, ver
in dc historic van UIO törug11aan, on eeh'dèrgeli jk evenement te vinden...

-. i. ,-t' .. | .. . .Voorzitter von UDO C.v.d. §tar.
iïij zijn btij dat het bestuur ons in de göIe6cnhbid stelt on tlit toernooi
te or6aniseren. Vcrheugenrl is het vooral rlat wij nu eens vereniSingpn, waol
r+ijj reedsi' .ve Ie. -janen tè. gast. rràren, nu een6. op ons r spprtconplex.' kgn-1érl oïË;. .::
van8en. ,:.. q1
(Gedeetrte .uit-rhetr voorwoord. rvan tlc voorzi.tter' j e.u6dkonll ies ie. Cr7,ríeegnan) it , .

De jeugdkonnissie van UDO maalite van deze toeetemÍ:ring Breti6 ,gebruik en hun
grootste p*èís .nasr: di'e. voreíigingen u,it tei, nodigen, "raar .zÍj .re,edq ap ve I.9.- ...
jaren achtereen notr denotsgen te gast.warcn gewecstr' n.1.. lÍestlandiar ' [íete1, -.'
ringse boys , Foretlolte en I.e ns-, t{a€ir 'zij d4. jEOr noB, de wisselbeker. wip- :;. .,

ten te winnen. UDO zet gelijk de goscuyl-wisselbeker in en naakt van deze
truniekerr gele6enheicl gcbruih on tc weten te konen, wie nu wel hun sterkste..
gasthcer is geweest" Iladden zij deze beker niet beter de rrUt opia-wièbe 1- -
beker hunn'en. .ngenen?r .. Í, 

"
P-I qgf ,,E,e íoor o:rze e!!t3L!feqi

Lens 6 ( B-1) Lens 11 (c-1) 'I'upiIIeiI l
uur UDO .r'j
uur JÍet .'Iloys
uur F.brehcilte :

uur ilestilandia.

'12 .5O 'uuri
-',13 . 4'J uur

15.2O :uur
16 . 1O' uur

i'lest].andia
Eoreholte
lÍet. Joys ;
UUO ".- r'

-.12. OO uur, .Foreholte
. 1P.50 uuE llestlagtlio
,-L4.3.9,uur.'iret. JoY6
15.45.;uur -'UDOI

PITIJSUITREIIIING 16.45 uur

zià verdei pàs.';' ' 9.

t2 "oo12.50
14. 30
15"20

p.



Lens 6: Zie opstoll ingen.

Saroenkonst: 11.00 uur Lens , terrein.
!g!g_U: Zie opstell in6en.
Sanenkonst: 11.00 uur Lcns terrein.

Lqider: Th.,Hocfqa6el.

Leider: PauI van den Steen.

Lens puíi }Ien 1 Zíc opsteltiri$en'.
Samenkomst: 11.OO uur . Lend ,.tcrqe in. .: , Leider: tl. Ilichels.
Voor <lic ouders, die zo bereidr+iIIig zijn, onze spelcrs naar Oegstgeest
te brengen, de volgende routebeschrijving. IIet sportpark is te bereiken'via
!/assqqaar . richti.ng hnster.dam. Ilij afs.1a6 Oe6st6eest van de autoweg af; bij
de stoptichten rechts .af , doorrijden.tot do volgende stoplichteqr links af
slaan (op (leze hock staat ecn kerk)., daq de 2e straat Iinks inr waar aan het
eind van dcze straat de parkeerplaats is van UDO.

I/EIISTitIJDDUUIt JUI.IIOitDNKOIíPDT ITIE
De wedstri j den- vat 'de
en van t .l 't/s ,Íi-3 zo

Iingen 1 cn 2 en van h-1 t/n'It-7t
45 iirinutén. '') ' / (

d rjí alle rvedstri j<len van de ll-kla

n 2, x 3O ninu-ten.
uriis een bepaling vai,l de KNVB i Ds

'prcimo
nala8 d

tie:.afde
ureri 2 x

zaterda6

s duren

reden

ENKELE I/IEDEi)ITLINGEN VOOR A/I(UISSE1iS
Daar ook vele Ír-klassers zich ltI6BrEE opSeiieven hebben voor de bediening IN

De overige vedstrijdqril vàn Cc A-kia
2 x 35 minuten.
De wedstrijden van dc C-klas blijve
Deze uitbreitiing vdn de r'rcdstiijtldu
is waaischijntiJk de'Vel'dènnpod!!'!' r

LGns .Í\ 1

het kluhgebqukr is qn 6ocili jkhqtle-q è+. lrc.t. hqmenle seizoe-n ,te logrkour -qnr d.e

volgende r4ededcling van .betrang: . . .... . . ' .r -

ïJannecr o1i d"r. í-lilasscrs ccn beroep wordt 6cdaan in ,eqn andcr clftal mee

te spelen en nen hiervoor. Ueqankt rrranwiege de zlg. rrbardipnstrr, zal dit door'
de juko niet r*orden -geacccpteerd. Een straf van 2 reservc-beurten zal hier
het gevol6 van zijn. Ook voor selcktie-spclers.
,riaklaqserq nq6en zondel .tqestenqing:en neder+eten ,van.de.juko .op zon.dag :
nièt deelnencn aan scniirorcrl-r*e4Ftrijtlen.,
LTPSTILLINGïiN.

/r . v. Vclzcn ,
i?.v.i Noóit,
i.l . de t{iet
Samenkonst:

. clc Iiok, J

.Hëynen, L
T . r.lo Il i lstcr , U. Landnan r P.

. KohÍnp;r'tl r s:- Grdvcntli- j k r

Perreyn, it. v. d. Laan *
/i.v.KIëef ,' i'. 'Hop, ,!

Lens A Z
ffi:ÏïEngèr,'Joh.' ijrochardt
il.v.Luxemburg, J.ripirerlo, . C.
Saraenkcnst: 9.3t) uur " : '

'Le i der: Ii. Zoet

Ít); dorst r 'J.Lausberg
ScheÍrkels,'J. v.Gasle
'' 'i' : Leider: tl

12.00 uur

t
rr

il. HofrraÍ ,
P. v iiti jn,

oun

G. Dloks,
Joh.AIterna .

Lenq "À 3
i?uyter, it.v.Domb.qrgr ii, -Gui!r lt. .Heenske4kr J:
de l{roon, Th.v.rl.Voo,rt-r.J. .t}e. i'{aaIt F. Woutere;
§anders, J. i'Jijngaarde Leicler: lr.

H

P
;i

HoutqcÏ iIt n

C . Liprnan,
Flunans

I,'l a Jansqn r
J.ïettero,

Lens':4,,4 ,,
.(l . de Groet,.
F.. Kortekaas,
.í1. l,luIIer:1,,

. ,t ,, ..-
E. v. Lqxenburg, ./.r. v.l,larcn i "1''., LusJcnhouwer t
Il. Ireyn r " irl.. ll-oppenl:rouvrer ,. ; J. HoI I ink r A;

M.Peperkarnp,
iteesink, t. Prins t

rt. v. à. iJoogaarcl;. H.!Íubben, .

. í1bla6 r. ;,íi . Gordi j n 
'. lilok

;. 1r

!egE_4j..:., r.t:.; :i .:,.'-..,.',
À.v.d. I4eys r-'iÍ;;vp1ti - I,lye, J.'v.t1. ilcIr. ji:v..Leedent
À. Iloe{§tolÈÍ l^. {oqvqete,.ii; DuIIaar{t ll; Eetsr }'
IJ. Groenewegcn Leidcr: l\

zic verrler pag. 1O
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Lcns 6 D1
/i. Over6auw, R...Hoorrlcloos,
A . v 

" 
d, r.ralk , 11. v. Zlreden r i,l .

Samenhonst: 11.OO uur Len§

i).LeIicveId, -I'Í. .F1antze+,
H. du Chatinier, N.lJ. Ii.
Leider: Th: r'Hoèf hóEcI

C.v..0eek,
Verst ceg,

C . Huis,
N.

i

i:..!
Lens 7
,l ilaunan , i/, tleynen, J

"iessels-i. 
U. Eronk r ' il

. Ihielsen, il.v.ilijn8aaraóír'C.v. itiJtt,..,!t.
: Ilon, it.v.Viersen, ,H.v.3a§gqgr.,- IJ.N. N.N.
: .. . Leidér: J.. l"léulenan

VoI entin t

Í.t ,l

Lene Bi -.
J.v6 {(Ieèf
i/ ;,. ter Laa

. : . ::i 'i..i.. ;i
1 , H ,.DrkeIens , II .IIop1:enbrr:irtTcr t II .
rc , . H .- planken 

, ilen6 liaaphorst , . J.
Houtpan, ..À. de Jong, , E.. Kauderer.,
Frankenl it. Duyndarí

,i. Leider:. .íi. iJaurnan

Lene 9
T . Hoo(cve-en, T. I{ing i
F. iios, S, Theunissen,

Lcns 10
l;--ïE-Ïàan', T: ' I,rÍB6e , J .' v
E.'r . d, 

" 
Lintlc , llob llaaphorst ,

ll. v,Houvrcninge

Lcns 1:1 'C .1

F.
í.

i .- ..
Verbàrenrlse, §. Kraiïcr, J. irrrine ,
Itoveis, Il . Zonnevckl, J. l(ok, ll.: Leider: F. tle i(Iein

1?. LucaËsèn, . ,,'
rilblas , T'.v.Tol .

t . .{-t !

,'D. Franke, N. Frankcn, 'il. Urieesiirrii
ileuvelcar:rp, J.v.:ti j Zen, ii.Sandere i L.v. iindel ,

Leider: J. Vogel 
.

. - .:. ". :

rt.Lovcring, F.Lekahena, it. Uloke, R rMichels ,
de lJruin, ,l'{.I'ieernan ,, ll.I j in-.As j oe.,

,Leider,: P' v..fl. Stecn

Èe Jruin,r, Fí.l,iegttlan t

ogcl

L. Janmaat, it.v.d. Hock, iè.'Groen,
Fi Ilcns, P.Seholteei il. ide. iioer, p.
Hr.v.d., llieuwenhuizen., ;t.v. Il.a8gua -

Sancnkoriot: , 1r1;..OO uun Lcn§ :. , 
.r 

, ..

Len6 12
ll " :-eyn,
ll"v.ZwoI;

!cnB L4

Lens 15
it. icrgenhene6oulrèn.r F. ilullaart, i(
I o v.d;Ztzan, . lJ. . Vcstèr r . ti. . l,lahicu, i.l

' : j

Quintustoernooi C 1
Na cle vricndschaplel.i jke .wcdstri jd
op .zater<la6 9.augustuer, ging cns. 1
werlstrijd tegen quintus ging het n
nist. Toch tserrl hct cen verdienclc
tegenstander. Lens kwan sncl 1-0 v
het 'r1-1. Vcrddr krran Lyra ni.et en
tc6cn ill(SVM.6ing hot pas goecl draa
Hierdoor rgas C 1 verdiend-.winnaar

c.
P.

odenkirchen, hl.Vcennan, .P.Krolr .i,í.ilqt8erer P.
de Groct, I,l.TiIlena, L.Tour+, F.Tolenaars

Leidcr: rl. Hoefnagel

L. HenHesi ll.v.'iiuyÍerr, ',f . Fronbeí6,, iÈ.

J.Schipperen, J. Verneulen, 0. Kbnenan,
H. Duylrestei jn

Gocclhuis, P.l. tustenh ourzer, R..ilaaphorrst,
It. iladenaker, F. Lekahenà,

Leider: T. dc Kök

ld'

E. S;inrlif ort ,
IÍ: Ítienen; iè.

l,l.itas, c j de iiok, Ii.i'<le'H'aas, il. liliinen, J. 'liuysl D. firanken r' -ai.

VàsÀef ra:in, 
,'J 

. IllzernÀn; l:.' IIàà6r' I,1. Schobbe . . :: . - .i '. '..
i Leider: Ii. Landnan ' :

Ginbor$, F. v. Gorp, .tl..iÍiluepr Fí.'l{i
Socbarta r, l'1. v.Houilt, . il.'.Íanngc

Leidcr: a. v. VeI zen

tegi'en, ci.[. . C1 net 5=1 te hebben geiionnén
e. C-eIftaI nu naar QuintuÀ. Dö eerste ;:'
og niet zo best. Vele kansen werden 6e-'
2-O overi{inning. Lyra was cle voigende
oor te staan. Uit een vrije schop werd
!,cns r*on n9t.4-!., De laatste wedstrijd ;
ien. iJi jna clke kans werd benirt 8-O.
rràn dit toch rr'e} zwak bezette'toernooi.'

10"
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PiTCGitAI,I}/Jii PUPILLiiN EIiI IiDLi]EN
Pupillen
Zaterda6 23 aug. 1975

11.30 uur
11r 3O uur
I .45 uur

vrijdag 22
19.0O uur

Lens 2
Lens 3
Vios

au6. 1975
Uie llaghe

- Vredenbufch
- Vredenburch
- Lens 4

Lens 1

Lens 1

zondag 24 auc. 1975
12.00 uur Udo ïoernooi

v1y2
IJeI is Stokclaan

0egstgcest

Uckenburg ( ingang líi jndaelcrweg)

it. Houweling, trl.v.llelzen, C. Der6nanst
'la. de líroon, C. IioefnagelyJrvrrl.lloff t
zie Lens 14 jun. )

Leider: Il.Iicuver

ly'elpen
Zaterdag 23 aug. 1975

10.30 uur Lcns 1

10.30 uur Lens 2
- Vredcnburch
- Vredenhurch

v2
v3

/TFSCIiI(IJV INGDN :
§chriftelijk: voor vriidagavond 18.30 uur bij clhr. J. C. Hop Dr.v.liooklaan 31?

iii jswi jk
Telafonisch: vrijrlagavcnd tussen 18.O0 en 18.30 uur (uitsluitenrl in drin-

genrle gevallcn) /r. de Pagter TeI. 6O 71 68
In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen no8 op zaterdagochtend afbellen
TeI. 66 13 14 klub6ebouru.

CIPSTELLINGDN:
Lens P 1 24-B zonda
ll.v.cl. Lane, ii. de JonB, lI. Colpa, IÈ.EyheIhof, ll. Grocn! L.v.i(ijnrE.VaIentinr'
D, Heensherk, il.v.ri. Hoek, V. Vecnnan, l!t0oelhouwerr Ií.v. Àilrichen, D. I'erreyn
San"enkonst:, 11.C0 uur Lens

LensP122-Svrijdaa
Opstelling r*ordt na de training bckend Bertaakt.
§anenkorast: 18.15 uur Lens terrein Leider: i{ans Zoun

Lens P 2
I. i(Àffa, U. i,erreijn, I'1.v.Àdrichen,
I4. rle tJinter, li. I{anis, IJ. ltriessen,
P.v.l,iaren, I'/. Bon (ÈÍ.Schobbe, r'r.liaas
SamenkomstI 11.0o uur Lens tcrrein

Lens P 3
P . ',Í ind., h ,
la.Franke ,l.i.
Samenkonst:

[ranken, Il.v.rteeuv/i jk, E.Djojooetono, ].l.v.d.Uoo6aarclr[livecl.liallen,
Poot, F.v.d.3e16, l).1issenbàr[, Ír. v. Gorp , tl.Zock, J. v.'Jad'sem

11.OO uur Lene tcruein Leitler: F. lisseldorp

Lcns P 4
IilEiTTlis,l'. Quàadgras, /r. Jansen I l..v.IlIitterswijk, M.llurcksen, It). Jager,
B.v.Santen, J.'Jolff , E. llàfner, H.Dicmel, t:l.v.Veenril.VerboontLr"Scheltingat
D. Vos (li.l,r'anne, Ii.v.t1.ilr.:urlt, :i.Soebarta'zie Lens 15 iun.)
Sanenkonst3 9.O0 uur Lene tcrrein ,Leiders Loek i(oning

Lens lí 1: Il.Saarloos, E.Anmerlaan, À.I(uiper, .E. iloos , Il.lÍarnenhoven r R'Dekkert
/..fjin-Àsjoe, Il.v.d.lleyden, J.v.c1.Spiegel, J. tlaésercran r Il ' Coret , §l.v.Velzenr.
Ii.IIam, l.l.lloIIcnan
Samenkonst: 1O.00 uur Lens'.temein .Leider: T.'s-Gravendijk

Lens !Í 2: J.v.JaItegooienr Il. v. (1. iJoogaardt , ['. Claus, A.v.d.lloevenriJ..I.Hulskert
J: KLp; L.v.Leeurren, I.l.Lcntze, P.l'iartens, il.ilienen, R. vreeswijk, A. Franken t
14.Zaa1ber6, Th.PIug, G. Vcrhaart II. de Haas
Samenkonst: 1O.00 uur Lens terrein L,eider: F. Disseldorp

11.
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i:ii. íl-r,- ..::rr
. !i:),,;-i tl::,.t,:)

49 e'Jaar
:':.t.. l. í', , "t' ' -

:i",'..,. oE..-LDIl.S
ljeekblad Vàn de

nulrner 6 2? au 1975

',..t!t ,R,EVUE
Voetbalverenigi ng Lenig en SneI.i', :i rt,'. ii;rir

iBAiBtrCUiI

, t.'..-. ,,'. '..rrr.. ,

BÀIiSUCUE JriA3}ÈCUE 3IÈ;IECUE ilAr'Ii;CUE'BAriiiECUE

tJit m46 jc nie'o nissen

zr3 l;{i;il r'Ilit' 'oA;u,.1l|rh

Zaterdagavond is het r.reer zo ver. Dan zal de gehele Lens-faflilie en wat
daarb.r, j ..hoort r. zich tegoeil.doen aan cle ltarbonadee, schnitzels, sat6srsaazen
en aan àé, nijnen. Dat dcae a.vond bchenal staat al6 een gerveldig festijn, .

blijlií yu.:,. ir;.p,ilàt feiè dat rve aI'na é6n oi)roep in de iensrevue 6O aanmel-
dingen '\rj56en.. Ibts unièks voor, ónzc vereniging. Voor de nensen die verge-
ten'.zijn zich aan, te'nèIden: di', kan alsnog. Vandaag (donderdag). is de
laatstè, Bogciijlihè.ifl. lli.èina noeten ríij.onze def initieve 

. 
bestel l ingen rloor-

geve.q.' Ileldt,u nog snel aan, dat voorhomt teleurstetlingen. Aonmelden ieilere
avonct (toéu'cn met tlontlér.{ag) aan.tte bar (kontante betaling) of tetefonisch
bi j.: .-* hërartl 'Duívès'.;ci jn ,'l..iddenstede 250 , TeI , 6i 61 8g...,-ríanéiiis§èItlorp,f,.v.i.ieè:dervoortio8?,?eI.68B148

I Pauï d;a:'st"u"l ,tiunspeqti;a.4 soo, i.i.'aó Àà ói -- - '
De kosten 'gii.n,;re.Jrrte'iq. 

rs.uiaer-r. pË; p"".Éoo". 
-ir"-rretueri 

;r,og erikele barbecues
i9,9lg.:. 

'{iil.Si clc'g'enen dië eí eón bezitten àit opgeven. bi j boven6enoemde
pàiióí'eË'i'. gd aaiiieng vàí'ae afond is haif'negen.-t{om öp,. iiid. eo-neem voor -de zclierheid iötÈ narns 'ríee. oin- aaq te'tíekken. Tot zatèrdag...''! i.;, .!.,' . ..

GET.I

--i-
- Ons .eigen boeJ-;je ,!l§t11et uv. c}rib or,rhoog in, d.e vaart .der volkerenrr staat
ín tle l,voile,ibetra.ngsbaltri:g. Van ve!.e- zi;den ontvingen Het Bestuur en vii j
realdtiee; r,raa,§raó 'h.ierpnder; een hleini ,,bloenlezing. .: ', :i. '
- De. Ht!e.:' J,.i/ d- 'ían.,,i,la.nLeit voorzittrer Arna.tetirrvoe,tbdl lt.N.V.i:i. echrijft'o;4.' .,:'
'rIk ,;lirirr ':niet :auder:s;.zeg6len .dan tlat . iÈ 'nnet groei;eiqtle belangstelling .eE bt.i.j:- .' .

6endc r*aarcleriri6',,va.n dd irrrhoutl Ían he.t: gegcihf ifit l{ènnid heb genonieri. EëIden
heb ih :ecà'.'ao lrahcl,'typeririig' geiien yJ:r .de qr:àà6stukhen, r,ÉàrÀede. een r.anàteui-
.r.t6 .,igr,;,posiiie?e " èn negdtirel'€ zi.n í,rortlt 6eèo:rf r<int,ée"6;.'!,. En ivetrddr: ttIË r ':. '

verzoeli.Ul mijn',dàk.:én traarilèring over ,te br.engenihan 'a.I. tli'edene; itie .bij..
de sang.rls.te'!:Iing.'r'ranr'Cè uitgaíe, betrol{l(eh j àíjri geweest.r!'-.:..,;'. ::r, 1i í ': ..
- De IIeè4. P.-F. iRootitcF;: rvoo!'zÍtter -'sbhc i dri'ne chtersöomnissii', Jest 2.,' 'rrIki . . .',1

danh u iha.;:tetr i jir voo'I.'Cc :tóczending van. urÍ.-trcichure eri spreek, mijn bewon- :j,l
derJrig i:it.lvcoiJ.rdé lmanie:rl rva.aróp e;e.aó 'i§ gèbiacht, en sarneuféste Id.1t . . : ;.1'í

- De ÍleèrrJ;r.l "il ., F!.àÉjql r.voorzitter vàn"il';ï..§.:' t-lIk héb rhét,Èoekjg met, be:.' .'

{angstel.I.ing 6oler,en.Nrct aLJ-een ondat Pim vaí. der "Ve6t 'dr.in Étond op -: '., : 'ri
blz".:29 (qolgeno de Ëleo: v.d. ,',rcrff de speler! met dirj h'ee,l erg.l.slordige .''.
kouëenbariden,. ,SiK) maa:' :uooral on te ,gituigenrvan nijn beuoÉdering'toor
jullio prestatiee .',1 dit lustru:,-r r.an Ll]NSrt. . . '. . .

- De Hee:' Jev" van i'ti jn, Iicl St:'aÍc omrrissi e ,Jeet 2 : rri{arteli jk dank voor
de toezending 1'an het fraaic boel:ryorh. Uitvoering'en inhoud hebben Eii
zee_r a_an6espï9,P-i,q":. ilnl n;j h.e-',.reft:,,allenral..,vrije trappen,yoor l, rl

- r/an ll.ii.Íj.ll. 'hct tolgeacie':' rrBchalve de prina verl:akking uaarin een en
ander is 6cgoten, ruoet d.e inhoud tlaorvan U ve'el voldoening geven. À1 lezend '

en bcschouruend kon'1jè Cani tot. de slotsom hoéveel'arbeid en met welk een
cnthousiasrne er rrordt'-'-j'er zel; ,rt,él- uame in een amateurclubrl.
'- Van 0r.anjepl'ei.a ontuon8ienl rii j: obh een zeë,= vrientlelijtre brief.
En zo han ih no6 urerii doo.rgaa-n. Je r'rordt eí gevroon 6til van. I ..Zelfs de . '
radio heieÍt.'a] aandaoh:t. aan onÉ boeh besteed ;' .,. '... , .'
- Oh j,argi.;Voe'uba] rïest, reagecr.le natuurJ.i jlt ook op het boekje. ' ' I, -

- Een voetbalc}ui: is een olub met vee] kluplerlen, een c lubaccomotlatie en
6o$s een 'klub1i.ed. Al-s u be8rijpt -rvat ih bedoel 

"- A-'is iir i:et gocd heb z!.jn de verla-agde doeilatten afgeschaftl ooh voor de
pupi!-!.el en trellcno S:ijn :rootr de geneente en de verenigingen, die aan het
bcgin van het oeizoen nieuue lattcn voor duur geld hebben aangeschaft. S
Brarchoutl ' .iic verdcr pag" 2
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- Pol is ureer terug van vakantie. I{ij bracht de regen mee. iÍi j hebben het
.afgelcpen_ ?o5fl_ag.-g9qre1kt....!.o9h....gqetl,-.-d.gt-.,er; cen.rtt'Lbune -is. Ue .$egegstan-
dcrs van destijds zag i§ ook profiteren vaí een beschut pleltjei
- U treet het toch nog wel? ?9 septenber 1975'orn 22.C0 uur. U hunt dan terecht

. i.tt .gl_e..'lily.F"ggp_9.914_1y9.9r-,.al urr. wenseh r ,. gr j.èJeri .en hlachtgn oye_r de verhoggde
consumptieprijzen.

SII(

FOCUS

* ?erug. ïan .vpkantie lièeft i)OL eerst in zijn lijfblatl de resultaten vari' . 
I

Spoorr.r!.jÈ \afi'esnuffófa. iiant'ik rras reuze Éenieuwtl hoe het r.ras gelopen me{. -'
Ce nodcrlaag serig yan,onze bu:'en na tlie O-9 tcgcn LUNS. Ilou prima hoor.
De §pcio:'iii jlcers ,ljgbberi 6indsdieir qiet meer verLoren: tegen liDO 3-2; Lakva 3-3
cn olympib.3.:p, 'i:Tlir:'ri;k ooir in ile lensre'rue hoopvol Bezocht naar de uit-
sJ.a5:q; vaii'.dno e.e:'óte.. lÍaà eeq .b.l-amàge. Af leen Ce uitslag van de predstriitt '

tegeï,Riiorii jk §evoniign.' iie bndè4e1. irerden nict verr,relrl. Iíon ih rreer in die
6rótL' sïàfer-.trràriCeri'àrikorr. * ;lat. iràtpn scnnige mensen zich toèh zen'uw-
r-chti.g ovcr de rehaktie van ons klubblad. Hct barst van d.e ingézonden stuk-
ken. Onze nieurve hollnrissaris blijft..vertettèno ae Troubadour ís treer Sein-
spi:'ee:'rI, tenrijl end §IK u'r+ eigea,i-^OL i:r de 'rergetoJ.heicl cl:rukte. tletlaltteur
Aad .Ve:iva-art -hqn, oet egn, geiust trar:t ia de hur're !. i jkubogt gehomen r,rortleir'.. ..* sii('bÍ;6rit lïqiriienu 1;.tËt iii."uws. Heer T.ouw Ëor,rt voor de retlaktie in 'atíie.
Zo lrgeft tiet. ueétiiui. tóci no6 bcsla§ rreten '-e leggen op een echte trprofrr. 

È

riat zaI.eranÀ'itersctr van Iiet Vatlerlintl tlaai nu vrel van ze6gen? AIs tril nu
naar niet vecr rneteen naar voórzítter lÍans vad'der líIeij snelt om een ver-
hlanrn6 te Iaten ondertelienen. Anders hr!.jgt ds redahteurran het hlubblad ?

vàn SVFTL aohteraf toc:r nog gelijh. + ,Iat is cl.ie SII( overigens een beveri'
Hi j durft ..de Voe,tbal'oond Bdén vageborid te''hoener. iln dat 'terui jI die bonil '
wederoxi: n i.eurvc". f ratsen ne+- Ce jeu6dkomiiat it ie l:eeft ui';gehaald. Hoe zit .dat
nou r.ret de zogcnaamde promotieafde l ingen op zaterdag. en zondag? +. De retlak- :,.'
tie ',r6.n.hcí'r,CE{is-boekje heeít ireel rvat pennen in l:err.egÍng gebracht door.tlie,
stornnrd 'klect virn het bed.+-uur als titel voo:i het boekje te gebruiken. . . ,

P" .lrrffe::nans sch:'ijft r,roeite r'!et het \rooíd I's-"ietrr te hebben. iln dat l/aEi :

heiemaa.Ii,niet nödig GerÍeëbt a1s hi-j: op die raaídtsgavónd tijdens de presen-
tatie gocid :gerluiste=d 'ha-d,. POL nieent ziclr nog goetl te herinneren, tlat dé .

redahtie va'n' hé.'1.',boek jd,toen haarfijn uit. de.doeken tleed dat tretiètrr eige-
l!.j!t noet zijn rrstootr]'heia: tlat jé dit eèh bene'ref.d bestuur niet ltvalijk
kon nenií. trn hajt klubblad vaï de llaagee Vo'ctbalbond (Voetbal '.lest) doet .

redakteul l{enlr.lrr, d. '.,terf f:. ook al'moei!.i jk 'oyer.,dat troord rrstietl.: Hi j heeft
tijclens Oà .$drÈpr:eseni;atie zcker zitten^dutten. + 0h ja,. niet onvermeltl na6
;)lij'iotr de,göt,tlb kïral.itei i 'raó hot.apparaot iran .onze sekietaris. Dat apparaatt
d.ri:e tclefooni,,'bli,jlrt ool( ro-Í!aobà6 uitstckencl te rrerken.:.Ioch rtog eens pro-
beren. +'. Die,hl'op r6p de bóíst van Prictr (actrte:' cle .nan achte* de spórt) vond .

ik trour.rcng oól( €ir6ri,goed;,,;+ l{ees 
:egïooè -va.ln. 
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uur
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Ilcnsi 1,.
.Leris 2' .

Lens Co i:. '
Lens.Conlri
Lons Comb
Lcns Conb

r1àt ra
, ï?.lst,

rr 'i.. ':.i i :it dat t'/e'ón hct laatste óheÈblih verract itrerden met -
l 
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ee.n BerrijZisd .progl.
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7/3
713
2/4
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A
c,
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: - ilarÍdstadËpc;:t i
i:-.Iiens 3 , . n

,'.:- lerl-: 0onb" B' .'
,.'- Le:rs Gomb. D .

::- VUO Conb. :

- Leno Con'c " H .
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OPÍJTIJLLING}iN :

Lens 1

Comb. A

2 en 3 lÍordeni.
:.r"

- .. '' ',|

j ii':door de trainer l
bekendf $erÍaakt.

;l ,.Comb. B Comb. C.---
ri . v.lii jn
il. Peters

... i J..

F.'l c]e Vos
F. Straathof
J, Verhaar
r/ i 'I,lichels
tJ. Verheul
,8..' !]akker
R. v. tl. Bent
J:' croenendijli : . .

' i{. I(éetman
I(. .. §choIteÍi ". '

'J. UittÍng :

B. ;1l . d.i Buíg. '

H. Flaton
J, Iieye16

DCornb.

I'i. iteuver
À. Bouman
H. de Jong
J.v.d. iDhde À
G. LeI ieveld
r,Í. Verbarendse
F.f. Baggun
À. Heynen,.,l .,.
J. I'leuleman .,1 ,i
H.v.,Ba8gum f).r
K. LÈchthà?t,,r
C. Stapel 1i :)
iÍ. Ingelbert
R. Verbarendse

- Loru: rrc '1' j':' I'

A. Bergman
. tsorst
. Beyer
. de Vroe6e
. OIthof
. §lentJes -

. d9 liaan '
.. I(uypers
.I(uyper§
- Schriting

. Verbarelld6e l

.v.d.Kleij A

. Fieret.. ,

. DiïdI ich

. de Groot

. Riemen

. Schulten ,

r v. d rl.Velde , -

i v. Dijk
. Bas' ,,.' ,l
.' Vebh.oef.
. Vëihoef
. Goosen , .

.v.4. Linaàii

i "t ri à

'_i I

J
c
F
Ivi

}I.P

c.J

J
G

s

G

J
R

J
P
R
F'

.I
J
P

I
v

I.ieyer
Cabo.

E
.1:

Conb.

R
J
J
F
P
P
A
A
c
F
ia

F
I,1

A

. Bom 4.,; ':ii ':-.'

. ,otanmaat . i i

. Ruiter

.lragnee

. Ooms

. Driessen

. Lanot

.v.d. BerE

.l{ooghiemstra

. .Ionker-,i,',. '

. -v.d. i(oo i
Boorns
ilagnee I(
Brouwer

Vervolg conpet itie
i,.l "'' ,ii.-"r

2ekIc
Lens-"6' ' '

Postduiven 5
Juventao 3
Ooievaars 3
GSC2 "':.
Dlro 3
xratrààuïirs 4 .'
RVC ? ,,: J

svDHB 2'' I

Oranje Blaauw ,3
RKDDO 4 

"":,7!.t Blaurv 3

a.- -.:,

i C. I Be'renbakr ,. ' ' I''' 
l:

H.l Suiker tA " 1s

G.. Jehèe , '' ' 'r r.j

H. Scholten
P. Burghout
A.v. Luxemburg i

A. lloppenbrouwer '

C. Veldinh '1 J ï' ; ' :'

.ít.v. 
"r 

i 5nheygn
a. Vooiauin ' ',, i

E. de llruin :"

I{. i{empe}
A. ilanning I

rt:, -.A. ïImriler...,
c.' 'oïi3ve'pliin a
Il . IiÍyk
P. Heij nen
F. v. d. ;ierg
A. Tinnebroelr
I,i.. ir'o It.ers:iuck9qt.,. ..

R. Feekes I l
Jos l(eetman .'
'í. aitàërÉeer. ..,,
il. tteesink
0. Osse
J. §phnal. i ..

I{. Vertiàiendse
, i''' -' .

"lr,

i

1,

Afschri jvi.ngen,,:indien,notlig: Vrljdagàïonil" fe. +5-1g. OO uur bi j
J" v. rÍase em fel. 68 65 11.

indeling: .:
.i' :, -. 

: I

2eklN SekIC SekIK
Lens 7

lrlïc 6. ..
flvv 5
Vredenburch 5

,I{ranenburg ,5
soP 2 i

,CilP .2 .. r.

_,{Iarningors 3
rluick 6
Ar§ 3
qrAF .,.
DPÏÍ,,,6 .,,;, .

L,enS B
ilassenaar 4'
;tijsrÍijk 6 , '

RqDn q ,

Ew. illàauw 4, .

Celeritas 7
D:\tO 4
GDA ?
GSC 4 ...,' 

:

GI,CPËI 2ÉBcs '
Laakkwart ier 7

Lens 9
VretlenËurch 8
Ra Hood 2
HVV 6 l
Valkehiers 4
ADC9 .

llippolder'5
Texas-DHB 4
Delft 6
HDV 5
vvP 5 ...
DSO 4

zie verrler pag. 4
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;;,ii'l ,.;,ii

f:... r.: ,
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4ekIA

L.,en§ 10
Triomph 4 '
CeIerítas,.r8,
GDS ó
Ftr aningó ! s, 5.
E0§;8i. ,,,,. ,..
DUI{O r4 L'..r
Itijdrrijkr,T . ,

aDo. 10;;
BTC 4-, .' . "

4ekIJ 6eklA

Lens 11
Quick 1O
oDll 6
osc 6
irijÈrÍi jk B
EOI( 6
ritss 11
Nivo 6
HI.iSH 8
Rava I

Lens 12' "Ldkua iO '
ilvPB

Ooievaars 5
.;*.Trionph 8 .

1:r' ,l/II(. 6
', PDii" I

.',.':Celeritas 1O
- Vogel 6
,i Rava 11

Lens 13' svpugl 5' " '

,. ,GDÀ.10' ."liiiót ra
r .vÏ? s
' .'Duindorp SV I
,:'SOA 7
r, Velo 15
. .,. I(ranenburg 8
. i: Nivo ?

l:.lI

De.vol6ende..heren vorden verzöcht, ale aanvoerders'oaandagavond a.g. om.l
21.Op uur. aanwezig te zijn voor overle6 en het. in.:ontvangst D€m€n vètt r 'r.
materiaatr. IJij verhindering wortlt, men verzocht.ln plaafsvervanger te.:§tnren'
F. ?le..I(Iein. (s), J.v.a. Ende (6);.J.v.dI Iínaap (?);.:G..,Duivesteyn (9)1,'.,-.,..
R. Pe.tersj(lo), c. v.cl. I(Ieij (rr), lr. aorn (t2), H.,Suiker (13).

r" ',,i , 
'TaakvèrdelinÈ SITKO

AIle zaken op adrainistratief 6ebied naar Jj

Zahen betreffenrle opstellingen, materialen,
A. Jlogisch, Petronel.Ip.. Voute6traat 107, ilij
Zaken betreffende straf zakeÉ t,ook..naar dlir.

: tj: ' : '
LEN§ - Vl^ItIA

.: .; ,

' ': :_"i 
" '-:'L l

v. ilassemr Chopinstraat 21 Den Ítraa8
.'..:. ::

persoonlijke problemen naar .,
stzijk. 'Tel.. O7O.- 93 11 56: ', ,

A . Bogiech., . .: ., i ,

ii

Kant u: SIK :,.jjj.. .': .'';. .,,':
Goede leiders voor. diverse elfiatlen . :
De Troubadour rr :': ',, ,:. , . a . , .
De fam. tsrochard (Zi3 zorgen ervoor dat, het lrlubgebouu er piek- .,
f i jn uitziet) ;., , :. -.i
TtFOCUS

rrsTlilTrr ., . ,. ;

Dat er op 3O,augustus 1975 een barbecue avond,.i6 met vleee.
Dat er houten koppen bestaan. ".
Dat er niqurhnd: gereagè'eid. heef t, op.,.ons, verzo.ek,:voori e€n uaÉeà8ei- . ,

tafel. ,i ,. . ,..: , ,,i ,,
Dat er erg lieve rtLarfjesrr zijn.
Dat er behoel9te is aan een groot biljart. : .... . ,, ::: ,,.

at volgentle rreek de kompetitie begint en dat onze voorzitter dan
met .val<antie is. '; - ...

u|gt,5""tuu" 
op 2à'au6ustus 1975 een 5eètuirrevergatlering heéft bé-'

"ài, "ir' es septélibeí: edn algemene letleníeí6àalering i6, :' .,' . .,vaii§ 2.2rOO uur. "-,
op- 12 qeptemb.er {e ouders v. Bohdrdnen' àè aag herdenken 'rradin6!- ' '
a0. j'a"r gelcden in h'et huuelijk iiaalerÍ'. Gelegenheitl tot feli-:

ereh ian 1?.OO j '19.o0''uur llestaurant rrBijhorstrt Viatluct :lagsenaar.
bÏïOr-, ilillen, Ben, 'Lebnie en Hans u 6roóten vanuit ts€lirialbÍnl.' .:

.Jf i{oltschilt sind's pfgelopen .zonaríg 2i3-n' ËrilIet<oker met bril . it. dddrne te:'ugbezorgirig.
u)bp.{ september tle hr. ,i. Dijkmans van VVP kunt feliöiteren, . :'
gèfclenheid van zÍjn"2.5 jarig jubileum aie penningmeestgr yan
vére"hiling. iieceptie die dag vanaf 2O.OO uur in het l(IubgeboUw.
Peter Hop en Dick Hus hun jasjes zijn kuijtgeraakt tijdenÉ ile

tbe-tlvedstrijd Lens - Sp.cI. Voorn6. (Vorige neek r+oenodag).
de nieulre Lëns-reltue onslagen .op:tijd gereetl zijn Bekomen 'Leo ?ouv bereial is Gèvoiiden in de itedaktie van de i,ensrevué

ats te nenen o
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Een artikel van de hand van de redacteurr paralon néde$erker.r i ifé .heer llenk
van der iierffioveÍ ot. Uo.t5. "Stiet uti ófuU omttoog in de vaaFt'der ïolkeiehi'.
Noot: Vtiri ntij r geen ' comr,rentaà'r, ,tlat komt ,m'issèhieh hog weli ÀIleen vraag ik
;i:-éf of LEÉ§ivoolde door tle heer . van, tler.,i'Jerf f geeiSriaieerde. rrf outenrr '

in het .bóëkje 'i,rog boe,tës kri jgt opgelegd;' Gqlukkig danlmaàr aa{.'nii'hel
enig eèhte Ënr'e"vulste zetfoutje.op,blz.,r4q.niet heeft.;'opgèraerkt; Dat àou :

een .hoop 6etÍd gaan'kosten. .'i. ;
Een .opràep om ,àeel, te'.nemen aan ,de nieuwe..Echeid6rechtenscgrsussen, .èie'elk ,

rÍrJ L6EEI'I VOOR U ITVOETIIAL I,'ESTri:

bestaaí'uit S cuisusavonden! 66n avond per weék op
1 $rahtieche' Ied en een e*aden. 'In tle troop .,r4an het
Eussen. Aanmeldèn ia rilogelijh bii Iiet Bondebureau,
onzè'sécietaris TeI;r 39. 86 94.
Noot:'Kóm lètten, -Iaat.LENS nu eens niet in, Tijn hemd eta6n. -Dè,Heet.D.G;tle .,

't'lit neett' getijkrals',hij.stelt; 'dat;èr nooit een lid van LENS zich aanmeltlt
voor ebnt aér6eÍi;lce 

"u"éu"r' 
Dai rtnoo,itrj iÉ" natuurlijk wel een beetje te veel

gezegdl want er.lopen zo onderhand toch.wel een aaniatr' LiDNSIeden op de eel-
d.en, die hun LilNstenue hebben verwisseltl voor het zrvarte pak.- De laatste 

.

jaren echter is bij.,LENS de,belangstelling inderdaatl nihil. Daarom nu aan-
rirelden.
Een zeer interessant artikel van de hand van tle heer A.E.DI. ite tsrabandert
voorzitter ople idin6scommissie IflVB, tlat ik graag r'rat beltort--t onder ut'r

aantlacht wil brengen: trDe steetls 6roter lrortlènde, hoeveelheitl ,vrÍ je tijdt
die rle mensen kriïgen en .de veranderde gezagsverhoualin8en stellen behoor-
lijke eisen aan al; bestuurlijke en IeitlinggËvende capaóiteiten van het
Éuà.r .rao een vereniging. Vanaf tle voorzitter tot tle leideis (tpidsters) -,

maantlag of. dineda6r -

seizoeÍi zijn er I cur-
te 1.,.,39 49 .15 , of bij

van het rvelpenelftal toe. liet name tle jeugd neent tegenwooÍdi§ ih de verer-
gigingen een ze.r belangrijke plaats in. llen jeu6d1 die bijna overal roet

lróot-enthousiaeme wordl 6óf"ià en begeleid. Àt ja".r, stelt ile 1(NVB jeugtlr'
leidero in de gelegenheid om een cursue te volgen in het leiding Eeven aan . .

tlé jeugcl. Daarbi j gaat tte l$V,j er niet vanuit, dat íe Éas leitlihg Eunt - ' -.
g"rËr, à"n ae jeuÀal ar. i" à"r" cursuÈ gevorgil hebt. ueirer iriet. Íia die-
iussieavonden 

- roidt getracht de nieuryste ideeën over het lei6ing.geÍen aan-
6e jeugd 6oor te p".ten. Het is besti6t geen schoolse aange te§eritrÀia.'l tlet ,-

kan-zelfs- bij voldriende ddelnane - in uv kantinè .plaatsvintlen. .ook krij-
Ë"" à"-a."f."i"rÀ i.t"".) een piaktisch siuk EHBO met.tle natliuk, pp'de vele" ri
Àportongevallen. Deze algemen Basie Opleiding (A.B.O.) wordt 

. 
afgP§loten ''.'

met een monaleling examenr r,raaraàn'door het l'iïnistgrie van C.à'il{l uitge- ' 'Í
reikt tliploma is verbonden. Deze curButrr die 12 rwekeli jkee avOnalen . orrva-t , . .

kan ik aIIe vereÀigin6en 'van harte aanbevelenll.. . . l'
Noot: iJat moet ik hierl nog r óan,. toevoegen? Alleen, maar : doent doent tloent
ffirà"i uij-r,.ï lo"à"urr"u, of rs-avontls bij de heer Pronk. Ter(01?49-316?)
uiteraard ook bij un eecretaris. Het is u toch.wel bekend, dat LÍtÈS èen

Àià"I-a""f """ àE - rr'iroi"n , graag voor haar rekening neemt. Gelukhig heefï ,,
iIrNS .an deze cuieub'i,in'dè afgelopen jaren wel eniSe leden kunnen laten r

deelnenen. I.ieldt u I l! :
Het eerete volletlige progranna voor het weekeind van 6 en 7 septemberl waar-
.uit o.m. blijkt! dat er op zatertlag tvree promotieklaesen voor $-junioren zijn.
Ik nèer,l adnlJddt dë,kanp.ioenen daarvan'tegen e1kael moeten uitkoàen om uit .'

te makenl *r'ie"er'aan de promot i ewedstr ij tlen vóoi àè regionale jeirgtlcoope-
t'itie 'uag'deelnenèn.ii" ' i. ' ',r li'),.t. :-'..''I :L ' .;'.
Noot: Dr is aan het samenstellen van dit eerste,,programna door de metlewer-
iiéÏï-.,ran tiet iltinttsbureau eí.ook,door. de heer J.J. Enrllich heel veel werk
besteed. *ÍË ilOo\p rnàal; dat zij ih de toekonsd niet .te ,veel geplaagil lroralen 

,

aloor allerlei rri jzi6ingen.
Gehikkig 'n<ig '§èeÈ 'straf za,ken ! ''
IIoot: Làten dà epeters van tr/El,ls nu .éens het goede . v-obrbeeltl 6even en het
Uo-íEïa seizoen proberen de lijst. vaq strafzaken zo klein no6elijk te houden.
Er is ah'reer een nieutr klubgeÈouv (of is het klubgebouw ) geopenil'
Noot: Irlaar wat had Bertus cle ilarder daar nou mee te maken?

srli
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rilJ .' . :r, ii, : ... .,..

iTaarschijnlijlc met eíige.. verpazing hebbe
de pub l ihat ien iqr,g de. yorige Ilepsrevue. ove
tt,edstr i j ddageh achtqr de: bar..,get is voo
dat zoveel mq6e I i jh. predelerhigg !o9r ied
en de. JUi(O. stg].Ien het,bijzonater öp piij
veel A -Klas6er6 (en Írun.rggiFje6t) eeir'U
in de. vgrkang,,ieqe4ig.{eq,..w?4. trgn hulp een
zins in de .bedoelits dqt,' döor bardienste
de spelpis, aullerr- hi,e,5yoor-. ,trouireris zelf
is overtpg iussen -betroFkeneg (speleip -
uiteraartl van strafnaatrege Ièn e.d. ge'en
tliskUsdie exto.e hij.{ragen dat nog velen
uiter'aard ,op;.nader af ,te. sppekeg ti jtlen,
of middag 4chter:de, bar te ,helpsn. g *..Iichttr ',1, ., t:..:-,!:i:., .. . -:.r..^ij

. .-..:,, , !;.,, .,.:.,..,..

p:{ocirÏ,iitlA'rulrÍU',iÉru' :i il';''' i

A - I(LAS§ERS EN DE BAR

Londagr:3,1 ..aue. 197§ .
13.0O uur LenF 1 -.,_:.
).4.oo .uur Lyr.e ,, ..,,, .. ,i.

,r u"iílkÉ"nën''klnrits'geiio."rr'.*àti'.
r het. helpèn. van A-i(laÈsèrs tijdéne
r . de ''íerènigin[ vàir [r«iot belang . ':.

ereen rvordt verleend. Het Bèetuur
s' dat' vöorài. dË 

) iaatste' mieaiah oÈ
eroep inocht ri.oÈ{éii, gedaan. 'Voóial
uitkonst. Uitéià"èrd list heï geeËs-
n- het ,vo-etbàlréh in iièi geatinÉ itomt:

i're I waheirl Ín i.'oorkoménrlé gevallen
5.1 - juko )' :noódzaÈíIijk;r í,raarbii
spraÈe kan zijg. I.lbge 'tte ontetiíne

zich bereid zullep vèrklàien om,
b.v. 66ns pdi"inabria e'en ochtenà --- .

t het: vele hanhèd riàXèn tret weittt!,. t i . ,

'. "'l"rm'.aubÏgÉ1, .,, .,.,:'' .".'.
.'.r..:l I i. . , _,-., I i,.,. .,.

- Valhèniers 1

=,.,Lèns 3

-..- vvP .c-.-1
- vvP B-1

- Itvc 1

- Semper A1tius

v2
iían_aalveg, Dé .Liei

j .i/

-.'1 r{ ti . ,. -i r l;
Iliaantlaa.')í, r,6qDt..,19?5
19 "00 iuun iLqtE;11 r:
2O "trS.,uur...Len$ 6 i :, {

, i'.1 .,:
v2
v2

lti
riër
Í,a
i.'zíz

J

'I

Í

.t

3seen a

"9

s
0

o
I

u
7

..ii:
,.19t 5

uur 'Lens;. 1 J.

Zatertlafi 30.: augo., tr9?5 .
1F.45' uur', Lens .?i.; .: j

'. r, i,)

. !. i ,

15"00 , uul.
15"45 uu:'
15.{5 uur,
13. 15 .uu=
14,''3o .uur..
14.3O' uur

Vios .. i1) rÍ:.
Lens.5,:,;i:.,.
Lens nS,'l .,, ,
Lens 7 , -:: ,. -

LenF .B .:t ^,

Qu i clr

L.,ens. 4.
Vios I , ,.
Dung - ,j,
Quipk , ,illiT,,, r
Lens 9 ;

i" stài..ii3r,'' "

i,l:

v.'3- '

4.3O uur Vios
4.3O.uull,ens 11

q4.30 {rur ,Lerrq .12
13.15,uur Quick,
13. 15 .jutrrQuick ; r

13 " 15 ,uur,.il,qns . 15

JT,FSCHÈIJV GDI.I :

- LenS, 1O

'v,,j, : -.,Duno,
tr)i '.; Quick
,,.1,,... .- .Ir,en§, ,13 .

.r! ..i; 1. -, rges,,14,-.
í.),...,: .: .<!tl_ig\,., ,,

De Sav. Lbhmanlàarl'
l.ie I
v.1
v2

is stotËtaan l :

De Sav. Löhriàiilaan
le Sàv. Lbirmhnlàan "
v 3 i..;,r ..

i.' iï,.. .i :, _': jt; !1.:, ,. , :,j- , ir,: -... , r, .,. ,

Te1ef onii.ech :.. . ;"vxi Ídagav,ond . tussqn ,{8,*Oö'ieq".tq.4E uur
, de gevallen) voor
A-klasssrÈ bij..dhrr. .N:OsFe.... .. j"..:., _ , ïel.. 60 20 gO

B-l(Ids6ers,.,e1r, ,4h.'..,:Q:,y.d. {glgt.r., . 
"._Te1. 

r'aO .91 Oa
C-lrlasecga... i ., í,,....
rn noodgevarlen 

'kunnàn 
ae luniorËir 'iiirg 'op '"li"ràagd"

- .Sihrifrt-eli,ik:, voo da avond ,.1.9.,30 uur bij dhr; .I.c. uàf ib!;v.Jroottaàn 
'3'1?'' ' IrIJswi jk'

( ui'tsr'uiteha in ar n-iE€e

llop, TeI. 94 41 59.

(l,enr;';ï' t/nr "

!Ipq:,9'.1/'
hteriaJ'tud6ií

:,";.,.
' 'r, ,, l' i: i':

ir ,'Í ,,, f, ,r,i
. .,'lt,-ri;t ,..,,

,tt ;

5)
15I

1d . 5O ''eí

.1.n, ,J
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OPSTIILLINGEN:

Lens .Ír 1

Lens 2
JfBI6nger, J. lirochard,
J. Apperlo, C. Schenhels,
Sanenkonstl 15.00 uur

. . ,: .i . .^ 
.

, :.,:.),. , r ,.,.,,.

P.Perreyn, il.v. d. Laan,
P. IIop, O. Borst,R.llofman

I,

A,v.Velzen, I. de liohr..J. de }liIster, i.). Landman,
R.v"Noort, !.l.fleynen, L. I(oningr T. re-Gravendijkt
Sarieniroàii.i,,.1à.Cö,,iiilíÍ t .i), t:..i., r. ...,.rii.,Leider: J.--"-------- ' iIt:'-'- '''- " l; " ''llr"'' "'' " 

" "' 
" '

( 2x)
Zoel

,iii i.1

J;Larisberg; ,ii. Ilofman (2*) rG. Bloks,
J.v.Gastel, À.ltulder, J.Altena

Leider: J. Zoun

Guit,
J. de

. ' i. . : i,r,;:.:-,, .:,ri

il.'. Ileemskerk, J. Iloutschiltr., i!.,J3nsent
n'aal. ts.Jouters, C. Lip4an' J. Tetterot

' ; , Le i.tler: F.Flumans . r. ., .:,,;

,. I,
Lcns íJ

tl. Ruyter, R"v.Donbur5, .'it.
P," tle l(roon, Th.v.tl.Voort,
it. Sartlers, J. .Tijngaarde
Sanenhorist: 'í2.3Ö' riur ',: ..'
Lens 4
IIlË-Groot, E,v.Luxemburg, A.v. i,iaren r .ír . Lustenh outrer, Iri. Peperkamp r R.Leynt
F, I(ortckaas, R. Iloppenbrouner, J.
Sanenkomst: 14.3O uur Vi.os terrein

i{oIIink, A. Reesi.nAr. 
.T_.P."i+g r,-P.rJ. Ri i...,.,,

Lens 5
A.v*d.l:eYsr'tl.v.d. Iiii je t
A, Iioenstok, A. I(oevoets t
ï.{. Groener.regen

t'' 1

J.v.d.i'leI, R:vjLeeden;,R.v.tl.flpogaardt H.i/ubben,,
F. DuIlaart! ,t. Zets, F. AIblapr. À. Ggr{ijn',, .

Leider: A. BIok,:;;. ::

'Í. .. i : , " , ,r':
T.v.Luxemburg, ii. Noortleloos r :/.Frantzenr V.v.Beek, P. i,elódíeIdr'

'Í,:
{

Lens 6 B-1
/r.v"tl. VaIh,
A. Overgaauru,
P. Brochard"
Dontlerda8 na
Sanenkornst:

O,Huis, ?.Va1kenburg, !1. Versteegr H. du Ghatenier' D. Pro1kt. a;,

-LsnË.9 ,, '

J,v.l(lèóf , H

E. I(autlerer

È
s

. itrkeleh
(2x) , H.

. li i r

È;'il. Hoppen
Plankenr rien

,.de., .f9ng
, fran§gn

. : :.: .: :

r lI. ter La+re r

, R,r Duyndari. .

i ;.:.r I .t;

,l

ce trainin6 bespreking.
15,15 uur ,. " .. ' 

.
Le itler: Th. iloefnagel

,,,r,

' .. .j -,r
btsoulrer t ' 

í{. 'lloutnanr.'4.
é ltaaphorst , F. i,ios r , J.

Leider: À. bauman

)i

Lens 7
liï7lo i (2x) r i(. Bon, J.Riemen,
R.v"iii jn6aa!'tleri,'ri. VaIen+-in r'.1.

F.Baunan, i/.i{eynen, J.Thie}echr. p.vt{i.jkr .,.,
;/èsse16;, lï.v.VierEen, titY.. ,BagBum . 

' .1 ., ;:,
Lëiderr J. i'léïleËia-n" ''. :'

Lens 9
ïl-iioos'e7ee"t, T'."irlns';

A .' ttöVerè
F. Veriraienile,e 1 r5. iiramer, J.. Prins.r, iI. rl'cassen
r1 fi. ZriíneÍe }.tlrrl {. I(oh.,. Rr-,rl}b}ap, .1."*a.to}. .. ,i,,1- ' .', :.r.,j.,.; ,,, Leider: J"v.d.ToI : .:. :.. -: , .,:,

Lens j,1O .i : ..I ; .. . . .

El-TE-§a'an, T..Plugge, ,J. .logel,. E. Fldnlté ' .N.Fiankèn; Ri irrÍës§ent
iiob Raaphorst, R. rteuvekaÍrP r j:v. lÍijzerir ii' sandeist' Livlendeli ''
Samenhornst: 13.45 uur Leitler: F. de"Kleiin lr :

'Ieunissen,
e.menkomst: 13.45 uur

Lens ' 1í..i C- 1
P, íicholtec;
[ . -T,elraheaa ,
ll.r'. rl. Nieutz
Saneiltonst;

EiÍjtl.Linde r
r i.'.

L;. Janmaati F.. iléns,'R: ;lJoksr R. Groenr'R. Loveriksr'
R. de i3oer, I'. de'iJririn; n. Tjin-Àsjóei R. v"dr Ho'ek,

enhuizen.. 2.i . ;a
13"3ouurBEsPRE(Ii{G.Leider:P.v.d.Stéerl,

zie rver:der pag" 8... . ,

,j

. .:: ,--

. R. l,liche iË 1

''''1.-,
. . -;. tr,,, i:

?""

' '' - r r;'ij";

..'.,..;. :



R.v. IJaggunr I,i.v.Zt,roI, Iil. I:iieerman, P. de Groot, I,i. TiIIenarl.,l. Leyn,
man! P. ïour,, r I,i. Iiutgers, ,C. Odenkipchel, f.:, Tolenaars, p. I(roI. . .

Iti.v.Errol Zie oök'Lens 7 . , Leider: lï. Hoefnagel

Lens 13-Tëiiies, H. v.Ituyven, ra. Fromberg
J. Schipperen, J. Vermeulen, O. I(ör.t.-riliiÉ; ; "'\''
samenkomst: 12.30 uur '. i'i' ' :

''' '1"

de l{ok, :.i. tle.Haas, ,/.
J. .ÍilÉernan, iJ. ifil{,

.. Leider:

I(I

E.

iinen,, J. Boyg, P.. .{rqnkgir,
Gimbqrg. : : ,,
Landnan

Lens 12

Lens t4
EI-EE?irort, I,i.Eas, G.
Èi. RiemeÉ, il. il{s6grman,
Samenkomst: 12.3O uur

Lens 15

PTTOGRJII,ITÍA. PUPILLETJ EN 1IDLPBN
Pupillen:
Zat a 1975

r il. Goedhuys, I,l. Lustenhouwer, J.llaaphors!,
neman , . il . tiqdgnp§eT, [i.. Duyvesteyo r ::,,. .

^,.. Leider: J. VogeI

I4. IÍeen-

it
E

ilergenhenegouvren, F, Dullaart, F.v.Gorpr
Jansenr À.v. Blitterswijk, E. ilager, rl.y..
''lr" '. ' '. Leiàe
, -ii,t. ttti"i''. . 'i :i , .. , 

'' ï'---

f .v.d.i:wao, B. Veeter,R.i,iahieu,
leen,,i.i.v.Houflt, À.i(oks
r: T. de. I(olE

13.15
12.O0
12.00
!2.O
10.O

ïÍelpen:
Aaterda

uur'Lène 1
uur Lens 2
uur Lens 3
uur .Len6 4
Í.rï ïivc' ,

irl:'j: . i

3O au 19

q
ö'

- Quick'C-e lftal
- RVC

- itvc
- RVC

- LèÍl§ 5
!'.. , !l -)

Ire[g §portpark

Pr. frene Sportpark
TL:,, I.I",ng §PsrtPark

vi
v1
v2
v3
I"i

11.O0 uur RVC
11.00 uur RVC

AFSCTIÍiIJVINGAIjTj'i. :;i:: r

Schrif te li.ik voor vri
i

.',!:.,jdanavond '18.3O uur bi j tlhr. J.C. Hop Dr.v.i,iooklaan 317
Rijswijk :.

Le
L,C

ns1
ns2

lelefonisch:

ln noohgév;ttl
TeI. 66 13 14

. OPSTELLINGEN !
ÏienJ P Í-
H.v.d.Lan6, R.
E.Valentin, B.
Sanenkomst: 12

.Len6 P" 2

de 'Jori6 
r'' i'.

Heemskerk,
.45 uur

. -. t,:

vriidggavonal tussen 18.45 en 19.30 ur;r (uitsluiteld. in dripg-en-
de geïalleri) TeI. 66 13 14 klíbgebouw... . . . ..., 1.
en kunnen de pupillen.'en ïelpbn nóg od àaierilagoehtend afbéIlen.
l(Iubgebouw.

: .:._
odedkiiclien ! J.' Cblpar'É. Groen, L..v.Ri jnlP.Pronk,

l{.v.d.Hoek, M.v.Adrichem, iÈ.IJykethof
Leider: H. .Zoun

I. I{af f a, E. Penreyn:, ,ià.. BoeIhóurvér r, V.. rVeérimani,.Br ,HouwéIing, .t7.v.PIelzen,
C. Bergmane, R. I(anis.;, rR.: de il(ró'on, C.Hoefna8el , J.v.tl.Hoff , Pav.Ilarenrr'
Samenkomet: 11.3O uur Lene Leider: I.i.Iieuver

Lens P 3
II. Diemel, Irl.§chobbe, .4. Jlaas;..
LI.v.tl.Boogaard, E. DjojooetoÍro,
A. Franken :'.' . ,''
Samenkomet: 11.3O uur

,1;[ . í

l,l. de .Jintenl' B.
E.v.;iijI! E. v.

i, .!9ider: F

zie verder pag. 9

"8.

Drieesen,
Reeuwi jk,

lri. Bon,. P.iIlnd,
J.$.,iassém, .'

Disseldorp

i..i



Lens P 4
fíElïa r i:eii, i!'' lriseribeig -,' t't'.' P got i H

?. soebàhtàï"1i1 I'iattehs, E'.ï'.Santen; !,
Samenkomstt 11'.30 uur ' :.-, 

t;' , '.

-Zöcki' A.v.Gorp, R. Verboon.i
Sè'lieltinSà(i' F.v.d. Berg 

.

Léi'der: Ji v.GasteI
r, .1,...; , -r - .;., 

.

J. tl.iToIf ftt

Lens lí. 7 '..,,, ',.

Ii-ËËil6os, tr.AnÍte;ia.anr 4
í1. Dekker , R. v. d. Hgi jd9,1;t;1 ,f ..

B.J. Hulsker ",'.:,r,
Samenkomst: 10.15 uur

Lens P 5 ;'r'i '

ffir..qr l.l. Burcksen, E. Hàf fner, i!,. vos r 11. l/annee 1 Il. Franke, R.v.d.iÈme*

Boogaaràt, R. Hur, A.v.tl. Hoeven, hl.Lentze, I'l.zaalbergl t'1;,!e--H-aa§::i' ' -" i '

(A.Jansen, A.v.BlÍtterswijk, E.Jager, il.v.Veenri'l'v'uoiàt;;u''rote ?iö Ï'ens 15)

Samenkomst: 9.15 uur Leitler: ii'scherikele
" .'i,'

. i.ri.t:
E.RoöÀ. D.;)arnenhoven, -. A.r5 in-As5 oe,

,, È.'p-óret, I,i.v.veIzen r: J.Í.I(ester1.
' Leider: r. is-ciar"r,ti'' '" " "'i "

Lens i/ 2
F:EiTÍ.gooien, F.Clausr tl.i';oll.ehan, J'KIipi l lir'Koelemi j, L'v
tens, .1. iti"*"o, $.vreesiiilti A.i'ranken, Th-'FIugt G' Verhaar
(n.v.a. Boogaaràt, R. llar r li.v.d.Hoeven, !1'Lentze, M'Zaalberg
zie Lens P 5).
Samenhomst: .10.15 uur Lèidór: Piu'Rijn" ''"

.l(uipeT,
Iap§ernan

VOITB.(IL-UEST EnN 3L1rD VOL VÈI-tASSINGiTN

Door de IOJVB werd aan lrlarcel v. ztÍeden :voorlopig tot
satie verleend voor .d€ .B-klas§e.';'

I$URINGI!N:

De afgelopen neek zijn zorn 8O Lensers gekeurtl' llelaas hebben diveree leden

niet gereageerd op onze uitnoitiging en verschenen t et of zonder bericht niet
op ""i 

van deze kèurinlsavonaeni càtractrt _zal rvorden opnieurv een keurings-
avond vast te leggen, ioch tle eerstvolgenile 6elegenheid hienvoor zal pas

begin oktober zi in.
VoËr de wegbtijvórs heeft ttit voorlopig wel tot gevolgt dat zij in kompe-

titie wedstrijalen niet opgesteta tunn.n worden. l/ij krijgen n.f..zonder geldi6

kàuringsbevri5! geen legiïInatiebewiis. Bovendlen'zijn tleze we6bliivere ten
orr" ti3a" tótpti.tt aË r ror-- keuiinSskoeten aan onze penningmeester te
voldoen, tlaar LENS deze reeds voor u heeft betaald'
De volgende leden verschenen niet op de keuring:
B.J.lri. Huesker-s imonis, Pi.J.Lentze, II.A. saarloos, J.lí. v.d. spiegelr
A.ii.J.l.I.Jansen, H. du óhatenier, n.ftt.ï' Domburg, 'À' Hoenstokt F'J'v'Gorpt
Th. v.d. Voortt 8.. IíoPso

. Leeurven , P.lriar-

, !1. tle .Hàae . . .

r jdriirà"i igzo aiepen-

I'laakte de KIM reeds eerdeg' mitltlelÉ dit blad- bek911t. dtt . ,,i r.. ,.1 i
1e De':promotiekldssU'ibI''zateidaB Saat voetbàlIèn'"'
;; il,:';;;.iï.-riis.il ui.t z' aiaËuirsèIr b'e6tàa+
;; ;ï.Ë;;;";:;iË;;; ''; "ir; a-r.io!"L'È 2'x 35 mintrten gaan speren' ;

Thane- hoDrt àeh met'"Eë "oig"ààu 
'*"tiaÈ§íiÍ8: rr' ;' : 

"' ' 
r'; '

Met inaanc van het "eizoei +g75'/ tg?6 trodÉn de rrverlaagtle ' dcíel lattenrr ' geheel

ï;-";;ï;ïï";Itii+""i".àr reÈils nteury àan6v--^schaf1e'l'pupil.lenlattehrr lrunnen '

misschien alsnog bij de i(NVi] getleklareerà. vrorden)
ttllàn:c-tias,wËastii.iaen'verÉatreh 'd" 't'nlto"" cornersri ' 1' '

;ii.;; uií-:à[l..pt piri.ji ." rië1peh iyeastrïjiten hlijveh. dè rrhaLverr cornerÉ
gehantlhaafd.

I,



'{t

iii 5' r.ào.r' oirre r eà-.Ï drirlgentl aan om 6èen waaràeVdl!.e voorvenpen r kleating-
stukken of gelil in àé kleèdkameis achter te lat:eÀ'r : Gelal - e.. d,.'- kan verzaneld
per elftal àan de 3ar in'ber*aring worden afgegeven. ilet Bestuur rieemt
geen enhele verantl'roordin6 voor gestolen voon erpen.

i/ÀtiiSCitU!/ IitlG

OTFICID1D,- I,IEDELELINGET

Nieu.rre led,en:

Het Bestuur.

, ],

- 1754
- 1155
.1156
- 7t57
/7t58

L. van Andel 25-5-1960 Scheven ing§eu,eg 78 Bt. Den ilaag 55O2OO
ri.J; i;an. Yëén 30-11-1964,tleimarsti"hat .54,DBn..ilaag 33,??g?
P.l{. :dè"ti:oot.29-9-1962.}ieIis §toke-} aarr 2.446 r,.Den iiaa§ 666450
G.C. i.ieyer 9-5-1956 Den tlèlderstrdàt so nen ilaaï:25i52?
P" Heynen 5-10-1953 Ua6enotraat 1(t9 B Den iíaag 290623

Í.DIIESi/IJAIGII.IG:

/ 445 J"G.

Bedankt als litl:

t 2OB A.J. Heynen Hengelolaan 1424 Deii Haag

B'i.r,ïi"u.' ' ir.." r.. iJeatrixlaan'60g'r;'ii j 6iÍi jk, :.; ,,

iÍJiNBDTALERS

Írlognraals wijst het tsest
gcpubliceend; Hierop rrro

betaling heeft over het
kost en.qtraf?aken ) : Aan de hand van. de enige tijd geleden ontv
butiebrief rveet.. igde reeg . lrat riof betaald riloet worden.
Utrr betàling moet maandag "1 septémber a.s. in, het bezit tan ohz

" : ; .,'...-., r"' : ;r' ,' ' ";':: 
':..-'. i: .' : '.- ,, .., ,,'i 

j

uur Erop .aiàt völ'Bende weelc. de. :i+ànbetal;ersl'i{st. .!:r.ordt
rdt,iedereeri §èplaatst ttie àog:een achterstand in
vóiíg seizoen (zowet kontributie als attmin iatrratie-

ter zi jn.
PublikatÍe op.. rle, rvq.pbetal'e rs }i jèt hóudt i
dat de achterstand 6n de t<oitiibtrtie' over

angen .kontri- . . .'
'. .' it.,....; ,r...

e penningmeqe: ..,
t ' .!t ,.i . ,: : 1

h: dat niet neergèspeèId r'rordt voor-
'het seizben 7975/ Lg?.6 volledig ziin

HET i'ESTUUR.

betaalcl !

P.S. Denkt u eraan dat de kontributie over de periode juli t/m septenbor r75
reetlËr'íóÍaàaà' oibett zt jr I !;! , ., i ., t.,), . t

I,l

:.t r

,!.ti,

..!. r;'...r ,;. ., I

10.

_rJrrrr.-

i; ii



49e Jaar numme:r 7 3 ssplL 197tt

D D L il .l'l 5 it D."r/ U IJ
tÍee}:l:Iad van de Voe tbalvereni eine Leri;ig èri §n6.t

OFFICIDLI' :'i:,lEDilrELI IGEN

/' 7722 t.
, 948 II,

- -r:. ti..

In ilat lotlrqe
J" F. . Voordil'ir, 72.-8-1962 " Iierten.rrade 179 'Den llaag. 292296 , .

R, HÉíÈnran '16-12=.19631 .ilertenrade 5 Dea Haag. l. " ., .r..
.i.ii. Bliehendaal 15-6-1964 Leyr'reg 571 Den:,i:laag 6?5862 .: l
it.,fx v.6.'tE;.jden 1?,-2-1964 Loosduinsekade 633 Den,Haag 686298
I'1.J. Eettero 8-5-196? Suzannaland 110:Dei FIaaB 854001
It. Klijberg 9-9-1960 [i.Íjtokelaan 2394 iten Haag 67 4429 '.

Adresrvi j ziBingen
ir. tle Vos naar Harurnertstraat 213 ilotterdam
',1 . v "d. tÍiLk naar Haverhamp 239 Den ilaag

I'lieu.ir Iid
- 1159 'P.4" Rieóen '24-4-7933 'Drapeniersgaartle, 89 Den líaag 678156

.. ..i;. ,.

lÍanbetai<irstijot'

c. vcrde= pago 2
1"

)l " i

.il ; 
'.1

A.i{.' dë .GÍöot Jun'. A.i.Í. Jansen Pup" l'Í.Lt. de, r,linter Pupi O.G. de ilruin Seni
Dazè'Éipeléls r.ri:rdeà iniet meer olrgèsteltlr' 'alvorens..ze de achterstantl .plus de.
volfèAièó jàa:hontributle 79?5-19?6 hebbén :roltlaanl

liIbHULiiiUd j, LENS .

Xeritbs i. .' . , '- DBOH Lens 1 k:'ijgt op tle eerste konpetitlezoí- 5
Ne!ltuiruiÈi.:':l.-DHS.ctata}rnetèeneenzrgare;lr1Fif;EeDuit-
Papendiécht rri- HoV . : rredsti.ijtl tegen ililhéImus. tÍedstrijden 'Hion "i- ! i't- Blaiur-Zyart te 6en ,iri lhelmu§ ,leveren doorgaans spek-
Zrvijndre'cht 'l'"' " - D;:!Ir ta.ke1'l',Vorig seizoen won Lens thuis ver-
CoaI '' i' ". - Gouda ,r, raesénC mèt 2-0, maar kreeg uit een on-

. :! ..i ': gezouten 5-2 nederlaag te,. silikkèn. ViI-
helmus telt tvee nieuwe aanvallbr.s: Ààd .lrinkeIs (Vuc) en Eoinaltl §tiisser .(GDn).
Jan dè JoËg.ging bij VYS3 spelen en t:.aíncn, tenrijl Jan LinkeÍhof :trainer.
Aatl de':lrios nae! Valiicniere ' v'olgde" Hoe riè basisopstelling van Lens eruit:,i r .,'.
zal:zien valt moeilijh te voorspellèn"',.De outsi-der. die dit schrijft ruaagt .,.,'
zich dààr Can ooh, nic S .uÍ1. !,'Ie 3ullen ueL zien. .:..; ,l

. . {:. ,:.i, l.;j.r:... -

==== ZO tiAAI{ irÀï LOSSll OPldilillíINGEN -==== r. , .r. . . ..,.,.i

:t

- vrijdagavond à3 a:rgustus zcrgaderCe het.,Bestuur. Iíooftlpunt op ae ageÍiad' 'l'
was cle, l'rè,ag 'op vrelkq rJi jgp. het vercni6inS6l-,even kan rvorildn- ,verbeterd. 

' itren '

moeilijhe opga'rc a!.s p: nienànd zich heeft-. aan§eneld voor Ae .l(AI(À. '

- He', àes*-uur rvil, or toch i4t.s ap; ga.an àgen. Getracht zal'rlor,ilen een adii- '' '
tal letlcn te ctriirhen, riat nicet próÈeren àe, orgaàisatie vah, Beatavondenr '

I(laver j asd!'i'res , I(ontaktavoiccn , ilingotH cnz. van de grond.te kfijgen. Ook'
rail het llestuur voor alle .elfiallen gezelli6e avohden organisdrenr .een
autorglley,, OuCeravonclenr. Jokcravonden-Ép; claal voor de lames eti.etc.
I,íaa:' vie helpt ons tsestuur.? -(Is e:' ecn beroep op u rvo:'dt Eedaan 

'zeg dan niet
ItNeenll 

n

- Hoe vindt u Ce condi+-ie ïar o:rzc ve!.den? De heer Ànneveld, scheiilerechter
l'an het eerste lrs.e er a.fgeJ-o»en zonCag:o.i. tcr'eèht, niet overlte spreken. -.'

Zcncle 'ran het geld, èar. de Ger,teeate aan rle.;cpcratie heeft beeteed.
- De rzanbetalersli jst blijtrt .6elulrlcig .iriet ,o.- Iurrg te zijri. i,le{ een kle'in
bcg!jc noei.tc zij:r cr'nog-heeÍ wat aótiieiet.ràen -op het 

- nipper:tj e . betaaltl i '

i4rn:ner ,voor de cpelers, tlie nqg achterstantl. hebben. Zij'mo6en Íiiet vciet-'. "'
balien voo:'d.at ooli da kont:'i-ilitie voor'tlit Àeizoeà voll.edi6 is. betaàId. Ik .'

r'reet zehcr, ciat hct Bes:uur 'een rler6é1i jlie'nàatnegei tetreurtr riaar èr is " "
toch lrel volCoende ger.raar:schuti.l ó

E!



- -Ver6eeL,u.-29-.spetenbér ri975 niet. On 22.0O. uur bent u nelhora..in het klub-
gebouw bij de algeriene Leclenvergader ing.
- De IiNVB-er-geeft elk jaar een overzicht van de eerste elftallen tlie aal
de-tronpetitie+1de.fnàmen. :Ueàe rceek lràÈ ale afdeling van Lens aan de beurt. ..

Heel leerzaan. Ik constateerde o.rn. dat de entreeprijzen van Lens echt niet
zo hoo6 zijn. Bij tien tegenetanderË betaalt u voor een overdekhe. zitplaats.
tussen cle f 2.50 en f 3.5O en voo.r staanplaatsen f 2r--. Alleen HOV ia iets.
goealk'oper dan Lens. Het is nraar . tlat u hei r.reet, trour.re supporters , u kunt er
met
no8
-oh
deli

het
iet
ja

jks

bepalen van ul, zakgeltl rekening raede hOude
s overblijft met aI die hoge konsunpti,eiiri j
, met die Jokeravonden - epeciaal.voor dane
bedoe Id.

n. 'Als daarvan tenroinete -.

zen tegenwoortlig.
§ - is echt niets onvrien-

+ i/ie tle eportpaginats van onze plaateelijke da§bladen lee6t kan niet ont-'
gaan zijn dat de llaagse scheidsrechtére ;nos v66r de honpetitie is begonnen
aI een forEe rraarEqhurring hebben uitgedeeld. i(Iubs ryaarvan spelers of sup-' '

porters zich hebbeí'scniitaig genaakt aan het molësteren (nat betloelen ze-
daar eigenlijk raee?) van een schiedsrechter zullen geboycot vortlen. Het
korqt er.9"u. gp neer dat die.scheidsrechters van plan zijn nu eens echt voöí.:''
eigen Éëchtei"lg;g?gl'Èpelerii POL'vindt.tlàt ile 6chei alsrechters er beter aan
rloen in voorkomèhàë'§evltfen het tuchtrecht van.tle iÍiIVB 'zijn loop te laten
heb_ben en eventueel ook het burplertijk recht. Voor de eymbolieche waarschu-
wing van de scheidsrechters heeft POL overigentr alle begrip. + Nu ik Ëet rt
toch over sche irlsrechters heb. Fluit ist. Annevelt bij Lens-iiandstad Spoit tot
eeg speler van- ..traatstgenoemde klub, tlie,het kennelijk niet eens vas Í'ret een
beslisëingï'ttilAt nÍ'etË àan'de hand: ttatlelijtc [a ;e aan de k6nt!r' Zo zíe ie
Eaar tlat èen ijdheidÈrèchter àt'rijmend een ruedstrijd in de hand han houtlen.
:Je zullen. ítritist 'O"et<'en Vórvooit inf ormeren .. over deze volledig nieule"
nethotle..'+. Ondertrissén Uii5ven ae aabUfaaeii r,raar volhoutlen tlat Dick lloogen-
tlorp eeii'ex-piof ie'van VVÍ.' ?óch ia'àit dè''hàlve waarheid. Dick is inder-"
daatl tvreë. seizbeÀ'betaald voetbailer bij de Venlonaren 6er,reest'. ílet vorig
seizoen §ireeldb hij ecËter" àis . anateiir bij'iSportclub lrene in Te6e1en, welke
klub in rle 2e . kiàssè àe'- titef haàItle-r,ret eeir voorepron'g van lO puhten. Dit '

is tlan-tle heró waarÈèiB: i: Hei' ióuwt,retrt èn is voorËi; én het ileËtuur heeft "
aan het rangÉte ËiÀa gÈtrbld(eË. Hèèf Touw, voor'de tiisterààrs van de zater-.
da6se NCftV:iaaiöhnUiiëk'rrsportshór'ri Éeter bekenil als Leo Totr+, is tot tle
redaktie van de Lensrevue toegetreden. + i'Jie ryeet ryaar"trDe Fahkelrr 6ebleven';
is? POL vindt tlat deze feuilleton ook dit jaar voort6ezet dient te norden.
Vandaar een dringende oproep aan de laatste faldteldrager van vorig seizoen.
ale de doàder tlie fakhel..tloàr te.geven. + Ilen neelr voór de ttompet itiestart
zit de §EKö. rbetroorli jir -irn, de nestàn. I.,e;s B: verslaat Lens 6 ,.1 ?-1. ii"Ike
spelers na afloop,,de grootete.mond hadden valt moeilijk te ratlen. + Over
ProdukLieve le}ÍtatrX.en gè6proken:. Frans Derks.ierloot elkq zonda6avond een
adidaebàl, onder: dier''epel.ers ttie; ilrie doelpunten of meer in é6n ryedstrijd ".
hebben ,Eesk.oortli rtiij. doet. tlat in ,de rub.riek ltschoppen driert. in het radio-
Fro6raErma [Vaíavond .laat .sportrt: (23.O0 - 23.55 uur). Jie uil .meeloten hoeft
§Iechts een.:biief kaart je te sunen aan,: Fostbus B2O Hilversun me! Vermettling
van iubriek en -,prà[i^anÀa..r '+. iIees .gegroet van r]OL+.

- Deze lreek niets over het boeltje.
SIK

FOCUS

++++++VOCÈ,,U' GEDE}IEI'I -ïIi. VOETEf.L ITDST .+i+++
' .:,. ' '. j

++ Schel dsreéiiter - ài jnrrortlt I inirer+ +++ onder àit noofa geeft tsart. Hoogtluin
een overzicht yan de qerste rr'eken betadtd voetbal eh rvel speciaal uan dqt
gedeóite, dat i4. de volhsnontl tegenrtroortlig rrschei dsrechtert j e pestenrr heet.'
Ik uil u de deta;irls :bespare4. .U heeft het. zelf' voor de 'radio en T.V- gezien.'
ilrgené,I-n. .zil;.jn .artikelxverzucht tl oo6d.u in :

' zie Íbrèer pag. 3

2.



Laten ruij, rlootlsimpele amaieurtjes, die grote Song"nu eens een.Iesje giveri,
. j.r-r menselijlcheid en elementair fatsoen. Natuuilill<,. eep s-chei{siechtet ià ;'

"een menst .aàn vie tekorten en gebrelceir kleven, zoals i.an ieder mens, tlus
. ogk aan de b.etaaltle voetballer, de anatëur, .de journalisten van.rddio, I.Vr
én kranten. .Jij r,rogen dat niet vergeteh en natuurlijh ryordt in..de.hitte van

r 
qg. .6triid vreleens wat 8ezegd en kan de. emotie opborrelen, naar laten wij in

'hehelsnaan niet vergeten, dat rre tenyille van het plezier van ona zelf en
y+.q cle scheidsrechter in hgt veld staan.

'IIOGT: Ili kan het volledig met de ileer Hoogduin een6 zijn en hoop van harte
dgt onze spelers het komend seizpen de naan van onze vereniging ook in tlit
opzicht hoog zullen houden. .' ,.,,.
++ De eerste.vijzigingen eg aanvullingen op het pro6ramna zijn.ook aI seer i.
verschenenl
l'lCCï: JTnner, dat tle naam van Lens hierin ook staat.vermeld onder-de rubriek
teruggetrokken elftallen. liet late bedanken van enkele junioren, die niet
rvgten hpe \et hoort, is hiervan de qorzaalc. Jamner yoor het veiè r+erk van de
lrederrerËerË van de IiI,lVD cn onze eigen JUIÍO. ' - ) "
.tf Nog qlt+jq bestaat er een groot tekbrt aan scheirlsreehtere j ëa'niet buifgpep
"spel staan, draar blijf aktief, Iets voor U?....§cheidsrechter..
I{OOT: .}.ien oprocp, die nie! mag vorden gene6eerd. De KNVts veraobht ons drin-
genil tle nodige aandacht aai dit ondernerp te besteden, aan rtrelk verzoek

.--!!ÍJ:;8aarne"..ïo lqgen. In septenrber vangen de cursussen aan op 16 en 29 sept.
./èet u het nog? Àanmelden bij het Sontlsbureau (tet. gS 49 15) of bij urtr
sekretaris. t:
-.--i1.."ài 

"it o. 0p vrijtlag 5 septenber"a.s.'dieqeri cle maandlottoformulieren,.,. .

voor september tË r.roràen- inge làveptl. In septenrÉer viilalen 4 trekltingen plaatsi
NUOt: u u totoot of lottoot toch ooh rÍeer rge?.U hunt er bpaend.rijk nee

?d-en en u helpt uv'vereniging er finànciqót oofr nog mee. :.
++ Er zijn kennelijk deÉe ueek geen l.{Iubgebourven geopend.
NOO?I Cf is de I'leer ,""O 

:ui 
der rlerff "soirs, on 

lakantie? SII( ..,

,3À[E STDLLTitG t'I(LU3cDÈOUii-irOt,l ;lÈe tErr

Door,.omstandi8heden is'lti.,r t,iicners gedwoigen om' zi5n functie in.de i(Iub6e-
boutv l(oËflrniseie te beëindigen. Peter,,iiiemen . is bereid , gevonden om r,tet ingang
van heden tle taah van 'irisi-over te nëiren. Voor zaken hàt ittuugeuouw betref-
fentle kunt u zich tot hem veriflen. Ílij r,roont Drapèniersgaartle 89 TeI.6?8156.

,,1, HET EEsruuR.
i{LU;iGD{rCUi, ROOSEÍIR: : ' '' ;

Laterd 6se tember,1975
s-ochtendE lteer Iiopl:enbrou

i-Iger ilopperibiouwér r' 
i:r,revr

Heier. en rnevr, Sandifort

Zönààe 14 september 1975 ''

. iIë l(ok I

f,iemen, Jos l(eetman
! - l! ''

. tllier,ren "!r

'Frans Diosàltlorp en Aníeke

trer, T
mevr.I s-middags : ilëer : Sàndifört r

..,..,,!jtr.i,,,..

Zond 7se tenber 1975
I s-ochtentls ; Paula, I.arja, finus, Rinie
rs-midr1a6s : iieer I'iichels, nevr. v. §anten, mevr. Bergen Henegouven.

gàtèrilag ,13 septembei '1975
| -ochtends :
rs-middags:

I

' -' t'l :L

Gerartl :
Tinus, iièèr ten'mevr. vitl. Iloek ,

lleer Bom, rhévr-'v. Doorn, Fr. Str',adthof , DrÍc Landman I
D,uyvesteijí;' Eevr. v. Santen, nevr. Bergenhenegourren.

, ,;:

I s-ophtends Í
rs-middags.:

3-
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.00 uur LenË 11

.30 uur Lakria 1O

.00 uur SVDIIB 5

Samenhonst:

Lens 5
Lens 1O
Lens 13

- Suick 10
- Lens 12
- Lens 13

v3 G?. L7/3
''- Jansoniuestraat

Ockenburg

ts. A. iloétlhoe

1O.OO uur l(Iubgebouw
09.00 uur I(Iubgebouw
11.0o uur l(IubgebóÈn

'. Lens
'Lens
'Voor
'voor

i ,:.

r, Ldns 6

?
t2
de
de

o9
o9
th
1íe

.OO uur I(Iubgebourv

.45 uur Iilubgebouttt .

uiewedstrijden half uur
dBtrijd.

:

Lens ?

UitsIaAen:
Lens 1 - Àandstad §port 1-1 Lens2-Lens3 2-3

Van de volgentle spelers tn leÉit imatiebeui js aan de bar!
J. Schuling, J. Janmaat, J.v.DiiF en iI'. Bakhui§.

In verband met het no6 aflezig ziin vah vele spelers zijn voor dÍverse elf-
tallen voorlopige opstellingen gepubliteertl. Zodra alle spelers treer terug
zijn van valtantie zutlen lri j de definitieve opstellingen publicereno

Af6chri ven:
AII
chó

een,oq vr
pinstraat

ijdagavontl *an '18;45 uur'tot 19.30 uur bij iI.v.i'iassem
27 Tel. 68 65'11,'';u"."dlleen in uitéiEtè nootlzaak;

..,."
OPSTULLIIIGEN:

Lens 4
. . Boes.eke

Íl ) !,-

. v. d .Steeh .'

. I' ran6en

.- Hoeinagel

. ti.mne$s ( ii)
:' aË'iriein (A)
: sËhoiliérr ".'i:tïéÍè;. -r -''

. t.ft, '' " '

. 'ile ' JóIf ;
j '(le :Íolf '

í .-. ,... veeren
,. "ÍiJdtnart
.'ri j!/assem 

.

. Engelbeít

.v. Baggurd

.,VerbareiidÈe

. Verhaar ,1

. rr'iichels '. ' '

. Vérheut 'i i ' 
.

. Bakkér '' '

. vd. Benit .' '

,. Groenencti jk'
;.l(eetman :'
. Scholten '
. ititting' r

. vd. Buy6 -i' r ".

lxitxx$ux6È. "

G; Iiemperman.
A. Rdoduyn' '.-
'Hi ilooduyn'r'
,J. v. ni3t : '
'R. .1oótlboI .

J. vtl. I(naàP
G. Looyestein
G. Verhaar
C.vtli Beek'
iI. vd. ' Liet '

$. de 
.Íloogcl ,

I
.' Len§ 11 |

G.vd;l(ley (A)
A.Vèrbare dse

' P'. 'Fieràt . .'

.J . iiridlich
R,r de. Gróot' ;,'
'J.RienLn.- : '

P,i §chtlten
R. Vd.. velde
F...v. Dijk'

'.J.t ftàa '

' J)., 'Ver.hoef. . ,

P. veihoef
',Y. 

',vil. Linden

P
P
lr

G

T
F

I,i
A
H
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F
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c
G
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B
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F
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' F.'Straathofl ('À) G.v.C0strbm
R'F. de. Iroó ( K). . 1I. I(roil .

§qi jd.el 
.

Ëtes (i() r

h. Eooms
. Guit .

ch.. BloÉsl'l
Beiteiis
SpíundeI
Lancee
Groothuizen

Lens 8:,'i; - j

-. 

-i_r'

tjH
i/
P
J

Lens 9

. Duivesteyrr" (À).'

i Heynen'. vd. Bèrg
. ''f innebroèk
.ilofièrÈ-Ruckert
. F'eekee'

JoÉ l(eètinan'piÍ&Ci"ueetc
!{èesinh
Ituyk
Schnat'
ïerbLrendse

G

A
P
F
A
I,l
It

',i,,'
-'à. ,i,éters (l) '

tÍ'.Í.iti jn' (K)''
1À. Berbman' '

J; Bor6t ' r; 
-r 

'

'C. AeiSer'l ''
F. de Vroe§e ;

I,i. Olthof
H. Sientjes '

" P; àe Haàn'C. 'I{uYPers ' i i

J., I(uyper§ 'Í
J. §chutihg ,':
s. cdbor 'r ..

i', ,. :tj!,,,.'i,1,.

10

Beuverl
Bounàii'

Í!i),';'
de Jong
vd.'Ende (A)
vèitaiènase
v,.'. Baggum
Ueulenan
Stapel
.Irglieve Id
Flaton-
Ossq , '-" "
.lrieyer .- .'Janmaat t..

:. i..

(K)i :i;

A
D

tl
iI
TI

r.paB. 6;tt'izie verde



Lens 12
' '1"'Leàs 13

't

D

I,l
A
J
F
P
P
h
A
c
F
B
P

tsom (À)
I'la8nee ( I()
BrourÍer
Ruyters
Hagnee :t;- t

Ooms
Driessen
Larno t
vtl. Berg
!looghiemstra
Jonker
v. tl. l(ooy
Boome,

'. (,. : '.

. Suiker (A)

. Derenbak (K)

. Jehee

. Scholten

. Burhout

. v. Luxémbuig

. [ioppenbroutrer

. Ve ldinlr
'. v.;1i jhoven' '
. Voorduin
. de Bit ih'
. i(ènper. 1-
.. Banning
. Qquií
. Goö6éri .r ' .. ',. 

'-''.t,::,. ,. , ,

H

G

G

H.P
,A
í
c

.A
_it

'ïr
À
H,G

Di; I'iíN ll,l i{irI Llrt 
^lT
.i':.,: .. , -r '. -ltrleiler krijgt vat. .l,reÀ.,qq.qi(óqrÈ r irë. inbièker' ' 2Íjh Sevan6enisstraf r de róëier ..

zi5n soepeliichaam, tle gokker zi5n tàilisémentl tte spaarder ziiin spaartqgo.gd.rl
op het Eportveld is het precie§ zo. De raulren, de uoestelin8r de Ètieren ltrij-
gen hun t*i ldebeestentenríer r tle sportieue ploegen hun spelleider. In beiale:: .

levallen heet zorn tcnaàp:. §-CHEIDSiIECIIIDTI-;. "het is iemand tlie [aar het spört: "

terrein kont om op, tzÍjn.pl.aats, in zi.in iunctie gezellig:meitlt'e 6pelen. Het -'
Iiefste is hij dan ook de spellei dèr.Opdàdlrs zijri zivarte', palcie, waartloon. l1ij,"p.
echt opvalt tussen. ae "naère spelers. ;. .'.lö:ddt sonniigen nienen' dat hii er ech,t . . .

niet bij zou horent .wil hij niets'anddre dóèn tlan èfortief aan tle r{edstrijd ,

meedoen. Letterlijlr,zijn partijtjii'ndéblaàen. Hij ie Epörtmani tlikwijls meqr' --
dan tle andere twee. en !r7inti6 die qp,liet rield needraveri; Hij'traint regel-.;'
natig. Dat moet hij. r,rgJ, uant hoe is'hl; ànders in staàt tle gehele trealstriitl
d.oor van uoot ,,aat,""trig"è" "". ie'reirnen? De bal en'hii verplaatsen zich ' .

het meest. Hij,boet zqlgeF dat tle.sppliègels op de-iuilite rrijze trorden toe-.
gepast. iÍanneèi itaí naar'aiin nenipe"4iet gebeurt, r fririt 'hii het spel af. .-
Hij lcordt echt nie!..kwparl als u oir. egn slortieve nanier tracht tle spelregelq
na te leven en tbch, f.qut -op fout, pràakt'.-' H'ii wortlt ibók niet lÉr*aad als u voo.p r

uw tean de Eroo iste,,kansen ,yerknoeÏ<t .o'f àah ur* tegendbétrer 'de mooiete ka11sen.,.,..

rveggeeft. Hij Beniet van trlooi epel, Éàar.ergert zicH 'iíiÉ§èhien aan ul, ge-
knungel en voor ale c-9qt,f.Èuit hii zo. 5o9d .als hij han. Hij Ievert zijn aan-
tleel aan tle wedstri jó-ëïr' tracht tlit zo goëd mogelijk te'doqn..: i'íaar .......'
vranneer er gespeeltl t{gidt ,ttmet. [Ioqfl .aan $e paalrr, rranneer van het voetbal-
spel een rvi Íde-beestenspe& gemaakt,;tg;gti tvanneeÈ ispelers de stoere bink
gàan uithàngen, rvat.i za'tr dan de houöiri$.'nàn de [iCitEIDíiít]]CIITBR moeten zíin.? ,.
óan zal hij alie.:middeteg te UaaL iioèdbn"nemen on te vöoÍkomen dat tle opelers. ,

zich te buiten gaap, hoe. orgaa.n".. àrË' óo1. Hij zal tlan worden tte tlootlfluiter, .
de boekjes-vo1-Àchrijve.r. 9n ,na6 .4i3. qàn hiidiE rvórden en er' ook eens goqd 'd9'
pest in hebben?, Er. iip,,,nog een iíaei'sbort onÀibrt'ivi teii. Spelers !q+en dat, -

àii zoveel fouteh, mogen gaken ale zii, àe1f gillen, dit'6aat. niemand rzat aan.
At hun stomniteiten, ,a,I 5un gep4dtg ídbetèn bedeht r.rorden rnet een onmete,li jke
grote mantel der Iief dg.. .l,,iaar or'1bp , r'ia'nn'eer de scheidsrechter eens een: f out
óf misschien trtree fguie4 zar ,aÉen'j .aàn frri5gt hij naar zijn hooftt geslingertl -

van vat ëen... . .'.'. .. , wqt een kgverr":lirat haalt dic vent ' in 'ziin hoofdl die
kerel ziet er! ,eer, rlietE van, het lren,dd epelre6els niet eens en 8a zo$a.af
door. Laten rrij deze man accepteren zoale hij ls, 'zöals hij probeert het spel .
op een eerlijke nanier te leidenrdoen uij tlit, tlan zal hij als een tevreden
meno naar huis gaan en lreer Saarne bii ons t
U ziet het welr tle scheidsreuhter loofit niet

eru8konen.
alti j tl in het zw att .

6..

a. bogisch

' _; '..



PROFIDI§CHETS VÀN A3

Dit schrijven is een ieteje overalreven stulr werk, wel tlat jullie aIÈ eenl. --
vi jftle ,Èie! .aan q9i q.qgqq,,Yan" ons A;junio.rBn .bestand, al§ ,een Eoort "buf for.L -l
rnoe,ten,;{ungqreq.. net _tl'1ee ,gelektí.g .elftqlIqn''b.oven ons ren' tlee rraarop, r*o i-
neerkijken. Dat is een onl;ochenbaqr fqit! trlaar on ons daar'tucsen te hand-
haven of liever gezegd rnet vlag en nimpel boven uit zien te steken i6 ee!
opdracht! ! ! ! ! l/at bij ons nog gaat neespreken en dat nog een voornaam punt "

aan is wel , dat .wij r

enne.r6..Fi j,uitstokl,.
is,ook,, ruaar jultric nrtt, !e, Iicht aan voorbij; mogen g
ontler het toezientl ro.pE.I?n .oqzé, troutre,r sqppqr,tellEi i'..k
rlie zich zonilagrs bij Lens komen verpozenr goed voetbal.; di€neq, voorgeschoteld
t'e krijgen, claar hebben ze recht op, tlie Echare!l !! Daar de andere 7 elftal-
Ien op ale voor hen on6unstige tijd aantreden, zal er over A 3 gepraat trorileh.
Zodoentle qa6 e,r. Bexust. nel een beetjer-peper. en, zout.aan .worden. .toegëvoe6d " r

om het aanzien : v,an. ons udetbal voo4 hen,'.-s.antrekke1i jk rte. mahen t !. Dqai .zi jn
julIie het toch mee eens,niet .rqaar ???? Naar mijn heilige overtui8ing is
dat mogelijl< r,rant jullie hebben de capaciteiten, dat 6taat als een paal bo-
ven r.rater en dat r*eet iedereen bij Lensr het is een echte Lens-ploeg die
ne i,rl.ggen, jaren ,géhad hebbenl !. Hope.ntle' alat. aah het .ei4de.r:van .hdtj;Eeizoen .

ons een fraaie L4utueikrà.ns wórdt -omBèhangen rj. Èan. dat ze. onB,qèÉ cchaal met
citroenen moeten aanbieden, maar dat. ligt aan jullie zelf. Een trainer staat
ter ul'/er beschilÍkin6! Vri jtlag rs-avonde van 8 - 9.3O uur. Ook voor TheorFrans
iien6, l,larcel en hoe tlie anderen ook mo6en hetenr vJarm aanbevolen! I i
Tot slo-t,rrtil ilr nog.ieen li.Ie,ine,.,variatie r,taken .op het..hoekrÍèrk wat'onlangs , '.
verschenen iq1:., ttStiet.,,utt eHtal:'omhoog .tussdn .de .concurentietr 'sn kóm naar"'"
de training t+ant in een pui.ke.,condit ie beleef je het raeeet van d'ie 'goede
cfr edcle voetbnlsport.

F.

Pit0cR.íriri.lÀ JUN iiEN,

Zond.a6 7 eept. 1975
' .ilF

,é""i

;:,.i t, '-.rl -' '

'l' ' l.::

._í

12.O0 uur Lens 3

Zaterdqg ,6,.sept.

ÀDO 5
' ..".c.lii.l

v3

1975
1

em
2

t:. V
G

/2v
t4
16
16
15
15
16
13
1E
13
73
73
73

15.00 uur Lens 1
.OO uur
.30 uur
.15 ïur
.OO uur
.OO uur
.15 uur
.45 uur
.0-O,..uur.
.45 uur
.45 uur Gona 7
.45 uur Lens 13
.45 uur Lens 15

Iloekse 3oys 2 - LenÉ 2
Lens 4 S.V. r35

e. iier.r{e ?.- *..,. :,.Lens. 5'''
VUC 7 .3 "r, i,rrrr,..Lens.' 6,r"
Lens 7 . ,,ri,-.'iitl§ti 6,.
Quick-Steps 5 - Lens I
GIIS I - Lens 9

lens 1O .: .,'. r.;Lyra 1O
Lëns 11 -1,RYC .1,o..

ir:F. Lèns. :12 1

- RVC 72
- i{vv 10

r.i . r.i - i{!]SH,,"."
.Sportp.Harwichweg H.v.HolIand

., Vredenburchtíe9..1O5
. ' .Het. . 

iileine ,.I-,oo,,.)V2
' I,li jl(erklaan
. Erasmusweg

,, i.. I I

'i ,'.1, t

l,)

v2'v3
i;1'. '

AFSCIiIiIJVDN: .,..;.I

Schriftelijk: voor yriij tlagavond

TelefonÍsch: vrijtlagavond tussen 18.OO en

". 't't.,,tr gende BevatrIen).yosr: . :.i. i .",,
A-klassere bÉj .dJrr'; N,.Osse,, - I ,' '',""f,eI.
B-l(lassers bij dhr. iJ.,,I(outtenhoven " TeI.
C-klassers bij dhr. C.v.tl. Hulst TeI.
In noodgevallen kunnen tle junioren nog op
11.O0 uus,afbellen;Dij, dlr,{. ,.I.C.,,Hop :IeI .
AFKEURINGEN :,,,' ipe. junioren rnoetèÍI .bi j .slech
afkeuringsl i j sten raadplegen. Íelefonische

i[8-r OO uur bij alhr.J.C.Hop ,r.v.l'iooklaan 317
Rijswijk

18.45 uur (uitsluitend in drin-.,.:i-

6o .2O..9O' (Lens 1 È,/P , 5.) . ' .

29 19 91 (Lens, 6 t/n tO)) :'
2s 07 OZ (Lens 11 t/m 15 )

zaterdagochtend tuseen 10.30 en
.94 47 59 .i i..i.r::; '. ,
te r*e-ereomBtantligheden Eteed§ ile
infornalries worden hierover

niet verstreht..

7.



OPSTELLINGÏJI,I :

A. i{op, Irl. ileyÀeó'i.L.
-t : lil,. t.

Lens 2 ::' ' '': 't'".,t' '

I(oning', O. 'Borst,
.LeitleÍr :.J: Zoet-

. Perreyrr, R. v.d.:Laan1 R.v.Noort,
A. l s-Gravèndijh, 'A.viK1eef 

i P.v.RIjn 2r '

,l j. I

J. ÀItena,' 'J. Àpperiöo, G.!3loksi
J. Lausbèr6,'R.V;Luxenburg, A.tlu
SameÀkomst : 1Z'. 30; uÍr Lens - ' ''

"i: ') l'
Iren6'ó
ffiil'I5n (zx)', Rjcuit,. R
J. de rlaal', ?.lJouter6,,C

' .ii '_i ' "
:. Ít.i, i .

Lens 4 :'I ... 'r [,; - -'

J.BrOchard, J.r; §nonger r' il.v. Gastel, R
Ideí, C:Schenkels ! E.v. Luxemburg ,

i{of man,

.Hèenskerkt J.iloutschiltl Ii.Janeenr, P;de l(roo;r,

.Lipàan;; J.Tettero, R.San<leie, J;iiíi jngaartle . .:

)" ' ,i ' . l,iÍíder: F.Flumane ,. .

A.v.liarehl) A.tustenhouwer, i:.P
J. Hollirikt lA.Rèeeintr, T.Prins,

il ':-', ; .' '., ,1. '-, :

eperkamp r
'H 

. Ruyter,,;:. :.,

R.Leyn, F.Kortekaasr: R.lloppenbrouuer,
iJ.Ileynen (2x), JjIielsch. ,.

Leider: B.osse .,.. , .''. .r
Ir,rri . ; ..1

Lens 5

Lene 7
i7ffio r (2x), :t.Bon, JrRiemen
R.u.llijngaarden, iI.VaIentin, R

'.rit.,,.i ..,. . .,: ,r ,j...

,.:.-,.
F.3auman,'iI.Thielsch 028*, c.v.lijk rc. v. ileek

iïessels, R. v. Vierssen, I4. v. Baggtim, iÍ.Heynèn (2x
Leider: . .J ,i.'leulenan : '. 

. .,. - ,.., .

.,:.1
I,'Iiter Laare r

,..'..,
A.v.d.i4eyErj'r';J.v jtl. liijèr 'J.ir.rdJlrel, rl..v.Leéden; R.v.d.Boogaartt,.H.ilu[benr,
A. I(oevdetdr,'E.Dr.tltaartr: IÈ,1ZetB, F.ALbIae, A.. Gortlijnf li.Groenewègen r;

Samenkomst:'"15.45 Éur Ijens' .'." :. '-. Lei.drii: F.Flumane ,,. rri ,,. .,

, : ',:,.i ., í rii.l!' -rl. .
Lens B 1 6
.vd.VaIkr T.v.Luxenburg, R.Noordeloos, iÍ.Frantzen, P.Leliveld, À.Overgauw,
.Huis, P.Valkenburg! D.Pronkl P.Brochards Ií.v.Zweden, H.du Chatinier.. 

.
arsenkomst: 14.00 uur ,Lens Leitler: Th. tloefnagel

A
U

s

I
)

Lens 8
iïlkÏe"f , Ii.Erkelens rrltl.Hoppenbróuuer
H.Planken, R.Raaphorst, F.tlósr' [;King,
§anenkomet: 15.15 uur Lens

: :l'., ',,

Lens 9 .,.i::
T. Hoo6eveen, J.Franhen, F.Verbarendser'S.I(raiBerr J.Prins, ir.LucaËBen,À r Roverg i
S.Theunissen, I{.Zonnevelil, J.I(ok, R.AlIbIae, T,.v.d.Tol :i.".-
saÍ0enkomst:12.45uurLenE,..:'.,..''...':..Lei'dor|.J.v.d.Tol

Lens 1O

, H.lloutnan , A.de Jong;
R. Duyndan rr;E.I(ouderer. Leidèr: ir.Bounan

R. tle Haan, l.Plugge, J.Vogel, E.Franke, it.Driessen, D. v. al.Linale tR.Raaphorst,il. Re_uvekanp, K.Sanders, L.v.AndèI, J.Dlzernan (2x), N.N. i.--:... .rrii..l .,i... ,- .. i.i,.., i .Lëialer.: ,F,!._ de l.,Ieij4 1...,:. i :.

.,:, i.. ;, j

Lens C<''11 r'r ''rr', l,i{,j -., ir, ::,. iitt.'., :r .i,! :,1
L. JanÍnaat, R.v.tl. Hoek, il. Groen, il.LoverikËr; FtLekahenar. it. it1ok6, R.l.lichele,
F.Rens, Ii.Tjjn-Ab.Jod, P.rScholtèe jII.v;d..' N,ieuyenhuÍzen; it...de 3oer.
Samenkonst:it1s.0d\.irubEene,:'.,.'r.:1...Leitler:,.P.vd.steen.i,.: :,. .'.. I'i .; , i,: ,:. ..,. ,t .,. .. ...; ..i.. ., ; :

Lens 12i" rlii.i I ri ;i.-.ti . r,.,i.,r . .::,.. r-.: ..,: ..:,
Éïffifgum, !l.Leyn, C. Cilenkircheri, ,M'.Veenman', Irl..Rad,, .I1.Í.Zwol1 I.{. !,ieerman,
P.Tourvr'P. dèr'Gt'b;öt r l.l.'ttutgerB, ..F.íEoIlènaars, .O. rl(öneman,,P; de BruiB, _

li"v.Errol ài.è-,boH ,Léns.1?, | ..r...r .:. .. :,..r,.. u r :.. i: ,:. ,,... ,-'

Sanenkomst: 13.OO uur Lens Leider: R.Hoefnagel -,i,.... -"

zie verder pag. I
..,8*



Lens 13
Tiffies, il.v.Ruyven, ri. Fronbergr Ii.Goedhuysr l,Í. Lustenhouruer, P.I(ro1,

R.iiaaphorst, J.§chipperen, J.Chr.Verneulenr. ilrDuyvesteynr -R.Railemalert
J.illzerman zie ook ,9": ,9 

,
Leider: J.Vogel

J . : :ri)rl ..

Lens 15
ffiàito.tr rt. ale Ilaas, il. I(tiibn ' ,,. !'ranken, 'lri.lliemen' i?.H.iÍaeoernan"
I,i.t/indr it. Ginberg, .R. v. Sergenhene8ouwen r F.DuIlaart, I.v.d.Er'ran1, -B.Vestert
?. líanieri : ' ' .' ..'." :-' Leider: N.N.. ' .r' ,. -. .'.t -.. \i -,_ ..-r:.

BIJ HiiT BIJGIN VAt{ DL I(OI'iPETI'fID I . :'r" r'' ; ' '" ;,. '. . i.:.

Iri. ,J i lmer ,

jullie speciale aanilacht voor de volgeiide punten:
n.l. Í,riSt ne.er alle el'fj'1e' BËrl'àar dezé : LenErevue,r',-Vo l8ende veek Saan -'lv i j

talIen publiceren. Dit ial eens per-3 ,uiekè4 per klqèse .gebeuren

'',@n,nieutrvoetbat.seizoen'voor.4etleur:§t.1etl
I'lei goede moetl Saan. rvi j aan een nieurr'e, 11edstri. jder.rreeke beginnen en lvi i
hopen van veel spannenà", iporti"rr" ,réd"tri;dei (zonaLr a1-te veel 'dficeril "'
ringen) te kunnen genÍeten. Bi-.| het ene elftal ie de preetatie en bii het
andËre dé vrnï e,t i j àsbestpding Éet.belangr'i jlcste.. Vooróp.etaat gchtdr,: dat"':')
arres tot,à.t"na ,à.r xomdï l"-,t et- sporii;ve'vlak. ijageri jke -woiden lii ar
teveel geltoàf ronte,ertl mèt a8ressiviteit, laat qit 'cgs op de- sportvelilen
bespaaià tiijven., ilet itit sireven voor.ogen rrenaen uii alle efftallen veel
s"f.À.s:en geíoègens in het nierit e seizoen. .. . t: i .; .: ., ... : r.

.,:.",1 ,. .. i , .' - .: i ... :.,, , ,j:Ë:ïbfe {qniors:lke+qiq§ie ..'
.\

Om misverstanden en noeilijkheden te voorkomen vraagt de juniorànÈominiÀÈ ie

2e Bij verhinilering Ís ïen verplÍcht af te bellen of te sph.ii Jven.. rï9C-
blijven zonder kennis evl.n ruordt geatraft met 2 extra're§erve- baiiiren.
Bij herhaling volgt uitsluiting. -'

Àfschri vi in .tlringende 6evallen, t16q dit. op, .vriitla8pvqp en ln ""en:.
tertlaBmorgen. V,qpr..alle alde.rej .99val'len

i.)

I E

t.

3e

4e

d

uiterste i.nootlzàal( ilo8 op 
. 
za

men verplicht 1O' dagen rtevoren echriftelijk af te schrijleli.l r
Op vr ij tlagavontl afbeileh voor'feestjes, ca;qping Atc. wortltr nu d; kdd-
petitie begint, niet meer geaccepteertl en wordt bestraft uret 2 extra
reservebsuntënj':i,'
Bij thu i 6wbllsl!,r:!!Ilen dient 'nen.15 minuten qoor àànvang

.. Í r,r,
àe 'teatËtii jdvan

àanruezie te zijn. (,tedzi j antlers Btaat aangegevén)..
Bi
zljn.

È,

uitrvetlstri den dient jEen op. ti.jd .bij het aangegeveh veràaóelpunt te

5e Afvi kende s oÍtrkledin is"verbotlenr: :6VeriaIs ,To.\en,Yo.pI, 
de wetlstri iilp-;:':Y ";'

6e

PROGRhlll.:iA PUPILLEH ÈN riiiLPEN

ti jden6 ale ru6t,:ën- in.dè ,klee
Bier drinken iÉ.'v€iqaf dè wetrp
ie dit uiteraard voor tlè wede

dkamers. : ...
en ten aIIe tijtlen verbóhËrr;'rroót A-klaèsers
tri jtl verboden (eigelijk overbodig dit te

moeten mettedelen).
Bij strafzaken (graa6 zo weini6, r,rogeli jk) noet de betreffende speler -en . .

Ieíder-i ts-maahdàÉsraionde_ voor.de strafkonrrisFie lrerechiinP.n. {" kriigt'-'-
dan tle gele6enheid alles nog eens. mondeli"s. tóe, f9 lichtent iraàrna de . '

strafmaat bepaaicl enials'advies naar dé iiN'f3 gestuurd zal .{orden'
' 't: ' I

i. '.-rt i:

1

\
Ir.,-'.1:,....

. l'rt.'.- -,

PUPILLEN'
ZaterdaA 6 §ept. 1975

12.45 uur Lene 1" "'-'
11.00 uur Duno 1
12.45,uur I,q"F .3
1o.oo uur.ora4je .ql1qy ?
10.45 uur Lens 5

v1
Iigr.Nolenslaan
v2

- 'Í$chinuiéIrieg

- vddl
- Len6'É)
- Gona 2
r 'ï,'eís 4
-,vÖs 5'

. :!.

,,..,,.119,ii."q:1,,pug- 10

v'2
1: t:)



'.i,...- , ,' .

ITDLPEN .r;rj:; : '- ' .
Eaterdae 6 sept. 19?5 . I 'r:..r,.

11.45 uur
11.45 uur,

Scheveningen 1
Lens 2

- Lens 1 Houtrustt*eg
-iiijewijlÉ2V2..

.íiFSCiI ITIJVÏI.IGEN :
Íichrifteliik voor vri.i daaíivdnd 18.30 uur b

TeLefonisch: vri jdagavond tussen 18.45 en
L. i(oning Tel. 39 L? +7

oPSTDLLINGEN:i, j,,

Lens P 1-'.,; ',. .i
iÍlïl Ï.rs, R. tle"Jon6,
E. Va}€ntin , rii... . Heemslter
Samedltdmst : 12 .15 uur.:iie

Len6 P 2 i.
I. i(affai ErPerreynr D.B
C.Bergmans, it. Kanis r .R.
§amenkomst:' 1Or 15 uur Le

., 1j
Lens P 3
H: DiemeI , l'l.Schobbel ,Arliaasl
i!. Djojooetomo, tl.v.Reeunijk1
Sàurerikonist: 12. 15 uur Lens .: .

P. ilind ( r(
LenÉ :P 4

) , D. Assenberg r l:l
.:,':R.Soebartà.;,. il. i.attenrl E.v

Sànierikomst i 9.15 uur ;Lens,

i' L..' ,r,i | , 1:, ,

Lens P 5 -,
ffiiilE,.e.q,,
À.v.BIitt'erewi
Samenkonst: 10

ij alhr.J.C.flop Dr.v.l,iooklaan 317
,. iti jsrri jk.

19.30 uur bij

en no6 9p zat erdasochtenil af- 
.

' i': 
,-.; ir ,

'" alhr..
In noàdgevallen kunnen tte pupillen en r'relp
bellen. TeI. 66 13 14 klubBebouw.,..

f ,. ,.... ,. r.. , ;i. ; ..i: ,,.,

woralen. gèhàntteltl: Voor de thuisyedstri jden nroet
gebaatlplee§tli zi jn de .wedstri jtten van l,g.ns ,11t .

Eaan ook tle pupillen en trelpen wedstrijden op o
voor de uitwëdstrijtlen mag in dat geval telefon
of hun wedstrijden doorgaarL err vrel zatertlagocht

AFI(EUTTINGEN,:
3ij sleeh.te' neereomstandigheden ZIÍI AFI(EUÀINGSL t.lÀt aan noet als Íorgt ' '

tle juniorenlijst trorden
i3 en. 15 àóedgekeurd, dan '
hs veld àoor. uitÀtuitend "'
isch - r'lortlen geinformeerdl 'r '

entl tel. 66 1b 14 Iilub8ebouw.

..:
. , -. :.

',':'i. Odenkirchen, il.iotpa, I?.§ro eri:,' L. v;'itilih r'...Ïc
kr, il.v..d. Hoek, E.ilykglhof , t'l.v.Atlriétiem.'. '

ns:. . Leidér: -ila4s Zoun .'' l

Zie ii oensdagnri dalagÈlub. '. ,' . ' -i:'r " "

oe lhour.rer, V. Veennran, it. HouweI ing i iÍ. v.I'le 1zèn r"

de Kroon, C.tl.oefna§el.r;J.v.d.Hoff ! P. v. i'Jaren
ns . , Leider: Liartin Reuver : .

Zie iioenstlq6middagklub .) ;

3.DFiessen.r .l.i.Bo4, l.i.v.d.Ëo'o5aà tlrE.v.Ziilt
J.v.1,las§eorr. É.Frairkèn, I'1.y.d'.ilalIeh' -l' -.,.

. L,"ide": Frans )iss'eltldrP ''"
zie iÍotinstla§mi tldagikiub '':. -: -'-i . 

i: j 
---. '

. u ocic, A.v.Gorp j. n.ueiu'öoilrJ.'Jdlff ,'-L.pche|..tinga, n.v.d.Ber[ 
.' ' 

Lei tler; .lan v. Gast dt " '

'tioànstlagmitl,tlagklub ' ,,,.,, ,, I ,

: ... 
,

Proirkp t

,Foot, H

,§a{r ten,

'oL 
e

,i, 
,

aatlgrae, tr.;urcksen' i!.Ilàffner, É.Vos, ï.fianke4 A.I(öi<e1

flr,E;Jager,t.l.v.Veen,[i.v.iioutlt-.l,.-
. 15 uur Len6 Le itler; Iiees -§chénket-e : '

Zie ijo enstlagni dda6klub \
Lens lÍ 1 "-
Fffiïïr r D.limmeilaan, A'I(uiper, o'ltoos! E ''t'/arnenhoven t A'f jin-Asjoe;
R.Deklcer, it.v.tl.lleytlen, J.',/asserman, D.Coret, I'i.v.'Velzenr l'l.Zaalbergr

'' . Zie i; oensdagnitldagklub

ffilll"nooien, n.craus, ',1,i. i'iorlenan I li.iloelemi j, L.v.Leeurrren, F.Ii.g.rtene,
J. Rienen, Il.Vreesrzijlt, À.'Frankenr Th.'Plugr ii. v. d.Boo6aardt ' I{.ÍIaEr 

,

A.v.tl" Hoeven
Sanenkomet: 11.15 uur Lens l' . 'r lleÍder: Peter v' i'lljn

Zie iJoensdagnódilaglclub

zie verd.er pa6. 11
10'



Van de spelers die niet o,rsesteld staan, zijn tle vereiste papieren nog niet
teruggekomen van de i(.ii.v.3. zodra tleze aangekornen zijn uorden ile spelere
rreer op6esteld.

Zie iÍoensdagmidtlagklub

iJoenstlag 10 september aanvang 14.O0 uur begint onze lÍoensdagnialtlaBhlub.

AIIe pupillen en ríelpen torden die miditag veruacht. Ook bij slecht weer.

Nadere gegevenEi vinden jullie in tle vol ende Lens-revue.

Dr is een aantal leden dat hun hontributie t,/ru 3O septemb6r 1975 nog niet
heeft voldaan. Deze leden tlienen er rtel rekening mee te houtlen, dat er eintl
september rreer een wanbetalerslijst wordt gepubliceerrl. Degenen die hierop
voorltomen r,rorden niet néer opgesteld, totd,aX ze hun volledige jaarhontributie
hebben voltlaan. 

!

§TRANDLOOP 
I

Zaterdag 6 septer,rber organiseert de llaag§e Politie een Etrandloop over
5 en 10 hm.
De start is om 13.00 u
Deelneraers tlie tle afst
4O ninuten; 1O km. bin
trinactie een herinner

i

ur bij tle wandelpier in .Scheveningen.
and aileggen binnen tle gesteltle lir'riet ( 5 km binnen
nen ?O rninuten ) ontvangen ale herinnering aan tleze
ingsvaantje en een kleurriike politiepoEter.

anderhalf uur vooí de start op de Pronenade nabij de
evoren bij het bureau Voorlichting van de Haagse
ae tlonchyplein 19 alhier (ti5dene de kantooruren).

i

Inschri vinAen: Vanaf
wandelpier of Saarne t
PoIitie, Burgemeester

Dee lnemerspr i jÉ: f 2t--
I(Ie ettge le8enhe i d: is niet beschihbaar. Ín het Politi
lEunnen de deelnemers waardevolle voorrverpen tijdelii
het notlige toezicht tuortlt zorggedragen. t

I

eP
ki

osthuis Palacestraat
n bevaring geven. Voor .'

Demonstratie: van 12.00 tot 12.45 uur geeft het stranddetachement van de
Haagse iJolitie een reddingsdemonstratie in samenr'rer king met de vrijwi llige
reddingsbri6ade "

17.

I

'i

't
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iIEVUT}
tbalvereni

'i.r
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ekblad an de IN Leni en §n I
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OFFICIELD , t\lEI)EDdL

In ilallbtage:,. ',

R. Lent2 26-4-1968 .Jovenràde 27, Den Haag zs'tl
il.J.v.d.Uerve 30-4-1964 I'leppelratle 185 Den Haag
T.S. v.d.iicrve 29-10-1965 Èleppelrade 185 Den Haa6

Nieuwe lede

87
67 52 20'
67 52 20

-_:.::.

- rrbs. j'
,.1 16'0 L
/1.167 'À

-1162 R

-P. Voorduin 12-8- 19
. Huisnan 16- 12-1963
.H. BI iehendaal .trS:-5

. tí.v. d. Zi j den 17-2-1

.J. Tettero 8-5-1967

Pp",..rlË ..i. .r , .:
Ingekoncn .stqk\en .qni qed€qolingen
Vastptclling van de nptulcn- van d
màandag, 2i psí ig?6: 'Í*;í
Èlededeling van de benoening in de
Behandeling van hct algenene jaar
konr,rissies over het vcreni6in6Àj a

62 Hertenrade 179 bcn. Haa6 29 2P 96
Hertcnrado 5 Den Haag

-1964 Lcyweg 571 Den Haag 67 58 62
964 Loosduinsekatle 633 Den tlaag 68 62
Su2annaland 110 -Den Haag 85 4O O1- 1163 L'l

- 1164 R . I(Iijberg 9-9-1960 ï,lelie.titokelaan 2394 Den Haa[ 67. 44 29
jl . .',.." .

ALGEPIENE VEf(GADEttING

Voor de Algemene ve"goa"qin!. 'aie," ip, 29 septer'rber a . a . on 22. OO uur in
ons klubge!,ouw. wordt gehouden is. ile voJgende a6end.* vastgeeteld:

I

7

d

7._.ltondvrapg i . . .

8. Sluiting.
De jaarverslagen !
da6 29 septenrber
verkri jgbaar.

e A. Y. r welke r+erd Eehoutlen
, ,I i:j

konr,rissies.'
vei'slag en dc jaarverslagen
ar 19?'4,/ 7g?Íi r" '

I
5

op

van de

;Í'

6. Behandeling van.het f inanciële, o.vrerzicht
79?4/79?5 _ . t- . .: . .. .. . i,... r;.

de notulen,' het f idànciëIe over',zicht ,ziir-r vanaf npèn-
a.6. 20.OO ,r" ïoot bc langste I }enden in h'et klub6ebouw

j BESTUUR .- " ' r'

over het verenigingqjaar

LEN§ 1 HUJFT EUIRSTII PUNT TE Plil(IGN

*. Xeixes .l . '.. .1.-,1-O-O-2 2-0 il helnus --Lens is niet heIénaaI hetU

2. Papendrccht 1-1-0-0-2 3-1 spektahe Istuk aewor 4at
.Zwart 1-1iO-0-2 2-1 v:crwac'ht, uaa

ervan wa6

te terughoudenà.
voor spcgld.c,]Nn. bóider
ur k aIIe aanleiding

siaiiÉrbt(t(en. te

ded

5; 'DHS
6..DHL

3. B1
+'--4rc

14..

në-'- ---

I !.' '

1-0-1-O-1 1-1 ploegen

7. Góuda
s 

'. 
,qi

9. Nep
I,,fÈlilYE
tunus 1-O-1-O-1 1-1

I 1-O-1-O-1 1-1

1-O-1-O-1 1-1 voor Le4§.. natu lij
1-o-1-o-1 1-1 . voorzrchti6 uit-, de
1..i0-1-0-1.2- 2 gaan: {c, spe Iers oeten in ded a,8er-l

Yqoiafgaand g,an die strijd we I gedachte
hebbe n aan die d-z rin cleplaag,van'vgrig

10. Zvijndrecht, 1-O-1-O-1 1-1 jaar. Dat '.liIheIrruE anB6t rg opeieéia
11. Co^ l. r-.o-7-o-7 2-2 ,Ie<jk ninder logisch. AbnvaIIentl ging
12. H ion 1-0-O-1-O 1-2 het bij de Voorburgers wat aI t e traa8r
12. ,Hov 1-O-O-1-0 1-3 hetgeen nà'oc óen verdierlrile iq van 'de

EBOH 1-:O-0-1-d O-2 Lens-defensie, die geen du imbreed
! tt.i !ge8q-f ,. I?e rninder fi equen te -Lens-

aanvallen bIeken neer . Scvda.r in te houden.
n kreeg :qo qoed dchuterenrle U rt. Blans 'de

,6elegöntieidcNa- rqiq 2O miq -ute llet een raachtaI c uithaal v

'iié verder pag- 2

oltiok )ride 6core te openen.

1.

j. het vonnis..

u wè§ er

",. ! 
jl .



Een 1-2 kombinatie net de andere debutant Dick Hoogendorp ging eraan
vooraf i 'De'.laatste-.had. Len6 koit voo-r rugt op 2-O;thunnen zettent maar
de van tle lat terugspringende bal na cen inzet van LeóIie Hàzölzet kop; -"
te hij over. Na rust was het aI 6auw 1-1 Coor Reinier v.d.Vaartl ook a1
uit de-treerle Ii jn l:."{ondag .tifuèn Pópeni1-techt spoelt Lens tropelijk nat
lo6ser. De ex-hoof clklass er versloeg HOV net 3-1. tlet is nog te vioèg om-
ovgr. krachtsverhoud in6en tc praten. Xcrxes won thuis van EBOHT. terwijl
Blauw-Zwart verraste door uit van IIION te r,rinnen. Dc overiSe wedstrijden
eÍndigden geI i jk.

Nir.LD.lIJI( 2 - LENS 2 . O-4

De eerste puntcn voor het ttrcode ziin binnen. l4ct 4-O werd Naaklwijk te-
rugger,rezen. Zowel voor als na rust werd er tweenaal Seecoord. Na rust, vercl
Naaldwijk volkonen qfgetrccfd. ilcn leukrbe6in, nu volhouden en doorgaan.

tsi;,RDIDNST
T0IiscH0uríElt

Zaterdag rs sept.iozs's-ochtcnde: Hr.Hoíircnbrout*er

Is-nioaass: li::';"Ïà:i:l- ' ,'''''
llcvr.Sandifort

. t'ievr. Rienten '. . .' 1

ZondaA 14 6ciit.19?5 " ts-ochtonds: :Tinus, hr en nèvr.v.d.tloe[<i i 'í ra:ni(ldags: I'rans Íitraathof , ti.r. Bonr'mevÉ.v.noàrp,r
!)ric Landman , Linda, G.Duyvestein,

,. Eevr.v.Santen, bevr.llcrgenhcqeSouwen
Zatèrdag 2O sept.1975 is-ochten<ls': Hr.. iloppenLrrouwer !

T. <le l(oh
j t§-niddriBss Il r. Sandifort.' ': ' '-' : i ' Jos Keetrilan t i

' ' " i.lcvi. RÍcncn :

Zonda52o.sópt.rszs'ts-o,chtëndrs:,Tin'ud;'|PauIall.I'{arja,:,Rinirs-nicldags: íJ.Piichclsr nevr.v.Santenl trcvr.Ber6en-.

Bii eventuele vcrhinderinn bellen 67 81 56.:, ï
',i:,

ï
t,

TTIST U

- Dat rs-naandags C.Schgnkels, hr. Hoppcnbrouwer en J.v.d.I(naap de'rlbartt "',.
dienst verrichtcn. i

- Dat tlit clinsdags e;cclaan wordt door: T.Zilfthout, en rs-wocnsda6 door
Fr.Straathof en ir.v.Vclzen. donderdags rloor'[lr. en nevi.Bert.ens e!. rt. . . ] -.
/r.v.Velàeh cn vrijd6§É door de hr-. v.d. tol.

- Dat zíj dit, övèna 1e'4";;;;"""" "p:""i."a"À cn zonclag,"Seheel nELÀNGEÍ,o.'t§ :l
voorrrulírrveroniàing ciocir. | : .-

- Dat wlJ no§ nonEcir-ktrnnen gebruikon;. BcIt u evcn 67 81.'56.
- pat r,ei "eËr'st'o!' doèIpunt 

'iodr 
Lene í.. in rlc trvintiEstc. ninuut werd Senaaktl'.

- Dat de prijsoptidve vóhr cle keulten brinnen is. .:

-_.Dat iinnekL B!9n. Itbar'r <lienst ka'n' verrichtcn cndat zii in het ziekenhuie-'Lcyenbur6 
iÀ'ópgenoÉen. Beterschap;

- Dat srr nog,"6een u"r.-ioeÍt:À";;-h;ï;..: . ,.
- l"t à" Snrö 'Io.r< naeir uit g.Jorrn lxensen .bestaat die di.í uerl voór hun .,' . .ttplezicrrr Cocn'. Uoudt zc in ero.' lii r:

-pLtiai.nerj;ndéric6sen,bijLens,8aanrre.zigwas,-.
- Dat Cees van dèr Éuist irn:Jrndrea van der'sJilk op'3'oktoher in het huweliik'-^.

zul}en tretler; " itàË"pt i. van i7.45 -r19.oo.uur in zaal.rrons Huisrr I , ' ' 
.

Beatrijpetiaàt reó àiniér.'
- Dàt Hanieke eir, G_èràrd Oo ttoo6d verbliid' ziin rnet de Seboorte van een dochter.
- lat Ingà en /raà Vervaart :U gioetcn vanuit Spanje.
- llat l.li ek'e cn itirud U Sroeten vanuit Itulië. I ' r .

zie verder,, pa8.' 3

2.
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- Dat i(ees cn Toos Visser, itob ,en Iiit.ty. op 25 septecrber het 5O jari6 hu-" 
":welijksfcest gcdenken van hrr,'oudeis en 6rootoud.crs. Gelegenheirl tot ' "'

feliciteren van 1?"3O - 20.30 uur in de zaal van het Parochiehuis

- Dat op 15 ecptcnber' 1975 onze adverieorcler rrilloercenmagaz i; n ir.l'leiSerrr ' 
..

Reinkónstraal 65 tor gclèg'enheid van het 75 ;iarig jubileur,r een rtopen Hujisrl
zal houdcn.

- Dat Lcns 1 rrÍnnaatl is geworden van de Coor fle Haagse voetbalverenigi ng
Spoorwijk uit5eschrpvcn nederlaag serie.

Ii
È

'l'ocus
:': .-. i :,.

.t Hecft tr dat ook gelezcn van dic Hongaar tlie na elf iaar zrn oten kwijt 
-

gerièirit tc zijn clqzc .plot'6cling rueer terugkreeg toen hij naar een radio- :

verslag van een voetbalr+edstr i j cl zat tc luieteren? In al zrn opwincling riep
de Hongaar .plotse1in8 rrpirNirÏ.,'TrYtr en hij kon weer praten. PoL was neteen met
stonrheicl 6e;Iagdn. .r Stanley Brarcl schijnt het bij Feyenoorrl tekker tc doén.
Vorigc week speelde hij tenninste r.ret !'eyonoord-C tegen FC Den llaag. Stanley

en ucrelcl vol onbegrip Sing
las: Een vijfde v,riel aan

er opziet en neerkijkt oP
ag en winpel Íra tocvoc6in6
heclwat noèten stieteno. . '

oorzitter HanÉ 'van rler ltlei j

++++.VOOR U GITLIJI:DN III V0DTiJirL JE[i? ++++

speelde afgelopen seizoen nog in Lens B 1. i l!
voor P0[,, pp.cn toen hij dc profielschets'Van Ao

I de .rragcn è!r 6irf f er, cliè als' ceh paal bo'ven rvat
an(lerc eiftallen en .rlaarr'tegclijkerti jd net vI
van zc.ut cn, rieper bovenuit steckt. FIu'za} no6

' + In een in'tervicw iii'Hct i:inneirhof boiduurt v
door op-'tict'boek Stiet.'IIij '/raagt zich af of de gebeurtenisseí zo snel
zijn-6egaari dat cle tedën wà.t uit het oog ziin verloren. Ze nocten no8 rfen-
rrcÀ oo. het eerste-klàb niveau en daartin is het ni6schien beter die pooitie
'nog wflt.àd. coqsolideren. HoevroI....;,hct eerstvolgende sportievè doel is'
volgens Haís dà Àobf rlhlaose. + Trainer.i{in Ànderiessen schotst in clczelf de

krppt, hgt-.vpr ige seizoen: In het begin'Iiep het.goed, daarna terugvàlr Ínaar-'

aan hei siot no6 redèIi.Stt tcrcclrtgckoneg ' D;.! seizoen ha6- van hem op de- '

zelfde riranier verlopcn, ars de.tcru6vai r,raar achterwàge bliift! onie trai-
ner.lhccft ti.idens rlc ocfenperiod.e cen aantal sportieve punten ontdekt waar-
mee .híj. crg,gelulikig is (l) en bestuit'net..àe voorspelling dat LENS in de
kop6roep àaI 'ridö draa ien . +'Verschillende ochiijvers hebben de afgelopon
yeËèn in,dc'Lcnsrevue opger'ocpen -"ot sportief .edrag. liaaronn roepen we clit
jaar niet uit tot Het Jaar Van't1e SchcidÈrechter? Of r*aarom loóft het be-
itrur' 8"u., sportivitcitspriis uit voor het rneest sport ieve ' Lense lftal , of ''
voor dà speier'àie tret liefste wa. voor een .cheidsrechter? Een andere
nogetijkh;id.is spelers die een tegenstander net noord of dÍiad onheus I

UoÏngoiA hebben ';e verplicht..t .,o ifloop van dc rÍcdslriid'die tegenstander
eci konsu,. rpt iè aan tc .bieCbn. + Een Linburgs.e relatie liet POL een stukje
I,-zen in hei Dagbiad voor Noord-Linbu;.13; Een 5esprekje mct Harrie lleijnent
u weet yel de lièveling van het Zuide!.parkpub liek die nu als anateur Sport-

' club lrene aàrrvoert. Dn SC Irene is wcer de oucle ltlub van Lrick Hoogendorp..
. Harríe vertclt doodteuk clat Irenc 6oaltjcsdief Dick Hoogondorp i6 kwiit-

geraakt ornrlie.àie daar Den"Haag io vcrhr'.isdr !,aar hij de kleuren.Van de

àcrste hlasser VIug cn SncI (?).zai veicleiligen. Erg'janner, orndat D_ick.in
14 wedstrijden 3O doclptinten hatl" wcten, tc scgrcn. Nour hier in Den Haag -'
zijrl::w.e mct ,de helft or:k al. cl ili tevrctlcn' + POL groet U"+ 

.

Í

^ .'..( i.'

++iÍic..niet. de 'ibnflitie 'heéÏt or,t zelf tcgcn een baI te 'trappen, behoeft
niet verloicn te 6aan vooi' dc voetba.Isport., 

" 
I-'len lcan no6 op. velc nanieren

blijven neàewórtàir; Bijvobibèolil als schcirlbrechtèi, raal' öok als hom-

nissielicl of bcstuurslid van een ltlub of ,íl,fdclin8. Dlaar er ziin grenzen'
Er kont een noÈcnt, waarop ión6eren het noetcn overneneno lle kenne de

hlacht, dat er geen 3ongc:'en lilaar staan, cloch het is een klacht, die we

niei; erkennen. Sons zal ncn ci/cn noetcn zoekenr naar ze zijn er rvel' '

ÀIdus dc llcei' Henk van dcr tÍerff "

zie ver,rlcr pa8. 4
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W NOOT: Ik ben het in principc not deze uitspraak wel eens. Geluklcig ie
LenS ccn vereni6ing net vrij vcel jong kaclcr" Niet ÍJag worden vergeten
dat de jeugd te6enwoordig lang blijft cloorstuderen, hetgeen toch rtre I een
belenneriqg kar1..zi.jn, r .,r
++ ï:.. Arl van Ínmeqe.p. heeft.h"g.t feit hertlacht dat hi j vÍjftig jaar ^spoft- . ' 'journalistich borlfcqï.. Uaar'hc'oft hij cen bo,ek ovcr 6es-chrevcn. pe .titàf '

is rrGouden VoetËai5 àrenrr ,, iJe"Ëebben'dad boeË 6elezen en Ée krinneÈ het zon: l'dcr voorbchoud..prÍ jzon.als eon intcrcssant boelq ovcr talrijkc voetbalzakèn1 :'
die rve.ql..kenrleri accË.ooqr r.rirÍdet van'<lit boel( weer'tot''nieurv leïen kwànen. '
oc zcLiioíoaoàtui.à, 'dïe ei: van ti.;a tot tijtl uit sjireekï, is nici stoíend. "
N00T:iirisa}ti]d,rye1'wataantcncrkcnopcenboekwerk,
++ Balt Hoogduin bclicht het afscheid op 77 jarige leeff,ijd van de heer ' '
Cees Roer,r al6 voorzitter van V.U.C. en clat nà 21 jaar trour*e'clienst.
NOOT: iou r,ren de hecr Roen ook uit piöteit hebben laten zitten? of behoort
hij tot Cc uitzondoringen, de zogena&nde rrouwe taaienrr, die no6 nidden in
het voetballeven staan, zoals zo fijntjes op b1z. 3 van V.iÍ. Btaat geschre-
ven. Het 6rtikcl van.Bart lfoogctu.in laàt gelukkig andgre taal horen.

++ SIK ++ ,

-.-= z,o .,I|lri;iR "i{1iT LossD' íJptiEi iING!)N-===

--Hecft U íich-:nu het v'octba}. seizoen is begonnen- wel eene gergaliseerd
hoeveel r+erk eÍ.iloor èen aantal neder+erhers is verzet on,.al.Ies weer zonder
a] te veel haperi.n6cn tc latcn verlopen'? IIoorAe U ook tot cen yan dic ne-
derrerkersrr dan dank nanèns LcnS! t,Jas U tot nu toe.nog nie.t in staat iets.
extrars te doeh óï ver6at Uirrich te melden? Dr liggen nog"Jegio takcn op
U te r+abhtbn " TeIi 39.86.94 is 6et1uk1i6 en vril graag.uw naan noterenr
-- De LensicVue heeft bok wect ecn nicuw jasje. Danlc z.ij onze advertccr-
defs ook nu rÍeer zbndcr aI. to 'roel kosten voor LenS een keurige onslag
worden' Eehàakt.i D€rnkt ,U ,ook ecnb bi j urv inkopen .aan clezc ad.verteerqerB.
ZÍj hebben. t-.r =ccht op;'
-* De INVB heeft 250 aanneldingcir gekregen op:hun verzoek on thuiswerkers.
Het wiis 'ongeloof Ii jhr'rdat harjdcn ze àooit vcn acht. :

-- Onze sccretaris wildc, dat hi;j dit.ook kon zqggen.
-- Interbssc vUétbblbport bij iieugd :qerdvri jnt. Ledenaantal lOrlVB ,liep net
tienduizend terug" Dc hèer Jo.van l,lar.Ie is van liqnihgf dat spelverruging
niet als ooizaak r:a5 worrlen g€zien! hocÍ{el dit toch nic.t over hct hoofd
nag wordcn $czicrl" Voo:'trlurend.e atr6st. voor b.lessures kan nu eennae.I niet

-- Trouwe lezers''ïan }let Binnenhbf hbbben de naari van LenS no5al e.ens in
de kran{ gezierie Ué'I f's ebn foto van de vobrzittex bij;een :artikel. over de
prcstatie- en recrcatió'efort 'dat..beSluit net de opnerking: .tl/tch, je kunt
no6 zo praten'óvcr recrèatiu en prestatie, ovcr hct verschi,I cn weot Ík
niet r'rít j vocr ni'j etaat vast Oat in rle eport iedereen prestatie vcrlangt.
AIs je het vèId in stapt wil,je die bal toch in het,doel schoppen, ook aI
,routbol 'rj'ë, allccí naar voor.: Jjc plezierrr aldus .cjnze voorzitter" i , i

-- Ook rllim ".írÍidcr icès eil hccft zi jn'zegje lreer g,e ze7ö,. Ik ben benieuwd of , ,

zijn ze§J:e (prognose) -Iekker necdraaien'.in cleltop- uitkont... t. 1 ;

-- Heeft-ri Zich'À1 'aaÀ6cneltl voor eori van tle sch e irlsrc chterscursussen?.
IloB niet? In'oris kïubgcbouw .krint U do aanvangedata van deze cursusben te ..
weten kdÍaen. 'I(i jkt U naar .ccns tol) .het ' nedctlc I ingenbord o i , ... - ,.
-- llet Binnehhöf i.b '.rveei" igestart,.lret rle rubriok T|CLUIiBLADDRENlt, 

. waarin . ,.,
vori6 oeizoon zoveel aand.icht àanlde lege paB:nars:in die clubbladeren ..
werd besteed. ',Jel n.r, 6oed voo:bee1d doet 6oed vol8en. In de Sporttribune
van naandag 1 scpienber vcrnd ili zoHaar twee volkoncn blanke paginars. Zo 1

zie je, da'- zclfs Lrij ccn zo uitcrrnate rieskundige iedaktie zo iets'no6
kan voorhoàèn."Of vas hct niËschien een nisdruk? Het bewijsnunner ligt
ter inza6ö_ bii.,. t, 

. . ,. ,rrn. ,

.. - tt..;. ... j rl

. : 1..:'

4"



PR0Gtuil'lt;À SFil,lI0REN. íS.. se enber 1975:

14.00
11 .00
10.30
12.OO
12 .0O
10 .00
11.30
72.OO
14, 30

uur.:Lens:1 .: I-..', ' -'Papendrecht l
uur"Lóns 2 .iil ,I'""'-: JIVC 4 '.)
uur Schevcningcn 2 i .- Lens 3 :'.
uur A.IJO,5 r :. -ÍLen6 4 . 

.:'

uur: .Lens 5. i l : -:;vérbrirgh 3i i:':

uu4'RVG ? ." -,Lcns 6
uur Lens.7 . - .C\iP 2
uur GiiA 7 - Lens S -

uur IJSO 4 - Lens 9

'' Pr.Ircne Sportir.Rijswijk P Bleèker' V3 G2 L 2/4,.' . ,.H Versluis
. 0ckenburgh J Vreugdenh.

v.TuyI Sportp. v. d.Ha6qn-
str.Zoetèrneèr --: 

'lÍ. v zce
...v2 G2 L 1/3 J Dinck
i , Vredenrustlaan R l4oonen'

V3 GZ L 2/4 zelf 'ver.r
zorSen

Uó Cz L 2/4 'A Loykeís

'' v1
v1
IIou
Zuí

'vz

,Lens 8
Lens 9
trioniftr +
Lens' 11 '
Lakwa 10
SÍDHB 5,

s/+t ^'
7/?' ,"

tweq
èrk
7/3

F I Zwang
iJ Loof
B Heshusius

.'. Th l(anp
' lI Uiterdi iik

G1 L
G1 L
trus
dcrp
G2L

1O.OO uur Lens 10
1O .00 uur Ill.iSH I '

13.3O uur Lens 12

10.0O.uur Lens 13

Sauenkor,rst :i ,-
Lens 4 11.OO,. uur l(lubgeboun

UITSLAGDN :

Lens.9' 13.15 uur l(lubgebouw

llilhelnus.1 ,'".
NaaIdt*i jk 2 '.',
Lcn_s 3
Len6 4
oranjepleiri'2
Lcns 6 .:
IJHC 6

.-Lens1
l-Lèns2

- Hilgersber5 2
.- ._lírancnburg 2
'- Lens 5
.-DHO3
.-Lens7

- Celeritas 8

- Lens 11 '. i

- Tri,or,rph,8,"

-soA7

t-1
0-4
3-O
2-7
1-1
1-6
,-,

- ilassenaar 4
- Vredenburch
- Lens 1O

- Quick 1O

- Lens 12
- Lens 13

Lens 6 09"O0 uur l(Iub6ebouw 'Lens' 11 'O9.OO uur Iilubgebouw
Lens 8 11.OO uur l(lub6ebuuw
Voor rle thuisrvedstri iàe:n t/2 uur voör hèi '6e6in van de wedstrijd.

5-2
I 6-1

.6-2
- 4-,4

, 7-1.
t AlL

AFSC!IRIJVINGEN:
Vrijda6avond tussen 18.45 - 19.30 bij J.v.lJàesen Tel. 68 65 11. Heren tus- ..
sen 18.0O - . 18..45 uur zit ik te eíen §'un ne 'ecii' rustiSe naalti jd en bel
rlus niet eerderlt!!,!!! ' '' "

ATïDNTID 4e: elf,taIlers.
In het vervolg §e.tdt.voor de Hoofdklassers. be Volgende regeling bij af-
keuringen: Is het' gehcle prograÍrna van (te HVB''àf8ekeurd dan is er voor de
Hoofclhlassers, net zoals bij dc liNVB elftallent ecn individuele heuringt
het kan dus zijn dat
Iijsten raadplegcn.

juIIie wedstrijd do.or. gaat, dus altijd de afkcuringqT

:.t

tlegens nict' opkomcn zijn voor 2 'wéttstri j clèn . geèchorst :
,r..,..,. ;.''

A.Brouwer en.J.Boist.
'i .". .

bereid
zo gekr,,

dzaak. gf.

iÍat rlacht U van:Aad Timner, wij or,rhoo6'riret 'tc ricinÍ8 spclers, hij
om bij 3 vedstrijclen.te zijn. §pelers van Lens'Lloet niet allemaal
maar Éont rvcl nair uw wctlsirijtl-en schrijl ,àItq.., in uiterste noo

heerscn, een waarschuving ontvanSen of uit,.het veld ríorden gestuurdt fla1.. '.

noetcn zij zondagevond tussen 9.O0 en 10.0p, uur .ltontakt opnenen net'
/iadt Bo6ieóh o?o-ó3.11.56r on een afsprp.ak tL.'nd.Ëen voor behandelin6 van de -

strafbepaling. Zij zelf zijn vcrplicht on tc z<irgen dat rlinstens een verwe-er'
schrift bij hct in te lcvcren rvedstri j dfornul ie r aanwezig r.roet zijn. :.-'

. , .,,. t, , ,l :, -, .,ii .

. STNh!'Zr\I(EN:,
l,lochten er spelers zi.jn diè zich on wat voor'rèden dan ook niet kunnen..be-

- Aan tle Bar:
is hct legitinatiebewi js van fl.Douw'af te halen.'

..., ,.' -: 
i.r . zic verdor pag. §'

5.

ri



I'IDT EXCUSES

OPSTDLLTNGEN 3'

Lens 4-'
FIIEEÀeke
P.v. d.Steèn

' Lens 5
À.Tinners (I()
F. dc ltlein (A)
it.Schohherr

Mcyer
Tenty
de i'lol:
de tlpl:
Vcclen
l,i dr!hart

8
M.Rcuver (K)
ii . BoJnan
H. de JonB
.1. vic. ondle (t^)
U. Vdrbarendse
[.'. v.Ea'ggum .

J. ileulenan '

C. §;a!el
R. Verbarendee
I,l. v.Bag8un : t
B. Osse
G. Lelieve1d ..
J, Iiei jers

i'

I.,enq 9
.DuiÍestein. (A)
., Hoek (K)
. Hcijncn
. v. d. r iler6
.'finncbroek
. iío I tcrs-ituckert
, . !99kes
oË Keetnan
.IJi Iderbeek
. Ràesi nit
. iíuik
.6chmal
. Verbarcndse

I{elaas is de vorigc rreek door onze schukl het 5ebruikt}ijkc sukses.wen-
sen voor dc nieuwc hqnpetitÍe: ach6erwege 6eblevèn. Ge-ukkig h_eeft.clit
voor' àe neeste r,redstrijden allecn naar posiiief 6ewerJ:t, wan.t dc start
waè voor de nreeste clftallon nict gek. Vbor velc speltrs waren de opstol- .

;.rr.i lingen r{el verrassend. 4aaq, .naak dc SiiKO goën .vörwijton, want alleen . ..

.'ken !re6enE' bles:
lnel i jk tlit probleem ,

è en ook pns goed

r aaído.g j.I. hodden wij aI 15 afschrijvin§en te venr
sures of vakantieq. Ook voqr.dezc week nóctcn wij go
't{eéi' oplossen. 'Zerir niet, l<on apelen en het zal jull
;6aan. hlogen wij op jullie rnedewerkinG rekenén???' ,

.. ,i;,
t

s
D
l
I
i

\,l
I

nËLe

(/I)
I(:
R..
ó"
E.
fh.
F.
ch.
H.

P.

Fran6en
ilr:e{nageI G

II
P
R

r
I

!i
E
II
J
I(
H

J
B

Bciersboom
Hes (I()

IJooras
Guit
BIoks

Ilerten6
SprunCaI
Lancee

Lens ? -'

G.v.Oostron
1I. IiroI
G .- Iiemperuan
.ír. itooduyn
J.v.Dijk
R. iioodbol .

J .v. (}.ftnaap
G. Looyestein
C.v. d.Deek
iJ.v. 11. List
G. de lloogd

Lons 1O

li. Petcrs (/r)
lr.v.ltijn ( Ii)
À. BGíBhàn
C. Bei j cr
F. t1e Vroegb

.0Ithof ^'

. rtientjes:

. de Haan

. i(uyper6

. Iiuypers'".

. S.dhuJ.lng -

.zJannaat

I,l . v. i'lasselr
!/. ,tsngc lbort
J .,'Groothuizen

I

C.Schneide:.:

l,en6 r, ,

Fl3-L'aat.rot
I',; dÈ. Ics
J; V-.rLaar.
l'J.I.{ich-.ls'

(A) 0

P
F
i,
l:i

H

J
A
E
IÍ
J
H

. Veneul

. Itaker-r

.v. cIJent ''

. Gi,enendi jk

.'Korcnan
, htton
. ;tri Ulns
.y. d lurg .' '

1:

i 1.,. ,

É
h
P

".Lens 11 Lens 12
r. Bon (À) :

14. i:lagnee ( I{)
J. . iluyte4s
F. Ijagnee
P. 0or.1s
P.Dricssen
A. Lar,rot :

,fi. v. d. Berg
C.'flqggh!ellstra
F. Jonker '

B.. v.. d. I(ooy :

P. Boome

.v.d. Ieij (Í)

.. Vcrbrgnd66 .( 1;)

. Fierr.

. DnclIil

. dc.Grc,g. : -.'

. liienen i.

. Schultr

. v. d. l'e-'e
r v 'Di,ili. Ras'
. !.e:'hoef
. Verhoef .. . .,
.. v. d. Lin<len -; .

{
R

'IP
R
F
J,
J
P
l./

[i
TI

P
C

J
J
iI

Lcns 13
ii. SuiEcr (l(), G. Jehee, H--.scj4ltcn, A.v.J,uxenbur. l.llornenbrouwer.'
9. Y"ldt:f,.. ,A-,.-iJ i jnhnvenf R. I'ocrduin, [., de Bruin'.a. lrààper,
ll . lJouw (A) , C. Goosene.
Op zonda6 zal op enkele spclcrs qen ber(ep vrorden ggdaa. bii een anderelftal nog te aesi-steren naíuurlijk kri.'gen vrijwilligcr" :lo."orrg.

i
I



PIiOGRII-{T,ÍÀ' JUN IOIïDI'I

t. 1975Zond. 14 se
12.O0 uur RilSVll 2 Lens 3 Sportpark Polanen llonster

Zaterddfi 13 6cpt. 1975
16
16
16
'16
15
15
15
15
77
73
73
73

. 30 uur DiJO 1

.3O uur I s-Gr

.30 uur Vrede
"3O uirr' Leirs
.OO uur Lens'
.OO uur Cronrv
.OO uur Lens
.OO. uu1 Lens
.45'uur'SOli 3
.30 uur Nialtl
.30 uur Lciis
.30 uur Lens

- ,Lehs 1
- Lens 2

- Lens 4' ,

-DHL5
- i'Iest landia 6
- Lens 7
-soA2
- . ÀD§,'.5. ,

,-.Lc4s 10 . '.
--Leís 11 ( C1)
- Schevenin6en .8
-svH3
,- .Lens 15

av
nb
5
q
Ii
8
I

wi
12
13
1-7

enzande
ulrch 

.5

ï81)
et5

jk.Ö :

sv2

'o
U

trlo Nutricia Zoeterneer
Gen.Sportpark ., .' .

vretlenbqrci\we[.

ckenburèh ( Vri jenhoeklaan)
e Hoge Bonen

v2-
v 1'
Rcderi jkersstraat
v2
v3

v1y2
Fi6r.'íroIen§laan11 . 45 uur llÈiio

].FíJCHlTIJVINGEN:
Schrif te Ii.jk: voor vri.jda gavond 18.30 uur bij dhr. J.C. llop iJr.v.l4ooklaap 317

+

Telefonisch 3

li-k_Iassrs bij'dhr. i.t, Ossg.. . i, ; Tel. 60 20 9ó (Lens 1 t,/n
B-klassers bij dhr. iÍ. i(ourvenhoyen ' Tel. 29 19 91 (Lens 6 t./n 1
C-lrlassers bij dhr. rr rr , " 'r (Lens Lf 1/n I

' .1 I ilijswijk -

vrijdagj.vqnd tuisen 18.00. en. 18.45 uur (uitsluitènd' in.-clrin6en-
de 6e;allen): voor '

5)
o ),,
c ,.

..: ..

'Í,
In-nood6evallen kgnn94 do.ju4ioren nog.op zatcidagochtend tÉssen 10.3O en..,,
11.0o''urir'afËéIlèí hi j cthr. .J..G. Hop. TeI. 94 41 59. ' . ::

/IEKEURIT{GDN:
De junioren socten bij slechte vlcersonet andighedeh steeds de afkeurings-
lijsten raadple6en. Telefonische inforniàties hrorden hierover niet veistrekt.,

- iielE;;;iot-';pkonrcn ' afgelgpen *r.okuloa krijgeí de volgentle sjrelefe; 2 extra
reserve-beurten: P.do Kroonf R. de Haanf I.v.d.Zwan./
Bij herhaling volgt uitsluiting van deeineming aan de honpetí t iewedstri j den.
In dat Beval btijft tle verplichting tot betaling'van de'kóntributie tot
het eind,iiin het seipoen (gO juni).gëhandhàóftt.

' NrllT ollmt,itrRsi

OPSTIILLINGIiN:

Lcns A 2

Lens A 7 ....r : ;..
ïIÍffien, A" de! .K.ok, .{. dq dir.tur, t).Porreyh, R.v.d.Lrian,

I,. Hop,' I,l.IIcynen, L.'líonin6;, À. I s-Graveridi j k, À.v.1(Ieef , 0.Bo
Samenkonst: 15.30 uur Lens :-:: Leider: H.Zoet

J. .hlterra . J
J. La'usLöigir'
Samenkonst:

. ltpperloor..G.
ï,. ï. Luxernburg

15.30 uur Ldns

R.v.lioort,

. de [IaaI,
P. de Kroon

rst

Bloks,, J. Brochard, j.: Bron6er, tt. UbtAan,
, , i. l,,uJderi Oi v. Luxeiiiburg, C'.Schenkele,P,y.Ri jn 2r

Leider: ul. l(eotnran

Lens .Ít 3
P.v.Rijn 2x, R. Guit, il. Ílccnskcrk, iI. Houtschilt, N. Jansen, J
F. ',louters, C.Li?Ban, J. Tetteror ll.Sanders, J.líijngaarde RI)S.
Sanenhonst: 11.OO uur Lens Leider: F.!'lunans

? zie vcrder pag. 8
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!

Lens À 4
A.v.l4aren, J. Lustenh our*er , M.Peperkanp, i?.'Leyn, A
Il. Hcppenbrouwers, J.Hollink, A.ilee6ink, ï.Prins,
Sarnenkor:nst: 15 . 3O uur Lens Lei der: il .

Lens A 5

Lens 8
ET-EiËrens," H'. iioppunLr oow.",
F. llos, T. I(ing, rl. Duyndan, E

Leideii Th. Hoefnagel ,

. de Jong, ii. ter Laare, H.
l(ouderer, J.Illzerman 2x, , C.

' Leicler: T. Èaur.ran

e Groot, A.+.'d.l.ieulen t
uytgr',ll.q. d.Èlei je : 

-

se

Bbogiiarà, lt. Zet z,.
li.Groenenwegen

Planken, it.
de_Itij§,.;

.d
}I.R

Os

.ar . v. d. LIeyB,
,,. 

lrïlp..q",,
l,ens 6 ( 91)
It . v. d. V6lk , T. Luxenbu

Huis, P. Valkenburg ,

F. I(ortekaas, J.v.d. UcI, R.v.Leedcn, R..v.d.
À. I(99ygetsr Il.DuIIaart, F.AIUlas.,-.íi. Gordijn,

r, .., .. '. , .,r Lelaler: A. BIok

o
rg, il.l,loordolor.rsr' l'J.Frafrtzen, P.LelicveId, A..Overgauw,
D.I,ronk, Il.v.Zweàen, II.du Chatinier, R.Versteeg

_ii. ilon, J.Rie..qen, .F..,Oounan,
.R. Ui jngààIden,, !í. Valent ib,
Sanenkor,rst; 14.00 uur Lens

Lens 7

Lens 9 -:l
Í.:Ed;6è+;ci;
S. Teunisse n,

,l:

Lens 13

.....
J. Thielsch, È.Uóooels, C.v.Beek, Ii.v.Ur{oI Zxr,

R.v.Viersddn, I't.V;Uag6uo, H. Heynen , I?..Ilroch ard .
. ii' Leitler: J. lleuleman , .i,.

/^ Raaphoret

J. Franken, S. i(raner, J.
H. Zonncvcld, it. .ailblas r

I'rins, i1. Lricas'sen, A. llovers,
F.Verb4rendsc, T. v. d.,To1,
LeidcÍï !I.v.cl.Tol .

Lens 10 :' t.
F-. Verbarcinïàe 2x,

i.' i

. t .',i., ::: "''i
ï. Plu6gei, J. VogeÀ, È.nranter' ll.I)ries'sen, D.v. rt. Linde j

!l.Raaphorst, li.lleuvekar:rp, l(.Santlers, L.v.Andel, lt. I(1ijbeig,
RES. It. de Haan
Samenkonst:,.1O.45 uur Lens,,. ,. : : Leirlerj F. dé I(Ici jn.._. , r.,.. .

L. Jannaat, il.v.d.Hoekr rl.Groen, r?. Lo
F. Rens, lt.Tjin-/rsjoe,P,.Scholtes,. H;vr
Sanenkcir,tst I 12.3O uur . . , . ..:

,..|,.'':: .: .

Lcns iz'i : :' '. '.. , l, , ,, i ' 1., l 'Il.v.Da6gum! 14. Leyn, C.Odcnkirchcrr.; [l.lt
P. de Groot, 14.llutge16t F.ToIIenaars,
ll.v.Zuo1 zie ook Lens 7

verike, il. Uloks, .F.Lek
d. t,li euwéniiuizen , R- rle .'Leider: P.V;'{.Stean,

l.;: ,.' . ! 
"

ed'! I'1. v . Zwö I , !Í. I,ieernan ,
O.Köncuan, i). r)c Briin,

Leiderr R. tloefnagel

ahenat
Iloer.

H.lrlichels I

P. Tour+,
il.iíasFeDroan

L.^HenÈes, 
, Lt. v.. Rr,ryver.r., H.Fronbergi,.it.Goédhuys,'li.iustenËoqwe1,

J.!c!inneièn, P. lirgl1 .J.Chr.Vcimeuleri, i(. i(eiclerrratei; Ít. rli frngi.,..f
l,i.Tillcna. l'. :'
J.illzcrzran zie ook Lens 8 Leider: j.Vogel

R,
.p

ifaaphorst,
Izernan r.

n, Snoitort.;-'it.' ,ac, 1taas ,. 
:tr.lttiinen 

,,. il,..Fnankén t l,l';Ittcne'nr'tt.ilinarii,'cir:rUerg,
'R. viBer'génËenè'gouwen , E. Du,Ilaar,:t, li.Vestor, R.l,lahieu; Í1.Duyvcstein.
RË5. I.v.il.Zwan r
Samenkomst: 11.O0 uur l,eider: Uric Landman.. .-. .,::

8.

: ,'.



U ITS LriGEItl 6 en ? septe4ber
n.Klaesere: :..1 i'
Lcns 1 - I{lrl§H 1 ,

-Hogl<Àc Bbys 2

3. Klasoers ;
Vuc 7
Lens ?
ítuick-Stepp 5
Ixxi{rxxux&. Gi)S 8
Len6 10

Pupillen:
Lens 1
Duno 1
Lens 3
0r.U1auw 2
Lens 5

'. -i.l'-..:

Len6 ó
Lcnis.4

- Te líèrve 2
:-;

C .lilassere:
Lens
Gona
Lens

.. Lene

-.Tène 2..
- /rjiO 5
.-t SV'135/2 .

- Lens 5

:'J.":4-t
1-3
4-2
4-2
o-3

- Lens 6
- HTEH 6
- Lensr'8
- Lengr I
- Lryra '10

2-t.
1-5
4-7
3-2
7-2

1-1
L-2
o-5
4-O
1-3

LI
?
L3
15

- ilvc 10
- Lens 12
- RVC 12
-HIrv10

2-7
o-3
1-O
5-O

- Vuc 1':
- Lens 2
- Gona 2
- Lens 4
-vcs5

llelben:--..--:...-ScheveninEèn'1
Lena 2 I i' - Lens t 6-2,'-, iiijswijk 2. 1-0

Na een net vrisselend succes verlopen ocfcnperiode begon
difÍe .!iet'àe''iware 'vredetrijd te6er,r het sterke. VUQ. Vanaf

'girig VUC'net §oed voetbal in. <1e1a+nval en.npest Èet fysiek'veel zwakkere
.Lens in ile veiàediSing'. Dat. Lbn§.i?ig'h hierbij niet neerle8de bleek na ongeveer
' i5 i:rinuteri toen Peter vallienb.urg er. alle.èn vandoor 6ing cn keurig scoorde.'

VUC wercl echtèr steeds, sterker eÍi.door àèn' deirttingsfout werrl het 1-1. Na
rust noest LenS steeds Íneer i,n de verdediginS. VUC werd het spelen, door
zeer hard t{erken steeds noci}ijker geuaalct. Toch kwan VUC door een toeval6-'
tieffcr ('rnàai 'wetr ontzcttend móoi). vlak voor tijd op 2-1. Jsnncr voo-r. Len§
.naar de overwinning krvan vercliend tarecht bii hct op alle fronten eterkere

'-Vuc. boor irt'cite inàet toch ccn verrlienstelijÈ ic'suttaàt 'van Lens B 1..
.: ' ;.,.,, .1 .', t' -\.

geeft Ucn Peetcis een'éerie- Ílep:onstrat ie- trainingcn
net pupillen voor jeugdleiders, dio zonder train ings-oPle i di ng r pu4riIlen
trainen. '- -

LenS is do'ór' clc t(NViJ uitgcnorligd 9en pupillen e1ftal bcschikbaar te stellèn
orft o.l.v'. Den'leetörs dèzè dcnonFtratie nogelijh'.te naken.
Lcns pupillen 2 hebben wij hiervo()r uitgèkoz'en, onrlat dit elftal'op zater.dag
13 septennber vrij is voor de honpotitie. l

Deze demonst rat ie-training begint on 9.30 uur op het Vios-terrein en zal
tod' óngcvoer 1'1.00 utrr duren..-

VUC31-LensBl (2-7)
LenÉ 81 de kompe-
het begi-nsi6naal

DDI,IONSTIIíIIE T!lí ININGEN,

@

TRAININGSAV(,ND OVERIGE A B DN C-KLÀSSEIIS
Nognaals wij2en wij jullie eropt dat er voài aeze 6fóepen getre6enheid is oa

"íODNSDAGI,TIDDAG l)eze
e 

'mid-
l Ien
o. 1. v.

te trainen op do vr i j ttagavondcn.
De b en C-klassers trainen o.I.v. de heer Ton iJaunan van 19.30 - 20.30 uurt
terwijl de A-klassersidit clocn o.I.v. "rlc hger C.Franke van 2O.30 - 21.30'uur.
Iteerls' volè .junioren naken van depe. gelèSenhgid Sebiuik, l{aaion zou. jij dat
ook niet doen? j ' t'

' D!-wocd§'dag '10 septer,rber .is de wocnsdagnidda6Sklutr van start Segaan.-
miclclag is bestend voor aIIe pupillen en wel'pen. l)e bédoeling van dèz
rlag ie onze jon§ste voetballertjes dc Srondbi6fnselen vàn het voetba
te lerenr Hoofdzaak is dan ook de training, die verzorgd za} r*orden
dg heer Ton .Hoefnagel r,ret assistentie van Joop. Meulenan en Ferry lJaunane
Ndast de training I zul l eii er onclerlinge wedstrijdjes Sespeeld Hordent ruaar de
opgedane kennís in praktijk. gebracht kan worden.
nèt ttul6euouw is ièrlere ioeisàag"iàaa6 oien.'Enigè noedere zullei iullie
ga6tvrouweh ài;ri., «lot'Uij:slecht wecr Saat deze klub'door. De heren lleulenan
ón llaunan zul1àn jullie àan in het klub6ebouw bezig:houden met o.a; tafel-
tcnnis, tafelvoetbal etc. De tío.ensdagniddagklub tluurt van 14.OO tot 16.00 uur.
Iedereen dient uiterlijk 14.O'O uur met eportkleding aanweziS te zijn. In
sportkteding naar en van het Lensterrein 6aan is verboden.

9..



ËR0GIir',Mi,iA i:UljILlEll UN IIDLPEIN
Pupillen
ZaterrlaB 13 Èept. -1975

WeI pen
- EaterdaA ..13 seDt. 1975

' 1'
- Lens 1 Dedens-

vaartw.
- vre4eFlur.ch 2

v1
11.3O uur Lens Conb.-ADO Comb; v3"

Dr. v.lriooklaan 31?
srÍijk .

oning TeI;
.7? .4?
tend afbel-

12.3O uur Lens 1-- DHC 1' ..Vr1
9.3o- tur Irens 2 ilenonst ratlietf'ain'in8-'ó.I.V:'i)ön Peeters Viósterrein

:,.-,.-
:.. 1O.0O uun VCS. 1

l: -. 11.30 -uur .Lens 2

12.30 uur Lens 3
11.30 uur yeràt1

11" 3Öl uur.i,ens s

iiFSCIIiIIJVINGEN :
Schrifteliik voor vri j daraitond 18.3O uur bij dhr. J.C. Hopt

Telefonisch: vrijdagavond tussen 18 .00 en..18.45 uur bij - dhr.
r.-, i. I

In noodgevallen kunnen de pupillon en welpen nog op zaterda6o
Ien" TeI. 66 13 14 Iilubgebo

AI'Kilui{ rNGEN':

Itvv 3
Lcirs ' 4
wc6 te
Duno 3

,....:-t!- -2.:-
' I Ndcrd-
liateringen: V. z

t...

R
L

rJ
.l(
39
ch

., ai .i I

ll! j slocht veerEo ire't 
"iih 

iinàabn ZIB, liF,IiDUl'.INGSLIJST. .Voor. dc thuisuedstri j rlen
moet juri ioi"eirli jst ir'OT dón ;6erafldpl'ce6 h r.zijl de. Hcdstridden vap, Lens qr 12 .€I
rJ go'edg kert'd'r';ddn gaàn ókrk cle pupillc Ipen vedstnijien. op ,pn§,,v§ld i.è n

Lci der:

i.i 't,i-t-í

door.' uiíËrui.tènd" voór c1o ui tL'odstri j den n, dat 6eval, ;telpfonisch. Hord,eo

8.-c
.-1anl orm-ecrd of huir r+ödstri jheí ' clooigaan. L .zaterclagoch-tend.-.'feI. 6ql3,#

en rrcímar: t
€n we

1!,
NIDT OPKOMÈiIS:.

reservë-beurteÉ: 'li:FranËe cn E.Vós; i- i':.i '' ..'
Bij herhating volgt uitsluiting van deelneni
In <1at 6eval blijft de verplichting tot beta
eincl íiin Éét saiZèeri (30 juni) gehandhaafd.

. :L;.l - .,, .,.

iiËefE-ïi.t-Eïtrö nen ' afgeloien wdekëírid rkrijged de volgende..i6pe1 ers 2 extra
. ri .,:

ng aan de konpetibQevre dst r i i clen.
lin8 van t1e kpntriLrutie, tPt het

:' l : . ' .

OI'STELLIi'íGIII{ :
Lens F 1
11..v.flrLano,
D " Valèntin,
Sanenkonst:

R. c1e'Jóàg, J'.Ud€ikirchen,'ií.Colpa. 2x, ii.Gpoen, P.Pronk Pxp
D.ilcenèkerlt 2x, il. v. cl.. 'Hoek r . l!.Eykelhpf,i .L.v.iiijn,l'1.v./rdrichen,
12.OO uur Lens .',i Lreider: llons Zopn 1' .t. .,

Lens 1,2
ÏE1 f a-, E.perreijn, iJ. iloelhourver, VrVeennan, lt. Houweling, iI.v.DleIzenl
C.3e.r53rrano., Il.Iianis, ii. de i(roon, 0r,Hoefnagel r 'J.y....i..1I9f-{ 1.._f;.v,.MSIee t .

iT,CoIpa 2:r, l'.!'iorik 2xi S.ileenskeÉk 2x : .í , ',', : ' .; --. ' 'i: ,. .-i'.'i ..-. :

§amenkcrnst; 9.OO uur Lens Le j-clef :. I'i'artÍn .Ileuver
:. ::

LcnslP 3' | "1 :. : : ,|..,.. .. ..i
E:DIëilÏ; il.sctfoËSei ii.Irricssen,'rt4.v.d.3oogoarÍlr, E.v.zij'r.r' Itr.Djojooetono,
li.v.Iieeuwi jk, J.v.Uassen, lt.Frankcn, M.v.d.!lallenr A.Ilaa§ r. I :

Samenkcnst: 12.00 uur Leider: Frans i.;isseldorp

Lens ..P 4l' :

-Lens l, ö

., t

it. pi+d i .l.J.Boö r.

u. liàttené! D:
Sàirèirt<o;st i 10

.il' ..-i -i'::

tl IrlÀscnberg,' l,i.Dór>t,
1,. sàJrten ; ' F. v I <I- ile16
.45 uur Lens :. tr
'i ii., ., .I I .. .. rt.,

il . Eock r. ri. v. Gorp r J1l{olff t tf.SoeUarte,
ti i

t l.l ''1 :

.,,.,,'

, Lei dér: Ign dg l(ok

t.,,

'YI.v.. Veen, ii.'.Jann_cc t
A "v . rrl-rtterEnr Jk-r H.
iÍXS : R . Frarike cn h. v
öaà'enko-ne't: ri.ott'uu

rt.l. ,. . ,:l' :.:,:

i,.Quaad8iasr, !Jl.Biircksen r D.iliif fngr r fi.Kok!r E.JageTr
vliiöutlt-; ,L i'tiche It inga r, tt. Verboor:l .i :,. .... ' ,

os"
r' Leris

i ,:- r: . ';. ,.- i. :,.
'l(eeg .§ghenkels .. 

.

,,t 10'.

.r. l

í

J

ri

!: I



Lens i{ 1
J. v.l(ester 2x, E.Anr,terlaanr À.IIuipcrt
J.lÍasserman, M.v.VeIzcnt 14. Zaalberg t
Sanenhonst: 9.15 uur Lens

E.lioos, E.ilarnenhoven, lt.Tjin-lisjoe,
Il. Coret 2x, l,l.§aarloos, ltl.Lentze

Leiderl ïon rs-Gravendijk

Lene iÍ 2
G. Verhaar, F.Claus, Irl.I{oelenrii r J.v.d.Spie6clt ll.Dekkert
['lrde Haae, L.v.Leeuwen, )È.v.d. ]ioo6aardtr ]i.]lollexranr R.
Sar,renkonst: 11.00 uur Lens Lcider: Peter v.

Lens i'/ 3
J. v.I(ester 2x, ll
J. Riemen, J.v. B

Samenkorist:11.O

ll. v. d. Heyden t
H arir
Iti jn

.Hulskcr, I(lÍp, /i.Franken, it. Vrecewijkt Ih.PluSt M.Tetterot
allegooien, A.v.d.l'loevenr E. Coret 2x
0 uur Lcns Leider: Gerard Uloks

0ranje Slauw 2 - Lens 4 4-O

Lcns ïI 2 - Riist+iih l/ 2 ZaterdaÍT 6-9- | 75

Lens spcelde crg 6oed en het ging vrij Selijlt
geriraakt door líartin I(oelenij net een fraaie sc

r Lens het een bectje noeilijk naar alles liep i
af. De tweede helft za& cr on6eveer hetzclfde
sen naar benutte er Been 6én tlank Lrede door he
i?ijswijkse keeper. De wedstrijd eindi6de dus ook
voor Lens.

Lens heeft goed gespeeld rnaar gebruikte te vreini5g de hcrsens. Er zit een
opgaande lijn in het spel cn deze weck zal er Sewonncn rvorden.
Verder hoop ik op een leuk en Sezetli6 seizoen en hoop ik de outlers nog
vcel te zienr liefst net een 6rotc auto.
Dc nedstrijtl van af6elopen zaterda6 t*erd overigens verdiend verloren.
Uitblinkers tïc t{indt en Soebarta.

op.
hui
nd
uit
lz

Het eerste doclpunt oerd
ver. Na dit doelpunt kbeeg
e eerste heLft toch goed
. Lens haal zeer veel lian-
eer Boerle werk van de
in een 1-0 overwinning

11.
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'. " ''age, JaàÍ an nun er -g' t7 se t. 1975

, i/eekblail +àh de Voetbalvereni Leni en Snel

185 lJen tlaa6 67522O
185 i)en Haa6 675220

1042- l)en Haàg

I.

, .i
OFFIC IiiLIi

. i.:;.'
I.ÍEDUDI}LINGDN"

N ieuwe legerÍ , . ,;-.
il.J. v. cl. llerve 3O-4- 1964, I.ícppc lrade
f .§. i,.i1. Uerve 29-.10;,196,5 Hàppelrade
C:,fr j Schrover t'ls.Iid Melis Stoketaan

z 7166
. t76?
í 1198

A§reswijzising
1,22 H.J, Dour* naar I'{ewtgnplein i55.,Den ilaag

LENS. 1: weer een punt

. Xerxxs 2-1-1-0-3 3-7 Hct eerste heoft'in de eerste wedstrijd
. . Papendrecht. ..2-1-.1;C-3 .4-?. i voor eigen publiek noeizaar,r een punt

j.I).Zr*ant ' 2-1-1-0-3 2-7 '. .veroverd op het bezoekende l)apendrecht.
. ; !e.g.s r; .i i.. - , ?-,Q-2-9,-2 2-2 , . De Lens-ploeg. was in vergeli jking nèt

.Gouqa . ,. _t . 2-o-2-Q-2,. 3-3 .. Harry. ijrandenburg ivas,verhuisd van de
- {ilhelnus .. .2-O:2.-O-?' 7-7- ., linksachter naarde rechtsachter pl"aats,

, ,.,21ii.j1dr9chi- .. 2-A-Z-O-2 2-2 . wítardoor l)eter de Jongh'buiten de plöe6
. c.ódl.' 2-O:2-O-2. 3-E blecf,. Jan Krij8èr speelde nu linksàchter

._ -.HOV . .r r, : 3-?-0..- 1:2 .4-.3 't' terr+ij } Dick Hus weer voorstopper waÉ .'-.. EBOH , . , ,2-!11d-1-2 1-2 '. -'tíir.r Iieetnan naln' 'zi jn gèbruikeli jke finker-
lHS ,_, . , . 2-O-L-!-1- 7-2 j spisplaats weer in. Lens speelde wat hin-

. Hion , ., r ..2-0-1-.1-1 3-4 der teru6houdend'in vorgelijking met vori-
,. 
NeptqnUs ., 2-O- 1- 1- 1 .. ..1-4 6e wcek. Pap'endrecht echter bleek' een

i'rrràamsi*u"i+ r,."r, ,ut .o^,,u -,..1ffil1ïÏ"Ï;t;ïtï:::";.:t;"";:;ïà.ol§ooo*
ais Seyol8.yan slècht .plaatsen, wadrdoor het niddenveld het extra zwaar

. kieqg. Qpyatrlend rías verder het Seringe onclerlingc begr.ip bij de drie .

...' gpilpen .. .l-re bezoekers kLraÍren na ticn ninirtcn in de twecde helf t aan- de:
. - l.eiàing, tàen bij een hoekschop onvoldoende werd ingogiepeir. Lre vercliende
. - gplijkrnakqr liet heel lang op zich wachten. ?wee Éiinuten"voor tijfi kopte

pusputzer Ruucl Fortr:an de bal uit een, vrije 'trap van Hàns Jung (ingevallen
.. .yoof, Dpnald, Schönhem), sIim in het doel'. Onze'sllitsen hebllen in twee wed-

. §,tri,jdèg nog, nict. gcscoord. De blèssure, rlie liin l(b'etman in de eerste helft
..9fli.epr blijkt achteraf.toch ernstiger te zijn. dan' eerst werd gedacht.' In

het z iekenh uis., r.rgrd 6ekonstateerd dat líi-n zijn niddenhandsbeeritj e heeft
.. . gebroken. ?o+dag vol6t een uitr'redstrijd tegen hët onderaanstaande Neptunus

$at, me,! 3--Q va+ [I0V , v,erlo.orr

LenB 2 op-.dq goede.we8? ,.

Onze reserves boekten hun tweede oven*inning. Ilithaal noest II.V.C.
Belpvenr. o+qank6 hunr encrnne verzet en het knokken om elke neter. L
Aaao en ,6leeDte ,2 nunten in de wacht. ' ..:. i'

li.. ,' , .-''Í':,. ,r: i. : . ' AanSChOUWer'
i

,.rtiJàrd iènsttt .

èraan
enÈ bleef

ai

Zaterdag 20 septernber 1975 I s-norgens

' I s-midda§s

zie vet'dcr pad. 2

Ílr. "HoppenbrouwerT. de Kok
Hr. S:indÍf ort ''

Jos f'eetnnàn
Irievr. lliemen

1G



,r
zondag 21 septenber 1975 ts-norgens Paular líarja, linus en Rini

t s-nidd.ags.' l.{ichels r nevr.v.Santenr Ínevr.v.

zaterda6 27 september
' :. ; ijerge_nhene6o uwen en Linda
's-rióieéns ttr. lloppönbrouwef' I'?ev:r. Ilienen

. .. ., --'-.'-il---r r. :,'-.1:.'--..r.-'t--.1'-.', ts-r:i<ida6s. Hr. Sandifort, nevr.Sandifort, -Jos
I(eetnan, Frans Disseldorp

zondag 28 september 19?5 rs-morgene Tinus, J,Colpa, EIIcn v.Leeuw
r.t .. rs-midda8s Fr.Straathof,; mevr.v.d.Steen, Eric

'ii.; ,Landr:ran, 
Lindar- Fr'v'Ui jkt Hr'' Dom,

nevr. Jannaat l'
IIeIaas nro'èten wij rnetr.'rr.'[.röo"n'no6'ech"podsió aöliter' de bar niseen. Zii
is pas uit het zickenhiris éí iril'viensön haar cen Epoed.i6 herstel toet en
tot ziens. Voor de dinsdag staat alleen }inus. die avond achter de bat$ wie
komt hern helpen. (belt u èven 6? 81 56 Rienen). ::

899!g

. +.lje interlancl Po lan-Necler land kun jó ook ander§ bekiiken. Er werden 8 vrije
tiappcn te6eà }Jeder}ànó, en 12 tégen Polen Segeven. opmérkeliik IaBe aantal-
Icn. ryaarmed dèàe rzedstiijd een sportief sukse§ kan woiden Senoend. + De

'fraliste-'riédstiiidaànkondi5ing'vona pOl, vorigo wéek in Het Vrije VoIk;.VoI-
géns <lie kiant zou àfgelopen zöndaf de wedstriid LénÏg'tegen Snel op hët

" proÈiàmmà ËtàaÀJ HèIa€ié stond er niet bii $àar dÍe -wëdstriid gespeeld zou
iro"àon, want'it( hàd teÉ graa6 6ëzieh. + [i II( heeft zijn eerste Bok ge§chó-

" ten. Jàr*èI" Hij zést het ecns te .zijn net de uitspiaàk van }Ienk v.d.lJerf{
vin Vóet6a1 iré6t', dat je. scheidsrebhter kunt wordeh àIs je Seen konditie

' ''-,neài'hebt om zelf tefieri'eeri ]iaI tè trappen.-GelqkkÍg'zijn er veer sèheicls-
'ïààitËi"-oi"'tàtu. *iEt.". . c""" rronoiiie gëspràkeiàI'Aaià Tinmer's bijzoh-

't 
. dèie hattrick Van vorige'vreek (3 rredstrijdeh op 'ir'-dag):heeft POLIs diepe

, '' ' bewondeiing': + Dàt onze' veld'en van nièt aI tó be'ste kwalitoit zi jn ib Voor
'l' oni; Lenb'eri een'rièet. I4aar dat sclie i dsrechtörs en te'8enstanders ons'daarop

rvek'et i5t<s nànen te noeten'trijzèn begiht POL.nu làn[zanérhand behoorlijk
de kèel- uit te haÍl6e[. Nu. warén het weer enke]e spelers van Papendrecht die

''bij het betreden- van 'ons rrhoof dveldrr nèenilen te hoeten opmerken dat dit'vèrà rvèi aikiri j Isr 'aigekeu rd ' zal voiden; Nt vreest PÖL dat natuurlijk ooko
' Vooral omdat hij dà indruk hcóft dat'de Èetrokken gèmeentéIijke térreinbe-

hèerdeis nogàI optiÀisti'sch'- zijn' afè Éöt gaàt on het Èeooideleri'vah i+eers-
voorspel.rinfi'àn. ije at,roter'irrg íar, anË coàitox staat of valt nèt' cle werking
.!Lri o-è'ni ge;I.I-'iierÍ'èchijnt 'io6 íiet àoór-te h'èbben datr dit. gernàar'àoet

' ' werkeÀt bn. effeÉt' te -èbrtórèn. Èr ragen blagsen op óns h.oofdvel6:(tai'buhe-
- zijde): cn dàt teiruif,lrbns aller'one ltiico zich uit tie naad had staan pr'ikken.

' '* io.h kan hàt ncjg; órger'. De rnanncn van Frarik Straathof liepen zondag:met
't zufclge'zichten i'oncl" ilun rzedotrljd uit tèEen llVC r*as afgekeurd. Dus no6

Bbcn rèvanche voör de Vorigc rveek zo snatlelijk Seleden nederlàof. De tegen-
"'Àtanaei ïan'loncia6 i.s lllvaàt fowaarschuwd. + IJe brandt'reer itoest'nfgelopen

weeh tueenaaL uitrukken on de in brand 6estoken container met oude kranten
te blussen. IIet blijft natuurtijk ontzettend sneu voor de Lensers die er-
vocr harlden 6ezor6d dat onze containei vorige weàk tweemaal bar:Étens ÍbL
lÍas. +, I)e .pechpri js van, de week .gaat naar lÍin Keetr;ran, die zondag een

. miàde'lhan'rlsbe cnt j e Íióeft 6'ebrokcn''cn daardoor voorlopig is uítgedchakeld.
i Nadat' ltÍJ'ileduhènde ruim dlie 'irviartier 'clè pijn hatl weg6ebeten (tii tiet

zich. niet vervangen) hoorde hij iÉrhet ziekenhdis tandenknarsend de diagnose
van de behaíd"eiehde Beneesheren aan. + Trainer lrim Anderiessen liet tíim
Iater weten hem dinsdag niettemin op de training te verwachten: ltJe hebt
toch niks aan je benen'l??2?tt. Volgenë POL heeft Anderiesserr eèn hart.-vàn
gips, + lIees gegroet yan !OL..t " :., . .J .

Het eerste lrHarbaal vaí het vereni6ingsj e:at 7975/ !976 moet zijn voldaan.
Zij die in gebreke ble+én kurnen dil hu rio6 vokloen. Op maandag 15 okt.
zullen wij zonodig eeh iva'rb etalcrsl i j st publiceren. Zij die op deze Iijst
staan zullen n:iet eeider''vrordèn opgestelrl alvorens tle achterstand en de
rest van de kontributie over 79.75/ 797,6 is. voldaan. 

HtsT DEsTUUll.
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++++++Voor U elezen in Voetbal iÍest

llist 'u:

++++++ ,. :i;,!'.i':::ij-:i..-.- . I . l-:l': '-

++ Uit. de notulen yq.n 
-qp . yer6qtlerin6 van het'H.V.^J.-bestuur:'r Dcn v-öreniging

rr p:'otedteert te6óí Qe- i.nàóring van het regionaat voetbeil . De briet"àaf ,orac.
-qooTg!3rql9ó 

àap de- jeugr}gomni,qsie.,, waarna-merl .er'oD zal te.rugkomén.'r' , 
' 

.,,
Nocrt j lÍéIke vcrenigi.ng zal dat nu weI .aijn?. r '. . ', .. I

i dg'even, liígisjËs L.ct.ten .voor Lotto on Toto van a.s. zon<la§.'Haat.aus '

metccn bèn iormulier. '. r i'riiàài':'r""ï';:;ï:-;;;^;.r:ae'tot/iotto? 
tÍeet u, dat een aantar jtrniorqn'o.r.v.

ó?Ï""" Sandif ort. de. f crrnulieren bi j u .thuis wi.I korrreh: b'rengeÀ en deze ook
' rveer optr.aièn? In'f ormcc,rt u oens bi j tle heor Íiandif ort. Tèl . 6? 58 85. ,

+i' In'I,aspoor! nr. '25' àegt. dg,secretaris van llippolder ' o. rn, het volgencle :trDlftallen is eigclijk niet gocd Gezegdr het zijrr meer.vijftien-tallen. IJij
hebberl nu vijftien r,ràn per elftal. KIinkt nièËchien *at bnàan[enaan, naàr'dat ís een 6evol6 vatl d9 ellende die wij vorig jadr hébbdn méegenàat<t . . A fË'
het toen re[enrle;eri wat'troud was; bleve; er divórse'1nèËsen ào faoi'weg] ,ceenbcrichtje'kon ér'af . llan.nocst een ploegje, dat ryel nilde i:ret'ai.iei nnan niiil-
der sp€,Ied. Dat rvillen ríij nu yoorkoÍnen. ÀIs er straks wéór van die nens.eí .

zijYl, 'dic,.zonder neei wegblijvenr, dan kunnen wi;i ,toch rnet'een èfttat ver- 
,

trokkentt.'. ' ''.- i .' .,

Noot: :Iéts voor de SDI(O? IIet lijkt ons overigens'een nare naatiègel vociral
yoor d! goedwill-enden en tlie,.zijn 6clukkig bij Lens nog stceds tin de rnèer-
derhei'd j ,J"' ,

. ++ Eeh vefslag ovë; het t<ièrnooi' in.Zruitserland! r{aaraan het i{àagse jerf gd-'' otftal zo .Àuccesvol deelnani :. ;. .

. il;bi; u;t-;';;;';i", i6i"ï"""" .,"., d? rooo."r, <la.t son er nièt ui5'iroctrit,zijn.
+r- Hachtënisbruik. Onder àczc tite], ;'gagport Hehk v.d.,'Yíerff op dè aanËoh-
diging van de H.S?V:,.dat scheidsrechters, die bij; een bepaaldc club wgrdcn-
mishand'eld, Ín'Ir-et'irervolg Íliq. vcrenigin6 iriSschien zulleg gàan .böycotteÀ.
.ír,IË bonmentaar àeÀt'de'H.cer'y.d.Uerff: Sche i dbre chter s bézittèn'eeh machts-
posàtic. Daar"tunnénti+ij het'*àI, ove" eenis..zijn. Latèn Zij des6ewenst'hrin r
macht gebruiken om de voetbalboirci,'te Owingen tot het nenen straffeie màot-
rcgelen en. hét opleggcn van-zwaardere.stràÍfen. tÍaar hetihier gehanteerde t

. dreigement zouden iyc - àtè 'iiet'' wortl! .. qitgevoertl - beschouwen àIs een mié-
bruik van nacht. 

"íij 
noeten HSV- voorzitter Jj Uon nög eànd vragen hoe hij

dit nir piecies'Àeeft teooèro. . " ,t r'.. . :'.'-'' '
Noot: Uit nijn hart E;À;;!;;i tiisschien kan de lleer v.d.v,erif do., géti5t'
even vÉageí, i,raarom di afgelopen zaterdag twee van rle' ..aangeweizén scheid§- .

rechters verstek lieten gaan. -Ile .,.IUKO..nocst naar weer even vlug voor drie ,wedstrÍjdcn schóidsrechters zooken.
++ VÀK.tiTUllE. l/iJ 'ààcken porsönen vanaf 17 jaar, die èen gezonde sp'ortieve
furibtte 'ri'iIIeÍi belile<lcn. tiij biedËn"een g.àt i s . vo etbalscÀei dÈre ctrters cuisus .

van I -r+ehen, 'één leeavond pór week. ittii vertangen toewi j'dingr, dorÈzèttings-'
vcrrnogon en een correcte instelling.
Noot3 Heeft u zich al dàn6eneld. Natuurlijk niet allernaal, rvant, Ilj r:roeten' 

.wel reserve scheidsrechters aanhouden voor de zaterdag voor het geval, .clat.:iï;.' ,- --sri "-

;::: I)at Kèes lJennekcr, ,1e ,erzo"g"i vorrl orrzu selektie-een kaner zbekt in'de 1

" r buurt van ons veld of.t'ichting Laan,v. Poot..ljit in vcrband nct zijn stu:
'r.'. ..ilie en zijn werk vor.,r'Lcnsl lÍie? ...i
.,'.'- Dat..Jan Xri;6cr in het bezit is_van een suede. jasje dat niet van hëin is?'

lrier:heeft het jasje Van'ian.per- on6eluk ,"u6ur,óouÀ? ' " ' '

, -'Dat er een nieurue afzuigkap in de heuken komtr
- Dat rde bar op zatertlag cn 18.OO.uur nroet sluitenr.maar dat -het dan so rilrl
' verddmd gezellig is. ,. i -, .;' .'' : ' "
- datlstlt ,i j" uoi hceft geschoten. ,,, , '.. -. i ..-.
- Dat öp 27 sept. a..q. op het .RV.C., terrein een,benefiet, voetbalrse dstri j d "

woràt" gespeefd ttrËden een tcan vIfi..'J0trd llaagsc spclersrr tegen ecn teaLl
rr0ud Intcrnat ional srr dit alles voor de Haagse' Invaliden Sportve ren i6i ng.

3.



f -----Zo maar wat losse ppnerkinÍïén--- --

;:,-f1.?-:Ï.r.?Ï",,1.?".d?o3k voor erkc je.isdtöiààï...D"rqBo-Ër."ru ídetiniet worden8ezlen ar§' ecn'Ëchöor§ gebèu.ren. Irlen. korut er.nÍet orn een lesje te reren ente Éeinemen' rroe ''rncn eon:3 uugasp" r ";-";-;; juisie manie" 
"oul"uog.reiden.Het is"èen ÀoöÍt,',d i*"rr""i" , 

-r"iri n p."àti"n"n. van p-raktisché begeleiding aande orde koraen. De opr e i d in6scourni.ssic ,.on -,a" x.lu.Í.i1. streeft Ërnaar, daterke veienigins'een'a'antar scrlipr".o".a".'jors;i;;à;;; n";il."n!.rt u zichaI aanGeríeld? ,, ,.' '=j Gezocht'reen vrijrvi_rriger, .die erkc wo.ensdagaond voor 22.00 urit. de rs_nrid_
dags g.ereed .6enaaktc LenÀrevues ter posJ "ir Ëèzorg;;..í".ràiaË", TeroJ98694
1 i*jiia was heí drseroi:en iaterilag i""e. ,or"r.'c"ïrtr.ià'iËii'iàiau r,ot ,*

.-,i:r-":e.19t."p.tijd.AIsziinaar:bang;zijntlaarbo+";,;'' =='c1 heeift er h,éer cÈn auto.uil. .Nu höeft-biJ"r-àir.à'ti;"ler ''een particulierchauffeui.;over bevoorrechtins ír" a" i!i."tiË s"ÀpiàrcIiiii r""''== orize nieirwe redakteur,r,oo,ior,*, À"a"i"ir"i-"i"-à".iilö.fi.v. Àpoltsrro* op".- zaterda[avondl Heeft zondoB o.rr" irrrir,"r,itio tna""i".en een intcrvieurtr af-
.6enomen,:dat is uitgezonclei door RAN', ;à ziekenonroep, die elke zonda6a-'vond.vó?r,-. B ziekenhuizen vanaf . rs.+s uu.r=ee;;;;;;;;;il;;; ;;;;".st. rrrochtu ooit ih een vair 'tleÉe 

- 
zi ekenhu i zen terecht tóirenr'rraï * h*tuirrri;t niethoop, dan weet u het alvast.

==, Ï"."i1 u àie f oirt.in agentla voo_r de ver8aalerinE.. op 29 septerirber a.s. öbkontdekt?.fk dacht, dat .el laatste *,ergadeiirrg. op 23 juni was en niet op 23
.. mei. Foei, secretaris, een 6rote ,r.,i"sË"ii-

== oveF.missers gbsprokcn-t..Ít neb 
""-.iéàr"p"n r,roekeind weer .hcer wat 6ezien.:= ï,"1 llinisterte van c.u.]r. zar zeker iet Èeransii"iiirrr_-k;";iÀ ,,ur"r, .,u'

... du,,i.rt,tg]d van ons boekje flStiet enz.e.".,.,..,t : . . " 
-.- 

.- 
-----'. ,'""

==,,D?t 
'boekje is ook.toegezonden aan de .l.etlaktie .van de K.N.V.!l.er. Ik elke

. ï::ïilr""i. speurcn in ilit officierc r.ti.v..ii,-à"suun,-ruà"'iàË'noo". ui"t"
, ,oaarovcr. ur zijn kennclÍJk binnen de Ki.N.V.D. inieressaàter onderwerpen.
..lrat een teiéurstclting ,oó" het i.cdaktiet;a;:- ..----- 

----'. -:' t-"
== l/iët u, rtat'Toon BIok.zo o"a".À""à 

-oi 
vii it ió" jaar reiàer van. een juni-

,.orr.e..né.r.i-!ar is. -Eri hij bri jft 
". . uà-tirrt oiaer. rr.u.B. geen poespàs, vindt hi j.. èíaà1 het na6 tóch r*el .ri,orÀen, gene,noreerd.

' '== Nog. een week éh dan is o. ïo u", iii"i -r*""" terug. Hij zit nu op de puy de' Dome uit te rusten sànen rnet Èlieke. Hij à"o"t u "i"a#.--- 
ï- vr -- -:-" -.-

== Cor Nieuwenhuizen. zit in rle States.YHi; glng"."l[i-*rà.S ,uo" -Èeet nibt
- wanneer' hij. terugkont. .; .. ._- 

=-- HétHér à";-;;:-;;;'hog. op het nipp)rtje cen punt binnen*ehaard. irat lie-ten zij onÀ weei ta'g *acÀten op n"ï'.,."ài*;;; ï;;;";;;ïilï;:*'
;;;]"ll :^9:-::l:i.l.rcchter ook zo 6oed? nij--"À.iÀ-r"i.'lË-í.t verd, waar_

.,,99?"..9e ríed6trijd'in 6oeda hàrnonie verliep.en zo hoort.trei öotr. Een tienïct e'en griffolr-Heer Zwang, van - 
-- . 

. 
-- , . 

- '-. '--
SII( . .

!Í

PilocitAl .,íiíi sENIORDN
zöndàe 2 1septenber.'19?5

14. Oo
11. 15
14. OO

12 .00
. . 19.oo

10 .00
. 14.30

14.bO'
10.oo
12.OO
14. OO

13.15

Nèi:tunus 1
Spoorwijk 2
Lens 3
Lens 4
hvc .s',
Lens 6
GDA 5
Lens à ,.

Lens 9 ',
i.luno 4
Lens 11
PDI( 9

- Lens 1
: Lens 2
- TOGJ 2
- GIJA 2
-.Lens 5 r

.- Oranj,e 'Lll3

- Lens 7
'- GDCPIT 2
- hdo. 5

- Lens 1O ,

-osc6 ,

- Lens 12
- Lens 13

Iti jswi jk

rnite
uiper
esslnan
o lde rman
oilllande,r
euleb e It

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Abr.Stolkrueg Il r darir H§
I'I K
HN
AP
HH
H}I

Hengelolaan
v7.G7 L 2/4
vl .G7 L 2/4
,Pr. Irene Sportp.
v2 c1 .rr 7/3 ..

Loosd. Hoof dstraat
v2 ,c7 L 7/.3
y.3 cz..L 7/,3 .

LvdLans
H Ilappa
DvKeulen
Ilv.lIinden
AvDeek

11.,90. u.ur lq?n:nby.,s p

Ètöngr. Nole4slapn. .
v3.G2.L L/3
,uinlaan. - .,,

LIg"* Oslrenburg Ki jkdu in

zie verdei-ffi. 5

4.

,ti



!
Sanenkönst i
Lens 5,. 0-9.9q gy.r I(lubgeboul
Lens 7 .13.30 uur Klubgèbouw
Lens 1O 11.0O uur Klubgeboul
Voor de thqisledstrijden half

U its lagen:

uur voor de vredstrijd aanr.rrezig.

12.'15 uur Klu'u6ebour*
13.00 uur l(Iubgebouw

- Lens 8
- 1.rr" 9 !l i

- Ce leritds
- Lens 11

- Trionph 8
- soii 7

8-

Le4s l-

Lens
, Lens

. 7-!',
2-'t

j o-1
. r-9
t 2-3
afg.
2-O

72
13

' 'GDA g
.DSO4

Lens 1O
." HtísH I

Lens 12
Lens 13

Lens 1 ""
Lëhs 2 '

Scheveningen 2
ADOS'
Lens 5
I|VC 7
Lens 7

- Papendrecht
-RVC4
- Lens 3

- Lens 4': ' j

- Verburch 3

- Lens 6

- cr,IP 2

2-5
2-4
4-3
3-O
6-X
2-2

ífschri jven;
Vrijdagavond 18.45 - 19.30 uur bij J.v.tíassen TeI. 68 65 11

De schorsing van A. Drourter is vervallen.
Voor 2 weken geschorst P. de Haant r4reg-ens nigt opkonenr

OËSTDLLINGETI :

Lens 4

r íA)
(K)

'- -a

P. Lloeseke .

P.v.d.Stecn (í)
I(. Fransen
ll. Hoefnagel
ts. iloerboon
e. gcs (K)

.r Th,. lJoonsl ,

Ch. illoks
H. Bertens
ÍJ. Sprundel

.. I). L4nceei 'Í . 'oe ila'stle r
.G. Ttíciriméien

, ':.',,'.i!,

Lens . 7.---.----i

p"v.Oostron' .

ï/. t(ro't ( K).' .'.' G"'l(enpermlh '
L. Iioo<luyn
J.v.Uijk
ll. iloodbol
J.vid;Kpaap (A)

,;'..rG r "Looyestein
C . v. di--ilbek
lÍ. v. d. List

r' -G- de Hoogd
I) . v 

" 
d.l(ooy 1, .. :

Lens . 5

,t. Tinners (.iC )..
F.' cls:Klein (A)
il.Schonherr..
G. lleyer , .

iJ. v. d. lulg ..

P. de UoIf
È. de irorf
F. Veeren
It. Lich thart
J.Janr,:aat
!í. EnBe Ibert
C.Schneideh'
0. Groothuizen

Lens 8

. Straatho

., de Vos

. Verhaar

.lli che I.s

. Verheul

. Ilakkqr .

.v. d. Bemt ,,

. Groenendi jk

. Keetman

. lÍittin8 ,,.

.v.Vlassém'
,''.Tenty, '' ' '

Len6 I:ll- o í.-..

c.r Uuivestéin.(A)
A. Hoèk (f) zx
P; IleijÀen I "
F. v. tl. e16 "-
A. ïinnebroek
Pi. iíoI teiB-iÈuckert
It. Eeekes
Jos Keetrnan .

ll. Ililtlertreek
D. .ltces ink. ,

J. Schnal 
,

H. Verbarendse

J'
F
J
.{
t,
D

R

J
I(
4
!t
H

1.,

, Hoèk 2x' '

. liounan

. de Jon6 '

.v.d:unde (A)

. Verbarendse

. v. iJa5gurr

., tleule.mqn , ,,

. Stapel.. :

. v. ilag6um

. Vcrbarendse

. Qsse .

. iíe5re4s. . ,

A

Ĥ

J
I'l

F
J
c
It

I}
J

i'
Egj.Ë.,.,
,Hi Suiher (A) ,
penbrour+er, C.
.h. ilanning, H.

G. . Jchee ,
VeIdink,
Douw, J.

ll. §9hoIten, .P1 ilurhout, A.viLuxemburgt
/i.v.llijnlroven,;it". Vgorduin, F. de. 3ru in t
Cabot.

Zie verder pa6. 6

A
H

Hop-
Kemper,

5.

Ii



Lens iO

Il. l,eters (If )
,J.v.Ri jn ( It)' -

À. llergraín '

C. Uei j er
F. de Vroege
l,i. OIthof
H. Iiientjes
Cr- Kuypers
J;'.I(uypers
J; Schuling
G; Lelieveld

. it

Vcilo 4 .' .". V'3

G.v.d. KIe ij (À)
A, Verbarendse ( lÍ)
1). EÍeret
Il. de Groot
J. llndlich
i). §chulten
J. Riemen
Il. v. d. Velde
F;v.Dijk
J.',ilas -'
P. Verhoef
IJ; v. cl. Linden

Lens 12

lon (A)
I.'íagnce ('K)"
tsióuwer. '

I(uyters,:
ItÍo.6nee,
Ooms .'
Driessen
Lamot _. ;.

v.d. llerg
Hooghiemstra
Jonker
Gooseirs'
Oooms

Àlbardastraat -'-."'^

Urasserskade
v2
L.iloogdstraot
IJzerwerf ,( Meppelveg).

Vriondschappelijk

dhr.J,C,Hop, Dr.v.I,Íooklaan 317
iti j §wi jk

18.45 (Uitsluitcnd''in dringen-

55 94 ?? (Lens r t/m '5)
29 19 91 (Lens 6 X/n tO)

" (Lens 11. t/n" 14)
rdagochtend tussen 1O.30' en
159

Lens 11

li
ti
Ir
iI
l'1

I'
t,
A
A
c
F
c
P

PIi0GIlril,itiÀ JUN IoilEN
Zondag 21 6ept. 1975

12.oo uur Lens 3

Zaterda 2e se t. 1975

14.30 uur Lens
15.00 uur Lens

Lens
14. íb uur. litr,S

- Celeritas. 1'
- líestlandia 3

- Lens 5
- Lens 6 (B 1)
- HilS..4
- ,Lens I .

- Lens '9

- vvP 10 .''
- lles tl ancl ia '11

- Lens 1à .'

- Dynarno r 6?/4
- Lens 13 '.

VRIJ! ! ! !

+l
u
ur UltC
ur Lens ?-

uur GDA O
uur DTC 2'
uur Léns 1O

óuil"Lens.11 (c 1)
uilr i'ius z
uur Lens. 14
uuÉ: Ho'eiise iloys C1

Af schri:ivinserr:

1
9

4

v1
v2

14.30
13.0b
14.3d
13 .30
14. 30
13 .00
14. 30
13.0Í)
12.30

2
5

y3
v 1 . .1
DaaI en ilergse Iaan
v3 ,.;
Genr.Sportpark, HarwichweB

, , .,,:.i .

Schrif teIi.'ik; voor vrijdagavond 18;30 urir bi

Telefonisch:

j

'.'A-klassers.bi
Diklaig6ers, bi
C-klassers'bi
In nood8eyall
11rOO uur afbe

, dhr . ll.
dhr. iÍ .'tt

Í-r kunncn
Iten Lii j

vrijdagavond tussen 18.O0 uur en'do Gevallen) voor
Beckor Tel.
Kouwenhóven' TcI.

tt r . rl

cle junioien no6' op zate
dhr- J,Ci"Hop TeI. 94 4

Jj
j
e

Dq
Ii

Afkeuringen:
L r:r'.Ïju'niorin noeten bij slcchtc,wconsoristandigheden atecdd.de Àfkeurings-

jsteT,raadplegen. Telef onische inforriaties r+orden hierover_45!g;!-verÉtrekt.

Niet ó Bers:
'lregene niet opkàmen afgelopen Heekein à 5rii6cn de volgende sirelers 2 extra
reserve-beurten: rL.v.Andel,, C. Lipfran r.A.v" d. Meulen en-E. Franke
Bij herhalin6 volgt uitsluiting van deelnening aan de konpet iti ctuedstri j den.
In dat geval blijft de verplichtin6 tot betalin6 van de kontributie. tot het

''' eind van hèt seiböon' (.3O juni) .geh.andh_aafd.
U'egins 'l'rerhaald niet. ópkonren qortlen de vol6e'nde speler.s rlit seizoen niet meer
op6csteld: A. tle Haan en I. v.d. Zsran. '.'.

!,,
6.

| ,:. _t,



OFSTELLINGEN:

Len6 A 1
.1. -A;v 

"'ve 
lEen r. À. .19 Kok r J.

, ;.L. Koning,' 4r,rt s1§ravendi5
i--

-Lens 2

I:.,'.:
Ir.perreynr R. v. d.Laàn i'- lt.v. Nooit;li r'llgynen,
ef , .It. Hop, 0. Dorst , J..!,ausb-erg ': :" -'::
, Leider: H; Zoet. ' 

.'. . ,, o , ,

H i.Ister j,
k , lt. f. KIo

1 .. ,.':

J AItena,
l,lulder,

J. Apperloo t
J.v. Gaste I t

G. Ulcks, J. ilrocharcl, ii. HoÍ41a4-, il.v.Luxemburg,'*
C. Schcnke 1s'," J.Prinst E"v.Luxenburg,

. -'. - Lcider: U. l(eetman
!t. I(ops ' '.

- i r. i

,,t,r;:t'i ,'

A

;.. [,ens 3 ..), ..---
:..P"v.Ilijn!'It., G.r1,it t Il. Heemskerlt,
. F, líouters, J.Íettero, it.SaídCf§r

Iie6.: P. de Kroon en G.LiPnan

Lens 4
vHrJl! !! ll.v.d.llije zie À 3 T.l'rin§ zie A 2

Lens 5
J.v.t1.IíeIt
. Zctz, F.

J. Iloutschilt, N. rlansent J"
J.ïÍijngaarde' W. v. d.t(f je
. Leider: F. Flumans

Leider: J. ' Èleuleman.,- ,

Leider: T. ilaunan.

Leider:, lÍ. v. d. To I

,..Leider:1'. de I(Iei jn
, . .1..1'., 1,ll

'{i'

Loveniksl It. ii,IokS,,.Il...
r1 H.v.d.Nieuwenhuizen
king) ;..

Leider: P.v..d.Steen- .

.lt.v.Leeden, Il.v.d.iloogaardr H.líubbdnt
íIblas, í. Goidi jln r'"F'l;Groenewegen -:

Leider: 4,. .qf P.t ,. ... j:,

de' í{aql ,

" Aiv.d. Iieys t F.Hortekaast
A. l(oevoets, P. Dullartt li
Sanenkomst: 13.3Ó uur LénÀ

-Lens 6 (U 1)
[E-ï6r ige week ,qct Il.v.[oon.
Sanenkongt: 13.30 uur Len§ '

Donderdag bespreking na dc tra-ininfio
' Leider: Ih. Hoefnagc:I ; .,

Lens 7
ïïE-ï6"ise

Lens 8
Àls vori ge

rveek rnet

week met

A. v. d. Valk ..

F. Verbarendse
Samenkornst: 13.30 uur Lens

. I i,;.:
..Lens9., .i.ii.
. 'ÏÏífrri6e weàf hót lt. uiies'sen

Iles. L.v.Andel l

Sarrrenkonst: 12.30 uur Lens

'Jlens.,tO ,

,ÀTEïí6íis. qeek,rlqd .r.c.', ttoÉ
' 't itt "'

fiicheIe rF IRens,a.'' :

, .Res. E. ,Fr:anke , , ..,
-.;.i" ..J.. :, j,, :.1

', Lens 11, ( 1
L. Jannaat t n.v.d.Hoek; Il. Groënr ll.

Uens ,12

I.r. Ijin-Asjoe, P.SchoItes, Ii. de Uoe
;, , .sanenkomst: 12.Q0. \r9r (i.v.,n.:, bespre

;,,1

, :. ):

. Leyn . 'c . Otlcnkirchcn ' ' ll. Ras', [i.v.ZrvoI, l'i.]leernan, P'IgÏltt
I,. ite' llruin i' l.i.Ïlut8er§ r F.'IoI1onaars, o. llöneman, Il'v' zlilol

: tÈ.v "-Llaggum r I'Í

P. de Groot t
it.l{as6erman
Samenkomst:
Lens 13

Lens 14
fr5EïËste
I,í.Uindt R.G

zie Lens 13
13.3O uur

..c:r,.. :. ,

Lei rler: il. Iioef nage I

J.EIzernan I il.iy'asserr,ran I
tenhouwerl R.RaaPhorstt
I.Í..lililner, IYl. Tilf ema- .

Sanenlqor-,rq!. : ..11..30. IïI :' ,
Lei tler: J.Yoggl ,.

lr. I(lunen r. l).FrËinken t
enhencgouwen, 3. Vcdter t
Leider3 E. Landman
7.

L.Henkcs. Il.lauyven r il.Fronberg , . R.Cop rlhuis t M'Lus-
J. Schippóren, ll'.KroI, J.Verneulèn:i Il,-llàèedalterr

.:
in, Itr.Sàndiforti }t., dc Hoast
inberg, F.[rultaertr It. v. iJe 16

Itl,Rienen t
n.li'ah i eu

; T!,



Uitslagen 14 en 13 septenber 1975
A-klasse
Dl/O 1' I s-hràvenEahdè2
RKSVII 2
Vredenburch 3
Lens 5

C-klasse ,i
- Lens '11. '

il-klassc
Lens 6
bionvliet'5
r,eirÉ' I
Lens 9
soÀ 3

Pirpi IIen'
Lens 1
Lens 3
VeIo:4
Lcns 5

l)e S€iv.' Lohnanlaan

oofdstiaat

Lohnanlaan

v1
í)e Sàv. Lohmanlaan

- Lens 1.

- l,ehs- 2'
- Lens ó'
- Lens 4
- t)HL 5

7-3
o-4
D-.1
4-?

c-1
" 2-3
. 3-2
o-4
4-O10-Lens

-i,lest }andia 6;'
-Lèns'7'-soa 

2r

-ADS 3

-'JHC 
, 1

-HVV 3

-Lens 4
-DuÀo 3

Naaldwijk 9
Lens 12
Lens 13

- Sch ev'en i
-svH3
- Len6

1-7
Irgen B3-2
I e-o

o-1
2-t
3-1
2-O

lÍeIpen
VCSl-Lens1

I,ROGIIAITí1.{A PUPILLEN tlN I'IBLPEN ,,

Zaterda6 2O sept. 1975

1-2, Lens 2 -Vreaenburcfr Z 1-2', Iiens Coi b.' Ado0dmb.:2-O

12:OO
12: OO

10.45
12.00
12:00

uur
uur
uur
uur
uur

Quick 1
Lend 2'
GDir 2
Lens 4
Quick 5

1 f,ens 1
.: ,cuÀ t
- Lenè 3

- S.Altius 2
- Lens 5

'v '1
L.H
v2
DE Sav.

lleÈpcs:

11.OO uur Lens 1
11.00 uur Quick 2

- VeIo 1

- Lens 2.

AfschrijvinEen:
Schriftelijk voor vrijda8avond 18.3O uur bi j dhr. J.C. Hop Dr"v.tíooklaan 317

Ri jsr+i jk
Telcfonisch: vri jdagavond tussen 18.OO en 18.145 uur bij L.Koning ÍeL,39 77 47
In noodgevallen kunnen de pupÍIlen en welpen ToF op zaterdagochtend afbellen.
TeI. 66 13 14 Klubgebouu.

Afkeurin6en:
Ilij slechte r+eersonstandighe den ZIE ÀFITEURINGSLIJST. Voor de thu isr?edstri j den
noet juniorenlijst worden Bcraadp1eegd" Zijn de wedstrijden van Lens 7t
1O en 11 goedgekeurdr. dan gaan ook de pupillen en welpen wedstrijden op
veld door. Uitsluitend ïoor de uitrvedstrijden nag telefonièch worden'6e
formeerd of Ese wedstrijden doorgaan en nel zaterdagochtend. IeI. 66 1

Niet opkoners:
líegens niet-opkomen affucloperf r+eekc Índ kÉijgbn de volsende spclcrs 2 extra
rescrve-be urten: trl.,Franke .en H.v.Ileeuívijk. '

Dij
In.
het

herhaling volgt uitsluiting van deelnening aan de konpetitiewedstrijden.
dat.geval blijft de vèrplichting tc,t betaling van de kontributie tot
eind.van het sei2ocn (oO irini) 'gehandhaafd. ' ': 

" 
' 

, 
t 

.

ons
tn-
3 14.

OI'STELLINGEN:

"Lens P 1
[t.v. d.Lan
Il. Heer,rsk
§ar,tenkor,rs

ó, li. Oe JonG; J;Odenkirchen, U..Coipa, ll;croen, I,lPronR, E,Vatentin,
erkr R.v.d. Hoek, D. Eykelhofr L.v.Rijn, Il.v.Àdrichern,
t: 11.15 uur Lens Leider: Hans zoun

Zie verder. pag. I
' 8.

Pupillen



Lens P 2
I. I(affa, E. Perrèyn, B.Doelhouweri V. Veenman, Il. Houweling,
C. IJergmans, il. I(anis, iii de liroon, C. Iloefnagel, J.v.d.Hoff,
Samenkomst: 11.3O uur Lens Leider: Loek l(oning

lí. v. Me lzen r
P. v.l'laren.

Lens P 3
H. lJienel, iJ. Driessen, Fl.virl.iloogaard, u;vrZi51, E. Djojooetomo, l,í.Bon,
J.v. l'Iassem, Ilivrdlllallen, Àil,iaas,È1. de l,Jiriterl }1. de Haas

§ïi;;ï;]iï"ïËïàÈn,,, ""," r,eiaer:'Frans uisseldorp

Lens P 4

Lens P 5
iJrv:Veenl Il. ','Iannee, P.Quàad6ras, i{.liircksen, D. Hàffner, A. I(oks,
ll.urHoudti A.v.UIittersnijk, L.Scheltinga, L.v.Leeuwèn.
Shr,renkomst: 11.15 uur Lens Leider: Kees Schenkels

P. 1{ind, D.Àssenber§; lÍ. }'oot 1H . Zock ,
E.v.Santen, F.v.d. Ilerg, R. Verboom
Sarnenkonst: 11.30 uur 

"Lens

I,ens lí 1
!'l . Saarloos ,
J.llasserman,
E. Àrnmerlaan
Samenkonst:

A.v.Gorp, J.Uolff , Il.Soebarta, It.lrÍattens,

Leider: Jan v. Gast e I

E. Jager

J.v.Kester, À.Kuiper, D.lioos, D.l?arnenhoven, A J Tj in-Asj oe ;l] :

N.v.Velzen, tl.Zaalberg, D.Coret, [,l.Lentze, .Hulsker,

10.30 uur Lens Leiiler: Ton 's-Gravendijk

Il. lrekker, lt. v. (1. He i jden t
.!'ranken, Th. PIug,

Lens 'J 2
G. Verhaar:, F. Claus, Èl.ltoelemi j t' J.v.d.SpiegeI,
R.v.d.Boogaardt, l.{.Mo}Ieman, ll. Han, J.Hiemen, A
J.v.Dalle6ooien, A.v. d. H oeven
}l. de haas Zie P 3 en L.v.Leeuwen Zie P 5
Sanenkomst: 1O.15 uur Lens . Leiderl Peter v. Ri jn

Train in6sdenonstrat i e o.I.v. ilen Peeters

Zaterda6 13 seilternber gaf Ilen I'eeter6 in dienst van de K.N.V.l). afd.Uen HaeB
voor de 2e naal een rlemonst rat ietraining voor jeu6dleiders en -trainers op
het VIOS temein. Dit maal was Lens Pupillen 2 uit6enodigd om met veel ple-
zier en enthousiasme een uur lang zeer 6evarieerde baloefeningen , o.l.v.
de vakrnan Den Pceters onder de oeziende ogen van een twintiStal jeugdlei-
ders en trainers, te oe§enen. Hierna speelde Lens een ltlein onderling par-
tijtje, terwijl l]en Peeters uitleg 6af aan de jeugdleiders en trainers van
zijn training. Zaterda6 20 septenber a.s. geeft ilen Peeters weer zoln de-
mons trat ietraini n6 op het VIL)S terrein. De JUKO atlviseert de jeu6dleiders
en trainers van Lens eens te 6aan kijken. Op het VIOS teFein kan men Íneer
informatie verkrij6en van ilen l)eeters óf ieÍnanal van de I(.N.V.il. (aanvang
9.30 uur ).
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ONZE VEUETTEN LEIGN oUD iiN t/iOE

Papendrecht
Xerxes
Zwijndrecht
Gouda
l{ilhelmus

3-2-1-O-5
3-7-2-O-4
3-7-2-0-4
3-1.-2-O-4
3-!-2-O+4

HOV . 3- 1- 1-1-3.,
. Neptunus i:r 3-1-1-1:3r:
" UL.', ,Zrrart 3- 1- 1:.1-3,
Eq0H. : ...3-1-1-1-3..DHL . 3-0-2-7-2

, .DHS ..,. 3.-0-2-7-2
.. CoAL.. . ,, .3-(J-2-1-2.
. Lens ..; , -. ,3-0-2'7-2
.., Higq, 3-O- 1-2- 1

,' i' . : '' r'"
=', in Rotterdan is eigenlijt,o.ab

vaetbal en zou door 'Le4s, in .n

_ ook de. totnutoe zr+akste tegen
uitéist óngezeIIi6e omgeving
onze ploeg een matte indruk.
niet geknokt.. Onze drie spits
en, stoorqen te.weinig.,0n6 ni

:ener8iQ door alsmall de bal"t
zettend vertragentl. Iionditieg
steeds goegJ.6etraindr Als é6n

. nederlaag.hgm. ggen r,tógr inter
dat hiÍ ?ich doQr dig.nedettra
uitspraak. kgmt nàtuurlijk wel

.spelere., Hi.j..kan dan. ook niet
enthousiast achter het elftal
over dit soort l Uilspralen ,Iij
tegen; EI)QH . lt-open rye - te zign r .

zondering was.. En ook dat er
vreugde) kan heersen.

.-,

Het derde leverde weer knap
enorm hard gewerkt door het
gevolg. Zeer goed zoals tlit
nog geen doelpunt tegen.

egri j pe ti jk. l,leptunus.. Èpeelde,,ee4 pover' qartli tie
ormale vorm op8erold worden. Neptunus rvas

stancler. Toch profiteerde Lens niet. In een
(er werrl op een bijveld gespeeld) rnaakte
Op enkele goetle uitzonderin6en na werd er
tÉn speeldèn te zetfzuchtig, ongeionÖèntr:eerd
drlgnveld leek. gede5organieeerd :en verspeeldex

" trill.n frlrengenrrr daarmee het ter';rpo ont-
cUieX kan het probleem niet zijnr want er is
, van , de.. spelers na afloop. verkloart dat de
èssert, dan bedoelt hij nisschien te zeggcnt
qg.nÍet wil laten ontnoedigen. I'laar zorn
höc6st onge tukkig - over I ,ook bii ziin,$gEe-

; vg.n zijn, supporters verwachten dat die
gaan. siaàn.-Beàinning in rle elfiàIgroep

ht. Bewenst. .Zondag in.de thuiswedstriid
dat [,leptunus een toevalliSe slechte uit-
hguq wel spelvreu5de (en dus supporters-

Uw verslaggever heeft lan6 Seaarzeltl
zijn indrukken 'ran de. wedstriid
Neptunus - IiènË u6" 1;69:iiài:ièí toe
te vertrouwen. Die indrukkeà zijn
nanelijk nogal, negatief en kunnen
ertoe Ie iden.,.dat de verslaggever
beticht wort'lt van afbrekende kritiek.. -

loctr gduióat'dó eerlijkheid het thuis-
, front ook te. inf ormeren : over , minder
goetle prestaties. Niet om te roddelen
naar oB er..66t konklusiès uit te trek-
ken. lijvoor§eeld deze: lrls het elftal
.uit vorn..is, dan zal het thuisfront
noeten-helpen, het elf,tal .er ieer bo-

'venop te..brengen. De 3-O nederlaag

geëri kand. l"let'ftit-
ander- uit elkàar 6e-
chteFhoede Èet hoofd

6-2
5-3
4-2

5.:4.
4-4
3-3
.2..3).
3-4
3-5
2-5

Een zeer goeal draaiend tvecde §af-buurrnan Sp<ioíwíjk
send- aanvaLspel, werd. tle,, verdedigin6 vAn onze legenst
trokken, en v.ijfnqal .doorboordi i.taarbij .hielrl onze. a

.l.cogl en handhaafde. de nul.,' ,. - . . .,,,.'
: ,.:i :

werk door een ovenriin
gehele elftal rnet res
rwaar ingedeeld elfta

Beschouwer'1..
nin6 op TOGS 2.
ultaat 2-O als
I het doet. 6 u

Toekijker

Er wérd
verdiend
itSen

7



Irens 2 0Ir Kotrl,i:
De stand: .

Lens' 2

+++

.E:0:o-o-6. 11- 1 ,j, ;'3:1-2:ï:4 - ' 7-3 -' -

3-7-2-A-4 5-3
3-1-1-1-3 5-4
,-1-1-1-3i , 4-5
2-7-0-7-2 4-5'2-t'o-t-z' q-5 . ''

3-O-2-1,-2 1-3
3-L-0-2-2 3-?
2-O-t-7-\ O-zl '

3-O-1-2-t . L-.4,

i, ,- ;; ,r ,tiíi

vuc 3
Postduiven 2
nvc 4
Uen Hoorn
DHC 3
i{esttrandÍa 2
VeIo 2
Spoorwijk 2
Naaldr*ijk 2
NKDEO 2

Lens 3-!ïEDEROH rN i(oPGIröEI;',

,lonige -week rrerd het aI Bezegd,
Lëirs' 2 "'Íi; öFÍi,e8 iiài{r dè 2e klas. ' '

Een r.risschien wat voorbarige con-
clusie, rnaarl'Ír ióttennin staan ohzel
reserves .o,n6eslagen bovenaan. .íif 8e-
lopen zondag werd buuïqan Spoorvli'jk
met l5-O versLa§en'; àonda6 slleett"het
tweede'thuis' 'tè6en clC I'ostduiven, 2.
Vuc 3 speelt, te6en Spoorwijkt terwijl
IIVC 4 een vr[je da8 heeft.

liet ziët'èr" nhar uit dat het. d'éíde
vobr hét dèrdc achtere envolgenà'e sei-
zoen éeh '( behoorti jk) woordje:)6aat
Èj:ieken.'TÈee. seizoenen ge leà'en werd
rnéh kaËpioeh, vorig seizoen eindí'gtle
nén bij de eèiste zes. En nu staan
àe'rveei öp dö'eerste plaats. Afge-
topen.;àbnda6 -werd het tocn no$'oh-
5ièfag." ï0G0 2 met 2-o verslaged.
ZondaS-àpóelt het derrlc de uitwed-
strijd tegcn VCS 3r TOGIJ 2 ontvangt
vuc + cn Írédcn6urch z ipeeit ln- èn

:, ,. i , ' ,. AVEHECqTSI,,,, '
. J ..., ' .i: !'-. i,,.,'.

... .1, r'. i ., :. .,l : . i. .l

I

O.p _stqlgr.. il
. ',: r:i. ''

LCNS Ó

T0'.G..8 2 ',

Vie$enburch.,2
Itiis 3|',,
Ile,stlandia
,yrcls'2
vcs g "".
vuq.4.: 

,
Verburöh 2
IIiIIégersb
.Sch iebroek
SchevenÍ4gen.

0ÍTRDIENST r

' 3-3-O-b-6"'"1-zlo-'t-i
i-z-q-.,i' 3-2-(i-1-4
7,-2-O-7-4, J:Z-o:1_4

" , '3-1-7-7=3
'3- 1- 1- i-j.' '. ''3-1jO:2-2

z ' s-ö-t-z-t
.' , "tr-o- i:z., í

3-O-ö-3-O

9I8

' '6-0

'8-3'
1b-6
5-5
B-B
'4-?.
'6-4

. 3-B,,, 
3-B

tt

ir

zatèfi,a[ QT sept. '.102ó:

,'. ; t ,i., .it .

, 'i: iÍi'i ':

,'ii_' . l

, )ii ,i,.

1s-mor§eps Uhí. HoÉpenbrouwei' en Hévb;Riemen
' 'È-nid'dass De Heer eà t'leÍr. San'difoit, Frans Disse}-'' 

,. l. '<torp, n.eyf ;'ttierren
t s-i,ró'iséne i'inus, J.Colpa,'iiílieh'v.Leéurv " 

':-
' ts-ni'drlàBs Fr. Stiààthof i nevr.v,ld.SteenrD'ric Land-

" " '' nan'r 'Lindàt Fr.v.Dijki lthii Don
rs-mo:rgens itrr. ttoppónbrbuiÍèr' en T. de'l(ok
.lFjn,ioàass utrr. sanàifoi't, Jo. Keètnan en nevra

rs-morgèls'Paur3,Ilarjal àrÍru3;hini' r';i'
ts-nidcia§s. H.Mièlteld; ' hevr'. v,lSanten, Lindar.èn :

llèv r. i)crgenhcnoG:uïgn , . 
t'. ., i,r.

Zonàue-. 28 èelrt; r9?5r

..i.
Zatepda6 4 gktober. 1975

zqpdpa 5, .qktober' .,ts?s

*+,+++VOOil -U GELEZEN II'l VoDÏiril, I{EST+

.- Í"íï,ib.,, vo'"tbqt liqpï treért odLc i*cek zi jn ivë'g; naai iiiin bribvenbus rióSr
niet gcvonàeil.' rt ita' U oík iiicts ricitorlcn. IÍhtuurti jprióir 'ili ,U: wel '
icts kunngn., veerschotclcn uit dc Ií.N.V.U.cr, 'ddrgroterè broer vah Í.tÍ.;
raaar die is'ook zo interessant niet on te Iezen. VolSende week dan maar

1 ,'w€€I, €€I, dgphele Poltit:, r ..: l r ., . .,.j ... ,. i ., , -{:i..
r.t '; 

'
i ._'t ,r,i : :: I .

is ri< ''

" i i:..,.i

í,)
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,. EVEN IEl§ IIECTITZETTEN. ,,

e vori6e,Lensrevue,sohreef ene rtSII(rr, dat .iederé speler van:C1 over een
ikulier chauffeur beschikt. Dat wil ik evén tegen.spreken. Er àijn slechts
tö(;§ beschikbaar, ryan,, ouders die zonodig elke week wil.len rijden. i)i.j

uitwedstrijden heeft dit elftal, in te6ens,telling. to.t,sonr,rigó andere eIf-
tallen, Been yervo ersprob lcep. Hoe. 6enakkelij.k dit i6 voor. óen leider en
voor fle spelers..is nÍet te beschrijven. Al jaren.Iang zijn de.heren Michels,
v.d.NÍeur+enh'ui jsen, Jannaat, Lekahcna, de lJoer, Groen en v.d.Hoek (om
nevr.v.d.Hogk naar niet te vor6eten) bereid om te rijden. Niet alleen voor
het elftal', waarin hun zoon neespeelt. Nee, bij t oerno o icn._ vervoeb«len ze
vaak meerdere elftallen. Het raoct fijn zójn or:r leider van zoin elftal te
zijn. 'r{ij (ook do SIK) rrraarderen hct bijzon«ler en hopen U, Oudersr no6 lang
Iahf,s rlc lijn tc zien..

. SIK Jr"

:: -::zo ÈÍ4.[R tIÀ? LOSÍiE .Opi'tERKIt{GDN-----

.-líat heb.ik zaterdog weer genotcn
ken naar de wëdstrijd vari ons vier
;meespeeld'en, die.raeer wog haddcn v
'deze.spelcntjcs nàdr' ook"buiten de
--Ons 'tr+eede junioren eIftal kcn'z
'6eian. De tégenstandert lt?est Iànd ia ,
.Men. kon Been komp}eet elftal op de
--In.''dà trs che i dsrcchterlt een artik
.interview net llenh van liri.el hadde

' rÍegcns een ern§tige blessure zijn
.,nenen..r+ij zotn rlaf dÍinkcrt[etr ondéi

.': llÍ.jnsbuf g ' IreZe : nri z]f,: jari5e was k
doeldc de lleen van de'r lilerf f , cn i

.:hebben öm delf te6en een bal te sc-.--POL denkt de wijsheid in pacht t
- jnog, eén ttuit in het ;zahjc"i 'On rnet

III.IUGGENZIFEERIJI'.

--Toch' snaakte' dÍe eerste bok r.;cl
.-.ander6. r,

--Dc telefoon bij onze .se'crctaris

Zie verder !aB. 4

,Iangsi de lijn; Ik heb met 6enoggen.geke-
àe pup.ilienclftal , waarin enkelti dkkies
an rtlarf jesrr.! llat eeri .erithousiàsrne van
,Iijrien van de vele vadérs én noeàersn

aterala8 onverrichtcr zokc weer'naar hiris
liet het een kwartier voor de'aanvang afweten;"
beèn brengen ;

elt3e, 'ààt als volgt b-egint: ..rtlh o'ns vorig
n rÍe het over dè' 'vcie'ex-voetballeis, die
gaan i che i ilsrechterein. \{efnt ook -vandaag
dc loep en rvel'Löö van Anerongen uit

eeper van ltouvkdo'prr . I(i jk POL, dat be- -
k íatuuïIijk oök, rne.t geen ccinditie meer
hoppbn.
o he6dan 'en dan doet die Conr,rissaris ook
cen ibekend journalist te sprdkein':

,1,

lokker. Het r+as tenninste weèr cens wat

heeÍt hiot stil gestóan.'IJe aanincldin8en

Ind
part
8au

op aIIe opnoepen voor diverse valcante functies, zoals gepubliceerd in de
vorige Lensrevues, stroomden binnen!,? Ih neen aan, dat het llestirur -hièróver
op de A.V. op 29 septernber a.s. nog wel iets zal nededelen.
--Het ilinn-enhof heeft het rveer e,ens'gocd. 6ezien.- U ook?, Iir rías een lege pa-.gina in de Lénsrevue" Daor had or., ,rog net rtDe !'akkell' in'kunne,n staan. lÍie
.ncernt dit licht weer eens op om het over Lens te"Iaten 'sohijnèn? TeI.398694t
U. weet weI 

^
. --Stiekunr .Iuisterend aan de deur van d,è beptuurskaner,.hoorde ik naandagavond
..,een zrvaar debat over hoe Lens een. Goed.llebruik zou kunnen nàken vàn de aan-

fiebourvde ruimten. Ik hoorde zelfs ieÍ6: zeggen' over een. groot ktinnerbiljart
en nog vele anÍieie. .goede ql${Jesties. Ik ..bqn l)enieuwd r*at.. daar riit komt.
'rJant zönde is het, dat die nooie ruimte zo onbcnut blijft.'.:'.. ,:

--De voorp.iltgr .is weer te.4ug. Ik heb henr zaterdag op.het veld gesignaleerd
samen m,e!. zi.jn.,echtgenote., Hij qou pas r,laandag tcrugkomen- ,líaar ja; het
sl,echt"e, weer. gedurende dq. Iaatste vakantieflagen was er 'do-oorzaak van, dat

, de thuipkorísl .l".er.d 'rer'sneld. Of , was' het misschj.en de heidwce . naar dat mooie
(nou ja mocic) groenc grastandje aan cle llengelolaan?
--Zo dat was het dan rreer., O-3. Of het niet oi) kah! Uithuilen èí naar wcer

-. opnisqlt. be.glnnen. De, t<or,,peïS.tie duurt nog, Iang. , ' . , -. ' ,

--Zqnd?g, heerlijk- in de zon zitten kijhen naor Léns 8 tegen een. stel portu-
gcze'5'öngen'è. En r,raar lsvcbLrelen. cr was nicts vnn óc verstaan. De scheids-
rechter werd er horendol v-a-n. Ilet,achtste yàs helernaal uit koncentratièt
dat kon je echt ncrken. Toch fijn Gehronnen.

3.



--Ile spitssi)eler van VtsJLE, dat in de Duropa Cup II.' te6,e5r--!'C Deql;Haa6 uit-
kwarn, nocht die werlstrijd rveer necspelen. Hij had zijn contribut ie-achter-
stanà ïolrlaar,r ! ! Ook in deze hoge voetbalre8ionen tlus, wanbetale?sl i jsten.

r ". --Heeft'U irw contributie aI betaald? Denk eÍ: oril v6ót ts oktbber r,rpet, hèt
:: '.: eèrstd krr'artaal in ieder geval zijn betaald, anders. kornt uw naam er' ook

i.' op "h cat wilt u toch zckàr niet? ti' '
--- In de K.N.V.ts.-er r.rordt mornentcel een vete uit6eubchten tusscn:De Stoop
'enl JoÈ Coier over de UEFÍI..Een schandalige vcrtoningr .die. niet hoeft voor- i,.

l'u

":Ítangeàibn onze tiende editie rira6enoeg binnen handbereik van lrijn wöning
' speelde'- htet'rvds o* ,ö tó zeg6en op mijn stoep -, hàd ik slechts een paai

h ink- stap- spronge n nodig om een toeschourr,ersrol te vervullen bij Duno 4 -
Lens 1O. llat Éij iroegcr, toen ik hcel Lens van haver tot 6ort lcende, niet
zou kunnen gebeuren, uas hier wel het...Seval. tsenne-n deed ik ei8eliik'nie-
nand. tleL stak een cnkeling de hand óp ten teken van vriendelijke groet.
Vriendelijk was ook het tckkere zonnetjé en evene-ens de verstandhouding
.tussen de'. spe'Iers.' De scheidsrechter àoti het trouwe,ns niet anders duldeu-,:
dat liet hij even, toen het ergens bijna rnis r+erdr duideliik me.rken. Toen
.ili kwan, stonden. de lJlauwwitten aI rnet 1-O achtór:, .je ze6t. dan: Nou ja,

i:cr.kan no8 van alles gelieuren. Irad vàs ook zo. AIIeen een beet,je eqnzijdigt
want i.k zagÍ ook nog cen tirreede en èen derde doèIpunt achler onze zeker niet
onbekwane keeper 5eboren wordenr in. -oeide gevàIlen door: pr i j zensrvaardiSe

. tlóortastendhe itl van een en dezelfde Duno-man. llat oqs qlftal tretreftt geloof
, 'ik te mogon ze66en, dnt cr voldocnde nnogelijkhcàen in schuilen om tot rerle-

1i jk resultairt te"lton'en. Er was i jver Senoeg..lJovendien wisten sor,lraiSe 'wel
wat met de bal te <\oon. tlaar ik kree§ de indruk dat diÍ jop6e elftal-nog te

-rdeinig ervarin§. had onr te ontkoàen aan het overwicht van de,,meer Setructqi
.-,.ouder.è. te6enstanders r 

. die nu en dau onze joir6ens rnooi nigten in te,.pakkeli.
Zo bijvoorbeeld rnet de buitenspelval:'Kèer, op keer tuiraglden gnze aénval-

,-Iers: àrin,. dooralat:zi5 aI tc haasti6 uit de startbiokkéri sneldèn en bovenÖ
dien door<tat.der nidàenveklers te traag wàren nöt' het nflar Yoren ptaat*ieri
van de bal. Ik beperk mij tot bovenstaande berirerkiqg ovgr het tekort aan "
tactisch verveér, wëI r+etend dat iri onderliriS overlcg hier r'rat aan te doen
is, zeker indien het technisch kunnen niet ontbreekt.

Lens 10 .bi Duhó

WIST U DliT?

SII(

.P.J.

.i_i
Lens 6 zijn'i'.rcvanche." ie .paktieq. hceft. Zondag rrer'd èr met 3-1 Sewonnen
van uranJe-Jlauw ó.
Zoa1s u eldórs heeft kunnen fezen is uw redakteur A(verecht)ad Vervaart
wecr térug Íàn vakantie

- POL hieruit. begrcpc4 heeft dat hij .dan naar 6clijk niet hoeft te
- Lens niet dè enige klu.b. !s .die zit, net'een P0l-conplexr zelfs het
. Iandselftal'is nu aI gel'Ol,ariseerdi l.

- tie ook deze r,,eek nietÉ hetrbcn l(ulnerr lezen in de K.N.V.il.-cr ovèr
boekjei'Stiei.dl.',,....,..,,:'.

'- Na PoL,, Troubàdàur Lens nu ook ecn .SIK. heeft. §Ji,e is dat nu weèr?

'_is

i

iÉii jven.
Netler-

ons

".':
hre-
el. ói'er

rtb iiden

- De redaktionele GoedheFring deze week naar.Lens 2 en Lens 3 gaata
- Èr ebn niglrrv ïJoek op dc r,rarkt verschenen is, het heet UODM!...gesc
ven:en vertèld door J en t).O. tg,i]...[íedden,dat'tle K.N:V.0.-er hier w

'schrijft. . ,. . ....: .'
- Onze A-klassers het ei6enlijk best 6oed doen!
- Er op 4 oktober a.s. een.feestavond is vbor Senioren en A-klassers
-. Jopie en lrrnold liijnhpvon ons bedanken voor de be lariSste I I ing, oride

i j hun Ëuweli jk. j: ., .. . ,

öIgende Èeek rnaandag de. /t.V. t:rordt gehouden"
,.'Ib
--v
-,u

4,".

AVEIIECHTS.
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14. OO

11.00
10.oo

.oo

.00

.oo

.30

.oo

.oo

.oo

.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

72
72
72
17
10
74
10
10
t3

Lens 1
Lens 2
vcs 3
HVV 3
Lcns 5
Iilit iJlauw 3
Lens Z
Lakrr,o 7
l'/ippolder 5
Lens 1O
H3S 11
Lens 12
Lprlg .13 . i

- Eir0H 1

- Postduiven 2
- Lens 3
- Lens 4
- I,JKAVV 3,
- Lens _6.

- Kranenburg 5

- Lens I
- Lens.9
- Flamingors 5

- Lens 11
- Ooievaars 5,- GDA ,1O ,

'. ,l I '
v7 G7 L 3/4
v7Gl Lr/3:
l)e dernsvaartweg
Hogenhoucklaan
v2 G2 L 1/3
iJestvl ietwe6
v3 tà2 L 2/4 ..

Jansoniusstraat,
Schoennakergtr. DeÀft
v2 c2 r, 7/3
ii,laal en l.!ergselaan
v3 G2 L 2/4
Uitgesteld !'! !

Lens 8" '

Lins I
Drlno 4
Lens t1
PDr(' g', ' - ',-,' '
I(ranenburg 8

J vd Leek
C l,lus "'
D Netten
NÀ'.v.Dijk

' í 'Hàn iquè
'I'G Adegeest
H vd Àrk
"Ji)it d .Uoer
AH IJos jr.
HC iios

Sanenkolrst:

Lens 4
Lens 6
Lens B

11,0C
10 .45
9.OO

uur
uur
uur

Klubgcbouw'
I(Iubgebouw
I(Iubgebouw..,r.. .Voor

. Lens 9' 12.45 uur Klubgebouw
'' Lens 11 9..OO uur Klub6ebouw' :. -- -..,,..;

thu ist*cdstr i j den half uur voor hetde
begin van'de wedstrijd aanwezig zijn.

UITSLfiGEN:
Neptunus 1
Spoorwijk 2_
Lens 3

[.ens 4 ' '
RVC 5 --
tèns 6
,§lrA 5

- Lens 1

; L.ens ?
- T0Gi] 2 .:

- GDI 2. ,l- ..
- Len§í b
- Oranje i)I.
- Lans 7

- GDCPH 2'- ADo 5
- lenè to
-osc6
- Lens 12
- Lens- 13

. .3-O
, o-5
.. 2-O

1-3
3-2

3 '3-1

2=o
4-7
3-O
4-O '"
7-2 ;

7-7:.
-AI.ISCH}ÈIJVÈN:

Vrijda§avond a. s. 'tussen 18.45 - 19.3O bij J.v.I{assem Tel. 6'8 65 11

LUST .JE NOG, PEULTJES T ! .! ! T T

Het seizoen is vreer best begonnen, de afschrijvingen zijn niet bi.j'te benen.
f,er.iIlustratig enigc cijfers: 1c week 21 afschr.i j vingen, 2e week 16, 3e i*eek
24. \le. hijgen. nog na van rr,ege de. ve1e.aantallen. lle weteii.hè.tr hèt weer is1
mooi, de caravan lonkt en de SIll(O.rtSenielrt zoals. ze zijn; akseptereí de smoes
van-blespurei of ziek ziJn toch rvetr. Heren., als ik U.bidden, mà[ schrijf toch
neer af, w.e kunnen dan de doelstellingen van de verehig;i ng ' gàan veranderen,
I een voetbalklu p maar b.v. t n amuscr,rentsl(Iup. Natuurl i jk wij kunnen een elf-
tal uit de konpetitie teru(itrel(kenr vraardoor wij in ctaat zijn. het. s.pelers-
oantal per elftal van 1412 naar 1517 te bren6en. lJit houtl dan we1 in dat er
genriddeld 3,7 speler zich niet hoeft pn te kleden.. Nu_ krijgen.jullie no8 de
gelegènhetà' bm:.te tlbehi tuat' je als spelèr 5gn Lens nróet dóen, Èbnàn. voetbailen,
zo niet tlan gaat hèt hier. boVenstainàe iraàr ryordàn.

Teruggetrokken uit de komirctitie: Ooievaars 3.
l'/egens herhaald niet ophonen rrordt S. Calbot niet

r: 'i .' ' r'."i, i. ' '_

De Opsteltiíisèh ài.Xii gEri5t als voiigé r,,cèk, zie
net veranderingen voorl '

Lens 6 rrret lt. S cho lten
Lens 7 met G..Verhaar, en,lÍ,Iaöoduyn'. , ' '.
Lcns B met H. !'Iaton' èh ll.ileuveT (2x) , ..,
Lcns 9 met M.ilcuver,(2x) . , j
Lens 1O r,ret J. ilorst en G.v.Deelen
Lens 11 net J. Vorhoef. . '..,).

ncer opgestolÍ!.. . ., .

Lensrevuc 9, van 17 sept.r

5.



PItOORAItlliA JUNIOREN
Zontlag 28 sept. 1975

14.30, uur Gr"1í" II l,[ac. 2 Lens 3 Landsche id ingsweg

?,aterdag 27 sept " 1976

15"OO irur I)HC 1
15.45 uur Lens 2
14.1-5 uur 'ltPlSH 

3
14.15'uur Lens 5
12.45 uu;' Lens 6' . .

1:"3O uur 3Èiï 3 ' '

15"o0 uur Lens 8
15.C0 uur Lens gn

' '- 
" "Lens 

1O

14.15 uur I)SO 12
13.3O uur Lens 12
13"3O uur Lens 13
12"45 uur Quick 16

íFSCHiiIJVINGDII:

il-klassere bi
C-klassers bi

'In nood8evall

Lens 1"
Naalàvrijk 2
Lens 4
VUC 5
Àfo z'l,Lne 7 "
l{ranenburg 3
Auo 11 "
viiI,r!.t ! ! ! " .

Lens 11 '

\.,J'J O

Rijswijk 13
Lens i 1,.

i dh} .. 'ií. I[our.renhovcn ;

r,,dhr g. ||

À, kunnen de junioren no6

lirasserèkdtlo
1

redeiustlaan

B. v.Tuyllsportpark, Zoetermeer

e Sav. Lohmanlaan

.5)
10)
14 l.

zaterda6ochton( tu§6en 1O.30 en
94 41 59 .:..

Tel . 55 94 ?? (Lens 7

TeI. 29 19 91 (Iens 6

v

v
v
H

v
It

;
v
v
l)

r
1

en
2
3

ur

3

6clolaan

Schriftelijk: mi,nstsÍts 1O da6en' tevoren, bij dhr. J.C.Hop l)r. v,l,looklaan 317
' Hi j swi jk

lelefonisch: yri jrlagavond tussen 18.OO uur en 18.45 uur (uitsluitend in, 
,

dringende gevallen) voor
A-klassers I bij.l dhr. il. Ilecker

j
j
e

ll tr rr lr (Le.ns 11

t/n
t/n
l/n

11o00-uur afbeflen-bij dhr" J.C. Hop Te
op
I.

- ÀFKDUITINGEN 3

De junioren noe+-en bij slechte we ersonstandighe den steeds de afkeuringslijs-
ten raadple6en.'Telefonisehe..infornaties.tïorden hierover niet_veiÉtqekt. .

NIirT OPKol.ÍEilS:
He6ens niet ophomen afgelcpen.HeekeÍnd krijgen ae rio lgeÀAe é1ielers..2 éxtra
ieservabeurten: i.Thielsch,'
0ii. trernarin6'ïelgt uitsliriti
In dat geval'-blijft dc veipll
e.ind. van'hèï' sËiàoen, (30 jÈni
l1e.[,e-ns heihaa.ld niot opkone.n

' m_èFI.. opgeste,1ai., r,,y1r^ndp}: '

n[ van' deelnèning:hàn de kor:rpetitiéwedstrijdenf
éÉting tot bdtalinig van dè kontributie tot het
) cenairdhaaf<l. i '' " ;"' r "
wöraen''oó vo3.gendo speler's diÉ sèizoen niët ,r'

i:,
.. .!'I ,,, , '. 1,,.

;,ST LLINGEN:

tens A1 - i, . j,

: i'A.viVeIzeni 
^., 

d.e Kok, J. de HiIstcr, P. Perpcyq, .lt.y.d,Laan, ll
Fi.Hcynen, L.Koning, 

^. 
r,s-.Gra.'rendi jk, À.v.1(lecf , 1'.lIopt ; O,.Borst,

Leider: H. Zoet

Lens A 2
J.ippertoo, J. iirochar<I., R. ilofnan, J.Lausberg, il.v.Luxenburg,
J 

" 
v. Gaste.,,'r-r. il..Kops! C..Schenlcels, lJ.Landnan, J.Bronger - .

Lcider3 l'I.'Iieetnan
Lens A 3
R" Guit, Il. Heenske:It, i.HoutschiIt, J. tle' ríàal , 'F.!{butersi J.Tettero,
il.fiandcrs, J.ilijngaarden, P.I(roon, C.Lipnanri lI.v.d.I,lije' "
§amenkomst: 13.O0 uur Lens Leider: F.Flunans ' .

zie. erder pag. 7

. v. lloort ,
G.ljloks

J. ÀItena.
.(,. i4uJ.der,

6"



Lens .iI 4
A.v.l.'iaren r J..L

. Jr IIoII ink; lt.ii
ites. A. v. d. . I4e

Samenkcmst: 13

Lens A 5. ;

.í\ . v. d. Meys r
A . Koevoets,

u,sl-enhouwer, .l,i.Pepegkamp, .lt.Leyn, .À
ees.ink, T.l'rins, H .Iluyter r . D. Luxemb

dc Groot, it. Hoppenbrouvrer,

ulen .!.,)t
.15 uur Lens

u{g

Leider: B.Osse

F . Kortekaas ,
P.l)uIIaart,

. i '- ï
J.v.d.Vet, !l.v.Leerlen, lt. v. tl. Uoofaàid;ll;trubberi r

Lt.,Zetz, ['.1iIb]aè; . A.-.G-qrèi j1r,. ]!: G_r-g -e_4eygg 9.n :_ t :' Leider: A.BIok

ll.l,loorileloos, ií. Ëràntzen, -P. Lel ieveld, A. Over6auri,
D.Pronk, l,l. v. Zweden r Il.du.Chatinier, Il.Versteeg

L.,ens 6 D1
R.v.Loon, T.luxemburg,
O. tl9is, P. Valkenburg,

Lens 7
1i.J.v.d.Valk, R.Ilon, J.Riemen, !'.ilaunan, Il.UesseIs, C,v.Oeek,
lÍ.Va1entin, I?.Vierssen, trl.v.ilagguÈr, !y.Heynenr P..Urochard
iles. J. Thielsch
Samérikoirstl: 12145 uur Lens ' Leitler: 'Jrlleuleman

A..tíij.n§aarden t
i1i i_'

, :, 1,,

Lens 8
H.Drke1ensr H . H oppenbrouner, A. de Jong, i{. ter Laare, Íl.I'}anheng it.Raaphorstt
F. Hos, f .:King, lÈ.lJuynclam, Il.Kouderer, C.. de ltijk, H.v.Kleef ""'

,; .. . Leider: T.launan

Lens.9,, .r , :T. Hoogeveen, S.Kramer,
H.ZonneveId, Ii. AIb Ias,
Ites. E.Frankè'

lI.Lucassen, .(r.iiover6, S.TeunissenrT,Ptug-ge,
ndse, T.v.d.Tol, J.Franken

Leitler: l,J'. vr tl.Tol : '"..

J. Frino ,
l'i Verbare

Lend io ' \,RrJ !..! ! ! 'r'. Plugge zie Lens I

],enE.lgr '':'
Àls vorige r{eck met F.L. Lekahena
Sanenkonst: -13.O0 uur Lens

Lèns 12
AIs vgri6e wee\ i!.re1.. Èl..VeenÍr0+n

- ", , ,:: ... .i',
Lens -.13 . .. . 

,

rAls. .vqtiGe.-week

AIs vori8c week
Sanenkgmpt:,11.+q uur Lens

UITSLAGEN VAN 20 en 21 EeplL. X9?§

Leider: P.v. d.Steen

Leider: It. Hoefnage|

, Leiderl J. Voggl

i

i.. i .'

Íi.KIeisée t' D-l(las6e

- Cel"eritas 1' 5-1 'UllC 5

- ile§tlandia 3 $.'i/o Lene 7.
-vcró 4 .'.'6-o"GDÀ5
- vt(Ii!.t . : . . -.iiTC'2

- Len§ 5' ' '- 2-3
' Lerib '10

zie verder pag. 8

, - Lens 6
--HJS4,
.-,Lens,8

, -, Lens" I

", ''=. YgP; '19
.i' !.:. "l

L-t

o-0
( gest)
6-2

LenË i
Lens 2
lens 3
Len's 4
IIAS'2'

7.

,.,;
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C-Klassc Pqpillen

Lens 11
HDS 7

, r 'tt.iloy§ C1
Lens 14

-lÍestààndia 11 3-1 Quick 1

-Lens 12 . 4:O ',.. Lcns.2
-Lens 13 .(Yrr§.)1-1.,;.O.D.4. 2

-Lryriano ,6?/4 '7i-o Lens 4
;' i::-.;' Quick 5

- Lens 1

- GlIr.,À; 1

'.,.:-Lens 
.3

- .S.Àltiu§ ,2

-, Lcns 5 -

_.?-o"'.1-t
:O:L.

O:3'
3-O

lÍeliren

Lens 1- Velo 7 2-O
.,.-i. '

lièsultaten na 3 komietitio daË*n

wedstrijden

Quiclq. 2 .-. Lens '2 3-.O
.'t t

! i.: *

doe Ipunten
12, voor - .3,..tegenLens À

Lens' 2
Lens 3
Lens 4
Lens 5

7 punten -

punten
puntgn
punten
punt en

punten
punten
punten
PYntgn

2-

3-

.r- D

2-4
3-6

3.-.1
2-3
3 -'43-O
3-2

6
4
4r.

4
5

7. voor
13 voor
11 voor
10 voor

í. vóoi
5 voor
? toor
2 voor
7 

. 
voor

eEerr
eSen
eSen
egen

- 6 te6en
- B teggn'
-'1O te6en'
- 7 tegen
-.8 teggn

eEen
eSen
eSen
egen

-rt
-7t
-6t
-6t

, . Eïklasse .

Lens 6
Lens 7
Lens B
Lens 9
Lens 1O

r' 'r C-kIaEsë -.

Lens 11
Lens 12
Lens 13
Lens 14 .

; . r',. ... 
'i-Pupillen

3
3
3
.)
3

- O puntéh.
- 3 prrnten
- 2. puhten
- 1 punten
- 2 punten

6voor-3
6voor-6

10 voor - O

.,21 vo,or - 1

t
t
t
t

Lens 1
Lens 2
IJenS ó
Lens 4
Lens 5

'1 voor -
3 voor -
3 vdor -
1 voor -
3 yoor -

I{e I pen
Lens 1
Lens 2

punten
punten
punten
punten
punten

ó - + punf,cn
3 - 2 punten

4 tegen'
2 t.e6en
6 tegen
1O tegen
6 tegen .

6voor-Tte8en
2voor-Stegen

Opger,rerkt een stantléíbord voór' de A-klassers in de hal.Hulde aan de
naker van dit werkstuk! Verdcr is er niet veel te melden uit deze hoe-k..-'-1r-"":r
ilehalve de spectaculaire uitslag bBhaald tloor de solisten van A-3 .. r; .:

onze zondagse prominehten - diè eeir elftal van V.E.L.0. met een zege van
zes tegen nul aan hun r.ragen wisten te binden. Ue tegenstander van r1-2. .-. .

rrlÍestlandiatr tlurfde helenaat niet te verschijnen, door Sewoon weg te blijvbn
on een of andere duistere reden. . i ,:... 1 ,. : i ' '''

' F. Flunans.
Lens C1 - llestlandia C1
Afgelopen zaterda6 speelde ons eerste C;elftal de dèrtle kompetit'ie t*edstrijtl
tegen llest1andia. AI gauw rÍas.,Léhà in ae aanval en kwam goed door op de - '

rechtervleu6el. Het lÍchte veldoverrricht werd in de 1Oe minuut beloond. Na
crg 6oed doorzetten van Ilinus kwàn.Hans vrij voor àc keeper cn het was 1 - O.

. Snel daarna 6tralomdc llicky 1an6§ édke1e tegenstandórs 'ëh schoot de bal'hoog.
Idngs cle kecper 2.- O. Lens blecf sterÈetÈ en lcrceg in de'2e helft goede ..,
kansen. Hetaas werden deze allemíaf ' genist. Ilob Groèn"hiéId de spanning er
in en bracht - tot groot genoe6en van zijn vader - de stand op 2 - t. Hierna
wi|,Qe hij per§6 di.t on6elukki8e nóriicnt 6oerl maken. Hij sneltle vaak nee naar
voren. Uestlandia klÍan r*,ecr onder druk en Hans scoorde erg beheerst uit een
corner van Richarttr Een verdiende overwinning. l)oorgaan zo!

8.



Het laagste C-junioren elftal heeft afgelopen zaterdag net naar liefst ,1.3,-O

van tegenstantler Dynano r67 Sewonnen. Iir noet uel bij vlorden 5ezc6d;r'*at-de
tcgenqtande4 nict bbpaald van weiëldfornaat was. 'over de wddstrijtl Éclf.valt
nièt zoveel te ze5gen. Lens. stbrid "eI ;o,iie I op v<ióisprong 'en 'sJËelde daarria de
werlstrijd gestadi'[:ecorend 'uit r De achtijihoede kree6'niet ÍeéI te doen en'
Rona1tl, tle keeper, zeeg na de;Èèdstriid nu niet bepaald van uitputting ineen,
naar dat was de vorige wcken anders" Ih nroet zeg8en dat ik na de oefenperiode
niet qo gek veel .van dit elftdl had,,vorvraiht. Maa dit lag iridschien wel aan
5et téitàat.e!t.erg veel wisse L i.n6en.lin het'elftàI plaats vonden. Het is nii
echter enorm meegevallen en ik denk dat er weinig leiders zijn .d.ie z-ich op
zorn fijn elftal kunnen beroeilen. Dc eerste wedstrijd werd ïnet 5 - O thuis
van HVV gewonnen. Daarin bleek het elftal een hecht tean te vormen. l.íartien
bleek een Seboren laatste nan en leider van d,e achterhoetlc te zijn, tqnrijl
EeÍ,p.+ Eranct op tle ..baokplaatsèn uitblonken.. Een 5o'ed functiorier'end nidden-

. ,:]reld ,orSde rr.oor. de ga,nsiuiting tqssen achterhoe<Ie 9n _Spll.:1'-"larin nu snelle' jongens pet.een keiheïd schot lopèn.In de eerstë' uitvedstiiid teiSen DUNO kreeg
i"nÀ e.n 1-O achterstand te verw'erke n. Toen bleek het elftal we1 degelijk ka-
rakter te bezitteni Het voQht teruS-als .Ieeuven et! na een elopende parti-.i
p"ïjr.i. :Éeh staiid tan 3-1 in het v[ordeer van. Lens, op het Fcoreborg. . .
[to.rora, Eef ,, Èlartien, Riek, Frankr' Maicelr 'iÍim, Gert-Jan, Ilonald, Ben, Ilobertt
Ilonald en Daan ik tind het'jamner'dat 1k àoor oon jullie bekende redónen moet
Àtofp.., net het telderschapl Ik hoop dat jullie e.r, fii.re.Ieider krij6en en ik

Len6 14

PiiOGltAiiirIA PUPILí},'TI. iIN UËIPàN
Pupillen

,Za\erdag,27 sept'; Í975
,'i,. .-

1Ö.3O uur Lens 1
11 .45 uur Sàheveningen l
11"OO uur Quich Steps 2
1O.3O uur VCS 4 -

'12:3O uur Lèns 5
. .1,,; '' l'

VJelpen
ZaterdaA 27 oept. 1975

9.45 uur Laakkwartier 1

11.30 uur Lens 2
Jansoniusstraat
v2

1B .45
7? 47.

1:en nb6 op zaterdagochtend
n naar L. l(oning.

- irs0 1

-'Lens 2

- Lens 3
,- Lens 4
:Í.spigTyiik 1

v1
Houtrustwi6
Nijkcrklaan

. DeBensvaart.v 3
we8 ,

AFSCHRUVINGEN:

Schrifteli k ninstens 1O dagen tevoren bii alhr.

Telefonisch vrijdagavond tussen 18.O0
allen) bij L, I(oning TeI.dringende Bev

In nood8eval.Ien kunnen de pupillen en t*

aftrellen. TcI. 66 13 14 Klu'D8ebouw. Vra

J.C. Hop Ili. v.l'iooklaan 317
ilijswijh

uur (uitsluitend inen
39
eI
8e

ltFI'TEUIiINGEN:

Llij slechte u eersonstand i6heóen zIE ÀI'I(EUIiINGSLIJST. Voor de thuiswed-
stri5aen noet juniorenlijst rvor«len 6eraadpleegd. Zijn de wedstrijrlen van
Lens 6, B en I Soedgekeurd, dan Saan ook de pupillen en welpen wedstrijden
op ons veld dooi. Uitstuitend voor de uitr+c dstr i i tlen nag telefonisch worden
geinformeerd, zatcrrlagochtend TcI. 66 13 14 l(Iubgebouw.

9.

- Lens 1

- Velo 2



APSTELLINGEN:

Lens R
' M"v.d" Lans, E.
.' J. 'odenkirchen,

Sanenkömst: 10.

''j,Lens P 2

i
VaIentin, .I1.,- de;Jong, lt. .,Groen, R.v.d.Hoek,
il.ilecmskerk, D.ilykelhóír ,L.v..Ili jn.. .

oo u1r Leflp 
o, .:; ,, , .. 'L*id".r ,qllïr.!nq.u",

iÍ. Colpa, P. Pronk,

R.. I(ani§, V. Veennan,
C.Itergnrq4s,q.Hoefnagei,

, j,
Lens ' .Leider: Martin Ileuver

Lens P,3
II. Iliené1i. il.,.Drie§sen, it.v.d. .Ioogaard., E.v, ZijI, D. .Djojooetomo,
Ilceuwi jkr J..v. ïlassem, .tt. Frapkeni I'i,v.d. \ÍaIIen, li., Maas, I.l. Uon,
Samenkomst: 10.15 uur Lens ,, ...: Leiderr. Fr:ans Disscldorp
l,"L. l{l +

I. Kaffar'E.Perreynl R
ï/. v;1,Íe Izen,: ..P. v;ltlaren ,
M,V;Artrichem.:
Sanienkomet: 11.00 uur

. de 'Xtroon, Il..,HouweIing,;
IJ.Doelhouwer r : J.,v.al,Hof f ,

D. Bocs, I.i. Lentze, E.
. Ànncrlaan, D. Coret,

H.v.
I,l. de -lÍinter.

P" l/in
n. I4aÏ
San'enÈ

d' E.
tens,
qrnst:

AsseÍlbergr M. Poot, H. Zockr 'A.' v. Gorp, Jr: I'Jb'I.ff , Il.Eoebarta,
E.v. Santgn, F.v.d. 'l)erg, Il. Verboon. : I ,'

9.45' irur- Lbns '. Leider: .Ian. v. Gàstel. :. ''
.-i

': r' . Lens i):,5
l{.v. Vecnt R. IVannee, P. Quaadgras,, I,1. .Biircksen,
I'1.v. Hqu(!, /r.v. Illitterswijk, L. Scheltingar Itl.
Samenkbmsï: 12.0O uur Lens Leirler:
Lens lí 7
l,i. Saarloos, È1. v. VcIzen,
J . v. I(ester , iJ . Hulsker , E
/.. Tjin-Asjoc. i
Sanenkomst; 9.OO uur Lens

E. Hàffner, À" Koks, D. Jager,
l(oeIemij.
I(ees Schenkels

líarnenh.oven , lí. ' Zàalb.erE !
J. Uassernraí; 'À: (uiÈèri

Leider: Ton rs Gr.avendi jlc .

Lens lÍ 2 , . "'. . :G. Verhaar, F. CIaus, .I.v:,d. Spic6öI , i{.r Dèkkcr, Il.v.d. Heijilen, it. Ham, lt. v.d'j
Boogaardt, il. I,ioltenan, J. ilicnèn, J"v. 'Jallegooien, A.v.d. 'HoevenrRi.Vreeswijk,
È1, de Haas, L. v. Leeuwen, À. Franhen, ll. Lentz, Th. v.tl. !íerve.

Sanenkornst: 11.0O uur Lens Leider: Geràrd Bloks..: ". ., ,.

,!

10.

'r:Í

lt .. ; 'i _
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!,,)E LI]NS}IEVUU
lieekblad van de Voe tl>alveren igine Lenig en SneI

WAT IS Eil À . S . Z/rTEI{DAG.íIV0NL, IN HET CLUiIGEiJOUiI TD IJOEN?

Iedere A Klasser en die seniorcn die zich no6 A IíIasser voelen ziin net
hun dames vrelkom. ïiij organiseren Seen feestavontl, naar rvel ecn 'gezellig
samen zijn aan de bar. Nieuwe pokerstenen en dobbelstenen kunnen ut{ gok-
Iust op de proef stellen. Uit al}es worcit opgeluistcrd door het orkest
DE DUNKIES. (Gitaar drun en orgcl). Op de rnuziek kan gerust geschuiveld
worden. Tot a.s. zatcrdag 4 oktober 1975 tc 19.30 uur.
P.S. De toegang is gratis maar als ieder eens ecn klein hang-plantje mee-
neemt ter verfraaing van het clubgebouw. I(osten gering.

Kent U DE DUNKIDS. (l(on zaterclagavond dan naar het club8ebouw)

De Commissaris vertelt weer eens wat.

Kent U tte DUNKIES. Komt Zaterda6avond!

Het is aI ryeer een tijd gcleden dat ik een wat groter stuk heb 8e§chrevenr
naar ik had u beloofd dat ik u met mijn werkzaamheden bii LenE op tle
hoogte zou houde[. V'eI dat r+as gernakkelijker belooftl dan uitgevoerd'
Een stukje schrijven kost tijd en tiial dat is nu net iets dat tloor Lens
wordt verslonden. Zoals , w.ót heb ik Ce supervisie over het rrUAnrr Eebeurenr
naar het eigenlijke r,rerh wordt toch gedaan door de Ínensen achter de bart
v/at doen dic nensen veel voor utr Lens. Let u daar naar een§ op. In de

toekomst wil ik in de Lensrevue een hort stukje schrijven naar aanleidin8
van een gesprekje tlat ik met die nensen zal hebben. lk zal ze intlien no-
5e:Lijk zelf aan het woord laten cn u nader met hen kennis laten maken. 'í

àu ,rtlen hrel te bescheitlen zijn rlaar op in te Saanr maar ik zal het pro-
beren te verwezclijlccn. Ik hoop daarnerle te bereiken tlat andere r'tensen tlie
no! niets voor rle icreniging dàen, wakker te schuddcn.
Vi;t u «lat rvi j niet eens eer, loi,l"r voor Lens 3 l(unnen hebben. Itleldt u zich!
Ik heb wel in nrijn functie generkt dat er ontzettend veel Sealaan noet worden
bij Lens. Helaas rlraait het nu altijd on dezclfde nensen. Het is ontzettend
noeilijh or,r de men§en van hun stoel te hrijgen, niet al}eeIr bii L,ens maar
bij ieàere vereniging. Ook hebben wij geen Íeiàer redtg voor Lens 14 (C) en

Pupillen 1. lÍie wil?
Dan moet mij nog iets van het hart. Öns eerste elftal tlraait niet zoals
U en ik hadden verwacht. Flaar rcden tot paniek is er zeker nietr het is
volgens nij een kwestie van tijd cn dan zal dit elftal gaan draaien'
Latón wij óan ook langs de liin opbouvende kritiek spuien en Seen negatiev€E.
edenk aàt ae 3ongens clie u zondags ziet spelen 3x in de week trainen' In

storn en regenr zij hebben zelter meer voor de vereniSing over dan diegene
die lan6s de lijn hun kritiek spuien. Uedenk cerst zelf eens r+at u voor
uw vereniging doet. Ik heb het voLste vertroul"en in de ion6ens.

De C.v.L. ( P. A. J. Riernen)

1.
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i]ARDIDNST

i:: 1 .'.. !. I i.,. ,r'r:6-niddags Dhr. Sandifort, Jos Keetman en .-'ji''. l. ; l4evr. Riemen. ..r.
-. '., \ , . rd-avonds --------koneh d.e' DUNI(IDS.

Zondag 5 oktober 1975: rs-nnorgens Paula, Flarja, Tinus en itini
', r- " I ls-niddàgo' " .liichets, nevr.v.Santenl Linda en ., .

mevr. llergenhenegourren
Zaterdagr 11' oktober . i1975r' t s-xrorgens Dhr. H'oppenbroulver en nevr.Riernen;. .' ,i ti : '. 

, .rs-rniddags De ,heer, en. nevroui, S.fndifo:.tr I,levr.iiiemen
.r',.1-,t, t. . .,", : en'Frans, D.isseldorp. ..:. ,,

Zondag 12 oktober i1975:' - rs-norgeÍrst,Tinus., 'ttc,heer, en nevr.v.d.Hoek.:rs-rniddags Fr.Straathof,, Dhr.0on., Eric- Iiahdrnahr .

. , Linda, nevr. v. Saníen, r:revr.ilergenhenego uwen -;., . r .. , Fr.v.irijk , .,.: .r. .i.
Kornt u zaterdaBavond ook naar .het cluhgebouw? u voei.t zich toch nog r*el . ,

h_I(la.sser? ?

Zaterdag 4 oktober 1975: rs-nor6ens Dhr " Hoppenbrouwer, :enl 'Jl6 de l(ok

Buurman Spoonri.jk bes.',aat 5O jaar! !

Inderdaad Spoonrijh bcstaat Donderda6 2
r,rag wcirden. !)n onzc Èurgn kËnnende za1 d
hccft zelfs vöinoneir rlat Spoorrr,ijk dit f
lien gaat n.r. cen voetuarwàdétrija'sià.Ic
dczc gclegenheid..versterkt'woídt r,ret'wat
aard kunnon wij dc_ fcestvielende vcrehig
in de kanline..4qI rd9 l,telis stókelaàn. Sp
gefciiciteerd.en wat. ons bctreft op naar

oktober 5O jaar. Een feest wai'gevieid
it eén groot feest ivordèri. ltverechts
cest. eeh cxtrii tint3c .53aat geven. 

;

n tegen cen K,lt,O. elftiri, wÍrt voor '

beÉcnttc' ( K. rt. O. )artiesten. Uj.ter-
in6 feiiciteren en r+ei vair 2O-22 ,tur .

oorwijk vanaf deze plirats van harte
de 10O jaar. ' '-'.' NaóenÉ dé.Heaahiie .'

No mee(.vèreni ln sfeest es!

0p 1 augustus besiond de RXW rrG.D'S,:Ír +ó' ;aar # n.a.,i. dit ieest gceÍt
nen op zate-rtla6,11 otrtober een receptie. Lleze réèèptie is tah' 14.J0 tot 16.3cin het Klu5gelo,uw aarí .de Diasr,tusrleg. 1.9.. , 

A" Sc.lii lders6aarde "

Het 3estuur van d.e v.v. Texas/Dlii nodigt ons uit op een receptie op zaterdag
4 oktober van 16.00 uur - 18"co uur aan de Duinlaan lgo..Ditt or,rdat.zii dan
hurr nieuwe klubgebouw openen. rn vez.band rnet tret inforraöIe karak{en'i'vaí 'deze
bijeenkornst". vrord!,er van U yenyacht da! .u,Fr:en ,tgespraken houdt. :-

' r'"' :^rï '',,. ' ,.: " ,,' 
,1, ' 

]l',, . ,., 
,'^vERECilrs r 

.

+++++Voor U Aelezcn in , Voetbal 'iiest+++++

uur

++ STI{IIFZAKEN:
wcer.

Cndanks aIIe goede voornernens en voorlichtin6 zijn zij'er toch

Zie verder pag" 3

Noot:iieseffen de spelers nu ruel, dat zij tloor ar rlie strafzaken de kas vin'd.
{.N:y:ti.. speklie4, !00 strafzaken tleze rveek, geniddeld f 10r-- nnaakt toch zorn
Í 100Or-:. Ik. bcn er.?ekcr van dat de k.N.V.it. Iieirer öoii riie f 1OOO.-- niet".
o"tyalq!. OuS denk. vóo:taa4 ootr oli de c'entjes, Hanè" . .. , . :.: 

i'
++ I)oETSN '. I ' '

Noot:-.Ott. pcn § t ee ds,, tveerkcrcncle rtibriek in V.ií.'l)c op"oop .,oo" thuiswerkersf
(welke oprgcn trouu döor..de ,rarénigingen is gesterind) voör"cöntrole vari de
ru i If orsru,J..ièren verpt' z,i'j',''j'rrchten voor. ae È.V.tt. ryel"af, 'l.te. eerste weök
uerden rui" rQO ,,onlere cÉt i6oerr àpblers- geconstatdcrd.- lrlivaer F 1ooo,-- voor
tle K.N.V.il. j',rne penningmeeite:s, - di.c .oà= 1Z:i I' 10,'-- hoesten betaLen.
lleLaas was Lens er ooh bij voor f 1Or--. :

++ l)eskuntlitie: jeugdbegcleidin6.......N0OI;ZIAAIC. ", -:'. ' '

Noot: Hoeft t zich aI gemeld voor ecn van de cursrissen v:ln de I(.N.V.U.?



Jeugdvoetballeider:' bestend voor allen die training Beven aan niet ge-

{qugdsportl ei der:
, selecteerde jeugd.

bestend.voor hct kadg.r, dat de jeu8dcommissie bestuurt en
er leiding aan geeÍf. en bcstemil voor de jeugdleitler
die mogelijk in de toekonst rrmeerrr gaat doen in de vere-

,.nigin6.
liIE DEJE,U.qD. il UII 0.UDT., Hi)E.FT l)E TOEKOHST.
++ l(.N.V.3. verzekcring: llie zijn verzekgiD? ÀIIe leden van de I{NVil. trlen
is lid van de I(NViI- als nen op de ledenlijgt van een vereni6ing voorkomt. of
aIs .rnen als llonr';'*. of.Afdelingsofficial in het bezit is van het ilondsdiplona.
Dit houdt teyens in dat het Iidnaatschap niet aan de leeftijd is gebondàn.
Ook jongens jonger- dan I jaar vallen du.s onder.ale [NVit verzekering, als
zij naar fl.IÈ' Iid z.i ja opgegeven.
Nootl Deze. verzekering is in twee delcn. te splitsen n.I. ccn lí.À. verzeke-
ring en een Ongeval l enverzekering. Het ip nog belangrijk te rueten, dat deze
verzekering. echt. niet aIleen tussen de Iijnen geldt. Zelfs supporters kunnen
hieronder vallen. Het is goed dit te weten.

SIK

LIiNS 1 onderaan

4:3:'1-O-7
4-2-2.(J-6
4- i'rJ-o-s
4i1-3:O-5'
4-2-1-1-5
4-2-1,- 1-5
4- L-2'-!-4
4- 7-2-t-4
4-7-!-2-3
4L0-3j1-3
.4-O-3-1-3
4-O-2-2-2x
4-A-2-2-2x
4-A:2-2-2x

Lcns 2 - Postduivón Z' 3-7-

Papehàrecht
Xerxes
Gouda
irilhelmriÈ'-'
Neptunus""
E30H ..

Itov
Zwi jndrecht
il. Zwart
DÍiS -

COAL
DHL ' ''
Hior
Lens

Een zuaar beyochte r,tààr'verdicnde
cen 0-1 achterstand aankeekr naar
z$raarder worden! naar cr r*ordt op

Lens 2
De stand:

. llët eersté.-speclde zónalag in de thuiswedrstrijd
tegen EIICII geluhki6''nèt àeei inzet',I Désondanks
wertl het een,0-1 netleilaag. Het was een 6elijk-
opgaanrle stri jd, velke op zËer r,ràtig n'ivèau'
stond. flet. elftal was op gnkeIe plaatsen gel
wijzigd. làter ae .longtr vbiiring Hans Jun5 in
de achterste linie, terrrijL' NoI Janssen in de
voorhöëtle cle plaats van Jan'Krij6er'innam. Een
l<wartier voor tijd verving Ton Hop broer Peter.
Juist op dat nroment maakte EIIOH er O-1 van.
Lens gooirle er pa6 toen een extra schepje
bovenop. Dat leidde tot veel haóhelijhe situ=' -

aties voor het doel van DDOII,, maar niet tot i
een doelpunt. '

Lens staat nu onderaan en gaat zondag op''
'bezoèk bij het Schiedansè DHS, dat één punt
neer heeft vergaard,

ovèr,r*.innin[ van bns twoetle, dat làng tegen
niet van opgeven wist. federe weel( zal nu
julIie gerekend" Iroorsaan! ! ! !

'Tockijkcr. -.- .

g!4
7-3
rI- ó
2-7
5-4
3-3
6-5
4-4
3-4
4-5
3-5
5-7
3-5
2-6

Lens 2
Vuc 3 '

Den Hoorn 2
1{estÀàndlia 2
DIIC 3
Postduiven 2
IIVC 4
Velo 2'
Spoonrijk 2'
Naaldwijk 2
iihDEo 2

4-4-O-0-8
4-2-2-a-6
4-2-t- 7-5
3-2-O-1.-4
3-2-O-'7-4-
4-7-2-7-+'3;1- t- 1-3
4-A-2-2-2
4-!-tJ-3-2
3-0- 1-2- 1
4-O- 1-3- 1

L4-2
t -o
5-5
7-5

0-6"
5--'4
1-4
3-8
1-9
1-5

Zoals u eltlers 'h'eeÍ't kunneïr lezen,
bleven onze res'ervisten ook in hun-
vierile rvedstiijd ongeslggeh. Een vobr-
treffelijk resultaat nietwaar? Zondag
rnoct'hèt tweede hct in llateringen op-
nemen tegdn Velo 2. :Andere wedstrijden
z,ijn o.a.: Postduiven - VUC. IiKDEO -
Den Hoorn en llVC : ilestlandià.

3.



Lens 3
Ire stand:'

Lc:rs 3
?OGU 2
Vre§enburch 2 .i.:., .i

HLls 3
VIOS 2
l{estlandia E
I/CS 3
VUC 4.
Verburch ? ,, 1....
H i IIe8ers-berg ' 2.. ..

Scheveningen 2
Schiebroek 2

4-3-7-Q-7
4-3-O- 1-G
4-3-O- 1-6
4-3-0-1-6
4-3-0-1-6
4-2-7-7-5
4-1-2-1-4
4-7-7-2-3
4-7-0-3=2
4-O- 1-3- i
4-O- 1:3-.1
4-O-t-3-7

7-7
11-5
9-3

13-6
10-9
7-7
5-B
9-8
3- 10

' 4-B
5- 10
4- 70

IIet.'dertie mcest, de halve winèt laten
aan VCS 3 cn staat nu no6 rnaar 1 'punt
voor op vier achtèrvolgers. Ook voor
dit elftal hebben r.rij echter bewondering.
ZondaB krij8t het derde te naken rnef een
sterke tegenstander n.I. HilS. I{edstrij-
de-n van anrlere achtèrvolgcrs -zijn:
l{estlandia 3 - TOGIJ 2, Vredenburch 2 -

.§cheveningen 2, Vios 2'- Hillegersberg 2.

AVEIIUCHTS.

}'OCUS

+ POL heeft vorige week dicp nocten nadenkenr toen hij las dat SÏIt zrn IOIí
had opgegeten. líat zou daarvan de verhlaring hunnen zijn? È?i-sschien tvas die
SII( z6 ltr'road, gnclat hi j,niet.over z'n iiol(. heen kón konen. Het werd in alk
ge'ral hoog . ti jd dat SJIC nadere uitleg gaf ote:r zrn rierktraerdi6c vi.6i'.e op dc
honditic yan sche i dsre chters. +.Er is nu ineens oolr een,SIIi Jr. ir'. de Lens-
revue op6edóken. Den hele deftige SII( Jr" is dat, r+ant dic schrijft in <le

trij-vorm over d.e partikuliere ohauffeurs van Cl. POL vindt clat dic iongehs.-
al vrocg worden verr*end. AIs ze het ooit tot hct eerstc bren6en' zullea ze
bij uitwedstrijden toch echt met cen doodgewcne autobus ncenocten" Overigehs
heeft.PQL minstens zövdetr vaaralcrin8 voor de jongcnÈ di-é leldrer sportiéf óP
de fiets naar':het.,voetballen gaan. I4Ísschien rvorden dat latc;' tvel dc knokkers
die -het in hun sport nog altijd hct verste schoppen. .É De spor+.r:ctlahtie van
Het llinnenhof Ueàtt.verÀoetlelijh niet betë4 te tloen. dan het tetr}cn van blanko.
pagina!s in klublladen." Zelf,s uit dit rrnietsrr rveten de heren nieutrrs te peuren.
Oen -Lenslitt heeft daar kennelijk wat van,Bezesdr r'rant jn de rubri-ek rrClub-
bladerenrl rverd vori6e rveek vrijdag neo6cdeeld dat voortaan lrvoor Ètr.affrt geeÀ
aandacht aan LI)NS wordt bestced. tlij van'Lens voelen d.at helor:a.:.I niet als
straf aan! r*ant van.diè-negatieve.opncrkinEeh trerden +re toch niet vrijzera
+Lens sqnioren 2, hèeft ook zrn vierde we«lstrÍjd in tvinst ongezet" Uc zagen
de laatste weken in dat elftal zotn beetje het halt'e eerste van vorig jaar
rond lopen..Heti.zièt eÍ naar uit dat Lens de grootstc ltonkul'cnt Vorcit van
Lens 2. Imr,rero 6elijdelijk aae zien r+e die rroutltr-c erste- e lftal- spe Ie r§ ldecr
in het eerste terugker'en. +.(tls' jc zonda6s langs de Iijn loopti hoor je nog '
wel eens tjat. Vooratr. als,het eerste.thuis§peelt. l)e beste Ètuurluilstaan ook
hicr aan wal. + De groeten van POLr. , I',,

----i:0 l{Àr'.it 
"r1,T 

LOSijll OI,r1íEitl{ItlGEN-- - -

-- Ik schrijf niets ncer over tlet ilinnenhof. Ik hi. jh wel uit! Heeft Lens
toch van mijn lijfblod een straf .gekregcn 'err waaron r*eet ik niet. Dj.e G.H""
koat er beter van af" .Írls je naar relatica hehtl !

-- IIet noest er wel van kornen ? r,raatr. tíaarorÍ ztr vroeg af Ín heí; seizoen? Ik
hoop riraar, dat het nict zo rr'atcrig gaat' wo:rtlen als vorig Ëe j-zoen. Ove:'igens
kan hct hlubgebourv op ecn afgeheuitle ,ra,i;erda6- be,st r{el vrat neer t\eden her- '

bo:rgcn da4 afgelolren zaterdag.
-- !(ent d Greet aI? Kont u tlan zaterdagr:iddag ccns naar Lens. iJehalve van
de verschillende goedc rvedstri jrlen van de wclperi, pupillen en jun!.oren kunt
u ook genieten van de.consumpties die zij zo 8raa8 samen met de heer en
ne.l.rouw Sandifort cn de ovcrige aosistcnten aan u sert'eert. I)ÀR-gezellig. ,

-- l\ad is er geluktrig ook wcer. i,ls het nu naar ge.en TOUVITIIEKIíEI|LI wo;'dt om

l,OL, dat i{an "AvD,iECHTs'i veikèérd uitvallen.::il il"#Ï;.;;;;:;:;., à;"i:;:1,;;-;;-;;;;n en::u kan ik zoif í,iet kàne,,.
Dii,jn baas nceft mij de helc rrc.k u}ào". notlig. jaaincr voor F.Íi 7 naar volgens
de vooi'zitter kan ih dan ook geen onzÍl uitk!'anen. Van ie vlienden mo<:t ie
lict maar hebben " Zie vc:.de:'pag.5 .4,



-- i{eeft u aI in de keuken 6elteken? lleer een stapje verder op weg naar de
voltooin8 van onz,e akkomodatie. Nu is het woord aan de leden, die voor de
ge"el..i ighei d , moe ten zorgen. a.6. Zaterda8avond bi jvoor.bge.ir§-. als er ueer een
ijbatavondrr is "-- I(ontr ibut i.e 

:'a1 betaald? Laat ur{ naam niet op de r+anbàtalers I i j st voorkomen.

srK.

Èlededelingen van. de, SrIKO

.liangezien .àich de. :r-aàtste ti jrl vooral in de elftallen'4 'cn 5 nogal verschil-
:epdc vcyschuivingen hebben plaatsgevonden, zal_in overleg met bestuur , ,

SEi(O cn trainers naar een oflossing voor dit probleem worden gezoc{lt. 
_ Indien

r:odig zulIen dc aanvoerdez's hi.eror.er worden Beinfornecrd.

Spelers vàh Senioren 12

Dinsdag 7 oktober' 21"4O uur:
Vt?5 * Leis 1 \reiting Noord VekI

WIST U D/rTl !

r,Íoensdog 15 oktober'19.15 uur:
ïTcstlandia 1- Lcns 1 Sporthal Stcenvrijklaan.'

lles. 1e Klasse .§ ' . .

Dinsdag 14 'oktober 21"40 uur:
De Ja6crs 2 - Lens 2 Sporthat GÀslaal

a,s. Zondag on 9.00 uur rrorden aIIe spelers van Senioren 12 verzocht in het
Klubgebouw aanwezig te zijn voor een besprekin6 met bestuur en SEKO. Indien
tloor afkeuring jullie wedstr!-jd niet door6laat, zal deze besprckin6 een week
Iator plaatEvinden. 

:

Irinsala6 ? oktobei zal de HVD zoalvoetbal kompetitie van start 5oon.-iiij
hcbben 6et 2 teans voor àeze konpLtitie ingeÀchrevèn. De r+edstriidcn wór<lcn
gespeeltl op doordeweekse avonderi cn. in diver6e zalen'of hallen. gespeeld. 

:

2e Klasse A 'i.
:

: r ,.
1 achtor 'iDe Uithófrr. Scheidsreéhter:

ïI.Jdwaarnencf:

Sche'idsre chter: H. C.
Ti jdr'raarnemer: À:J.

0nb

de itoo.
Iiompaapt -

§che itlsre cht er :
ïi j dr.raarnener:

..GiIl.et
. v. d. Sch öt

H ..J
D.H

Lief he'obcrs voor dezè yrcdstr i. j rlen ' kirrrnen zich nog opgeven bi j tlc SEKO. .

a"s. Vri jtlagai'ond tussen 1B.45 en, ig..i,q;. uur bi j J.v.lTassemo
ï7eI lraken wij jrrllie er op attent rlat deze kornpetitie de heÍibt'winter '

duurt cn dat a1s nén zich opgeeft. zich ook verpticht or:r te komen spelen.
r/oor a"so tlinsdagàÍonC, na overleg net jullie aanvoerder, spelers van.
SenÍoren 8n

- Cor ryeer.terug is uit de States.
- Er'no6 steeds-een leitler gezocht oo"àt. .rou.r Lens 3.

ciie tiek heeft in ilcze intercèsante baan'?
- Vandaa6. maandag 29-9-'75 is de lt.V. 6ehouden.
- Lóns 1 àu wel or:rhoog'rriostietrr moet..rvorden.
- De K..N.V"U. , cr i-reg stoetls niets over ohs boekje
- De llcdalitionele Goc{kcuring gaat deze rveck naar

aar:wezi6 wat.cn.
- U tle 6roeten lrijgï van

Er is toch wel. ienand

EEN UEDIiNI(JE:

I t.schrijft.
die leden die
,'

,TIVE}IDCiITS . .
',

Dc heer Den Peeters dankt onze 'rercniging voor ile spontane medewerking op
hct VioS-ltomplex. I.v.n. de gehouden demonstrrat ie$ra inin§en. Heer-Peeters,
geen dank, rvi j zijn best bereid oi,t hèt nog erjns een keertje te.doen.

op de À. V.

!"r

5.

DE JUI(O



PIi0GRAMI,'ó SENIOREN 5 oktober 1975

14o00
11. O0
14"00
12.O0
12"00
10"00
10.00
14.00

u_!r
uur
uur
uur
uur

.DHS, 1, ,

Ve 1o 2.,

,Le1s. 3l
Lens 4
Todo 2.

u',1
,y 1..

Vre d
:Y ?.

,r . -. [,ens 1: . ' i'
,,ni,- - Ldns 2

;.."j ;.i, i, - Hil§.3 ,.;

- Concordia 2

Schiedanser,'eg l(ethelt .. líJ Flansen '_ 
I

i'loordwegiíaterin6en JLl,ietser

I ,. . ;,. _',: LcnS 5

G:l.L 1

G 7L2
enburch
G 1.L"1

/ó,.:. ...,,'
/q
weg,,lli j sw.;
/3 . .,, ,',

LH Claasens
'Hí Sànders
CFM Moen
lïÍ Bri jcr. .uur .Lens

uur Vrede
uur Lens

11.00 uur Klubgbtrolrw :- i
09.00 uur Klub6eboutv

Vretlenbur.chweg lii5sn, . EJ, Hitra '

V 2'"4; 1. L z/A't' .. :C tlc Rooy
Zie ook zaalvoetbal 7 okt.19?5
vJG2L7/3 A v lleok

weg
trust

12 09.00 uur Klubóeb.zie PubíEadtie

6

4b
.,

\i' . :1..'..- ! $)D0 ,

qrch , §'; ...;.:,.,Leqe,'7
_ uEc.,5

10.o0
,2"39
14.00
10.30
10.30

uur
Eqr
uur
uur
uur

DV5
ens 10,
!K ,6;.,.
en§ 12
ens 13

rwcrf ', ..,,. .tlJ.lÍillems'
c 2 L 7y'3, ,,i. i.P Huf. ...

Lens I
ITG 4.'.,.:tr
Len6, .!!;,-, ,. ,.
Celeritas 1O
IJuinilorp SV I

-II
A, L
;P
:L
-L

..', i. i,IJze
va
Ley
llou

S aracnhorost': t-^ ' Í' '-;'.r "'

Lens 5
Lens ?
Lens 1O 11.30 uur Klubgebouw'''. '; ji ','j \ro;I àe thuisweustri jtlein hàrï' utir"ïobr de ireàstri jtl,'....:.., i ï. ;.,.,, -.' :.--,.,:.,,. i,,..a .. ,.

Lens
Lens

. Lakwa 7
,' -r,lthhotdèr' 

'5
: ' LenÈ 1O"'

i'"'' 'Hi.]§ 11
Lens 12
Lens 13

.,,.1 i '., I

13 09.30 uur I(Iub6ebouw

Ui ts lagcn:

Lens 1 - EJOH 1
Lens, Èr .ij.,'. ...- FostatilivèÍr.,'2

'iI'UÈ Ó - IJEN§ J
HVV 3 - Lens 4 't'
Lens 5 - lllGVV 3
tY it ilaauwS- Lens 6
Lens 7 , ,. i kràhenburb 5 r

Àf dchri,'iven:

liri jda6avond
i ", 'r 

'l

Opstell ineen:

o-1
. -r..,.... :'J:.1.

,,. : 1;1.
' '"' " z'-o

0-5
3-1

1-4

";2-4
- Lens B

- ilchs '9
,-Flainih8o's 5 2-1 '

- Lens 11
-. Ooi.evaars 5
- GDA 10

:

o-3
7-t
uitgi

18.45 - 1e"30 .ql:,.1i 
j J. v. i'jassen tel. 68 65 11

Pl«)GRrll44A JUNIOIiEN
Zondag 5 oktober 19?5

iu(Avv 4

1

i" ' ' i '- '1.rrr'g '
- Lens I

',.1

i ,. r

Lcns 4 qp!..I: cultr {.
Lens 10 r,Íet P " ile Hààn
Lcns 12 raet A. Uanning

§roothuizen. Lens 5 net I(.Franscn en 3,v.d.Kooy
i : ' ' ' '": ' Lbnb 13!,het -À.v.rl.uer6 en G.DerenLak (K)

12.OC uur Lens 3

Zaterdag 4 oktoberv19?5 ' '

v3

- Lens 1

- Lens 2
'.' =I t lrriapt iei 2

- Lens 5
- Lens 6 (Dt)
- Cr. I]laaun 3

15 .45
15 .45
15.00
14. 15

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

I s-Gravenzande
Lyra 2
Lens - 4
Trionph 2
Ri jsr+i jk 6
Lens 7
Quick 7
Loosduinen 5
Lens 10 VRIJ! ! !
Len6 11 (C1)
Lens 12
I]TIT 5
Lens 14

Gen. Sportpark
" 

j l(ahaalriei§ )e .Lien'
v'1 ,' j'" ',-..

Zuitlerp. 2e ged'
Pr.Irene §portpark
y 2 '' " '.
Sat.Lghnanlaani
Sportp. Èladeste in

15
15

.oo

.45

.30

13"30
15.OO
12"45
lz "30

- Vios I
- l'/rl(wartier I
- Lcns 13
- Ilt{Avv 19

[t,7 ";.

v3
Ilengelolaan
v2

uur
uur
uult
uur

6..

-t

. .,. I



AFSCHiTIJVIN GIIN:
Schrifteli k: ' 'rnins

ïe Icf oiiis h:

ir-klassers bi j
il en C KlaisSer
In nood6eval lc
11.OO uur athe-

LFI(EUitlI{GDN : 
. '

a:"t,.1,q, diSen 'tevorèn bi; i . '' -dhr, J, C'. 'Hop l)r. v.l.iookldan 317
Iti j svi jk' ' '

en i7.30 riirr (uitsluitend in i

5s b+ 'zz ( Lens ! t/r.: 5 ) '

29 19 91 (Lcns 6 t/n 14)
ertla[dchtenrl tussdn'1Ö.30 en '
41 59. r,.''

de afheuri ngs Ii j sten
verst rekt .

vri jdagavond,tussen "l!.CO uur
- diin8eqde EevàIlcn) voor
iltrr.''ii.i ï|eckei "r' ,' '1 1.rer.

I bij c.hr-. !J. 
: 
lioui*enliovari fef .

n tunhein dc jqrii.qrdn nd[ bp zat
IIèn.bij dhr. J.C. Hop TcI. 94:., , , ,. .'-:

De junioren nioeten bij
raa<lpIe6en.,Telcf onisch

OPSTELi,IIIGDN:- ', -

Lens A 1
À.v.Velzen, ll. de Kok, J. de Hilstert
ii,l{oynen, L. Koning, .ít, rs-Gravendi jht
Sanonhdnidt : .14. 3O uur .itens

Lens A 2
J../'rItena,. sI.Appé.rIoo; Írilronger.
J.v.Gastel, r1 .Iiops . C.Schenkels,
Samenkonst: 14.30 uur Lens

Lens À 3

.

s Iechte rreerlsoíistandighetlen . pteóds
e infbrmotics worden hlerovii hièt

P. Perrcyn
À.v.lileef,
. ...i.,oidcr:

, R.v.d.Laani H.v.Noort r-r
P.Hop, O.ilorst,G,Blokrs

H . Zoct

iè.Íl ofnan ; - J,I,.triEbexg r-- 
jl. v.. Luxembur6 r A.l{ulderqr

E.Landman, J. lirochard
Loider: ïÍ.lieetnan .; ,.

F.iLoutersr;P.v.itifir .lt. Guit,' it i.lte enslcc rk , J.i{outschilt, }tr,Jansscn, J.de líaali
C.Lipmaril rJ.?etterdr .lt.Sanders, J.ilijngaarder P. .de liroon

i . .. ) : ;, rr 't Lei dcr; F. - Flurnans

Lens A 4
A.v.Èlaren, J . Lustenhourve r' ,, Il.ÈeperkaÍnpr R. L.,eynr 'Ít
A, ilccsink, T.Prins, H.liuyter, È.Luxemburg, iÍ.v.d.
iles. À.v.d.tÍeulen Leider: tI.

Gr ot.,,IrlIqI.Linkt

Lens A 5

-l

.de
!lije
0ssc

A .'r. d. t!Íeys ,
í. [oevoets,
Sanenkonst:

' , ,, , , ,1 i 1,

F. I(ortekaas, J.v. d"líeI r !1.v. Leedcn, il.v. d.iloogaard, H.lÍubben t
P.UuIlaart, il..Zetz, F.ltIblasr .li.Gordiinr lt'Groencwegen : ;

13.15 uur Lens Leider: A. Ijlok
i .,'. ', ,1 r, , - . .: ,. .. "..,r.1 ,,.....:.., i .,..i, - .' ;

.:rí ir , ^: '. "-.; , A=KLASSERS U 'f'ol'ÍT TOCIí oOK ZATDIIDAGAVONp? ?? ? ?i .: ,.,''r

J,ens 6
À}s vorige rzc eh
Sanenhomst: 14.45 uul Lens

Lens 7
.Èi Is vorige wcek
Ilcs. J. Thiefsch

Lcns B ;: ."' 
"

[Is-i6ri5e' i+eèk riet tl." Iloutrnan
Sancnkcr,lst : 14.45 uur Lens

. :,. ,. :1.. ,., , I r:J

Lcns 9

Lc i tle r: Th.Hoefna6eI

l,c Íd.er: J.lletl lenan ,,' . '

,TIfro-r'i ge lïeek Íret 1. nlu"613e
Sancnhoiirst: -12 

" 
30 ruur'"Letts

| '"- 
"

Lcn6 1O

L:ei.der': T.'.ilaunan

Leidcr:,, l*. v. d.lol

zie verder pag. t3
i

r/i?IJ! ! ! ! T.Plugge zie Lcng 9

7,,

-.. .;:.l I :

.. ..:r; -.



Lens rr (Cr)
li" UIoks! !t.'l{. de Uoer, 'i.|. Gioén, Ll.'J Jv. a.Hoek, L,Ir.Jdnriraat j,I'
fí.8. Loveriks, Q"lÍ. Michels, J. ir,. t. d.Nieuwenhuizen, J.F. Ilens,
il , Tjin-,frsjoe.
§anenkomst: 13.00 uur Lens Leider: P"v.d.Steen

.L,
Pri.

Lekahena,
Scho"Ltcs,

if-ns 1q
ll., v. Dag6um, F .
C. Odenkirchen,

tle ilruin ,
ll.Ilas, I/.

i).1{.H. de Groot, O.li0nenan, È,l.Leijn, }.1.}.leernan,
rlutgers, !1. lolenaars, L. Touw, I'1. VeenmanrM.v.Zwol' Leidcr: ll. Hoafnage i

L. HenËeè," P.Kro1,. Èí. Luitenhouweq,
J.Sphipperen, l,l. Ti llema, J.Vermeuleh,

,.,d.
e Kok

Lens 13
J.Illzernanr' it. Froïrber6, il.Goedhuys,

- J.llaaphorst, ll.llatlernaker, ll.Ruyvcn r

il.Uasserman, Il.lliIner
Sarnenkomst: 12.3O uur Lens Lcider: J. Vogel

Lens 14
R.v. ergenh enegouwen , F.Dullaart, H.Duyvesteyn, D.Franken, it.Gimberg, !t
Haas, U. l(Iunen, ii,trÍahieu, Ivl"Ricmenr E"Sandifort, ll.Vester, 14.1Íintt, G d

Leider: Dhr,v.Sprundel
!:/ie nil vaste Ieider worden van tlit nog ongeslagen elf,tal???'é6n is genoegl I

PIiOGITAÈIMA PUPILLEN EN IíELPEN
Pupi I I en
iíoterda€! 4 qkt. 1975

11.O0
7L.'45
11.00
12"30
11"00
13,O0

uur
uuI
uur
uuI
u!lr
uur

RVC 1

HW1
Quick Steps 2
Lens 4
HI4SH 5
Lens P/tí l(onb.

-Lens
Lens
Lc ns
llava
Lens
Rl.tf

o

3
4
5

P/

1 Pr.Ircne Sportpark,§chaapweg
v. llogenhoucklaan' Ni jkerktaan .: .. .v2
Vredcrustlaan

lí Konb 
"

i{e lDeru

12"3O uur Lens 1
12 

" 
45 uur ÍlW 2

liFSCHi?UVINGEN :
tichrifteli jk minstens

Tclcfonisch: vri jda6avond tu
gcvallen) 'bij L

-vvP1
- Lens 2

T

H

v
ogenhoucklaan'

1o cracen tevorel uii an {.c. Hqp 
ïï;:;,rl;iur""" 

,rt
ssen 18.45. cn 19.30 uur, (uitstuitend, in dxin8ende
. Koning TcI. 39 f7 47 ... 

.

I:r nootlgcriallen hunnen r1e pupillcn'en welltcn no8 op zatertlagochtend qfbeIIen.
TeI" 65 13 16 Klub6ebouw (vra6en naar L. l(onin6) .

AFKEUitlNGEN 3

3ij slechte rvc ersorast andi gheden ZIE AIIKEUíIINGSLIJSï. Voor de thui Euedstr i j den
noet ;uniorenlijst worden geraatlpieegtl. Zijn.de.rzedstrijden. van L,ens 11t12 ön
14 goeCgcheurd, dan gaan oolc de ilupillen en r*clpen.wedstrijden op ons veld
doc:'. Uitsluitend "oor de rritrvedsr;ri jden mag in dat geval telefonisch wor-
deir geinformeèrtt of hun i'redstri jden cloorgaan en wel zatertlago chtend.
TcI. 66 1J 14 I(Iubgebouw"

8,,

rifïENIiE! ! OUDEI|S vaí nu',:illen en r*elpen 2

In terband met de verrc uitrriedstri jtl va-n ur{ zoonrnaar de v.}logenhoucklqanr't'.
verzoel(tdepupiI1en,/weIpenkonrnrissichenbehulpzàamtepijn,wanneerde
Ieitler dit viaagt bij het vervoersprobleen. Het zoq n.I, onverantwoord zijn,...
Hanncer de lèider met deze jon6ens dware door tle stad zou moetcn fietsen.
llij rckenen op urÍ modoworliiig àn zijn U hiervoor bij vooibaat zeer dankbaar.



OP§TELLII'JGEN:

].ens P" 1
M. v. d..Lans, E.t V4ientin,. !t..
.r,0denhi-rchen , U. Heemskerk,
Sanc-nltonst: 10,15 uur Lens

':

Í...J9nq, Il-Groen,. lt.v." ci. iIoek, lX.Colpa, .i,.v"llijnr
!),,]lylrc ihof ,'P""P:?óI}k.. ..

Leider: Iitrns Zcun

E.Pcrrbyn, lt. dc l(:.oon, R-.iiouweIing. it.HErn.!.6? C.lioe:lnageIrC.Oerl3ma:rq,
hen.^ J.3oelhouÉet.., J.v"d, Hofi. V.,Vàelrnan,. Ii. r. 

" 
],iarcnt: .1O"45. uu::' .. t. , Leidc.r: l,tejri.:a. Iictrver

2ie r,rededeLin6: vcoi' ouC::r,s,

il. Drie.ssgn, I.i,, v. d. Joogaarrl,
H"'.'..d.1,/allenr. A,l.laafi. I,l,Don,
10.15 uur Lens

.r. ; ir. Djoiooetono, J.r,',\,/absen.
I,[intc:.r.li'.v"[!g]26n. .'

Frano Di.sccklorp

ï.liin_e, i'f .Poot, H.ilovk, ,fi"v" Gorp. ,J.itolfi1, R"Soobart
i,t, Vorbcon, - H.v.lteeuruijh, E.AssenÉerg
Samenlronst: í2.0O ugr Lcne f L"i.1u", Jah 1..

Leus P 2
I. Iiaf f a,
Fi , '.r "l!Cric
Salie.irliorns

Len,: P 3
ll - Di.ernel .
A . Frarlten ,
Sancnllomst:

Lcas P 4

Lens P 5

IÍ.Saar.loos,
E,. Anr,:e:laan ,
§anenlrons t :

Lsi:l lÍ 2

I,s,s-=.ug . r/tíel pen I(omb inati

E 
" 
v.,2Íi j

ií. de
L:i dcr;

A
F

.1'. Veen (2x), il. t'/annec ( ex) , . 
i,. Quaarlgras , H.iJïrcksen (e::), O. Hà:ffner,

"l(ohc., E.Ja5;cr (2:r), I,{.v.Hcu.t, 1r"v.UÍi,ttersw:.it iixf ,'í.ÉL"iti;a",. v. d. ilcrg
ameni<onst: 10.15 uur Lcns Leidei.: liees Schenlcls

zj.a pup./tJc.lpen Ëonb.
li

Ve1zen, E-lloo6r Ií.Lentzor. ji,I:larnenh ovcn , I,l.Zaalberg,oret, J.l'Iassernan?r A.fuipe:, l.Tjin-lisjóc
0 uur .T,ens tLcidcr.: ltón 's-óravcn6ijk

a. l{. }íaltens,E, r'nSanten r

Gastel

il. HulskerI.l 
" 
v.

U.C
72.O

i"Vv-eriraar, Ir. Claus. J 
" 
v. il. Spi

M.Hoilenan. j.Ilicnen, I.l. Ce Ha
§anenkomst: i1.45 uur Lens

Zi.e n

egeI, IÈ"Ileklter, ll.v.d.llcyCenr il.v,d"i3oogaardt, ias, L. v" Leeu:ven, I4,l(oe1cnij, J.,...Kester
Lc:i.Ce:': Pcto:' .ran ilijn

etledc ling voor o'.'-dcrs

lÍ "'r, Veen,
.h .IJranhen ,
Sanenkonst:
50 .T.r.Alt

li. l,entz ,
E. Jager ,

12.3O uur Lene

;h.r'"d.iJ-^11's, J. v, ial lc6ooi c
il ,IlÍ:'!rsen , It.i:Ianneer. ir;v..llLi

n, A. v. tl "Hoeven, I?.Ha:_'r,
ttgrstvi jh. ,{. V:eesl.ri jk

Le i.der': Gerard Uloks

Hcn l(an niet o11, iedere fcstivitci.t aanwcaig Zi jr.,llen wordt trourvcns nictore.cr _ver','acht.' I'lqar ars .dc Lens.evue .cnthui.t, cat cr 5íJ jaar 6etrouivd zi jn
9:L1::d--Yi:1jrt:n.n?op ic àI5 or:d-Bcci.rrtlc crc àaru:i nier.tl ;;.=;;;o", En sc_ruirkrgr rrergí\'t ik hct nlct en ,as ik op de :.:ccpjr,io..vr.n hc,j ,gcudón paar:or:us Yisser en Jo van tÍcc6. Ile brr',!.de!on, rrn6 gcrcclen cnzc eminente rnidden-halfspeler en tevens vernaa:d rianisi cp'ae r,ànÀiccste ti;ihhc den ; ae uluÍd evenvro}i ji; al§ 6oeg9r op dc LensÈiihnc; ziJ r,or:rde;.. vanàcrf sp:.eircnc hct nnidrre]-pun';_ 'rair het bIi j<r,l geroczeríoes i,n lie.t Éa:,oclri eh.:s aan Aè lticnt, 

-raaarheen

van hein.9c e4 v,e-rrè verc ve.vanten cn vricncicn naron 1-,-ot, gnn 
-o,.r -Àa.ncn 

rnetKees en Tocs cn lrob cn I(Ít'':J . Ilet 6ro+-e Íecs i ie vierön r.I;: lrtrn van geruri-s'craL.gnde ouders en grootcudcrs. Hàerri jk op zcrn rirg getrr:6e .ire lrogon zi jnvan he-u r,rezeeri jrr 6eiulr van tlrec gcece 
"orl.àn, so jair*i È,1r he:.e ucrevenis t19 

. 
septenbe: 1925, ccn llq o" ncoi." t,u vc:.geter i fti ncr,l let uruià"poor nutge',;a1 6O yoor6ehoudcn. il i j i-oclden er zel iat voor.o ?.,J..

!f I Dll OUDII, DOOS, !. t . Dc r,ensrcïue van auA.. tJijJIlr.l(i(lrRsllllrl_{ciLt- ----l---:- ---:'-=
vEitscHE UROODJIJS ! ! !!i! .

17- jarigc . i(adei uit de boot gcva.l_ien !-.--.iG ecr,l.
| .T:i ècn h:.a:tt GèIezen ^

Lrons iÍ., 1
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Leniq en SneJ-
E.NSIIUVUE
de Voetbalvercn i6 ing

. DD L
lleekblad van

O}'I,'ICIELE }.IEDÉDÉLÏNGÉN
II i curie Ledcn:

B.G. de Vos 12-2-1966 , I'ieppclweg 972 Den Haa6 29 9? 53

,

.- 1169
Lt70

-- 1-77 7 R. Lentz zr-+jrsce v"+enrade 27 'Dcn Haag 29 43 87

Adreswii ziginE:

7720 A iluitendijk naar hnna illamanhove 53 Zoetermeer
r. :. 

r: ; 'iiillen'degdncn die hun contri.butie vo.or- hct ecr.ste krr'art aaL 75/?6 nog niet-
hebben voldaan, dit vó6r 15 oktobor a.s. in orde naken. Op 2O

de wanbetalerslijst gepubliccerd rnct aIIe gcvol6en van dicn..

ZaalvoetbAI

Itceils vlrigà week sprakln"uii
rvij morgcn'(dinsdpg ?-i0-75)
cchteh ( na- oirt'zettenct vbel S

met h'et' Beètuirr ËeeÍt tle Sok
deze rveek niemand dic aich, n
te; Ihten voor wat het. is..,.(9
Aad llogisch "

i,'
' " ..1, i,.:
j tl.titlY,.. do- Lengrevqe over zaalvoctbal . Nu Ínoeten
4ret. trvee. elf te.Ilen aantreden. .li.rr hebbcn zich

eho-yrerh) m.aar.$ qgnsen .aangenetrd.' In overleg
o genneend h.gÍ no8 .tr; week aan te zien; Is er
eldt,, dpn zijn .wij Senopdzaakt het zaah'oetbal
m, U kunt zich rncld.en bij Joop van lÍassem of

, ;:,

.Namens .de Selto
'JiVIiRECHTS.

Sch. H

T i j dí{..

ohtobe:'wordt

. .GiIet
;il, G; vd.§èhot

zaàivoétuat:i
,,

Prograrnma:,

Dinsda6 f4.oiit. Gaslaan 21.4p uur De,Jagers 2 - Lens
-- i, . :,..,.

l/ocnsdag..15 okti. Stecnwi.jklaan llestlandia -,Lens 1 Sch' H.C.:d

2 J
D

e Hoo' '.,' :.'.. ,i

Opsteiiing: Lcns 1 de Speierp van Lcns.Sr dc
: -.. tle spóIèrs. aan Lcns 2 ..

Voorlopig pio6;ranrira: : :,
D instta6r 21- oËt a veiling Noord 19.40 Lens 2 -
Dinsdagl 21 okt. Duinlaan 21.15 f,ens 1 -.l1cst

' Ti j dw.'. h.J.I{ompaart
aanvoerder r,r'i j sit,,.o.. È'; 2ondag

,, .

SV 35/2 Sch. H.C. de Roo '.,.
Tijdw. Il. J. J.. Gifet

grkw. 1 Sch. J.v.ileusekom "
' Tijdw. P,Ilcintsberger

I .,
TEIIUGIjLIK OP 'DË 1'F'I1I'STAVÓND I' OP iitLT Àc s ur(Tou!]ir 1Óe6,

Degenen die niet geweect, zijn hebbdn iet s'geÍrist. Zij zullen uel thuis naar
tte TV hebben zitten kijken, of zi jn cr8chs andèrs ëldr,/eest; waar zii voor
hun consumpties veel .meer lÍ,roesten' bctàIchi dat rr'as dus hun cigen' wèhb,
rvant zi j konden' oolt naar'. cle f eestavoód 'kotièn, r;r?ta-i ja daàr stonil''geen'te-
Icvisie aan en rTaren de piijzen van dc consumptics redeli. jk. '',Íot er rvel rvas

'rSFEEIlrr. en''TIHEERLIJKETT rnuziëk' Il( wrl. Been"naÉeri nQenen:waít dan ter Ae et ik
misschien iemand i naar ., Éorvc I rlc nuzieii a I§ rle! velzorgin§ achtèr'cló bar traE

gevrelilig" Ook de nieuwe verlichting bleek' eeln succeb ' te Zf,Jrr "
' tsn er. r+et§ dië

€II. I,let 'ellràdl dalisó nd of aàn rle bar'r,rerd het,avond publiek tlie het w

een leuke avondil .Ilet do
0h en de oproep voor ec
ei gehoor aan gaf, naar
Ili heb begrepen dat het
iedere eerste zatcrdag
ik u nog rrertellen de rl

maar erg genist tterden

ilden nak
or rn!.j ge
n hang pl
dat plan
.ro or her

van de na
Uunkiesrr
zij niet.

schatte aantai netrsen was.ongeYeer 90.
antje r,rerd ook velvuld.. E: rÍas cr r|EENrr die
tjc rnocht er datl ool( ziinr evenals z: j (en hii).-
haling vatbaar i.s, r,risschien is he t j-ets ont

an zo I n avon.L te or
u nog nÍet , 7,ij

ganiseren" Ecn ding moe';
r,raren door ziekte ''rerhinderd 

r

tle C"v.L"
he

d
,t

1.

..,i



BAIIDIENST

aatertlag 11 -oktober , 1975:

Zónda6 12 oktober 19ZS:

Zaterdag 18 oktober 19 ?S:

Zonds8 19 oktober 1925:

Een raat e achteraf

rs-ochtends Dhr. ll op,pcnbrourver i "nevr. Ilicnents-nriddags - heer en nevr.Sandifort, mevr.Ilienen en
Frans Disse Idorprs-nörgens Tinus, heer en meyr. v.d. Hoek

's-niddogs Fr. Straathof r - 
dhr.lonn, Eric Landman,

Linda, rrrevr. v. Santen, mevr. iJergenhene6€ur
gouwen, G.Duyvestein

?s-morgens rlhr. Hoppenbrouwer en T. de l(okrs-middags dhr. Sandifort, nehr. ,lliemen cn Jos
t s-norgens I'aula, lÍar j a , Tinus , *rr,, , UrïËn9t"unv. Leeuu en J. Colpals-niddags lí; liichcIs, mevr. v] Santen | 

. 
mevr. Jergen_

hcnegouwen, Linda, nevr.v.d.Steen,
mevr. l(uiiier, nevr.Janmaat,rlhr.BJn,

. Fr.v.Dijk . -.l

vor8ens een zekere profeet die brood eet zou ale j aarvergaderi ng, ,""orror, '
de aanvang op tien uur hras gepland, on half ert,Àtgetopén, zijn.f lknbedoelde vergatlering van 29 s-eptenber. Nou, deze ziener breek zieria. trinà]-Àle notuliSt = n€€t] 1 nanen nooncn noemen lse n.iet ! _ moge i.: ,ö lmag-r:ren t open,zijn deskundi5heid'breder- en dieper zijn. Het preit ovàrig.nu *Ër voor .hemtdat hij niet kon geroven het woord .""ii"" van Gerard v.d. vér.e Ínct eenlange ij te noeten schrijven, waartoe cor Ireteís 'hom trachtte over te haren. ..oei!- nu staan er toch naÀen.'Toch dank it àà r,.r.r voor het écrrec van de. .,i
voorbe.oelde ongenoernde 

_ 
profcet " VIas zijn voorspelling in vervuliing gegaan,dan rras ik in het avoncllijk uur overvalier, gewo"cle, dàor de t."ig" onweers _ ren regenbui, die r:ret'vuur cn knar en waterile effecten de bespreËingen kwanopluisterenl dat overvallen worden zou voor nij als eerzaarn fietser zonder dakboven het hoof d geen aangenarire ervaring zi jn ge*eest . Nu kwar,r ik r; ;;;-;;d:"telijk uur drooghuids thuis' En bovendicn Ëeb-ik o"n "."go.r.riil ;;e;;;";il"-die het bijwonen waard was, r.rat van een harf.uurtjc frinÉ <toorsïor.len-roe i ii;k ,zou,kunqen qorden gezeEfd. somr,ri6cn hadd.en iets op de rever en gor;r.kig schroon-den zij niet hun grievón,ter spiahe te orengen. ii.i """ai""i""E.i."t I .

In::l "I9:gere ver.6iadcring uit de perioale ian voorzitter Jan i{iIIem Dubois( 1937-1946') nadi8dc de-..pracses de iergaderrlen uit eerriit 
"" "p"i te.spuienwat zij krvijt wirden. rrrríaak van uv hari 6een snoorkuirrr r*as hct nrotto. Ileetu 'rat 5;ebeurde? lJe ontevredenen- die waràn er; waaron nÍet?- ,zwcgen in' ailetalen. Oolc nog toen ,et.nadruk r+erd gezegd: sprekers zijn te helpen, zwiige.rsnietl líaar ria afloop van de bijeenkoËst- het was in de bovcnzoal van caf6Enma, IlegentessepleÍ n- be6on op dc,trap naar benedcn en in trei 6angetje wa.arde telefoon hin5', en nÍsschien nog hangt, tle kankergecst 6e koi op te steken.Toen viel het wijze woord: dat fraà ;e Ëor, .,.." galedén moeten zeg;gen! Neen,deze keer rÍas dit veer bet€r. ,ru rrai er geen gekanker onder tafËi. maar -een.

openrijk uiten van misnoegèn over.enige ioestànae.n ., 
""J"u;i."iÀi."1"àt-àË. "sprekers'ar of niet 6erijk hadrreln is i""" ,i;n rqening ;r"i-"à-p.r."grijk ar6..het feit dat vóor en achter de 6rocne tafel àuiderijf rvcrd gà"p""x.". uutvintl ik r'ririst. Iin het bietlt- ,o"ir.or. ;;;-;"- à"t ,"ö"riiir,"ï;-à;";;;;";:;."-

9ul o! t'e helderen, begrip "óor ortaa"s-;o;ir6 te krij6en ., ai a.iiàIt";"ï-,

,rI u:nl :.n een bordie in ecn k.ri den i erswi nkel., waarop to iàr"r, stondi . '.
',:Jent'qtevredcn,zeghetaIIdcren'hcbtukIachi"i,,eig'hetnij!t'
Ik vond het een viuóhtbare vergadcrin6. ' . 'i ''
l4aar aIÀ pro,feet is rlc notulisï ,roa"aËioo.l , :p.j.

I



EENSTE CVUII9II'JNING LENS 1

Xerxos 5-3-2-O-U lL-l Lens t heeft z'n ecrste overwinnin6
Papendrecht 5-3-2-0-8 1O-5 te pakken. Het was een noeizane zege'
Gouda 5-1-4-0-6 5-4 naar daaronn niet minder verdienstelijk.
DL.Zvart :' 'i r ,': f-12-L'-2-5' 9-4 Voora} in het begin ivan 'de we<Istrijd
Coal r'. .r ' ' 5-1-3-1-5 6-5 aantrekkeiijk, or,rdat zovrel DHS als Lens
Neptunus ri ' 5-2-'1-2-5 6-6 .. . ,snel aanvaliènd voetbal speelden" De
Vilhelhue :j. 5-1-3-1-5 2-+ , Bcheialsrechter FranÉen"§ooitle helaas
E.IOH 5-2-!-2-5 3-9 : roet in het cten door te pas en tc on-
Zwijndrecht ö-1,-2-2-4, !.0 ' pas op zijn fluit'te blazen. Hij haaltlè
Hion 5-1,-2-2-4 5-6 . daardae niet alleen het tempo uit het
DHL 5-t-2-2-4 7-'d spe} , naar bovendien irriteerde hij tle.
Lens 5-1,-2-2-4 4-7 spelers. ÀI na 1O i:iinuten narn Lens de"'
HOV 5-1,-2-2-4 6-9 leiding door een fraai en beheerst doel-
IJIIS 5-0-3-2-3 5-7 llunt van Harry v.dóiÍilk. Itren Icuker

debuut kon hij zich niet rvensen. ilin-
nen twee rninuten vJa6 de stand vreer gelijk, nadat ireter de Jongh de bal r+at
ongelukki6 tegen het lichaan lcreeg. Peter verdiende weJ. de pechprt- js.r.yrant .-.."'
toen de bal onschuldig en onopzettelijk zijn arm raakte, le6de tle scheids- .;'
rechter de bal tot vcrbazing van vriend en vijand op do wittc stip. Dick
v.d. Èlark redde bekwaam. lla rust hid DIiS een lich,t overwicht. l.iaar onze
achtcrhoetle en niet in de laatste flaats lJick v.d. liark wisten dc Schiedara-
ners het skoren te beletten. Een kwarticr voor tijtl'biacht Leslie llazel,zeL
Lens op r-z vizi pen vemassend. boo6schot. PHS trok daarna bij.zonder fèI van
Ieer. Leslie tiazelzèt irerd nóg' gevètd qoorr';èèr,'riekslag, toen'ba1'noch scheicls-
rechter in fle . buurt , v{af en. Horry v.d. .\'lilh.had_nog bijna voor 1-3 gezorgd,
toen hij bij een.qounter een vrij vcld.voor zich za6. Helaas .Iiep Dick Hoo-
gendorp hen in de wct.-.Hopclijk brengt. dcze overwinning het nodige zelfver- .l
trouyren. Onze-sqppgpt:fs op de trii.rune haddep-.dat zeltei, want :iiggl+iF.werd. - .
er weer ee$F.Iuid .en,,duidelijk aan6emoedigd. Zonda6 6een lionpetitie i.y.9..,,,,.,.
beherwetlstli j den. Í,e[s'speelt. daarqn vr.i endsqhaqpe I i jk th'uis-te69n hDd- ' .'l 

'.,

anateurg. . i.., .' ; ;

Het vrordt ,o.rrr3ioa noesten we verleden ,r."to nr neld.en. Iiaar nu verspeelden
onze reserves inderdaad hct eerste puntje aan een fel vechtentl Velo. Dank
zij een heel goed genonen vrijc- trap kwanen wc met 1-O voor': r naar pa rust
inàasseerden we {oótr de e.qlijËmàker^. !'/e ziin nog steeds ongeslagén1eí dat
geeft ons noed véor 'ac tàètoist, want ondei ons wordcn ", àrr"n"óóu= pirnt.h
vcrspeeld. zondag. wprg4 er-in.ieder Geva1r al yeer.geer.supporteiÀ.'titii nöpen
dat dit zo blijft'. Steubó ' óns 'tweeàe'op zíjn hoeilijke r+àg tèrug naar de 2e
I(Ias.

Aankijker
Lcns 2 . :',
De 6tand: r::r -

Lens 2
I,HC 3
VUC 3
Postrluiven I
lÍestlandia 2
Den Hoorn 2
:tvc 4
ruluEo 2
Velo 2
Spoorwijk 2
Naaldwijk 2

5-4- 1-O-9
4-3iO- 1-6
5-2-2- 1'-6
5-2-2-1-6
4-2-!-7-5
5-2-1-2- 5
4- 7-2- t-4
5-1-1-3-3-
5-O-3-2-ö
4-1-O-3-2
4-O-1-3-1

15-3
6-5i
t)-5i.
8-6
7-5
6-B
5-4,
4-6

3-8
1- 10

Ondanks àet wat teleurstellehde gelijk-
spel tegen Vcto 2 (1-1 ) was het voor
o.ns.tweede afgclopen zondag toch een
goede dag. .ítchtervolgers VUC en Den Hoorn
r:oesten genoeGen nemen rnet nederlagen-
te6cn resp. tr)ostduiven 2 en Itl(UEO 2.

3,È



Lens 3
Lle stand:

Vredcnburch 2
Htls 3
Vios 2
Lens 3 j' '-
ïoci) 2
l'i est ldirdia 3:
vuc 4

Verburch 2
Scheveningen'2
Schièbroek à .

Hillegersberg 2

PIiOGHT.}.íI,'iA S EN I UIIEN
12 oktober 1975

d-+-0- r-'e
5-4_r0-1-B
5-4 j0:- 1-g
5-3- 1- i-7
5-3r7'-7-7
5-2'-2r 1-6
5-2-2-t-6
5-.1.-"2-2-4
'5:2-O-3-4
5-.O- 1-4- 1
5-0.- 1-.1- 1
'5-0- 1-4- 1 ÀvEriÉcHrs

11-41',i i

15-6
16.-9
'/-ó

72-6'
3;B

11-9
6- 10
5-11
6- L2
5- 13
4-L4

'ftèt derde heeft zijn eèt'àte nederlaag
'geleden. I,let O-2 blièk .HI]S 3 de betere
ploe6. Daar Vredenhuiih inèt 2-1 van

. §cheveningen' non ëí 'Viös' Hillegersberg'verplcttertle rnet 6-O,' noèt ons àerdc
'nu Benoe6en 

'norneri iieit '-een gcdcelde.
tie4tle plaqtÀ. ..;

.I

14. OO

Í4xQe

12.O0

ADO 3
Lens 2
vlrlJ,!,! ! ! !.
lrDO 5. .: ..

Lens'5
ltvc .7
Lens.
G i,. 7 , .,

DSO 4 ,,"
Lens.,1O
H}iSH B
Lens 12'
Lens 13

uur
uur

Lens 1 -
ADO 4
Lens 3
Lens4. -
Verburg 3 . -,
Lens 6.. , -
cïlp. 2
Lens; B i. -
Lens O . :.-
Celeritas B:-
Lens. 11
Er.ior,rph 8 -
soA ?

Vriendsch.
Vriendsch.

v1. G1, L z./S
, ÀrkèIweg 20 Poeldi jk
y2 G7.L t/3

,.lluurb I oernvrqg , ,.
.y2 G7 L .2/4 ', -,v3G2-L.7/3.,, 

:Leywcg.. I

.v3 tà2. L 7/s
Zuidérparkr 2e. ged.
I.lieuw Ockenburch,
ÈÍ. Vryenhoeklaan

,v7GrL!3
' Zuiderpark , r

77
10
72
74
10
12
74
10
10

.oo

.o0

.00

.oo

.oo-

.00

.30 .

.3G

uur.
uur
uur
uu\
uur
uur
uur
uur,
uur
uur

?

. [LItt tríerter
HC, Hrens . .

.. . AH, TanBaI i
. .F.', Otterspoor
.. ilÀ'.Barret, '

' .IIIH lTolters
li Devel ing.:
liGM v ilsperen

Samenkor,rst:

Lens 5
Lcns 7
Lons 10

09.45
11.45
11.OO

uurKlub6ebouw -.

uur Iilub5ebouvr
uur Klubgebouw.

. Voor de thu iswedstr i j den

Len6 12 09.30 uur l(Iub8ebouw
tens 1ll '- 09 .30 .uur li,Iubgebouw

':
hailf 'uur voor de wedstrijd.

Uitslagen:
D}IS 1

VeIo 2
Lens 3
Lens 4
Te(lo '2
Lens 6

- Lens 1 '

- Lens 2
- Hiis 3
- Concordia 2
- lJens 5

- $(uEo 3

Lens I
Lens g
i]TC 4

. Lcns 11
'Celeritas 1O'
Duintlorir SV '9

- IIEC 5

- IIDV 5
- Lens
- l,l)K 6'-'Lèhs

, 
-- -iens

7-2
7-7
o-2
3-4
o-í
1-1

4-2
6-2
d-o
1-6
1-6
5-1

10

t2
13

iféchri.'iven:

Vrijdagdvond 18.45 - 19.30 uur bÍj J.v.i/asscn TeI . 68 65 i1 -
IITTIiNTID TOT 19.30 uur !!!!r!!!!!ll!!!

Opstellin6en:

AIs vorige r+eek H.v.Beyeren in Lens 4

Nanens de Seko is aanwezig N.Koot

4*

i"



De gesprekhen, deze week 5cqoerd ,nct iJestuur, T raineis en Seniören 12' '

hebben alleen Éaàr zeer posilievc resultaten bchaald.

Spelers.van Seniorcn 13: . :

Op zonda§ ig oktobér, r-ra juIIie nedstrijil worden aIIe spelers van Senioren
13 verzbcht .in het \I,qbgeboutl aanue zi5S . te zijn.voor een bespreking-net
Uestuur eà Seko. trídien..doo:: aikeuring,,jullic vretlstri jd niet tloorgaat, zal
dczc besprcking dcn ,eeË l.atcr plaats!.inden.

llelkè spelers, of niet spglers zijn \ereid on, indien no.dig, voor onze
Iaagste elftallen, neesJàl 70-77-72-73, als sóh<iiCÈrcchter te fungeren.
Wanneer zich 6 personen zoudcn aanmclden houd! {it in dat. er nin§tens 1x
per 3 of 4 zdndagen een beroep óp u wortlt Ee.Oaan. Liefhebbers de Seko
wacht bp ur+ antr.roord. ' . . l, . :'

1íe6ens herhaald niet ,ophomen zal J.Catrol nict. meer worden opgesteltl. t't:iten
verder de sfelers, die hun fin:nciele verplichti4ge.n no6 niet zijn nqgq- .

konén, dit' tleie _week .ïo6 in o.rae nakgl" daa5 . o.ok zÍ j anilers dit .zelfde lot
zullen ondergaari rict verncldini vàn.Éïn namen.

Mededelingen van de SEI(O:

a-.,
kijken met àIs rgsul-
Theo Beterschap !

viorscniiÍt rróor'h.t' Lenstenr:e iu hut aragrJn. ,,ori 
""n .t,ittc Èróeki. niet

glimneqd, niet róod, niet..r+it n_ct blauwe strcpeln; HH Aanvocrdcrs rvi,lt u
er op,.toezien- d-t allec4 in..he,Í t,oe.geslane kostuul gespee-Id mag. rrorden,.

laanneer een speler woralt opgeroepcn om in te vallen in een ander elftai
houdt dat in clat hij íà <lat eHtal ook mee zal spelen. De door de aan-
voerder voor die tr,eeh aangewezen reserve houdt zijn reserve beurt.

lÍist u dgt?

Iheo v. Rijn wiltte een ,voetbol, cens van dichtljij be
taat een opnane iri liet oogziekenhuis aan.de Leyrge6.

,j,

1

- Dr maar weinig Hagenaars zijn., die Lens kennen...
- JtIs er é6n'scíaapiover dc' aàr''is, er.,.vanzeI{ meerdere zullen.volgen. 

'

- Lens 1 op 1S oktober thuis'sleelt, t'oógf, H.9.V. ZuIIen de ltotterdanners
het tweede schaap,zij.n?

- Hct gèdeel-tè van tret, iituugcuburv achtcr tle bai rrLle Plantaggrr genoend wor
- Len§ 14 (C-eIftaI) r,rbnenteeil een vastc IeirJqr heeft.
- Het de.'rtlè Sdnioientcam ho6 steetls. gecn .Ic idci hoof t.. . . '

- lt'e 4u (hog) nié-t r';cten rvie DIJ DUlll(rïS.?ijn. ..

- itre niets neer uit dc K.I,l ,V.IJ.-cr. bverner.r'en. Zij vertiklten het on iets ,

'oliir rrgflB;irt 'tdi sphr:i jvon, van clirar'. " i,.. , ! , : : .)í.

- Irc §ëito t"nà"hj tnnàhg;si mct l-rltrD man ,zit :.
- ijr gezobht wordt nàir ,ccn .']Onioéperrr, riie op, .de zondaSen dat . oirs eer§te

ttruis spbèlt,. het pubtiek'van enige, Ecrvice ià,r ,ooi2ien. lÍIE???
- Eric. Landhan ecn pick-up tc ,koop iui'rui"at. Het ié een sidrcb-+B.,Sx.

Voor' meer 6egle.'e.ts kunt u lJric, evèn LreIIen. 'tiet nunner is 67"28 68.
- !'C Den naaË ioe- niet 6ev.'orinen .l ooftl tnr, Lens? (Spieett uit Lan,óc) .-

- Dé'.re«laktiqncl-e Go'etllieirring deze rrcek gaat naar i)ick v..d. ilark.

dt,.
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!+Op de ver6adering van .de supportersvergnigi ng van Lyra werd besloten een
vcrloting te houden en r+e citerent rrDe loten r,rorden zoveel lnogclijk-voor de
rrerlstrijd verkocht aan die supportersr die deze aktie willcn bteunen. De lo:
ting wordt verrj.cht tijdens tle rust van de wedstrijd (er zijn ook nog leuke
p:'ijzen mee tc verdienen). De helft,van de opbren6st gaat' in rleispelerspot en
de andere hetft in de kas van de supportersvlrcni6inglrritèak"tie vin de Èeer
Uan rler iTerff hie:.op: rrUen'pot voor.dc spelers? AIs dat be{ekentrwat w.i j er'
uit opnaken kan Lyra daar nog ecn heleboel getlonde4 nce krijgenrr. ''
]Lo_g!= Ik zou best ook zorn Supportersklub willen hebbcn bij Lens. En dan zou
ik die insinuatie van de Heer ïan óer t{erff ook nog op tle l(oop toe rr'il.Ien
neÍnen§ ++Het zaalvoetbalis 5estegen.van 48 teans in het seizoen 1g?4rl1925 rnaab
bijna 9O inthct seizocn 197É,/19?6. Dat is.ccn. óntrsikkelin6 on wel even bij
stil te staan; .maar lrij hebben zo rveinig speelruimte en dàt is ecn handicàp :

dic de veralere groei in dc rweg kan staan. Neeni biivoorbecld de jeugd. Daarvan
kan slechts een gedeelte é6nmaal in het jaar in aktie kor,ren, oàdat'èr nergeÍrs'
plaats is. Dat is vervelend, al(lus de heer H.Jansen, voorzittér zaalvoetbal-
cornnissie. ' "..
Noot: Lens neent, ook'net tweo teams deel aaii àe zaèIVd etbaÍkonpct i t i e r waaraan
alleen H.V,iJd .spelers nogen deelnemen. .Gqgadigtión hiervoor kunnen àicir.ópgéveí
bij Joop van lJassern. ++Dé 6eboorte,van [C Den Haag. 0í 1 juli. a.s. aag ,

FC Den Haag zijn vierde verj aardagskaaré uitblazen. krmers de officiëIe ge- i
boorte datun .i.s 1 juli 19?1 enz.enz. .,
Noot: Dit vel}aaltde lees ik pu àI.voor ,tle.vijfde keer in V.I,IL'Ik begrijp
taol, dat het in de advertent iepag ina staat, naar nóèt «lat nu? Er is toch nog -l'roIiétsneerivanFCDen}'laa8ieverteIIeni0íilÍa'aareenvoorbeeIdtenoernen
ol,er de eer. <lie'.FC Den-, Haag ie beurt va1! om binnenkort tegen Lens te mogeà'
voctballen,,.in.tlc stri'jd ori de Europa CUp II. I+AIIO-CUI§U§ GOED VoOR U,t fl l! t ! ,I{oot: Doe het nu eens rlirect. Moldt u aan bij het overbekende adres van onze 11

secretaris; ,' .t;).,: ,t, . . ir,.-'i. . , . . sIK .

4++++VCLR U GEI,DZEIJ IN VOD93lliL !íU§T+++++

Focus. .

+ POL zal ditnaal zijn Iicht laten schijnen op he
Cenve:'gaderin6. lTaarom ze het víoord tralgenenerr no
overigens een raadsel. Zorn verg,'adering rrrordt inrl
jevol leden bijgewoónd. Dars. natuur.Iijk hoogst.ric
ihenars als inspraak en merlepegge rlsgtlap cantraal
die inslraak gaan hal terecht. Toch hoeven we niei
kratische instetrIirig van ons bestuur. fntegendeel
.leden herhaaldelijk toe: denk ^toch. mee, .doe toch

t verschijnsel aIgeme.nJ Ie-
I steeds gebruiken is POL.
erq steevast door .een hand-
rkwaajdig in ee:n ti'jq waarln
staan. + ilij Lèns komt van -

t te twijfeleri'aan de demo-'
l Ons iJestuur schreeurvt dà
nee ! l.iaar helaas. Hdt over-

grote Eerendee.! van de Lens-ledc'n ririgt vele iqspraakkansen voor <tpén doel. "
.r- Op algcmene Iedenvergaderingen zie je stecvasi <tezelfdö nensen:'-de hoofd:
rnoo+- bestaat uit horlrnissie re den " Hoe zij .èrovér _denÉen weet het bestuur mèebt-
aL l'rel. Het 6aat er juist om te r,reten te hornen hbe'aI if.ie ànderen erover'denken.
!l moet toch een on.ri., gevonden kunnen worden om die rrairdere rr Icden te ak-+-iveren. +-Er zijn ve.reni6in6en die beschilikàn ovér een 'ted.enra-ad. Daariri
hebbcn zitting èekozen, ve rte[envoord.iger! van ter]en .ui.t a]Ie sektoren van de
vereniging.. Ilisschi.cn.kan de insteJ.Iing. van een ietlenraad'.helpen bij het op-.
Iossen van de konmunikatieprobtronep. + PoI vinalt zorg lèdcnvergatlet'irig voor-
aI voor het bestuur [laar'eeJr,z;ieli6e vertoning. ljat.bestuur worilt bestookt inet
tal-Ioze vragen, dic -li.Íjna allenaa} tot doel hebben het'beètuirr tbt eén bepaal-
de ahtiviteit te brengen: het bestuur moet meer zièken bezoéken, nnoet het eérj
stc clftal laten vinnen, noct zorgen voor neer treitterÈ, nnoet zorfèn vbor meer
IioÍrniGsiercden, moet zorgen voor meer reklamcborden, moet rneer recepties be-
soeken en ga zo naar door' + Toèh vreend clat het dikwijls korrnissiereden aijn
die dit soort tragen stellen:ijZé moesten beter weten. IJi5voorbeeld dat be-
stuursled.en ook naar nensen zijn ilie op hun vrije tijtl zijn aan6ewezen. l4en-
sen tli.e ooh een baas hcbben cn een 6ezin, net als die vraaggragc kommissie-
Ledeno
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+ Herhaaldelijk wortlt ook aan het bestuur Sevraagd de sfecr in de vereni-
ging te verbeteren. Dn dan ziet I'0L het alr*eer heleinaal zitten. Op naantlag:-
avond bijvoorbeeld." Het bestuur niet meer in de bestuurskaner raar op. de
barkrukken moppen tappen orn de aanwezige konrnissieleden wat op te vrolijken" .

+ Het slot van het jaarverslag van de SEI(O was zeer interessant. POL las
ttaarin dat senioren 8 vorig scizoen 28 b Iessuregeval len tèIde. Dat noeten
zeer ernstige blessures geweest zijn! rdant rÍe mogen toch aannenien dat een . ' ..

teanr uit ger,ritldeltl 14 spelers bestaat.. Die 14,Spelers zouden dan op zrn ninst
in tweeën gebroken moeten zijn. l{ou jat 'i)UL.heeft.aI Sedacht dat ze in "het
achtste é6nbeni6 waren. + En wat te zeggen van de twaalf sèhorsingen in het
elftle en twaalfde. Dat waren wat je noer:rt L/rGE elftallen. + In de lleiageche '.
Courant wertlen vorige rreek de verschillen tussen Dick v.d. Mark'(Lens) en
Niio "v.tt. È{ark (VUC) 'bréeQ uit6eneten. POL zag dat ?uiyer,aIs neten net twee !{Ír1l!{
Ir \tEN.'+ Om tle gezeïIigheid te verhogen heeft het bestuur het klubgebourÍ vol
Iaten han6en rlet han6plantj es.
zelfvertrouwen te geven. ÀIs h
pootjes terug hoeft te - komen.

:.í.r. !.,r

is.zeker gedaan or .het eerste elftal meer
eÉ&uur daarvan naar niet met .hangende
_mii maar laurverkransen. * t;8;.a"groet 

"Uan

Uat
etb
Geef

----?fr IrlI^rlR 'vlA? LoS§E OpMI)HKINGEN -: --

-- HérH6i dat was me het week3e rrrei duo" in Zàndvoort. Gerroon te 5ek aI ttie-
psychologen en daarvoor moet je dan zorn belàngiiikei AIg. VergatlerinS mis6en.
--'H""ft-r, die plantjes in he+ klubéèbouv.r -a1- ontdekt? GezeIIig, niet waar? '
lÍilt u helpen zà oo\- in Ieven te hou6en. ÈIaiitdn hoiltlen niet zo van aÍóonïI '

en s igarettenpeuken, weet p. l.lij voorbaat tlank.
--Si'ORTPAR.(|DE, een nandeiijkse uitgavu van de N.l(.S., besteedt aandacht aan
ons eigen boekje onder d.e iit"Ir ,'Ui5rontler boekje van Lensrr. Enkele pasÉii8e§.
daaruit: rrHet is saneÀgesteld door vrijwillige-rFr zoals verenigingen ale
LenÀ driiven op de aktiviteiten van Yriiwilli8ers.. Dn daaron verdienen de
samenstellers des te ríeer r{aardering qrnilat zii naast bijilragen uit tle eigen,.'.
vereniging ook buitenstaanders hebben kghnen overhalen om ecn artikel te
s.n"i.5ién-.n tot besluit: rrHet vcrslag van hc! vijÍjarenplan- op zo lil?o"-'.
tlere r*ijze [estatte'.6.egevèn- bi:vàt'gegevàns voltloende orn een nieuw vijfja-
renplan op.te stelien;. Dn. daarbij hrensen wij Lens erg veel succe6lrl. Betlankt .

N.K.§. voor de vleiende vroorden.- I i :r'-

-- Hoedt u voor de vanbctalerslijst. Cnze penningneeèter is onvérbiddelijk.
Bij niet betaling van urÍ contributÍe,,v66r i5 olctober gaat .u èr biihcrroepe.l i ik "
opl Un dan is Leitlen in last 'oor ï, 'naar to6 rnèer voor tle'SÈKO. en de.JU!(o. '

'-- Zo, dat was'dan de eerste en tlat er noB maar'vele rnogen vol6en. tíat goetl ' '

ué, vàn Dick, dat hij die pènalty zo fraai btopte!' De 6oelpuntenmakers kende
ik .zaterdagavond aI. I,íieke v.d. I{Iei j ríist nni j dat toen aI te vertellenr ilus
was hqt zonda6 geen, verrassing voor me..

-- Het 6chijnt, dat, freï aótrtéïe .ihuis'§teeds te6c4 vreemde elftallen noet spel
spelen. Nu' was het weer 'een etftal van u.E.c., ilat bestond uit tlivcrsè gast-
a"beiders, die een onverstaanbare taal 6ebruikten. De wedstrijd stoqd niet
op een aI te hoó§'peil, tlat kirn ook niei andensr reaar getionnen werd er we"lr'-
met 4-2.
-- De .t'e8eÍistander van Lens 3 r+as tl.:!.ti., waari'n enketre oude grootheden zo-
als Pinn v i:d.' Végt speelden walrtegen Lens het iuistc waperi niet;kon vinden'
Den fijn elftal, dai Lens 3, jarnner dat'ër zich nog steeds geen leider heeft .

aangemeld. Ik heb zondag no6 Ànkele bekende Lensers aangeschctenr naar nee
hoor. Ik heb bot gevangen.
-- l)e voorzitter en tle Seko waren zondagnorgen om 9.OO uur aanwezig om te
spreken met het twaalfd,bt elftal' Dit werd zeer'op prijs gesteld en het 5e-

rÈi:rek verliep.hedl.po6itief..Enkele speJ.ers van dit elftal hebben tpegezegtl ..
de s che idsrechte rscursu s van de l(.N.V..3..te gaan Vol8eri teneinde.,aan.het pro-
bIeem, dat niet alleen voor hin.elftal geldt (het aanu'iizen van scheidsrech-
ters door tle I(.N.V.8.), nlaar ook voor het dertiende, het hoofd te kunnen
bietlen. Fantastisch! ! I l
-- Dven- ttir herinnering. De sche ial§re éb terscurbus vangt. in. oktpDe.r a+r-I oP

dinsda8 ate 14e, tle vo lgende - be8int. pqs op 5. jan. dus. haa§t u. !l.eld! u ntl no8..
aan bij onze só cretar iÀ .Te 1:39 BO 94 of bij het ilonrlsbureau t 39 49 15.

-- AIB ik het goetl hcb werkt c"v.L. sanen rrret InterPOL, en dat werkt AVERDCHTS

bij hem. Hij krijgt er een SIK van. Had u dat al door? SIK
, (.,



PR0GirGI,llLtr JUN IC\RDN ,

Zondae 12 okt. 1975

12.00 uur Lens 3 r. '- '. +,.IlKSVll .2

Bíaandae 13 okt.'' L975,.
v3

10"00 uur Ler§ 11 (C1)
2O.15 uur 'Lens. 6 . (O1)

!{oenstlqg 1ó okt. 19?5

1-9 "00 uur Lens .(r '1

Zsterda 11 okt. 1975

- .líilhclnus C 1
;;;,tÍi- Ihà I raus B 1

': - Lens

., f.

i ,,1

L'tlilheInus .fr 1 re6ionaal (Deze wed5trijd vintlt allcen }lnÍ§
plaat§, wanneer; Ned.. -!qlen niet rechtstreeks op TV, .-) r*ordt uitgezondeir) . ' :, , .: .,

14"O0 uur
15.00 uur
15.3O uur
15.00 uur
13"3O uur
14. OO .uur
15.O0 uur
13.0O uur
14.00 uur
14.OO uur
12.15 uur
13.30 uur
13.30 -uur

ONA 1
Lens 2, '-
Die Haghe 2
Lens 5
Lens 6 (Br) .

'Hl.ítill 6 r' ,

(luick Steps 6
iJvs 2
§chevèningen 4
Lens 12
Lens 13 .l
Lens 14

Uel Hoorn 2
Lene, 4 ,",.
Cronivliet 3 ,
VeIo "7 : : '
Lens 7. '1

,LoqsduÍnen 4
Lens I
Lens io
Lens rt.(C1)
Gona 7
Spoorwijk 5'
"Schev. 11

r líalvisstr. ( I(orte Àkkeren) Gouda
v1

derust Iaan

Steenwijklaan
Houtrustwèg.

0ck
V3
v1
Vre
v2
NAJ

enburg

kerkiaan

v. 1

v2
v3

I.FSCIIITIJVINGET,I :
§chriftelijk:

Telefonisch:

, rrltena, J. Apilerloo, G.
.v, Luxer,rbuig, ,ír. lluldcr,

minstens 10 dagcn tevoren bij dhr.J.C.

,vri jtlagavonrl tussen 18.OO'.àr. 18.+5 uu"

Hop,. Dr.v,lÍooklaan 317
. iÈi j swi jk

('uitàluitend in ilringen-
dc 6evalicn) voor

. A-klassers bij. dhr. i(. Ilcckcr ., TeI. 55 94 '?7 (Lens 7 t;/n 6)
B en C klassers bij dhr.VJ.Kouvenhoven. TeI.., 2§ 19 91 (Lens.7 t/n 74)
In noodgevallen kunnen de juni.oren nog ,op zat erclago ch tend tusseh 10.3
11.00 uur .afbellcn bij dhr. J.C. Hop TeI. 94 41 59 .' . . ..

i'legens ni et o1r

reserve-beurte
Iiij herhal in6
In dat geval b
eÍntl vàn hqt s

Lens A 2

AFI(tsUIIINGEN :
'1,e junioren noeten bi j slechte vrc ersona tandi ghe alen steeds de afkeuíingslijs-
ten,raadplegen. Telefonische inf orrrraties wórden hÍerover niet verstrekt.
NIET OI,I(OI.IEIIÍi:

kor,ren àf6eloileri wceheirid krijgt tle volgende s1:eler 2 extra
n: I(. v. d. I,ieys. '..:
volgt uitsluiting van deelnemin6 aan de l(ompèt it i errretlstr i jden.
lijft dc ícrplichting totq.betalin6 van de,.kontributie tot het
eizoen (30 juiri)'gehandhaafd. 

-

Lens À 1

)Ioks, J. )Srochard, J. iJronger,
iI. v.Gastel l it. 'Kops, D. Landmah

Leider: t{. Keetnan

Oen

PI. Heynen !ir.v.VeIzen, l. de Koli, J. de Hilster, il.Irerreyn,,,ll.v.tl.Laan, It.v.Noort,
L. I(oning, i.ts-Gravehdijk, ri.v.KIeef , P, IIop, O. ilorst
Sanenkomst: 12.3O uur Lcns Lei.doi:..H. Zoet

ii

8.

Hofman, J.Latsberg,

OI)ÉiÏELI,INGDN :



Lens A 3
P. v.Ili jn, il.- Guit, I-t.

Í'. ilouters,.C. Lipnnan,
Heernskerh, J. Houtschiltr,[i. Jansen,,,.l. d.e iIaal t
.J, I'ettero,. il.. Sanders! J., iiijngaarde.,l ir. de I(roon

Lei de.r: F. Flumans

Lens /r 4
A.v. l,laren r J. LustenhourÍerr lil.
T. Prins, H. Ruyter, !,i.v.d.Lli jor
Res.: A. v. d.l,ieuillen
Sauenhori,st: 14. 30 uur Lens

Lens h 5

R.v.Loon, T,
{. 0vergauu,

Lens 7
A.v.d.iVaIk,
Yl. VaIent in,
Saraenkornst:

Lens 1O

Sarronkomst: 13.00 uur Lens

Lens 11
Als vorige week
Sanenkomst: 13.OO uur

, r" rr'ii I : rr

Lens 12.. .' 
' I ''

ffi-ï6ïise weèk

Lens 13
Als vorige r+eek

Lens 14
JI Is vori8e w.eek
U. I(Iiincn zia Lens 10

Uitslagen 5'oht.1Ö?5
A-l(Ia6se

- Lens 1

- Lens 2
- r iÀvv 4:
-'Laakkrí;'2
- Lens 5

Peperkamp, A. de Groot, J. Hollinkr lt.Reesinkt
E.v. Luxeraburg! C.Schenkelsj

Leider: il. 0E6e

i/ubbenrP.DuIlaart,F. I(ortekaas, J.v.tl.lJeI, it.v.Leotlen, Il.v.d.lioo6aardt H.
ii. Zetz, F. AIÉlàs,' /ii Goidijn, trl.Groehewegenr it. Leyn
Iies. I(.v.d.fieis ' , : 

:rLeide'r: 'Í.. illok

lens o (Br)
v.Luxenburg, ll. Noortleloos, [/.Frantzenr P.LelieveIdr
P.,Valken'óurg; D. i'ronk, [i.v.Zweden, H. du Chatinier,

. i ' '' ". '' tieider: Th. iloefna6el ''

O.Huis,
R.Versteeg..

it..i)gp,J. ilier,ren,.F.. i)auman, C.v.ljeek, .lJ, ter Laare,R.f'ii jngaaqden
it.v.Vierqsen, I,l.v.3aggun, .i?. Heynen; 'P. Ï)rochar,( ,, ...

12.30 uur Lens Leider: J. Ileuler'tan

J.y.Kleef , [iq iE4kele4§r H. ''tr|oppenbrouuer, ][. tloutr,ran r ri. de Jong, G.v.lii jkt. 
_

H. PIanken,. il.,iiaaphorst, F. l,los, T. I(ing, it'Uuyndann, E.l(outlerer
Iles. Jr Thielsch Leider: T. iiaunqn I

Lens I-Ïïïg"*eun, J.['r4nken, ['. Ver.bar enQse , S. I(ramer, J'I]rinsr,..l1. Lucasaent
A. Roversr. ti.Ter{nissgnr.ll. iÍonneveld, ll. AIbIàsr T.v.tl.ToI ...

SaIrenkonst:12..o0uurLensLeiq9T:i1.v.tl.Io1

T. Plugger.-.f .logeIt ll.Uriessen, -E.v.d.Lindet
K.Sandere.,,R.'KIi jberg; J.G. l(okr .J.C.iluys; t

it.Iiaaphorst, R. ileuvekaÍnp r

. Kltinen
Leider:_ F. de KIe ijn

Leiderl P.v.d.Stcen

Leidcr: R. Hoefnagcl

Leider: J. VogeI

I s-Gravenzande
Lyra 2
LC NEIí.'
Lens 4
Trionph 2

1-4
0-3
2-O

\ 7-2
1-1

Leider: l{.v. Spruntle I

[]-KIass e
Rijswijk 6
Lens 7

"Quick 7
Loosduinen 5
l,cns 1O

- Lens 6 4-O
- Or.Ulauw 3 2-2
- 'Lens B 5- 1

,- Lens rg ' -. 1-1
- vitrJt ! ! !.

zie verder p€ig. 10
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C-l(Iasse Pupillen
Lens
Lens
rjl,ï 5
Lens t4

li'e Ipen i
Lens 1

Iíor. t e

ios 9
. Kiuait .g

0:2 ,, ,

3-O
3:O

't-2
3-4
1-O

K O-3

7L
t2

-v
-U
-L

3-2 .,

7-4'
2:ó::.
-' i-J-ó

tj,iicr stepb à
Leirs 4

RVC 1
HVV 1

-, Lens 1_

- 'Leirs 2 '

-VVP1
inf orraat ie

ens
- HK^W 19

, ,Í ,

f.i;Í ii. ï
2-t

over onzc

IIVV 2 = Lens 2

junior-el f.taI ]en.

13',,

Í'tt I(omb.

-Lcns3-
- ltava 4
- Lens 5
- B$rr P/lí

HI,íSH 5
Lens P

Lens A 1
Is het konende wcekend vrij en beíut ideze,.ge legenhe i d. on hun.Erachten eelts..
te neten riret het regionale voetbai. en"r+el zaterdag in Goutla te6en Ono en . rJ
woensd.ag 15 okt. on 19.00 uur op ons terrein tegen \{ilhelmus

Lens A 2
Dat rnomenteel .z,onder verrliespunt aa,n kop glna.t, .ontvang.t a.s.
Den Hoorn heeft mor:renteel 4 puntenr'uit'3 -r*edstrijden en won
nct 3-1 van Hoekse iJoys.

zaterda.B l)en Hopr:n
evenal§ Lens 2

ien OsEc en zijn. malrnen Iieten.hct afgelollen zaterdag afríeten en kregen hun '-:.--

1e nederlda[ 'tc 'sliklccn 
en 'no8l irel van Lrltwartier, tlat tdt . tlan slech{s 1 punt''h.t::

hatl. a.s. zatcrdag líunnen ;ij dit goq(i n€iken ddor 'van Die'Ha6he te wÍnneír
dat momenteel 2 punten heeft. r'':.i'

, .1 ,

óirgdslig'cn, paar vrel met 2 vcriiesiuntén,:ontvan6t zaterdag
ze tegenstanriei is niets Éèl(éàd, warit ié pós..in dedè.'kkisse
aat je niet iciróÀsent Iit

Lcns A 4

Lens A 5
Tot op hedén nog
Cromvliet. Van de
in6edeelal. Toon I

Lens6Bl
Is de 5astheér vàn VeIó.
punt kunnen veroveren en
teel samen tle rode lantàà
de 1e ovcrvrinning op VeIo
Iaten kan wo rden.

. t:. 
.,jarnnici genóeg'hccft'orizé iJ:àelektic'no§ gecn'cnkeI

zo staat. o.oÉ..Vigs eiÍöorl Lenè éii vio6 ài jn rtromèn-
rndragèrÈ. HeeI Lens verwacht van'.jullie zàtérdag
(dat 2 punten heeft), zodat tle onderste plaats ver-

: liil

Gaat op bezoek bij HLI§H, dat evenveel punten bezit als Lens. Een volkomen
open strijd dus en Joop l.leuLgnan kan nu zijn tra ine rscapac itei ten tonen door
met zijn jongens met een 'ov'c rwinn in5 ' naàr ' huis te konen.

LensTDP

LensSDU
l{ordt zaterdag in een thuis

:j

i+eAstri;d 6ckonfronteerd met de koploper in die
afdeling nI. Loosduinen. Ton rri j gokken ninstens op een geIÍjkspel, alhoewel
hier zeker voor gevoetbald zal noeten korden.

Lcns 9 il 4
Dc jongens van dhr. v.d. ToI gaan op bezoek bij tluick-Stepsi q+t-: 2 lunten
meer heeft. Ook hier rckcnen wij oplminste4s 1 punt.

Lens 1O D'5

Zic veidor pag.. '11

10.

Na twcc- t+chen rust'inoët dit elftal het. opnenen.tegen lÍVSr dat nog geen enkel
punt bczÍt. Z,o op hét- eerste geàièht eén. nàhkie-i rnaar onÍlerschad de tegen-
stander niet.' '' -'

il

Lens .r1 3,_ . :-ir "
Krijgt ;.Ë: '2dndag RKSvit op bezoetr'en riordt'aI gauw in de 6ele6enheirl 6estetd "'
onn rcvanche tc kunnen nenrcn op'de op .14 sdpt.' geleddn'nederlaag'vein'5-3.



.; llvtor)"; í,I,,r.,,, ri....
Làns 11 t +í"iI:',':'rl,rrrr; .;';
In tegenstëÍ If ríg'lnë tÍiiot'i jààr";l'U.Ot it-'àit' drÍtar- nome;ïëèr.ià db tàp nee
en is dan obl(i:Íot oí tr ëile E§Ia en zt t
gaan a. b'. I izd't ö'rtiag 'op' ,loeà

n'nogtt5;g
'o'cx"uJi §

"h"v
e'n ingëni dàt'hog ö liun téh bèzit." I,àul

.i í: Íi.[ r i' ;

,,, iÍ' i

r.1

J.
jhè nidt'1r'i'eilië spirnt;'Zij

I

pas echtet op, want Scheve
i, i:-Ír,;;..

Lens .12 C 2
Heeft zijn 2e netlerlaag te pakken en
wed§trijden. iCij beginnen nu weer net

heeft nu eve nvee I:'gevro Ànèn ats",,veridlqn':,1:-r'- .,

de overrvinningen (dan kan het kloset
papier bli jven han6en) en Gona zal tlaar zaterdag tle dupe yan "r,161691.:-.

ningen'I'Ë;iï bor Léhdr.àit 1Jd een ItLst 18e tëgenstantler.
rl

Lens 13 C 3
Is de koploper nei Rijs
wedstrijden te w innen.
worden op het 2e veld"

Lens 14 C 4

Stand A 1 bijgewerkt tot 4-10-75

wijk en Spoonrijk; i)cze 3 clfthllèn wisten a.I hun
Zatcrdag .kóïíï Bpóorwijk op bdàóck en het zal spannend

:; i t :,-. í., ,:.',r .j.

.l li: , ,,.: L. i.' f',!'.: " '.

.i.i:r:

One laa6ste juniorenelftal wist ook ale 4e korrrpe t i ti e-wedstri j d te winnen. en .

doet dus voor Lens 13 niet onder. AfgelEopen zaterdag yers I oegè n::lzi'j:. hun:. con-" ..'.
currcnt RIiAVV rnet 5-3. Gelegenhei ds lei tler was, vlgs de I$VB, de niet op de
Icdenlijst van Lens voorkonendc lÍ.v.Sprdndel. Hij vcrklaàrde na afloop hét;'jam,mcr.'
te vinden dat dit elftal nog geen'Vaétb- Ieider hatl dh'booa' spont'aàË àan'tlezb'. "

taal(. op zich te nenen. : !i'|'- ;'' : i'"''' 1 ; .'' "l'":'

Lens 4-B r GDÀ 3-6 ;' l,lon-stcr 3-6 ,
I s-Graveri2'andé.'4-2.," CèIcritas 

-2-

DtfC ?-3, tll'lSH 3i2, Den Hoorn 3-2, Dl{O 3-2,

Lens 1.1' C 1 '- vios: ib r 3-z (2:t)

Lens 14- RKAVVV 19

tlfgelopen zaterdag moest Lons 11 proberen hun nog ongeslagen positie i,n groep
C1 te consoldideren. Slechts ! xonqodigrr g,eli jkspel tegen Naaldwijk hebberi.'.we' ::
tot nu'tcje rnoöten toeritaah';' L"ri= U'.go" ZóàrSiarli5a'erft otténsiui.' »it óffen-
siaf zr,rakte iets af Éèdö tlàor'.db' dtei'r<e'te'genvriridi hct:sp'el ïan ons was echter
bcter dan dat Ía ';vibs i''zoais i"àke" gcbetiri' naakte ae nïirtlere 'pió'eg tret eerste'
goal Een' tiEgei ro$ r,raé hict'te pàtrÈen' Íocii 'ónzer"Èeeper, petér Schoifes.. "t'-,rO
voor Vios.. C 1.vbèhtr'v'oóitl'.;afs flóeg:hartl terïg'en Vios"Éeitt rnet ópón spèt '"
tcruggedrongen. Rob Groen, nornaal linksback, maar nu een uitstekende links-
buiten schoot de voorzet van llans v.d. Nieuwenhuisen onhouclbaar in. 'Nóg geen... '

5 rrrinuten '?rihina ''triat ae'Ri'ct y Tjin-Alsj<ie rvatiàf {'25'rhÉter hdnneÍ 2 actrier'do';- ''
Vios-keeper. Na rust .weer ecn sterker Lens. tlicky gin6.goed langs:àijn vasté '
bevraker en schóot' rie :da t ' bhhoudbdàr vlak'citer dc téOoàrlin het'net.' 1-t. - '

Lens hieeg +ia lian§ 'éri'nob'iog 5oedë tran-sen .ip .er, [,àgere 'scbre'. 'vooral tlè
Iaatste had pech mct 2 mooie kopballen'àie op ae doellijn fekeerit'werden door] I

een Vios-spe ler.
In tle laatste minuut scoorde Vios, na oen zwak moment van onze achterhoede . ...t-::
'l ., .;. : ,...
Volgenile t{eek gaan rÍe naar Sch,evenin6en. .I,robeer aleze goede start Íast'te
houden. Dus geen te§gnstandèrà oíherJétritten. ;r :'' i'' 

"1 
:

I'lakkies bestaan er ook dit jaar nièt.
, Paul' ". 

; ,, -

Na drie wedstrijden spelen begonnen we aan de vol6ende wedstrijtl. 3ij het..
be6in dachten h'e er te makkelijk over! naar toch kwamen we met 1-O.,voor doót',
een leulc goal van 0en. Vegter. Na zorn r10 :minuten kwam III(AV}i gIl,;l-Xr Maqr: .h.eer
tr'ist Ben Vcster te scoren 2-1.

Zie verdei pa6. 12 ,.:.-t ,. rl .:. ...,i. r.. . -1.

!: i i.',. ll i.jï: ,' :',: rl i

11.



Iladat RKAVV 2-2 had gescoord was het ilonald de Haas d.ie na een goede voorzet
van Gert-Jan de l(ok 3-2 maakte. In de tweede helft wcrd IIKAVV onder druk -
gezet niaar wi§! ++ Pgnj §I)gllc. counter op,3-p tc- konren . , IÍen, minuten. voóÏ-
tijd maaktg. G..f !.=Jq+, CT, na ecn, blundgr vgll qe keeper 4;3 v.a4. IÈen enkele
minuten -Ià!,e19. pagkte,rsppber6 er 5=3 yan". Dit clflal heeft uit 4 r+edstrijd.ei
I pup!9n.,9_4.. pen., floq{gg}4.9 I+n 2c voor en 4, tegen. 

tÈonard Daan 
.

Lens 14
Plt0cltrxMl'14., PUPILLEN DN, I9T]LPEN
Pupillen: ;.t r '.
Zaterdae 11 okt". 19?5

41.1íi.
72.30
11 .30
11. 15
12"00

uur
uur
u,uI
uur
uur

Celeritas 1
Lens. 2 . ...
HDV 1. -"
Lens 4
Quick Steps 3

- Lens 1
. - HVV, l.
- Lenq 3

- Dynarío
- Lens 5

,v ?,.,;,.,
, . Zuitle.rparl.c,

t6?/7 V 2
li ijkerklaan

IweLey

2e ged..

lÍeltren:
Zaterdae 11 okt....197 i)

,i -.- . 
" 

,": i,r..
11.1,5,uuJ Lóng.1^. Raya 1 . .,
10"15 uur, Schevenin6en 2 ; Lens 2' .: .,.,,,

v,"1 . ....
Houtruslweg
v'3 ''- Duno 212.15 uur Lens 3

AFSCHRIJVI}'IGEN :

OPSTtsLLINGEN:-
Lens P 1

:, .,1,. \
_ t,huist*edstri j.- 

.

den van Lens 6..:trijden op o4s.
al telefonisch '

chtend..tel.6613.14,
:. : , .

volÍ:ende snclers 2 extra ..,1

de kornpet iti ewedst ii j den. ,,
arr dó contributie tot het'
..,,|.

Schrifteli jk: minstens 10 dagen tevoren bij dhr. J.C; Hop-Driv,j.Hook1aàn'31?'

' '. !J . .,. .:.,i. .',-.i ' ]l'ijswi.jk '

Telefonis;h3' vrijdagavond tïBseh.18.4§ en'19.go uur (uitsrditenà, in,dringàà;
ae levirten)'bÍ: í."Koni;ir rer. 3'9 t? 4?

In nood6evallen kunnen de pupillen en r+elpen no6 op zqterdagochtend afbellerl
TeI. 06 13 14 l(Iubgebouw (lfragen naar L. foning) . '"'' : ''' - ".:'- ''' '\''1

arreri*rNoolii ,'.-i.- .' !':.-. .-' ' ' .''' '. " I ''' . I

Xij El.ec,\te vecrdbnst and.ighe.den ZID ÀFI(IlUjtI NGSLIJST. Voor de
den moet ju4iorqnlijét w,o4den ger.aadpleega. Zijn de wedstrij
B en .14 .Soedgekeurtl, tlan gaan.ook,.tle pupillen q.n.r+g.Ipen weds
veltl door. .u i t6lu.,i,i:entl ,.,oor ,tle. q it;S..d.st r:i j qcn nnaÉ ín ,aaÍ gév
worden ,geinf ornge1d 9f .!uq 'wedstri j deir ilo.o5gaari op zaterflago

-: ,il. i -',:.1..,:.ri I i r. :r,: ,.:.r, .,:'r i :

NIET OPf.OMEltS r -,t r. _,.,,..
tjeee"s. 

"íEffipÉónr-en, 
at6ötoien wed(eina rrt j§9í'de

reserve-beurten:.H. Zoqk. -.,..i ...Dij herhaling volgt .uitsluiting-van deélironin$ aan
In dat 6qval .blijf!.,Sq vsrplichting tot betalirig v
cind -Jan hct..seizoen (30 juni) gchandtraqfd... 

1

AIs vori6e week .. "..
Sanenkomst: 11.OO uur LenE Leiderl Han6 Zoun

Lens P 2
AJ,s vorige week
Samenhomst: 12.00 uur Lens

Lens P 3
AIs vorigc week i

Sancnkor,rst: '10';45 uur Lens

Lens P 4
Als vori ge r,rcek net R. Ham
Iles " H. Zock
Samenkonst: 10.45 uur Lens

zie verdcr pag.

Lei der: I'lartin lteuver

'.i -. {Í r'. j:,',.'
. Leider: Frans Uisseldorp

Leider: Jan v. Gaste I
12.

( zx)

13

I



G. Verhaar,
M. de Haas,

Lens P 5
Als vorige week
Samenkonst: 11.15, uur Len6 Leider: Kees Schcnkels

Lens lÍ. 1
lí.SaarIoos, M.v.Velzen, E.Roos, I,l.Lentze, E.l{arnenhoven, Pl.ZaaIberg, iJ.HuJ.sker,
E.Ammerlaan, J.llassernan, A.Kuiper, A.Tjin-Asjoe

Leider: Ton rs-Gravendijk

Lens I'I 2
F.Claus, il.Uekher, ii.v.tl.Heydenr IÈ.v.d. Doogaardt, J.Rienen,
L.v.Leeurven, lÍ.I(oeIenij, J.v.Kestei, D.Coret

Leider: Peter v. Iii jn
Gaarne ouders nct vervoer.

Lens iI 3
J. I(Iip, I,l. fettroo, i). de Vos, T.v.d. l/erve, Il.Lentz, lt. Ham (2x) r A.Franken,
A.v.d. Hoeven, J.v. Ilallegooien, it. VreesrÍijk, Irl.lrlol lernan , J.v.d.Spiegel
Samenkor,rst: 11.45 uur Lens Leider: Gerard Illoks

uick Ste s2-LensPS 1-2 I

In een gelijk op6aande wedstrijd heeft het derde irupillen elftal een toch
wel verdiende overwinning behaaltl op Quick-Steps 2. In de eerste helft rr,erd er
door de jongens 6oed 6evoetbald, wat resulteerde in een doelpunt van S.Dries-
sen uit een mooi afstand schot. Vlak voor de rust naakte Quick-Steps nog
gelijk uit een corncr na een serie dekkingsfouten in de achterhoede. In de
ttveetle helft vrerd er door ons no6 een keer gescoord na 6oed doorzetten van
onze dubutant lí.v.I.lelzen. Ik hoop dat het elftal de stijgende lijn die het nu
volgt-blijft volhouden, dan hunncn wij nog een leuk seizoen tegemoet zien,
saxnen met de trouwe supportcrs, die de jongens bij'iedere r*edstrijd tot nu
toc hebben aangemoedigd. ; F. Disseldorp
HVV-LensP2

. In een door Lens zeer slecht gespeelde wedstrijd, zijí de punten tot ergernis
van de Lens-sup1:orters naar HVV 6egaan. HVV speelale een goede wedstrijd. Door
het beter conbineren en eneller spclen was HVV vaak gevaarlijk voor het doel

' van lvo Kaffa. l,laar door goed te reageten bleef het toch een tijtl O-0. Na + 8
. ninuten spelen kree6 een speler van HVV een kans om vrij te schicten en schoot

de bal hoog en onhoudbaar in 1-0. Door het steeds tveer fouten nraken in de
I verdodiging en een foute beslissing van de scheidsrechter werd het 2-0,

Na in de rust hct 66n cn ander geze6d te hebben gingen de jongens in de 2e
helft wat feller er in, naar HVV bleef sterker.
Door te denken dat rnen nog steeds kan slapen werd het tenslotte 3-O voor HVVi

Ilart in Ileuver
HW 2 - Lens iíelpen 2 O-2

De rrredstri jd begon goed. IJeide e1ftallen speelden met 12 nan en Lens 6in6
6elijk in de aanvel. Dit uittc zich na + 10 min in een doe lpunt r Sesco ord door
iltartin l(oelenij. Ueze stand bleef hetzelfde tot de rust.
Na de rust gin6 het precies hetzè ,fde. HVV kwan niet over de niddellijnr Inaar
verdcigde rvel knap. Pas in de laatste minuut kwan het 2e doelpunt. Dit was
een fraaie lob over de Keelrer door ilonald. v.d. iloogaardt. Zo eindi6de de wed-
strijd in een 2-O ovenvinning voor Lens

Peter van iti jn.
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I.1. ICI-?:9, qaaT-Uoesp.ersÍraa: 102 Den Haag\'.d. Bent naar pijnboomstraa-. 0? Den HaagVerhoef naar cerstka"p 
-?.9 l:r ,H 

ueg. , . "..
..I.:. -'...:',i - : ..,'

BIINOIIM14CEN .IN..I[oÀtitIS^itr)S, i. : 1.,': - .."i,

Jan van Gas'tor.,, heef,t ,bich '|iëredd'rveikïaaid o;il ii hei'biSzonde" .i" ,i.-/ tegenwpdrdiber vaii:prÈi. 
! eueaàraèr-iing;' 1n ae'reaatt:.à pilui"-i" 

""nur.Het be s,*uur" 'aan*aai'dt ait: aànbod'.6uoin" .n weis-ï-r-iï-"àe r prezier ensucce. toe a,trbr redaktièridà Diijïëàaktie cestaat nu uit de Heren: Jan v.Gastel, Leo Töuwieh.Aad Vèrvàài.ti,.li .)1:
Hedenaírond' 'heéf í ,eeh .,grif 911!ària 

'nrgàis ferronaeo tussen r tret bestuur en dea Heren-uen::osÉeii0tèö l(oËtéÉaas,,',Cèeq SIhèntrels, Rini v. Noort en l{imv.d. Linden. IIet riËultdbt ' is alaï ?ij zÍch beràid he.lben verklaard dd.i ..

[:i:,:: ;::ï;il,Ëiï;::ï i;i ,Htiili"+Íl",e"i-""Ë""i.iii jr.'i.ï-ï'r.'nt a"
, , 1,, :i., ::": .. -r

,'
.,.i,i :,;e', :'. SDSTUUR.

KLÀVERJASSEN I I ! !

IÈeeds geruime tijd kijken <rc echte kraverjas-riefhebbers veer'uit naar detra{itionelc Lcns-Kerstdrive . ,Ooh nu zuttËn-.2g., niet te.r.curgestbrd *."à"il l'Do.Kerst-drivè Ébiat; ,g,agh"T, ,ï:e+.{ F"àíil, d9qr.:.een rosse, kraverj;;;;;a'; , r.,
1r"1" lu . 

systehèn,.irogi' éf 
JrinaS----------------r' 

ràti o"gd"5r;;- . tir",nen. _ worden.,. ar vo rens. e chi ihlhet-strijdperk të''tretlèír.:,,,_1.,:,loi:Ë,uyong'ia .eepl9+at; op vrijitag.24.okt,.aia.i .. ,

en besint oii.:2o,g0r uiir-t,,trii,,itàiiarivà, Uesiaapr,flit, iqar uit 4 ai,ondà;;:;;iwege het feitr'dattst:Nii.àlli:'giÍ jà.?X eag.fng,rnstig,valt". Hounr dus vrij,de vrijdagaiontren 2t; óóv 1 ^ze-.nbv'; ià'à"q.];n 19 alec..,om uw kracÉten te metenmet an<rere..lir..,":ïi^t-g,Slyfeeëa,, ,'.. 
, ,;- ,- , . .. :,., : ... .

,!1;.. Í'.r i lil.r,:,:''i:r. ;,1' .: 't,, ,,."'':'-': ';'";KaKa' 
-ai:

l::{t::::ftrvii ae tele"e r.uisternuziek {pÍnk.Fróydtstivetr:Ëq[ree;§ar-rtana,, '

le§, §taat glk lqg y4! te -vschten..Deze.ayond is ïe veriracnt.ifïo;- r.t""ao.1 nove Dqr' ra.,moeizanei.onderh€inderingen.hebben"ri,rl Ëesrag "ii{gntt" iqgg;;
ll-u:-5"::ifg.i,5_73"",.9.1ràt die haridlover;harra ,Ài;:uËÀiit:iÀrï.;ii;;i-i",en Haag en :onstróke:l : (Hi=Fi) r r Voo:, .evehtttele verÉtjekn"r=r"rs t"íi-u. i""q.ntbij Eranadr:ria'r\ r.er. ,6à ,29,Àó. N;;;";'il;;;;à";;;;;;ï+ïï=,àl,l*ïiooo o,n,u de volgendu.{e,eli verwachtggo ,. ,,.,. , ,- , rr ;;.;- ---"';';.-,i. .---,- *'Y',

... i, l.:.::.i i. ,r r.li:j,-:. ., jï- '",, i '.';'; t.K;(r't "'1 ..1 

t'-
ti' ,l .,. .,i,' r."."7 l/ : r.i,. i': "'i: "t ''i ' i ' I l'-r;

IíAARDE P6.. i;... .i.. ..: . ,,.;j. :, . ,,;....; ,-.. ". :. . ,,.1'1;. ,, "

IÍat maat jc me riöt. Eeh tstoöt ,9ii,i_e rib.tl'i,itiqt,,i:9,,igLJ',a" uoio"rr'"r,'dat noswel rranonien'Lj' Hoè valt dhï jt'e '"ï5 rqr,.'ir" tt Je. to-frrridzing ovenr o" at riali,iltlheid. waarmctië,bëthàtdè 
.!ou.-i?nuP.l,.9p gegey.rtgni_;:.""i;*;.;;;;g;;";;il-;;i;

alen besprcíkèrÍC'Hëefl"p.J..';9ga91['(f.hqir,rlgo),:lie+rs.Bereerdt or,zat.:nï3,,.,i11i
3",0"::::l".l,ilPll'.19.,"1 oiï iÍ,'o1,ac,1-_à!-ryà.,$i"""'e., rk moet.,we,r. aannenen dat ir . u. vuuÍ ue .uweeoe l(eef- c-on -vergasering 

.bi.jgp,onder, deÈtijds b.i j ,rErimar! sn. ,

dan nu in' ons ftàai'é I c.t3.9s9pogri',, }hl.l . yëisBuer-technisch : i§ , atèze heer tóchwer bijzonderl oa*etind;."tr"iié,1,ri;19{à .ilaii fi.ii., ,i.+dien hi j er.,iets. van be_

[!!i:* i:"i,:ïiiÍ:àliiï..]!i"iit"iË[,ïn]i+ï'H*itr:à3:,r*:llj:à:,:;;:ff:"",
deze keerj'bi jzoíder riit.eiisÀarit, rràl ,iiii"s6uur aanmerkeri jk heeft ver-traagd" 

ziu ,!"à.il 
.n;u..' ,r, , .
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t
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llaarom hdeft P.J. geen rëring getrokken uit lietgeen in de vergadering werd
behandeltl. Denk daarbij naa,r even hoe verr.ranend het kan werrken on onderrrpseudoniemrr te schrijven. Hij herinnert,zich toth nog wel de kwegtie c.v..L.
Achteraf.bezien toch janner dat de vergadering zo is uitgetopen. Ilant deknal- en " r+at ereffe cten hadden zeker voor de nàd.i6e afkoeiing-van p,.J. ge-
zorgdt hetgeen- zijn rrpraatje achterafrr 'tcn goede ,zou zijn gekonen. rk vlei
ne met de hoof, dat l).J". zich betrend zal- naÈen,, zodat wó uíru. ,rog een6 door
liunnen i:raten, en mogeri jk ,in een goede'verstandhoutting verder kuinen reven"
ondanks het gevaar dat P:J-:!" hët weer rr'aarderoos zar' vinrlen, profèt,eer ik, dgt
zower het eerster trreede en derde erftar.! nog een 6oede kans- maken onn boven'
aan de ranglijst te eindiqeï 

.

BAllDrENsr 3 ,: Ha'''Ha ( huug houkes )

Zaterdag 18 okt. 19?5

Zondag 19 okt.. 1S75

10" 0
13.O

uur
uur

dhn. Hoppenbrouwer, T. de Kok
dhr.. Sandifort, mevr.. Riemen,
Jo6 Keetnan
Paula,, I{ar ja, Tlnuè,. Ilini. .

!í..IriicheIs., mevr.. v.§anten, Linda,
nevr.ilergenhenegouwen, dhr.Bom,
rnevr.Kuiper, nevr. Janmaat.,
Fn.v.Dijk en Cor Peeter§
dhr. Hoppenblouwcrt mevr..Riemen
heer en mevr.Sandifort, Anneke
en Frans Disseldorp
Tinus, Jaap ColparEllenv. Leeur+
Fr.Straathof, dhr. Bon, Linda,
Eric l,andnnan , nevr. v.. Santen,
r,revr .Ilergen Henegouwen en
Llen Snrulders

o-o- 1&.OO
18..O0

9..30
13..00 -

13,.O0
18í 0O

uur
uur

U aterdag 25 oktober 1975 uur
uur

Zondag 26 okt. 1975 30
00

- 13"00
- 18.00

uur
uur

FOCUS

10..00 -1 13,.00
13..00 - 1B,.Oo ,

9.
13.

+ l/at kriigen we nou? Een 6ehein lid? Het nieuvre lid, dat in de Lensrevue
van vorige week onder nunner 11?o moest worden aangekondi8d stond srechte
ver4eld.rile,rr??rt. Hoe zit rlat, SIK +pOL hàtt er aI zorn voàrgevoel vant toenhij vori8e week schreef dat LDN§ l wer een6 de 6rootste konÈurent van LENS 2
zou kunnen ra'orden.. Iloclcte LDNS l zrn eerste overr*inning, LENS z noest zrneerste verliespunt incasseren. Als in de toekornst erk verlieÈpunt van LENS 2
6ekompenseerd wordt door een overwinning van LENS 1, dan kan pOL rlaar best
vrede nee hebben. +Tijdens t1e feestavond van vorige r*eek is onze ,prantage,l
door een feestering verrijkt met n6g een hangprantje. Toch brijft poL ziah
Srote zor8en rnaken ovcr die hangplantenrage. l_le zor8en worden pos ,""gg.rroo"r,ars a}le LENSers zich gedragen ars fiere coniferen. +pol vindt het Bàstuur
rnaar karig rnet inforrnatie over alrerrei nieuwe zaken. zo schijnt er een nieuwe
keukeninstar rat ie te zijn, naar ríaarvoor die dient en wat de Àogelijkhedenzijn, heeft POL helaas nog niet vernomen. Enr de C.v..L. had het in rIè vori8e
Lensrevue over nieuwe verlichti,ng in de ,plantagcr. Volgens POL is er geen
sprake van een nieuwe verrichting van een nieuwe verricÀtin8sschakeraar.
+Ars onae srK bang is voor .igare ttepeukj ds in de plantage, dan kan hij beter
tabakspranten neerzetten. lln nisschien kan zijn angst voor arcohol vrorden
ueggenomen door een jeneverbes. +Àrne voorzitter. Uitslapen is er te6en-
rvoordig voor heÍr ook tniet meer bij. IIij noet Èegenwoordi6 op zondag vroe8
_op om met h'akkere spelers van Iagere .elftallen t,e praten. Het gesprek net
LENS 12 heeft in erk 6eval een paar ;toekornstige scËeidsrechterÀ o-pgereverd.
Enkere spererrB gaan deernenen aan de schei d6re chterscursus . Als dàt zo door-
gaat wordt LENS straks nog een sche i dsreèhter svereniging. +onze Averechtsschrijft niets' neer uit de KNViI-cr over te .zullen ,,.rer. pol, kan zich niet
herinneren dat averechts ooit w6r iets uit de KNVU-er heeft overgenonen. Dezedtraf heeft net zoveel effekt als Íemand voor twee weken .schorsen in de va-
Ëantieperiode. +lJat is LtsNli toch rief voor de vere Larfjes. tiet i6 gewoon
§en gcnot on .zo to aioh ÉFolo.E ia hun oigon spcertuintji. I,ol \rindt hd echtervat overdrevcn oÈ ze te raten zwenmen in de prassen op het pad rangs het veld.

\ zie verder pag. J '
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Natuurlijk is dat hardstikke J..'euk orii te.zien!'(voor de neutrale toeschou-
vers),.naar. de raoedens vàn diè- Larf.jeÉ'àullen ilaar- wel andLrs over ileirken.
+ l)e eerste treffer van Lcsliè UazètZèt rvas e'i een "trit trét boekje'r; tle'
tweede eentje voor rrin het boekjerri.t.+ Hoé'zit het nou? Spaart LiiNS nog oud
papier?.Sinds.;de in brand gestoken:' container', naah dè.Eahróothoop is af6e-.
voerd, kan POL zrn oudc krantcn niet iiéei.kr*ijt.l Hèt i§'tc hopen dat cr nu
toch spoedig een..andere container kornt. 'tsn als ie er niet kornt, dan wortlt het
tijtl tlat u en POL daarover rvorden Bginforneerd... +!OL, wordt doodxiek van aI
die grapjcs over het franse llC LDNS dat binnenkort in het kader van tle IIEFa-
cup tegen FC DEN HÀ-ítG noet uitkonen. Irlisschien is het wel een aardige
suggestie voor trainer en Seko.dc franqq \Iu.! uit te nodigen voor. een oefen- ,.,

r*edstrijd. +Lottó liefheb hers op6ólet,!" IIét meesï gètroÈt<en Iottogetal in
4O wcken .is het getal 4 (tOx); op. de tweecle plqqtq volgen net 13x de ge- .

tallen 1,.72t 331 3q.'eil 38. Lle ninst. getrokken lottogetallen zijn (met 3x)
16 c4 2?, Bevolgd Ínet 4x doo:' I cn 24.. +[ees 6cgroet van POL'

TTLENS - VAI{ rÀ "

: r trUI-.

tíist U íir..,rr I ,,, .'., 1..:. r.':' .r' '" ' ;

- Dat É zondag een lot kunt hopen en de baten voor de geluidsinstallatie zijn..
- Dat op 24 okt.1975,f,'rahs Disseldorp en Anneke Bliemen zich gaan verloven.

eptie van 77.30 - 19"0O uur Loeve
Saskia en Goyonne, HaIIeen afgelo

ten. stepje kwi iit.'zi"jn gèraakt;"be
. 32 40 44,! i.lc d,Éihkt ! ' | | '- 'i!.
del I(aKa wecr: ileeft. . '

er . I s.-naanda6sravoirds hecl ivat o
resultaten. . " -rJ

- Dat Cecs .en hndria ecin ieder' bèdanke
be langstel L ing .hebben gegevËn. ', "'

- Ilat Eef Sandifort':zijn voetbalèhirt

steinlaan 183.
pen'zondag op het Lensterrein hun
lt u':even indien ir het gevonden.heeft.
.,,..., I - "',

f6eklitst woidt en vdàk met goetle

Ír itie bij hun'huwelijk bti jke.n van, :,

td ' tri,ri i te'eraakt. l'rIEi beÍt.u àven ?i' '' TeI..67,58'85.

Hec
1)at
hou
Tel
Dat
Dat

r 't .',
-- 'tJat he,p ,je nu ,nbg 'ob' tb;. merkeni zo vlà-k voor 'je vakantie. Gek hé, zo
nridden in het scizoen! .írls ih'haar niet i[ió'vervelende seórotaris van ons
tegen ko*1,,want dic, is.liennclijk'ooi.ioiri verloi. -. 

..

-- Nu Ík. het.toch over:rlie.secietaiis'ilebj. ii wèet toèh welr tlat u hij" zijn
afwezigheid nu de vöorÉitier nag.bcl'Ieir rli; u (irin6end béhoefte heeft óm .-

voor cetl tyan,de n<ib steedË ' vaÈari tö ' funct ies 'àan tè mèIden. iJeI hèn Ëaar .;
lekker vèèI",.op.. TeI;' 63. 23 ,3?,.r". ':' :i' :'l

-- vori8e week vertetrl; i; ; tetsr,bvér.tle bijeeniromst van estuur.'en SEKII
net de spelers van het tvralfde, welhe bi jeenkor.rst zo succcbvol verlièpr,
NuleesikweerindeLens}evuc'tlateenttergeIijk5esprek.ookrnethet'
tlcrtiencle zal plaatsvinden. Een gocde gelegenheid om ook eeri s dè proble-
men van dergelijke elÍtallen te vernenen. Als nu alle s1>elers ook nnaar
komen. .-'..: -- " '': -- .. '

-- vorig seizocn veriangde neni6 spelec' naàr àaàI-voetbal. l.'lu heeft L!)tS .

met tweó teams ingeschreven en rvat is het resultà5t?"DË'eeiÀte avónal kon niet
eens 66n taen op de been worden gebracht. KoÍn nou, laat de SIIKO nu niet
in zijn hempie staan en neltlt u alsnog aan bi.i Joop van iiasseq.
-- niíae.rijÈ'eer,(dngeteten) reaktie Ëp .ir,àu ó1j"oep'"an onEeveer eeà Saar
geletlcn oml,namen te 'vcrzinncn voor dc diverse ruintèn die Í4 ons hlutiSebouw
ài3n aangebouwd. l'li j,'hebben er nu aI iwdel rlllaterloo voor àe ziizaal en
I'I'Iantagerr voór de ruinrte achter de ar:. Zijn er nisschien nog meer fanta-
sierijke geesten, die cen lculte naam kunrten verzinnen? Ïel .63 23 .37.
UeIIen hoor! ' l" ''' '1 '"

-- Het regent. weg.r" Zqutlen de velden \et. houden tlit, weekeind? Ik'hoop he.t
maar, 'ook aI za,I ik cr nict l:ijzi jn.r' , ; , , .; i ,,'
-- Tot' ;iens over ecn paar weken. .'.;''' ':

SIK

. .' ,ir'-, ''r
ZO I,iAIila iï/rï: IOSSE gp11gi61115,;11-:-::i" ''

3.,

l'I



++++VO'iIi U GirLDirIrN IN VCIJ'I3IIL 1,)JST++++

++ Daar had ilk.deze r.reqh cght 6een, -tÍi jd voor. De I{.1{,V.J.er ,stond vol .r:et
ci jf ert jeq"-,,12 pa0ina'.§ /net balansen ,. .batcn en lasten, toe_Iich_tinge4 r bui-
ton6ewone baten etc.etc.etcr. I,fcrder 13 pagina.ts.net straffenr p_r'o6r6.mrna I 6,
boeten gtc. En d,a4 .,rr'ar':en er ool( nog r4i jf pa6i.na ! s . tekst, waarvan .2 .over hei
zatcrdagyoetbal;. 2 over .Àjax, l'.Q..V. ... F.C.. Den Haag en een artihel over
de nooie kleren:.van de keizer,,.Nou dan begrijpt.u het .wel. -. :..SII(

Dc Penningrneestei:rii naarii',or.r de kontributie te betalen. Als'u tenrninste
achtc:.stand hebto 1 -.. ! ; - .; ' ,
-: t'l', . : l.
Dc nÍeuvle gc IÍ itls Ínsta1 lat ic iÉ iri aantocht 'als. " . . 

'. u necwerlct..,

hls Loits 1à.s. zondag tcgcn ti,O.V. speelt wortlt er.èen lotcrij gehouden.
IIct doel van déze àktie is rle finanöiering van een nieuue interne geluids-
installatie. Lle aktieigaat vari start onder het notto: hoe neer loten u koopt,
hoe eneller de nuziek er iso De prijs van een Iot zal 5O cent bedragenl met
als speciale aanbiedin6 6 Ioten voor 2.5O. I)e prijzen zijn zonda6 v-óor het
:'aam van de oude trestuurslamer te zicn. Gaarnc zien rui j u eondag op LENS..

LOr.O
ZONl)hG:LENS1-HOV

.i' j
LENS j. kan zonda6 tc6en hpt, itotterda.mse HOV i:cwijzen, dat.ïc knapire.. oVcr-
vrinnrng op het Schiedanrsc Di{S gecn tocvalotreffer is gervecst. i)oor éen
overwinning kan LENS zich r.rat verder uit tle Gevarenzone verr*ijderènr. want ''
HOV heeft n_et als LIltiS 4 konpet it i9 punt en versaard. ï{OV heeft ui 3 uitwed- 

l

strijtlen olechts é6n'punt rveten te vergaren (t-t tegen iJiOH)r vertlcr rterlbor
}IOV vair Hapen.(recht (g-,1) . or., van Xc:'xes (4-O) . Thuis won ÍlOV van Nep'tunus"
(ftp)en behaaltle'een gè'Iijkspel tegön DHS. (1-1), LUNS hecft thuis íog'géen
rrealstri jd .Berronnenn Hct ziet e:naar u.it. dat \/im Iubet.r,ran zontlag'vcer, van de :

partij zal zijn" In de oefenrredstrijd tegcn ÀDO deed hij een halve rvedstrijd
mee.. Dic werlbtri;d (rc'sultaat 1-1) uras niet bijster interessant, hoewel
coach Anderiescn in de tvreede hef+- nat expo r inente erde . uonald Schönherr
opereerde toen als achterste nan in ple.ats van de geblesseerde geraàktc
Ruud Fortnran.. Aad lui,tcnlijk st,ond ondcr de tat_, terwijl irich Hoogentlorp
de L i nl(sbu it gnplpats afstond aan lÍirn l(eetnan om. zclf op het nÍddenvold
tcrccht te korncn. l)at laatstc expeiinent lijlct onë tlc noeit'e van het her-
halen waa;rd. Dick ,is in staat froi lpcf ^(icpíc tc geVen, hetgecn zonder 'neer 

.

rrensciijh is, gre!. trvpe inelle spitsen aIï }Íarry v.d. t{ilk en lJin Keetnnan. .

I,.eit is in elir,ggva] dat L].;NS in de tr+ee.de helft. rnet "ah'zièiriiiX'neer vaart'
speelde en zich tlaardoor ook veel kanscn vist te scheppen. Dat. er nnaar 66!i -

kans rverd benutr, Has jamncr, naar nisschien r,,erden 'de

tot aanstaande z.,ondag." .. . ,. , .:

I t, ':. .i.
}il,UEDDI,IN,GT]N VI.I{ DU SDI(O:

doeli:unten b'ewaard.

i :. .i ',-.Spelers ïan Seniorcn 13:
a.s. Zcnda6^ nq,af loop v4n jullÍc.
plaafgv,inden, rnet ilcstuut cn Sekc..

weds.tri jd zal on 12.O().ulrr een bespreking'

ÀAn de Dar
Ligi het le6it imat icbevi j s vair E, Recsink "
l:,iJ.Ien aILe Senioierielftat len conFleet aiihtredcn dan noet er geen enkele af-
6chrij'/ing l(omí,Ír vo.,r dit rr'eekeind. Door zickte enil:lcssures hebben wij geen
speJ.r,rn eer in rc§ervc o i '.. , : ,

OPltotsP: ..i

lÍat is het resultaat van Íle rloor ons ,gcplaatstd oproep voor lcide.rs cn -of
6chc idsre chtq:',s in dc Lensievuo van affelopen rveek? Ju1st, u heeft'goed
gcraden, ni er,rand, heg-,f t u er sp!. j+- van..bel àan vanavonC._nog 1íoT.íod Uo8isch

Tel. 070 - 93 11 56.



Pll0GitAMllA SENIOREN 19 okt. 19?5

14"00
11 

" 
0t)

11,.O0
10 "oo
12 .00
Í2.OO
11.30
10.o0
14.00
10 .00
72.OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lens 1 : flOv 1 ".i
Lens 2 - Den Hoorn 2
Schiebroek2-LensU
belft 2 : Lchs 4
Lens 5 - l,ien Hoorn 4
SVDHJ 2 ' .. Lcns 0
Lens ? -SEP2
GSC 4 - Lens 8
Delft 6 ,- Lens g
Lens 1O - VCS t3.
Itijsr,rijk 8 - LenE 11

G 1, L 7/3/4,. A.Gaantlerse ,,

GtL2/4 P.H.Sikking,
elaarsneg Schiebroek lÍ..ïilmàn- '

,'''
v1
v1
Haz
lilui
v2
Ock
v3
Era
iJu i
v2
Ilr.

tendreefhof , Juniusstr.DeI
c 2 L 1,,/3

enl;urch iÍi j ndalerweg
G2L2,/4

snusweg t/oZwaardvegersg j

ft
G.L
J.H
J.S

G.

r'.: lJ.Vo:rwald
park Schaap- . ..

G2L7/3
Irene §port
Irijswijk
c?.L2/4
G2L2/4

fUl{.lÍertep
. Dt. Oakker ',:.

.líenning

. de Jonge
H. vtl Sande

13.30 uur Lens 12
10.0O uur Lens 13

Sar enkonst:

- tiik 6
- Quick 13

we8
v3
v3

tendreefhof Juniusstr.Delft G. T. vc Berg

À. Develing
H. Dour+
A.Loykens .'

Lens 4
Lens 6
Lens B

OB.4§- uu.r l(Iubgeboutr'
11.0O uur IíIubgebouw
O9.CO uur,Iiluh6ebouw

on 21.15 uur

OPSTELLINGDN VOOr 
. 
ZÀALVOtr]TI.}1IL 3

llaandag 2O okt. 1975

v2

12.3O uur I(Iubgcbouu
11.0O. uur_ Klub6ebouw

Léns I
Lens 11

Voor de thuiswe rlstr i j den half ,,,tlï-jryo-:l 
,trgt,..Fegin 

v1n dè wetlstri jd adnrvezÍg!

.Iiortèkaai'naar 1ö (.rrin.s)

. v. a.l.ieys naa" ici (Junlas)'

.v.d.Leede naar 12 ( Jun.A5 )

hFSCtl}t IJVIiN: Vrijdagavond tusscn' 18.45 en 19.3O uur TeI.. 68 65 11

OPSTELLINGEN
/rls vorige week net de volgcnde horrekties:

. _ ... I ,. ,..r.: r:.
II.v. lleyeren naar..4, . ..,
J.Gloothuizen nnar 4--- '" '
H.v.d. KQgy naar 5 ..

PROI ITAIíI'JA' ZAÀLVOETUAL :

Dinsd 27 okt. veiling l,loord ( hchter [Uithof") Lens 2 - SV r35 2
Schr. H.C. de Iloo
Ïijdwr H. J. J. Gi IIct
Lens 1. i, tlegterkvarticr 1.
[ichr. J. v. i]eusekor:r
ïijdw. P. Heinsberger

on 19.40 uur

Dinsdag 21 okt. Sporthal . Duinlaan ,'.

Lens 1
,ír. ilouman, J.hleulcman, t/.v.d.Lintlcn, h.lianning, t{. v. il. List r A.Hoek;À.Ui1tlérbeek

l'
A

I

!f

!sn§_!., , : ',.
J, Verbarendse, .ír.Tinnebrock,

I)Ii()GRAHI,fui JUNIOIIDN :
Zontla6 19 okt. 1975

14.0O uur.itif swi jk,4 -: Lens'3 Fr.Irene Sportpark ltijswijk

ii'.irisoetaoip, ii.ï.a.kr"tï, tr.fui"r,oÍ.,: A:l9ek 
.

(

19.30 uur Lens 7 - Len6 B

Zie verder pag; 6



15
15
15

Zaterd:rg 18 okt. 1975

.ö0 uur. I.ens ffr.' . ,,. . .r . : ,.. : : :

i3C uur: Len§ 11 (C1)
.30 uur Scheveni4ggn. $. ,.

13 r zl5 up-r, Vredenpurch 15
12i30 uur (iuiqkl í7

Telefonisch:

A-klasseis'tij

.OO uqq.,Lens,;! : pen..tlogrn | ;

.15 urtr Eqnstgr 2 ! Lens- 2_.1

.00 uurr,Lensr-+, : .:,..)-;l.levjo.,p.. '1'.r,., 
,,

r.. rï, lqBP F rYltIJ.! l, . ..., ':,,
.45. uur.l49npS94 4 t'1: - Lcni 6 (il1)
.OO uur Lens. 7: ' : . r..ï, , - hf,o .B r.,.,
.45 uur SVH32. . - Lens S:

"3() uur Lcns,9 . 2.t.. ,-,,... :.$VUU 2 .r , ,

1 Gt)h !., ,L vuc í.4 .

-.Irqns f 2,,

- 'Leng1 í.3
- Lens. 14

v1
§portpark Polanen
v2..

Houtrustt+e6
Vredenburchweg
Ue Sav..Lohnanlaan

73
15
I

13
73
13
73

Sportpark Polanen
v 3 i. .

Erasnusweg p/b gashgutler
v 2 ;,
v3 ..t ...

v1

5)t
74) ,
,.: ,

ÀF§CiIIIIJVEN J

Schrifteli.'ikr ninstens (O dagen tevoren bij tlhri J.C.

i'ri jda6a\'onà "tussèni 18'.bo' eí' 18.45 uur
genale gevallen) voor
dhr. Íir.]i'ècker ' " Ii , 'Iel . 55 94' 7?

Hop Dr. v .liooklEan: 317 -':1.
Rijsrvi jk 1 '

(uitsluitentl tn drin- :

r cn c krassers bij ,ln",l,':f,?il;^l-,|""s:.,.tï: 2e. 1s ,e1

Dc junioren mo
lijsten raadpl

(oéns. 
.

( L,ens

, i.í,. . i,;t..':., ..,..
J.ilrochard, J.ltronger; J:Laustiëïg; ltlv.Lu-;

;r, :t,Koils, iJ. Landman t C.§chenkels
"t" r "' :'Le i'der':' tÍ.'Keetrrair' :'i' "r,: .1 r

de l7àal'; !'.,llouteisr! É.L

7 l/n
6 t/n

In noodgevallen kunnen de junioren noG op zaterdagochtend afbcllen tussen
10.30 en 11.00 uur bij dhr. J.C. Hop ief. g+ +f SS. -i,

l,

ÀFKtsUiTINGEN:

t,É:::

Ír ,etètr'Uii èlcchtè wc èrsrjinè tanrl igheden steeds de afkeurlïgsJ ' :

ehun'. ''Tèlefonisine intotmàties uorden hierover niet Vérstrèi(t. ';

iÍegens hcrhaald niet opkomen nordt dÍt seizoen J.Thielech niet meer opgesteld.

OI'STELLII'IGIIN:

Lens A 1 ;..' ,, .. .i .,ri:r.;..
.íi.v.Velzen, A. de Kolir:.rJi.. dei llÉfsterr, P...Perreyn, .B:v.d.laarlr. R.v.Noort,
il.Heynen, L.l(oning, l'^. I s-Grayondijk,r', r\.v.I(Iecf ,' P.Hopr u.Borst. :. ,

'i.: ' 1,,,,:. , " "Leider: H.Zoet
Lens A 2

J.AppcrIoo, G. Jloks,J.liltena,
xenburg, ,

SaÍíehkomb
r'. . !l--i it:

ulder, J. v.GastcII
14.t0 iiur Lehs

Lens ,À 3
F:triim',' il.cuit'r ll.Hcerndkerk, J'.+l outsch'i It , N.Jansenr' J.
C.Lipnan, J.lettero, J.i/ijngaarcler P.- dc l(roon, J.v.d.líeI
Sanenkomst: 13.00 uur Lens Leider: F.I'Iunans

Lens A 4
À.v.l,Íaren, J , Lustenhourver , l.í.Peperkanp, A. de Grootr J.HolIinkt
T.i)rins, H.lluyter, iÍ.v.d.Mye, E.v.Luxembqrg, H.v.l{ijn
Res.: /i. v. d.Meuilen " Lcider: ll.Osse

Lens A 5
vRrJ ! ! !!
It.v.d.Leeden zie Senioren J.v.d.llel zíe A 3
F.I(ortekaas én A.v.d. Heys zie §enioren.

.,t.a.o"iirr.,

6.



r,ens(s r) ó
t/ordt na, dq training ,be.hcnd gemaakj.
Sanen\oc,rs!: 12..4Q .uq1 l:e{rs '

Lens 7 "' , ,' :' '.' ' ''r : ,' -'

AIs vorige rveek zonder ft.iJaunan
. '. ' Zj.ei took raaantlagavond !

. ,::. , .: j]. .,. :

Lens B

Samenkomst:69.O0 uur Leider: T. iJaunan' 

---r 
Zie ook noandag-avondl

L,ens I
Als vorige week nnet L.Í.Antlel

i_ ....
Lens 1O ...
hls vorige week: l{. K-liinen zie .Lens 14 lie i$er; F. de KIeijn.

Lens 11

Éianenkomst: 13.OO uur Lcns

Lcns 12
AIs vori6e week
Samenkorist: 12.3O uur. Lens

Lens 13

Leider: ïll. 116èfna6eI

LeÍder: J. F.ieuleÉan

Leitler: 'tí.v.d.To1

Leider: P. v. tl.Steen

Lei de r: It.!lp9fr1a6e]. ,. ,

Lei der: ti . v. bprundel

1-2 ( vri endeschappeli jk)
5-1
o o ':

o-2'
4-.2 '

L-2
4-a
u-3'

2-'4
0:5
2-2
1-0

10-1

líef! en :

.! .r . .,._

, ,i,',:. ., : .

Als vorige week
Sar,renhonËt: ràr+s uur nene. '

!=-"_ 13,
.frls vorige week mot ïJ.Kliincn. 

.,

l:

Samenkömst: 11 .'3O uur Lens

Uitslagen:, 11 en, 12 okt. 1975

Ona r (lUC.;""
Lens 2 .,
Lens 3.,.. .l
Die lla6he.2"
Lens 5
Lens 6
I '|SH 6 .,,
Lens 8 ii.
tiuick §!eps..p
tlvs 2
Scheve.n itDgen 4
Lens 13
Lens 12,.
Lens 14

. -Lens 1

-Den líoorn 2
-RKSVI.I 2

-Lens 4 ,' -Cronvliet 3 .

-VeIo 7 '

-Lens ?
-Loosduiheri 4

, -Lens 9

-Lèns 10 .

-Lens 11'-Spoorwijk'5
.-Gona7
'-Schevcningen

PupiIIen:

Lens 2
Celeritas 1
illrv 1
Lens 4
Quick-Steps 3

-Hvv1
- Dens 1

- Lens 3

- DynaÍno
- Lens 5

-ilava 1

-Lens 2

-lluno 2

2-O
o-t
1-o (v)

',2-7 LehS l
Schevenirigen 2
Lens 3

' :.-4''
o-2
0-3
4-O

LL

, .19íaeri',1'.rroget



Zonder zelf voor de conpetitie te s1..clen (er ruerd vriendschappelijk van ONA

Eeríonnen 2-1) heeft A1 ecn vreselijk weekend achter de ru§.. tledekoploper --.
líonster speelde tegen Eeieritas rnet 1-1 6elijk eà-óok DHC 'ii.et een puit bi5
Duinzicht liggen. GDÀ iion B'ömal(keli jli '. van 

. 
tíIitiH 3-1. endere uitslagen warèn

ninder belangrijk dachten r'ri j. a.s. ZateÍha§ noet .tl1 yan Dcn Iioorn op bezoek.'
lfgelopen zaterdag verlolen.deze net:?-1 van rs-Gravensande. Uitsluitend een
r+cdstrijd voor het doelgeniddeldc dus. Íiucces! .. , :..-
De reserves van .À 1 spcelCen zaterdíig cen natige partij tegen lren iloorn 2.
De uitslag van 5-1 ze6t r*cÍ:rig r,raar plcef t we} een indruk hoe de machtsserhuur
CÉn§ezein deze zaak lig5en. lien lloorn st.a+t 2e op de ran5lijst. Iren hoopt.
met líertsnis aI karnpioen tc. zij4; ,grgotstg concurrent: Het l/eer. .r: :

a'

Lens A 3 speelde 2-2 gclijk tegen ifiSVIi. .í^3 kan ook als kanp ioenskandi daat
worden betiteld, al lr.atl een oversinning betcr in dit streven gepast.
a,s. Zaterda8 kan dit onder Ggngr:qraf .Flunrans 6ebcuren. Succes!..

Ook ons 4e A-eIftaI hceft kanpi oenskansen. . IJen snelle tussensprÍnt en ook.,
clit elftal kan bovenaan btijíen; everiatÈ'1I5 die afgëIopen zàterrlag met
Crorrrvliet afrekcnde 4-2. Ook cleze clftallen veel succes gewenst.

Uitvoerige infornatie over IJ en C klasse volgt volgende r.reek. In het
springcnd was overigens v;eI de zóveetétcrÍe'rloren pat'ti j van Bï.
lÍerk is hiermee aan de Henel. .ï
Lcns P 4

oo8.

Naast de positieve berichten over tle A Iilasse zijn er ook natuurlijk elf-
tallen die rainder Boed draa-ien. Het grootste zor6enkiud, van de Puweko is
P 4" Uen elftal dat barst van cnthous iasnre , techniek etc. rnaar. clat zrri diqqi.'
niet kan vinden in de competitie, 'IIa 5 wbàstrijden is er íóg 'steeds die
heerlijke nul. Onclanks de 5 verlloren wedstrijden i6 de moed er nog steeds
om te winnen aanrvezig" Aan tle spelers zal het nÍet liggen eyenals aan de
Icider of de ouders die elke zaterdag aanuezi6 zijn en hót'nnee'stàI duidelijk
Iaten l-rlijken. Zaterdag ZuII'àn '&i "ceiste punten gepakt wortien. VeeI Succes ! !

Lens 13 (C3) - Spoonrijk 5

'i'

Zaterdag h'as. voor ons de wedstrijd .van de waarheid on ongeslagen te blijven.
In hot kteedlolcaal kon jÈ neíkch 'dht de jongens r.ret de zenuwen liepen. Jobst '

had hct niet neer van ellende. Nadàt de ,echte schóiàsréchtei de kaarten had
gekontroleerd werd er be5lonnen. ijside elïtallen wareh goód àan elkaar gekraagtl
en onze verdediging groeide naarc-èn on6ekende tgplrof4. "joost greep in deze
periode zeer goed in. Na 25 ninuíen' kreeg ilen6 de bài öp irè1 r'riddenveld te
pakken passèerde twcc nan en via eèh fraai afstandssahot iifrd de portier
van Spoorvijk gepasseerd. Spoorwijk was aangesla6en en ío§ -geen 5 r,rinuten
Iater was het Jopie die de laatstè-Ínan van tii>oorr*'i5k passeeidc en onhoud-
baar in cle linkerhoek scoorde. Zo ïUan tle rust. Na tle herva-tting begon
Spoowijk aan een offcnsief en aIIe'zeilen rnoesten worden bij-6ezet. IIet on-
vernijdelijke kwam net een afstanddschot werd onze kbe1r'cr gèpasseerd en 5 l' ' '

nrittuten voor het einde naakte Spoö-r.wi jk 6clijk.'iannei'voor-Wasserrnan dat hij.
no6; nistc.
Jongens rve zijn nog ongeslagen cn hct ryas de l:èste r+eilètrijA die r+e speelde,
als we z,o door8aan halen vrc nog veel pun,tèn.
Spoorwijkwaseensportiefe1ftaIèh:dé,]scheidsrechtergewooazeer8oed.

iÍe zuIlen- doorgaani' rië hebb-en Vogel aihter ons staaí.
En ook ohze vaste Érensrecliter de hcer Vërnncuten.

ft-

!..



Lens 14 - Scheyènin cn 11 10- 1

Ile ecrste helft be6on Bocal want. er.:r,,crd. BeIi jk een tlocli[nt 6enaakt. Door
dit clpoli;unt liwar,ren rue er helenq.al. in. 2 tlihuten later wercl er l{eer cen punt
gescoordoDeze helft w+§ niet mooi on te'zierí maar er werden B doelpunten ge-
naak-.. In de trr'eede hclft zei rriin van Sprundcl dat rve nccr noesten overspelen.
llcl het was een mooic helft on te zien nraar cr rverden Baar 2 doeli:unteÉ ge-
maakta.De tegenpartij naakte een'schittèrend coali uat de- keeper.'niet k-on
houden.. , j.'..j..: " : 

'1

Frank Dullaart en
ilen . Vestèr

LENS 02.. -, Gona. C1 1-O

mj-nuten voor ons rnaar die yrerden goed opgévangcn door' de achterhocde o.1.v.
Ferry, die veel goetle ballcn l9e6 hield. Een onnodí8e viije trap t{erd. b'eer
goed Bestopt door llichcl. In de }aatste 6 r.rinuten ging Lens een Soede Öruk
uitoefenen waarrloor l,ianfretl een goetle pas6 Gaf aan I'Íicha en de bal Soed
in de hoek schoot waarbij dc l(ecper kansLoos was. 1=O. Verder was het rustig
r*aarbijdöachterhoetlcóóedfuhciioneei.Iè.,l1dlietzodoörgaat,zu1Ie4Ëe
no6 ver korrren . ', " "
Gcschreven door Peter de tsruin, hiichcl v. ZrÍoI en Peter de Groot.

ÀT!INTIEr..1=:E . ÀTTDNTIiT) == ÀTT]iNTII]

Hct t'/as een zware tredstrijd te13en Gona, waardoor de eerste helft tussen beide
ploegen vrij good opging. VeeI lianscn werden. gcmist, tcnvijl.onze .keeper veel
goede retldingen aleèd" In de eerste helft.wèrà doór een Gocd op6èÉettÉ' aanval
van Pcter de liruin not.naastgekopt door Peter rle Groot. Verdgi ltreefi G0Na
ook nof goede kansen, Dc ccrste helft hlëëf u-0. ïoen Ëegion ue trrèède helft
met veel goede aanvallcn,tlic echter gcnist wertlen".Ioèh warcn or nog r,roeili$ke.

ÀIs u ? novernber over straat Ióopt en nienand te6enkont dan 'zitt
r,raal op de l.lepirelweg. In het gcbouw rrNut en Genoegenrr. Er is een
voor iedcreen t/n tle C-klasse lecftÍjd 14 jaar . I)eze uiterst 8e
avonrl io '6eorganiseerd door ?ir.rÍek-Sport eir he6Ínt oin ,half 

' 8 . Iteà
half 11 te kunnen stoppen?! ! De toegang is,cen bedrag van-f,"O.50
heeft tlan vrel een gezellige avondo Ietlereeir is van harte welkornl

lJe Jeugdkor,rmiss ie.

PltUGiiAivlltl/r PUPILLEMrN iilrLHUN

l,u1liLIen
Zatorda6 18 okt. 1975

en 
-àe allc-

feestavond
zellige
hbopt onn

. naar Éen

í.2",§E
11.15
12. 15
io.30
12 "L5

uur
uur
uur
uur
uult

Lens 1
6-uick 2
HW 3'; .'.-
llAs 1
Lens 5

líestlandia
Lens 2
LCnS ó. .

Lens 4
Quick.S

7 v1
l)e Sav.Lohnanlaan
'r{IL.rxÉi(§tnnxa v.Hogenhouchlaan
.Í\ Il)ardast raat ..

v2

1975'12.45'uur

lle lpen:
Zatcrdag L8 okt. 1975. ,l

! ! Zie zonda6 10

- ili';It 1

-' lluinoord SV. 
''211.15 uur

11.15 uur

LeÉÉ lrviij
Lens 2.
Lens i{ofriË. '

;:-'okt.
Y2'v3

ZondaA 19 okt" 1975

v112 .45 uur Lens 1 - HI.íSH 1

zic vcrtler pag. 1O



AFSCHRIJVINGEN 3

Schriftelijk: minstens (Q dagen tevoren bij dhr. J.C. Hop Dr.v.liooklaan 317

vrijdagavond tussen 18.00 en 18.45 uur
gende gevallen) 'IeI. 39 77.47 L.Xoning

llijs$ijk
(uitsluitend in alrin-

iJij slechte we ersonst andighé

In nootlgevallen kunnen de puiii.Ilen en welpen nog op zaterdagochtend afbellen.
TeI" 66 13 14 l(Iub§ebouw, v'ra6en naar. L.I(ohing.

;)t(,t.
AFIOTUitINGEN: i.r.l . rl li .

dén ZIÈ ÀE*KIJURII.IGSLIJST. Voor'de thuiswedstrij den
moet juniorenlijst uorden §eiàadpleegd. Zijn de vredstrijden van Lens 6r7 en
14 Boed8ekeurd, dan 6aan ook ile pupilleri en welpen wedstrijden op ons veltl
door. Uitsluitend voor de uitwcdstrijden na6 in dat geval telefonisch worden
geinÍorneerd of hun wedstrijdcn doorgaan en wel zaterdagochtend TeI.66 13 t4o

t{ UiT OPX0I,IU}LS 3

hlegens niet o
reserve:beurt
Bi5: 5""n.t '

In dat geval
eind;van het

OI'STÉiILII'IGij,N !

Telefonisch:

Lens P 2
I. Kaffa, k. de Kroon, ll.i(anis,
nagel, C.Bergmans, D.lloelhouwer,
Samenkomst: 10.30 uur Lens

E. Asser,rberg, A.v.Gorp, it. i,lattens,
it. Verboon, J. irolf f , H.v.ileeuwijk,
Res. H. Zock
Samenkomst: 9.45 uur Lens

Lens P 5
i'J . v. Veen 

1

L. Scheltin
Sanenkonst

Lens lÍ 1
I,l . Saarloos ,
E.Roos (2x),
li.ïj in-Asjoe
Sarnenkomst:

pkonen afgelopen rveekeind krij8t de volgende speler 2 ej<tra
en: L.v.Leeuwen.. ,/:/.o/ /e te. r,2yh ctr"l

vo lgt u itsluiting van'deelneninf''aan àe' kornpetitiewedstri j den.
blijf! de verplichting tot betaling van de kontributie tot het
sèizoen' (3tl ;uni) 6ehandhanfd.

. 1.. , .,

E-v.a-.r,anS, E.Valeàiin, it. tLc Jongr H:Gioen, It"v.tl.Hoek,
l(irihenr B.llee èkèrkr E.llykelhof , Liv.Rijnj 'P.l'ronk.
Sanenkomst i' 12.öo utr Lens Leitler: Hans Zoun

Leider: Jan v. Gaètel

lí. Colpa, J. Oden-

(zx);

Len+ Ir 3
IL Diernel,
l,lelzen , A.
Sanenkoms.t: 11.15.uur Lens , Leider:^FraÍs }isseldorp

i' ': Gaarne óuder's met vervoer!

Lens l) 4

ii.v.ZijIr ff "v.d.Jóbla3.rrd, !]..Djo jooetortrol I.l.lriessenr 'Ii.Uonr ir.v.
Fra4ken., Èl.v"c.lrallën r' J.v.llassenr Fl.de 

"Iinter 
r JrUaÈserman (2x)

J. v. d.Hof f , V. Veennaq., -:Hi.v../idrichèm, C.Hoèf- -

P.v.llarenr E.ltoos (2x) 
r E. Vlarnrenhoven (2x)

. .Lei der: I,lartÍn lleuvei

1 .:"" - "

il.Pootr D.v.Santenl P.Vindr R.Soebartar -

F.v.d.Uerg, A.v.iJliïterËriiïkr Èl,riJiircksen, I,l.v.Houdt, E.Jager, A.Koks,
ga, it. tJanneé r',i,. Qtràailgrà's, i't. r,enlze (zx)
: 11.45 uur Lens Leider: Kees Scheíkéls'

I,l.v.UeJ.zen, Ir.Lentze (2x), E.lJarm.nÍroven (2x), M.ZaaIbérB
Ii.Arnnerlaan (2x) t U.Hulsker, J.'Jassernan (2x) r A.l(ulDerr
(2x) r :''' .''r - '.. '

12.15 uur Lens teider: Ton rs-Gravendijk

Zie verder pa6. 11

10.



G. Verhaar, [.CIaus, lt.v.d. 3oogaardt, Ii,v.rl.tiei jden, ll.Dekker, J.ltiemen,
Il.lioelerai j, D.Coret, J.v.l(ester, Irl. rle lÍaas, J.v.rt. tipie8el
Iles. L. v. Leeur*en
Samenkonrst: 10.45 uur Lens Leider: peter v. itijn.
Lens iÍ 3 t*

J. l(Iip, J.v.ilallegooien, it. IIam, .íl.v.d. Hoeven, A. !,rankenr ll.HoIIeman,Il. vreeswijlc, l,l.Tetteroo, I(.Lentz, lr. dc uos, A.Tjin-nsjoe (zx),l,l.zaarberg(Éx)
liamenhorrst: 10.45 uur Lens Leider: Gerard iJloks

Celeritas P 1- Lens P 1 !-4

lJa een gelijkspel en enÍge nederragen, Lrehaartle Lens p1 zaterdag zijn eerste
overwinning. Er werd neteen fer gestreden wat na s minuten o-1 betekende,
na goed doorzetten van Leo. tsnige tijd ro.ter wist Edr,rin net een afstands-
schot er zetfs o-2 van te nraken. Iroarna vatte Lens het te genakkerijk op,
waardoor cereritas kon tegenscoren. cerritas breef sterker, maar tot de rust
vrerd er niet neer gescoord. Na ecn kop rvarme thee nan Lens direct het heft in
handen en kwam cereritas er niet neer aan te pas. Zo veroverde Lens via mooie
doelpuntcn van de hard rverkende !Íim en latrick een 1-4 overwinning cn twee
punten.
Door deze overwinning hoop ik, dat Lcns de stiigende tijn handhaaft en zomogelijk verroetert, zodat rve no6 veel overr,/inningen kunnen verv/achte4.

Peter femei jn .

Lens 'J 2

Lens ty' 1 llava lí 1 2-O

Enige rninuten later werd h
Na de rust nan llava dÍrect
de achterhoede, met nane h
Rava bleef de gehele 2e he
De tegenaanvallen van Lens
-le overwinning voor dit eI
fk hoop dat de jongens net
dereen zich nog beter aan

rn een spannende wedstrijd heeft Lcns het nog ongesragen llava zijn eerste
nederraag toegebracht. Ileerls na + 1o nrinuten vist onze spits een foutieve
terugspeelbal van llava te onderscheppen en toen hij oog in oog kwan net de
Ilava Keeper, faalde hij niet, 1-O, J

et uit cen corner 2-O, r+at tevens rle ruststand was.
het initiatief! rnaar door resoluut optreden van

et ccntrale duo, kreeg de keeper lveinig te aloen.
Ift aanvallend spelen, naar kwam niet tot scor€r.
r*aren veel 6evaarlijker. Zo bleef het 2-O, wat de

ftol bctekende.
zo hard blijven werken als te6en Rava en dat ie-

zijn taak h o udt.

Ton I s-Gravendijk

17.
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6 49è Jàhr an 22 okti 19?5

:i. '..; DUjiU,
'':, tfeekUlait vlrn' 'de tóettl en Snèl
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De I(ontributie voor Sehiorleden Uearaalt
Junioren
Pupillen en l{elpen
N.S. Lcden

Uij die rlit jaar zich aangemèid hcbbcn ,o
inschrij'f[e]à uetatèn. ' i'

lianbe tarerè ri'is ti i' '" '

De navolgende
boekjaartTS/t

1n Len i

f ï.32 r:- per j aar I
f 92r-- per jaar:
f 8Or-- per j aar.
f 56r-- per jaar..
_"t 

e:. F"g..n-. dit beilrag

Na + 15 jaar trouwe nerkzaanheden in de toto-konnissie r' de Iaatstó andcrll-i
halfjaar als sckretaris, heeft ïon van Luxenburg te kennen Be6even per_.
31 oktober a.S. hicrinefle te willen stoppbn. Het Uestuur dankt 'fon vöor-het
Ger{eldig ..o ié nn belair'§ri jker r*eík' rlat i-ri 3 i" de afgelopen jàren sanen net
allg .o.Veyi6e t oto-me delrerkcrs hceft gedaan, veelal annniem en ongemerkt op
ae''i+èÈè-f i jtse totb-viijdag:ayond. Jos ilager treeft zich bcreitl verklaarà het
sekretàiiaat wiicr op ziëh të'nèmenr' ài; trèt dat eni!1e aésistenti.e bij het
ophalen bij enige adrëssen wel, gerrrenst ib. ïlie heldt zióh hiervoor;l;.-?!
Voor ailè toto,/lotto àaken kuht ï 2ich vhnàf eind oktbbèr .dirÈ weer wenden
tot Jos Jager, daàrbij uiteraard wegr 6csïèund .door'Sonja, àie aie èteàds
achter de'Èchermèn weer ebn'hoop rÍerk verricht. Het'adrËs: i'/einarstraat 6?1
TeI. 33 21 33. Het ilestuui wenst dó totb:konrniseie weer een druk en dan
dus een vruchtbaar seizoen toel

.:1, .,. . il.- -.. ".i'.. r ... , .j : .' ...

nog 10 i -:.

Ieden, moeten voor of. op 1o novenber h'un kohtribut'iè. over hèt'
?6 hetbch voldaan aí0eis i*ördt uien'niet neer opgeÉieIà:, '

It..il. Arnold . , :.:,i 'i'.
'C. R. Coenen ...
H iC.,. Dessing
H . l!.. ' Duyveste in
M.,Ít . v. Frqderikslust.
ll. J. de Haan
À. H oenstok
H. S. Hoppenbrourr'ers
A. Koevöets,
Il.G. v:. Loon .r.i..
it. Platthi jssen i,'i.r ,'

A.v. d'. . .Èleulen
H.D. Ituyter
P.H. Scholtes
iJ.F. Vester
H.H. l{essels.

f

l)..D jo jooetomo,
ll. J:GroeneweBen

'JiJ. KIip .. "

: P.M: I.lartens
A:E;;vid.Schenk.:
D.l\a VoB
R.;.I.: '- Vree6k'i jk

L. À. v. d. Ilemt
H.J. v. ileyeren
I3. .Blans
H. d. Douw.: i ,

A.G. Fieret
It. J. Fortman
G.A. Goosen
C. A. Hazelzet
D. Hoo6err-*dorp
A.Ir. H op'i :

O. Körtekaas
C.P. I(uypers:-.
P.G. Lancee' -.
G. P. LooyesÍein
C. Stapel ,.'. .'
lt. G. v. (l; veldé

DE ZIEftENIOEG,

In E6n-week tijds drie rman van blàur,rwit in het ziekenhuis.-Uat is no8,,atr-raak;
Ale dat zo doorgaat, .verrijzen visioenen over de vraa6 líie te zijn€r tijd
overblijft oÍn der ziekeh te bezoeken. De:. ziekeÍL ze'If losten tijdig die penibele
vraag op dogi ijlin6s weer rle eigen huiselijke haartl op te zoeken. En zo ,'
vond ik [heo van Rijn thuis in goede welstantl samen met zijn moedert zijn
zus en Jos. Ook. Jos v.d. Ende .trad het ziekenhuis verlaten, maar deze noest
nog het b€d houden cn daar goed. hor:izontaal blijven:i'Hij had juiet, bezoek
gehad van een Lensvriend, .zodat ik het, kort maakte, mevr.ly. tl.Entle zal haar
zoon wel gauw zien herstellen. Huud Pe{ters vond ik rechtop zittend in bèd.
Ook hier een zorgzame rnoeder bij hen. l]Iijde Sezichten r want de volgende
dag mocht lluud naar huis. r ':'.

Zie verder pag. 2
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Aan de Hgr. Nolenslaan in de Preva zocht ik ilank van ilijn op, bij ons volkje
onbekend.r.- oor:..de. oudepen. n,ie.t, -td. velgetenr.-]id sedei4t.í..de cenrber_.192?.. Ook . .

hier, evenals bij bovengenoerirdc visites! blijde 8ezichten, in dit geval van
echt6enote en vader. vanzerfspiekend van tlenk zbrt. IJij al nijn bezoekjes breek
grote r*aa*derin'g -voor- heG:.lni-ti +tief vdn.de . ra.atste', ràoenve)nfadering-.on rarilens
Jestuur en Leden bcJ.angstellin6 te tonen bij ziekte en ongeval.

P'iI' jjl
ARDTENST:

,aterda8 25- 10- r75 1ó*190' -;rf .crtl ,,.rr'iitrr. xopp''enurouwer I nëvr; iiieinen
1Í;OO - 18.00 uur' Heér en netr.Ëandifort; Ínneke en

s. sór -- tg.<lo irur' hidils , Jaap Colia, El)-en vi Lèeuw, Errd8iJn
13.0Q + 18.OO uur Fr. Sthiiathofi'Linila, Eiic Landnan PvRijn
1O.Od' j-.t3.OO uur 'tlhr..Hoppenbrrouwér en T.. dc l(ok - 

:

13.00 '- 18.00 uur tlhr. Sanctif ort, mevi.llièhen en Jos 'l(eetmah
9;30'-'13.0O uur TiÉus, Paula, HarSa en Rini

1?:.0q : 18.0.0 uur 'Ja i.tiàner.; nevr.í;santen,' Linda en

.-,

i! tl,-'i -, : .1

Zondag 
.

Zaterdag

Zondag

. !,r!., !

26-tO'-t75

'!-11- r 7g

2-7L-| ?5

a"s.Vrijdag 24 okt. doen dienst: nevr.v.d.iÍilk, Petér' Pemei'jn, àhr. Deurn,
C. v. d..tlu lst, T. t s-Gravendi.jk

l',list U:

- Dat Lels. een netsclaa.t-zócki..Jel( U evcn !íie? IeI. 67 81.56.
- Uqt JaCqries eh Linda Groothuizeh'ilerblijd zijn net ecn àoon Jasper-Justus.

Tijdelijk adres: ïethlehen Ziekenhuis Den ilaag.
- Dat Linda af6clopen zondag haar zilveren ring heeft verloren. ïIie heeft

hem gevonden? ':..1..'- .. ;-,. . , 
.

- Dat P.J. een geziene gast ,is.
- Dat r, I s-wdensdg[!Éàiddd6s ' op het'Lonsterrein teieèht kunt. Er is'àItijd

wat tc rloen l " '

Dat L:

Dst.rd
Uat §
Dat C

is. ku

ens,l;zönCag 2 punten gaat halqn §ij. Xerxes.
e'.Ioteri$.een suèces rtras. IJe<lanlrt . iJgys . Ga zo door.
IK.. U i.Uit ,,Yàlkcnburg }aat groeten" . ,.1
ee§-uan.ileek (Jr.) zijn;trainingsjaqk (Oranje-Zwart)
ijtgeraaht. lÍie?.9.'i. : ... ...-.,.ti

.1

af6elopen zaterdag,.i

l{aarde:Hu-Hou! ....

ila-Ha! Dat durft smadelijk over anonicn,, !e. §prehen ! Àlsof Ha-Ha niet anonien oi '.
althans pseudonien zou zijn! Dn dan,rdÍe naan erachter! I'lou, rlaar tippel it . ., _.nietin!Hoemijnanonimiteitte"rijmenva!trrretdeIofprijzin8overenz.ena.?i
Nou, èat vloeit voort uit besche i denhe i«l ! ,ppor wie de ràfpnijzin6 uitgesproteri. ' .

rvordt, is niet -belangrijk, naar arreen rl4t.. de tluiderijkheid vordt rrl,of geprezen it. 
'

II6-Hé, Cat is 66n! Ja, ik ben r.rel cion.6ebopen en heb weinig bijgeleerdl ""ai, . "
ik weet toch ruel, dat sinds de uitvinding.yq.n de vergaalcringen de rondvraa8., - :er altijd ecn inte6rerend deel van uitna+kt. Zo ook in Enma 199? ( .In Haarlen
was nen toen blijkbaar no6 niet zo ver), zo ook in Lensbar 19?S (ook'nu zei'
de heer voorzitter niet: de rondvraa6 hangt er naar zorn beetje bij), zo ogk ......bij aIIe tussenliggende vergaderingen tÍaarvan ik er wel 'renigetr heb meegè-'' -. "-:"ri '

maakl,;;r1o-llo: waa-r'.de'Hu-IIoir!:'.Je uas herenaar, abq.i.o. Trouvensr.,op 6rond lrrëo!-;....
van verlrar- je lr.J... net p.j. Een r anden. punt.! . Dat: cJE v,elgp-dering. zo is uitge- r;.lopen,..a'cht, ilL'juibt Leuk, en nÉttigr wan-t. ik.,bgn er,flroög, bij gebleven. En
nu is tevens .d:e aap.,uit de nour+, gekonenrr. want het blijkt:dèt-Hu-Hou,fai jn . . l
eventueel.6eirlocter over een kl,eddernatte Leyweg.net welirehagen ora.niet te .

zeg8en net duiycls gcnoegerri zou hebiten. gatlegeslagen. Van je gportvrien.rgn
noet je het maar',hebben! tsn,tlurft, nen zich nog.te,beklagen ovcr gen zo6e-
naande stiet ondcr dè, gordelr.,tpr.wijl,in feite slechts recht voor. zijn raap
gestiet' .r+erd" On te huilen ! Hi-!{i ! , : .,

Eie vertler pag. U
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lÍat de geuitc mogelijkheitl tot een goede verstandhou rlin6 bet{eftr daar
antwoord ik-lloi-Hoi op, Dat kan nog vel, ecns een. goede si6adr:"uii.-hetkistje van 66n kosten! l,laar aan het olot waa6 jejà ,*.o. of, ijs dat voorjb atr te gl.ed is. I)oe.toch niet of je ecn profeet'bentt Als zodariigt ben
.je, iromers ar duiderijk'nisrukti Hoéi-Hoeil l.laar ik zou rvel graag zien datje' vo<irspeIIing,;in *orrr,rlIing ging. I)n niot waardeloos rvasl Hu-IIu!
t'lissehièÉ'kàn het fenomecn van de inzet (zie ilinnenhof over f .C.iiLn ilaag)
een rol veivu I len.

'' '; '' ' "p.i.'
LENS '1 webr.ondeiàan. , :

.Papenclrecht
Xerxes
Gouda' r'

UiIhéIrrrus
uiloH ' .' :

iJL.:Ëryart
Neptunus
H0v
Coal
Hion
DHS
Zwi jndrecht
UHL
Lens

6-4-2-0- 10
6-:3-3-O- I
'o:t=s-o- z
G-2-3-7- i
6-3-L-2- ?'G-2-2-2.- 6
'6-2-2-2-'6-6:2-2-2- 

6
6- 1-3-2-5
6-1-3-2- 5
6-C-4-2- 4
6-1,-2-3- 4
6- r-2-3- 4
6- 7-2-3- 4

i ;r"',
72-6
11-3
5-4
+-+
6-9

-10-5:
6+6' 1

9- 10

5-6
0-B
5-B
r?-77

dan eindelijk een pas6 vrerd

5-1O deels ei6en schuld;-omdat de àal te
Iang in bèzit weiö sehouden. En als

gegeven stond. onzc tweemans voorhoede nachteloos

Dc thuiswedstrÍjd tegcn HOV is op
een telcurÈtelling uit$elopenJ Lenb 1
kreeg met 3-1 cen lesje in verstande-
Iijk en enthousiast voetbal. Vooral
in de eerete helft was bij Lens de
organisatie volkonen zoak. Ongetwij-
fcld ecn gevblg rian het verànderde
systeern (4-4-2) r $raarnee nen geen
raad $ri6t. Onze twee snelle spitsen
moesten te tlikwi jls toezien hoe :de .,.. -
ilotterdanse verdediging slechte passes
onderschèpte. Ons vèrsterkte .rnidden,.
veld kwan niet uit dc verf. Dat was

j hopen
te kant
ie -Dii j:

t1t

tegen een overnacht van iÈotterdanlners . llov viel aan en verdealeBale met 8.. r.
spelers. De ruststand was rJ-1. Na rust werd het metecn 0-2. door een zeerfraai 'afstandssèhot .; Lens zoeht hierna de aanval, naar hel Éing nu aIIe-
maar te'gehaast orn'effekt te kunnen sorter-en. Er liivame n 'r+6r -hansen: vrouwe
Fgrtuna -had hicrbij echter de zijde van de llotterdRlnmers gel{ozen. pas na- r
dat het O-3 wa§ gersorden, kon Lens tegenscorèn. Zoiida6 volgt voor Lens .1 

,

de zware uitwedstri'jd tegen het no§ oigeslagen XerÍesf NorËaat gespro&en
r*qrdt dit een neilorlaag, !.iaar wat is bij voetbal normaal? :. .i

I(a-I(a ÀGENDÀ

24 okt. Losse Klaverja.savond.
1 nov6 Luisteravonè ' :

? nov. Fecst Kwiek Sport voor lTelpen,
trNut en Genoegenrr zie hiervoor

15 nov. Gezellige avond A r :i.l[lassers
27, ?,8 nov. on '12,'19 rloc. Kèrs.ttlriyc.'

Pupillen en C-Klassers in het gebouw
Lensrevue van vorige week..
èn Senioren.

_ : ..-,

KLAVERJAS6EN3
,.r:,,: ,. :a.s. vrijdag kunnen de vcnsende klaverjassers lveer aan de sla6, wi

dat jon6 en oud zich op dezc avond weer va.n zÍjn (sportiefste) bes
zal laten zien en dat het een 6ezellige avond zal wortlen. Voor moo

KaXa
..,-: :'\ r.l.-.. -'., 1,,r. .1,.

Voor de Luisteravond van 1 novenber verwijzen r*i j naar de Lenslevue
vorige week en bel dus voor verzoeknummers Elandman TeI.: 62 28,69...
Verdere trijzonderhcdcn volgcnde rveek.

, :,., :. J. . I(aI(a

Lens 2 - Den Hoorn 2 O-O

Het tweede heeft heel hald Ger.rerkt voor een beter resultaat naar het zat er
deze keer niet in. Janncr dat er pas laat in deze wedstrijd ne.r sfecr en
spanning kwan, r+aarbij onze doelr,ran nog ecn penalty stopte.

Toeschouwer
i

3.



10"30
.00

"oo
.oo
"00.oo
.oo

uur
uut:
uur
uur
uur
uur
uur
uur

74
!2
72
70
11
L4
10
t2

t,RociurMlriÀ sÈNromÈN 26 0ktd6dr 19?5

l$.oo uur Xerxes.l - Lens 1 Xerxesrt,e6 1O 1Í. J.H. vHerp
nabi,j 3o,v,endi jk
IIon. JuI i anastr. Noofdorp KSchir,rneI
vl .G7 L 7/3 CvTol ,

Yt G7 L 2/4 PKluivers. .

Houtrustrveg l,lFeh1ing
v 2 G7 L r/3 /t!J Tak
iJrasserskade, Delft A Sgholk-e.
V3 Gt L 2/4 J Tiirnméimàn
v3 G2 L r/3 RvdVJinden .

Irene Sportp.Schaapweg ,. .....

. Rijswijk A Bos Jr., ,-
VZ Gz_L r/3 R Bon (spe-

ler van L 12)'
Zuiderp.2e ged.veltl 7 zíe boven S
Irene . Sportp.Sc[raapweg

. nijEwijk

Lens 2
Verbuig 2
soA 2
Lens 5
I(ranenburg 4
Lens 7
DlíO 4
Texas/ltHll 4
Lens 1O

- Nivo 6
"OO uu_1 Rijswi jk. 7

14"OO uur Lens 11

12.00 uur VVP
13.45 uur Nivo 7'

Sanrenkcmst:

Lens'5
Lens 7
Lens 10

JIKDEO 2
Lens ó
Lens 4'
Scheveningen
Lens 6
DHL 6
Lens 8
Lens I

3

- Lens
- Lens

L2
1.3

11. OO uur Klubgebourr
09"30 uur Klubgcbouiv' 11.OO' uur l(Iubgebouw

. Voor de

11.00 uur l(lubgebouw
12 .45 uur Klubgebourrr

thu isrredstri j den half uur voor de wedstrijd.

Lens
Lens

72
13

UIISLiiGtrNi

Lens 1
Lens 2
Schiebrdèk 2
Ilelfï Z ' '

Lens 5
svDHD 2
Lens 7

- Hov
- Den Hoorn
- LenS ó'- Len§ 4
- Deí' Iloorn 4
- Lens 6

- SEP i. .

GSC 4,
Delft'6
Lens 10
Iiijswi jk B
Lens 12

'' Lens 13 .

.-Lens 8
-Lens I.
-vcs B

-Lcns 11
. -tÍIK 6
-quick 13

1-3
o-o
3'- 1
o-1
0-5
3-O
1-O

o-4
2-2
1-3
3-1-
1-O
o-5

4

AFSCi]RIJVEN:

Vrijdagavond 18.45 - 19.30 uur.bij J.v.líassen TeI. 68 65 11.

Dc opstellinEen 4 tr/n 13 voor àondag 26 okt.
lí.v.d. Linde in 10 en 11, E" de ilruin in

Scheidarcchter voor zoneLa.1 2O/7O It.Uon Lóns

al6 bekend net nutaties voor:
io an fO, È|.Ítcuver in I en'9.

11, zondag 2/77 A.Danníng"Lens t3.

ZAÀLVOETBAL:

Dinsdag 4t novdinbbr igzs, ' .

21" 15 uur Sporthal Duinlaan

0PSTDL,LINGEN ZiALVOliTijiiL :

Die Hagge - Lens Schr. HR i)ekker Tij clw. Th.Druyniks\

Fr.v.d.Berg, A.ïinnenbroek, H.Verbarendsc, Glv.d. Kteij, B.Osser 'W.i,íichels,

Fr. Disseldorp.

4..
+.



uet gdëpiëklnet Senio:'en 13'en béstuur over het
orn huri 'r'reddtri jOen te leicien hcef t een posi ticf
zijn bereid'om iii rdil raat Seniorei 12 àezameli

IíEDEDELINGEN VhN DMEIIO:
l'-: ' 'p4oblcem sche idsr:e chters
resultaat gehad. Ook zijjk dit problqe4.op te lossqn.

ZaarvoetÈal:' ' j ' '' 'i ""' '
---:----------.,
l/egens,.enornc tcIëurstellin6, geen spelers, vccl ríegblijvèrs! hàbden rrre.öns l

genoodzaakí gezien eeri zevental 'teiug telïrekken uit de zialkompëtitie.:
U ziet de Seko zal ook Ceze tclcurstelJ-ing wel weer verl{erken, maar.ver- ,

wacht van hen niet veel nieurvc initiatieven.

Rekortl

trlet rekord van het seÍzoen 797 4-!g?5 is nu aI gebroken n.I. 26.absentieso :,Dit arLes door bressures, afschrijvingen en schorsin6en" t'Iat staat er vrij-
dagavond en julrie zondag op het verd te wachten? irij brijven-optiruistisch, l. .;jullíe ookl

Verslae van de loteriikonmissie :

l/ij zijn dc goede weg ingesla5cn on de financicring van de nieuwe 6eruidsiinstallatie rond te lrrijgeno l"Íet.behulp van een paar jeugdige Lehsledeni " '-
wisten wij de mensen een'gioot oantar loten te verkopen, zodat de ,opbr'éhèst'
ook een succes bleek. De 3 prijzen dic door particurieren beEchikbaar k/'ei-'
den gesteld vielen bij de vinnaars (en ook bij de andere -deelnemèrs) in
6oede aarde. ïÍij .hopcn dat de.volgende keei enkele ondernemingen ,een.prijs'
ter beschikking s+-erren, zodat de anino tot het kopen van roten groot brijft
en dc geluidsinstaLratie.spoerli8 zal korren. uw ièc ramcboodschap àie rvi j oàn
via de huidi8c geluidsinstarratie ,lrenbaar haken.zar onze tegenprestatie zijh.

LOKQ

EOCUS

+ Nauvreriiks heeft i)ol. geschrei'€n. over de vioeEe zondagrnorgen§ediírekken van
onee voorzitter nnet lagere elftallen, of zie, de eerstvolgàndc bespret<ing
in dit kader (het'Lens 13) van6t aa{r te 1Z.CO uur. Hopelijh zijn dà spèIÉrs
van Lens 13 dan no6 vakher^ Of denkt onze voorzittei dat hij,voor Lens 1J
toch niet vroe§ hoeft op te staan. Ars hij er maar nidt Íari wakiier hoeft
te 1i6gen. +Toèh. Ieuk bm af.en toe eens. oud.-L,ensers te.ontmoeten. Zo weiil"
trree rr,eken gelcden de wedstrijal Lens :l- AIrO gcleid door oud-LeíscrB
Gerard de Haas. Dat nan allerna&I .nict weg.dat hii vóíkomcà' ierecht nummei
14 trhet haasierr' Iict zijn. + Een andcre óud-Lensór, die we lang niet hebben
gezien, is Hernan Lane6e. Hernan j.s de nieuv/e eigcnaar van De Bataaf , .iteike.
uitspanning jarenlang is beheerd rloor tle oud-VUCer en.oud-scheidsrechter
I(areI v"d.- Iriee'n'.' + Naur,re I.i jks, heeÍt önze Eèkretàris dè "H èhgel.olaanËe drevën
verlaten. om van 

--c e n. :rl+ j aàrsvbkant iè te 6cniitcn. of zijn rne debestuurdèrs
benoenen een nieuw lid van de rcdaktie en een nieuwe KaKa. AIs de kat van
honk i6, wordt de kaas van je brood gegeten. + Eigenlijk hatl POL zich:.nieti. .

villen mengen in de diskussie tussen P.J. en IIa-Ha! maar omdat Ha-Ha zijn
verdedi6in6 nogal zwah heeft georganiscerd en P.J.rs aanval kennelijk uit :.
vorm is, moct;,I)oL neI ,inval;renr". Die Hà-Ea zat nàtuurli jk f alikaít,;fàut met.
zijn voorspcllin6 orn.trent. dc, dtrur van de .Iàct6te. algdbdne vLrgarlering..
l,rof eet Hà-Ha vinrtt het n!.et.Iègk tlat P,J. rlaar no[eens ..oh .te ri"r,eii 

"nprobeert PoL en de andere Lenscrs om de tuin te leiden. Ha-Ha vril de rond-
vraag verdoezeren en PoL bcgrijpt heer goed lrraaron. onze profeet fungeerde::-
di.e avond narneJi jlc .tevensi als notul,ist; ,van. de vergaderin§. Àis. we met z,r n
allen die iiondrraa6 nu ccrÍs zoudciri vèrgëtón -.rroèi, Ua-Ua hebben, gedacht --
dan was het uitwerken van. de notulen.eep,.ls+cetie van peulen schilten, pOL
vond d.ie Rondvraa6 nct P.i,, echt'er hèrnàtà interessant dat het besprokene
voor het Lenselijke nagcslacht vast6elegd moet vorden. pech gehad, r,reheer
Ha-IIa. POI, zict rnet bel§ngstelling uit naar het nieuwe LENS-boek net de
titel TTRONDVRA.íIGrr 

" Zie verder pag.6
, r.,b
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+ lrat is het sons toch jamrner dat we notulen van algenene vergaderin$en pas
cen jaar later onder ogen krijgen. Vooral de niet-aanwezigen oB^een al:gemene-; '

vergadering zouden er hun voordeel nee kurrnen doen. + Terwijl tle belangstel-
Iing voor zaaléporten in het algenree[ toenccnt, schijnt dit bij LENS niet zo
te zijn. Dat is toch cen 'zeer opnerkelijke ontr+ikhe I ing, .want Lens-speler§
zijn j.alenlan6 -versleten'i'oor zogcnaarade trnoo iweer-vo ètbal lérsrr. Zouden ze
nu werkelijh van dat inago afwillen? + Peter Kemper kon het toch niet laten. Deluxrud
Deze 0ud-Lenserlr die deze zoner afscheid nàn van tle ,aktieve voetbalsport en
lSV zal binnenkort rle kleuren van Helnond Sport gaan verdcdigen. + lIàes ge-.
groet van P,OL. 

"..

PilocRLI4i{A JUI.I I0REN
Zondapj 26 okt. 1975

14.OO
15.OO
15.0O
15.OO
13.30
15.O0
13 .30

12.00 uur Lens 3 - GDS 3

" : ,:,,
ZatertlaA ,25 oktober 1975

VJ

- Lens 1

- | s-Gravenzande 2
- HiJS 2
- Vrerlcnburch 1l

-IfiL6 ,

- Lens 7
- Die Haghe 4

- Lens 1O

- Lens 11 (c1)
- L,aakkwartier .7
- I(ranenburg 4
- Lens 14

uur
uur
uur
uur
uqr
uur
uur

13.30 uur

AFSCHRIJYEN:
Schrifteli jk:

Laakkwartier 1
Lens 2
Lens 4
Lens 5
I,qne, 6 ( B1)
Qop+ 4
Leps 8
!g"S g VRIJ! ! 1! !
Gr.tJ..II V.6

Jansoniusstraat
v1
v3. .

v2
v1
Lleresteinlaan
!r3

1. ..

Landschei di n6sweg i ingan6
Lluurtweg
Pr.Irene Sportp. Rijswijk
v?.
v1
v.HoBenhoucklaan

13.30 gur Ri jsr+i jk 1X
13.3O u,ur Lens 12
12.15. uur.Lèns 13 '., 

,

13.3O uur HVV 10

minstens 1O dogen tevoren bij dhr.J.C.Hop Dr.v.l4ooklaan 3tr7
: ilijswijk

vrijdagavontl tussen 1B.OO en 1S.45 uur (uitsluitend in ,

dringende 6cvallen) voor.
/n 6)
/n 7e)
en 1O.3O en.

ïelefonisch:

A-klassers bij dhr. R.Becker .. IeI. 55 94 77 (Lens
IJ en C Klassers bij clhr. tJ. Kouryenhoven [eI. 29 19 91 (Lens
In noodgevallen kunnen de junioren Ilog..op zaterdagochtend t
11.0O uur afbellen bij-dhr:. J.C. Hop TeI. 94 41 59.

1t
7t
uss

iFIGURIIIGEN:

De junioren mgeten bij s],echte weersomstandi ghe deh steeds de afkeur.in6s-
lijsten.qaadplegcn. l'elefonische informaties worden hierover 4iet ver:strekt.

OPSTELLINGEN:,

Lens A1
/t.v.Velze4y A. de Kok, J. de Hilster, I,.Perreyn, R.v.d.Laan, R.v.Noort,
u.Heynent L.l(oning, .À. rs-Gravendi jk, A.v.Itleef , P.Hop, R.l(opsi
Sanenkonst: 13.OO uur Lens ,Leider: ll.Zoet

Len6 A2
J.Apperloo, G.Ulokst J.ilrocharcl, J.llronger:s, H.HofnanrJ.Lausberg, R.v.Luxem-
burg, A.Multler, J.v.§astglt H.v.lli jn, C.Schenkels, 0.Dorst

Leider: lÍ. Keetnàn

6.
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Lens A3
l).v.Rijn, il.ÍIuit,
C. Í..,ipnian, J. Te.tt

Lens 44
li.v.l.íaren,
A . ileesink,

Lens 7
.ltls vorige week: Met F. de Jong
Samenkorast: 14.00 uur Lens

Len6 12
ll.v. Daggun, .Ii. Leyn,
P.Eouw, _ïr'. de Groot,

R.v.Viersen naar Lens I
Leider: J. lleuLenan

--,,'
C.Odenkirchen, [{.Veennan, Iil.lla6, l.l.v.ZwoI, 14.I.leerrnqn,
tÍ.itutgers, F.Tollenaars, 0.X0nenan, Pr de'!iruin
': .' , ,r . Leider: it. Iloefna§e1 . .

de VJaal, F. iÍouters ,

e Gröotr A.v.d. I-{eulèn, J.}ioIiink,
uit, 1Í.v.d. l'li je
er: i).Osse

ll. Zetz, F. Alblas,

tenhour+er, Il.iÈaaphorstr
l.l.!/iInrer, J.Dlzernan,

Vermeulen

D.I'ranken r 14.Riennenl I.l. tíind, H. Gimber6,
..Vcster, il.l4ahieu, H.Duyvestcin,

Leider: dhr. v. Sprundel

Il.Hcemskerkt J.Houtschilt, N.Jansen, J.
ero, t{.Sandcr§, J.i?iin8aaliie. fa dc Kroon

Leiàer; F. tr'lumans

J.Lustenhouwcr, li.Peperkamp,
?.Piins, H .Iluytè'r, J.v. d.tIeI,

íií,d
it!G

Le id

Lens A 5
F.Kortekaas r R.v.Lceden, R.v. d ;lJoogaard, H.','/ubben, p.DuIiaart,
.1.Gordijn, hl.Groenewegen, lt.Leyn, A.v.d. I,leys

Leider;.4À.illok

ItIs vorige r*eek, Donderdag bespreking na de training.
Lei<ler : . Th.Hoef nageI

Lens B
.{tls vorige week: Met F'.Verbarendse en R.v.Viersen F..de Jong zíe Lena ?

Lei tler : T.llauman

Lens MiIJ!l!!l!
§lT&iÏssen, A.liovcrs, ï.Hoo6eveen, J.Prins.zig Lels ,o 

"u 
oiï;:oaréndse zie

Lens 10
T.Plug6c, It.Driessen, D.v.d.Linde, R.Raaphorst, ll.Reuvekanp, I(..SandersrJ.prinsl
It.l(li jber6, J.G. Kol(, J.C.Buys, S.Theunissen, .Í.. Hovers, T.[loo6eveen
Samenkomst: 12.15 uur Lens Leider: I'. *de Kleijn

,: ,. .. : t.: _.

Lens t1 (Ct)
L.Janmaat, il.v.d.ilook, il.Groen, li.Loveriks, I'.Lekahena, il.llloks, Rjl.Íichels,
F.iiens, ll.Tjin-/rsjoe, P.Scholtes, H.v.d.Nieur+enhuizen, !i. de poer
Samenkonst: 12.3O uur Lens Leider: P.y.d.Steen

Lens 13 ' r' 'i
L. EènEes, ll.v.iluyvenr. il.I-ror:rberg, It.GoeOhïyb, ti:Lus
J. Sch ippe.ren , P.KrbI, J.Chr.Verneulen, i{,iiadenaker,
I,i.Tillcna. li.H.!lassernrr.:. - àIl'

--i Leider: dhr.

Lens 14
IN.Sandifort, il. de [Iaas., Í7.1(lunen,
Il. v. Ber6én[enegglrwcn r F.DuIIart, )]
G. J. dc Kok
Samenhomst: 12.30 uur

7..

'I t'.



IIITSI/.GEN ylilJ. 18 en 19 oktober 1975

is-Klilsse
Lerrs 1

i.lonster 2
riijsr{ijk 4
Lens 4
Lens 5 VRIJ!!l
q=5]-ceee
Leníi 1L
Scheveningen B

V:'cdenburch 15
Quick.1.7 , ..

- Dcn lloc
- Lens 2

- Lens 3

- Ucvjo 2

vuc 74
Lcns 12
i,ens 13
Lens 14

1 5-1
, , 1-1

J- tl
1-O

i.!-KIasse
u6"EïEi-+ - Lens 6

-l,DOB'
- Lens B

- SVGI+ 2

-GDA7

rI 2-0
4-4'
2-O
o-8
1-6

Lens.7
sva b
Lens 9
Lens 1O

!-7
b-o
o-o
2-+

ïiDLPDN :

7 4-7 Lens 1
2-O Lens 2
1- 2. Lens Konnb.

,, 1-1 xÉxxx,
2'.r'

f Ioot , ,.

opgericht; :

len osse.

- HITiSH 1 ( Vr) 2- 1
- Dr.ÍT 1 1-O
- Duinoord SV1-O

I)UPILLEN:
I.,eirs 1
íju:],:k 2
HUV 3
irÀs 1
i,ens 5

tJe6tlandia
Lens 2
Lens 3
Lens 4 :.

lÍe di:1;ri i dg +

Lens 4 speelde tegen Devjor alhier
Blanslijir rolden wij hen oP
rvat bckro ohd :+erd rnct b ier,
zo stoten lui j door naar de top.

Uan Osse, uiteraard in zijn sas
toen de sq\cids..voor de .laatste riraal
or:dat Lex de afnhker'.l+as
het6een de kanpioenkansen vergroot

líi j bèsluiten r'nu ciit'6edicht
rvachtend tot er een 'fanclub t ordt

!'ans lir.rnngn zich opgeven bij dhr.

I?ijswiiit + Lens.ít3 6-3

De literairc stef vad,.Lens 4

5Quich

cdi.cht van Lcns

VoLgens lïesters gebruik ryor.ilt trèt AesÉért altijcl na de hoofdnaatrtijd opge-
Oieic" Zo ooli deae r+etlstrij<l van A 3 tlie j.I. zonda8 pas teSen half vier
kon,aanvangenr terrvi ji. dc nreeste antlère Lenscrs hun handen aI vertlr*ijfeld
onhcog staic:r, i:iies-rle echeirlsrechter hier 'voor de aftrap. IIet was hosteliik
u,, oui tu zicn en *ekruid,dat dat dpul Ha§ -i ménsen '-.jammer clat.l tlaar niet
bij Be'rreesí.: ucnt, íIar gclukki&' l?as uÉ a.ent lerr plaatse, die het verloop
niàrian voor U 1on opieÈenen. en voor het nageslacht en archief kon vastleggen.
Dc ccrete.vijf. Binulcn bcSon mei enkele spcldeprikken over cn wec4t woarin. -

rtuud Guit rrii. een fraaie.ioorzct van Jóhn-ac iliàr'tle kecper'vai.ttiiswiiÈ tót.
opfottol rlwàng, rvaar'oot< onià KccÀ Liprnor, orrer'neè kon piaten.iiet zijn Échot Exi
huir:cnhoeg ovàr het doel.: regelrecht d-e,bossen in. 0Ín ieder veld staan'dàar'
lroorrpjes" Voor rÍic daar nooÍt 6eiveest ié, hiervan akte: Na een kwartier
ridcude lluud dat cr nrr. toch ier-s uniet(s noest gebeuren door rrret zi jn hiel de

barl t,e plaatsen, ttpargtcde hij. de.l5g,eper. het nat(iiken 6af ..Hierna tÍas itii6vriik
:rar. de Ëcuit, rlic in.gen. scrinage v.oàr het.Lens-doèI. de 6cliikrnakgr wis!.te
p:ooucer.enl vraar onze Jan ',ilettcr:oo totaal 6een antr*oord op had èn voor ape-
gapen lag in zijn holir naa:' niet, op ae plaà.ts waar de bal terecht kwan' , ,

Nadat rre 25 minuten '.rcerler r.raren, Lego., John zi jn tweede Ri jsvi jkse Sblo à+er
r'l.e cerste zullen rve naar zwrj6en- bii een doorbraolt over Iinks en toen raak
was" Ko:rt hie:,op r*ist b o\.en5e noend,.: John t ederon uit een fraaie voorzet van
ïuttd tc sco:'cn" 

zie vcrder pa*" g

8.



Ilierna deed liuud Guit van zich spreken door' nu. nornaal- de. bat . in, Àe., toubn .r-. -. --te jagen uit ggetl opbouw l{erk van onzcniddenvelders, r*aar je dan ook aan kunt
zicn dat:2è aaà de t'raiiii;.ng begonnËn'zijn, nog even dan tunnqn ze jullÉ.e - 

r

overal gebruikeí:! ! !Lej< Réedink:, uhà!è GaStspeler als voorstoplier;'.wi'at'helenaiil
niet neer hoe h,i j hct ,hbd r.ret rlat -slin§éibaclt systeer.r achter zijn rug en liet.
zich naàr verva"n6en dooi Renà Hèemskcík).àie . we nog als reserve bij,dè lg4g ' . :

h.adden. Dé tweedé trelft rtrab een afsp.icgbling von het eorste wàarin ook onze .

rechtsbuiten van de partij r.ras net een doelpunt. i}ravo Pau!.! i/e hebbon in '
d.czc Hedstrijd totaal neg'ennraal een doelpunt kunnen aanschouven, dus r+el een
productief stel jon6ens. a.s. Zondag gaan we G.U,S. bezoekea en bekampen hief
c1r r.e1d 2 on 72"OO r.urrn Dus geen eíkefc bezoeker hoeft zich dhh.bij Lr,ens fe
vervelen, want het is bij 43 :Ledere wcek
bij hen nooit van te voien'vast, tiu6'koÉ
niet neer op te schnijvcn, .:.'

TIq leÉlsrv xqel r

een
ook

verrassing en de
eens kijken, dan

'F.

uitslag
hoef --ik

staat
het.

Vo:'i.6e week.heef,t,de.redaktj.c iets belooftl over lJ en C I(Iasse. iíe zullen ons
deze r+eck bepalon tot..il1 en C1. Ttíee.verschi.Ilende elftallen nnet 66n en. de-
zelfdd. trainer_te weten.: 'I'heo ltroefnagel.. Naar aanleialing van de slechte
resulJaten van Ij1 en de veel .betere van. Cl is de retlaktie eens met.Theo gaan
p:'aien en kr+an tàt- het vqlgentle schokksnde intervieury? : .,
Het eerste vraagstuk r.rat r+e Theo voo-rlegde was ,uiteraard de situatie met 81.
Sinds jarcn r'Ieren ,v9 geeq slechte resuL_taten neer gewend èn ook dit) jaaf, .".,. .,.

\ra.ren o4ze. verr.rachtingen vrcselijlr hoog gespannen. Ioch kgn Theo ons. dui_delijk .,.
de verschilLen net vorÉge jaren voorleggcn: te r*qinig goede voetballers,... .,.

te weini6 fysieke resultaten, te r+einig techniek. B1 .hangt .als los zand aon-
elkaar" De overgroote neeltlerheid trekt de weinige goede voetballers mee
naar een di.epte waar zich uitsluitend nederlagen bevirnden_.. Toch ziet Theo
dc toekomst (uiteraartl!) niet aI te sonber in. De zrtrar:e tègenstandelb zijn '

(op ÀDO na) allemaal geweest, dus de we$ is nu vrij om tegen de rvat zrrrakkere
tegenstanders ile punten te gaan halen. Enkele van tleze te6enstand'erE" zijn
Vios 1 uit 5, RVC 2 uit 5 en Quick met 3.u.i.t 5. De6ene rlie om de titel gaan 

-veehten zullen nijÉr.Iijkr Ado en DIiC zijn. ,
Bij C1 ligt tle ,.à1, iétnlÉr sirnpeler. AIIcn4aI goetle voetbàjlers, @ie'ook het :publiek wat kunnen bietlen. Over dÍt elftal hoeide Theo,weinig te zeggen. ,8..n- ,:
goed teann lret allernaal goetle spelers,. C1 .cchter heeft de zwakkere broederÉ;
Eehad en wacht nu een aantal zwaardere tegenspelers: te weten Rijswijk 1C

uit 5, Ado B uit 4 en VUC I rrit 5. Theo zal de nodige aandacht h.iefaàn qcheIth.en.'.
en uiteraard ook aan Ll1. Iheors woord voor heide elftallen: inzet en enthou-
siasne zu}len de boventoo:r moeten'voeren r+illen er Boede resultaten komen.
Ilarncns de i-ledalitie wordt Theo bedankt voor zÍjn openhartige gesprekje en
wij wensen Theo net zijn elftallen veel succes!

Door oen technische btóring zijn er 6een uitslagen van ploe6en uit de A-poule.
Lens A1 vron mct 5-1 van Den Hoorn, teiwÍjt 42 na het ëtukje van vorige wëek
genoe8 kapsones had verzancld on bij }lonster zijn 1e punt te laten liggen.:
De Leiders van í3 en 44 zorgden voor eigen stukjes. líij rvachten op neerdere
stukjeg. .Ilij voorbaat betlankt I

l.iensen die iets'Í/ilièn bijver,iienen noeten gaan zoeken naat het verzilverde
horloge van àhr i'':Lo5,4óné . 

:atgctopen 'zonilag ivas hi j per on6eluk bi j serii.oren -1
en na lreer geen doelpunt sta.k'hij zijn hantlen in de lucht cn verloor hier-
nee zijn hörlogë;
Ilij voorbaat tle d

-Íril 
ale 6etukhi6e èvcn bellen 01?49-2156.

ank van alhr. ; Iloykens': :

i

9".



!íedstri j dverslag Lens Il 2 hDoB2

In hèt begin be§on Lens gocal. ,A!)O '6tond onder drÍk en daardoor ontstond er
een eigen'ibal'. Snkcle ninuten làter naakte Peter Urochard twee nul. Na rust
had Lehs te kar,rpen net een inzinkingr" echtor van l(orte duurr waarih vier
tegendoelpunten ontstöntleh" !,ens kwan echter goed terug, onder de luide kreten
.rr.n d. supp.ortersochare; H:ieÍdoor kwam Lens op gelijkel hoo6te (+-+) door
P. Brochdrd en il.Versteegi '

' :-' J'Rierqen

iïedstri i dverslàh; Qui'ck' ,17 - Lens 14

Na twee ninuten s$eteri nocst de keep'er een onhoudbahr schot vlak onder de
Iat cloor lateri. tlaai'het scheen maar eén blij makertje te zijn want vier
ninuten later naalrte llonald. tle ilaas gelijk. Na een kwartier slelen Ben Vester
een onhOUdbaar doelpuntr LenS riag sterk in de aanval en 5 ninuten voor rust
tikte de keeper van Quick tle bal door een schot van iíim l(lunen in eigen doel.
In de tweetle helft had Lens moeite net het behouden van de 3-1 ]roorsPron8t
naar do-or hqt sèceds goed cn oI tijtl uitkomen van keeper Ronald ller:Senhene-
gouwen kreeg. Qulsk geerl kan§ om te sgàren.. tlet pubLiek (bestaandè uit I ten-
À"r, en t hond)'kreeg de kriebèlq in de keel tàen Quick een penalty mee kreeg.
llaar gelukki6 stompte Ronald Sei6enhenegour'/en de hal weg. Lens wist'in tle
2Oe minuut aóor.een doelpunt íail t'lim Klunen 4-1 te rnaken. -In de Laatste '

r,rinuten waren het an6stige nninuten voor Quick want ze werden hevig onder -
druk gezet. l,eirs'f+ (Junioren) staat öp de eerste plaats met,12 punten uit
o wedËtriiaen en een doelgenidrléIde van..40-6. 

.

Geschreveritloor,ItonaItl,IJaan,l'lartienen'}lona}d.-'

P ROGRirltlË§A PUPILLEN IJN \lELPtsN.
PupiIIen
Zaterdas 25 okt. 1975

Zondag 26 okt. 1975, -,:,,
12.45 -uur lÍilhelàuè -'LenÉ 4'

l/ELPEN
Zaterdas 25 okt. 1975

11 .3O uur 'Í,ens :1 i ' - Viedenburch 1
11.30 uur 'Ldakkwartier '2- LenÈ 2 .'

- 
': i'.

NFSCHRIJVEN:
§chrif teli.ik: I,iinstens 10 d

AFKEU}TINGEN : IJi
thuiswedstrijd
van Lens 8112
den op ons vel
telefonisch wo
ochtend tel. 66 13 14 Klubgebouri'.

l{egens herhaald niet-opkonen wordt
-,2 opgestelil: L.v.Leeuwen. / rt,+/

- Lcns 1 Pr.Irène §portpark
- Duno 1 V2

- Quick 3 Vg

- Lene 5 , ifercsteinlaan

Viestvlietweg

11.30
72. t5
72.75
11.30
10.o0

uur
uur
uur
uur
uur

Rijs;ijk 1
Lens 2
Lens .3-Lens 4 -

Gona 3 .., :

p§!ggiÉg!, Vriida6avond tussen 18.0O en 18 -45 uur (uitsluiténd in
' dringende gevallen) bij L.Koning TeI. 39 17 47.

In noodgevallén irunnen cle"pupillen en welpen íog op zaterdagochtend Àf-
bellen. TeI. 66 13 14 KlubSebouw vrageli naar L. Köning

j slechtc ne ers omstand i5hetlen ZIE i.I'KEUHII'IGSLIJST. Voor de
ón nroet juniorcnlijst worden geraadpleegd. Zijn tle wedstrijden
en 13 goedgel(eurdr dan Saan ook de pupillen en Helpen wetlstrij-
tl aloor. Uitsluitend voor de uitwedstriiden rla6 in dat 5eva1
rden 5einforntccrrl of hun wedstrijden door6aan en wel zaterdag-

v1
Jansoniusstraat

agen tevoren bij dhr. J.C.Hop Dr.v.ll;ooklaan 317
Ili j swi jk

de volgende speler dit seizoen niet
/"1..o,o7 

7r 
l ,, ,"J

Ineer



OPSTELLINGEN:

Lens P 1

G. Verhaar,
ll.I(oelemij,
Sanenkonrst:

I'1. v. d. Lans r .,E..Valq4tint \.
J.Odenkirche4, l.lÍeenskcrk,
Samenkomst : . {Q.45 uur Le-ns

LcnsP2.... .; ..

I.I{affar'" R.. de I(roon, R.Kanis, V.Yecnnanr P.v.l.iarenr M.v.idrichcrurJ.v.d.Hoff
C. iloefna6el, li.IloelhodrvdÈ, C..icrgrnans ..,,: : :
Sanenkorrrst:,11.45 uqr Lens L/eiders3 Martir\ Reuver en H.[(affa

IJenS P ó
El-offi6r,. E.Djojooetönro, Lt.ilon, 

.

D. v. iii j 1, [.v.[Íelzen, B.l-triessen,
Éianenkomst: 11.45 udr Lens

Lens P 4
Ï-Ïia-ttens , E. ÀssenÈerg i E. v. Santcn , P. ilintl ,
II.v.lteeuwijk, H.Zock, lt.Han, l.l,tioIlenan 

1

Samenkomst: 11.00 uur Lens Leider:
{Samenkomst zondag 11.45 uur)

de. Jcn6, it.Groen, i!.v.d.Hoekt !I.CoIpp, Lrv.Rijnr ..

Il.Eykelhof ,, .!. Pronk
Leider: Hans Zoun ,.: I

:r::. r.

ti.,fr. d. iJoogaard r .A. Frankent
II.v.(l.liallen, .A..l4aqs, \i.Schobbe.,
I'r.4ns Disseldorp . . ,. .,.

it.Soebarta, il, Verboonn, J. !JoIf f ,

Jan v. Gastel

[1.
i.

àe.'0,:inter,
t,ass€.rElan,

Le ider:

Lens P 5
lÍ. v.Vcen, F.v. d.Uerg, A.v.iJlitterswi jk, I,í. Hiircksen r I4.v.Houdt t
L.Scheltinga, lt.!'Jannee, P.()uaad6ras r Il.Hàf f nert A.v. d.lloeven
Samenkoirst: 9"15 uur Lens Leider: I(ees Echenkels

.ír . Koks,8. JaBer r

Lens trí 1
l,t.Saarloos, H.v.VeIzen, !l.Hoos, ll.Lentze, I'l.Zaalberg, E.AmnerlaanrlJ.HuIskert
.I. tíasserman , A.I[uiper, í.Tjin-Asjoe, J.v.d.SpieBeI
Sanenkomst: 11.00 uur Lens Leiderl Ton rs-Gravendijk

Lens 11 2
F.Claus, ít. v. tl. Soo6aardt, k.v:d.Heijden, R. Dekker, J. Riemen,
E. Coret, J.v.Kester, I,l. de Haas, lt. Lentz. À.!'rankenrH.Vreeswijk
10.45 uur Lens Leider: Peter van iti jn

Lens -lI 3
VRIJ!t!!!!
ll.Ham zie P 4, l,l.ttollenan zie P4, il.Lentz zíe ll 2, lI.v.íf.Hoeven zie P 5,
A.Irranken zíe 1l 2, ll.Vrecswijk zíe ll 2.

RliSPl-LensP41-1

In een leuke en spannende wetlstrijd heeft Pup. 4 haar eerste punt behaald.
Voor rust vas Iu-iS sterker en kree6 veel kansen r Iraar onze verdealiging vrag
echter zeer solide, waarbij de keepcr een goede rol vertolltte. Na de rust ging
Lens zeer sterk in de aanval, naar kwam door een counter van RA§ ongelukkiger-
wijs nret 1-O achter.
Toch ging Lens goetl door, wat resulteerde in een aantal corners. In de laatste
ririnuten nant Fierre [?ind een corner die Soed voorkwan: na veel geharret+ar was
het tenslotte llonnie Verboon dic keihard in de hoek schoot' 1-1.
Jon6ens 6oed gevoetbald, we wachten op neer punten. Succes!

11.

John Lltcna



iíedstr i i dverslan Pupillen 5 Quick

Itindelijk heeft ons raagste pupillenerftar weer eens.tweé puntèn.binnen-
gesleept. Dót ging echter: niet aI te 6ienrakkeli jk" Vooral omdat onze te-
6enstanders bijna allemaat een kop groter waren als de Lens-Boys, moester door ons extra hard geruerkt worden. irangcnoedigd door een nog steecls _.,te klein aanta.tr. toeschourrrórd, vrerd er,in.de eerste helft gevochien onn elke
meter grondi Ueze rrtactiekrr bleek zeer succesvol te zijn, want,wè.kondèn
net een 1;O.voorsprong dè rust ingaan.
Na'de pauze kregen onze jongens echter een zware inzinking, die dan ook
resurteerde in ecn te6endoelpunt. Hierdoor r*errlen de Lens-ijoys echter weer-
wakker geschud'en zetten zij,zich weer voor de.volle 1OO%, in.
Deze.inzet.rrerd bekroond'netncen.nooi doelpunt. Deze vodr.sirrong werd,goed
door onze jongens verdedisd en 2-l:wa6 dan ook de einduitslag.
Doodnoe, naar tevreden lar,ranen de jongens het veld af.
a.s. zaterdag speert pupillen 5 onr 1o.oo uur uit te6en,Gona. redereen die
leuk voetbal .wil ziènr,lian ik aanraden on clan te konen.kijk"rr..

I(ees Schenkels.

72.

t
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49e Jaar an I okt. 1975

.D E LENSREVUI1
van de Voetbalve g. LeniR en Snel

(9v- oo od- iJo o0 o0 0o 0o uo
co
OO OFFICIDLE }IEDIiDDLINGEN
00:
00 00 co o0 00 00 00 00 00

In Ijallotagq:

. F.orvin

. Korvin

.J. Duch

.r':t
0-6-1964 Gietenstr.àat ?2 'Den Haag
0-6-1964 Gietcnstraat ?2 Den Haa5,
au 16-12-tr95o De lJrink 924 lren Haag

663703
233247

De 3-O nederlaag tegen het hoogge--
plaatste Xerxes zou doen verrnoeden
dat de Rotterdamners eentÍmakkierr aan
LENS. hebbeí gehad. Niets is echter - '
minde!' waar. LDNS speelde een prima
rÍédstrijd.'Xeíxes moest na de snelle
tipeninfstreffèr het initiatief lan6
aan LENS laten. Ons middenveldt waar-
in na lange tijd Jan Englebert ope-
reerde'r'ltree8 vooral in de loop van
de èerste.helft meer'5reep op het
spel . Kansen orn de gelijknaker te
scoren kwamen er ool(. Ilarry v.d.Wilk
had echter Bëèn Beluk. Nb rust wist:
LIJNS de Xerxanen aanvanlielijk vted.er-

, ., 1.,
Het tweede ie niet te verslaan! Deze
conclusie nogen lr,e nu na 7 kledstriiden ..--

. wel"stellén. IJijzonder guneti6 is
,ddar.bii; dat de concuÉentie punten
blijft verspeJ.en. Won het tweede zelf.
de lar3ti6e uitríedstriid tegen ITKDEO 2t
.zó verfoor IIHC 3 nret nnaàr liefst 3-O
van Spoorrvijk 2r VUC 3 klom daardoor
en door de 4-0 overwinning op DBn Hoorn.-
:op naar de trÍeede plaats" Voor a.Bo
'zonda6 staat er'voor Letrs 2 een ware
krachtmetin6 op het programna. Ilet

Papendrecht
Xerxes
Gouda
lililhe lrnus
Neptunus
UI . Zwart
HOV
Eitofl
CoaI
DHS
HION
DHL
Zwi jndreoht
LDNS

7-5-2-0-72
7-4-3-O-'t7
? -2-5-O- I
7-3-3-1- I
7-3-2-2- A
? -2-3-2- 7
7-2-3-2- 7
7-3-7-3- 7
7-1-3-3- 5
?-o-5-2- 5.
?;7-3-3-5'
7-7-3-3- 5
7,7-2-4- 4
7-t-2:-4-'4'

7 -5-2-tJ-t2
7-4-1-2- I
6-4-0-2- B
6-3-7-2- 7.

6-2-2-2- 6
6-3-0-3-'6
7 -2-2-3:t 6
6-1-J-2- 5
6-1-3-2- 5
7 -7-Z-4- 4.
()-O-2-4- Z

.-. ,l-' '

o000u0000

10-6
74-3
'6-4

6-4
?-6

11-6
10- 11
6- 10
7-A
8- 10

' ,5-B

9- 13
5-72
5- 13

16-3
13-6
8-0

11-6
B-9
Bj9
't)-. t2
9-9
J-ö
,5-.8

5-14

oo
q0
oo
oo
00

Te I.
TeI.

a9

g,2
ate
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,,- 153 R.Deekes naar Vèrmecrlaan 38 Scherpenzcel

Geflatteerde Nederlaa Lens 1

on in een ijzeren .grecpi,te: houden. Cok nu t+eer tnochten we hopen op de 6elijk-
Ícakerr maan iJert Jlans',.Hariy r'.d. !ïilk en lÍin Keetnan zagen hun poSingen op
het nippertje verijdeld. Peter de .Ion6h moeËt intussen wègens een geblesseer-
de voet vervangen worden door Hans Jung. Na 25 nrinuten maakte Xerxes er' 2-O
van via een daveren:i1è' af'stànclssch ot, ' DÍt beteli-ende de beslissing. Iiort voor
tijd werd het nog 3-0. Het door LENS vertoondc spel en'de prinra inzet recht:'
vaardigen het vórtrrlurvcn in beter uitslagen, Bijvoorbeeld aanstaande zondag
in tle lastige uitrvedstri jh tcgen iJlaur* 7,r'rart. -." ' :

Lens 2
VUC 3
DHC 3
Uestlandia 2
Postiluiven I
Spoorwijk 2
Den Hoorn 2,
RVC 4
Yelo 2
IIKDEC 2
Naaldwijk 2

tr+eede moet n.l. naar VUC 3. De redaktie voorspeltr tlot het tweede ook na
Lontlag nog ongeslagen is. Veriler stàat er o1: hcr; pro8ram: DHG 3-De Postduivenz
ïIestlandia 2 - Velo2 en Naaldfrijk 2 - Spoorwijk 2.

1..
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Vred_qnbur_ch. {
It3S 3
Vios 2
Tocil 2
Vcrburch 2
l?estlandia 3
Lens 3
Vuc 4
Schiebroek
VCíJ 3
Schereningen 2
H:'.1legersberg 2

?-§:-1-.X-11. 13:s
7..5-7-t-tL
7-5-O-2- 10

.i !'. . : - -1.?:*: 2':a= 1!!.
7-4-0-3- B
7 -2-4-7- B
7-3-7-3- 7
?-2-2-3- 6
?-2-7-4- ö
?-7-3-3- 5
7-1-1-5- 3
7-0-1-6- 1

23-8
?.4-12
. .1,!-?'
74-12
10- 10

$- 13
72-79
7t-74
8- 12
B- 16
5-77

H et . {q 1 dc I i Jkt.:,o_4s,,"t o l.grS I-,. y-aF,_.p I ag_"
Met 7-1 werden zij van het veld ge-
veegd door.Verburch 2. Daar het der-
de. ft1c.[.w.9-1! ]yaali-. §pelgr§.. n9..e! -q{§!+ap_ ._

aan Lens 1 en 2, zal tlat indirekt ge-
vol6 hebben gehad aan deze zware ne-
derlaa6. De redahtie is daaron tlan
ook van nening'C:rt een herstel niet
Iang op.zich zat laten'.wachten. .,;.' '

Zondag speelt het derde de thuis-
liredstri jd te6en de:.reservisten van'
Vios. lindere Hedstrijden zi jn:
Verburch 2 - Vuc 4, 'IOGU 2 - . :..:l ..,.
Scheveningen 2 en de grote rrtoppertl
'in d.eze'dfdeling. is'. HJS3 r'-Vrè'rlenburch 2.

'r ::':; 
" i ':':'''- l

ssssss6sssss6sssssssssssssssssssssssss§
ss ss
ss OVDRZICHT STANDEN LMS 4 t/rn 13 ss;ss§SssÈssss
§6 65
§6 S 6 S 6S SSS SS SS S6 S S S§ g S S S S S S66 6 S S SS SSSS S

Lens 4
E1lecI[ in oe .nobratrasse,. .i dàat .het ',ian"i.., redeli j_k. Na ? c'oriipot it i ewed-
strijden,hqpben zij cvcnàoveIe punterr. .iiij ,staan op"dc ne5enàà plaats"
.Lcns b
5ÏTEttar spàctt
r)iet zo be6t. Het
ecn elfde 'en' voor.,.
Lens 6
Is onze eerste tlr
achtste plàats op
Lens 7 :j r.
Is de tweetle en I
1o punteri , ni . O'ro"

in de
eifta

Iaàt,st

.1stè klaésc, cn doet (hct noet Ggzc8g worden) het
I hceÍ! 3 punten.pa 7 wcdstrijden.cn dit betekent
ePlqalF, , i , -.,,-.. .

-.' :r :, 'i
Iàsseí; 5 punten,.Lit.'6 wedstrijtlen !n dàardoor een
npgt it i c laddcr., .5ét.,resultaàt .tot nI. log. . .

tweede hlasser.,Het zevende.doet het..pijzoncler 6oetl_.
dcp lcvert {+.n,,.qot een tweede plaatp op,.. -

eede h
de co

aatetó
dstrij

Lens B
rsÏ6lle ÈiasËen. i
e If taI I eË. "ijétte_tt .
Houdt stand. hereÈ !

10

lrest resultaat. . . ..: ; ,.. :...:

_!enE.-_1.1,, 1..,:. i .t: .:

Zetelt op de; zcvende plaats, In de
Het result4,at...na 7. wedstr.ijden i-s
Lcns 12 .,
uiT-cfftaf.' doet yen*oedl po[in6cn
hlas te- b5engen.. Zàven gespeelde w

-nlaats ig,,Iel. resultaat,tot nu toe
Lens 13 ..

Is ook aI. een zesde klasser. ljit e
plaats. 1-_. puní, na 0. wedstrijden is

, ,: li: ;:)it elftal. staat,hqt. hoqgs! 6enoteerd
In ? rycilstri j.rlcn liceÍt n.en:.n9g niet 6

...,.' j; ..t,, l''r',1..

pgk bi:zondcr gogd. Éri pirn
Itaat Ievcrt een derde plaatii

qa
.en

t. onze H.V.I
punt yérs1l.geId.

Lcns I
Is ook een Cerd.e
zrJ DrJeen ln /

Speelt in de vierde l:las
Itren achtste plaats - van

tloet heten. klasscr,
wedstriidö Dit resu

t
s

en. schopten
9P' ,. :Lens

n.,

nh
er

,'uft rro' z' *öaqti.i3.,l"r, l;;iechil'r "vier' printen.
0 verenigiiigen'- is dan oóh ee'n nÍét aI te

,.'.:
ze vierde. Itlas zijn ook maar 10.,elftalIen.
dan. oql( rrpasrr 0 punten. . ., .

onr- nö!, twaalfde cinoeli;lí-èen-è in dc vijf tle
cdstrijdenr 1O vinstpuntcn en een tl{ecde

1.."
"i. -.: .. 'l.-Iftal stàat oo ecn tiende en laatste

hct Xesultaat.
AVDRDCIIiS

e
d

Dg.pesuitaten vah afgelopen zondag-zijn. in tlit orr,:rËicht' niet o'pg'e,nomen.P"S
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14"OO
10.o0
14 "OO
12"OC
!2.4ö
10 "oo
11.30
14.00
10 .00
10 "oc
12.OO
15. 15
12 

"OO

uur 3laurs Zwart, 1,

uui VUC 3' " ,, ,

uur Lens 3
uuf rl,en§ 4..
uur OSC 2
uur Lens 6. :. -.
uur ..'I,.cns 7 |

uur Lens B
uur Valkeniers 4.. .

'ÍUn yjdn§ 10 _t, ',

uur' ODij 6" ' ..r. .

uur Zr+art Illauw 8
uur Lens 13

L-.

Len§ 1 ' ":, ',, .,"

Iëns 2 . , ;':,
Vios" 2 i,,

ïoiegide. 2
Lens ,5, -
j)oétdu iven. S
Fiainingo t s 3
Rijsrrijk 6
Lens g

G»S 5
Lons 11 . .. l
Lens 12
Velo 15

Dr. v. Mansvcldkade'if t.naar
l0ciire Loo lla,riahoevo.
.v1 G1
vl G1
VIamen
.v?. ct
'v3. G2
v2 Ge

Ilariahoeye

Jllulder
ENoordam
OVIlergen
Th .l{anp
JVissert.
LIíeimar l'
Jllaret
PKok
Jilraakhuis
NGoedhart
ÀBeek
,tx:(xxri xri

L.
L
bu
L-

L
L
KI

7/3
2/4
r8
7/3
7/3
t/3

Lànge eir,/e8,Rijswi.jk ":'
V.3. G?, I;2/4 . : .

Àlbardastraat
Ki j kdir insestraat
v2 c?. L 2/4 A Danning

speler Sen. 12

Samenkomst:
Lens 5
Lens g

UitsIa6en:

Xerxes 1
HKDITO 2,..
Lens 3

Lens 4
§icheveningen È
Lens 6
DHL 6 .:

Afschri jven :
Vri j dagavond

--§ni z '"':4-t'- Leirs'5 . 3-o
.,- [rqnenbqrg 4 X-O
- Lens ? - 0-3

. A.iranning naar: Sen.
11^ hóepeir;- ".. . .' :.

11.45 uur trIubgeb. Lens 12 14.15 uur líIubgeb,quw
O9.OO uur Klub6eb. Lens 11 11.O0 uur Klub[e'oàuw

Voor de thu i swe dstri j den.. half uur voor de.weàstrijd
li, l

Lens
Lens
Verbu

3-O
o-1-
7-7

1
2
r6

Lens I '

Lensg'.
ltijqqijk. T

Lens 11
vyP I
Nivo - 7

':DtÍo4 2-2:.
- Texas/DHLI 6- í.
: Lens 10

l

lTaar iÉ forniulier?
- Nivo 6 2-Oj Lens 12 O-1
- Lens 73 : .- 4-2

18;45 - 19.30 uur bi3 J.tJlÍàssen TeIl'G8 6s 11
.-' r, r!'O'psteIlin8en :

Als vori6e veek.
0"Lortekaas naar Sen. 5
J" I{uijters naar 12 en

Zaal-voetbal:

13 is scheidsiéchter

Programma 2e kI Il
Dinsdag 4 no\'. 1975' Die Haghe - Lens Sporthal Duinlàan Sóhr. Hr';Dekker .

Ti j dw.Th. ilruyniks -'-
Veilin6homplex Noord Poeldijk
DÍnsdaB 11 nov. 1975 Dalco 1 - Lens 1 21.00 uur Schr. P: ffoirrrt."Son

' Ti j drv. J.v.ileusekomOpstelling: A.Hoekr G.v.d.KIey, ll.Osser À.Tinnebroek, A.Verbarehdse,
F "v. d. iJerg, lí.ÈíicheIs.
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Llardienst:
za-ï6ftà[-r-tt-, zs rih5..;, Hoppenbrouwert F.. dc Kok

.dhr. Sandifort, nevr.. Ricmen, Jos Keetnan
Tinus, Paula, ilar j a; itini
lI. Michels, nevr.v.Sàntcn, xilevr.llergenhè-
negouwen! Linda.
tlhr. Iioppenbrouwer, nevr: Riemen
heer cn mevr. Sàndifort, Fr"Ilisseldorp,
Ànneke
Iinus, heer en nevr. v.d. Hoek :

Fr. §traathof, Eric Landman, Linàa, dhr,;Bom
mevr.v.Doorn, nevr.v.[iantenrmevr.'lJergeri-
henegouwcn. " :

elijke'Íbrnicuvaà l,eís-ievue bij U en

a6avond wecr heel r+at te doen had.
Ha-Ha en IJ.J. er nu wee.r een F" is

, .. 1., . ILrt.
bij de Lensrevue een lijstje moeten

..,:'
JANUS en AVDIdICIITS

'.iorrd,a8 ''2;7! |?5

9i3O -13.00,.uur
13.OO -1B.OO uur
9.30 -13.0! uur

13.O0 -18"00 uur

n 2 r 2 2 2.r 1C n19Cr.> 0.rO.'

?? V/IST U T,J\T ?? ?2???????2?2????
nq c.)
.r r 2 2 c 2 2q 1j or> o.t.»t> c.r2

- ll'.C. Dèn Hàa6 nog nièt klaar is met trl,ilNSrr. I
- De redaktionele íjoedkeurin6 deze wcelc gaat naar Lens 2 (Senioren)
- 'Iheo qan Hijn ons een bedankbricfje heeft gcschreven. Dit voor de be-

langstelling tlie betoond is nadat Ïheo was opgenomen in.het oogziekenhuis.5
- A 1 z;iterda5 zijnièerste punt verloor. Söhantle! ,

- rtlensrr 'Ce i,óolsà .ispeler Irlirx héeft geto.dht, zou ei^ <lan. toch betaald worden?
- Lens 1 zondag Blauw. Zvart.6aat ïershan.'
- Lens E, 1 zaterdag zijn celste punt behaalde. Uitstekendl
- Senioron 12 een sihc idsre cht crscurèus gaàt vol6en. Goed voorbeeld doet

zaterda6 ''B-1i- i ?5 9.30 -13,o(). uur
13.00 -18.00 uur

Zonda6 9-11-r75 9.30- í.3. O0 uur
13.O0 -1B.OO uur

oeal volgen ! ? ?'? " -: -
e redaktie hooptr dat de gedeelt
IK in de snaalc za} vallen.
e strafkor,rniss i e afgelopen naand
a averechts, SIlt, POL en Janus,
esignaleerd als schrijvend LenSL
Is het zo doorgaat vij voortaan
ijvoegen wie aI deze liedcn zijn
de groeten krijgt von

.:.l . r:.

§chijngevecht ?
of echt ?

s
-l)

-D
-N

-A
b

-U

l/e ontmoeten de laatste tijd in
Als 6arnering van. ons wekelijks
Een puntig pengeschri j f
Hat heeft dit om het tijf?. .

En ntÀeen zehere Focus
l'íet heel wat hocus-pocus
Zich ook in dc arena hccft gcwaa6d
Voelt Troubadour zich uitgedaagd.

de Lensrevue
sportmcnu

Zie verder pa6. 5

4.

:' -.,'Ik ben door deze vraag gevansen..., ,

I,iaar ik vrees, dii ih bi j lange
Ha het antwoord no6 nict weet
IIoe zeer ik er Ínijn bcst voor deed.



I.let strak Ee6parinèn,. int.eress'e richt..,hi j zijn, kijktoestel ... i ;, .:

0pdeuitgebarstenLens-lJar-3ierdrinkers-IÈeI.......
:, rÍ i! t: .1.': i . .: ;: .., '

Trvee welhekende onbekende initialen ... .'.'

VIie gen :met kririte' "steko I ige vcrltolen .. ,. i : i . .. ., .,

I}1kaarvan.week!:tot,:l,Jeekinhet,liaar.
En Ík.'v:iëeÀ: welalra venmoorden zij elköar. .' ;,

Van dure r*oo"rderi staeln de bladen. stijf .

Van ons niiest toch vrcdi6 Lensncvuebedri j f ,
, :,-

l,laar Eods'bij,het .vofgen van dit letterlijk Bevecht

Dn ini jn twÍÍfel r*cid.:aan de vre.ag verbondèn
Van oli jke bafr an,,Jo6 ,,1 ttZo, hebberi de .heren elkaai gevonden?l 't

+,.

Zij }achten slechts eh bli jkbaar:.- raet heel veel plezier
I,roostten zij en dronken een Soed 6las bier.
[Ías dit het wegdrinhen vtn cen zvraar verdriet?
fk denk van niet, ik 6eloof hct niet, naar nog ryeet ik het niet.

Toch zag ik zondag dtcen de tribune kiezen
En liep drander aan diovcrzij te kniezen.
Dus toch onenighe id?
Ho, hoii:'(lat is te gaurtt gezeitl!

rEenstenmig toch treurden zÍj on dit ene ding:
Dat Hu=H<iur s tri'eède .Irofetic noiJ riiet i
Ik kies geeri partij :'nij.isihet om. het
Ha-Ha; Iiu-Hou;}.J.;p.j.r lang nogen zij

n ve.r:vulling ging ,

evin. ,

Ieven! r

++EnkeIe intoressante cijfcrs'uit hct SaariersIa6-vai dè'H.V.IJ. otei het
scizoen 797'4/5. De..zondag ( HyU ) . 

'seniorèn-speelden in totaal- ??47 wàdstrijdén;
dit was ondahks de slechte weers onstandighe ilen bijnà geliJk'aan'hèt aantal '
r+erlstri jden in trËt 'èeizoin' tg?3/4'. Lle';uiioren ooË""nïog"i "f..rà." ,uo"" :

IÍefst 2181 nincló rlrcclstri jtlen. dan in .Èet seizoen 7g?3/4, ófríeI'635b. Het
aantal geregistreördc.Ibden van dc IlV stee6 van 50951 in fS?3/4 naaï 5729A
nu, derhalve eén toeharne'van 347, waarbij opvalt itat het àantal sehióren-
Ieden stee5 met 530, terwijl het. aantal juniorbn rlaalde nèt 462 toi':14665. '

ll"a..uilgl .r)ur)il1en en welpen "1u"q T"1 2?e tot -?QO7: . .. .l{oot: Ik,vinrl het niet zo Írcend, tlat het aantal'junigren is teru6gelbpen,
als ncn bedànht, dat deze'categoric in het seizóeh 79?4/5 zoveel'nninder r{ed- '
strijden heeft rro6en_ èpclcn cn toch nàtïiurlijk àö vblle cbntributie lroest
bli jven L:ctalen. .' .'. :

++Na lezinfu van hct jlarvcrslag hunneii wÍj tonstateieir, dat het net aI in de
if dc I i ng.,Lles-t is. nr:egèvallgn. lie ÀÍdelihg l)on llaag heeft eain goede naam' bij
do I(NVI!,.. waar wij.lerecht trots op zijn. Die Coede naam danken wij aah de'
goedc organisàtie",' {ió,.all.een tot stand kon konen, dank zij ale medewerking .'
van een gro.ot leger. 4aglil.Iq?cn. Sportvrienden en vriendinneh'uit de c1ubs, '
wÍer ambIt.|g het-is p"l, !"ot"cn 'sirortieve pret tà gunnen. Den"uiterst' Ioffe-
lijk strcvln'en uij v'ei.dienen tlnn ook de itantr l,ànYons'àiro"aàr, aldus ' 'l
Itart Hoocduin. -:.i': i: : ' ; I

Noot: ToËir f eu-ii ait,. ,ecls te horcn narnens .de 6rote bond. Ik breng <lan oók dezc
dank graag ovci ,qp.n' U allen, die in welke funktie dan ook .uw stdentje bij-
droeg cn no6 stceds bijdraagt.

+++++V00lt U".GITLUZEN. fN VOETIJAL TJDST++++*'

Zie verder 1:ag. G

f
O.

r TROUIIAIJOUR.



++Uij de openin8 van het nicuwe komplex werdden het bestuur van Texae/UHD
vele cadeaux aangeboden. Eierönden,rwas'ook een kleuren'TV, aangeboden ddor ..., ', ,

de trainer en de selectiegroep. i'. ... '..: i'... .; i --' ,' .: ,..
Noot: Dat is dan weer andere koek in deze tijd nct verhaLen over clubs die
hrrn spelers zouden betalen. .:
++In een artikeltje besteedt Henk v.d.iÍerff aandacht aan de vele publikatiee, r

die sinds enkele weken verschijnen over veronderste lde ' bèta} in6en aan amar-
teurs. ItVoetbaf llest zweeg tot nu toe. over dit ondeplerp in alle talen. líaaron?
iíij zwegen orndat we niets met zckcrheid weten. Ilet vernoedens en verdacht-
nakingen kunnen we nanelijk nicts beginnen. llij izoeken naar féiten die be-.
wezen kunnen worden. En die hebben we no6 nergens'kunnen vinden. Dvenmin als
dat bestuurslid van de KNV! en cvennin als dat weekblad en dio dagblatlen.
Zolan6 we on6 op vertnoedens en hoosaartlige géruchten dienen te baseren, dachten
we onze mond te Íroeten houden , aldus Hanlil van der l,erff . .: ,.i i:
Noot: HeIe $rijze woorden, Heer van der lJer.ff , welke eni6e haa6se dagbladen.,; ..
in hun zak kunnen steken., en,'i§óirnige Lensletlen ook, die: zo Biaa6 in dit spel
der (ver) gissingen willen needoen.

++++++++++++++++++

++ F O C U S +++++++++++++++++++++
++ ++
++++++++++++++++++

n.

er

n

.tr

d

++ Volgens de Haagsche Courant zou de coach van Lens 1 §enioren; beseerd hebbe
dat het hen een zorg zal zijn wat de supporters doen. I4eent die coach dat
nu werkelijk? Natuurlijk, supporters kunhen dàelpunten naken (nee toch)., ,:,
llaar door hun enthousiasme kridnen zc'tle.speleia líel tlusdaíig ,begeesteren dat.;
toch doelpunten r+orden 6emaakt. Onze coach.na6 de supporters wel eens. wat,
neer in ere houden. ++ POL heeft de Eeachtè,?.J.. vorige week danig.onder-
schqt. Zijn tweede 'aanvali op L.iiNS-profeet Ha-Ha was wel doeltreffend. POL
had dus helemaal niet hoeven invallen. ++ Onze SIK blijkt op vakantie in
Valkenburg gerrecst te zijn" Hij is zeker op' bezo-e_k- geyc-g_qt. bij zijn klim-

. geit op de Cau',:erg..,,r-a liankzi j de -aktivitpiten van la.J. iÀ, ei teininste 6éir
punt uit tl.e 'rondvràig 

, gp d9 qige,rngle ygrga9eTin6 .aaà ' de o,penbàarlie irl ' pri js
gegeven.' Zieke.nbroetlel ,,P.J: ihe.ef t-..geiuk5ig. niet niet zi jn .werkzaanhederi Be-r' wacht tottlat,,de notulen gepriUli'ceera. zu'llen vlorden. Hultlé. .++ POL is bli j ' 

,dat hi j nie-t in ,01 speeli.- illi jkeis c.g.q ii,ltqirticrir+'in" de .vorigè Lensrer4ue' '
bestaat dÍ.t- el-fta1. uit qeini6 goede voetbàIl,9i's, die te tèinig 'fy6i eke
resultaten Èogken, .te.weinin,.techniek.heb5en en als Io§ zand aaii'elkaai
hangen. Het'zar 3à aagg gedËBfl.,vorden. Niettenin is'cr nög thoop 'vodr rleze
povere voetbalstakkers : Zc hebbqn een,qoëdè tiainer. ÀfgéIopén zaterda6 i
wisten zc ze1fs,.hun. sc4ste konpètitiepiirit,biànen te haleir. ++ D6n àe jongens
van C1. Allenaq1 6oede .v-oqtpallcrs, volgcne helzel{de intervieuwl voetballere
tlie het public\ ook nog.rvat..te.bóeden hepbeq.:.ZoaIS afgèlopen zatertlàg bij-
voorbeeld. Íoen lccd hct stórrórrteanr vari'Ö1''dó eerstè netlerlaag. Onze jcug-
dige toekor,rs! fr4ceg mgt,.G-0 klop..9elukhi6, trecft ook C1 een goede,tràiriei. .

++ Nu FOL. het, tg.ch qycr jeuSÍlelÍtalleir'heeft:.De heer I'. beÉIuit zijn gloed-
vorre ver!Íae 

"íí O. ir"ait.ija tli i fil1+i\-l,gls 'À3 . met de rïooràón: "jj..wàrrttretis bij A3 elË.e week' ccn r'"r.à..ii1i' ;l-.ae i+,ilsteà staat uij Ài nooit vanteirorè
vast....". fót. heefg opgener\t cqt.di,e'uitËÍag obk zcifs.'aöhteral.-niót tast
blijkt te.- staan.., Volgens vcrslaggévor F:'ltr*s.het 6-3, íraai volgens de offi-
ciclc uitslag"àri5st van dc iuÈó,q-P.. u"t'Éebben we nu, hËei. F.? HètrËeir ua'
slingerbacks u weer eèn logr gcdiaaid? ++ Rond on2e A-klass e- afdel in6 t gtg!
het tro.uwens van,de konmun ikaa.tp icsl po,.fniss e! . lle schrijvcr van.het A-klasse
ovcrzicht r,re }tlde;..]'orige rtreek .nict. ovef .Íitsle6en te beschihken (wegens ecn
technische storiíg). De uitÀla6en stóiràèii cóhter gewoon, bp de. gehruikclijlce
plaats.

Zie verder pag.' 7
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++ ook onze 'pen;in6i i.gq.t". heeft nu'zijn 'tseLektielt uel(tn.Icenaakt.. Ruim drie
clfta1len wàntjetalers-. l)ic sclektiegroeil is vol6éns POL' veel te grootJ Daar'
is nooit een hecht teen van te naken. ++.Ilij de wedstrijd Lens 1- llOV nani-
fcsteerden zich enkele nieut+e tlisc-jockeys. Gezegd noet worden dat ze hun
platendraai eri$-vak goeal verstontlen. Hun repertoire was echter'.om hor:endotrheid .

van te krijgen. Nou ja, alle begin is noeillijk. Piisschien kunnen ze tlc vol6en-
de keer hun repcrtoire wat neer op het eerste elftal afstemnen. Bijvoorbeeld met
trToe nou jongens de beuh erintr, of rrOld l,lacDonald had a farrn., of .lrHopr .hoPr-.-
hop rni jn paartlje, oi zolangihct nog kan) lrThe green green Erass of homerr.rl . . ..

Naar verluidt zou Jan- Dnglebert net zrn gezin naar Steenltergen verh[izen..De r

gestoffeerde appartenenten tvaren zeker uitverkocht. .++ Dit waÉ POLr6oeiendag.

---ZA VJilJl ir.iiT LOÍi[iE UPrlEiiiíINGIIN- -- -

-- Eo daar ben'ik veer. Veèrtien da§en vàkant.ie zijn snel om. Ik. ben:vöIkonen
uitgerust; en kan er ueer voor de volle hondeÍd procent..tegen aan. U heeft nii xlx
vast niet gernist nu Ha-Ha en P.J. hun persoonlijk duel in de Lensrevue heb-
ben uit6evochten i
-- De secretaris is toevnllig ook'. teru5..U kunt hem vana:f heden weer -op. de
behende uren voor dringentle zaken opbellen.
-- Zo langzanerhand begint de nicuwe redaktie onze Lensrevue een ander aan-
zien te gàven. Dr zijn vele plannen, die z9 nogelijk in tle loÖp vàn dit' sei-' -

zoen ten uitvoer zulien wortlèn gebracirt. pàt a-an cen nieur+e vorngeving- hiordt
aandacht besteed. Ik ben benicur+d wat er aIIenàaI gaat gebeurenJ I'iisschien;s
horcnvI.cdaa.r,tinnenkort.ietsóver.,...,-..
-- Onze- secletaris- haà.'no6 maa.r net zijn liiel.en.ge1icht of er wèrden zo maar
cnkele nieuwe konmissieÀ uit'de gron<l 6estinnpt-.'Zo hebben wii dan eiidelijk
rrecr cgn Kaka en zclfs een LOKb, die aah ëen uitbreiding'Van dc Sehiidsin-,
stallatie gaat werken" Ook hebben epkele leflen toegezegd, dat zij de cursus
scheidsrechter zulIen gaon, volgen.,.tfr-y'iaA:ilit aIlàrnaal optirnistische 6eluideh.
-- Lens 4 (Jqn.) heeft eon litlraiie tïàÍ, zo 'ias ik de.voriSe Lensrevue.
overi6ens een Ieuk idce on: e'àn' werlstrijaverÀtà'b'nu eens ií rijmvorn'te schrij-
ven. Maar weten tlc,.heren.nu nog nietr àat bij Lens in plaats van stotcn, het
uerkÍroord 'Ísïiet.nit r,root wortlei gebruikt? Voor" ik mij aanmeltl alÀ 'tair, wil ik
vel eerst wet-en o.f .de fàns'ook'in de l)iervreu8tle de1en.
-- l,let 13-1 verlieàen en dàn nog lachen'66t1. Hoe bcstaat hetr dat is om te 

-

huilen.

.ít.S. Uatertlag zal de "Iuisteravondrr plaats vinden-.. Het ,.I
on muziek te draaien die je niet dagelijks op dc radio h
wordt d.eze rnuzicl( afgervisseld r:ret het ,t Stef.e rrsl,ringwerkrl

vocht wat kwijt te raken en dc conditie op te viiZelen.
avonci er6 g;eslaagd t,as r verwachten rrre oolÍ . nu een §r-g Ue . o
op do juiste temperatuur zijn en de notli6e hartige hapje
in overq.loed geqsrveerd.. l.te lgqgongs.,prii! l?Í)l .f 1r:.: 

P."dgeenredqnom,ie.vriendin(nen),thuis,telE!.q..,.
De avond . b9,€1lt on 20.3Q utlr. : ,,i _. j .: , .. : .

SIK

i.. :,t...,.' : ...1.i1'. -.
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zie verder pag. I
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iet i.n qe .Ired.oeIinsoort. Natuurlijk
on het overtollige

.llangezien de Vbrige
!!(.ogS,!.. Het .bier .zol
s' wordeh- obk hu r,re'er

Iosgl .g" .a3t 1s 1.oc1

Tot lqïqraa6 l'
KaKa

' ..: ,,. t

LenB B1 - DHL D1 ..

. , Dn NIÉut s vAN HET JIJNroRIIlll'ItoNT 'ppppppPirplpp,,.
- '',.P8 '..,t 'PP

p,plpllppppp p p pp pp pr p p p p p p ppillp p pp 
P 

pp:

,, i,,
lla de negatieve kritiek van.vorige week heeft It1 afgelopen zaterdag zijn. tandcn
Iaten zien. ín cen nie! onaardigc wetlstrij.d hegf! L!1 zijn. eerste punt behoald.,
Iiard, r,rcrkentl en entjrous-iast spöIenà verraste tiet DHL nadat het eerst no8 1-O
achtcrgestaan had tloor'cën blundér van it.v.Loonl :'''
IIct elfta1 heeft zich einilelijk getlistandeórd van het stukje in 'tle' Ldriikrant.
Jongens 6a zo door !



iir te6enstellin6 tot ii1 liet C1 een behoorlijke steek yallen bij Bijswij.lr..
Ii:i; tril-lende khieeÉ bètradt rnen het velcl en kwani zodóende mot 6-O
;;;t;;';:;'j1r,,*1""=., "=,'''"' r'en I'::': 

l"t" :'t ""uq'"o:o'"Ïq mel 9:1l"nos r!-' I

. .t,.: 
:-

;'ti,i'
\roEÏlrrLvÀriIA"ilorril .lÀuus

Eon kreupelA1 krian zaterdag'terug '.'an Laakkwartier net slechts één punt op
aaii. i{aar . de , neningen van toeschouwers te horen had er neer in gezeten.:
Zat,ei:dag.de topper.tegen IJI{C.in Delft, er wordt iets verwacht.
íionsunent Dl.iO speelde 2-2 tegen l,lonster en GUA rvas vri j.

À2 heef'c zijnrevanche van de 1-1 tcgen Dcn Hoorn. Zaterdag ríerd de öde over-
r.rinning trehaald'"tegen rs=Gravenzandéi 6-1 o Lens 3. verspeelde tegen GDS een
punt 2..2 en /r4 velde HilS mct .7-O. .Lens À5 stelde teleur tegen .Vredenbur6 O-2,

:'-'.,'
Dc t:'oostprijs van afgelopen ueckend is voor Lens 7, het werd. door Gona.4 met
i3-1 r'an het veld gespeeld. Decd en geen keeper rnee? '. :

U:l.f,slagen 25là6 okt.' 1U75
"II;Íràése j

J,aok!:t'artier
Lcns 2
Lerc &
!rj!li ii
Lens 5

C"ii..l.a.ose: .

oirs't i ' '
§-Gi;avJnzanoe 2
.q.s.p..
its 2
:'edenburch 4..

Lens,'6
Gàna 4
Lens B
f,óns 9

Ri i-s1r
LefiS 2- ':.-IJenEi ó
Lens 4
Gona 3
ttiitreinud +

-»HL6
"-"Lens 7 '

j Die 'Haóhe '4
_: vrtlJ! !

- L,éfis io-'

'- Lens 7
'-t- Dunb '1

- Quick' 3 .

- Vrédenburch 4
- Lens C'- Lens'4 (Vr. )

1 ':'L
_t'

-G. ,- gt 
-t v

rijt
-K
-L

ö-o
6-1
2-2
?-o

1-1
13-1
1-10 ', j

8-q'"'0;2 Gr;r'i.II'i/.6. l: , ,t:

''.,.'' PupÍ 1Len j
ens 11 '

dàlikr.rarliér'7
icnenburg 4'.'
ens 14

- Vretlenburch 1'
- Lens 2 .

ii:;;ïEïE-ri -
'.tt:nÉ 72 .. ... .'
Le;rs 13 'l
HVV 10

ijk 1'6-

6:

o
t
ó

+

7-2
' oi:5 '

o-2
'0j4,
4-O
2-t

ilelpen:
Lens 1
Laakkwaz'tier 2

o-1
0-1

ïI'rrr]trrrrrrrrrSrlr!'!'r,rrrrrrrrrrrrrr.r
.ir

rr IIDACTIE 
' 
OP THE NEi.,ST0ltY.' DöEí' : irrírmrriírrrrrrr, ,-'i._. ."..,' .,-,:._.t:;rr r. i,.t , 1, -, rf,

rrl:'.ïrrrrrr:rrrrrrrrrrr-rrl'i:'rt'rrrrrrr: :. , ,r,.

.tiis exleitler' ,an e eir, aanïal èpeterÉ'van iret huidige B1 neen ik tc óoeten iea:
geren op tle rnijnsinzíens negatievc uitl'atingcn van de leiaerr/tràinèr óver'dit
àfttof in 'rthe ilelstci;yrt van aigetopcn r*eek. Het is naar'iniin'nnèhing oniriiËt
ze.lfs onverantrvoord ön' als lei tle r/tra iner, maar vooral alsrrpeda6oogrl der6elijke
uitspraken te doen j-n een j.rrte':vieuw yoor de Lensrcvue, die uiteraard.. ook door ,

de bet:'eÍfende 6Deler-s Eelczèn'i{ortlt, Het is voor iedere.trainer aantrckkelijk
en betrelrkelijl; ceni-outlig on mDt ecn. oantal gocrle voetballers (zoals vorig
;j.ra:) tc ryerkon, naaJ: het'bcl:alen '.'àn rosultaten net'ninàeie talenten zegt
yeak nneer over de werkelijhe'kwaliteiten van cen trainer/Ieidei. Ik geloof dan
oc:,: dat in dit geval Thco Bcdeeltelijk de hand ií eigen boezen noet steken en
ni-ct nlle schuld ou rrhet ma';eriaalrt noet schuivcn" Ik meen dat na het verbeteren
,.'lr he+. .nior.eei v'an. hct. éIfdai .(cqí' taak vqn'cen.téiaer) àe resultàten ih hèt
;cr ic:'d c'onpet itieïe:'I ciop' z,eker nigt zullcn ïiïbli5ven' eh ircns D.1 tlan ooh '
s;';e ikte e succes ice in ari tor,:eniid we,Jstïi jdchi 

. deit hèt k6n is afgelopen àa-
terdag rr,eJ .beueqeS (1e punt)" . ,..'-..., "-r, 

Cr!.,n. 
I -ir i. ,.

B"



81 story deel II (hopelijk eind)

'i

Janus heeft .naar aanleiding .van zijn stukje! over U1.ràIlerlei.l(rit:iëk ónder- ":-..i:,.:. r r
vonden, zowel.posÍtieif.als,ne6atief",.JanÉs hceft.niet de,bedoelin6?Bóhad:on:. ';.},.,. .

Il1 at te kraken, hij heeft allecn tle fbiten op papier gezet en dat kan hard. ..1

aankomen. Janus heeft geen hekel aan.. w.elts elft.it dan ook eh zekdr'niet.aàà Bï.; ;
waarin hij zelf een seizoen leuk heeft gevoetbald. Het was niet de bedoeling
on te katten. Janus is bl i j voor il1 met het bohaald punt op UHL. ca zo doorl t ::..._.-.-.

Janus
PltOGiUIMtilA JUNIOIiEN
Zoírl+drx 2 nov. 1975

1O"OO uur VVP - L,ens 3 zuiderparl(.

Zale414E .L qqr. 1975

,ó

I

15 
"OO

15 
"OO13.30

15"O0
13 .30
72.75
15..00
13.30
13.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

DHC 1
Lens 2
HHSH 3
Lens 5
Lens 6 ( 81)
8I,IT 3
Lens Q r.:,' :

Lens 9
Èiarathon 2

- Lens 1

- Naalthrijk 2"'
- Lens 4
- vuc 5,. .,

-hdo7
- Lens 7
- l(ranénburg
- Ado 1i .r' "- Lens 1O.

Lens 11 (C1)
Qrtij 5
Rijswijk 13
LenÈ 14

ilrlsserskatle, DeIf1, ..r .t. :. :
v1
Vrederustlaan
v2', ' ..."i.:
v1
Henge I olaan

':V3 ,
! v'o'.r ' .,
' Oostbrsportpark 'ld 

I naarseweg-lJaaIs-
dorperlaan te llassenaar)
v.Tuyllsportpark Zoeterrneer
v-2 ., -:. ..,,.1i.,..

13.30
13.30
L2.15
72"t5

uur DSO 12
uur Lens 12 1

uun Lens 13
uur Quick 16

:t:!. -

Afschri v].n en3

Telefonisch:

. .de isav.Lohnanlaan ...
;

'l
',, ,.i',i

Schrifteliik: ninstens l0rrda8en tevoren bij dhr, J.C.Hop Dr.r'.Mooklaan 317
Ili j slfijk

Vrijdagavond tussen 18.00:en, 18J45 uur (uÍtsluitcn<l in drin-
5endc gevallen) voor:

A-lrlassers bij dhr. It. ijecker 'fel. 55 94 77 (Lens 7 t/n 5)
D en C klassers bij dhr. !1. líouryenhoven . ;:TeI. i29 19 91 (Lens 6 t/n 14)'
In noodgevallen kunnen de junioren no6 op zaterdagochtend tusscn 10.30 en
11"OO uur afbellen bij dhr. .I.C. Hop ïeI. 94 41 59 ,.: . :: , ., :

^fkeuringen: 
I rl:::' 'f i ' '' ; t .i " :. ': '

De junioren noeten bij slechte r*e ersonstan d i6heden steeds de afkeuringslij
raatlplegen. Telefónischè rinformàties worden hierovei -niét verstrekt.

1 v2 . i..

9.'j.'

tèh;

OPSTELLINGDN !

Lens A2
J" ÀItena, J. Àpperloo, G. iiloks, tI.
Il. v.Luxemburgi A. I'lulalet, . J.vtGàstèI :,

" ii, t , :'
P.I)erreyn , ll.v. d.La , Ii.v;No
A.v.Nleef.,.. i,

Le i tler: H
ïoP 'Zoet

an
lt. Kops

or

Drocharil, J. IJronger, tr. uot.rr, ; 
i 
u. Làtsbeig

H.v. lti jn r'' 0.lrorst, IC. Lanilrnàn
. Leidcr: 1í. Iieet+arn , 

_

líaal ,':tr'. \{'outers ,' .v661f,,. ..: :1

, ,.I

.í
. - ... ,'i. " J'I ,.r ':'A"v.Velzenr A. de Kok, J. de Hilster,

I'i.Heynen, L.Konin8, À. rs -GravendÍjk,
Samenkomst : 13.3o uur ,,Lulq: .'. .

.t

tt

.i r'.:..,,,, .,.i .

lsneé J',,' ', ': . l. . :.
P.v"Rijn, Il.Guit, Il.Heemskerk! iI.Hou.tschilt, N.Jansenr: J. d
C. Lipnan, J.Tettero, It;. Sandèrs, J.tíijngaarde, .P.deKiIoon,
Sanenkomst,i 09.15' uur , Lens' Lei der: F.Flur,rans ,

e.
Th

t.

'. i,

,. ,...;)

Í-:,.,., ]:.u 'a.



Lens A 4
À.v.l4aren ,
/r. Reesink,
J.v.d.líeI.
Sanrenkornst:

Lens A 5
A.v.ti.lleys ; ll"v.Lecden,'!l.v.d. Joo6aard, H.Hubb
A.Gordijn, !'l. Groener.regen , il.Leyn, E.Luxemburg,

. rr..- - Leider:

J. Lustenhourue r, !i.l'eperkamp, .4.. è, Groot, A.v;d..Me
T. ïílT, H.Iiuyterr iI,,v.d,l.'li!e.,.,t.Hoppenbröuwer,

12.30 .uur Lens Le ,;!;u'99

ulen, J.,'HoIIink,
C . Schenkels ,

enl t,. LtuI iaart, Il.ZctzrF.'Alblasr'
ll.v. Donburg
A. lllok

Leider: Th.
'ï9".{T'ue'r

+d9ri

Lens 6 (D1)
Als vorige week

Lens 7
AIs vorige r+eek
Samenkomst: 11.3O uur Lene.: Leider: J.l{euleman

Lens 8
Àls vorige week met J.v.I(Ieef

Lens I

Leider: T.ilauman

F. Verbarendse, T.Hoogeveen, J.!'rankèn, S. Kranerr. J.Prins_;
À.Rovers, it.ÀIblas, S.Teunissen, H,Zonneveld4 f.v.a.TàI'''

lI.Lucassenr

Leider: l'I.v.d.ToI'

Lens 1O
T.Plugge, R.Driessdn, U.v.d.Linde, il.Raaphofqtr il.lleuvekarap,'I(.Sanders,'

à.

À.KIijber€, J.G.Kok, J. C.iuys ,
Samenkonst: 12.15 uur Lens

Lens 11 (C1)
AIs vori6e r*eek

Len§ 12
AIs vorige week

Len§ 13

!-. "..Àn9gl r R.lilahieu
Leider: F. be Kle'ijn'

Leider: V. liiche Is

.Lei der: N.N.

Leider: dhr. VerneulenAIs vori6e week

Lens 14
AIs vori6e week, R.llahieu zie Lens 1O

Samenkornst: 11.15 uur Lens Leider: lI. v. Spruntlel

Hvv 10 - Lens 14 O-1

Geachte lÉzeis íàn o'{ràe taste ri:briet. íot onze spijt rnoetèn'wij mèdedelen
dat wij teleurstellé,ia rnuoi eennàal gcsbooig t"t uàni Màar'aii 6ie doelputrt
was van grote klasse door l.laan !'ranken. Verder was er nike te nelden, daar.
vij deze week niet in onze 6ewoonlijke vorn staken. IJe bal wa6 van slechte'. l.:.

kwaliteit zodat wij de twccde hclft met een anderc bal (iets betere) speelde.
ljit is geschreven door; Eef.SandÍfor! , :',Dit is gesoufleertl door: Robcrt,Ginbcrg ,... . ; ..:
lÍij danken u voor de aandacht die u aan: dit verslag heeft geschonkenr. :'
Lens - Laakkwartier (3-1)

lIAs een redelÍ jke ír'edsiri jA. Lèís. was Ue eé'rsio 'Éclf t Èterker'. Ebor een fout
van Laakklrartier kon Iloriàia vàn, Jagium' scoi;n. ' Lèns bleef Íh'de aanval'en'
toen kwarn er een hard schot vaii Cees Odènkiichen die rechtstreeks de goal in
6ing 2-O tras toen de stanrf . pens bleef in de aanval maar toen rnaakte een spe-
Ier van Laakkr+artier een hensbal. Honald v. i3a6gun kon beheèrst in de hoek
scoren. In de tweeilè hèIft rías'.L'kw. betér. Uààr een hó'öiè vöorzet kon het
scoren. van zh,ol wàs kahóloos'3-1.:Dr'.wafen ngg' een" paàr: góeh'e uitvallen van,
Lens die tegen de Iat en ae pààr kràinen ''Geschreven door: Ferry Tolenaars en l4anfred Hut6erÉ en Honald van.ila6gum. 10. , .,.



IilocraÍ.1{1.{A PUPI},LIJN EN,.IIULPEN

.L"!:4on:
Zaterdac 1 nov .1975

12.15 uur Ado 1r ' ' r|i
10.3O uur Lens 2
11. OO uur Lens 3
12.15 uur Lens 4
10"15 uur''Schevèningon : 4

tloensdaA 29 oktol:er 1975

19o00 uur Len6 1

!Íelpen:
Eaterda 1 nov. 1975

-Lé;;1 .1'::
- Scheveningen'1_
- Quick Steps 2
- Ado. z]

- lens i
' ri,

Z'uitleipark
vi
v2
y3
IÍö'trtrustuie6i

- Gona 1

-- Uilhelnus 1

- Lens .2 .

-GDA3

:í

on

v2

v1
.schaapweg
.v3..

'39 L? '^47

12.15 uur Lens 1
1O.OO qur. RVC.,2. .,._
11"3O uur Lenskomb.

irf schri.ivi n8cn:
tichrifteli.ik: ninstens 10 dagen tevolen bij. dhr.. J.C.Hop

Telefonisch: ÍriJdà'Eav'óhd ttséèn 18.00 en, 18
Il i j slvi jk

45 uur ( ti ts I uit end in dringen-

liunnen ííe
BèvàÍIeh) rii'

'i:rip'i Il'en en
L.I(oning

we Ií.rg I.
en nog op, iaterdg$9ch_tend

I

I)r. v.l..looklaan'" 017 r .:'

afbellenot

lÍ. GoLpqii L. v.Ili j n,

'1.4e j'
In noodgevallèri
TeI. 66 X3r 14 .KlubgeUouvr' 'vragen_'naar L. I( ih8..

Afkeuringeri:
3ij stechtq weeriomstgndigheilen zIE .Í\FKDUiiINGSLIJST.voor,de..thu.iÉwedstrijden nautnoet juniorellljSt vorte.n geraadp,Leegd. ZÍ jrn ale wedstrijdeni,varí Lens, 6;g en12 Boed6ekeuddr tlan gaan ook de pupiiren ei welpen wedsirijden op ons.,terd . '.:door. uitsruitend voor de uitwedstrijden r,ag in dat gevar íerefons.sch wordengeinforr,reerd of hun wcdstrijden doorgaan en wel zaterdagochtenal Tel, 66 iJ.f+;f , ,

', , ,:.- . .-i: I '. - : ., j ' i:. :' ', .',;' i,.;/i)c straf , .opge,!c6d aqn,L.vtLecuwcn, kornt tel vervallent,. )j. . . : .......

'ri; - .,il:,,

un

O}'STELLINGEN

Lens P1

Lens P2

ï.I:d.l1n"1 E.Valgntinl It.de, Jong, lt.Groen, Il.v.d.Hoek,
J. Odenkirchen; . I. Hecns[erktr i..D. Eykelhof , I.phonÈ
Sanrenkonst: 11.3O ïrir Lens Leider: Hans Zo

.1. l(?{f ?, E.Peareyn, }1.. :de Kroon:r .il.Houwe.linBt . it. I(anis, V.Veennaa,
Iï.v.Adrpichqq, Q.Deig!+rs,.: p".v..[íarien, C.Ho6fnagelr. lJ.Uoeihoi:yer .,
Samenkomst: 10._00 uuf-Lens.,.. .. , Leider: Loek l(on.ing . ,

J.v. d.Hoff

' . ,: i,,
.+erE- r_q
H. Diemel , , E,D.q,lioogtomq 1. ll.iJom;,)!
.li " Maas , !l 

" 
v. c!.UaIlen r. .tJ.;vr IrJe Izen.

Samenkomst: 10.3O uur' Lens

Lcns P 4

. t, .'

..; dc llinterri ts;v.Zijl, !1. v. d.Uoogaardi A.Fianken, ,

,':ii.Driessen, J.v.llassem . : .i., .,;.,
. Leider:,Frans itisseldorp

Il- i',tattens, ,ll.Poot, A,viGorp.;.H.Zock, D.v.Sei,ntenr, R.Soebarta, p.lrindrJ.Wolff ,ll. Yerboom, E.Àssenberg,. H.v.Heeuwijk .l ..r ...
Sanenkonrst:.11.45 uur Lens :. . . .i , ,.Leider::,Jan v. Gastel ,,.

zie verder pa&. 12

11. '



Lens P 5
'J.v.Veon, Ir.v.d.i.lerg, A.v.illitterswijk, M.Uiirksen, D.
ll.v.Houdt, A.Koks, L.Schelting'a, It. lJannee, P.Quaadgr
Samenkornst: 09.15 uur Lens Leider: I(ces
líillen ouders die de jon6ens we6 kunnen brengen dit v
18.00 - 19.00 uur bij L. I(oning rnelden.'Tel. 39 17 4?

Lens ',í 1
l.l. Saarloos , ll.v.VeIzen, E.tiarmenhoven',

Jagerr: 9.1111,1fner, --. :.--. -.1-,

as
Schenkels

ri j tlagavontl tussen

r.i

Iaan, 0.llulsker, J.lCassernan, A.Kuiier,
Samenkonst: 11.45 uur Lens

L,ens iJ 2
G. r,Ierhaar, F. Claus, It.v.d.iloogoardtt
I,{. i(oelemii, J.v. I(cster, E. Coret, 1,1.

Sarnenkornst: 09.15 uur Lens

H.Lentze, l.i. Zaalbeig, E. Itoos.rA.Ammer-
À. Tj in-Asj oe
Lei iler: Ton I s-Gravendi jk

Il.v.d. Heyden, L. v. Leeur*en, J. Hienen t
de Haas, J.v.d.Spiegel
Leider: Peter v. Rijn

Lens 1í 3
It. Han, 14, Molleman, ,(1.!'ranken, I(.. Dekker, lt. Lentz, R. Vreeswi jk, A.v.d.Hoeven,
J. I(IÍp, Th.v.d.l/erve, J.v.ilallegooien, .B. de Vos : --.

Sanenkomst: 11.00 uur Lens Leider: Gerard Ulok6

AhNVOEIIDERÉii! I JEUNKC14ST :
Dc KNVI), afd. t s-Gravenha gé' nóaigi' alle' aanvoèralers uit deÀenBklasse
voor een aqnvo erdersb i j eenkoinst. lJeze bijeenkonst zal r'rorden gehouden op
raaandag 1O november a.s. aanïàig 19;30 uur en ial Dlaats vinden ir-r àe'au.Ia.:9.
van de scho lengcrneenschap §imon Stevin. Zuiitlàienstraat,59. Sprekèr"op Cczc
avond i6 tlc ere-divisie- ëà FI['A sèheidsrechtör Leo vhn aler firoft.'t1i; spoien-
alle aanvoerders aan van deze uitnodiging gebruik te nakón. a.ei Zatè'idaf "
kunnen jullie je hiervoor op8even bij de juko. Tijdens deze bijeenkomst worden
jullie in de 6elegenheid gesteltl vra6en te stellen (Iiefst ook zaterdag' in-- ..

Ievercn)r.welke na de pauze tloor Lep-van (ler.-Kroft. beantwoord zullen $rorden. r'

Laat deze bijzondere interessante avgnd nÍet aan. je voorbijgaan en geef..je,
a.s. zatcrdag op. , : .t:.

SPELREGELUEDSTN I1TDDN I
Evenals voorgaande jaren organiscert de I{N VIJ, afd. rs-Gravenhage in de naanden
januari - fcbruari op vrijdagavonfl nederom.haar Dekende spe lregèIwedstr i j den .
Ook wij zullen hieraan deelnemen en vragen daaron vrijwilligers, die hun spel-
regelltennis op tr.e proef r*illen stellen. Iiingenlijk noet ieder Lens-licl de
spelregels op zijn rluinpje kennen, want iedere junior heeft aan het begin
van het seizoen ecn spelregelboekje gekre6en. Heb jij er nog 6een? Vraag er
dan zaterdag gn D.!j.,de JUI(0.r/oor deze. spelregelwedgtrijd vragen wj.J,.jon6ens
in de leef ti jd van 10 tiln 1t! jaar. 't'Iie iltlrf,t fret aan àn ggeft zich . op yoor' .i '.

deze quiz bij de juko of zijn leider ?2 .,. ,,; :

UUITtsNI,ANDSE 'JITIP
U all,en zult 3ich, nc6 v/e tr- d9. gep.Laagde. J;uite.nlandse. reizen in het afgelopen. .

seizoen herinneren. Onze À-klassers. trokken,haar. Deneraankgn,, .terwijI, de- iL en -..
C I(Iassers te gast rgaren in l.luitsland., Ja4mer was hct, dat wegens plaatsgobrek
niet iedereen aan deze reizen kon deelnenen. Daaron doen t ij het dit jaar
anders en stellen iedereen in tle gele6enheid aan deze reizen deel te nement
alhoewel wij.rde yoorkeur 6e)ren aan cogrplete elftallen, rnet,.hun leider. lJanneer.
en waaiheen wij Baan is nog nipt bekgnd, echter. wel de mogelijkheden. Een
keuze kan se,aakt rsorden uit o'a' 

3 Ë:Ë:Ï Ëltïfot Ferrand, s da'en lrorÍnandië,
' 10 dagen ltalië, 4 dagen Vogezen, 4/7 dagen

, Li Hessen, 6,/10. tlagpn DgnemarkeSr en log veLe. .

andere re i zen.
!íocht je interesse hebben in een buitenlandse trip, laat het ons,d.an, rvetenl .

72.

i.,:
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/ 7772 P.J..Duchateau 16-12-1050 De Urink 924,
.i.. . ;Adreswi i ziAine: '

"- 
1109

Den Haag ïeI. 233281

J. Sèhmal. naàr Cornelis Houtnranstraat_.- :,. t22, Den Ílaag Tel. 832464

Laatste r+ieek t

i .- ",, I.. :, i ..- : .- | - -:
De6ene die. oi:.de.'wanbetaleiëIilist _van 22 oktober hebben gestaan, worden.
deze.week nog.in de..gclegenheid ggsteltl de. contributie te betateÍr. Zo nietl
dan worden ze 'niét meer'op[ëétcIcl, tqi.li j]_,de vör:plichte:contiibutiebeta- '

ling blijft bestaan. .l , ..' ., . , . ,.. ,r ..:

a

. .-.,. . ....\r, .. ,:Í t.. -.r . Lr.
ka!rakakakakakakalca\kakakakakakaka
kaka '- 'i--::;:'--*-- ' '' ' i '

kaka NOG I,I:EIIR IU,-I$ N IDUUS kakakakakakakaka
kaka , kaka
[èkakahikFh.E-lia§atÈi Eà Ealtriii]lE§glreha

Íer heririncring witlen wij noS even needelen'dat
zal plaat6v.ónden, op- d9 vgJ,gende vrij dag-àvonden:

P.S. : Vergeet z.{ter<lag 15 novep'Èei niet

de Kgrst-klaverjaE:.drive
21 .noyeraber . -. .. .

28 .novenber. .-i ". .'.'
12 decenber. en

:

oI) de puike.feeGtavond -te komen.

.: . I(a-Ka

' 'r': ' ' - '' : 19 decenber '-
ils u deze data, darl evén ii1 y-q q6enda wil noteren hop-en wij.dat er een groot
aantal deelne{ers_ zullen konreí o1ida6en.

,;l .r
LENS 1 DHL 1

De laatste weken is in de prestaties van ïns eerste elftal een ariioefiltei::--1
kentering yaarne.enbaar. _IJo-o:'.keihard werke.n en- eporme inzet tfacht,en onze
spelers de bake-rip te verz,etteri. r^f8elopen. zon_dàg leverale ilit, naast een punt
rvaardoor de.Iaatste plgaÍs kon .r*grden verlaten, ook q"e{r dui{e}ijk _beter
spelpeil, on; 1:Ey Zondàg kan 'di! hcrsteL zich- voortzelt-en ia àq..belangri jke
wedstrijQ. tegen D..H.L. lij winst,,.3aI Lens zich van de fatale. analerste plaatsen.
losnaken.., Het wo-rdt ti jd dat_,aI19 puppbqters zondag .het eerste,._konen aan-
rroedigen 

-., 
.IIet is geen kunst om,.§lleen in !i jdqn van.. voorspoe.d.-ne-e.-te jui-

chen; juiËt !r\ inoeilijker tijdcl. zijn. uw aannoedigingen onon-tb-egpli jk. Toont
utv vertrou rel ,,i4 ot.ze spe.lers 'door zondag in grote gqtale 9p h-et- veid aan-
wezig te zijn.., .r ..
lÍij r-ekenen zpndag op .veel aanrnoc digingen , van jong en oud.

1. .

lfanq van tler Klei j

.Het.Uestuur

l"



LUNS 1 komt lanqzaarn teru

Pap_enÈI
Xerxes
Gouda

echt I :§:?-:0:.X4 - 17=6 ... -Onze .voorspelling dàt LenÈ...l. tegen lliZuart
7-4 behoorlijk van zich zou afbijten is uit-
7-4 gekonen. Vooral in de eerste.helft rrras het
8.6. i. èen:'genot. on onze jongens te.zien spelen...
7-6 ons niiddenveld ( H op-Enelebert_Blans ) speel_
2.17 den zor+el opbouwend als'afbrekend voortrei-
f-? felijk. Jan Krijger- na lange tijd weer ...
O-9 in de ploe6- speelde atsof hij nóoit'was'
C'.-tZ weggeweest. En het was juist daaron jan-
B-11 rner dat hij indirekt de oorzaak HaEi van
5-9 ile ill-Zwart-treffer. Uat al te veel ge-
gl.-15 goochel van Jan bracht Jan lllans inr,roèi-

Neptunus
iÍ i lhe krus
H0v
IJl. Zwart
CoaI
D30it
ljHS
Itr ion
DHB

B-5-3-O-13 1
B-3-5-O-11
8-4-21:aï.10
B-3-3-2-9
B-3-3-2-9 1
B-2-4-2-8 1
a-2-3-3'-? 1
B-3-L-4-7
8-0-5-3-5
8- 1-3-4-5
B- 1-3-41-5

Lens B-1-3-4-5. 6-14 lijkheden binnen het. st rafschopgeb ied lzwijndrecht r":'B-1-2-5-4 5-14 ilert zette zijn tegënsïander rràï forsiwèg
en de scheidsrechter tteponeerde de b^l op

de stip. Lens riet zich rloor het benutten van de onverwachtà strafschop níet
ontmoedigen. Three minuten voor .r:ust kwau de..verdiende gerijkmaker, toeir DiikHus-yit èen hoeÍcschop i,orà iiriropte. Na rust kreeg Lens aaniahkerijk het zeernoeilijk. De thuisklub dron6 hevig aan. De counters van Lens waren echter_ -.,uiterst gevaarrijk. voorar in de srotfase ontstonden op die manier rebens-grote kansen 

1. ,tle.|qag, lreef de. afwerking onvordoende. zó..verscheen ,l{im Keetnan
aIleep vgglrde ,doelmani.. rnaae ycrspeélde,,de bal.:.Ilarry, v.d., 'JiIk -:.die eeí :, .

uat al té pqssievg rol.,speerde- DonalÈl. schönhem en Jan KrÍi[er. gaven hun .t: . ]'
schoten onvordoende richtin6. Het breef derhalve 1-1. Het-verdiende punt was
volaloende ora tle laatste., Dlaatq, aan Zr+ijndrecht over te gcven. De voorlaatstepraats wordt ge<1eerd Eet'Dlls; 'Hibn en DHL. De Derftenarèn kouen zondag op
bezoekr zodat wcer een uiterBt belangrijke wedstrijd-.op het.4rogramrna staaí.

Lens 2 8-5-3-0-13 17-4 De red.aktie neefi..weer ieers. -dd.Iijk -8ekre: i,
DHC 3 7-5-0-2-10 fO-? gen. Het tweede is nog steedÀ ongeslagen.
Vuc 3 a-4-2-A-1o ..-!L?, .:C.,verigens heeft het.o4gcslageri zijri-aan
','Iestlandia' 2' ' - ?-3-7-3- 7 . al.-g .een: zeer.-dun draadje. gehan8en. Al ,sdel
Velo 2 7-2-3-+?, . . §=? ... keek Lens, <loor eei nlsverÈtand in dc
Postduiven 2 7-2-??9.:,_ 6:r..: {)-11 verdediging, tegen een 1_O achterstand
Spoorwijk 2 ?-3-ó-4- . E. .,; .S-10. aan. Hei enorpe sjouwen en ryerken werd.
Den Hoorgr 2. ,. ,7-2-2-p- {, , (r-.72 . ;'phtgr ;héIaas pas laat in de tÉeede helftHI'$EO .' 

A-2-2-4- O S-O beloond..-Een overwinning hwam er. niet .

RIIC 4 7-7-3-3- 5 10-13 neer rrit, naar net deze instellin6 en
Naalclwi jk 2"" ....7i-7-2-4- 4. .,6-14 dit, karakter Doeten.,ook de andere zruare I

wedstrijclen tot een goed einde te brengen.
zondag heeft het tweede qen -vrije dag. lledstrijden die r*er op het progranma
staan zijn o.a. vero 2: DIIC-3, luiDDo 2 - vuc J en Den Hoorn 2 - llestarndia 2.

LtsNS.z nog steeds onge slagen !

Goed herstel LENS 3 !

HBS 3 . ' . 8-5-2:1- 12
Vredenburch 2 8-5-2-1- 12
Vios 2 ., 8-5-1-?- 11
togb 2 ., B:4-g-1-11
Verburch ? '., r. B-5-1p-3-.1O.
ilestlandia.p,." ..8-2-5.-1- I.
Lens 3 ...' B-J-2-3- B

Schiebroek- 2. 3:Br2-2-1t- 6
Vuc 4 A-2-2-4- 6
Scheveningen 2 8-1-2-5- 4
Hilleger§Éerg 2 B-O-1-?-' 1

.: ..!, ' i,'' -Ook di t.: re'sultaa"t.l is niet slccht . tla tle
;;'ï;:'r=;;àJiiË"Ë-t"""n verburch 2 van .
vppige weekr"krceg hct der.dc afgelopen
zbndag zijn .gedeelteliJke ltrevanqieit. tegen'

'het hpog8eplaatste Vios 2.. [[et. derde wist
de.. groeh-witten -op 2-2 te houden..De topper.

' Ili.is t,0: r Vredenburch 2. eindigcte ook al in
'een 2-2 gelijkspel. Zonda6 noét heti dèrde :

. kunnen .winnen van Vuc 4.. De pinquins ver-
Ioren afgelopen zondag met 2-0 van Vebburch"
Verder. Ftaat er oo,ar op het pro8ramma:
Hille6ersberg 2 - HUS 3, Vredenl;urch2 -
Schiebroek 2, Vios 2 - Togb 2 en
l/estlandia 3 - Verburch 2.

ÀVT:RECHT§ .
26

I

25- 10
,7ö- ?.
22-74
14= 7

. . 16-l?
11- 11
11-15
!1-!z

_ 12- 15
12-27
B=16
6-20



TRAINII{GSVETI)

DE ZIEI{ENilOEG

ZoàIe gebruikelijk onstreeks dcze tijtl van het jaar vraa8t hei bestuur van
de heren trainers en spelers medcwerking bij een verstahdig bèbruik'van het
tweetle verd. rn dit vaak vochtige jaargetijrle dient het veld,'zoveel, mogelijk .te worden ontzien, ogdat afkeuringen in het weekend worden vijàrkomen. inaién
op het Brote hek bii dc ingang het bordje llfgekeurdr. is gepraatet ma6 oncler
geen ehkele vóon aarde het veio gebruiki.wo$aón. u"ngt. diï iro"à ." ,niet enis het velal zacht, vernijdt dan te intensief gebruik, ioals sprintoefeningen,
dribberen etc. u dupeert urr, cor refa-elfta]-ren o'p zonào[. .n anwi l zi.g:. ng.r, tla.".het gebruik van het tweéde vèld èn van'daditoe àang"*.iun géareónté-màaewerkerÀ
of bestuursreden dienen stipt te word.en negekonen. rndien iedereen aan boven-
staandé meekrerkt wordt vermeden dàt een algeheer speer,/traiiiingsverbo d voor
bepaalde avcnden noet worden vastgesteld.

rn zijn gezerlÏg tehuis aan de ilijswijkse i)àzuinlaan trof iË Jan van venrooyte bed, rieíIig en wel onder de hoetle vàn zijn zorgzame vrouir. StiI li8gend
kan neii' bezwaarli jk 'rrnet''íasse schiràdénrr vooruitgaan, nnadi ër ie nietiàmin
duiderijk. verDetering te conqtaterèn. vanzelfsprekend weid aioor deze oud-:_
gealiende (1934)- ook over LenÉ gesproken. Ile ctub krijgt zijn.groetenl _

Frank van alen Berg heeft
Ziekenhuis, kauer '369. H

Tot 'zo lang. volsteian wij
: :: ;.ti

- VIil onze sekretaris weten in welk
hÍj de R op en vindt: v.Reenen G.. 1
stórcnde fàuten te .,hebben , genaatig
Daar vertel ik Iateq .4og rtre I .wat oï

, ,zijn tent opgeslagen op Jozef 3 van het llesteinde
ij kan een van ae Èonienàe dagcn"beloek vèrwaéhten.'
'met'orize §oede vënsón en. . . . . al,lemeiat eïeri wuivent

t.'t.j ...-
P J

.,23532353235323 532353235323532353235 32351

3235 TI,,TEE,EN DERTTG VIJ[' EN..DEia.jrc q2l§323532353235
3235 :t- ,3235 ,:-.
3235323534X.5323532353235323532353235.,3855 .', __;

Drietluizend tweehonderd .vijfendertig is het indiukwekkend getal, ilat aan-
6eeft hoevee.l mensen litl van Lenig en SneI zijn of ooit geveest zijn. Onze
huitlige sekretaris wildé graag weten - of althans zonder grote noeite kunnen
te weten kouen - hoeveel dienstjar:en onze leden hebben. Deze wens bracht.mij :

dp de gedachte eèn.Iij6t aan te leg6en van a.l-Ien die Lenslid waren of nog
zijn. Nou, vandaag ben.ik er4ee klaar gekdnen. Het..is eén nap geworalen vaí
136 bladzijrlen, waar op elke benutte regel niet anders voorkomt dan cle fa-
rnilienaam van dat betreffende lial plus eeq- gf meer voorletters en het jaar
van rrintrederr. Ik heb alfabetisch gewerkt'be6on met Àalberse p. 1934 en' ' '

eindigde net v.Zij.l tl.ti. 19?4.. Slechts eporadisch tr.eft ;rnÍlen..eti noB.nader .,
bepalende bemerking aan..:Een voorbeeltl:. Haket J. (Oprichter.en .1e voorzitter)

1920
Gerard v. ileenen litl werd, dan zoeke

- Ik hoop en.vertrouw niet aI te'vèei
geöreider is onze Letlenkaarte4bako

P. iluffermans

jaar
946.
r ^-uit€I e-

.. 1:l
.:

}.:.\



hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hh hh
hh PnocRAl4ru/r s.ErryI9LEN hhhhhhhhhhhhhhhh,

h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

14.00 uui." Leirs' 1' Lens'. 2 .-

12"00 uur Vuc 4
11.oo uir tÍipp,qrg9y. !

utr

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Íiar.renkomst:

lvl G1.L3/4' ... .,
'-.i. ;rr'., :, . ,:. '
I t:.KÀeine Lgo I'lariahoeve
pude...Laan Sghoenr:rakensstr.

v2-,G2, L L/3 i. ..

v.ilào6eihoucklaan
Ki j kdu insestraat
v7 G7 L 2/3
v2 a2 L 7/3.
"Zuidgrpark ,., .. .

l, . ':i,,

-n
-v
-rr
-.L

HL, 1, *
Éfir l r'
cn,s 3
ens

liet.,2
lt

4
pd
RJ

AJ I(oenen

e Geest
anse . '

J de Geus

,t Lubben.. -

C de ltooy
llileusekanp,,." .l' :

m;iïóËií --''' '- -
il Meyer ...:,': -. : ,

12.OO

12. OO

11 .00
10 "oo10,oo
09,30
13 "3010.oo

LenÉ ' 5
Lens- 6 '..

HVV 5
Zvr. Slaur* 4
Lens g
Lens 1O

IlBEva I . .,,.
- Lèns 12

!é* ir-..'.,.

-. Cronv
- \llrÈI,r !

- Lens 7
- Lens B

-vvP5
- Ado 1O

-I Lens 11

,l. Vogel 6,
- yv[? I l

. t/í.jcz L
"v,3 ,G2 L
':,..;.i.':

2/4 . ,Speler Lens ,13 Eilruijn .. . '
214.... ,-,....,_. . . . ,,,, , Aloykens 

,.,,
' ,. lir .-.'- " l' ', - '.'- '':

Lcns
Lens

4 IO.OO- uur KluQgcbouw ,

-7 11.O() uur IiI ubgebouw
Voor , de .thuiswcrlstrijdgn.

":,... Lens
1. :' . Lens
half uur voor

$. 10.O0..uur. Iflubgebouw., , ., ,

11,.q8.45 uur líIub69bouw.r.
dq qealÈtr{jd I he8int aapwezigl

i]lauw Zwart 1
Vuc 3
Lens 3
Lens 4
osc 2
Lens 6
Lens 7 --t:

j::

Afschri.jveri:.

Dinsda6

D j.rrsdag

- Lens 1

- Lens 2
- Vios 2
- Tone§dtlo 2
- Lens 5

- lostduiven 5
,- ËJ.A.nr.niïo,§ ó

Lens-B
Valkeriiers 4
iiënb 10
oDU', 6.
Zw.'Iilhuw B
Lens 13

1-1
1,-7

1-3
L-2
3-L .

1-:3 "

- ltijsh,ijk 6
- Lens .9
-cus 5' '

: . LenS 1.1.
:- L6nè 12"
- Y"r:

- 4-4
1 z'z't'
' 1:3 ' .' o-1 '

,1:O5 "Í1

Vrijdagavond 18,i45,- 1S.30 bij J.v.tlàssen /fet. i68, 65 í1.
r :-. r' .l,.,.,, ,'.i . - : a 1,.:..

Opstel,lin6eri:
i' ;

lJ.v.d. Iiooy en P. J i i.DuchateeÍr 'naar Leris 5 ÍÍ. llichèIs 'naar LenË 9
E. dc Ilruin, §pelen.Sen.,r:,i*,6:h:idsreèlt:r,noul Sen. 12.:.;, '

Zaalvoetbal:.
t,. ., , "1.' ,.,;'.., ,, 

"-,VeiIinG Hocird ?.1. U0 uur

Gaslaan 19.0O uur

11 nov.

1[.] nov.

-,. - i.. . .' '-,1:t , I . 1',i,', '' -

Lialco'- Leris SiHr. P. .Éeiàeueigen' i'' r'ï t' ïi3 aw:; -',f Jv. iierisekó-m I

Lens '-: CVSD Schr. Il.v.ioóten ''
' Tijdw. Th. ilruyniks

O'1:steIIin8,.

-h ,, Hoeh, G . v. d.
Ch. Bloks.

IiIeij, i3, Osse, .í\. Tinnebroek, .6. Verbarendse, l'J.Michels,

líoensdag 12 november 20.OO uur Senioren 7 tegen D.S.V.P. 3
Opstellingen bekenal.

4. 
^;

Uitsiiàgen:
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LENS 10 - GDS 5

Na eni5e. rÍelien , van*morele en/of Iichanclijke ' ihÉinklngeri kiraileir Ée er àfge-
lopen week weer bovenop. Lcns, í.O.nöestihet opnemen te6ed kóploi:er' GDS 5', ' ; ,':'
Reeds de week daarvoor hatle.len elf ncn§en.een.roÀdje beloofà op een: 6etijËspei
of op een overwinningi rs-Zondags 1O.O0 uur was het zovcr. Ruud Peters rvas
van zijn ziekbed-: h-e_rrez_én r .o.n'de grensre chtersvlag te hanteren. Zoals gevroon-
lijk had Lens 10 cle eerste 15 ninuten nodig om rvakker te r.,orden, h.et6cen
resulteerde in een aantal gevaarlijke situaties r'raarilr keeper'Ilill knap redde.
Toch scoorile GDS na ruin ccn half uur en stond het tiende met O-1 achtero
Toeh werd er met grote inzet verder gevoetbaltl, daar er elf ronrljes op hen
§tonden te wachten. Door voortretfelijk werk van Peter, Sjaak en Cees r+erd
de achterhoede 6oetl alichtgehouden. Spèciale aandacht in dit geval voor "
f^ad Oergnan die op subliene wijzc zijn tegenstander in de rrrnalingrr nat'r door
herq te laten denkeni dat hij dè balbij 'hcÍr had. I(ort voor rust. wist ilos : '

I(uyliers de stantl gelijk te trekken. Hij schoot haih op de koëpér eit Íàakte ' ''
rleze op een zeer.gevoel'ige-plaa-ts zodai'hij everi dachi dat'hii in TiroóI :

vertoefde en zo raar net dc,,bal nran ipuleertlé ;r dat deze uitèindelÍjk àIstio§ '-
rlic beruclrte':Iijn paèscerdc" In de rust tactiekbespreking van cóacn:-mairecr '
Kuypersi De tweedc helft bracht Lens, lO iri <lc 0zc ninuut öp 1-2'àchteretand,
door ecn vo ortr:ef f e l i jke "schu i verj àn eien GDS-spits;'Doch onveidróten gingeii ' .'
de Leneers verrler en jawel Hans ltientjés ontving de bal cn in dè overtirigilrg
dat hij deze toch zo líeer hvijt ztru zijnrr.schoot hij deze t*oedend we6. Gelul(:
kig voor Lens lo'gtöna nèt.goil van CUli in de r.reg 2-2. rnooí fair èn hard knokken vón
van alle spelers konden ze het
onkleodden on in het witte schu

Zwart Slauw B - LENS.12

SèIi jkspel .behduden, rrraariia 'neri zich snèI '

ini te happen; :'' " :':
' '' .-:' ' " Iluud en'DiII'''i 'r 'Ii

Uen keihard r+erkend Lens 12 heeft opnieuw kans 6ezien'om de irolle buit te :

verovereh: De te6enstander - die nieuw in de afdeling rvab -. bleek, enige zeer
Eoede spelers te herber6en, die het de Lenstlefensie tríizonaàr làÀtig wisten
te naken. In de eerste helft rvas het Arnold ,.lrouwer'die een pas6 van Hans -x

liuyters kon benuttcn ondat de hele Zwart-illauw verdedigin8 voor briitenspel
bleef staani I'la de keeper behecrst tè hebben onnspeeld; .Iiet hij de bal in
de tour,'en belanden: Ongevccr 1O ninuten latcr was het'echter een ZÈart-Blaut*-
r§pclcr die tussen trvee Lensmenson in de tang zat, viel en_ een strafschop mee-
kree6. Ueze un ieÉè.ltans . r*eril echter nietlibèniit. I4arccI Èitgneë (Uetroutrbaar
als altijd)'r. rrkeekrr tle,bíI uit zijn hok..Na de thee kre§enibëide'partiien nog
enige zeer gocde kansen eri moest }ietet llöons de bal nog cenr.raal van de deejL-
Iijn knallen, doch in de staíd kwam gcëri vcrtnderihg rneer. Ïöt slot nó8 twee
c or:rplirnenten: het.reéista .aan ' h e.t':elf.ta I diit keihard' r'oorhet resultaat heef t
gewèrkt en bovenàI de 6ëhcle:rr'etlstràjtl zijn nónd heeft Sehoutlen. Het tweede
conplinent is voor de scheidsiechter" iliè -'enltelc kleine .foutjes daar6elaten-
'rlckkeloos hecft, gctcidr Ert 'dat inflg ook tvèI cens gezè5tl lvoidën na'-allc 'kri-
tick die er altijal ,öp deze .Iiederi Iosgelaten wordt'. Na afge lopen ' 2ondag staat
Lens 12 nog steeds op.de 2e plaat,s nret 14 puntcn uit S.wedstrij{eni 0nze
voorhoede wist er 19 ifi,te schoDpon (nèt als tójtscóorders A:Ilrouseren P.Booms
net ieder 5 goal§), terwíjl trcepàr Fiariel'È1i6neè slechts'6i tle iaí6 naar het
net hoefde tc mahen. Detail'hiei'bÍj ts .tlàt dlè G tegcndoelpunten in 6 ver-
schÍIlende r/eCstrijden vj clen. Zondag a.s. krij6en we bezoek van Vogel 6 dat
tot nog toe stcchts 2 1:unteí behaaldei llisschien een reden on eens te komen
kijken naar de verrichtin6en van het twaalfde. Tot zondag on half twce op
veld 3,

RiD;
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Velo - LEl.,lS 13

In een Boedgespeeltle nedstrijd rristcn k'e dan de, eerste, overr*inning te behalen
op het hoog op de ran6lijst prijkende VeIo. tsen sportieve tegenstander welle
na afloop van dc wcdstrijd vond dat de ovcrrr'inning vertliend,wa6. Tot aan de
rust ging het spel op en ncer met wisselende kansen voor beide doelen. Na de
pauze vond een spe lersryissel- ing plaats en dit had tot gevolg dat we sterker ..

werden en uit een mooie aanval prikte Piet lturghout de bal in de uiterste
hoekr 1-O voor Lens. Nadien kreBen we het nog,erg moéilijkr maar tsd de Oruin
.redde eenmaal op de. doellijn. tíet einde kwaÉ met een verdienrle 1-O overruin-.
ning. i'lannen allerqaal tcedankt voor de gewe]alige,inzet, de tegenstander had
er niet van terug. ll.opelijli gaat hct aist zondag weer' zo., r . .

Aànvoerder. Lens 13

- SII( r*el vindt dat de rcdal(tie snel roa6eert; maar.hij cchrijft niet hoc
hi j' de vernèóur+de rlkbppent, vindt.,. . i r. I .. :, -.

- Dezelf de SII( rnaar rzeinig, in Voetbal-Viest heeft gele.zen deize,wèek.. Dit j..

kor,rt zeker. door hct .Iezen in de KNViI-er. . .- ..t , ;

- l,iei,rouw I(uiper met ingang, van'1 deceÍnber niet mecr .i.n.staàt: iS de Lens-
revue. te typen.. De redaktie vindt, dit er'g janner. : i . , i '.

- J.C. van der. tsnde een prachtige fruitmand heeft ontvangen tijdens zíjn . .,

verbl.ijf in, het ziekenhuis. Hij dankt er het bestuur. en hun nedevlerkefs .
-1 'vOOf . t. .: :.. .....t!:!.

- Er nog een bedankje binnenk-wam vanuit hc.t ziekenhuis. R.J. Èctcrs berlankt
hetbestuuren}edenvoorde6cbIokcn,beIangste1Iin6.:,,,.

- De lieer en l,levrour,r'v. u-ohe'r:re n hebben op hun 40 jari6 huwerijksfeest cadeau-
bonnen van Lens ontvarifuen. Ilun bedankje willen zi5 tonen dooi-.er.ietg bl.ij- -_--1,vends van te kopen.
- U wocnsdag 12 íovenber dc.rroudjesrr weer e,ens kunt zicn schitteren. LenÈ 7'. '

sPeel't dan.on:.8 uur tegen U.Íj.V.P. 3 ,,, : , ' :i . 1.r. i

ffffffffff ffffff ffffÍffÍffffffff .

ff . r. ... ,' fff
ff ïrIE STJIAT IIR IICHT!]R UE.UÀR. ffffffffÍfÍfff
ffff.J

Zaterdag C nov. 9.3O, -
',.', . ..' 13.OO -

Zondag 9.. nov. 1.9.30 , -
13.OO -

Zaterdag 15 nov. 9.30 -
. 13.OO .-

16, nov. 9.30 -..13.OO uur
,: :'13.00 - '18.00 uur

d-e heer H.öppenbrouwer en mevr.Riemen
de heer en nevr.§andifort., Jos Iteetman,i
!'rans llisseldorp en Anncke.
T'.Zilf\houtr de li eer en r evr.y.d.Hoek
de hccr llonr: nevr.v.l.loorn, Fr.Straathtrf ,'Eric LandnanrÍLinda, nevr.v.Éianten en .:
rievr.Ilergcnhene8ouwen. l'

de heer H-oppenbrouwe,, T.' de ltok
.de heer. fiandifort,, Jos Keetman.en mevr.,

': . i , 1 t. , ,.i. i liiemen
Tinus , PauJ,a, tiar ja cn ,Ilini ! .

Vl.. Michcls, Ílreyr. vr Santenr" Linda .n
nevr. lle,rgcnhenegourven i

. ,.,..!:.!.. : .,,:: . ,:.,,,,:,,:,,

13.OO uur
18rO0 uur

13.OO uur
18.00 uu.r',.

13 .OO . uur
1U.OO uur

Zondag

6.1;1
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speleri
titie-' en/of b ekertreCstiÍ j den van .cIé I(NVII . Dat ri;il dus. zeg8eli, dat

.dèàë speler niqt eerder
- die rr'\was.., heí des-

er èeà spelet een uitsluitin6 r*ordt opgqlggd,
itkomen in wcdstrijden tot de dag volgende op

betreffende elftal (een x-aanlal). competitie- en/of bekenrÍe_dstr i j alen zal
hcbben gcspecld. Deze verhndering: is niet van toopassing op de perÍode,
golegen tussen 3o116 en hót begin van het nieuwe seizoen.. (Gesloten seizoen).

' In het. gesloten seizoen nogen spelersr die zijn 6eschorst, rnarr waarvan de
schgrqilrg nog niet is afgclopen, aan oefenwe dstr ij den deelnemen.
,Noot: $pelers van Lens 7 t/n Z houdt daar dus rekening mede. Voorheen golderi
ook-?gn. Netlerlaagr*edstri j den, toernooien, vri endschappe I i jke wedstrijtlen,
die,'vàn,te voren aan de Uond r/aren op8egeyen als bindende wedstri jtl'en.r,.die .

nee'!èlden voor hct aantal geschorbte sedstrijden. Dit is dus niet méer het
6;ava]';1. r :

i+ 3àeten: Lens 5 senioren Í 2.50 naan 'scheiddrcchter'niet ver'nre1d, Lens 1O

f 2i,5b klasse- intlel ing niet verneLd.. Lens 2 .(zaalvoetbal) f 10015-'tslug-" j'

Noot: Doodzondè'van: hct.5eId. 'Ji j kÍinnèhi,onze contrihuties toch hreI.bétar
[ïEÏiiten. Ilèren aanvoeràcr',s vili u a.u.b.,6oed oplctten, dat dc ruil;
formulieren goetl,eí volledig: vrorden ingevulà.' ' - ''''' ' "'r'
+sl'loG EVDN IiIIUISJES , ZITTTEN . VOOil LOTIO ' IIN TOTO VÀN À. S. 'ZONDAG. HaaI dus ' -
metcen een fornruliei; i': '' ,' i ' : i-

lloot: U weet. toch wel, da.t U ook:in.het klubgebouw uw f ormuli'er kunt krij[en
Ei--IElevcren. Vergeet U.het .hict?. 'i 

" 
'' 

'

-----ZO iuÀhlt iÍÀT LOS§E OPtlUltltItJGEN-----

-- Heeft de re-daktie.evcn sneL gereageeril'op mijn oprnerkin6 van vorige ..'
week..Ik bLi jfi,bènieuwdi , r '1 '. ''' .':i
-- iÍevrouw Kuiper,^heeft te kenncn .ge6even,. dat zij mèt ingang van 1 dec.à.s'..
niet r:reeilin.staat iè de Lensrevue te,typen. Alvast hardstikke bedanÉt 1 '
nëvrouw l(uipervoor de vele.uurtjes, die u aan het typàn heeft best'eed.
-- Zo 6aat dat tc6enwoordig in Lens. Naurvelijks had Éevf. KriÍper te kennen
Eegeven! tlat zij net typcn riroest stoppen of een andere gegadigde heeft zich
aI aan6emeld en tla't zonder publikatie in ons lijfblatl. En.ik íu naàr hdjréi
dat die lieve nevrouw het wil gaan doen. ltlvast bedanlrt. (Geneen hé?).
--- De trgewoonlijke" vorn van Lens 14 heeft ooh dbze week vcrstek laten
gaan. De eerste nederlaag wcrd geinkasseerd. De Ieider'àeeft het afgelopen
vreekeind wel voor zijn kiezen Behad, want hij verloor zetf ook rnet'Leds 4:
net 2-3, Volgende week bcter jongens en natuurlijk jul'Iie lerider ook...
-- Door een 'rrhensbalrr ' 

Van ' een van rle Laakkr*artier spelers kreeg Lens 12 (JUN)
gelegenheiil.te scoien. .írldus Ferry en Ííanfred. trk heb.dit elftal afgetropqn
zaterdag ooh wecr zieir vihíën, nog wel, van 0.U.8. Gl ,Goed,Qedaan! | ,,. 1.. ,

-- Zondag tíeb ili ric 'r oud j es.rr'^ àiin dc §ang gczien.'!'rachtig ïIociende koÍ!.:
binatiee, Iinkc tfucjes. (in het'nette)-èn sncll.e rushes bq+èhten de toe- ,,
sch our*ersschíirË i , rróIvoó"irg.- Den rnagfri-f iek rtqelpunt was 'dè. bekron-ing van
dit alles. Dn aan6èzien cle jeugdige tegenpaitii niet hon..'siörcn, dafik zij
knap, keepcrswerk vàn onzc {oclman-r, iverd dc vèrdiendè .overwinning .in de.
r*acht geslcept.
-- Ik'h-oorile Dij ale tegenstàirrlcr vin Lens tt (,sÈ-1i;).ueLr vele -vreende taaltjes
Ik rvist niet,' rlat in ilijslÍi jli koeteir+anls uoràt fooèfrokcn. Iln die, spelcrs van
ons irunnejn door at dat vroen(tè geliraat naaí ni.et. in.,$'àn spel kor:rcn. Ik zag
veel doelpunteí, acht, eerlijk vcrdeeld. I'linstëris, qlei'hadden er door de
scheidsrechter wel nogen worden afgekeurd. I'íaar' jà, hij rva6 kennelijk ook
de kluts klijt.

Zic verdcr pag. 8
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-- Dij Lens 3 zag ik veer rr0ude glorierl onder de lat staan. Cees dirigeerde
weer als van ouds. Dit r+crkte stimulerend op het gehele elftalr.-dat
van de nederlaag
inmiddels ook ee
hard nodig 

"-- Ook LenÉ)4.rhe
van het4eifde Àd

van vorige veek goed herste Ide.*ÍJ'i§t.. u.ral, tlat dit
n leider hceft. lJedankt, Jaapr..d_-e jong€ns . hebben jes

zich
e1ftal::
teun

Zo l(wém ',.er
dh,

eft" nu eeh leiderf. Adi BertenÀ heeft ttèze taak opz ich genoennen.'
. -Zo. zí -eÍ ,' Iangzaperhand topt 'allesi,wel lop .zi.jn. pootieÉ 

..terecht.
7'7t'w.

+: /Éli" i ;. .j
àal, oË" "í

"íl;i.i). 1i. ,.
unt je;,.2iÍ dc Boede 'l jn er weer ''in?1

sil(
+++++++++++'j i,r
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+++++++++++:

"++
++ FOCUS . ++++++++++++'+
++ ++

'! i.l

( ':.

++ Het t ikduiveltj è heéft I)9L vórige week danig
l"rr ,, .,.':.
palt-en: geqpe!-,Id.'

op een Begeveri.moment ta'st aAT rJat supporter:s tloelpunten kunnen maken. È
opzienbarende uitspraak, ne lke l)ol, in werkelijkheid helemaal niet heef t : gë_tl+"a.Jr-r'.,-"1 .

iln ook niet -wilde doen.Ilet woordje rlgeentt had het duiveltje er alleen maar J \í!
stiekum tussenuit . gehaald. ++ Ondertussen krijBt.de literaire staf van LENS
steeds meer reden.iNu heeft er wcer acnJinus-zijn kop opgestoken. Het ttebuut
vras rneteen lhartverscheirrend. Uij B1 hebben ze het er n6g over, JANUS rnag wel
oppasÈen tlat.h.ij zrn kop niet te hard'stoo!..'+ile u de nieuwe trentl .in àe
LDN§literatuuí'- ook öpgcvallen? Tvree of-'rlrié auteurs schrijven 6én verslag.
i,ClL gie minder pp de hoogte 'is vàn noderne literatuur, zou wel eens wiII'éÈL
r+cten hoe ze 'dat kraarspcren. ;++ lje JUK0 vraagt vrijwirrigers voor deernane'
oan de spe-l.rgge lwedstri j tlen . lJaarom worden supporters daar nooit vogr ge- : 

.,vraagd? AIs je op zönrlag langs de lijn Ioopt dan rdoet je rÍel tot de kon$usie i..
kornen dat.zich daar talloze'. spe lrege Ideskundigen bevinàen. +i Over .pori enpolitiek is al heelwat afgeschreven. Nu I,}INS ene }Iarkx heeft gekochtr' kan .:

I)OL niet achterblijven. Hij geeft FC Den Haag het dringende advieè aï.s te6en-
zet een 'Jiegel otzo te kopen. ++ l,OL heeft gekoirstateerd dat er stilletjes
een belofte uit het LIiNSboek is ingelost. Lairis ons hoófdve.Iat prijkt een : .
reklamebord met de tèk6t "scheiclgreghter.... iets voor u ?"I,OL blijft echter
zítt.en nèt'dè-.Brote "I13Sr l{6t zour}en ze toch "ll, di" fluitistcn willen
verkopcn?++Ditwas.l,0Lgoeienda5.,,':.'',",:,...,yr.,.]i,.,..

---------------:--------- ''. ,,' 1."' ':, : ' . 'i,'-.'. '.'. ..rrrrlrrrrrrrrrrrrm..rrrrr.r ,. r. .. ... , ", . : 
:

rr THE IrELIÉSTOHY. III mrrrr:rrmirr .. . 
: '.' :' - .

rr ,.. ,, ..,"T..., . ...' -; . .rrrrrrrrrrrrrrrrrrrlrrri. ' . ,i;. .. : , ,.: .,1' I ' .. . .. .,:
Geàchte Janusl ... , :. , ::... -t,:'-.,' " :' . 

i : .

lri j spelers van'rlt hebbel ons- '[enoodzaatt !àzien deze'r,/eet( oàft,"àoi 
".nu .

een stukje ie schrijven.t N"rlot wc in het trantSe, in chronologische voIB-
orde, aangevallen ci. vcr<ledigt zijnr' ,zouden we"gftrag zelf ook iets willËn
schrijven. Teir eeiste willen w,-' re.dgdr'?n op trèt, §tukje van,ZZ okt. Hecft
de GEACHTE jjW i-lS "oor dc aI eertlen !.r,oorae datum naar Ut 6ehekcn ??
NED, wel toéh Àet stukje eanmaa-I 6e.Èchreven r+is had J. ti;à onr te triiten
(Uontrole op zijn erk?). Natiuurlijk'topóri dr in ab.sclekiie slechtere en.
ïretcre speleri maar om allon -cver .er, Ïar' te schcren is wel org stom, .ro6 "miar
niet te.sprekelr w3t u,4og ncer gèschröven h'eefï. Ecn week latci,ZS okt.'
probeert u,.Ul/. grouc fout te herÉteIlen. lÍaarschijnlijk zag je àelf, tiok.r+el
rlat je vcrkeerd-Behangerà.nao, ,g',(eed'je het om lop,riair Ie-wordeir aI! ., :.

. ... :, .' . ::, "l: i ,,' . ...

8.
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citaat: uÍt het 2e stuk: rrHet was niet rI. zijn bcdoering I)1 af. te kraken, rdaar.
de feiten konen hard aan.rr Inderdaad nu noeten r*i j je 6eli.jk:,6even watl.als. ,..r,:
de feiten groots verloochcnd wortlen dan komt alles.hal'd aai. .. .,. ,;
l.re derde en naar r+ij hollen voorlopig de laaiste reaktie: ,Nadat r+e zoals J..
dat noemt rllïEltvrEutí hadden nct rhco. (5owoon een gesprekje. van.s minuutjes)
bleek clat deze krakende woorclcn nict uit zijn rnond zijn gekonen, waaruii wij
dus; opnaken dat J. er niet hclcnaal bij kqn net zijn pet en dus maar een
subjectief stukje hecft gepub I.Í qeeral.. i,.

Ilen goetle raarl voor geachte Janus gebruik jè' eigen naan '(al 
is, deze, gqgd/sleqht)

I)e afgekraakten, pseudoniem voor, BlljJr;

l).S. De zaterdag na de Iovende woorden over C1 verLoor deze met de
nende uitsla6 van 6-O.. Dieaelfde zaterdag (na de krakende r*oorden)
Dt gelijk tegen een tegenstander Crie veel hoger staat.

het is m.aar.dat u het Heet.
81. Pseudo de Lfgekraakten"

bescha-.
speelde

De reaktie van Il1. of'.het Stuf<jo .,nrr''Au È1- -
laa6hartigc aànval. oi Jam.rs. Na het:stukje
conelusie dat tlit gewraakte ortikcl.niet do
is. (Door wie wel? Irie dc schoen pu. ...
vraag ih ne af hoe deze spclers er bij kone
5 ninuutjes heeft geduurd. Verder vinttt ile
d.m.v. een r,intervièiiui'hiet h'rin traiher zich:
tijden - net cventueèI' diéz'élfde-i-t1íinér " -
een aanval op papier - en zekcr in deze vor
Een volgentle, reaktièl'bii,Irapier zal'dair''o
verdui jnen. :"i i - 'r"tr :':'

blc

}í]TNTALITDIT?

Reaktie van de redaktie

I(aKa- nieuws

PROGRAMI4A JUNIOII"È]N
Zondaa I novenber ,,.1975

'en niet'de ljelliÈtbry- is eeir''6elézen te hebben kom iË tot'dbl ';
ór. tlè 

.speleré'van'Ó1 
gÈschreveni '

). ts ait echter rrgl zo, dan
n dat het gesprek met Theo rrmaahll-
redaktie dat als een elftal zich
béiràdeeltl voelen'i '2ich teir aIIe
met' de redàkt ie' r:ràg konèn prat ëni,
n - vinden wij ontoelaatbaar.
irhinidrleli jk in de prullcnmand.

I

Namens de itedaktie
AVIII|I:CHTS (Aatl Vervaart)

Helaas is het vorigc. fe st,r"rle zbgónàanrde luisteravondl fi"ntefijt de mist ,

in6egaan. I*lede door, de geriinge 'opkonst ( ér waren hbo6uit, aO-man),en een'
storing in rle geluiclsinstallatie, liet de focde sfeer ]àng op ziciiï',ii,acttéh. :

l,laar r+e zullen doorgaan. a.s. Zatertlag 15 novcmber is er weer een feest.
De inotallatie van discotheek |tZaratustrarr zal dar geheel in orde aijn, ook
het lichtoigel:'lrc bedóeting; i§ <lat er alterlei swi tgeritlè_.1latetr 6ëAiàaia' ::' ,

zullen wordcn, inclusief een'poloriaisei Gézien ae viiS hó['e'trit6aven die " r'-'
dergelijke feestavonden rnet àidh mèebrenfèn, zien wij ons ffènoóiiiaakt ön
f 1!-- entree te heffen, wat. de pret nieti-na6 druld(en. Neen ook allemaal
je vrientletr en vriendinnen, dic wel van een partijt[e hossen houden, nee, ,---:
want hoe mèèr.;zielen.hoe nreer vrèu'fd;"Dirs,noteer'lt'e!'èven: ,15 i"r:Tlqr:I::aq:, '.:

< '.. r. " : KAKA i:' r':i..: :':

,I

12.C0 uur Lyra 3

.,:. .i, . .. ,

- Lens 3 Sportpark De Zvet De Lier.

''zie 'verdel pàg. 10



JUNIOREN:
ZàT6ndas B novenber 19?5

74.45
14"45
14.45
74.45
13.15
14.46
o9.3C
13.15

uui Lens 1 '

uur Èlaasdi jk '2
uur Lens 4
uur GI)S 5
uur llvc 6 l

uui':Leris 7
uur Soa 2 '

uur l^DS 3

- I.íonstèr. t
- Lcns 2
-' Duinoord '2

-t-
- LOÍIS 5
- Lens 6 31
- YroB b !.

-LcnsE'
- Iyens 9
-sea3
- Quick 11
- Loís 12

- Lens 13:

- ItijËrri5k 17

v1" ,

Lange líruisweE
.v2 . ',
lJra,smusw'eg :'Schàapweg.

v3 . "'
Ockenburg.' .'"-

Sportpàrk lladestein
,v3
v1
I,rloordweg, li/ateringen
Schaanwen
u,2,t,

13

73
12
13

" 
15 - uur. Lens

.15 uur Lens

.15 uur VeIo

.0O uur ltVC

.15 uur Lens

10,
11 C1
t4

72
14

J'IFSCHRUVINGEI{ ;
Schriftelijk: r,cinstens 1O dagen teyoren bij dhr. J.C.

Tetefonischi Íri5dagatontl tuséen.18.OO en 18.45 uur
gelallen) voof

OPSTELLINGEI{ :

Lens À 1
À.v. Velzen,
lí. tlei jnen ,
Sanenkomst:

Lens A 2

Lens À 3
P.v.I{ijq r It. 'Guit, H.Hecnskerk,
C. Lipnan, JrTettero, It.Sanders,
§arncnkor,rst: 10.45 uur Lens

Lens A 4

A. de Kohr ilr .de Hilster, P.Perr.eyn, It.v.d. Laan,
L.Koning, A. ts-Gravendijkr A.v.Kleef, P. Hopr "H.
13.45 uur Leider: H. Zoet.'

Hop.Ur.v.È,ooklaan 317
Iti j sr{i jk

(uitstuitend in dringende

It. v. Noort il
I(ops., A'.ltluItler.

J. iironger,

h-klasse*s bij dhr. ll. Becker 'fel; 55 94 ?? (Lens 1 t/m -5)
U en C klassers;bij dhr.li. Kouwcnhoven _ 'JeI...29 19 91 . (Lené 6í/n 14)
In noodgevallen'hunnen de juniorer nog op zat'érdagocht end tussen 1O.3O en
11.0O uur afbellen bi j dhr. J.C; ,Hop Ïel r 94..'41 59. . .

AFI(EUiTINGUN !

De junioren noetgn bij slechtc r*eersoÍnstand i§heden steeds de afkeuri ngsl i j sten
raadple6en. Ielef.onische inforrnaties worden hierovertriet verstrekta'
ïíegens herhaald niet opkonen rzordt dit scizoen niet meer öpgestelall
À"v.d.MeijË (Voor eyentueel veryeer in verhindinB étetlen net R. Secker

n

0. Uorst, E.tanilman, J., A1terna, J.Apperloo,.i.G. Uloks, J.Unocharal!
Il. Hofman, J.Lausberg, R.v.Luxenburg, J.v.Gas!.el, H.v.Rijn.
Samenkomst: 13.45 uur'Lens : ...Lci-der: l',l.Keetnnan,t ;.- ,...

,;$

''i,- ., 1:,
i: !

A . v. liaren ,
J.HoIIink,

J.Lustenhouwerr A. de Groot,
.h.ïteesinli, T.Prins, H.lÈuytcr,

J.HoutschiIt" -N.Jansen-, .Jr è l'laal, !'.Uouter§,
l'h.v. Voort 1: '

.íi.v.dJl.leuIen, R. H oppenbroulÍcr8 r

tJ. v. d.lli j e r J. v. rI.líe I , C.Schenkcls
Leider: Il.066e

Lens A 5
R.v.d. Leedenr ll.v.d.Uoogaard, H.trIubben, P.Dullaart, il.Zetz, F.AlbIas, A.Gordijn
Il.Groenewegen, R. Leyn, E.v.Luxenburg, Il.vi.,Dorbrrrg, il.Peperkanp
Sanenkornst: 13.45 uur Leider: A. Blok

zie verder pag. 11

10.



Lens 6 5Í

Lens 12
il.v.Ilaggum," I.. Le j'-n ,
P.Touw,'P.de Groot,
[ianenkonst: 12.15 uur

Àls volige week
Sanenkondt: 12 i 15 ri'.ir

L.Jannaat, R. v. d.Hoek r
F. il-ens, il.riil J,f.ioe,

.Leider:'Ih.EoefnageI
Lcns 7
AIs vorige week

Lens B

Leider: J. lleuleman

lrls vor.ige week
§arhdnhorast: 8i30, uur Lëns L.,e ider: I.ijaunan

Lens 9
l\Is vorigè week. , " 

',,

Samenkonst: 12.15 uur Lens Ilei der: lÍ. v. d.I ol-

Lons 10
íils vorigè vreek: met L.v.ÍrhdëI en J.F.l.l{.Rijzön' Leider: F.

Leas 11 C1
ii.Groen. il.Loveriks, l...Lckahenar. N.llIoks, H.l.iichels,

P..Scholtcs, ll.de iJoer., H.v.il.Nièuwehhuizen.
':' ' ' Leider': P.v.d.Steeí ',',, i

' . ; i .'r. :,

C.Odenkir'ciren, li.V.tirr"à6, iU
I,i. Hutiers , E.ToIIenaarsi 0.

de l(lei j n

. rtas', ï'. v. Zwot, H.l,íeerrnan,'
l(önenan, P. de i}ruin
li.HoèfnagclLe i der r

Lens 13
L. l{enkes, ll.v.iluyven, lt.Fronberg, il. Goedhuys, l,í. Lustenhouwer,
P.KroI, J.Chr.Verneulen, Ii,itademaker, 14.tíilmerr J.Elzernan, pl

ll.H. iÍasserr,ran , . ,

J.S
.Ti1

chipperen,.
Iena,

74
lr,

-10.-. B:

GONA

0Dil
Vi. os
H iJS

}II{SH
lIdo
Lens

El-TEiïi.f ort, l(. è,Haasi !/: líIunen., t{.Riernen, l"l.lyind, ;tt.Gimberg,."F;.Du}laart
ll. r'. tse rgenhenegour+en ,i. ii. Veste.:n, It.l,iahieu, H.Duyvéstein; GiJ..rle,Kok;
J.P. Voorduin Leider: !ï.v.Sprundel ..

:.-i-l i

Lens ? ( af d. f "S. )- Lens B r(a,ftt, B 9. )

uie iiasne
Loosduinen
Quick

, Kranenburg
rDVC : ,

'GI)A
Soa
svH
Quick Steps
Lens,
GDS 3

Itfgelopen ztiterdag ill,lT.-:Leris 7 .2-2 . Lens B, - KranenbtirB .1-1 ,r'

a.s" Zaterdag-Lens 7 :.,Vios ir..,: en 'SOA2-LensB

()

7
7

t7.

ö.

7
-6
s4
-'2
-,2

7
. j ';í

-6

4
7

()

7

-72
-L2
-9
-&
-.7

-irl:

Cromvliet
U}IT
Or. Illaur'r

7- 4
7- 2
?- 2

111

.:.: .i

0



Lii.tslasen 7/2 nov. 7975 L . Klasse 3

O-0 Lens 6
uit(est. tll,lT 3

0-2 Lens B
0-B Lens I

' 3-o I'làrathon 2

»Íic 1
rfnS 2
VVP 4
HI,I6H 3
Lcns 5

C Klasse:
DSO 12
Lens 12
Lcns 13
iiui.ck 16

ITelpen:

Lens 1
Lens Comb.

- Lens 1

- Naaldwijk 2
- Lens 3

- Lens 4
-vuc5

- LBOs 7

- Lens 7
- trranenburg 3
- rlU0 11
- Lens 1O

o-3
2-2
1-1
o-6
6-3

Pupillen:
Al)0 1 -Lens 1
Lens 2 - Scheveningen 1
Lens 3 - Quick Steps 2
Scheveningen 4- Lens E
LeE6 4 -ADO4
Lens 1 - cona f (Vr.)"

, iÍelrlen:
lèvc 2 - Lens 2

- Lens 11
- o}it 5

- iÈijsrvijk 13
- Lens 14

- Ililhelnus 1

-GDA3

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

t+2
afg.

- o-1
10-o

o-o
o-6

o-o

t,/n 74 jaar zich
Euziek die ver-
§ehouden in het

uintjes aan. de
ppelweg. De entree
cht preciee o

Jurriorenvarià

Ër i§ -de laatste trcken wcinig over de B Ki:isse Seschreven daaron voelt de
:edaktie zich geroepen on ook hiérover ietÉ te schriiven. A1lereerr-t Lens 7
dat o-p de ranglijst van beschei.den niddenàoten i§ 6 punten uit B wetlstriialen
i,r.; hei resultaat -'na 

2' r:raanden voctballeri. Geën'kanpioenskài'iden maar töch een
ge','aar'1ij!re ploegi Lens i]'doet het nindeblS punten'uit B weCstrijdenr 6eeft
ueÍni6 hoop naar het seizöeh ie'no5 làii6'.n rót wat inzet en enthousiasmè:
Iian er nog van alles Bebeuren. JoÀgens zet heu opt !
ïc-l.gende week meer i!;klasse nieur-J. . : . ., 

.

i,!s:u.;
a"s" Eontlag gaan we necr vertler o"i do'ioi""i3 ten bate van de nieuwà inierne
ge Iuidsinstal lat ie . Twee r.'eken Celeden is èr een flink bedrag opgehaald.
l7e hopen. dat.a.s". zo;rdag hetzelfde zgllgn kunnen ze6gen..Ue loten kgstgn ' -

rvederon i<l.so per stirk en.6 voo:' f 2.50; ÀIs u vegl loten.kgopt dan zullen
wij rreer voor aàntrekltelijke prijzgn zor6enr die,tlaninaaÉt de ingang van '

het lilubgebouw voor het raan van de oude bestuurskaner te bezichtigen zullen
zijn. 

f_.

" 
'r i.'i tle LoKo ' '

l),§. De uitslag yan de trekking rsordt direkt na afloop van de wedstrijd be-
kend genaakt . ... .1 I '.

'',:|;; :
Trai.ning B en G Junioren Selektie ., . '. ":.

rcn) ,+oràen eraan herinneral ilat men voor
af noet trellen bÍj -Th.Hoefnagel Te1.392919

jks in ale Lensrèïuè.''

ortfeest! ! ! ! !

De Í,e leht ie-spe Ie rs (B en C Junio
d.c traÍning ( indicn noodzakcl.i.ik)
r,Ioor sedstrijden staat di'; r*clceli

a.s, V:ijdag, i nol,é"Lrer dus, kunnen àIIe Lensleden van 0
;ri.j IitÍiei(-§polt vernake(\. [r, kan dan worden Sedalst op de
zc:gd r'rordt door ècri veiöaànilë Disèotheek. De dvoítl wordt
gc'oourv trlÍ],1lbem Genocgenrrl Cat gelegen .i6 tussen de 'volkst
cve:'kant van ons spo.rtpark, tle in6ang is echter aan de lle
is vastgesteld op 2 kwartjes en de avond begint on lialf a

7?,".

KAI(A

T

L e.K- §



Hct is Quick '161 Be1ukt oh ons tte 1e nederlaag te bezorgen val' dit aeizoen.
I)oordat we-àI snel-m€;t r1-O achten'kwanenr door een comnun icat i e-atoorn i§ j e
in onze achterhoede; r+èrtl'rliet"aI snel duitteli;'Jk dat dit . Quick-elftal het
ons erg noeilijk 6in6 maken. Lens ging in de aanval en bleef in tte aanvalr
zotlat sucieé:niet dit kon' bli jveh '1-1., 'Nu was er ale ruimte'on de 'Ieiding te
nemen, als er maar niët. zo nonchal.ant met de verknegen kansen werd omgeFpronseh.
Voor rust wist Quick toch nog te scoren via hun sneltre 'r:echts'buite4 2-1. Na

rust vergïó'otte Quick de vooispronb tot 3=1! waarna. de_ onzen.ten aanva! giEgen 
-.

en Suick zo in hun greep hatltlén tlai onze'keeper (lten§) r+erkeloos werd. 3-2
kontlen we:'ho6 rrak'en néar veraler kwanen rve n.iet, al is er hard voor Sewerkt
door allemiial or,r toch ".g ï:t 

1 punt te vertrehken wat hclaas .niet 8elukt is. '

G'uick 16 - Lens 14

6E;66EíEi66E;§B§ gOB§G6SG§SS6EtÉiSSS6SB

ss E;s

ss STAND t/rn 1 Novenber 1975 sssssessss
s6 ss
E 6SS§6S66EiE S Ét S g8g A 6Sf; S S S S E;§S SS6S

tI. v.Sprundel

Monster
Lens -

GUÀ
D}IC
DIIO
r -s-Gravenzande
Den Hoorn
Laakkwartier
Hi.ISH
iJuinoord
Celeritas

?-L3
?-72

7 -77

7-6
B-6
7-5
7-3
B-3
7-2

Lens 1 be[aalde een goéd resuttaat bi.i.DHC d99.-T.t
GóErijt te. spelen. 3 clubÉ ziin. in deze afdeling
nog órig"Àtogen n.t. ilonster, DHC en tens. GI)A verepeel-.
tle 2 punten door net 4-2 van Ilionster te verl'iezen.
Zaterdag ontvan6gt Lens l,lonsterl dat 1 punt neer heeft.
Aan spanning zal het dan ook niet ontbrcken en wij
tropen, dat Lens na een aantrekkelijke wedstrijd aI6 

.

winnaar het veld zal verlaten. HeeI veel' LenserÉ ver-.
wachten rrij a.s. zateidag on 14.45 uurr.om A1 in deze

I

Lene 2 zag ttit seizoen voor de 2e keer hun wedstrijd 1i1t dogrqaan. Zii staan
ffi-Eïeea- op de. 1e plaats net 11 punten uit 6 wedstriiden. Zatertlàg Sdàn àii --

naàr' tiaasdijL, dot ,it'U ïcdbtriJden 2 punten heeft. Zij wonnen. va4..!Íe-st landia
rnet 8-4 en ver:Ioren vad Nia!.dwn'jh en' I sOGravenzantle s.v. net 4-2.
iànu-g-tonLt zondag riotri Uu Liei en is. daar'.te gast bij tle koploper Lyra (g-ts)
FÍutmfr6 zal hier dà punten r,toet€n .pakken en hoewel volgens de leider de uit-
slag nooit van tevorcn vaststaat, rekenen wij op 2 punten.
lené + verpletterde afgetópen weekend HI+SH'net,8-o en.staàt mornenteel rnet -

DËlJ-aat àe top. Zaterctag kont Duinoortl op bezoek, dat 2 punten ,rinder
heeit dan,r,en's_. Duinoortl ,wist tot ,heden.slechts 1 uitr+edstrijd"te winnen 'r.t.r.
van Laakkwartier 1-0. Ook op het 2e vsltl een,belàn6rijke A-klasse. wedstrijtl.
Lens 5 het'ólftàil van Toon'Blok wist zich af6'eteopen zaterda6 weer in dc kop-

F6-t" plaatsen tloor VUC met een 3-O nederlaag naar huis te sturen. GQS

rnoet-althàns op papÀÉr hct volSende slachtoffer Yordèn.
Lens 6 heeft nu àe sterkere broeders 8ehad. en noet in- d" Y:19""9" wedstrijden
GTllnteo7iente'pakken.Rvg.\a4enna8.geenonovèrkome1ijk§truikeIbIok
zijn en rvij verwachten dan ook de;1c overtinninS.vqn D1. '.'
Lggsl pakte bij llljiT 1 punt, maar net een bect;I m'eer inzet 9] c11óen11ati" 

,f,i[-f6"- beslist gewonnen. Yios zal een.iets nioeilijker tegenstandèr ?ii"-., . ,
i;;. B speelflc.tËgcn Kranenburg Selijk en dit. wèis een knàppe pieslatie' Mét 

,

EElTnzet zit e" zaterdag te6en Soà 2 punten- in. Die punten kunnén aI vroeg
binnen zijnr lÍant deze wedstrijtl bqgint' reeds on 9.3O uur.
Lens ,S. frËe[ een gcvoetige neAörfaàÉ te slikken ,(U-9]. Op zich nièt izorn ernstig
tïilwef ait entàte "pui"". hui zelf behdersing. lrerlbreí en daardoor vooral
hun ieider een onplezièri6e nigCag l:ezor§den Zaterdag kunnen iullie dit goed-
nairen door van /rDS te winnen. .. ... . r . .

Zie verder pag.14
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Lens 1O gu4de,tlaratho..rl ?i jn ,,1e.,o,{erwinning en, verloor .rnet .6-3. Soa komt z&ter- ,

dag op bezo.ek r,94..wf-j -h.ojer1 .dat het nu ook 4-0. zal worden, naar dan -v,gpr .Lens. 
.

Lens 11 rvist zi:c[' 4a de..nederlaa6 tegen -if,i jswijh danig te.her.stellen. en pa\te
in Zoeternger.,2 punten; Zaterda6 kont Quick op be-zoek.qn.ook d.ie wedst,rijd.

l,enp-12 dit Fe,er; onder supgrv;isie van dhr" de lh:uin, wist zich in ale kopgroep
te handhèye4 _.èoor. vqn U4-1 .tg.rvinnen. VeIo is de volgende tegenstander, die
3 puntgn,.heeft _uit,7..Weds.tri jden. :. i : ., .!) :
Lens 13 verlo.o{. net de.ElqiÍnste.cijfers vaÀ'ilij6wijk, wat. bij itVC be_slist niet
nodig l:ehoeft _te zi_jn. ïhuis.r*er( hiervan gewonnen riret 1-0.
Lens 14,stcrtle ons 

-àiep 
tereui cloon Íret J ] z van net liaag gekrasseerde guick-

tc verliezenr en daarnede hun eerste nederlaag ledén. Zaterdag konrt de kon-
kurrent IiÍjswijk op bezoek, dat nqg,geen wedstrijd verloor. tsen belangrijkeyeCstrijd voor ons laagste C-èIftàf r'i,jöIke daaron gespeeld zal worden op
het 2e veld. Lens 14 rekent op veel supporters. .-...i;i,

i)ROGltAI.ll,iA PUPILLIÈN EI'I UDLirt N
I'uniLlen
Zaterdag I nove r,-rber 1975

12.30
72.3O
12. 15
12 .30
10.3C

uur
uur
tlu r
uur
uur

DHC 1
Lens 2:
llili 1
Lens 4 -

l-tuno 3

'..1 -.-Lens
' - ,Hlisil
. . 1..:- ;LenS
,,, .- ,,+ Velo,
.u, . - Lens

Draeserskade;. DeIft
v1 ! 11 :

Zuiderparrki 2e 6ed.v2 ...
Èlgr. Nole4slaan .

1 '.
.2 ..
i
)o,..

4
§,

--ï 1.i.,. ':,r.'. 'r,
Uetpen:
ZaterdaA. B nover,rl:er 1975

i )"
11.15 uur Lens 1
11. 15 uur Vreilenburch i
íondaa 9. noveinbcr ,.1975

12.45 uur llelpen-korrb.,

--:i:' -! .ra.:,i :

AF'SCH;II'IVINGEN !

vqs 1::., í

-' Leis 2

' j 
c'' I i': .''

. vl ,. ..: r, .!.r a''

Vredenburchwe5j
I'i' rir.Í: 1,.,r), ,-. .'' t:.1 : i ,:;: r.i ;

t

.a'.r:'

., lOuQer:s- die.deze .we§strijd y+lJen:.i
,, z''iqn
: Fij

, ,l,ri

,, kunnen. toegan8ekaarten , verkf ij gei- ';' ----.
rle ,PUI/DKO. .,' ..r.- r... : : r.l

dh-r r.. J.p. Hop.;Dr. v. tlooklgnn 317 --',,'- iSchrif teli jk:. ninptens:.tO dagen t-ev.dren bi j

IIFI(EUitINGI:)N:

Telefonisbh:,vrijda6avontl lusBen 18.4§. en 19.39ru.\rl' (uitsluitqnd jn
: Bevàllen) .Tcl. . 66 13 14 l(tub6èFo$w. . ,;. . .i, .:.In nood8evallen. kunnen de pupillen en wclpen. nog op, zatérdagochtend

..: i .... .

.Qri.ngende

tirxsax

den
en

lji j slechte weersomstandighe den
noet juniorcnlijst woiden gcrac(}
14 goed6okeirrd, dan"gà5n ook dc
door. Uitslui.t,éhd vocir dc uitr+ed
hun vedstrijdën döoigàhn eh rrcl 

.

ilIU ÀFIíiJU:iÍIf GSLIJ§T . Voor rle thuiswèdstÍi
ploogd. Zi j'n de 

. 
u'e.dstri jrlen''van Lens 10! 1

pupillen en welpen rvedstri jtléh óp ons vei
strijden"irag telcfoni6ah worilen géinfofríe
'zatërdn5o ch tentl TeI 6(i 1J 14 Klubgibouw.

zie verdcr pag. 15

J
7
d
erd of -- i.

lddag het ;Ëdlel(cn, shirt on broekje van Ddwin'de Vos-
dgenorièÀZl?:_ Gaaine .teru6 tc bezorgeh bij hét l(Iubgeb'ouw.

,t .:..: . ...r.. ,Í _:.,...

l,tie heeft op woensd
nI6SCn].en per . DuLs

.'9I
ne

74.



Co.Lpa , P. Pronk ,

Lens P 2
I. I(affa, E. i)erreijnr It. de Eroon, il. tlouwelingt Il.Kanis, V. Veenman,
l.{ov.Adrichem, J. v.tl. Hoff, P.v. I.iaren, . Doelhouwer, C. I}ergmans, C. Hoefna8eI;
Saryenkonst: 12.00 uur Lens Leider: l,lartin iteuver

Lens P 3

OSSTELLINGEN:

Lens P 1
Itl.v.d. Lans, E. Valentin, rl.
J. Odenkirchen, 3. Heemskerk,
Sanenkomst: 11.30 uur Lens

Voordat de vedstrijd begon
inzet gingen ze het veld in
revanche te nerden tegen de
te6enin . Er rr'erden vee I kan
helft bleef het precies het
6;oed afgestopt door onze ko
buitenspe lval, die uitstekch
zijn orir dit grandioze elfta
VOOIi'JXËDSTITIJD LENS IIÍJLPEN I(

Jong, ll. Groen, rt. v.d. iIoek, 'rI

.EykeIhof, L.v. ltijn,-
Leider: Hans Zoun

de
l!

H. Dienrel, E. Djojooetono, lÍ. Uon,
Il.v.ZijIr !í.v. Plelzen, A. tr'ranken,
Sanenkonst: 11.3O uur Lens

Lens P 4
It. l,lattens, Etv.Santen, H.Poot, l.v.Gorpr tï.Soebarta, J.lÍolff , R.Verboom,
H.Zock, H.v.fleeuwijk, P.tÍind, E.rïssenBerg, il. illiekendaal.
Samenkonst: 12.O0 uur Lens Leialer: Jan van Gaotel

Lens P 5

11. de iÍinter, M.v.d. Boogaard, 1l. I.laas,
J. v.iÍassem, I't.v.d. tlalIen, B.Driessem

Leider: Ton tle Kok

l/. v. -Vecn, E. Jager, A.v,i.iIitterswi jk, P.Quaadgrasr F.v.d.ilerg, lí.Uiircksen,
L,v.Scheltinga, D.Hiiffner, À.Koks, il.[ianneer i'!.v.IIoudt, R.v,d.Zijden
lianenkonst: 9.45 uur Lens Leider: I(ces Schenhels

Lens 11 1
I,i. SaarIoos, I,í.v. VeIzen, D. tÍarmenhoven, H.Lentze, !í.Zaalber6, E. Roos,
Ll. Anraerlaàn, llrHulsker, J.$Iasserrnan, A. Kuiper, /i. Tjin-Asjoe
Sa$enkomst: 10.45 uur Lens Leider: Ton rs-Gravendijk

Lens id 2 ,

ElËEàr, J.v.I(ester, iè.v.d.i.)oo6aartlt, E.C0ret, it.y.d.Heijdeg, J.llienent
I,l. c1o Haas, I.l.itoelenij, J.v.d.Spiegel, !'.CIaus, L.v.Leeur+en
Samenkonrst: 1O.3O uur Lens Leider: Petel v. lti jn

Lens i^/e l pen-Itonrb inati e
ll. Han, H.Mollenan, ii.Franken, l{.Dekl(er! R.Lentz, R. Vreeswijkt J.KIÍpt
A.v.d. Hoeven! Th.v.d.rr'crve, J.v.3aIle6ooien, iJ. de Vosn
Sennenkonst: 12.15 uur Lens Leider: Gerard Ulohs

LensP4-AdoP4

Lene P 4 heeft afgelopen zaterda6 een unieke hans op de 1e overwinning.. Iaten
Iiggehr. l4et nog 2 ninuten te spelen was de stand 3-1 in het voordeel van Lens.
I"iaar ogenblil(ken van onoplettendheid betekende 3-3. Zaterala8 vJordt er 8et{onnen
van Velo.

De Leitler.
lrVC ï, 2 - Lens lí 2

kregen"ze de 6ebruikelijke bespreking en met volle
. De r,redstri jd begon op tijd en net de gedachte om

6-1 nederlaag van de vorige heerr gingen zc er hard
sen gecreëerd !Íaar ze r,rerden niet benut. Na de eerste
zeItrËlc. RVC kreeg wel een laar kansen ÍÍaar die werden
eper Gcrard Verhaar, of de RVC-spelers liepen in de
d liop. Ik hoop dlt er a.s.zaterdag meer toeschouwers
I aan te moedigen. Peter van llijn
OliöIIirilIE - DHL líELPpN I(oÈBIIJ/ITIE

Zonda8 a'6. on 12.45 uur spelcn onze nieuwe zeer jeu6tliSe I'elpen een voorwed-
strijd te6en de welpen van UHL.lJeze wetpen zullcn dan o.I.v., Gerartl llloks huh
kwaliteiten tonen. trJe verr*achten claarom zeer veel publiek, vooral de ouderÈvvan
deze welpen. iíi j verzekeren u dan een zeer spannende cn Soede wedstriidr waar-
van u zeker zult genieten-

15.
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hunner tz 13:iióvenlïoi 19?5.i ',4ge'Jaar a

iir: DE ,I,INSII}1VUE,

"WeelibIaà van dc voEtbalvëíerili L,eni eri'Shel
;',, _.r.il!

| ,' :t,

'r.ri.. r" .i: .'l .,.,
oooooooooooooooooooooooooooo
oo,oo
oo OFlTtrC IELE II{DDEDDLII,IGEN oo
oo - i ;i '. oo
oooooocooooooooooooqoooooooo

In 'Dallotage :

li "lI. Slats 11- lí.)-

irtlreswi j ziging:

ONZE VACATUIIËBÀI'IË'

.. ,,:,'.
7.7?3 ?,Schönherr naar iío lt*everrgaarde U67 Uen Haag tel.

Ilelankt als I id:
.z f14O J.lri.Schuling /viA*i,ia 9 /'- ?,- t/

OOö5ér,': .,,-. I '.,r. .

onze huidj.fe, iypiÀtà, ÉeVibtnv' Kuiper, i' 5dq1t .,te' kènnen '6e6evenï;dat zij met
in6ang vàir;i1 .dcéenÈer d.§. hiet neerr![n; stdat za'I ziin de Lerisrevuc te
typen. ln''vèrÉahd àaarnneae térzoletèh' r'Í j gd6adi6dcn voor dcze 'f uirctie zich
te te/óniscÀ ' ààn. tè''nèlden.bi.i- 6nae:;séctètariÉ " 

-Te1. 39 {.}s 94;- " -'
t i ) .at -,''' .- . -r -1.-: ti

IIet ijestuur.
t

, ,\r." . ', -i
Zoals_ jk, nij: ha.d voorgeno
van Jrizgf ,; llest e in.dezieEg

IN DE ZIDKENIIOEG
: li -.. ,...

lTr§i} $+ n8 ik op .zoe
nbuis.o iJehalve. onz

aan, zijn nocdcri broer en beiale liindercn.
ij aen kwartiertje z,i.lt gn.babb clen , heel gc
nog aI wat weken gö-duld 2d'1 noeten hebbcn.
le6un van glazcn astronautenro c Cse I. Zou hi
Chriet Titulacr? Ïïi j zien hen ,.ievor tussen

.: .i:,, : ,ir
tÈ naàr Fraph v. d. iJer8 ,oP 369 .

e paticnt'trof ik er zijn,vrouw
En zo,.net ons zcvencn hebben.
z'erric. Franii ïei'terdc dat hij
Ilij houdt zich beaig net het
j naanreisplannen seed.en net ..",I;-ilj;;;'';"nt", a. bar l#uc;.

G:cetjep 'Frank,! i-. ...t;, ,:'.. . ' ._i , .:, .: -- ..:

o ja, ik dgpo4cer hi.or. gq 5-..:oeten ve-n !'n44!r. aan Lense.-
lie speler van, V.V.P.. 4!c; zondag I.I 9p. ons. tqrein iga-,-cen 3..0:-§I-idins
ccn 'crnsti,8c beenbreuk .opl i,ep in dc :1-edp!ri jrl ,.!.9e9n o3s ncg.en-dc-t .Jan K

is apgenoneÀ- in zi.ekqnhui§. Leycnburg, afdelipg eg tl: ?+ill. i\9ll+-q99 l"
caen van trl,eclrlëan 22,..ltijsr*ijk^ Opk,,Jir_n .\ot-, , 

pp ons -.be-zoek {-ellqil-qqj:

Iee.

.: :,.L

.l'.;, ! ,,i ,^,.,P.Jr'-

LI:)NS l,rveer ,c.en.,punt:'
. i.. .' ,,tr' :. .,, ; .

t:ct thuiEfront heeft Lens 1 àfgelopen zondag tegcn.UHL vel ._hqr{. 71cn }rerl(on,; . .

raar de Éwalitcit van het spel ,'ras beduidend Ilinder"dan een '.+eót èerdér '':l'
tegen Blauw-Z:rart. l)e eerste de besi;e aanval van DIIL - pa§ in de zevende
ninuut - was r,reteen qaak., ,ïleplq. li ct zich hierdoor geluu-kig ook nu rseer niet
ontr,roedigen err vocirt 'ZÍih Vet5;;,.,n teru6. Xanscn hreamcn eI dan ook, maar dic
zouden nóet benut worclen. Ntl -rust l(t{an Lens wat gelukkig aan de gelj'jknaker'
Jan l(rijgcr besloot een IaI6e solo r:ret een IaSe schuiver" De Lrc.!.ftse .ocI-
tn,rn graài,le tevergeefs naa:' de bc.J., die door enkcLe hobbeLs in het vcld ecn
rrreemd effeltt hatl gekregcn.

Zie verrlcr pag" 2
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Xerxes -

Papendrecht
Gouda
lÍilheImus
H0v
Neptunus
Coal

9-6-3-O-15 22-6
9-6-3-0-15 1u-7
9-3-6-0-12 ?-4
9-3-4-2-rO a-?
9-3-4-2-70 12-77
9-4-2.3-tO A-7
9-3-3-3- 9n13- 1O

iils Lenser ste--.je je ei.6enli jk .de hele wecl- -

strijd te schanen voor zorn slecht en hob-
belig veld, tlat de bal de vreendste capriolen
Iaat saken. Ten'eer daar de velden van de klubs
vaar Lens op.bezoek 6aat neestal van uitste-
kende kwaliteit zijn. tii66chien li6t hierin
ooli de verhlaring voor het feitt dat one

iJl.Zwart 9-2-4-3- B 12-72 eerste in uitwedstrijden beter voor de dag
tsBOH g-3-%+ 8 6-12 komt dan in thuiswe ilstri j tlen. Het laat6te
Hion 9-2-3-t].. 7 6-9 kr,rartier van de wedstrijd was duidelijk voor
DHL 9-7-4-+ 6 10-16 Lens. tr§ol Janssen - in6evallen voor de 8e-
Lens 9-L-4-4- 6 7-15 bleseeerde tlarry v.d. irilk - bracht er weer
DHS 9-0-5-4- 5 9-14 wat onstuinigheid in. iJert lllans moest zich
Zwijndrecht 9-1-3-5- 5 5-14 we6ens ëen blessure aI eerder J.aten vervangen.

door Peter: Hop. Zijn broer Ton kreeg tenslotte
nog een mooie kansr naar zijn schot Sing rakelings over. Ondertussen is Lens
weer een plaatsje op cle ranglljst 6eklonnr,ren. DHS verloor naneliik vaii Coal "

met 1-3r tenvijl Zwijndrecht een punt we6sleepte bij EIJOII. Uondag vracht- Lens
de uitrsedstrijd tegen het nog ongeslagen Gouda.

Goede dag voor Lens 2

Lens 2
Vuc 3
Postfluiven
trÍestlandia
DHC 3 .i
Velo 2
NVC 4
Spoorwijk 2
Uen Iloorn 2
RKDEO 2
Naatrdwijk 2

2

8-5-3-0-13
9-5-2-2-L2
B-4-2-1-10' s-d-1-J- s

.' B-4-1j3-. I
a-2-4-2: rJ

a-2-3-3- 7
B-3-O-5- 6
B-2-2-rl- 6
9-2-2-5- 6
B-1-2-5- 4

Voor het tweede tlla
afgelopen. zonalag.
staande .UHC, kruam
gelijhspél tefien V
uitslag DHC'3 - Po
1-2 nroest zijn. He

et rreer ecn goede dag
op tle tweode plaats

. niet verder tlan O-O
2. Verder bleek dat

uiven 2 niet 2-1, naar
weede staat nu 1 punt

t7 -4
!5-?
12- 10
16- 10
9-B
8-?

sh
Het
n.l
EIó
std
t,t

.S. Over de uitslag DHC 3 - De PostduÍven
ol§ens de Postduiven (die.rvi j vorige wgek
e I(NVD-er verneldt alo uitslag. net zoals.
itsla6 zullen wij u t.z.t. berichteh. ..

ilerde gelijkspel voor Lcns 3

13-15 ( en een wedstrijd ninder ) voor op Vuc 3.'
1O-13 Voor a.s.. zondag staan de volgenile wedstrijden
"?-15 op het pro6ramna. IIVC4 - trJe Postduiven 2 t
9-1O DHC 3 - Den Hoorn 2, i'lestlantlia 2. - Lens 2.
6-16 Vuc 3 i6 vrij.

estaat, nög geen enkele zekerheid.,
eld hebben) vras de uitsla8 1-2...
ranten echler 2-1. Over de iuiste

Zl)
8eb

dek

i,'l

v
D

u

tlBS 3 ; 9-6-2-1- 14
Vredenburch 2. 9-6-2-7-74
Vios 2 ' 9-5-2a2-72
Tocil 2 9-4-4-7=L2
Verburch 2 9-6-0-3-12
UestLandia 3 9-2-5-2- I
Lens 3 9-3-3-3- I
vcs 3 9-2-3-4- 7
Vuc 4 9-2-3-4- 7
Schiebroek. 2. 9-2-2-5- 6
Scheveningen 2' 9-2-2-5- 6
Hillegersberg 29-O-1-B- 1

/iverechts

De redaktie had, Gedachtr dat ons derde afge-
lopeh zondag rvel even zou winnen van Vuc 4.
Helaars het mocht zo niet zijn. Het .derde
speeldd net 2-2 gelijk. Opvallend, rras verder
dat tle beide koplopers nog al wat moeite
hadden net laaggeplaatste tegenstanders.
IIDS rvon net 1-3 van Hillegersberg en Vred.en-
burch won bp het nippertje van Schiebroek rnet
2-1. Het progranna voor a.s. zondaS: Vuc 4 r
V.ios 2, Lens 3 -, lÍestlandia. Sr ltrgrburch 2 -
Vredenbu{ch 2 en HllS 3 - Scheveningen 2o

:

2Í],-lL
17- I
23- 15
15- 8
77-12
1t-.12
t3-77
12- 16
7+-23
73-t7
12-!7
?-23"

2.

.Àvere chts.
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16 novemi:cr 1975

14.3O, uur Goutla i :
12lOO uur líèstlairdai 2

.lJens J
Len-s.. 4 '

I'rèdcnbuich
IO,OO uirr Lëns 6
12,0O. uu.r ADS 3
1a.OO uu{' Lehs 8
10"CO urirl Lens g'

12"00 uui Len§ 'i'0
Len6 11

14"CC uur
12,00 uur
1O"OO uur

Lens 1....'
Lens 2 Vrij !
Vuc 4
Ilippolder 2
LENS ö
Lcns 'p Ylij ! I

Hvv 5 .,

Lcns 1. .'
.!qns 2 ' :"

r! í
iió'stlandia 3'àiii"r. s
lJens c
Juvàntas i .

,v1 q'1

.v,r. cr
Vreden
Y2 Gl
lladestein, Loosduinen
v2 Gr. L 2f4
v3'c2'L 7/3
V3G2L

cou,re iJ. z. "' .

hen èai(enwaàrd
Naaf drsi jl(

we8 r lii j swiiir

4 - Lcns. B
; .{vI'. 5.

= ,.Ado- 1O

- Lens 11
, - Vogpl .6
- vvi, g

.li.v.Xertiet

A . v-.httin'ber
il.Stevens
J.v"L)Iaricun
P"v.ieek
M..v.Rijswijl(
S . dc -.Roo
J.Llijl
P.Eoon jr.
eigen sch o

. r'', 1'r'i'1 ' ',.

2-4
1-C)
3-1
3-5* 2-L

' o-o

( gest )

'Í

Di
bà

N

H

].euwe
oge iJo

3-

L 7/3
L z/+
burch
L 7/3

- Le.ns 7

- RCDH 3

- rrvv q'
- Lèns 12

VRIJ ! ! ! !

Samenkonst:

Lens 5 O.9OO uur Klubgebourr'

Voor de thuishre dst ri j don half
.;

Uitslagen: "' t

Lens 711.O0 uur Klub6ebouw

uur voor de wedstrijd aanr*ozig.

- DHL- 1

- Lens 7

Zy.. {I1uwpcne g,

- Lens .í ,
- Lens 4
- Cronvliet 2-

.Leàs.
Ràva
Lens
Lcns

10
I

13

1-r

3-1
,0-1

0-1

.0.f schri jven:
Vri jdagavond 1U.45 - 10.30 Íur biii 'J. .v. t{assèm. Te}. 68,'65 11,.:

II.Douw an P.Fieret xnogen pas weoi.ïoet.ballen n'adat hirni jairrcontributie,r
7975/79?6 is bctaald. 'r,\'
Àatr de bar verkrijgbaar de Iegitimrtiebewijzen van A.V'erbarendsc cn ;ll .Lítz;
Pro4ramma ZAALVOIiTIIAL:

linsdag 18 nov. ZaaI Gaslaan Lcns - CSVD schr,
19.OO uur

ll.gr.Joolen, .!ijdy: Th.Llruyniks

Dinstlag 25 nov.
21.0O uur

Veiling Noo:d Lcns - te iÍerve schr. I:).Noorilan, tijilr+"H.Gilet

.. - ." I ._;.. ,.. : ... l,-- :- --Opstelling Zaalvoetbal /ils lleÈènd^ :.
,, , i

Gaat u mee..naar: Gou$a om .ons ,!erq+ye .aan te moedigcn en u sadt m'eï elgei ';,

vervoer, dan volgt hier ur" reisroutc, Richting Den II4ag, - U,treqh.!. tïanneer .. .

u dc brug .ov.cr Ílc Gour.re bent gepasseerd, Airctrt rechr:sài' bij Shell-s-tqti on . ,tot aan de Gouwe. Bij T-- Iiruising. Iinksai. en de Gouwe rechts van'r ldto:'"-' 
,Iiggen. NÀ + 15OO neter gaat u onder ccn spoorvcgtunnel door en direkt hierna

Iinksaf vindt u hct Goudi f.cirein. lti5iit bïcn laí[s tet Lcnltcrrcin daàr' ']
zijn vast nog een aantal leden die" g:4ag peq rv.ilJ.en rijdcn.

3-,

'.:,;
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Zaterdag 15 nov.

Zondag i6 nov.t '

Zaterdag 22 novz

Zotdag, 23 nov .

oDqor rr4.tDo o.rrc 1.,
oo r).)

?? 1ÍIST U DAT? ???2???????2?
o,

q., o r » n., o I 2 2 n.> n n.» |

90 jaar is geworden. Hulde!
- ïJe nog een driewerf hoera kunnen uitroepen.

- Er vorig seizoen in totaol 2fSi mid6àr j un í öreriwedstri l aen àijn 5OÈpeell
dan in t.el Ëeízoen 73/?4.

- Fred en Ànk iJlokland ons aanhondiging doen van de geboorte van hun zootln i
I rnobbert heet de spruÍt, die voorlopig no8;let ztn noetler in het. rethlehen-

ziekenhuis verbliift. Fr.e tl én Ank 5èfeliciteèrd net deze aanwinst.
- Dr sinds [raandag 10 novenbei j.1. neer. prdllebakken ziin Seplaatst'in de

- I3"llÏ";.." o, or, getrret<, acn ion.enË ,,í ,iiou.'tiu"hapenrr h.e1rb.en..rip6cstcra.' "i'
- Er steeCs irintler tc lczcí'staat in Voetbal-tíest. 't

- ep'aeze week nog rlinalèr 'st'aat in de KtIVU-'èr.

- De noeder van onze oud-voorzitter, dhr. H.llouËés, dinsdag 11 nóvember +

dh r. Hoppenbro utver , T" de I(ok'- '
dhr. Sandifort, nevr.Rienen, Jos ,Xectna:r
Tinus, Paula r. I.iar-j a r Rini
H.l,liche1s,'màïr...ïSa"téri,'Linda eir
nevr. Sercg enhenegoul+en : r..
tlhr. Hbppenbrour'1ei, nevr" ltiemen
<19 heer en. nevr.Sgndifort, Frans Dig-
seldorp cn Anneke_
T. Zilfhóut,, J.CoI?at EIIen v.Leeuwen
Eric Landrnan r.i Linda, nevr.v.Santen en ;
névr.Uergenhcnii6oiiwen, Fr.Straathof

Ditnaal voor de nogrrjongelrr.-"

9.30
13.OO
I .30

t3.OO

9. 30
13:09

9.30
13.00

uur
uur
utrr
uur

uur
uur

uu{
uur

13,OO
18.OO
'is.oo
io.oo

13.00
18. ÖO

10.oo
1S.QO"

uur
uur
uur
uur

uur
,1"

uur
qur

mevrouw van Luxenbur8-La8erwe i. zij is 82.jaar 8ërvorden '
- Ue toch nog een nieur'rc typiste nodi6 hebben. lÍie?
- Er op 22 novenber geen..vpetl>al is. Alleen-op de t';V, ,

- Ik u groet en ze6 tot volgencle r{eek.

Gefetrio.iteerd !

: r'. .:: ; -(rverechtg:

+++ pOL, hbeït met'bëIdngstelï!n6'È'eiilisgenbraen vàri 'enke'ie resultatèh 'ràrr',ià
noeste arbeicl van LI,NS superarchivaris P. Jufferrnans. onze vereniging heeft
ooit 3235 Ieden gehacl. lils je hct huidige aantal van pakr'/e8 7OO aÍtrektr dan.'.
hou je er 25OO over, ttic volstrckt in de nnist zijn véràwènen. LENS een ver-
eni6ing? Vot6enq pOL is Ltsl{S een doorgan6shgis. i.iet }larlene Liietrich zingt
ptil," ziitr af: 'rlÍ'o sina "ie àeblieben?rr* 

-. :'

*** Onze sll(' ndakt "i.fr 
llr"ïi;uiae I i jk zofgeii óver ai-"die vrólnd'e taaltjes tt '

op het voetbalveld. Af=oI onr" 'IèCe; oi) nët 
-+oËtUafveltl 

nooit vreem<ie 'i:i^I
tritol.urr. PoL iioet 'de 'eersté 

-slrraÈelóze I-,11NSER nog ontríÓeten' ',
-------'- ---"--'-'; '' l -: " ' I .'

Zie verder liag.
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+++ Jan l(rij6en heeft. tien da5on geleden i.llauw-Zrriàrt flihk op 'Ito'Sten gejaagd.
In de tweede helft schoo,t,, hij het, 'leder <lernatè hard in het 2ijnèti;..dst het ,j
ronde voetbalding neteen-ie. gccït gafr l,let ecn zuc*rt van vcrl.ibhtin8 braakte;
die hal toen zijn Iuchtige inhoud., . :,... ... : ' .rf i!'. . .. ': ::

+++ Ceds van der Seek hee.ft. weer- rlat:-kobits gekregen. Dat ,Ievert- aan het:
eincl van het seizoen vast en zehen- tJëeÍ! edn fecstelijh afscheid 'bp.:.'' .

+++ Dat klubblad vah ons wordt met de'weëk dikker. Ilaar dbli raadse lacht iger. .
In verslagen en anderè,'lri j dra6en worden dllerlei'personen, irl.dsiuitena mei
hun voornaam aangcduid. i)OL krrn er geen lriis neer uit,worden, nant het lta.rst
van de |ti(ezenrj'llJapentr., lr?onnentr,trPiete4lr'en. r.tl1illenrt. ;.,--,.::. :,::
+++ Eindelijk heeft l)1 teruggeslagcn. POL haal dit al Veel':eeruèr veritacht.
Ue reaktie van de redaktie was .natuurlijk nergrens naar. De redaktie onwel-
gevallige reakties rvorden voortaan naar de prullcnlland verwezen. I(on nou!
+++ De luisteravond r.ras 6eor6aniseerd voor dovernansoren.
+.r+ t/roeger was het cen eer on op ons hooftlyeld'te nogen s?e,leir.' Tegenwdordi6
betreden vriend en vijand dit velil met grote tegenzin. Vooral doelnannen
hebben het er niet op be5repen. Zo lag de doelnan van,lJHt afgelopen zondag
tÍeer voor joker. Eén van «le velc pollen deed hcnr volhonen nisgraaien. Voor
Lens cen geluk bij een ori8eluktrig veld;' : .:

+++ Cees van der ileek heeft Zijn eerste lllessure alweer te pakiren. ilij zagen
herr mct een 8ezvollen rrrenl-biauw. ' , "'
+++ Dit rvas ËOL, goeicnoàg.i- : r.... !'..:' '

;,--
L

+++++ VOOii U GULZ$N IN VODIIJÀL ïIDST +++++

++ilurger,reester: , VI i'j rhebben' beGrèpen, dat"w.ij':bLij noeten zijn met dc benoe- .. ' i,
nring va'n dè Hcer Drsr l'.Schola töt ijurgeneester van"D'en itaag. ltiJ liet aL
blijhen van zijn belangstelling cloor een weds.tri jd van F.C. Derr- Haag bij te-
wonen. ÈÍaar !reOr:: nob zegt ons het bericht, dat.wij aaql.Il.s-ffen iÍl de offi- ; i-.i'-r;

cÍëIe nededelingen:van cle 'I(llV)i Àf<l. Linlri.rr$, .i+aaruit blijkt, dat de Heer
Íichols met hart en ziel bij het voetbalgebeurëiÍ,: aldaan betrokken was. Als ,.:

deskundige .in bestuuili jke zalten r+as het .loglisch, dàt de XNVU ebn beroep,
op de Heer Sóhols deed tocni tlc .hers tructureri ng van de' A@. Liuíburg aan .' .
de or.de was. I'...'.rt', :
De heën Schols was ook voorzitter vaÀ rdbiConnrissie van berccp, een taak öie .-.
hij niet veel arebitic, toewijding en kennis van zaken vervulde. Voora1 zijn
interesse ih dc mens achter de voctbal!.ar wos bijzondèr .opvallend. ; : ..:--. . :

Duidelijk. blijkt irÍt het artihcl rlat tle Atd. Linburg nct rvecnocd noodge- "

drrrongen afscheid van de lleer Schols heeft genonen- Uit alles. blijkt dat de
Heer Schols niet' ondér; .hoeft te doen voor rronze sportuethoutlertr P.vinh. ..,, ..

Gaan wij èven een 'mooie, toekonst te8bhoet.... ...aldus de Hecr Henk v,d.Werff.
Noots lloewèI U ongetwijfeld aI veel,over de llecr Schols in tle,'pers heef,t. -'
kunnen. lezen neen: ik_, tlat een kort r'roord in
Aangezieri de interesse van de,Hcer'Schols i
in het voetballen in hct bijzonder Gbed to
artikeltje!,: wildo ilc u dÍt niet onthouclen.
ik de Heer Schols vcbl succeË net; zijn onge

Lensrevue op 2i jn. p.laa.ts' is.
e s:port, in bet alScmeeii'en
itdrukl(ing kor,rt in bovenstaanrf
.naan' van, onze vereniSing Hèns
jfeld noeilijkc t5ak'. -.r

SIK

- ---ZO l,tÀÀit iJíï LuSSll OPI.'1UÍIKINGEI,I-----

-- lÍat heb ik r,rij vorige veeh r;cr6aloppeerdr;ïacht Ík. toch vrerkeLijk, dat '

vij aI zo snel wecr een nieuh'c typiste vbor onio Lensrevue hatlden. Hetraas,
ik had het verkeerd begrcperi. Nu zitten wij tó-ch nog nret hdt .probleem.r'Zfj.n
er ge8adigdeni jtian graa8 cven cin telbfoohtïe naar onze secretaiis. ' - ; ''

-- De conlainer kont weer. U kunt. itrib'binnenkort uw krantqn ueer .kt{i jti i .

No6everr'geduIdà;u.b.],.,':.';,'.,.-..,,,.i

Zic verder pag. 6
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-- Ik hoor nog steeds niets ovcr het peutervoetbal (6-{.J jari6en) bij LENS.
En toch échijnt het te bcétaqn:" ilf.gëIopcn zondag, konden éen [Ëoot oà4tai "
toeschouriers '5enieteri 'van eèï r+orlstri jd tussc'h',éIf dréunessen van Ïóns èil
DHL. Eè-ii '§enot on nadi"te kijken. Zij hodàen'rqaar 66n helft van tret'i,eia'
nodig en daar waar tle bal waÀ vochtei triintig spei'àit'jes oÍ:r het beÈi't ààoira.r.
Zelfs de spaàning vàn een penalty'rverd ons niét onthoutlen. Dat rle b:rl rthardrr
tegen de leu.is i
-- Ik hoop, dat
bekend klublied
bij taten. I

ilonster
Lens
DHC
GDlr
D!{O
rs-Gravenzande
Laakkwartier
Deh Hooin _

HMSH

Duinoord ..:
Celeritas - ' '

ng werd 6eschoten 'doet niet' tcr zake.'l
dat gernier, ovcr Ul nu naar eenó afgelöfèn
opgold. rrGeen ryoorCcn maar dadenl en daar

,': I /i.-.

'naar hei is er 'in ieder ',

is. IIier dóct een
noeÍen wr.'l het naal'

, ljt, j :

geval-- irieer een puntje erbij. Het ging moeizaan,
weer een'en dat is het bclàngrijkstèa

s §E'B6SS6 S 6 ÉlEëSS SSS 6 SgSSO§6SSS S
ss- ss
ss STAND t/n B noveóber 1975ssè'oe6ga'ssss' r

6s A1 sé
s s6G ssss s s s ssss sÉ É s s s s dss ss sEs

a-L4
B-13
8- 13
9-72
B-8
a-7
B-7
q-6
8-4
9-: 4
B:2

Lens 1 kwan tegen l,lonstor niet veídel :dhn'1-1"en
bleèf tlaardoor op 1 punt'achter'de lioploper. GD§'-
vcrloor voor de 2e r.raal en 'wel 'van ÓHC rnet Q-0. De
volgcnclc tegenstander van Lcns is Duinoord.: dat af-
8elopen zaterdag;1-1 speelde tegen HI"ÍSH.
Lens 2 blijft het. r,iinncnde elf.tal'..en versloeg. I{aasali jk.-....."
met 2-0. l)c boys van 1ï ir:r Keetnan staan nu nret 13 punten
uit 7 lícdstrijden ruiÍrschoöts aan Èe top. a.s.zatcrdag
lcont ts-Cravenznnde op bezoek, dat'5 punten heeft uit
7-wedstrijden. .'. t" ':

Lens 3 wist koplopèi'L;yrg 'e"èn gelijkspel af te dwingen . '

en net dezc instelling'kdri a.s. zondag VeIo 6een'probleem woi<len. t"t '' l
Lens 4 is vastbesloten dc..kop nict necr af te Sta'an en v/ees Duinoord net 1-O '
Ter"S. Eaterdàg wöirieren'ihuiÀtÍedstrijtl tegen 'Vródenbuich, dat à girintcn hceft
uit ? wedstrijden. :.
Lens 5 gaat op bezoeR bij Flàmingots en 2 winstpuríteï paHieh 'íróct.niet noeilijk
ZIJna :.'," : f i':
Lens 6 01 zag zí jn wetlstrijd tè6en ltVC af6elast en gaot zateida6 'bij Quick .
Z punten pakken. l)uick wacht evcnals Lens nög steeds ;op de 1e <iv'ènrinning.i .' '

lIeI speelde Quick ree(ls 5x 6eli jk. , ' i"'ri :' 'i ' ;': '

Lens 7 gaat op bézoek bij i{iS, àat nog [eën énkele -t]iuiewctlstrÍ jd vèrloor.
Het zà1 Len§ ? ook niet lukken HIJS ' de ' 1e 'rierlerlaag 'toe te brengbn, of toch lÍel?
Lens B moest een zr'rarè nèderlaa6 van G-2 slikken. SOA braclit'hdii Ceze ÈIàp i.'..
toe. Voór a.d. weekend iè geen rvedstrijd door rfe lr}{V3':iiàstgeste 1d;' Èaar diver-
se spelers zullen in aidere elftalleir wórrlcn opgesteld:r' íiant tÍin l(ouwenhoven
heeft eí6elijk te h'einig B-klassers vodr 5 àIftallon; .'" :" :'
Lens 9 ontvan6t Ëuirrman-VCS, dat tot'de.steikere eIftaIIèn' in deze.aidelin6
uenoort. Er zal'weiíig vinÉt te behalén'Lijn, nnaar denk maar zo'de bal:is rondo
Lens 1O kreeg evenals Lens.,U de klappen van SOli en met.rlaar liefst 6-0 vortl
verloren. Zaterdag is dat'- tegen WP beslist niet nodig en een kleine over-
r*innin6 zit er beslist in.

Lens 11 C i.'d
zatertlag.'uet
groep bï'i jve
Kvraliteit is
duidelijk wëiori te nake;;'dai zé' tcgen gèéii cnkele tegenstarider' óp hbbveà te
kijken' zullen ze zaterdag bcslist nict nret angstgevoelens op hét;veld. ver-
schijnen. Jongens vecl sukses en wij werwachten 2 punteno

ii ie verder pag. 7

peelt zaíeída!'èen belcngrijke wcdétrijd. lttlo, dàt afgelopen,
2-O'vert'óbr vàn'itijswijk, komt op bczoek. tlil Lens bij tlë'kop- 

_

Ír L:ehoieh, . «lan noet zaterda§ zekèr i get'ronneri r.roidm en r+aàrom niet i't
in'alit ètftal- aanrÍczilS eiil wanriéèr trainei én Ieider deze,-jóngcns

6.



Staíd G 7t/nA noveribcr 1975

lli j swi jk
Ado'
Lens
DTIC

RVC

Qui ck
vuc
tiestlandia

9- 18' 'a-74' c,-72
B-12
9-B
B-BS'?-B

.' .9-"4
Vios B- 4 Lenb 14 is r'reer helenaal in en versloeg afgelopen
I,laaldwijk 8- 5. Ë;Ë;ï Èn ecn spannenale rsedstrijd het nog ongeslagen
HK.ÀVV . 3- 2 ltijsrvi.jk. Zaterdag moeten zij het opnemen tegen HKJTVV.

DSO .- | g-.1 èd wij 2rillen zieh of tte 2 punterÍ nee natrr liuis komehj 
.

ScheVinin§ein terug§etrokken..

Llro5ranma JUN IOP.EN
Íondag .16 nov. 1975

14.3O uur VéIb 4' '- Lens Sj

lloensdag 19 nov. 1975

19iOO uur P.D.I(.

Zate!'da6 15 nov.

HUS hdeft 15 punten ui
1 wedstrijd nI. van VC

Lens 13 speclt zaterda
stander.' Vuc komt op 'tr
'Lens .

'- Lcns 14 UUinlaari

' Nóbitiirèg'!'/dtcringcn :':'

Lens 12 vcrsloe8 VeIo met
ffiTaterrlaig trÀchteh v
verslaan.. Uit ïs 'e'chter g

2-O en zal hun overrÍinningen-
oörf,'te'.àett'en 'door tlSS te: "
een §èr,rakker..i jke op'5iavc, wanf,
wedsti'Íjdén en 'verloor o Iechts

et 3-O.
egen een gelijkvraardi6e tegen-:
ek .cn |reeft 11 puri! nieèï dan

t8
Sn
gt
q"o.

Í,

1975

!4.30
14.30
14.30
13, OO

14.30

14;30
t4:30
13. 15
13. 15
13. 15
11 .45

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Duinoord 1
Lens 2
Lens 4 .i
Flaningors 2
Quick 6
H3S 4
Lens B Vrijl!Í
Lens 9
VVP 10
Lens 11 C1
Lens 12
Lens 13
lirlo.vv 19

= Lens 1
- rs-Gravenzande 2
-: .Vrerlenburch 3

- Lens 5
- Lens 6 I)1
- Lcns ?

Isabellaland ( $iariahoev.e )
v1 

,l
tfo :!r ' ...' ' 

j.

Pr.Irene Sportpark
De Sav. Lo[rnan laan
DaaI. en Uer.gsclààn

v3
zuiderpark
v1 ''. '-

v2
v3
tlÀuvelwè61r' 'Lr darn. '

-vcs6
- Lens 10

- iido 13
-HUS6
- Vuc 14,
; LenS '14' ' '

uur
uur
uur
uur
uur
uur

hf schri.ivingen :
$ctirlf teIijki nÍnètens

Telefonisch:

1O dusen rdY,?r::i ,tlli 'dhr. J.C.Hóp; Dr -v;VodltLdan 317

vrijdagavgnd tusEen 18.O0 en 18.45 uur (uitsLuite.-nd in
a.iiÀ;ià;'À"vàrrJn)'voor 1: ' -'i 

:

)
).

A-klassers bij tthr. it. liecker: ïeI. 55 9+ ?? ( Lens ! t/
ll en C-klassers bij <lhr. ïI.líouwenhoven .'fel. 29 19 91 (Lcns 6 t/
In noodgevallen kunne'n de jtinloren í<ig op zaterdagochtend tu§sen
11.OO uur afbellen bij dhr. .I.C. Hop TeI. 94 41 59"

n5
nt4

10. en30

lifkeurinpgen:

De Junioren moeten bij slechte r{e ersoEsto.ndi ghe den stceds de afkeurings'1.. --'. :::::

Iijsten'raatlplegen. Telefoni§chd infofmaties worrlen hierover niellverst iekt. -,'

Zic vercler tIe opstellingen Dàgj '8' 1



oPSTELLINGEN r

Leis li1
.íi.v. t/elzen, '1 h. dè Hbhr,U. de Hilsterr'.l,.Perreyn,
11,. Heyhen ;'iL.l(onin! r .ír.'É-Gravöndi jlt,; li.v;Kleef , .P.
Saneíkönstr 13.0O uur Len,s' ' ::::; ' Léidcr: H.

LeltÍs': 42'

Il.V. d.Laan', il.v. Noort,
Hop, í .lÍtilder
Zoet,

E. Làhdnari'; ' O:'' orstt' J. .filtenat
ger, iÈ. llofnan! J. Lausbcrg, R.v.

. -).- -.:. )- .' i

Lens h4
A.v.l.'l6rqr, J.Lustcnhoutrer, [{.Peperkar,rp,
ll.Hopilen'orour*er, J.HoIIink, rl.Reesink,

Lens A5

J.' irpperloo, G.:3loks, J, iliochard, J.
Luxenburg, J.v. Garitel, H.v.Rijn .:

Leitler l .1I'.!i-e-9]44n ., '

Dron-i

LendA3...,: i'.r ''i. . r."; . ,,,
P.v.r8'ljn", if . Guit (2x), ]t. il eernÉkeik,: J; Hbut
F. ïoutcrs, C.. Li1:man, J.Tettero, H.Sanders,
Samenkomst: 13.3O uur Lens

schiltr: N..Jbnseni J. è ïJaal ,
J.t'li jngeiatd'è, P.de Kroon,11.v.Voort i

R.v.d.Leeden,
À.Gortlijn, N.J
Sanenkonstr 12

Lens 6 D1
.i\ls vorige h'eek 1

§iamenkornst: 12.0O uur. Lens,.

Lens 7 -''.'' i

AIs Vorige week riet H.UesséIs'
Samenkomst: 13.3O uur Lens

Il.v.d.Joogaard, lI.i.Iubbenr r .DuILaart, R.Zetzr- F./rlb.1as,
.Groenewegen, E.v.Luxenburg, it.v.Donburg, Il.Guit (2x)
.OO uur Lens Leitlcr: A. llloh iï.. '

A. de Groot, A.v.d.l,leulen, T.Prinst
ll.Ruyter, 7 . v. fl. tÍe.l 1.- C.§chenkèIs
Leider: U. Osse

R:Ieyn r. .'.,

Leider: .ïh.iloefnagel, .

Leiderl J, !íeuleman
aí

Lens'B
vRrJt!!r!

Lens 9
I'Íí6r i6e week net tltJ: ttoppenbrouwer 'Leitler: [Í.v.tl.ToI

Lens 1O
ÏEÍàd-eI, J.I'..4;lr-3 tv.il. 'Rijzen; :J.C.l)uys,' J.G. Koki lt.'r l:lijber'g'
it.F. lieuvekanp, it.d.Haaphorst, U.It. v.d.Lintle, R.O. Driessenr iI.J
T.Plug6e " 'i
Sanenkornst: 13.30 uur Lens

,, 11, .
Leltler: F. de-.I(Ieijn

Lens 11 C1

^ls 
vori8e Íreèk

Lens 12
Als vorige week

Lens 13'-

Leidcr:'t).vj. diStben

Leider: ll.lloefnagel

L-IE:ïor--i ge wéeÈ.- ,- 'r Leitlei: JrVöge1 ,i- .. r

Lens 14
ÀIs vori6e week zonder Il.Veèter '

Sanenkonst 10.45 uur LoÍder:
19- 11- r 75 !

H. J. tloppenl.rrouwer zie,Íens g
,l

I!.§q+éqtÉ 
'.. Vogel,

Zie ook programna voor l{oensdagavond

".. B-

tJ. v.Sprunde I

..- i., , , -'-. '. l'.



Uitslagen B-9 nov.75

Lens 1 ....
hlaasdijk 2
Lyra 3 l.
Lens 4

RVC 6
Lens ? ,
Soa.2
ADS 3
Lens 1O ;

Len6 11
Velo 14
RVC 12
Lens 14

- I4onster 1
.- Lens 2

- Lens 3

{ ". Í:,"
, ". .. 1;1 Pupillen:

DHC . ... ,

Lens 2
rírK 1
Lens 4
Duno 3

!:[e].pe! 3 . r,
Lens 1,
Vre.den,burch 2
tÍelpenkoml.l.., .

,li

,.i
- Lens. 1

- HI.ÍSH 2
- . -Lens ó
- Ve1o.4
-..,.IieFs ' 5

r'. VCP ,1,
- Lens.2
i,. DHL ,.

el+.'
5:o -.+2.
1-3;,.,,
7-2.......

7-2 ...."
1-J,r .,o-0 r...

.,. . 
..1:

- UUInO
- Lens.

, - J,eqs..

- , {i.os .

- . Lens
- Lens .

-- Èoa .)

.a-..4,.
7-t
1-O

afge I.
9-1. r''.,
6-2
2-O..
0-6,
4-2
9=?,,
.qf8e.l.
3-2

dor
5.

0
5
B
9.

'" ;'t

- Quick .11

- Lens 12 . j-.

- Lens 13 I

- Rijswijh lT

Lyra 1 - I.,ens Àq L1
' Doorniddel ,Íàn terschill"rr6u ttgi.5[tt di en"sten rii-st: ik bi jti jds, Íanuit: rrHoorn

de Lier te'' bereikén onr aIè f,eiaè'i'''te 'noÀeh 
f unheien'r íah ,Aa 'die rnèt Lf,ia de "

strijtl moeÀten' àanbinden ö
gehavend door' het ontbreke
hulde' voör àè oVèrgcb!.evcn
uiterste best''gedaàn bp de
net veel ÈÈnst en vliegrier

\{etlstrijdverslag.Lens, .02 .-, Vios Ir2,

n' de bovenètè plaatí; LehÉ , achterhoéde was, zwaal
n van' flriër íàste''Ifèiirèpetersi , waalvoor: rrèI 'enrge
sèhajien oir 'zL pIaats. is, wànt àe ,hebben'. htrn
voèi heii"toeSe iletéh''irièrksnte mëtertj esr eí wisten

k de 'i.stand ' gèl i jÉ i'e houden. Voör"Jos'Hó1li nki jdie àIs

íÍ

invaller ïràÈ opget6ïËÏETs 'hèt àorvàar no6 'éen pechtlagj gewoideh "öok doordat'i
hij net'èen voe'tbleÀsure' 15 nrinuteni;:i'o ór tiid hèt' veld:-inóeStJ ver'Iaten eÈ..Lëns
net 1O nan verder Íxoest strijden rvaarin voor de onzen nog. ènkel'è floelriipe "

- kansen onbenut bleven Lig6eh.; Uàt-'julLie elhaar wel eens ih'hèt'Vëld riiet:
be5rijpen is tot tlaar' aaii' 't oe ; naa'r je mond dicht houden tegen wie dan ook
is uel op zijn plaats ! ! ! en dat. kan eenieder! !

.., ..i.-i ..:i-;;.F
!')

ZoaIÀ men ,af eerlpp.",.r]: week ,in het..ltl(fqntiig.r' hqeft kun494 I'e7en m.og! Lens p2 -' ,.
met een ptaat§.:inr'-'tlc jFiddcnnoot' §eo-oe8qn. nepen. .Àf Sglppqq'.?ptqrd.aq sp.e-e|f,en -.-.
wi j tegen Vios, qap,.gp de tle.rdc- .p }.,agts1..p! q1$1r !{q ;bpgqnnen-.prS; Sa,ed.. {" .Yq*I.
gevaarli jke aanva.Ileq, .pírq!\ie .onzp Fpitq. i,l.a.rtiq v -,.I-lag6urr '\et .99;9ie_.fgFlpttttt '
1-O sas tevens de rq§istand., h,,de,,twepdg, lrelft. i1trale!1i,r{.e.,betgr.Öan Vigg:. ,'-. .

Onze -rechtsbuiten F;onÈ' tle Jon5, naaktc.. spql ;een ;tve-ede dgplpu.It!: .Vioe lrwlm-. . i
terug en wist ,te8erlt te, scorcn. Dit ,namen. tle. spqlers van .Lens r-riet eq w1, Pealleq
er nog een tloelPuntr hij ,3-1 rvas tev,cns .de ei[il6tand,- èie r*erd. bere.ikt door' ... ';", .

optimare inzet varl ,a-lrq. spe l,er§. 
Fons eó Ja;., 

i r.,. ,.r,,,t

:i

Len6 11 - uick 11

Lens ging door. Het voet-
de de eindstand uit een

Na tle wel r'rat te geflatteerde ncderlaag tegen Rii6l,
eerste C-elftal zich: aardi8,. .iYer1eCen wqek,,,1 rnovenb
vredstri jd.USOI,net 3-1 in eigen,huis ;ve,,{§ Iqgpn. Iege
kwamen we ral snel- met, 1-0 vor.rr' .(9or: c94,F9oi. doelpu
Ioof dc teris he1t,1,*.eI .net,.aI6 gevol5 slgch.t. en. ror.mel
zijn kans cn tot,2.naal to,e w,cr'd hccper,Peter ,Schol
Lens kwara vrij gelu}5kiS oP 4:2 togq de.Quick-keeper
glippen. liust 2-2. In de twecdd helft had Lens eind
inzet. I,let als gevolg dat Quick er bijna niet rteer
kregen !/e nog. Hans nam een vrÍie trap en HoeI vera
zo van richting dat tle bal in het doel rolde. 3-2.
bal werd door de inzct ook weer beter. liinus bepaal

.:.'1'-)-/'.r'il;: ; ri ; .it:
ijk 0-o, he r§tëÏtë*on6 -'*" --'
er werd in,eqn.vri j 6lecht.e...
n Quick afg,alopen zaterdag .,
nt van Hans..,Higrna Ge- ., -.
ig voctbal . .puick. rook . .. . ,.

tes kan6loos,,gePaÈseerd.
een schot vaà Ítans liet :

elijk leeer eens de oudc
uitkwanr. Goede kansen
nderde de bal net 66n haar

penaltJr op 4-2, Doorgaan zo. l)cze Yeek krii8cn wc ÀL0 die boven ons staat'

9 . Paul v.d. Steen



Lens 14 - Rijswijk 17 3-2

DE BEATAVOND.

St. N icolaasfeest.

On kwart over 66n 6in6 de r+cdstrijd Lens 14 tegen ilÍjswijk 1? van start.
l?i j r+erden direkt al hevis onder'drÉlt"gezet nàar Lens wiÀt meteen aI een
voorÀphong op te bouuen'docr in de ecíste ninout aI 6én nul.'tè,scoren àoor
een doelpunt van.llcrnald'dc Haas, dic'in de ecrste helft nog:een doclpunt
maakte zodat Lens nidt:dë rust aI net 2-O voorstond. Haai dë tr'reede 'helft
werd"anders, daar Itij€ivij.k sterk ging:iaanval len. Door te ver uitlopen van
onze keeper werd hët 2-1, líaar Lcns liet het d'àar niet bij zif,tën en 6ing
er hard fegen in en naakte nog cerii.doe]punt.lliaar helaas kwar,reí er geen
doelpunten Eeer voor I,cns. In dc làatste r:rinirut wist Hijswijk de stand nog
op 3-2 te brengen.i Jongèns, ga io doöi1 ilet wag een fijne wèdstrijd.
.Íil tle ourlers die aanweztg warcn wil ik bcdankcn voor het aanmoedigen. Op
naar de volgentle wedstrijd tcgcn ltKlrVV.

tlevioury Uergenhenegouwen -

Hoofd§upporster.

Ik las in het krantje dat .de luistcravond de nist_was inge8aan, Or: daar
op terug {e konen, en dat, is bcslist niet ée schuj.d van,dó. iongens tlie
dat geor6aniseerd hebben.. i/ant rl'aar kdrnt hbg heel Í/at vooq ki jken. l,iaar .

aIsinzóln5rote,verónigin6zoHéinl8'níe,.sà,,zijndieecns.'dóIVintle
steek kunnen latcn en gcvoon ccns een avondje lekker gaan relaxen bij Lens.
ItI was de rnuziek nu..niet nacr. icders zin' (naar ovër snaak iralt niet te
twisten). Daaron'nensen allqnaal 15 novenber naar Lens, tlan. gaan we ór
eens.eeq echt gepellige avo4d .van .naken, Ook.de scni orëii'V-dn-.Leu6 1 lot ,.. .

weet. ik veel, . zijn .van harte ryelkon, dan,.kunnen .ue jul}ie, ook eens. van de
andere,.kant }eren.hennen. ..,.. , j,.t.:-.f ,,, ; :.. , ,,
Nou tot 15 ngyer:rber!!!!!!1.. .. .,.:. .!irg{r.l..: .; ...._; ,:,..

. .... r, r ., het 3arnan4etje.., .. ;.. ..r
.:!. : ... r:- .r , :1. t i

I(AI(A NIDUI'S
(Gil6Ï-s op het artikei van het Sarncnnetje)
a.s: Zatertlag is het weer zovcr, Lens viert weeq fees!; I,et-wel, Lens. ".vi-efË
feest en niet alleen dc .ít-klassers. Het is op deze avonden n.l. de bedoeling
dat iedereeir koÉt, zowbl senioren en'íeieranàn (to en iret 65*), als À- en
3-klasserd. fíiji de'l(aKa zijn er n;I j,Van overtuigtl tlat ryanneer zowel ,jon6'
als outl:kontr'dd sfeër versclit' ikliel i jk tof zal zijri. De iiuzielc, die wber t1oör
discötlieek rrZàiatusti.lrrt verzo!6d'wöfàt, za! weer te gek zijn. Zowel de'
soel-knakkers a .Id dc Íeèstneuzcn, zÍlien'weèÉ aàn bod l(onen. En Èanièer u
no6 fanitie of kenriissen heeft'rlic ntet tèru6deinsen voor het.betère feest-
wérk, neen ze daÍi iíeer'dat kan d.e stenrnring'dlleen F.lflar verhögen. Ilelaàs '

echterizien i+ij'ons 'fcnoorlzaakt on f 1r-- entree tè hèffen; loaai. tlat'is
toch niet teveel gevraagd. Dus vergeet zaterd.ag niet te koneri.

Tot ziens !

Dezè naand.stapt de.goètl hcilig nan rveer'op de boot om'vanuit Spanje,een
bezoek tè gaari. brengèn 'aan ons lantl je i lÍlj Éiltleri rian -'dezè gele§enheidt ge-
bruik naken' en. Sti Nícolààs 'eenr uitnoaliging sturen' voor.'eenl'bezoèk- aan
Lenig en Snel; Í)é'wèlpèn van onze ''íereniging r*orden voor clezc avond uit-
genodifià en kunneit dan de goed tröí]i8 nan van dicht bij zien. I)c avond.
zal 6èh-outlén worden op 29 novèmber aaÉvang'18.;OO uu;itot .1B.3O uur.

.' | .,, , ! .,". .l
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PITOGRSMI.Í:II PUPÍLLEN E.N IJITL'PEN''.; .''Ii". .(

i,lPupillen
Zaterdag 15 novenrber 1975 '

12.30
72 t1O
11.O0
72.30
10.0o

uur
uur
uur
uur
uur

Vuc 1
Lens 2
Gona 2
Lens 4
vcs 5

- Lens 1

-Jrdo2':
- LenÉi U'
- O. iJlairw- 2
- Lens 5

Hct Kleine Loo
V1 "''"' ,t t

Ueresteinlàan'
tto
Dedensvaartweg

11.15 uur Lens 1 - Schevenin6en
12.0O uur S1:oorwijk 1 - Lens 2
X2.3O uur ilelpen Lenskonb. - CiÍP

Ve1rren
Zatertlag 15 november 7975

E.Djojooctonnor Ii.ilonq Fi

lÍ.v.!ielzen ; . J.Driessent

7Vl
Hengelolaan'v3

TFSCI{PIJVINGIiN :
Schriftel i.ik m lns tens íg"ila

Ielefonisch vrijdagavond t
'gevàIlén) ' bi j
Ièn xunneii' ae PIn noodgeval

Tet. 66 13 14 Klubgebouw. Vragen naar L.' Koning..:
trFKEURINGDN3 l'

sen tevoren b1j ilhr,J.c. x"p' l?:.:Y.li::klaan 317
RÍ j swi jk

usscn 18.OO dn 1U.45 uur (uitslu'Í'tcnd in dringender
L.l(oning ïeI; 39 17 4? 'r'':':i l

upillen en ndlpen nog op zaterdalochtend afbellen.

Jij slechte ríe ersomstandighe den i:1li,l À-FK}:URIIIiGSLIJST. Voor tle thu iswedstr i j den
noàt iun'idlenliJst worden geraadpleeStl. Ziin dc r,retlstriidbn van Leiis '11; 12"1i
cn 134'[oe d6eke-uid, dan'sooi aolt àe pupirren en uelpen wedstrijden'op:ons Íe]al
door, Uitsluitenrl Íoor tlé'uitwedstiiiden mag'tclef onisch rr,orden 6efnf ormeerd
of huni weastrijden'dóorÉiaan cn vrel: zàterdagóctr te ntl , Teii G6 13 ' 14 .Klubglcboutr.

oPsrilLLilic,N: "' 
:r''r ';'ji']:

,,," l

Lens P1 r:'
iÍlv. dJ-arrs, E.Valentin, H. de Jong, it. droen, R.v.tl.Hoek, lÍ.Colpa,
r.I. Odenkirchen, E.Eykelhof, L,v.iii jn, I'.Hront
Samenkorrrst: 11.30 uur Lens 'ÍLèider: [lans Zoun

Lens P2 i
ffi;ïf o-, E.Perreyn, R. de Kroon, ll.llourvelinS, il.Kanis, V.Veètrnanr-
I,l.v.Ídrichenl P.v.llaren, iJ.:loolhouwer r C.Uergnans, C.Hoefna6cl
SarnenËomst: i2.oo uur Len's Löideh: Èiàrtin lleuver -

. i' . i'

B. Heemskerkrg

.1. v. d.llott,

F,v.d.Berg t
L. Huisnan

Lens Pg
It. Dieniel ,
/i . Franken,
Sanenkomst.:

Lens P4
il. I4attens I
it, Verboom,
Sanenkonst:

. de tiinder ï'14. v. ct.Boógaartlt 
' 
ts. v. Zl i 1r

4. Flaas, tl. v. d.\'IaIlen, J. v. iíassen r:l'{lSchobbe;: ''Ileider:, l'íans'Disseldorp -: ''
í., r. ,: : l,;. 

r

A.v.Gorp, I'lr Poot rH' llock, H.v.Heeuwi jk, il.Soebarta, E.v.Santen t
J.'l/olf f , P.l{indr E.rrssenbcr8' Ii.3Iiekendaal
12.o0 uur Lens Leitler: Jan van Gastel

Lens P 5
U.v. Veenr D.Jagerr A. v.ljlitterstvi jht
i. .líoks , I'i.iliircksen, Il.llàffner, tt.l{anne
llamenkomst: 9.3O uur Lens

P.(luaadgraBr L. v. Scheltinga 
'e, H. v. [ioudt r lt.v.d.ZiiCenr

Leiders Kees SchenkéIs

Zie vcrder pag. - 72

11.
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Lens iÍ 1
6ffio" (2x), I,i.v. velzen, [i.Lcntze,

I!.AminerIaan, U. [Julsker( 2x) , J.lÍassernan
Sailenkonst: 10.45 uur Lens

Lens lÍ 2
G. Verhaar,
!1. de llaas,
§anenkonst:

seren.

Ii. ïJarncnhovcn , l'l , lJaalberg , E. it9.9s r.. ,. .(2x), l^.Kuipcr; L"r1tn"'dË;o6 - 
" '-'-':

Leider: if,on is-Gra.vcndijk. , ;- i:

E.Coret, J.v.Kestdi','1.u.a.iloà6aartlt, l-.Claué, L. v. Leeuwen ,
J.v.d.tipiegeI, J.:licnenr. I.l.Koelenij r it.'r.d., Ileijtlen
11.15 uur Lens ,Leider: Peter v. Hijn

Lens ï'Jelpen l(onbinatic
R.llam, M.ltloIIenran, .[.]'ranckcn, d.Dckker,
Th.v.d.iJerve, I).ttulsker(2x), Ii.tiaartoos
Samenkomst: 12.OO uur Lens

Wtrltli{Yrhrh4vtvl{Wlrt'JwlÍkrvJwt VJlrlr'IY | ,

It'l,, Wt{

ws DD IÍOENSDAGTIIDDAG h1íwwiíl*ruríi nníri lriírlrw rr
vrl.J wiÍ
wr{l{}vwl{WwtlwwvJl,rt Wwl{vrwt rhrl{

,.,',.:,
Het is weer de betloeling g
Iin6e kor,lpetiti e tc organi

ll.Lentz r' J.v.SaIIegooien,
(2x), .I. tJassernan (2x)

Lc itler: Gerard .Jloks-:- "'

U. de Vos,

Len6 L 1- VCS lJ 1

In een aantrekkelijke wetlstrijd heeft VC§.tegen detveriroud i;e 'iii ;ft 2-1 van

LensP2-HI,ISH D2

Lens gewonnen. In de eerste helft startte VCS overdonclerend en kwam. op 1-O.
iraarna nan Leps het,initiatief .ov.ea- ppar. yiq.t,.tle kansen ,niet te benirtten; "-
In de tweede Ëef ft.,Ëp'oo'rOe ÍJens'àI hirekt, riàt ae vrjrhciurling góed weer§af"1-1.
Een van de wginige laanvàLlen van ,VCli-.19ve1È9 h.gn q.g.Í-l goal op 2-1, wat naaf.
later zou bli jkcn de eindlÉtcnd rvas. .Oit" Ewalr.l Dede..doordaí Lcns {e, kansen niet
in_ do.elpuntel wis!. on to zctlen ,cn allt. 91 91\elq. j-oiig-eirs warpn dic' zic.h niet
voldoende in.ezet hebbon' 

Tï; i;jilr"v;irhijk

De aftrqp rÍerd gonomcn en 7 nrinpten later maaktc Char,Ies een. doeJpunt 1-0,
Ongeveer 12 ninuten,Ia.tcr nnaakte Victor een (oelptrnt en hdt',btgnd..2-O. Daar;
na-saakie Chirles ,i<ig ,ecn doolpunt i-o èir toèn kwarn de tr*eede Írerrï"'-. ""
In het. begin 6in5 rrei,'Loei.il5x,. want ae.'tegenpàrtij w:is in6elicirt, nriar toch'.
6taa6de Coen erin een doelpunt td nakèn. Lleze"werd echter afgekeurd"r+egens "'
buitenspel. Victor raaahte een doelpunt en het stond 4-O. Daarna uit een corner.
schoot Charles f antastisch in hct goal. 5OO; ' 'i:':-:"":: .'- 

"

ilex l(anis

!: íl

:

.n qp d9_ wopnBaagniaaa6 naast'9g ,-tler-ililti.een'.onrler- '

tsen aantal teans bestrijden elhaar op kleine vclden rnct kI
DIk teann bestaat.u+1 ,4 tot T.spelers,afhankelijk vq.n het.a

Ilenieder aio ei"n 'iiióqrioqr op uii deicn'tran dit'à.sl 'ol'"e'ri.

Het is eehter wel zo, t1at, ais jo ju .".'oo. opgecft, ooË't
rvezig r'roet zi jn.

eine goaltj es.
antal deelnemers I

clac d.oen. :

ttro woàhr§aag 'aàn-

72.

.t'.,

,.:.j.,

,t 
-:,



I,IEDSTiTIJDVUIISLAG LENS PUPILLEN 5 - DUI'iO ?

Ier gelegenheitl van de r'ierde overwinning van ons laagste, rnaar zekcr niet
slechtste pupillenelftal, za6 ik nij rnoreel verplicht om maar eens een stukje
iu de LEI'lS-lilJVUE te schrijven. Allereerst moet ik echter wel stellen dat rvi j
niet gerr'onnen hebben oradat r*ij zorn wcreldpartij speelden, rdaar rvel ondat
onze tegenstanders er helenaal niks van kondnn.
Èlaar goed, on te rvinncn noet je er toch maar in sla6cn ofir meer doelpunten als
dc te6enstander te maken! en daar zijn r+e zecr zcl(er in geslaa6d. Het rras
zelfs zo dat wij ondanks het feit dat rve drie 6oals nreer als DUN0 gernaakt
hcbben, toch naar met, 2-7 rlonnen, rn-ra-ra hoe kan dat?
In de eerste helft nanen wij net 1-0 de leiding doordat I'reddie na er6 Boed
doorzetten, dc bal prachtig in het net deed belanden. Hierna echtcr stortten
vre als een plurnpudding in cllaar. Op ilezelf de wijze, als ecn plumpudCing dus,
be5onnen wij enigszins overmoedi5 aan dc tweede helft. 'Duno rtras constant in
de aanval, maar omdat het hen niet geJ.uhte on de gelÍjkmaker te scorent was
LENS van rnening hcn een handje tc noeten helpen door de bal in eigen doel
te schieten. Dit hield echter wel in dat lÍi j nu lveer evenver waren als bij het l-

begin van de wedstrijdt d..v.z. 1-1, en dat was niet de bedoeling.
iangemoedigd door het in grote getale aanwezige LDNS-publick, volgen€ onzc
tclkundige nederrerker waren el ruin drie srrpporters, besloot ons tean om ge-
zanelijk ten aanval te gaan. jln net succes, want nadat een Duno-verdedi6er
d.e 5aI een blindc trap naar rrorcn had gegevcn dacht l{cnno ach lraèrom niet,
cn hij gaf de bal een dreun a Ia v.d. I(uylen, die onhoudbaar de linkerboven-
hoek invloog. De stand was toen dus 2-1 en zo bleef hij ook. Dat was 6oed werk
jongenst naar schict voortaan allcen in ei6en doel wanneer we r,ret een nulletje
of vijf voorstaan.

l{oes Íichenke Is.

13.
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49e Jaargang nur ner 18 2O novennber 19?5
i,j. .:i

DU LDNSRDVUE
tíeekblad van (le Voetbalvereni aina Leniq en Snel

oo
oo
oo
oooo

ooodobboooöooo o o o oooooooooo , i

0FFICIÈ)IE HEDEDtrLItlGUN fifiooo o o öooooo ooooooooo oooo oöoo oöoooooo ooo oo oooooooooo
ooooooooooooooocioooooboooS 8 ;

Nieuwe ledcn

a.s. vrijtlag aan de slag
naar de inschrijvin6 stop

663703
663703
Haag 295376

nnen tussen 20.30 en 21.OO uurr
egen. t/e hopen dat de oplconst groot

steedÉ'vàà toepassing of 16 het tóe:
d. Aangezien er vorig jaar moeilijk-
hun Boklustigheid, Iijkt het rni j wel
is gestelcl, niet alleen geldt voor

I; I

- 1173 l.í.Korving 2O-6-1964 Gietenstraat ?2 Iicn Haag
- 1174 R.Korving 2O-6-1964 Gietenstraat 72 lJen Haag
-, 1175 it.it. Slats 11-10-1968 Tinaarlostraat L?! Den

AdreswiiziAinÍr " :

/.947 G.f,, Goosen naar .LIIard Piersonlaan 2Og )en HaaB

I(illtsTrRMt t I

Nadat af6eLopen zond.ag enkele trour,rà ilt:ftSfLaen voor zichzelf'al geoefonà
hebben .+"+" hgt,,klubgebouw.,.kunngn.?ij..e!thopglijk-ook vele anderep a.s.vrijdag
tle 6tri jd aànbinden voo-1 ..d.9 piier:'t.trót Ucslà tÍaÈr ja.skoppci, wan' LENSrr. . 

. 
-

uiteraard r,rordt er niet nr.re9n.. gestrgd«lp ..ön gcnoemde titer r màar zar_, do neeste
interesse wel uitgaan naar de vele aantrekkelijke prijien, die u ook dit jaar
rr,eer kunt rrinnen. Het gaat echter natuurlijk niet alleen on het winnen, maar
onn he! r,reedoen. l{e hopen dan. ook dat iedereen net deze sportieve intentie

zal gaan" líe begi
t klokslag half n

zal zi.jn cn dat iedereen op tijd aanwezig is. Tot slot nog.cnkele regels: :r-
1e Inschrijving alleen per koppel
2e Roen apàrt ichri jven i -. : r.,':l-
5e Pit = 162 + 100 roem-(apart)
4e Verzaken = indien nen slraft??22 L62 + 100 roen (apit):
Ter he rinir'ering : u" 

' datà,; 21 én''àB novénber en.12'eh"ib Aeóénber.'tle hopen ilat iedéreen'het erg' itaàr ziln zin zal hebben. . , i
.; I . i'i' .; .. ,,' liarÀ,' .,', : ..... .r' t L :-:-::- i i,. r., ,. 

,
mmnrímnnlitnnntnÍnnÍÍmnnnnnnn;.rmnxn , t Ë . , :.- , .,.i ,

iïfii rlcea-)ruuuN. I.IEDEDIiLTNG BFlmnnmmnmrmnmnnonnnunm.lrl.lÍrnnrnmnmÈnnnnmirnnmnnmnmmmnnnnm
nnmmmmÍ mrinEullr.lrínmrinnnnnnnnnm : . .j. : :, l.

,1
Is de'regel van het kaarten on geld no
gestaan om gcleoon vri j''te haarten oi:r 6
heden waren net cnkele juhioren vanwet
verstandi6 dat deze regel díe duitlelij
iuli::.en maar ook voor seniore

g
e1
e
k

9tto Kortekaas

HH' XllËËïï i,Í,ï "Ëllïíïïïii" 
H HHHuHunusun:riiua;ri IH r*ruun

HtIHiIHIItIHiiIIIiHTiHHIIIII,IHiIHTíiti{iITiHHHHHHHiIHHiJHiIi{iIIIHIIIIH[{iIHiIHI{HHHH.,.

Zondag 23 november 19?5

1É.3O uur Hion 1 - LenË 1, Terh;lJosboon ' Pi ihsenlaàn.,Rt dann J.l'1. v.
1O.OO uur U.V.§. - Lens 2' ïerr. Kikker!:ó lder ' Oostgeàsterweg Leiden

Lens E V$IJ!!!!i
Zie verder pa6. 2

1*

Tóír



12.00 uur Lens 4 - v.u.c, 5

- --..... -.--..--.-,-I,-en-s- -5--,,l.vrilr.J l.r l-'.U...Ii
12.0O uur RVC 7 - Lens 6
12.00 uur GVJP 2 - Lend ? .' ; '

.. .---,...,-.---!eÍ-rs.--Bji1:i..1:::-.::ri"-rj*::,'..i-:.r.'i:'',,.r
Lens I

12.00 uur L.,en6 10
', 12;OO uur Suick 10

10.3O uur LenB 12
12.OO uur Lens 13

Zaalvoetbal:

Dinsdag 25 nov.
Lens - te líerrle

. .,,, .- .|
vt Gl L 7/3 0. Kaudercr

TIIC Timner
ÀC v Rijn

Pr. Irene Sportp.Hi jswi jk
't'' I tluirr,b loemr+eg
., , .ilr,. . r\ r, " :,:j . .ii ,

J.v Adricheul
.':.... ,. ,- .F

speler 13 ,

un"ru, ,1,.

ITFSCHRIJVIIIGEN: Vrijtlagavond van 18.45 - j J.v.l'Iassen Te I.686511

CEl te onthoudcn !

DeI nict necr naar dc Sèko-aecretaris on te vragen of het voetbal'len door-
gaat, hij geeft geen antwoortl. Iiaadpleeg de afkeur inSsli jst en. :-,tt-.. : .-.; ..

- TrÍonph 4
" -r Liens ,11j Lakwa 1o

- sv tlfl3 5

v2 G2 L 7/3
, Sav. Lohnanlaan .,.

V1 G1 L z/a .;.'
v3 G2 L 2/4

i,:Hö'ék"
H Suiker
P ijoons
,,.:.

19.30 uur bi
I ' . -..i-

21.00 uur Veiling Noord
: schr.

-ut,.ftogqapn1, lijdw., II.J.J., Gillet .

].
.

Dinstlag !.a'eà. 1,b.2s uur Zari-r itu.ilenhof.Derft. PIgy.Ygg naar.Delft' bii .Ièt
ze,'.Btopriiht ieidhtsàf ,' Le. af gtag. 't in,tisàf r.2e afslà! Iinksaf . ' ,-' .'
FulI Speed - Lens,..,s'chr. lt..ltöqqr3t9i ,qin$lr. P.Heintsberg9r ' , '
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I'EDEDÉLINGEI.I VIiN. DT), IEDITI(TIË

Een wetlstri dversl

en ".voor 'iSen i órèn. ili jr. zi jn benieuvtl.
Namens de redaktie .

Gelukkig krijgen wij de laa'tste tijtl steeds neqn wedetrijdv-erplagen 'op onze.
rettaktietafel ,gedeponecrd. Toch zi,in tleze'vers.Iagen'nigt.;helenaal, naaf .zin .'.
van de redaktie. l'trat nankeert íer. nu eigenlijk qan?.4n ,de npeste. wedetriid-
verslagen lezen lri.j' da-t- Frans, Jos, Ilob of Arnold Eeacoord heeft. Nu is het
zo, dat een wedstri i dverelag nordt geschrevent voor pub}.if.ltie in de Lens-
revuc. Het andere troord.ut. óen hcleboet lerlen (en niet'l'eóËh) 'lezen deze'ï;;;i;g;.. oà r,É"st. hehté, tlie deze'wetlstriiiiïérÉla6'en.IeàcÈ,. wilLen Sraa6 

.

rveten welké Frans, Jos, i}ob of rlrnold SoaI hecft geeëoord'. Gebruik daaroh '"
dan ook altijd een achternaarn. Bedenk bij het schrijven van een verolagr -,... .r',
rr ik schrijf Cit verslag voor heel LENSrt. Dit Seldt uiteraaid-'Íoor-' Jun iorè'rï" ' -

6
öI

Z

r

., c r».r., n1.r.) r r.,Dq.,
1íISTUDAT?".

??????'t?2??????

LIINS 1 zondag a.6. een aantal plaatsen zal stij6en ,.: i .; .':: :
Er inÈicldels een nieLwe typiste is? Dat wiJ zelfs twée aanmeldingèi "hieÍ-
voor kregen
i.te prullebakken weer wcggehaald zijn
B1 àet 0-o BeIi jk hcef t fiespeeltl .. : : 'j ,' ':. - .-.

Je tèg'ehwoord.ig al rr0ontr kunt zi jni ais. je in.Pup.l speclt.- .L ,j .r : i
Hans Zoun zijn rrroepingl! heeft.r.riegelopen,i;IIi.j.,kan R.1,.. ont.z.etl'end goetl
preken i l: .. -' '. :

- De Redaktionele Goedkeuring tleze week Saat naar dhr. P.iluffernans
i '':'t ': .'

Zie verder pag. 3
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- Janus 2 vaarÈchijnlijk geschrokkcn is van dc rdakties van IJ1.
. schreef hij niets, deze week r+as ,hij er zéIfs niet eens

- Er cen intervieuw. in ale pen zit, mot. de rrstrafcompissier|
- Cruyff en Neeskens zateralag neespelen met het Nederlande elftàl?
- U gegroet vordt aloor

'' :l':: ,VD,IECHTS

t - .r;' '.

+++++VOOR U GIILEZÈ)N IN VOt TSÀL tiIlST EN IJE I(.N.V.8.-EIt+++++

Voii§e Èeek "

++TOTO/L0TTO: : '

Voor de goede orde herhalen vrij nog cens de punten, welko de 'oorzaak zijà
van veítrag.ingen bij.de verwerking van de fornulieren: ... 'r' | '

A.I'1achj.naa1àijnniettèveiwerllen<le,fèrnuIiereri:
1. waarop te grote kruisjes zijn geàet (buiten tle hokjes)'',
2. r*aarop zeven of vijf kruisjes in 66n kolorn zijn gezet
3" r.raarop een oneven aantal kolomnen is ingevuld
4" r.relke gevouwen zijn of waarop het formu l iernr. bes chadigd of beschreven is.

.'5or"wàarop de,bovenrand en het vakje voor het mi crofi Innr. beschreveín is.
6.. naarcip cle zagcle met nictjes, paperclips of plakbànd.zijn bevestbgtl.

I). Vertraglng bij de.behandeling kan ontstaan als: .

.1 . het,"rgËek cn/of . corlgnr. en de 
'§eboortedatun 

.nig! is ingevril«l
2. het.adnës niet of onlcesbaor is ingcvuldg. ,tle ,zc6cls vcrkccrd .zi jn Eaplakt I ' | ' ' ' i

Noot: Het is maar dat U het rvcet. Vóortaan'dts de tornulióien 6óeit invullen
antlersbestaatdekans.tlatudehoofdprijsno8,eenËnistj.

Lens 4r5r6r11 en 12 waren dit keer dc boosdoeners cn oök hët zaa lvoetba ltearn.
lsgb:i Jannér van die f 15i::.L:oete. Ileren àanvocrdeis wilt U er absoluut o§
letten dat.;tle rui1fornulieren goed vrorden . in6evuld. Elke naàn van schéids-
rechtirr 6rcnsrechter of aanvoerder, die is vergeten, kost ons f 2.5ói
tíist'u overigens, dat bij een aan een Ëpeler'van de tegenpartij Begevèn 'i
rraarschuwing u ook een rapportje lloet maken en bij dit bij het ruilfor-
nulier Í.roet inlevereri. tlet veiZuin kost on6 f 10 ! -- . Ja, ja de I$ViJ is royaal
bi j zulke din6en. ,: | ,.. , :

++BLOZEI,trDE Cf,JFEllÍi: t

KNVB per 3gr3uni í.9?5 932.676 leden. Het lèdental van de KNVI) geeft nog steèds '

een stijgehdp, lijn te zien. ilit in tegenstellin8 Frèt de cijfers in 'het zo-
juist verschenen jaarversla6 over !gi4-7g?à. Ile ooizaàk van dit opvallende
r:risverstand. is rle..af s Iuitdaturn, rlie.vbor hpt i'aststbllen van het letlénbestand
is gebruikt. ,: ,

Noot: Hierna Becft .dq liNVil-er een uitleg hoe.dit nÈ wel allenaéI r.rögeti jk
is, een uitlëB waarnede ik u niet wil vernoeien. IId Vraa6 r:rij wel af of de
andérè cijfers uit het jaarverslag 4u we^I 61oeci zijn, waarbij,ï,ik specriaal .

denk aan dc f inanciëIe ci.jf er:s. Goocheleh rnet de bal is in de IO'Í VIl. een

++
++++
++
++

noimale zaak, maar als -r:en nu ook "a.I met
betlenke 1i j lc "..1 .' .

+++Ook POL, betreurt het
Lensrevue .gemeend heeft
zal .nu een. hieuw trtyperl

ci j.f-eis 6aat doen iwordt het'rweI

SIK

+,t + ++++++. . t,
tbn zeerste dat nevrouw Iluippr a}s.typiste van de'

'ltypè-outrr, pe nnoetén aanvra6eri. - Vobr deze, funktie-'
Eezocht noeten worden .

++.r.tlqur.cli jl5s had dc gemeente in een Sesprek tlet het bestuur de toezeS6ing
gedain. dat-gns hobfdv;Id r+eer behoorli5k bespeel'uaar zal worden gemàaht.,. of
d.at vcld wrlid afgekeurd. Het blijft no6 even een SroenrEroentpollen-rpoLlen-
veld" ; :

+++Simbn, .het .barnannetje, schreef vorige week ook wel eens de andere kant
van de d"Àio."r, van LIiNö i tot-weet- ik;íee I tc r,rillen l".en k.nnui]-EFl-

-.hpqpt van jrarte diE ons baruannetbe ale goède kant van die senioren bedoeit.
Zie verder pag. 4
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+++Onze enthousiaste KaI(a heeft de rrI ui stcravo nd'r stilletjes oragedoopt tot
'rfeesta.vond'r voor zgwel soul-knakkers als feestneuzen., tlgaron zouden soul-
knakkers geen fcestneuzen lrqnnen,zljn, of, andersom? .rr :-:
+++POí, blijft de nuziek, die.wor<It. g{dpaairt.bij de thui8we dstr i j den van ons
eerste, afschur{e I i jk.: vi ndgn . iJe2c rnu4iek is tevcel afgqstend. op een srnal
publiek.
+++tlet ma6 onze nieuwe burgerneester nu nog nict vcnveten vrorden dat hij slechts
belangstelling heeft getoond Voor FC-Den llaag. Te hopen valt echter dat tle
heer llchols ook oog zal hebben voor de anateursport. Ili.j na6 gerust eens op
zaterdagniddag een juniorenwedstrijd.bij LDNS komeri fluiten..
+++Gchoord: Ho}le ballcn'klinken het hanl-§t. ,

+++Jör6en Kristensen trok er zich geen reet van aan, want het kon hel.l geen,.. ...
hol schelen:
+++ilu de petat-eters van hiernaàst de kwar:tf ina les : van de Europacup voor lan-
denploegen helrben bereikt, wiI Nederland' ni.et eens nee{ van ltalië winnen..
+++Dit rvas PtlL, goeiendag.

De kaartenbak
,:

Ilen cartothe eh; noerpt'. ner;-.dat . irootlgewoon een houten bak volgepr:opt net kaarten,
r{aarop enige , personalia van onze }eden.staan velneld: naam, voornaanr adresl .

telefoon, geboortedatun, beroep, Echuw(l net..., Iid per .... rbedankt Pgr..... r

c ontr ibut iea chterstand, bijzonderheden, functie6. ileze kaartenbak 
'uas 

, voor
nij leidraad bij het sancnstellen van, dc vroeggr genoemde ledenliisli igen
tijdrovend naar eenvoudig verk. De kaartenbalr is een itlee van Guido HalLeen .
uit zijn,6ecretaristijdr Of ik daar ltans toe. zou zienl? I{ou il<.heb die kans
gezien. Het liarwei is af.. &igelijk had ons allereerste bestuur' er aI:een 

.

Eoeten aanlcg6en. l.;aar wisten dic nnensen veetr-, hoe hun ilioniersuerk Sroeien ...
zoul }lij,heeft het. veel aandacht gevergd..Ik heö b.ii het s4ngnstelten 5e'9r;r.i[
genaak+-" van oude Lensrevues 

'oude 
ledenlijstenr. bescheidg4 van de penning- 'l '

I. mcesterr,.rnijn c i gan.' geheu6cn , bondsopgaven. Vanzelfsprcbend zql'.het.werk nief -

',.t voknaakt zijnr naar ik lroop:het bestuur en eveptueel de commissies van dienst ,

'r te zijn 6eucest i. .: j
P. Juffernans

In de 2iekenboè

Jui s
van
ee rs
Semo
atte

erug van een bezoek aan Leyenburg, Iaat ik even weten, dat Jan I(Iee . . i
.'P1 :er op afdeling IJ van de 1Oe vcrdicping li6t t9:wachten tot. de
f-ase van B.wekeí voorbij is. Geen leuk vooruitzi-cht, maar.,hij is.sel-,
Ik.vohilhcm, cèn'bijzonder sympathieke Y.ent.r die.niet naliet erop te

ren, dat. LIINS; geen enkele schuld .liref t. 'Hij .|iet zíct, ze]fg"zeer ]ovend,

t+.
v.v
te
ed.
nde

uit over zijn directe tc6enstander, de linksbuiten van ons negende.
Even gedutrdig Ii6t Frank .v.d.Berg in het liíestei ntlez ickenhuis , op {pzef 3rnr.69.
En <le vc'teraan llenl( vah Hijn verblj,jft in de ?reva l!gr'. N olenslaan 20. ,

Jan v. Ven'rooy en Jos v"d.Ende, hebben de zi.ekenboeg:. de ,ru6 toeSekeerd en ver-
vullen vrecr sinds enige dagen hun diensteÍ! ;in Èlineavars tempeli I "

Uinsdag 11''noveHber heeft I'ie,t I'ieershoek Sr. zijn; tijdelijk intrek ge.nomen in
Ursula te lgassenaar. Voorlopig al vast onze groetenr evcnals aan onze .E4dere
ziehen. Nog voor zijn opnemin6;.verzocht de heer l.leershoek r,rij de LENS-meute
nanens henr te 6roete. 

P..J.

rrHet hobbelige eerste veld.rl

Ve.r.e klachtei l,:ree§ trèt ttesiuur te holen ovèr- de slechte 'toestand van het ' ' '

eelste veld. Onrtlat wij deze kl-achteri z'eer'terecht vbnden hebben wij een on-
derhoud geha.d'ne.t de gcncente.' Op vrijdag 14 novenber 1975 bczochten de hereri '

t'teltrer, tÍËÉtgcólt' en af,Lrooorn het temein. Zij r*arèn het er over 'eené tlat er' '

nodi6 wat aari g.ciàrn 'r,rbest 'woiden . In hun vakjargon bespraken zii de inogeliik-
heden on direltt al rnaatregelen te nenen. volScnd jaar zal ile Srasnat in zijn'
gehecl öndcrhandc-n Benoncn r'iorden, ma-ar in afrvachting daarvan beloofden zij ons
dat zij allcs in hct ríc-rk zulleri'stelteh.oË het.terrein voor zover mo'gcli jk
redeLijk bcspeclUaar te nàken.Mo6le1ijl( .za}. ons eerste cl'ftat in de kcimende thuis
wedstrijd hiervan gebruik naken door het. -"etlc initiaticf van de Semeente met
een overwinning te belonen. /to' Dg C"!'!l,q
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ZATIIIUT'IG EZi nor4embei'. 1q75 ' s-àiddags in het klubgebourv. op-de T.V.
Italië --NedePland. I(omt u ookl

IS I,IT }iIS,§CHI!]N IDTS VO(,it U!.I OL}'TAL
t

Op woensilag 13 novcnber 19?5 speelde het zevende elftal een vriondschappelijke.,,,
r'retlstrijd tc5en DSVI. Na afloop waren de spefèrs met_ hun viouryen gezellig bij 1-
clka.ir in het klubgebouw.- Onder het gonöt van'een dÀnkje 'en hapje rverd het
een gezellige avohd. U weet de vereniging stelt voor ieder elftal een bepaald.
b e drag , bcschikbàar voor zulke avonden. Vàntlaar tle krèet is'dit misschien iets ''
voor uly clfta]. - lJat dacht u van ecn .Ieuke nossel of f ontlue avond. itegel zelf
iets dc rcst doet tle vercniging

C'v'L'
22-77-75 iri'het klubgebouw' Italië - Noderlanrl op TV.'- tloni u àokZ

Die avontl organiseerde ile Kalia een feestavond. De nuziek *erd die avontl ver-
zorgd door de discotheetc "ZARÀTUSTH.AI. fk rvcct niet wat de naalfl bètbk'end,' iraàr
het geluid vat zij produccren weet iË nij'.de6 te betér te,heiihnbrèn... Het ,

,ru.. óe., heèrlijke avontl. Dcgenén tlie niei gcweebt zi5o hcbben wat genist. ' '.
I,íaar cr was bclaà6stelling genoe6. Ik schatte hct aàntal beabekcrs op i3O
UedanktKaI(a(tÍeeiuwatàeàeiiainbctekénd).

Een teru8blilc op'
ZÀI'ERDAG 16 novenber 1975

ZITUIiDITG 22 november 1975 I s-r,ri ddags Itatië.i
fffffff fffffffff ff ffffffffff

U II9 STriÍrT DIt íCtlTïlit Dïi illlt
fffffffïÍI fï fïfffffÏffffffff

Zater àax' 22 növeribei .19?5
I s-nor6bhs dhr. . H o!,rënl-rro uver en iirèvr.' itlemèp
rs-midda§e Ilrahs Dis6cldorp, anneke', Sirnon ën

I s-ririddags TV ItaI i ë-t'lede rland !

Zonda 23 novenber 1975
I s-mor6ens .Colpa, III I en en Tinus

, . .,, \
Nederland oo T.V.'Komt u ook!:,

fiII

tffÍ

t s-nidrla6s !!r_i c , Lirida, An v . Santen en Frank
Zaterdag 29 nbtenbcr 1975

,1

ffffffff fff f ffffffffffffffffifïf fffï ffffffffffff

. "'. -. - _:.. ,
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Itini goé
'lÍ. Michels

van r,rij'
An vdn d

à, l,agli en T
gouwenr.,An va

lnu§
ii §aritën,
Dborii. ' . .

Lintla , rirévi. Jan-.I
è
U ónr mevr. v.

KOI,IT U OOK ZATEiiDJTG}IIDI)AG 22 NOVEFISITR NATiIT TIET"'KLUDGIIIJO Ui' ,'
ER IS lrID DAG GiilrN V0 jiTljirI, IiJ^Jrll lílll, OP DÈ T. V. - -

ITLLIE = I,IEDEIILÀNI)

DE I]AIT STAAT VOLLEDIG VOOR U OPEN

ATTDNTIE3 !íie staat er vri.idaltavond 21 novenber achter de bar met de kaart-

1 iraat, nevr.v.tl.Íjtee

avond? ' :"-i

Mevrouw v.d. Iíi.Ikr Kees en Andrea Verhulst en Petèí Perreyn

5-
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LIINS gaat naar H ION

Xerxes
Papendrecht

ïJi Ihelrnus
Neptunus
Hov .

Coal 1. ,

ilI i, f4wait
IIUCH ' i -''

Hion '. ".
DHL .

LENS. 1,,,,:

DIIS
Zwijndrecht

E. H. S.

= 10-6-4-0- 10
, : 10-6-4-O-16,

... ' 9-3-6-0:,12
10-3-5-2- 11
10-4-3-3-11- 9-3-4-2- 10

. 9=3-3-3-. 9
9.-2-4-3- 8
9-3-2-4- 8.

. '9-2-3-4- ?- 9-1-4-4- 6
9-1-4-4- 6

.10-0-6-4- 6
."-'10.:1-4-5- o

Iu idt !
Vlilhelmus - IIOV, Zwijndrecht - ll.Zwart,

Ir.H.C. 3 krij6t een andere naar.r

-fn de afdeling van LEIIS 1 gingen slechts
3 r*edstrijden door. 'JilhelËus; kwan -:
tegen het iiotterdamse Neptunus niet-
verder dan een tcleurstellend 0-0. ' ,

Het duel tu6-Ëen. dè't-iied laag§t fieplaatste
teams DHS en Zwijndrecht eindigde in
een voor LIJI.JS voordelige 1- 1 en het
6iganten dqel Xerxes-Papendreclrt e in-
di6de ook .aI onbestist 1-1. Zondag
geat ons keurkorps naar llottcrdarn om

HION te behanpen. Vori6 seizocn ver-
loor ons eerste onnodig net 2-1. Een
reden teneer om dit nisverstand rrevenrl

recht te zetten.'Het verdere. progranma
IJeptunus - EBCi{, Papendrecht -
CoaI - DHL en Íerxcs - Gouda. ,

23-7
19-B
7-4

í3-7
72-L7
13- 10
12-L2

O- 12
6-9

10- 16
7-L5

10- 15
6-15

Het DeIfJèe
verandeien i
Gaven zi j. èe
nu blijkt de
Volgers hun
D.H.C. 3 ind
net t-4/l ve
tif iè'àtie bi
Àfgelqpen zo
Ue juiste st
1. LENS 2
3. ïIest landi
5. Velo 2
?. D.II .C. 3
9. Den Hoorn
11. Naaldwi j

D.H.C. gaat -'àIs vij tenninste'goeal geinforrreertl .zi jn, zi
n V.u..u.c.'Het6een betekent: ' irVerkeerde Uitslagen Door Gev
rder in tle'wetlstrijil l)..H.c. 3 - l)e Postduiven als uitsrag
uitslo6 van D.H.C. 3 - lïestlandia.2 ook al,verkeerd te zi

rvaÉ de uitsla! 3-0. Zoals wi.j u vóri6e rveek,al meldde, ver
erdaatl net 1-2 van De Poetduiven 2. Van ilestlandia vrerd ze
rloren. Een minder ingrijllende verandering veroorzaakt-. de-
j de'rrèdstrÍjd It.0.C.4- HI(DDO 2. Deze was niet 1-4 naar 1-
ndag ging elechts 1 Hedstriid door. V91o2 :;Naaldw.ijk 2.O=
and ís nu: , ,-,-

u-5-3-()- 13 i?-4 zov .Í) .C. i 6. ' ' . . 16-8 .... 9-5-2
a 2 8-5-1-2-11 20-9 ?L De l'ostduiven 2 A-4-2-2-7O

9-2-5-2- I 6-? 6. il.v.c. 4 a-2-3-3- 7
8-3-1-4- 7 . ?-7F.8. .Spoorwi jk 2.,"; B:j3-O:5-'6

2 ,..8-2-2-4- 6 ?-15 SO.RKUEo 2 .. 9-2-2-5- 6.
k 2 9-1-3-5- 5 6-16 ,., _.: - ....',

Jn naalir
en. tl
2- t,
jnr' ,.
ro9r,. '..
lf6

3.
Or:.: .

-2-1? . '',
L2-tO-
!3-.14

..7orL3 ' 

,': .

:,9- !O. . '

H.3. S. 3 krijet klonl t

Vretlenburch 2
n.D.Íi. 3
vl(is 2 ".

TOGB 2
Verburch 2
ïleetlandia 3.
LDNS 3,
Scheveninsen 2
v. c.s, 3
v.u.c. 4
Schiebroek 2
Hillegersberg 2

I'll0GltALll.ih JUN IOl{tlN

Zon -2S rioveni;'er-'1975

1O.O0 uur AUO 5

I,laandag 24 novenber

In deze afdeling.was het opvatlentl rlat
het.6térke H . iJ:Éi-. g'- op èi8en 6rond'werdl
verÈlagen door het z'.vakke Schevenin6.gn r

Het 1-2 bleek ScheÍenin6en de rneerdere.
over HUS. I'letlekopl ripet Vtédehburch 2 ' a

'woq riet 9:4 van Verburch 2.' Ook in deze
afrJeling is er.a.s; zonclag geen compe-
titie voctbal .

10-7-2- 1- 16
70-6-2-2-74
9-5-2-2-72
9-4-4-!-72

10-_6-0-4-12, r_1?-16

27-A
29-73
23:L5
15- B

9-2-5-2-
9:3-3-3-'

io-s-z-5-
9-2-3-4-7
9-2-3-.+-

9-0- 1-0-

I LFrz
? 173-+?B 14- 18
-. 72-L6
?' 14-23
6 73-77
t 7-23

AVEIIECTITS

Zuiderpark.

Zie verdcr pag. 7
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JUN I0itEN vcrvola
Ëaterdag 22 novenber 1975

i,v"rn. de televisie uitzending Italië -. Nedcrland is een beperkt prograrirmd
vastgesteld, zodat tle wedstrijden_on 14.00 uur zijn beëindi6dr

12.00
t2.30
12,30
72.30
72.30
i1"15
12.30
L2.30
11.15
11.15

uu.r
uur
uuI
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

!/rK 1 I

LDNS 6
oiJll 3
Li,lt iiSB
LIINS 9
Li,HS 10
DÉc 10
llijsrrijk 12
Spoorwijk 5
LlrNs 14

, . ,TI LEI'iS

- 
t,Vios

- LENS

- DVC

- tluic,,- 
JÀC

- LirNs
- LENS

- LtiNs
- Duno

,
4
7

r)

k-st
5
- 11.

12
13
77

cps 6

Zuiderpark
v1
.À Il,:ar dastraat
v2
v3
v3
Brasaerskade'
l'r. trrene Sportpark
liengelolaan
V1

AIIÍ}CHRIJVINGtsN:
Schrif teIi.'lk: ninstens 10 da6en tcvoren bij dhr, J.C. Hop Dr.v.l.lookiaan 31?

?etrèfonisch:
Rijswijk'

vrijdagèvond tusscn 1U.OO en 18.45 uur (uitsluÍtend in dringende
gcvallen) voor

.íI-l(Iassers bij dhr. Ii. ljecker , ïeI. 55 94 77 ( LEIIS 1 t,/m
l3 er,r C i(Iassers bij dhr. lJ.I(ouwenhoven Tel.29 19 9t (LIINS 6 t,/fiI
In noodgevallcn kunnen de junioren nog op zateràagochtend tussen
11.O0 uur afbellen bij dhr. J.C. Hop Tel. 94 41 59. "1

iiFKEUIIINGEN:

s)
14)
10.30

De-JuÍiioren nocten bij slechte r.re ersornstandigheden steeds de afkeiiri n§ii1i l stén
raadplegen. Telefonische informaties wordcn hierover niet versttekt.

I OPSTDLLINGEN l

Lenst A 2
f.:Is vorige week net A. I"Íultler
Sanenkomst 11.00 uur. Lens
Geef a.s. zaterdag aan jc leidcr op
Iandse reis.

Lens A 3
DIs vorige wéek
Sarnönhomst: 9.,15 uur. Lens
Geef a.s. zaterda6 Íran je
landse reis.

Leiderl Ir.Fhinans
Ieider

Lens 6

on of je eventteel meegaat met een buiten-. ,,:

. Leider: Theo Hoefnage 1
Ieitler op of je eventueel'Éèè gaat met een buiten-

je cventueeL nee gaat net een buitën-

Lei der: Joop l.ieuloman
je e_ventueel riree 6aàt rr'et

AIs vorige weeh
Bccf a.s. zaterda6 aan je
Iandsc reis.

Lens ?
Als +ofige week
SancnhoEst: 11 .30 uur Lens.
Geef a.s, zaterdag aan jo leider op of
Iandse reis.

of

een buiteii-

Lens u
Àls voriBe r*eek net H. J. HoppenbrouwBr,,.. L..eip.er: Ton llaunan
Geef a.s. zatertlag aan je leider op of je el'entueel nnee gaat nnet
Iandsc reiso

Zie vcrder pa8. B

7.

een buiten-



Lens I
ÀIs vori6e r+eek net J.F.i\.t!. v.itijzen
Geef a.s. zaterdag aan je leider op of
Iandsc reis nee gaat.

Lens 1O
lils vorige t+eeli J. F . rï . I,l.
Geef a. s. zaterdag.aan je
Iandse reis.

Lens 11
f,TE-ï6iise week
liar:enkonst: 11.30 uur. Ilens
Geef a.s. zaterda6 aan jc
Ianclse reis." ' :

Lens 12'

Lcider: !l.v.d.ToI..,
je eventueel rnet een ib .rl t.., -

ft Leider; Fred de l(Ieijn 1"

ev.enlueel mee 6aat r.ret een..'ouiten-

een buÍten=

v.ilijzen zie Lens
I§i tter op of je

. t- t

Leider: P.v.d.Steen :. -

I§ider op of je eventueel- r,ree Baat r,ret een buiten-

Als vorige week
§iamenkonrst 11.30 uur Lens
Gcef a.s. zatertlag oan je
lanCse reis. : '.,.:

Leider: il,Hoefnagel
Ieiderr op of je eventueel mee gaat rnet

Lens 13
AIs vorigc week
tianenhonst: 10.45 uur Lens
Geef a.s. zatefdag',aan. je leider op
Iandse reis.

Lens. 14
À-GGïi 6e w.ek . :... :

Geef a.s. zaterdag aan. je.]-oiilcr op of
Iandse reÍsi

-Leitler: J.VogeI .' 
lt' ' ' r ''

of je eventuee] nee 6aat'aet een buiten-''

Leider: !1.v.SprundeJ.
je eventueel nee gaat met eén'Uuftcn-

S INTBIIKLAÀSFT]EST

lrij vrillen onze lvelpen no8 even herinneren aan het s interklaasfeest dat wii
zaterda6 29 nover,lber gaan vieren'. 'iii5r '1r6'.,U"r, Sint en ziin f ieten bereid kunnen
vindcn -àm. '.-s-rniddags, on 5 uur' op dè ilengelolàan 'àai vezig te zijn. i{ii hopen op
ecn geslaagde ni dda6.

KaKa
FILIII

ilij hebben voor onze pupillen 'cn C-klasscrs een fihn waarvan we de titel d.m.v.
een affiche in de hal zullcn àangetèn. Deze film beÈint om + 19.30 uur eÈ j.s
om 10.30 ongcveer af8elopen. tíi j hopen op een Srote opkomst en uiteraaril een
einderoze avonrl ' "t KaI{a

UITSLAGEN - 15l16 nover,rbei- 1975

PuniIIen6 Ysllg:
vuc 1
Lens 2
Gona 2
Lens 4
vcs 5

- Lens 1

- lrdo 2
- lJcn§ J
- Or.Illauw 2

- Lens 5

o-2
1-1
o-1
'o:2
B-O

Len§ 1 -ScheveninSen !,
Íipoonvi jk 1 -Lens 2 .t.'
Lëns rKornb. , -CtJp

1;O
2-O
o-o

Zie verder pa6. I

B,



Uitslagen: junioren

Duinoord 1
Lens 2
VeLo 4
Lens 4
tr'larningo I s 2
Quick 6
iíIJS 4
Lens B VRIJ I !

Lens I
vvP 10
Lens 11
Lens 12
Lens 13
RKAVV 19

- Lens 1

- I s-Gravenzande 2
- Lens 3

- Vredeíburèh 3
- Lens 5
- Lens 6
- Lens 7

-vcs6
- Lens 10
- Aclo 13

- HBS 6,'
- Vuc 14
- Lens 14

L-2
1-O
/rf geI.
6-O
7-2
o-o
1-O

7-7
6-O
7-7
3jo
1-O
2-3

I./UDSTHIJDVE!ISLAG

Lens CZ -,: *'HIJS C 1 . 3-0
Er werd net spanning naar deze lredstrijd t oegeleef d, r.ranï' bil overwrnnrng
konden H,i. j tle twebde plaats llerèihen'. 'lli j hadden nog wat goetl te r,raken in
verband nót de uit geleden netlertaa6i ,(4*g).. t/e begonnen gèii;h net een. oi-
fcnsief, rvaaruit lcleinc kansjes ontstonden, maar die werden niet benut. Hts§
begon wat terug te doen, r,raar. onze verdedi6ing I'.ield Ínoedig 6tand. De bal - ::

weril .goetl intle 1ilöeg gehouden. zodal. vrij het'spel konden bepal'en. Oscabinam
ecn l(orncr. clóe over ilc hobf rlen van de HJS vertleitigers ging, Flicha viné de
bal-op en schoot in,, maar de blll Bing via de'ontlèrkant lat.-térug in hèt v§Id.
Daaina was het rust; De tweéde helft begonnen'l,e gelijk rieër fel aàn te,vallen -

net als 6evolg dat, èen H§S spèIer.geen iaad wist nàt de' bai en hem in hèt
strqfsch opgcb ie d net de hand tveg sloeg. Ilonald werd aangewezcn on de straf-
schop te ncmen en hij schoot de bal ( a Ia iÍiihren) erin. HUS probeerde iets --'",
terug tedoen, naar daar kl./an hiet veel vón ttiíecht. SneI na het eerÉte:doel-
punt l<opte liees beheerst in tle höék,i:HtsS t{as nu helenaal aangeslagen. LENS
probecrde toen de scorc op te voeren. itiah vobr tijd schoot iiartin àe ,bal
in de verste hoek. Í/ant de HLiS-keeprir'vcrkeek zich op de hob'oelende bal.
Lens heeft nu een zeer goede revanche Senomen op ale nederlaag bij'lli}S en
bezèt nu de tweetle plaaIs, rnet als koploper VCS. Uoor de Srootse vorriF waarin ':r--:.-'

het e1ftal verkeerd hoopt het sneMS te ontmoeten om daarna de eerste PI?1tE
ovcr tc ncmen.

. '..,i " '.tiichà enRàb, l''
ll

Ë

en Vcster; speleÍ in Lens 14 (junioren) zult u onige tiid in dit e1ftal miËsqn';
iiaterdÍr6"8, novenber vo"ioo" hij bijna ziin wii6vingcr bii h"t..9PoIuT:ri vàq.'.'
zijn fiets. Zi ekcnÀuisolinaxre hras nootlzakelijk on zijn vin8et' te béhoddeÍl'
Volgens zijn Droeder kàn aIles nog goed komen, alhoet*eI eén operàtie'hem nog
te wachten staat on dc pezen te hechten.
Uen heel LENS en in het bi jzonder LEIJ§ 14 wensen jou veel sterkte- en ' 

.: ' .'''oeterschapl .i''r'. "' :

., ,, .1. ..'_ , 1 ,. . ,,)t -" t .

DE EIIIKIINI}OEG

I}UITENLANDTiE RETZEN : (Attentic Le i de r:s/Aanvo erders )

met hun elftal een'buitentrandse trip riillen maken; dit uiterlijk nlaanalae
24 novenber kenbaar te naken aan de Juko-sehretaris. Na deze datun Ís hèt

Op tlÍnsdag 25 novenber a.s. zal door rle juko de., voorlopige kontrakten Sesloten"'-'
worden.net Eurosportring. !Íij verzoèhen alan ook de.'leideís/aanvoerdeÍsr'die

besli6t nict rneer nogeli j k zich daarvoor oïr te Aeven.
vraar nen naar toe wil, met hoeveel clftal.Ien en voor h
kornbinatíc i§.twee "e'lftallen ívhn 6;e1ijke klasse' aan6e
supporters tesanen cen 6roep''van 4O.45' 'personen t wàt r
bus. ilanr,relden: [i.C. tlop TeI. §4:41 59'

,9.

I'Íen dient op te geven
oeveel da6en. De. ide:ale
vuld mét de nodlge
ccht geéït op ëen eigen'



PIICGHÀI.IY,A PUPILLUN UN I'JULPI'N

PUPILLEN
Zaterda6 22 november 19:7E

11" 15 uur Lens 1

1Oo15 uur Quick Steps 1
10.30 uur í.?uick 3
9o3O uur llava 4

1O.30 uur Lens 5

IrïI1LPEN :
Zaterda.q 22 novereber 1975

OO uur VVP
30 uur Lens 2

v2"i-
Il i jlierhlahn- 

.

De liav.. LohËanlaan
Zuiderpark ., : 

_

v2

Zuitlerpark
v1

i;,..

ail§ 1
Lens 2

10.
10.

- Le.ns 3
- Lens 4
- Hlj[iH 5

- Lens 1
-HYY2

TiFSCHRIJVINGiÈN 3

Schriftelijk: ninstens 10 dagen tevoren bij dhr. J.C. Hop Dr,v.l,íooklaan 317
Hi j sr{i jk

Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.OO en 1U.45 uur (uitsluitentl in dringepd4
6evallen bij L. l(oning, TeL. 39 17 4?

In ndoageval.ten kunnen dc pup i llen. cn uelpen. nog.oPS3{'erda6oéhtend af be}}err.
Tel. "66"13 14 tilubgebourÍ, vra6en. qaa4 l,il(oning

.íiFIfiiUITII.IGEH:

I

r.r§t-\rer{llij slechte .rvécrsondt andi gh.qden ZIts .1\['i(qUitINGSL Voor de thuiswedstrijden
noet juríiorehlijst word,en.. §e:raadplee6d. Zijn de tii jilen van'Í,eris 618 en I
Eoedgekëuiil, i:dan Saan ook-de .pqpi}le4..en welpenweds ,f i. jden op onÈ:veld do or.
Uit§tuftèndivoon.,de uitwedstrijden nag telefonisch .Séinforoeerd wordei iof

'hun .wedstrijdén''doorgaan en,nel zaterdago chtentl. Tel . 66 13 14.

trIET 'pPIi0Hllirti:
Slegens hièt opkonen afgelopep,.rv.eekein al krijgt li. DeÈke; 2 extra reGerve-betir-
tén. Ei j ' lrèrhal'ing . vol6t" ui..tslq.iting van deelnen in6 aan de kompetitiewèd-
strijdenr'trn Aat geval l:Iijft .de verpli chti ng t'ót betaling van de kontributie
tot hèt eind van het seizoen (3q. juni) ehandhaàfd.'

C}PSTULLINGEII 3I ;

' Len6 PI' í'

Lens P2
ïI-iGïïà.; 'u.r,a
I,l iv: AuricheÉ í
SanenkbÍrÍlt r Ij' .i.;
Lens P 3
H. Dienel, DI
E.v.Zijl, ,1.I,'
Sannenkomst: I

Lens P 4

Lens P 5
l{. V. Veèn ; 'D .
Ií"v"Houdt,'Il
Sàrnenkomst: 'l

l,t.v"d.Lans, E.Valentin, R. de Jong! ll.Groen, Il.v.d.Hoekt
J.Otlenkirchen, :l.Heenskerkl .Itr. Eyke Ihof r L.v.itijn
Sanenkonst: 1O.45 uur'- Leider: H.Zoun

lI.Cotpa,'P.tsronkt

ireyn, it. dc,(roon, It..Hoqwelipg, _R.Kani6r V.Veennan,
' iJ:íoelhouwcr, J.v.d.Hoff , Q.ller6r:rans,' C.iloefnagel
.30 uur tens;.. , .I ,.. i ,'.liia"ri I'ialt.Il ileuver

Djo j oetomo,,II,.sch.ob,be, 
- 

i.l.l;" l' r.r" àe.' ilinter, M.vl d.Uoo
ranken, A.Iiaast Il.Dries6enr' tt.v.à.IíalIen, Ií.v.l'ielzent
.45 uur Lens Leiderl Frans UiÉseldorp '

P . v. Maren t

gaàrdt ..
,J.v.Hassem

EIiËGïs, A.v.Gorp, !Í.Iroot, H.§peparta, H.Zoc§., H.v.Reeti+ijk' E.Àssenbergr'
,t. VeibooÀr'D.v.Sanicri, J.rloIfÍr'it.ilieckendaalr. 1'.'tíind,.L;Huisnan -

Sar:rcnkomsíi-:-4"4-E -.g-..uf-. lgr_rs . : . ..,.i 'Lelaer; Jari v.l Gàstel "' " ': r1

. 
-: :... : i

Jagér, A i v.i:llitersii'i jkr-'D.
. iliircksen , L' v.§cheltinga,
í.O . OO uur .. Letrs . :

,' ,,. '1.. . ;.1làffnei, It i r,l

F'.v.d.ïlèr9,.
'. )[,ei der: Ke
10.

annee, À I Koke
R.t.d.ziJdeh'
eÈ Schènkels.l

1 ,:

, P. quaalgras t

) 1,.: I :



Lens L 1

l'l.Saarloos, Fl.v.VeIzen, II.II
E.llnmerlaan, U.Hulsker, J.lÍ
Hes.: lt.Dekker
§anenkomst I 9.15 uur Lens

Lens lJ 2

arnenhoven, I{.Lentze., I,Í.Zaa}bcrg; À.Kuiper,
asserrnan, D.Iloos , À. Tj in-hsj oe

Leider: Ton ts-Gravendijk

G. Verhaar,
M. die Haas ,
Sanenhonnst:

F.Claus, H.v.d. Uoogaardt,
I.l.Koeleni j , Il.v. d. Hei jden,
1O.OO uur Lens

E.Coret, J.v.Kester, L. v. Leeuwen r
J. v. d.Spiegel, 14. Riemen, II.ltlolIeman
Leider: Peter v. Ri jn

Lens'vJelpcn l(ombinatie
VRIJ ! ! ! Il.Dekker zie V 1 en M.l,tollenan zíe ll 2

RESDitVEPR0GRAITItIA

lJanneer het gehele juniorenrrrelpen en pupi I Ienpro gramna is afgekeurd is het
klubgebouw toch geopend en wel vanaf 1O.OO uur. Op die zaterdagen zal er in
ons klubBebouw voor junioren, pupillen en welpen een re serveprogramnla worden
6eorganiseerd. llr worden dan verschillende spelen (spelletjes) georganiseerd,
die tlan in c onnpet it i everband zullen r{brden gespeeltt (b.v. tafelvoetbal,
flipperen, biljarten, tafeltennis, sjoelen, kaarten enz.ehz. Hierbij zijn
dan verschillende leuke prijzen te winnen. llet ingang van de maand deceuber
zal er werltelijk wekelijhs cen re serveprograÍnna in het krantje gepubliceerd
worden. líij doen tevens een beroep op de lciders en supporters van de elf-
tallen om op deze zaterc)agen eveneens" in ons klub6ebouw aanhrezig te zijn
terrrassistcnticrr van de Juko/Puweko

Juko/Puweko
RIUÀW 19 - LEI'IS 14 2-3

VoI goeda roed be8onnen lre aan_ de 1Oe wcdstrijd van tlit seizoen. Ilet zag er
na 5 reinuten no6 aI sonber uit doordat we net 1-0 achter kwamen te staan.
I'laar we 6avcn dc Íroed niet op net het gevotg dat onze debutant llohn van '' .

Voorduin de stand op 1-1 bracht. In de 2e helft bracht John de stand op 1-2.
Door een misverstand in de achterhoede kr.ranr de stand op Z-2; Na een keurige
voorzet van Gert Jan de I(ok l{on llonalrl de Haas de.stand op 2-3 bren6en.
Dat rras tevens de rvedstrijd. De Hedstrijd van zaterdag hoperi rvi j voor do
verandering weer eens te winnen.

ilonald Eef en Daan

VUC l,uu . 1 - I,ENS Pup. 1
De aftrap rÍerd Eenonen aloor IJNS. iJe waren de hele tijd in de aanval totdat
I)dwÍn de bal krceg en Gaf een lass naar One Joop die een schitterende paas
6af richting Lcc, die r,ret een sinpelo schijnber+eging de bal naar tserry liet
gaan, zodat ilerry hen in de goal kon verrÍerhen (O-f). tn de rust kwan Hans
Zoun weer net zijn favoriete preek, zodat we vÍecr met volle inzet de tneedc
hclft ingingen. De eerste 15 minuten g'ing het goeal op tot + in de 17e Hinuut
lloor zeer goed doorzetten van Leo bclandde de bal in de goal (0-2). Iedereen
werkte hard vooral de tl{ce jongens uit Pup. 2. Dus de eindstand was O-2.

Geschreven door: Ddvrin Leo en i'/illen.

VersIaA Gona Ï 2 - LDNS P 3 O-1
In de zware uitvcdstrijd tegcn GONA heeft het derde pupillenelftal twee zEaer
bevochten punten binnengchaald. In de thuiswedstrijd t{erd n.I. rnet 5-O van
dit elftal yerloreu. De 1e helft is Gona neer in de aanval geweest naar onze
verdedigin6 hield goetl stand. In de rust zijn er r+at woorden gevallen en tlit
was in de 2e helft duidelijk te nerken. De jongens toonden meer inzet en er
werd net meer overleg 6espeeld. lre bal ging van ríantot man en hieruit werden
mooie kansen gecreerd. Deze werden allemaal on zeep geholpen. Een paar ninuten
voor tijcl werd het uitcindelijk toch nog 1-O door een nooi afstandschot van
Èl.Bon. Hierna is Gona no6 Baan drukkcn wat resulteerde in een pcnaltry in de
Iaatste ninuut. Ueze werd klemvast gepakt door onze keeper ll.Diemel. ÀIs in
thuisrve dst ri j alen nu ook ecn6 zo gevoetbald werd dan hunnen we thuiE ook weer
eens wtnncn. - 71. b'. Disseldorp



5

...i,

lr'

'.lri:' ,i

L.. ., i ,', .

't t

.'...;,.

i,.',.,1 ,t

r-: j

ii

:,|,::

;.. .1

.,':

i:i. l

'! i)



49e Jaargang numner 19 27 november 1975

DIÈ LENSR}IVUD
lleekblad van de Voetbalvereni ing Lenin en SneI

lfÈNS -treedt a.s. zatetdag 29-,11-.!75 als gastheer op voor 2O aankonenile
lscheidsrechters" Un 10.00 uur vindt er een voetbalwedstr i j d ' plaats tussen .
de jeu6d van..:Flaningo I s en SVGL. De schoidsrechters zullen orn beurten een.

,.gedeelte van deze wedstrijd fluitenl Dàarna wordt het exanen afgenonen,
.i i" Het iestuur

flEHBHPupHpHpH'pHpupnpiDHHBHB'- ' .. : -, l

f,FHEr;ilriiríiïffiïiSiirrHlHËHPHPnPHPHPHPHPHPHPHPTTpTTp-HpHpHpHp!rpHpHplrpr{pHpHprÍpÍrpHp
'r'l'l.r d - !:'1''' ; 1 '

oooooooooooooooooooooooooo
OFFIC})LDIÍIÈDEI}ELINGEN 8

ooóooboooooooooooooooooooS
. : ,..

,1,

Onze Heer Piet Piecrshoek is een rare ziek'ó. In plaato van keurig netjes te
bed onlving hij nrij in Ursula zittend op .een krukje eh een sigtrret ín-het
hooftll bovendien in afruachting van een vrij week-end in Eindhoven door te
bren6en. llij vortelde een stukje pces uit de hiel armer te zijn geÍrorden.t

o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooqoooooo
o

"1. : 't'.

oo
oo
BBoo

$f

dit in velband net het onderzoek cn zegt van zichzelf: wel in
maar ni.et i,n de put ! il","..Sg"9.. basis vobr tle weddÈopbouwl

IJen Vester heeft zi.jn liinsdr lrehouden cn ook zijn gocd h-umcur j
oriders hebbrjn'vcel waardóring voor dei betoontlc belangstellin6.
naar- school.

{fltII

de lappenmandr,

I)erI e
Ilen i

n zi jn
§ veer

f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
',íIE STAllT,SB fr.CHT.tlR DE 0AR

f f f f f f f f f f f Íf f f f f f.f f f f f f Íf f f
f f f f Íf f f ff f f f Íf f f f f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f f fiff f f f

Zaterdag' 29 november ig?S:
|.I'....,

ts-rnorgens' dh-r. tlopp.rrbrouwer en T. de Kok
rs-niddagq ' Sirnon Santlifört, Greet Riemen en'.. -" ' Jós kcctr:ran

2ondà6 3O novenrber 1975:

Zaterdag 6.deccrrrber' 1975

Zonda6 7 deccnbcr 1975

N ItllJiIS Vr:N l.tlJ L0l(0:

A.Ls er a.s. zondag gespeeld r*ordt,Lens 1- CoaI Í,zuIIen We wecr r4erder gaan
met de actie ten bate van de nieuwe interne 6eluidsinstallatie. De Lensers
die het afgelopcn rÍeek-end in de kantj-ne zijn geweest, zullen het opgernerkt
hébben. dat. de.'èërsté Stàp reeds gézet is...{angezien'de instàIlatie r-rog.niet.
compleet is zullen rvij cle loterij nog even voort noeten zetteq.. Dc prijzen '

van de lotcn zrrllen u onderhand r,rel bekend zijn, maar ten overvloede zijn ze
hier nog een§:,s0.cent per stuk en'6 }oten yoor f 2.50" dij rekenen rÍeer op.
uw stoun, zodttt de interne ge Iui dsÍnstal Iat ie zo spoedig nogelijk BecöÍnple-
teertl; kan r'rordeni ,,-. ,i. : ,. LOKO

I s-ni dtlags

r s-mo16cns
I s-niddags

I s-morgens
I s-middags

vI. l,!icheIs, An Dergenhenego_uwen, Linda
An van Santen, mevr" Janmaàt. mevf .---1 .

.v.d,§te'erir. dhr. Uom, Ínev4.v.Doorn. .

dhr, Iloppenbrouwer en nevr. iaienen
§imon en,Ilep Sandifort, Frans Dissel-
dorp en Anneke
Tinus, dhr en nevr. -v.d, Hoek ..
An van §anten, An 3er§enËenë§öuwen,' -'

tÍ,; l.iichels , Linda en Eric
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ltttentie! Lens 11 thuis en Lens 10 uit.
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Lensr 6
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09.30 uur lilub6ebouw
11.00 uur I{lubgcbour,r
O93QO. uur I(lubgcbourr

- Lens 1

- Lens 2
- Lens 3
-Vuc5
- VRIJ!! ! !

- Lens 6
- Lens 7

Voor dc thui swedstr i j den half. uur voor.het begin v.d.ved6'trÍjdr

Lens,
Lcns
Lens

Lens B
Lcns 9
Lens 10
Quick 10
Lens 12
Lens 13

vtirJ! ! ! !

Trionph 4

I 11.0O uur i(Iubgebóuw
11 10.30 uur 'l(Iubgebóurv

13 08.45 uur Klubgcbout:t

.:'vRIJ!!IlHion 1
UVS 2
PDK 2
Lens 4
Lens 5
iivc 7
cv? 2

7-7
7-L
7-L
2-7

- Leris 11
- Lakwa 10
- SVDIIU 5

7-4
5-2
2-O
3-5

10.25 ZaaI lluitenhof .Delft Voor adres zie vorige Lensrevue
!'ull-Speet - Lens schr. HrBoogaarts, tijdw; 1,. He iptsbe r:gen
21.4O Veilin6 lJoord I,oeldijk
Lens - Rijswijk schr. S.Lievaart, tijdw. N.Pellegram

Op de iioensd"góL "i 20.0O uur'ale vol6ende lichtr.yedstr i j tlen l

ZllIiLVOET AL

Dinsdag: 2 d'ecernber

Uinsdag 9 deccr.rben
1., i

OPSTELLING iJEKDND.

26 novernber
3 december

10 decer,rber

-vvP1
- Olynrpia Gouda
- i'Jippo Ider

J. i.ler6enhenegouwen
P.Vijverberg

Lens 1
Lens 1
Lens 1
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tsen LIiNS-Iid deze week de rrot raf cohÍíièsiè " van hrerk voorzag. Dit niet ondat
hij rteruitrt'vrerd gestuurd, nlaar gewörrh onaat hij,'er-ièmand uitstuurfle.
Er wecr een trRier:renrr zitting heeft genornen in cen connissie. l.íevrouw Riemen
heeft zich beréir] Eetoontl het typwerk van Rrevrouw l(uiper over te nemen.

Zie verder pag. 3
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++ iJah, PoI is nict alleen een sinpele naar ook een vieze vent..l(-ijk nÀai, in - -
de vo4i6c Ll'lNSrevue. l{at ccn woorden, nognaals i.lah.

++ O4.s 
^k|,ub1;ebouw 

is weor wat nader' tot rte e iqilv-olt going . 
gekonen. 

_ 
De liAIUr . . .

hecft"àfgelopen ryeek voI ijvcri6 een koinpletd B'eluias i nstal lat i e aange-
.,bracht . Het r+eirfct alÏer:raal prina. Heef d . U hét het' af gelopcn ríeekeind ook r '

gehgofd? ÀIs er 4u eens nuziel< kornt, die óok r+at nèer'is afgestend op de oudère
Iqden en.er 'oàk cens wat aan het volund'geddàh ikàh i+orden, dan kunnen Hij
nËÏcnaaf teïr'eden zij n.

++ Het besf,uur heef t vorige wrjek, rn'et cxcrièes "?F.dg redaktie, moeten censuFe:
rËn'. ÀfrEiUibHT§ r+ist toen .tri; weggili6 op i,raandà!àïónd nog niet, dat wi j '

al.Iqqf wcor een nieuve-t;|piste naOàen. De sedretar.i's hid verzuind dii tijdig
.Qpqi te gev'en, zodoenaè za6 ík hérn no6 laat die'avóhd de tekst van LISI U'DllT?.... wijzigen. Ovcii6cns nag LENS (1,ènS)(!è!s)-'titil zi;n, Aat wi; tócrr
stecds.rvcer kandi.daten voor de open6cvallen poÀión kunnen vinden. Bedankt

, licvr. Éiemen'('van Lco) voor Uw toezcgging en=r*i;'heb)en zowaar ook nog een' rjisse Ispec Ister. Ooór 
'tle 

toe zeg6ing - 

"àn 
' Uósé l(rói. dot bedankt Jos6.

++ Hceft U het ook cipfenerkt aÍ6clopen zondag. Onze secretaris vas bij een
uitrve<tstrijd van ons eerste clftàI. Opnertingen als flij is zieh.of'Hij heeft
vaétruzienet.zijnvrohwworcnnietvandaIuiht.'.

++ Het'is een lan[e ii;a golcaerí, ooi srrut een hezoëk'aan'LENS hàefi gcbiachti
Ifindelijk zal hij zÍjn verzuiÉ op 29 nover:ber Baan'inhaldn. tócn'iÉ heri

. ,<.rnlangs zag hdd tiiS'van rle ryéercinstuit zijn sik laten afscheren. AIö fdie nu' maaT.na6 ui.5tiiAs àaI aangroeien àntlers iË hét gewoon gcen gezicht.'i ,',.,t'_,: .)., ':., .. r,ri..l.. §IK.. , rl

++ FOCUS ii++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r++++++ ++

-- LETIS L'afgelopen ,zondag voor sinterklahs heeft gcspeeld. ';. '
- Heti eèrste waarschijnlijk nÍet naà'r,,de T.V. heeftt gekeken.: '.: ..

- Ile ?teilaktioncre Goedkeurin6 dcze weeh gaat naar onzel rrouderr typiste. li{evrouw
Kui}er heeft deze weel( voor het raatst de LENS-revue 6etypt. IJevrouw KuÍpe-r

' :nan'-enÈ dc Redahtie bedanlit. .. . , :.,. ' .:.: .

- 'Voetbal-iïest deze rycek niets te verrielden ,heef t. .ll,lthans onzé vaste corres-

- Ue dë'Iaatste tijd bok gecn :copy. reer' kniJgen van onze rrcorinissarisr. IIet. Verhaal rr De cbnnissaris vertcltr....ï,: is ons..in$ziens nog Iang niet uit.
- [íe ohZe .riieurre typiste veel succes: .toër*ensen. , .:

AVERECHTS

+++ lïat is het toppunt van passièÍè rekreatie? IIet NeclerLanrls elftal! 1.
+++ POL r'reet oók niet alles. ilij noet het.:van de .i'rije nieuwsgaring hebben. ..:.
Daaron iS hij nel blij nret, de nadere mededelingen van: de.ConniÈsaris van LENS . ,

0 de C"v.1,.1 ovei de bespréki nge n . mct de geÍreentelijke pLants oenendienst ovqr.
de slechte krialiteit van ons hoofdveld.- Toegeze6tl is clat er zouel bp,korte als ,

op lange termijí rnaà.tregelen zu.Ilen. wordcn 6etroffen orn het veld 1gflgli_jk,.be-., '
speelbààr te'-makén. lràt ld,e C.v.L. er niet'bij vertelt is het feit, dat r1e plqnt-
soenendienst spijt heeft van het onploegen van het veld ter verbeterj.ng v.g.Il .qe .

struktuur. De veelgenoende pollen zijn rlaar een tlirekt gevolg van gerveest. Er
zal nu getracht t+orden de pollen de grond in te drukken door flink te rollenr. .terqijil aan het eind van het seizoen het veld wederonn omfeploegd -ààI noeteri '

r*ordèn. Pollens i l

+++. iJrv pi.nb.e f S , Pg!, begri jpt iri'ets neei" van Ëetgben de iJaliade- jonlenÀ van' de
wocnsdagse. Haagsche. Couran! schrijven. Die rubrieh is kennelijk niet voor de
doorsnec-iezeri bester:rdr mnar voor tle llC-incrowtl.
ii+ CóeO ríieuws'voor rle faís vàn IENS 1. Jan Englebert, die'biínerikort naar
Steenber6en verhuist, zal hct voetbalseizoen bij LENS afmaken. Van dit bericht
li'ordt bij de vierdè Ëlasser rrSteenbergenrt bghoorlijk gebaald.

Zie vertle.r pa6. 4
3"



+++ I(aarten on BeId: ^Is 
Otto Kortekaas de passie preelct, boer pae op je kip-

pen !

+++ Achter de Lrar is het een geheel andere. tv-ereld. Daar zijn nog rangen en Stan- '

den. l7ant, waarom worden somnigen net. uitsluitend.huh voornaanr' sonnigen rnet
nevrouH of rieneer, en 'anderen ,nnct voor- én'achternaam vermeld? Jarre toestand
hoor "
+++ Totnutöe heëft POL gezrÍegen over de zittingen van- dc bijzondere Commissie
van Onderzoek inzake Y.erneende lletalin6en in het Haa8se: amateurvoetbal. De con-
mis6iè iÈ kèníeIijk niet vecl r*ijzer geworden. Na enkele zittingch kon slechts
door comrniss ievo orzitte r,. Van Iti jn verklaard worden, dat achter èómrnige verkla-
ringen een. Vraagtckcn stàat..AI net aI wordt..d.e.naan yan tle plaats ivin'hantleiing
(hotel ijèl'Ait) r,,einig eer aan gedaan: De lucht io: nog niet opgeklaarai. ook-al
roept de comrnissie herhaaldelijk riVandullenerr als woidt gecondtatéérrl.dat de
voorzitter van Vatkeniers nog steeds irZoetrr is. Voorlopig ziet het er naar uit
dat ook de voorzitter van ilVC àÍch niet laat rrstrikkenrr.
+++ Dit was POL' 6oeienda5.

L}ÈNÍJ 1 GIiEFT PUNT \{EG

- ''j

:t .

Xerxes
Papendrecht;-. .

I{e lltunus . : ;..,:
Gouda .. .,ri.
1ï i Ihclnrus
CoaI .,i,ii

LIINS 2 -."DHC 3

i . ,.J, i.. i ,,'l' , 
,

1,1-?-4-O-18 26-7i VoorÉt.opper ,ll ick flré ,oèï àlph olg.-
;.,'11-6-5-0-17' 19-8 - Iopen'LA"a"e'a" ongelukkiste LENS-' :,,i
'. '1'1-5-3-3-13 r 9-7 . Fpelcr. \ebUen 6evoeld. tien ninuten .

,..10-3-6-'1-12 ?-? wooi ïijd'bij een stand van O-1 voor
,, 11-3-6-2-12 9-8 leN§r' s}.àeg hij in èen reflex binnen

: . '1C)-4-3-3-11 18-1i"het stiafschöpgeb ie d de ba].net de
HOV 10-3-5-2-11 13-12 hantl weg. De st'rafsèhop. hielp.,.EION ,

BL.Zrcàrt_,:. .. '. ', ,, .t'LO'2:4-4- B 13a14;Íàhn de geli jkrna.her. LENS h.pd. !f_I0§..1r , ,

HION ,.; . i: . ': r.', 7O-2-q-4). B'' '?:.iO totdan aardig i'n .bedwang r.reten te . ".; ' ,

Zrri jnarechti :, .L7-2:4r5- S :8-16 in <lc cerste' t eiÍt' op 1-0, ha{ .Àgppt,,
Ltsil,lS : . - ... . ,-t'.,- 10-1-5-4- 7 8-16 Ëeri Lanee rl'sh bèéröot hi j Éet een
IJHS .. .. ; I .:r 1l '.; .. i:11-0-?-4- 7 1O-15' iage en-haràe schuiver, die'in tle
DHL ' .) , . 10-1-4-5:- 6 i?-21 uitèrste hoek veídryeen. Die,voorsprong

: r', wad zeker vcrdiend. LINS trad..net
HIOI.I l'oordien aX trenhaaldeliJk }astig' ger:iaakt. 'Ooli' ha dit tloelpunt bleef . LENS
donineqen, dankzij hard werken. In <le tr*ecdi; hclft drong HICN ,wat ne,er aan, .

maar' onze verdediging voorkwan.dat de 'Ltottcldarirners -'echt gevaarlijk:konQen 3 i.
worde4. De anderé uitsla§en waren riiet zo'A_uhstig"'Zwijndrecht dqod .door 9en :,.
oven innin6. op. Jlaun Zwart cle laatste pleÍatg over.aàh 04t,,, a4t- fórs van CO/rL
vcrlog'r. DHS §peelde gelijk'bij P.ipèndretcht i' Het gqarang ondeiàan , i-f . q"g groo!.r
lJondag konrt het produktieve C0irL"ofl'ÈeZock. Iiog.elijk i'è'Lèslie' ttadeizet er
dan iÍeex bij, rÍant zijn schorsing zit er op. rlndere interessante wedstrijden
zijn: DH$ = II IOIÍ; Xerxes = DilL en HOV : 2y1116recht..

Het trveede speelt ponda
vrij tenonrechte tlac[tgn
hct AaYa}..'(Zie, (te. L!;NS,-
dit nomeni'qi;n tt§ s'à
rr grootmàchtcï z'önclp6 t
een var"ae twee- óf ö'tl
Ieuhc. wódstrlidcni Post
Naalàwijk 2. .' ,..

1 ..
v4EDlrNrluncH. 2 - LDN(i, 3,

I tcËen.hct ueijtsc l,iíC 3. ]!en :tBgenstahoer raarvan
,.4a.t. zij <ren g4oot concurhenp: rra€. Dit blÍjkt nu niet
ievue'van.vqrigc.vreek) te. zi.jni ,Ue concurhènteÀ Ían
n, tJesiland-ia.2l , r:g"p,. rr1. 2 ón;3r..Nu spelen'deze '. -':' :

cfoen elkair,. zodat. LDNS 2 ziohda{i no6 wat piintjes. öp r:
allebci- ka.Íri:.u itlopen . ; Het prögràlnma heeft verdeí' als
duiven.2.,-,Spgprwij['2i Ve.1o."2. -r itVC 4] en Dén fiooin 2--
, l:'' ' : ,, ., .i- t':-t ::'- ' 'r'l'; '' ' '' - ;;'ttt 

"::'

' '; 1 l'r 'r ' ' i i:l'-' ':")'i '

n,.|

n"t aeràr!.,staat y.oor .de'bi jzonper àuaré tàak or,r'hct
of twee punten afhandig te rirakcn. Den - volgens ons
wat is ih yoetbal rroàr;ro6eIi jhrt. Tvce ryekei' geledèir
HiJSJ toch' ook tdet i*2. tan Scheveningen à; :inàeti: ri,è
zijn: TOGB 2 - HIJS, VCS 3 - VIOS 2, Sctrevèniö6eh .-
Verburclr Zri'tr1estlandia S -.iVUg i4 . .i'

i:i-i;.:t;tr., l.l i:.:1j .r;,.' ,i' ,:;' ''!' '::r: .'i

' teiaenae Vretten
- ,onnoqglijke ta
vez:Ioor dein zeer..,,ii

dsttijtlen in de
SchiebroekZ, ilil

birch 6én . ,
ak, iloewef.
sterk .: i

ilps. ,3e kras .

legqrpberg 2-
., .,-..Í: : _. .,'
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9ij LEN§ 11-4Is, gast.vón.íàuick 10

Toen ik on l uur op het (luick-temein kwarn, wa6 juist de.aftrap genomen.van .,
de ttvcodc helft, tliJn vraag aan dc jeugdige grensre ch ter'.h oe de stand was, -'
r,,erd l:eantr*oord mct: 3-O voor Quicki 2 bu ite dspe ldoc lpunton ! Gezien tle.-kr.acht-
verhouding in het spel zoals zich dit ontfolde, uas r:rijn.verbàzÍng over de
6rote achterstand rgöel. Ik vroeg mij derhalve af, hoe .lang ons eerste doel-
punt nog zou uitblijvcn. I,laar erg vlot ging het niet. Hoehscn'dtrpén van linkst
hoekschoppen van rechts, schoten hoog (aI te hoog) over of naast het euièkdoel
een naast geschoten strafschop, een geniste indirecte, B neter van de doellíjn
cen doninercnde keeper, al. dcze dingcn zorgden voor spanning, doch steeds mis.
Slechts één keer noteeJden r+i j eeq tloelpunt uit'een vloeientte aanval die 'net "
cen kopbal goed werd ofgcrond 3..1. Ik verr*achtte .nog r*el rrat goedsr naar het
pakte ondcrs uit. Een paar schaarse aanvalleh van Quick resulteerden in twee..
troffcrs 5-1 r*as in gene dele in overeenstenming met het gebodcn spe}. ZeIfS. 'l
de 5-2 einduitsla5 na een goed hard.schot trevredigtle.niet. Ilen en ondo. .rrinfl6i',:.
we} enige verklaring in het feit, dat LEIIIS de hele wedstrijd'net 1O rnan; van,:;'.
wic ó6n nict fÍt, rioeet, spelen. Een elfcle non krceg van <ie arbitcr ge.en verlof '

$/egcns hct ontbroken van het vcreiste dokur,rcnt.'ild, ja- ordnung nusz sein! De
scheidsrechter decd ecrlijk zijn bcÉt on aIIeE tè. zièn(6at natuurlijh n'iët ,

Iukte) en floot alsoi hij tr{ee hanibqlenploegen..te Ieiden harl. De oiderliÀge -

vcrhoualing nas prima. Het verblijf op N ieurr-tlanèriUr"g r+as als attijd plezierig
vooral in het lekkcre zonnet je . . ., - 

... ..: :

I(op op , LIINS EIf !
lijf steeds jgzelf.t., P. Juffernans

ADOrs-LENSAS'2-3

De grote compon ist., H ector . DeiI ioz schreef ieeds'rond feSC zi;n,iy,rpt,oniu , ,r.
I'antastique, een vàn dc frcchtÍ6ste wcrkcn. uit rle nuziek| itcratuur dio er
bestaat. Zou 4ie gàede man nu geieefd hebben.en had hij'',de wetlstri jtl van
I.I. zondag gëzien dan zou hij 6eriocg inspirat ie . opgedaan hebben,.voor. zijn:
rrltené ou les cfÍets des passiöns'r. De afgolopen rveek heb ik aI niet kunnen
slapen door ellerlei schinmcn. d6nonen en monsters die op rne afkwanen in. .

afwachting rvat rle jon6ens van A 3 zoudcn gaan presteren, hrant zij noesten
orn de hanpioenskansen te behouden van ADO win4en. En dat- je.no6 in het holst
van de níicht lÍordt opgebelcl door,eèn of andere.idioo! met de nededeling dat
hij over enkele urcn niet kon krimen om dit of dat, dan bcstieif je helernaal!
Nu is hct voor' ,ílD0 een rrDies Iracrr 6er,rorden en ina5 verder in onze af der.-í.ii,t..i- - -.

vijf als slippendra6er fungeren en nu r:laar hopen dat de koploper nog ergens
de nan met de bijl zal ontnoeten lvant wij kunnen dat klusje niet mecr klàren ::
daàr vÍj itKÍiUI4 aI tuee naal ontnoet heb'odn. _Als.leider heb,ik de jqngens van'
A 3 dit seÍZoeri Íioq. nict zó àiqi spelen,met die inzet cn oycrgave..cn alles
eruit halen w;it ei'ín zàt rím hli0 van. ziCh af tc houdcn. llct,.eerste deel verliep
gladjcs rvaarin d.e keepers de uitËIinkcr§ wàr€rr raar het tr,recde deel werd veel
onstuirniger gespeeld, briljanter en in ecn hoger tenpo dat als het ware het . i:..
hele elftal tot een machtig Behce} sanensneedder .wat. 1IIJO de das' or,r .deed waarin ..
zelfs onzc onvernoeibare .làop iÍouts-chilt 5. r,rinuien yoor het einde noest afhakeh,
totaal uitgeblust als hij. rvas. De coÍnplincnten aan Cas Franke. ilat r,ras onze
veriletli6in6 fantastisch waarin ,fan fettero eerste viool speeltle!! ! ! ! ilet
cerste doelpunt rÍerd op naan gebracht door lluud Guit, de tlreede llob Sande"rs .1: -.

en aan de derde waren ook Sanders en Guit schuldig door'een-, 6chot op het ADO-
doel wclke via een hand van een der verdcdigers de bal in het net deed ver-
drrijncn. Groot protest van de .ADO-spelers naar de goed leidende scheisrechter
hon niet anders beslissen in deze fornule Hier sta ik en, kan niet andcrsrr en,
gaf doelpunt' en bracht 'de' Íobrdeelrr6"i ,an toellapsip8 in dit. spektakel stuk.
Kort hierbp bLiès hij voór hèt Ëindè, iraarmede deze rvedstrijd tot. het verleden
behoord. Hulde is hier ook voor. de jonge.ns en leiders van ADO op zijh plaats
voor hun spel enz. daar zij in hetzelfde schuitje zaten als LEI{S, rnaar nu uit
de boot zijn 6evallen, naar dat had ook anclresorn. kunnen gebeuren. En nu rnaar
afrvachtcn wat tle anderen gaan doeà! líat een katafonie van geluiden was dat
onder dat ongezellige bouwsel van dat IrC Den Haag. Vonden jullie dat ook niet?
(Golf der hartstochten) r. Flunans
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14"QO uur Legs 3

Zaterda6 29 november

v2 ( vriend§chappel i jk)

I;ionster 2 V1
Lens 4 :,, ()osteinale 283, Voorburg
LensS j ' i{ede ri jkerstraat
Íi j srÍi jk 6 V1
Oromvliet 5 'V2
{+uick-Steps 7 V3

Lens 1O Sportpark De Zwet De. Lier
f,Íaaldrïi jk I Vz
vcs B v3
Lens 13 ' Ilr. Irene §portpark.
Lens 14 ' Houtrubtve5

GDÀ 3

19?5

30
30

74.
74.
14. 30
14.30
13 .00
14"30
14.30

.30

.00

.oo
"o0.45
;45

uur
uur

-uur
uur
uur
uur
uur
uui
uur
uui
uur
uur
uur 17-

Celeritas 1

Léns 2 .. .

Devjo 2
Cronvliet 3
Lens 6 I11
Lens ?
'Lens 0
SDP 3 :

Lyra 1O "
Lens 11 C1 '

Lens 12 '
rtijswi jk 13
[ichevehingen

13
73
L3
73
77
7L

AFSCHIÈIJVINGDN:

Schrifteli h: ninstens 10 da6en tevoren bij dhr. J.C. Ilop Ur.v.Piook1aan 317
''. i(r- J svr JE _

(uitsluitend inTelefonisch: vri jdagavond tussen 1u.00 en 18.45 uur
, tliin6ehde 6evallen) voàr

A-hlassers' bij - dhr. .1. ijciker l'et. 55 94'?? {N'ens 7 t/n 5)
I en C klasserÉ Uli atrr. !l . Kour,/cnhovén ' TeI . 291991 ( Lens 6 t/n M)
In nood6evalicn kunncn de junior'eh hog óp zaterda6ochtend'tussen '10.30 eh
11.00 uur afbellen bij dhr. J.U. IIop TeI. 94 41 59.

r. , i.' ,:

.11 J

afkeurings-
niet verstiekt.

UPSTÉLLINGIJN:

Dc jifnioren moeten. bij sleèhte we ersonst andighe den steeds de
Ii jÀien. rcadplegèn'.' Telef onische inf oir.raties wor<Ien hièrbÍer

Lens À 1' :' 
";'I; vbtz-or, .h. rlc líok, J. de Hilstcr, i'.irerreijn, il.v.d.Laan, Il.v.Noortrr

Il.Heynen, L.i(oning, A. ts-GravèndÍjki'A.v.l(Ieef, P.Hop; 0.BorstrJ.Altèna
§anehkor.rst:i 13.15 uui LUNS Lcider: Il. Zoet '. . '

i:' :

Lens A 2
J. :.Àpperlo ,
Il. v.LÈxembgr

Hofmànr .ÍiLausberg, À.l'luIdert
. I-,andnan
,J, Iieetnan

Leider: F.Irlumans
Lenè À 3
ÀIs vorinc trbck " rl.GuitrY

( 2x)

C. Schónkels, !, 
" 
vd. I{ye

Sanenkonst: 13.15 uur LDNS :.:

G.Uloksr' J.llrochard, J.Sronger; It.
g, J.v.,GasteIt ttil(op6; H.v;rtijn; Ii
..:L,. . r Leider:

Lcns li 4
ÀIurl-lài6n, J, Lustenhouwer r H.Pcpe-rharnp r A

It. tl dflpcnbröur.rer, J. HoI:rihk! li.Itèè6inkr ï
<ic Groot ,
Pr'i ns , ll .

Lei dcr ii ö. Osse

A . v . d. l'leuiÈl en t
ituyter, J.v"d.lIeIt

i, .,':

iiie verder' pa§r 7

0.



Lens A 5
ll.v.Leeden,
a.'Gbidijn,
Sanenkorist:

Lens 6"
.ít Is vorige week

Lens. 7 -

IFro-rÍ gc week

Lens B
.hls vori ge we ek

Lens I
ÀIs vorige week met J.l'.M. van
Sanenkonst: 12.15 uur LLIN§

Le itler: Th. Hoefnage I

Leider: J. iiculéman

Leider: T. Bouman

It.v.d. il.oogaard, H. ijubbén., :P. DuIIaartr
N. Grodhcwcgèh, It. L'eyÀ, ÉiV.Luxeriburg,
14.00 uur Cromvl ie t:itórióin ' Í,eidèr: A.

Ii.. Zetz,--I',.._iiIbIa6,

li:;r"tu,".: 
it.cuit (2x)

Ri j zen.."

Lens 10
.(rIs vorise rye ek
Sanenkonst: 11.45 uur LUNS

Lens 11
A Is vorige week EIE !'ILI,IAVOND
Samenkonst: 12.3O uur

Lens 12
AIs_ vorige vreek EIE FILIiÀVUND

Lens 13
Als vrrige week:...:-;.liI'E FIL11AVOND '

ÍianenkornÀt: 11roo fur

Lens 14 .:'r' ,i 
-

.AIs vori.6e week i :rJIt FILL{I.VOND "

SaÍÍenl(oinst: 10 .45 uur

s rNTEirtiLfiÀ'si'uJsT, .

' Leiderl lI. v. d. ToI

Leider: F. de KIei jn

-....'....- Leider: !.v.d. titeen

Leider:-ii. Iloefna6el

Le idrji: J. Vogel

Leider:, tt.ílsprunae'f

rij op 29 noyember ee$,,filmavond.
de !'unest op de lEop kunnen tikken..,,

is on ongeveer 10.30 uur afgelopen.:
geslaa8de avonal. '...: . .',..

,J.

',: i :

Onze welpen wiIIèn ivi j nog eyen herÍnnercn oan iet Íi interklaasfeest cp
29 noveraber a.s. Sint cn zijn 6evolg zu1len om 17.00 uur oil de,Hengelolaan
aankomen. Het zal on ongeveer 10.30 uur af6eloi:en zijn.
!/ij hopen op een Erote ophornst en eeh verschi'ikhe t i jk gesl.aagd.g-Ii^i9deg.:r_r:.,'.
Ook zijn welhom dc kleuters met hun oudersr niet zijnde welpen..

: ..'; -Tot Zaterdag
I(AKAC

FIL},I,.iVOND

Voor onze pupillen .ein C-klassers houden
iíij hebben eeu grandioze film van Luois
n.I.trDe avonturen van HabbÍ Jacobtl
De film be6int on ongeveer 19.3O Ètr en
Íii j rekenen op heel vcel jongens en een

Tot Zaterdag

7-

K.AKA'



STANDEN bi.jgeuerkt t/n 22 november 1975

B1 l,i2 i]4
ADO
liÍ j sr*i jk
VUC

Èlonster
DHC
DHL
VcIo
lJestlandia
Vi os
Quick
itvc
Lens 6

tl.D;U;'"
'Gona
'IlttsH.

Hlls
Vios
Lens'7 . ''.
Àdo
0r. iilaur+
IJ}iï
Crorirvliet

U3--5Te Haghe''
'' Ltiosduinen
: ilui ck

UVC
Kranenbur6
Soa
GDJi
SVH

Quick Steps
Lens B

ÀDOvcs:.
AI,S
Quick-Steps
SVGt{
Lóosdu ineh
Lens I
GUS
81.C

Lens 14

10- 18
9- 16

10- 14
10- 13
Íi- 12

10- 10
1.o-7
10-7
10-0'
10-6
9-5
9-2

9-18'
9- 14
a-72
7elt
9-e
9-6
9-4
9-4
9-3

9- 16
S:16
9-11

10-11
10- 11
10-u
10-8
IU-O
9-5

10-5

li
ö.to
9- 13
B-72
9- 11
9-9
B-5
9-5
?*4
B-1

GDA
'Soa

1Íilhelmus
Lyra
VVP
lrvs
Gr.t{.II Vac
JAC
Lens tÖ
I4arathon

D5

c3

9-77
9-13
9-9
a-7
7-$
B.: 6
6-5
3-4
9-4

STÀNDtsN biieewerht t/n 22 november 1975

ct
llijswijk
Ado
iJIIC
Lens 11
IIVC
Vuc
Qui ck
ilestlandia
I iAVv
Haaldwijk
Vi os
DS'O '| 'i

I'jR0clll'rDlPiÀ PUPILLIIN Dl{ i'Jl:I,irllN

iri j swi jk
Spoórwijk
Vuc
Lens 15
l{vc
Kranenburg
U}IT
Vredenbui'ch 8-

- Lcns 1

- Lcns 2
-GDA2

2- Lens 4
- tluick 5.

- Lcns 1 lloordweg, l:lateringen
- Quick 2 ,V7.
- Valkeniers V2

Zie verder pag. I

10-20
9- 15
9- 14
9- 13

VCS
Lens 12

10- 16
10- 15
10- 15

9- 13
9- 13

10- I
ro- 7
to- 4
10- 3
10- 5

c4
9:16
B- 13

10-18
10- 14
9-12
7-77
o-o
9-7
9-7

70- 7
r§- 5
to- 2

10- 9
8-B
9-3

10- 5
4- .4
9-4
'9-' 4

1(J- 2

Hl;s
lÍrl:wart ier
Itijsrr'ijk
LEkrsart ier
CoirU
Scheveningen
UDII
VeI o

8:
7-
B-
7-
9:

I
IJ

7
6

7

Quictr fO'
P.AS

itijswijk
Dynamo 167

HVV
Iaxlr VV
Scheveningen
Quick 17
Duno

PUPTLLEN:
Zaterda( 28 novernber 1975

12.00
I .45

12.O0
12.J5
tz.oo

uur ilestlandia í"
uur GDA 1
uur Lens 3
uurr §énpeF À'Itiup
uur Lens 5

Hoge ilonen, Naaklwi jlr
Loosd. Hoofdstraat
v2
Jan' thijssenweg 3 (Hoornpark).bij Hoornbrug
v3_

l@!!9§: - :,
Zaterdag 29 novenlbcr- 1975

uur Velo 1
uur Lens 2
uur Lens I(onb.

11.CO
72.4O
11.OC

B.

.l



/TFSCH IIIJVINGI)N :
Schriftelijk: nrinstens 10nd16ón tevoren bij dhr. J.C. Hop Dr.v.lviooklaan 317

Iti jsw ij k
vrijdagavonil tussen 18.00 en 18.45 uur (uitsl-uitentt in ttringen-
de Bevallen) bij L. líonin6 TeI. 39 17 4?

In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend afbellen.
TeI. 60 13 14 lÍIubgebourv vragen naar L. I(oning

AFKEUitINGiiN: r,+

Uij slechte uecrsomst andi 6hedcn ZID IFIflIUIIIIJGSLI JST . Voor de thuiswedstri j den
noet juniorenlijst geraarlplee6d worden. liijn de wedstrijden van Lens 6t7 cn I
goedgekeurd, dan gaan ook de pupillen en we lpenwedstri j den op ons veld door.
Uitsluitend voor de uitruedstrijden nag telefonisch worden geinformeerd of
hun wedstrijden doorsoan en wel zaterda8o chtend r tel. 60 13 14 Klubgebouw

OPSÏELLlNGDN :

Lens P 1
Ií.v.tl.Lans, l!.Valentin, il. de Jong, ll.v.d.Hoek, iï.Colpa, J.0denlcirchent
R. Groen, iJ. Heemskerk, ll. Liykelhof , L.v.Hijnt P.Pronk
Sanenkonst: 11.00 uur LEiIS Leider: Ilans Zoun

ZID FILÈilIVONO
Lens P 2 t

Ï:-EfrE, D. l,erreyn, R. dc i{roonr il. iiouwe}i.ng, it. I{anis, Itr.Veenman,
P.v.l.laren, tl.v.Adrichem, i).Uoelhourvcrr'J.v.d.Hoffryr C. Bergmans, C.Hoefnagel
Samenkonst: 9.0O uur LENS Leider: I,lartin lteuver

ZIIJ F ILI.IAVONU
Lens P 3
E:-Tfi;;i, E.Djojooctomo, !l.Schoblre, Iï.iJon, l.'t. de iÍintert l.t.v.<l.loogaardt
D.v.ZijI, h.Frànken, h.l,iaas, ll.Driessen, I,i.v.d.!/aIIen, YÍ.v.['!elzenrJ.v.tfassem
Samenkomst: 1tr.30 uur LllN§ Leider: Frans Disseldorp

:,IU IILI.IÀVONI)
Lens I) 4

Telefonisch:

It. Èíattens ,
Il. Verboom t
Samenkomst:

G. Verhaar
l'1. tle Haas
Sanenkonst:

onze tradition
vertvaclrten dat
aanrvczig te zi

À.v.Gorp, I,l.i)oot rR.Íioebarta, H. Zock, H.v. Ileeuwi jk r E./issenber8'
lD"v.Santen, J.ïJolff , il.lJliekendaal, P.líind, R.v.d,Zijden
11.15 uur LIJNS Leider: Jan v. Gastel

III) FILI'lliVoNl)
Giu.l.NIJ ouDllllÍi l.,ll'f VBHVOETI.

Lens 1,5
!I.v.Veen, lJ.Jager, lI.v.i-;litterswijk, E. Iliiffner, ii.l'Iannee, 1i.l{oksr P.Quaatl-
gras, li.v.ilourlt, 14.Biirclcsen, L.v.Scheltinga, F.v.d.lJerg, [Í, Korving r ii.I(orving t
il. v. tl.lÍdrve ZIit FILIIhVONI)
Sanrenkonst: 11.30 uur Lï.lNli Leider: l(ces Schenkels
Lens l,l 1
I'i.SaarIoos, I{.v. Ve}zen, E.líarnenhoven, I:l.Lentze, M.ZaaIbergr E.Ammerlaant
l).Hulsker, J.ïJasserman, Il.itoos, L.ïjin-Asjoelt Il.l(oelenij
SaÍnenlionst: 10.15 uur LUNS Leialer: Ton is€Gravendijk

ZIE SINÏUIU(LÀ,ÀSAVOND
Lcns !I 2 "

, !'.Claus, it.v.tl.Uoo5aardt, E.Coret, J.v.liester, L.v.Leeuwen,
i R.v.d.IIeyden, J.v.d.Spiegelt l,i.iliement i(.Ham Zx
1.3O LIINS Leider: Feter v" :lijn

ZII) S INTIiIIKL,í^ASÀVO}ID
Lens iíe lpkonnb.
È1. PloIlenan, ii. Lentz r IJ..ile VosrJ.v.UaIlegooienrA.FrankenrT.v.d.'Jerverii.SIatst
H. Vrecsr+i jk, Il. Ilam2x, G. Verhaar2x, l,l. de Ílaas 2x
sarnenkomstr 1o'3o uur rENS 

ur' srNulii*l;rï3;ï;*fi"""u ""o'
KLN'TEIU]iSSI'N : 22 Iioppels strijden sinds afgelopen vrijdag om de prijzen van

èLe lierstdrivö. a.s.Vrijatag 6aat de 2e ronde van start. tr{ij'ietlcrecn uiterlijk O uur kan beginnen, zor8 er dus voor 8.45 uur
jn.

2x

7

1"ts-Gravendijk-dePagter 5252 | 2.de KoninS-Heynen 51O2- 3.v.r].Steen-tiichels
4.v"d"ToI-v.<1.ToI 4961 S.AIbIas-ÀlbIas 4855 pnt. - +961pnt.

9.



*

1:

' 
::Í i...

Í

': l



49c Jaargang nunrmcr 2O 4 dec.enbcr 1975

LiU --NÍ.iliViJ,i

'Jeellblad van de Voetbalvereni6i nE LeniÍ<i èh SÉeI

ooo oo ooooooooooo c Qooo oooooooo ooo oo
33 ui:'ii'iCI-LU r:.lD,rir-!,INc;i{ ,, 88OO ;.i OOoo'oo
ooooooo(.)0000000000000000000000

.. .,; r t

.(idiesrvijzi6ing

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Í

ilct klubgóbouru is op vrijdatiavbnC
avond ook gecn tiainingen.,

Cn even te vetenrl!!!! ;''

f i,raehda8. j .l.I ori 5 uur rverC
cntÈIagen. I-len reden orn ons
zijri T0stc vcrjaardag viert.

: .:. ..'
- De keeper uan 'Lr-itlij fC ( sen;

JiII iigt in het ,(rcadenisch
hanier 44.
3i,- I van hqrtc . bgtcrschap.

ffffffff ff fffffif fffffffffffff rtiir
., It Íiïr-.ï ,:r i,CMJit -L) ii.i,--n, .. '

ffff fffffÍfríffff if fifffirrrrr r

Zaterdag 6 decembcr 19?5:

,7AA !'.L, Llur6houwt "

iilubgebouw

ironda6 7, deccr,rber, 1975 r

Z;itbrda6 13 deceirbL'r. 1975,

5 decenber' '75 6esloten. Er zijn op die

ireniÉ.'oud .l,cneer r,reet zich no6. dc stoere bach van weleer Jaap .lduirnal te
inneren. r{e J. hij is ons no1; niet vergeten, tlij zorgt er n.}. voor dat ve
ingang.van iieàe rleek 'n zecr luxueus entree krij.gen. Hartelijk dank Jaap.

I-lil.-di,HP;ti,llirHiri{P;iliipilïil:-,!{

rrrt,Lllrlrlrirvnu

:i?I{F:iFilt,líP!iiliP: i?i{rHPHPi litr

her-
net

ilBIi
iIP
\tr

í
hl
Hll

}II

t,

r;iÍt,itPHp!íiri.liiiilflPiiHtPtiPHiriiplÍP;iPltptipiilrltpHPit^.j'tpHPltPitPl{PHPHPn r,:. i

onze,vricnd !'iet licershoek uit he-t ziekenhuis
ai.Iemaal tg verheugenr. daal hij a.s. zaterda6;
Picu I nanens hecl LLi',lli pra.f iciat.

JIII vàn ltij4 is aan zijn darnen 8coporcerd.
)i iekeiihuis te Leiden:'Gobouw 4O afd, lleelkunde

ff
ffII

f f rrrrrrtrrrrrirl'r:rrtrirrrf rrrrf f rrrrrf f f rf f rrrrr
fÍff

197 5

's-morgcns
t s-r.ridda6s

's-nor§LJns
I s-raitlda§s

Is-r.rogens

'S-rridda6s

:- , rs-ltoriens
' 's-rnidàa6s

dhr , iioppenbrouhrer en groet laicr'len
íjir.:on cn icp i..,andifor"t-, . ila_lq _.,i6seI-
dorp cn ,Í.nncl(c.

ïItlu§ r lalnL en r.iarJa
,.1 vqn SantëÀ; tn v.'öcrgcnhene6ouwen,
r;.nicheIs, Linda en Dric.
Ureet ltier;ep,,en 11. dc iíok
irinon Íjarndifort, Greet llienen en,
ios lieetman.

?inus èn dé' hcer eil ncvrouu lÍoe}:
j.i.iche!Is, An van iicrGenh enc8ouwen ,
irn van iióntcn cn nevrouw v.d.Steen.

Londag . i4 .ilcccnber

,.. !Íet jie6tuur
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U.,!tiT;,'1i:JIL,UV;.i ïIJrl.ING LLI{I, 1

t hecft zijn ccrstc ovcruin-
in eën thr:isvedctrijd te pak-
rlet anders zo produkticve
wist gccn cnkele naal te ,.
n, tcrh,ljl LUNÍj dat 10 nin.
tijd wcl dced. i..:cn hoije lob
oI iansscn vicl juist onder de
n het doel, naar ,!on..Hóp zich
n doelnanrcn doellijq had

/-\CrxeS
I'apcndrecht
Ilcp.tunis, .,,

'i i Ihc lnrus
G ouda
HOV
Uoa I
BL iiwart
ii ILN

1'1-B-4-C-20
!2-tr-5-7-77
i2-5-3-3-15
124-17:2-13',
i1-3-6-[|-t2
i7-3-6-2-12
7i-4-3-4-tI
7 7-3-4-4-7(J
11-3-4-4-10

11

29-7
20- 10
11-B
1()-9
B- 11

t4-13
18- 13
17- 15
9- 10

LLNJ
nin5
ken.
Coa I
score
voor
vatn N

lat i
tu6§e

LENIj 11-2-5-4-9 9-16 Sewron8en. Iict rras een di!:verdiende
l-llj0ll 11-3-3-5-9 ?-f4 ze5'e. Vooral Ín de trveedc helf t
lir'rijndrecht 12-2-5-5-9 9-77 vicl LENS sonts stormachti6 aàn. "
Ul{5 72,-O-? -5-? "7O-f? Lns'r,riddcnvcld, bcstaande uit
DllL 11-1-4-6-6 . 72-24 i'.'on llop, ,lan lnó'Iebcrt. en dert. . "ilans, hicld de r.ottcrclanmers in
ccn wurgendc 6rccp. ooli onze drie siritsen llol Janssen, ilonald schönhe-rr en . in
Keetman verzetten ber6;en. lrerk. "2ii vcldediGalcn - als het nodi6 t{a§ - driftil; hce;
i.oeilijk punt bIi3ft no6 steeds_ hot bonuttcn. van kanseh . :l;aar' door dezc overwinning
is cr r.risschicíiook op di!.punt een doorblhali 'te vervrachten. :

ire overiBe uitslagen waren bctrekkclijk gunstig' Zo verlÖor iJli]g rnet 3-O v,an

Xerxee en i;iiíj rxet 2-O van tilt,ll . lJwi jndreclit haaldc cen punt vreg bi j HOV en S}aut'r
l4vart viirastte r:ret een- forsë 'ovcrtrinning (4-1) op Gouda.
zondag is LrI.lS 1 vrij en ocfent tlan te5;en íerburch 1 cn woensdagavond on 20.00
uurr*or-dter5eoefcndte6cnhetGoudse0};.mpia.

L'JNS 2 Eón punt achtcr op Ic i ilcr VUC 3 !

v'ic 3 :

Li,N§ 2
i.restlanttia Íl
lle ?cstd..iven 2
VLiL0 2 ' 

.

ir. V.C. 4 '

Iltc 3
SpoorHijk 2
lJ aal du i jk 2
iikdeo 2
Den lioörn'

YUO 3 is zonda6 vrij. llet
it.Y.C. : Dc i)ostduivcn en

L,,NS 3 verl icst r'lct 4-O

7O-6-?-2-=t,! 19-B Uaar de yedstrijd van on6 tweede
8-b-3-o-13 ' 1?-4 lrèrtl 'àf Seke urd en VUC. 3 net 3-0 rvon v
s-s-r-g-rtrt bo-rr llestlanàis 2, nocstcn onze reser,/
9-.I-3-2-1i r3':: Li vistóh hun lciilarsplaats afstaan aan

'10-2.6-2-10 ,{ 10-11 ,-dc Pinguins. Toch bli j,ven de bcste
9-2-4-3-8 , .7?-78 kansen voor i;llU 2. Zij staan rtaar
84-f-4-i ?-75 óón punt achter op VUC 31 maar
9-3-1-5-7 7l-74 hebben .twee r"edstrijtlén nrínder

10-2-3-5-? c-l? gespeeltl. Zondag a.§. l(aí LLIIti 2

9-2-?-5-6 9-10t., dg,kopPositie weer overncocn.
9-2-2-5-6 B-18'i Het tlrcede noet dan tzinnen van' i .í irÍestlandia 2. .i

ovcrige pro6ranna .Iuidt: Lipoorwi,jk 2- i4ltdeo;
UiiC 3 - i,cn líoorn 2

Vredenburch 2
i! rÏjj,.,{,
y Í\,§ 2
Vcrburch 2
T.().G,.). 2
iiestlandia ?, ó
Scheveningerr 2

DO
.s.. 3
4

icbroók'2

77-t!-2-7-iA
70-6-2-2- L4

. 70-6-2-2-14
77-7 -O-r,1-74

. 9-4-4-1-12
.. 10-5- 5-2- 11
11-4-2-5-10
10-3-3-i.4-9
7|0-?-3-G-?
-LO-?.-3-5-7
10-2:-?-6-6
10-o- 1-9- 1

25-u
29- 15
28.- 1§
20-77
15-8
74-t4

l;oals te veruachten vas, verloor ons
derCu van Ieider Vredenburch 2..lle
,i.ijslrijkers hebb'eri nu ri Punten vuor-
sprong gcnoÍrcn op iiSL; VIO§ en Verburc
§ok hct dcrde speelt tc6en ilestlandia'
;iet noet voor hct'derde r:rogelijk zijn
on beide punten in huis te houden.

Lp het i)ro8rarrroa staat verder
VUC ,1 - VIOri 2; §chiebrock- ilille-
6ersberg 2 cn VOíj 3-'a.(,.G.;Ji 2.

Li.,)N

v.c
vug
tich

18
,?.L

?7
26
I
bHilleBcrsbcrg 2

3

15-
13-
72-
16-

to- I
8-2
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14.O0
12. CO

14. OO

12 .0O
12.OO
10.co
10 .0c
10 .00
i0 . oc.
14 .00
10 ,00
10.oo
11,15

uur Vcrburch l -
trur iicstlanalis 2, -
uur L)iJIi 3t'
.duft Grr' 2-, "' -
.rru{'r iJ!-ll;J C i
u-1r 6;ilauti 3. i..,, -
uur ;,-lic 7 -
uur oucPii
uur Àiiu I -
uur L-i'ls 1c j
uur usu, 6 ,

uur .LDilJ, 12,.
uur LEIIS ill ' .:;-: ' -

'',': ..\

.Li,iJo 2 -",
r;estlandio
;,DHS. 4
tiVC 5 '

Li,li0 Q :

G,ir' 5
LÉiiír. 8.. . -

LUIIË 9
Julio 4
LETJS 1i .:

.Plill ,9 .. , .

iiranenbur:g
': i 't:

Poe}dijli, Àrlielrreg . ;

Terr' .,.re iíoge Jor,ren , Oal genlí.ll.I dHi jk v.-Èttinge::
',1L XI L 7/3 J.Stevens
lcrr.Loosil..lif dstr. J . v.,,i il(
r'1 Gl'l; 2/4- ." iJ,J;l'iartin
ïerr . Sch iinnc lr*eg Ji.,i.6 ch i lperoor'-:
VZ G 1L t/3 J.iirupe
?crr;Ochcnburch J. tios
'f err . Eu i derpark I,lI" . Ti e I enburg
V2 u2 'L 'l/3 HJ . v. iíeyningen
ïerr' . 'r/ilai;renburg i Jtl iioster
V'i ,A.2 L 7/3 spel . 13 ' AvrJuxenbun8
Y3 tiz' i, 2/4 spel.. 12 .I. iluyter

Sancnk-orlst

LDH§ 4
,Ëdo 6.
i,iits I

LEi,tS 1 '

Vredenb .'2

.i.iïoori,2

i.r:ilÀ-il fri',JtiS

OO uur. lilubgcb.
OP uu5, llLubgcb. .

OC uur rilub6eb.

9.OO uur iilubgeb.
9.0O uur i.iubgeb.9.

..9.

Lril'lÈ I
LL,I'IS 11

:T

Voor de thu iswedstri j

U i':'SLA&EIi

den een half uur voor hct begin van de ueristri jtl

C(iriL

LLNS 6
-1,i!N g I

1-0
4-O

.. 5-1

ileotl van de e lftallcn 1Íaren afgclieurd.
Àf richri i vi nAen

,l
r.Íschrijven op v4i j dagàvond bij.'j.v..iassexn: tci.OTO-688511 tuGsen 18.45-19.30 uur..

Lr,sLïCr:,?ÈeL

,insalag 9 dcccnber 'Lg?6 2L:4O- uur liaaL Veiling I'loord Lrilíi-,tii6r{iik.6chr.3.,,ievaart
ïytlw. I'.I, Pe I Iegrar,t

. vrijdag'(d.w.z. 5 'dec. )
noeten er nog tÉee plaats

. i _-,- r " " i

1.v,m. de verj+ardg$ .va4 ,$c' tj()gdhe i I i6natt za\,.cr a.s
6ccn hlaverjassen zijn. Van , e vier lílavcr i asavon den
hcbben eb uel op 12 en 19 deccrnber a.s.
i,Ia 2 avondcn is de stand alsvoigt:

1t Hindenhof
2. I s-Gnavendi jk-
ii ..,iiv ,. ir i ch q I s
4. vd ToI
S l vA i;t clèà

{.'

i,ries§en
lragter ..
iiorrenans
vr't tol
irichels

4

10 . 54e
70.457
io.ero
10. 190
70 . L22

. ops.tclling,els t9\9n! !;,! !! ! ! i : .i ,

Dinsöa6i'16 decenöèr;' ?5.2d.'35 uur '!:a:.t1 i-tuinl.:an iiDl,I - l,itNi schr..kiiJ ilanpaart
. ; ., . i .,, ..., .: .t ,' ' :. : tydw. i,. ile intsbergen..

,,1.1:



' -4-
Dus U hoeft a.s. vrijda6avond uiet te konen,
doen voor tle kornendc tr.rec avondetr.
Ilanens de i.r.iiÀ rrrengen wi j U, een 6enoeglijke

De redaktie wgsr - en voor de
Ge6adigden or,r her,r te hclperr ?

:;ondaij 7 decenher irr de afde!inJ;
lrHC-rílautr Xwart duelicrett dirn -in
U dc gr<reten krij6t van

z«rdat U weer energie op kunt

pa.ijesavoud en tot ziens.

rl.Ar.A

mveelStd keer - uit één narr bestaat ?

i:,air;iO iUà'ii'"a. s . Í,raarrdag in het kiubgebouw.
varl.LLIIS .1. r,raar' é6í wedstrijai wtrrdt 6espeeld.
..!c If t te6er1 clkaar. 4

Uw ccrmriri ssaris rle46qgq! .

Ëraag wil ik reageren op irct verzoeh, oLl,no8 eens cen stukje te schrijven
in, dc.;,ens revue. .k, ben het rret,dc steiler ecrrs dat de coruniÈsaris nir6 lang
nict is uitverteld. ..

rr,Llereerst noet ik nij rlan verontschuLd i gen dat het inderdaad aI tu-'er een tijdje -

6:clledon is dat ik iets heb 1;escirreveu. i.rÍt wil echter .niet ze6gert dat ilt stil ..

heb gezeten. Ingeuijden tretqn dat. ik ?aterdag j1, no6 r'ret staf en r,ri jter te g;ast'
ben gorreest hij dc trelpen.
Voorts zijn er in de vcreniging zovee] aktivitcitcn rJie g;estir.ruloerd t,toeten
qrordenr,.dat vcel tijd cl:ral in 6aat zitton,
il5, vind narrreli jk L.en van de irelan6rijliste dingen dic bij Ll-:li3 1;edaan r'toeten
worCen is het I'veren ig;i n6;'s l evqn]r stirauleren. Oelukki6 lturtt u d51ar dc ,Iaatste -
tijd al rveer het nodi6;c v.irrr'-zien. Lo F4s.:.pr :rfgeiopen zaterdag ecn 6oed.geor-
ganiseerrl [i interhlaasf c es !,',1'oor de ;/e.i]e.n err een gerreitlig;e f ilr,ravond voor de
oudcre jeu6d. U zict uf lcest het nu de j'.,.,iiÀ draait veer err ik vind dat ze het
6ocd doen.
Jonge r,renben Cic vlat voor eLrn ander over hel.rben.
lls iil goed ben ing;ciicht "ii.f uii zi5 ,r1 :l,roeae i.ersttlag' ook een írÍrrdig:IiiograÍ,rÍ,ra
brengen aÍgesteld op'ile seuÍoicn.ïk hoop dat velen zullen i'ea1;eren; i,iant vaak
zijn het zrltijd tlezeifdc die jc in het club6e'r.rouw teÍjen kont.
'.aar zijn ttich.Je..s1:eIers..uit de lagcrc seniorelr-ciftaIlett..' ,. r

,list u dat u lret ui* elftai r-rverecn bepaairi becfràf'-liunt beéchikken ,n een 6ezEI-
Ii6c avond te or6nnieeren.
i"ieschien iets voor de uaand januzrri
ïeru6lior,rend op cl.e 'rstc!.Ierrr dat ik nic'ts necl gcscllroven !re'u, t+iI ik ver|ri jzen
naar het stÉkje over hu't g'espreP: dat het .cstuur hceft 1;ehad rrret de (jemeente over'..

Ih schreef toen dat de Geneente het goede vr;'orbeeld had 1;e6even cn dat ons le
elftal rrrisschien een overlrinning; l(orr bcllalen. i,.:rr zie zonda6 werd er op het eerste
veld gevoetirald. clit ,i' !"
Ík boi .ro,r r,reninl; dat vij,/eran de r,rerrscrr van de i'Iantsoenerdi c.nst te rlanken hebben..
l,i j hcbben tle laatste tijd olrdarrks het slechtc weer lletraclrt tret veid trïÀpoéfUaar'
te r,ralieri' en 'zie zónikiii 'Uin(; LDIJö '1 dooi. ;rrct veld'vas [u<!d licsptie Ii.iót,r
en hct rcsulteerde in een overvinning.

i;e Ll. v. L.

.. ríï 'u IDiiT ??-'

De rcdaktie, nevr.-tienen hcel veeL succcs tocucnst r,ret het tii:en van-de Lcnsrèvuc.
. i j v(l4i8e vreeh niot.-konden verr,lelden, dat. !'cter {ertroeil[. et) ïvonne van ,Schaik
zoude4 6;iran . troutven... ,,i j dedcn dit vrijdag 28 novenber j.I. risn<lg 6'efeliciteerd
i eter en {vonne rlet deze 6rote stap.
(p donderalac 1í! deceÍiber a.s. -rerré van clen ijteen en iialiarr rlennevelt elkaar-
het ja-:,roorrl i;iIlen 6even. iiit rloen zij dan in het r,ucle Stardhuis, Javastr:'i:at 26
,en ilaaE. Ueleaer,rheid tot ijcven valr kusjLs, handjes en ---kadoIs is er van
vi jf 'tÍ):haIf 'zÀven.in zéiaI 'i,àrl:zi èht ,l.ir .I,. i.rlool;Iever fortiiyriwe6 lí, ir:iast het '

zwcmÈail iuidcrpaík te uèd tlaaè, ' - ''r ' :

Dc .r;i.rlit.i r;nc I e 5oerii:eulin6 deze ueek nÍrar. dc i!r.iíÀ gaat. .

Cp 5 «leeerrber A.§. - uitertard - het.klu!6ebouw gesloten is.
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.. aarsch in Ii. jt !ö inpireerd
dc lijn z4g stpanr. hon cns

iln nu door6aan jongens! !

De OIlJf kwanr zonda6 ooli no6 L,ven
achtcr dc ijar en ldat instireerde

5

àdbr. dë' gr:eitheilig ll:rn ' die ik incr.r6'nitr.r ianp;s
cer:stc eIftaI eindelÍjk de eerste tiruis-zege 'oeha-

íi Ii'. na6 ïOL dan i,.en vÍeze vcnt vindeu ! verstand van 1;eluidsÍtrstallaties
heeft onze kuisheidsridder niet. [jo kou iret gebeuren dat SiIl heel ],l]llLj
vorige week hecft blijgo,raakt tnct ectr tlooie r,ru6. !;at Has hct 6eval?
51í neldde in zijn knapeliji(e onsihuld dat.de i.Àiir^ kans had gezien een nieuve en
lioral;Iete internc geluidcinstallatie in iret klubgebourr aan te ieg6en.
ligenlijk uas PSli aI niet cens r,rcer verbaasd, toe'u hij in degelftle LeIrs-
ievue een retledetin6 van de i,uiíU (c,cn eoort àochteronrlerne*ir1g van de i'^Iii)
las, vrarrrin fieneld iirerd, dat ile 1;eiuirlsinstal.Latie no6 niet kor,rirleet is.
iir is slcch-i;s s.-.rake vau een ccrste stap.
',cct fIIl vecl ?!!. ..

iÍön ouO- pànu i nglleeot e r van Llill5 hoeft uit6erekenrl tlat er in,en ilaag r,tÍnstens
13 (dertien) airtieve scirc i dsre chters. r'oódIopen, die trfkor,rstig zijn uit LLi{$.
?0í, r,re:akt t're ze gcgcvine Uraa6 upcnbaar, uatrt aI te l^ni3 deert het f irLclt jc de
ronde als aou Li}lll'. zelden cen scheidsrechter lcvereír. Ln dan hu.eft POi noij

cle talloze Lensers.buiten_bësciiouwing 6elaten, <iie bijv. op'.zaterilag 1;eheeI
vrijvillirj wcIpCn,. prrpillèn en junlorerr. iuiilcrr

+++ íc i'Íiiir noet tlringend voorgelicht vorCen. 7or.rr het Sinterklaasf ecst nodigdo
iir.ilÀ namelijk óok "ouriers, niet zijnde trelpen" uit.

í-
+++ Ue nog nic't konplete inter.ne 1;eluidsinstallatic nsaht een groterc service aan

het LLNS-pubiieh nogclijk. iltr de tredstrijden iltrn er nu ook massaal ntrerr
L4.n6s de ;,i jn .i,eluisterrf lvorclen, tenninste :rls de jongelui rset hun tèngels

, van dc raàic r,rillen afblijvcn. . I
+++ ,it r'rers POL, í6oeiedag.

+++++ í,U Iii..r,,it ,ir'i'l LO;Sii .li?!ili 0'iiÈll +++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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++

SIK
Iiet
Ecn
aIs

weet incJeprlaad veel vccl ttee.r tliur FuL rtenkt '
begint v'cer"an1;sti6; vé"'f ie Iijken oi) vorig seizocn. ;Iueer tlrie verne-

de zaterdal;en voor de jutriorert achter de rug. i.re1;en Hij voliÉie zaterdal3
ir rese rve;r ogramna ' de f:rnta§ieloze werlstri jd ItaIié- - Iigde.rIqn<I. voor_g.c.-
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++

++

++

++

++
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schoteld, afg'elopen zateldag; liuar,r er ecn oude bekende uit Spanje 'uij ons
op bezöèk, wÀardàor de regen eni6szinc verd vcr6cten.
rk bedoel rriituurli jk niet een van de .Joh.annenr ílaar een echte SpaIrjaardr'
dic zelfs zondcr 36 doktoren niet stuit'te. kri jEien is.
Het r*as fijn her,; nÉr zoveei jaren treer ectrs in ons uitltletr te hebbbn. {ianen
net zi jn beide Ii jf ei69enen, ,fr,iíO en U0ll-(i, ireef t lri j de kleittsten onder
ons een fijne nirlda6 bezol'6d. ,larrkzi j de sponsorin6 vall een of alrdere kàili1
talistische insteilinl; l(on hij aan aIIe aanweziÍ,;e l'reIpen, pupillen en nóg-
kleincre lrens je6 (en do"t w.tren er veel) ecn irleseutje overhandigen' wàarbii
hij hier een. 1>rijzend rzoorrlje,:daar eeí Iichte verraaning. uitrleelde en lÍaàr'bij
neni6e krriuksla6; vieI. . il,i j va6 Eocd o;o . tlreef , .lie PieÍ, - 

oir pardon ik i-redoel
dic S ltll'.
rc-avoncls t/èrd voor de junir-rren een f ilrn 6cdraaid ntet Louis de i''unès. Ook
dit rrerd een succes. Jar:ner dlt de íiïN'r';niet aanvezil; kon zijn.
rrls $Iii ecn prijs van verdienste zr:u iltstellen, dan zou die deze week zeker
naar de ?iÀliA tjaan voor de srrilla or1;atrisatie va-tt beide evcnenelten.

in het l..Iub8iebouv eu
hen tot hct volfteudc

zap; daal aI tlie danes
prachtige eledicht: -,,'

6
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r'.chter de riar in de ;rJll§tent
wordt de ccepter Sezwaai(l door In ventt
Iic irordt gestaund door velc stuliken'
ivaardoor 'het werk hen 6;oed rril lukltcn.
Zonda6s honrcn aI Iievc'lteiden
in hun ;oeie 6;oed naar het LLHSveld riiden
Vlug dc jais uit en dan ncar tappen
Schuirqend bicr en vele aÍdere sappen.
irf en toc valt cr vrcl eens trat
en dan rvorcien scrits ciie nooie ltleren nat.
unze ."'in, dc baas van hct spul ,
vintlt dat echt 6een flaul/ekul
iíi j dacht na , j i heus , h;t is r'raar ' :

hij vond Cat probleenn hecl crg naar.
i:o opiossing vond hij toch vel sncl
)!cn praar schcrtcn voor hct hele stel.
r;e ccn.vincit ze mooi, de ander niett
ilet is nooít tjoed, zegt §IIli naar ool( zijn i'iet.
Ik hr.rop, (lat de . i;;. :,Lli. i.r: :,;IuLicn riit .,iJn vcr jiri\r'tlc'i, , 1: i)r).lcnll.cfi.
, oll ..Ilu , -,:.;itr, u-:rclr v..it \ r,i'lccnlLi) Iilnt,,tlott{.'tr, .iic iif6citrlrcn '.icsi; zo ijvari.;
zijn bezi5 6elreest ons cerste veld in cen betere contlitic te bren5en.
En nu r:aal aft'raclrten nat dc líerstnan ons zal bren6en.
iiocra, de container kont er írall. De fa. Uinkhuyzen heeft beloofd' dat
dr.nsdae dc 6rotc dag is.

$ rit

JJ JJJJgYJJJJJJJJ JJJJ.]JJJJJJJJJ JJ
JJJJ
JJJJ

.;:Jlrll Ii-? JUN I0irriili'iitiN'l' J
JJJ.' ;f
JJJJJ.iJJJJJ JJ JJJJJJJ J JJ JJJJJJ J,I=

Pro$raÍrtie.Iuniorcn
liondag 7 deccmber 1975
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J
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10.0O uur kfr.Yv 4

Zaterda6 6 dccenrber 19'/5

- LLN§ 3 . tcrr. i{cuve lwe6 , L.dar,r

V1
terr . ;oudscrr,c8, Den Hoorn
v2
V3
ilo6e lioncn, li. ui jk

derpark
enbu16

Pr . Inrene-sportparh
(.,ckenburg
v2
v1

74.30
tli .30
!t|.30

13.OO
14. :rO
13.OO
10.45
13.O0
11 .45
72.3C
13 .00
13.OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur'r
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

L;T{S 1
; rcn lloorn
L,iHJ rl
Lsr"l! 5
iigst Iandia
liio I
!.r ic Íiaghe
LdNl, I
Li,NG 10
it.v.c. 10
!,' . kwartier
Ll.;tÍs 13
LI'I.JÍJ 14

D'íIU 1
Lr}'lti 2
,'.) i e rtaghc il
I'rionph 2
LEHS 6,i-1

LENI.I 8
ïrc 2
;/i Itrc lnrrrs 10
LllNs 11 C- 1
LiillJS 12
UI,;T 5
i-ui ck 17

4
i'ln i
0ck
v1
v3

À1,'sClilt ï JVÍlJ &lrl{

liclrrÍf teli jlr
,minstons 10 da8en tevoren bij rlhr.

'f eIef on i schrtr i jtlagavond tussen 1t!.(rO en 18.45 uur

6evallcn) voor
5i1 On". i{. Jeclrer tel. 559477 (Lcns 1 t/nn 5)
tij (lhr . i] . r.ourrenh ovcn 1e1.291991 ( Iens 6 t/n f4
In nocdGcvallen kunnen dc junioren noG op z aterdn5;o chtend
LO.30 cn 11.OO uur afi:eIIcn bij dhr.J.C.Hop teI. 9441ö9.

J. C. ilop, i,r. I'iool:Iaan 31?
itijswijk.

( uitsluitend in dringende

ir-liloEsers
B-klc.sscrs

7

tussen



.l:!'I[EU]tINGilN :

OPSTULLU.IGEN

?

Dc juniolcn noetcn bij slcchtc wceroustandi6heden steeds de
af keurin§i jsten raadpl egen. Tc lefonis che informatics worden.
hicrover nièt verstrelit, '

LIill'lS A 1

li ls vorige ircek.
0anrenkor.rst: 13. 3O

LltNÍ.t À 3
JlI6 vol'r8e
verzocht uw
lijn 6.
Sanenkonst:

uur. Llrils . Leider: iihr, il. !,oet.

LirNg L 2

íIé vbrige r+eck ( :i.de Hiet'- zie
§anenkonst : 13'. 30 uÍr .LiiNS, '' "

;,lli,is 5)
. Leidèr:

Ueek, t\ttentic heren splers: . i;p
tranabonnement nec te nernen. ilij

8 . 45 uur LiJl,lS Lcider lihr. I,'. !'Iuman§

Lcyn, lC.v.Luxenburg, Ii , v. Uonburg 
'

Le i tler Uhr. i.. ]llok.

net auto's i,v.n. vervoer.
Leider Uhr. Th. Iloefnagel.

t'erzock van uu
prefercert n.

leider worttt u
l. vervoer net

-1.lbIas 
!

G. de Il iet

L-NS

.írIs vori6e vreek. Zonder lt. iloiti)enbrouwer, r:tet 
^ad 

i'leys.

, Leider l;hr. B. 06se

LElt{s'/Í 5
,: , ,; ',

)r.,iubbcn, P. .I)ullaer:t, ft. Lietz., Ii-( . v. d.l,ecden,
i. . Gordi jn ,ll .

ll. v. d. Jooaaard,
Groencr.Je8en, it.

LUI{íJ 6

.fi Is vorige
riar,renkonst

LIJIJS 7

hls vori8e
Sanenliomst

L'IJÍJ B

.0,Is voriBe
íiar,renkor,rst

rr'cek: Gaarnc ouders
11 ,,15 uur LUI'lÍi ,

vreell '
1ii .30 uur LliNÍi

rrleek.
12.00 uur LLi{$

Leider Dhr. J .l.icu Ieman

Lcidcr l.ltr. t. ïouman.

L,,Hg 9

ÀIs vorige wcek: rnet J.i':.,..Ii. .Y ,Iii jzen.
Lcidér,i9h4 t. ror.

;,liNíi 10

/i16 voriBe tÍeek

Àls vor.i8e
i;anen!tonbt

7t.LrNl-l

Leider ijhr. l'. de tileiin.

Le ider :rhr,. )'. v.. Í1.?§te,en.r.rcek.
:1tr . O0., trur.:

L;-NS 12

LIs vor i6e
liaírenlioÍJSt

weck.
11.30 uur, Le iiÍer )hr. ir. iloefnagcJ.

Leider.rhr.J.Vogel
LUHJ 13

J-16 voriGe week

],,rt{S 14
i ^i À^- :,+'n , !lhF,rh.1óI
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Sint Nicolaasr;riddag

ifgclopen zat órda1;r:ri d da5 uas LoIIo dc cer tc bcurt gcvatrIcn on Íjt.l.licoLaas
.nrot zijn gcvol6 tc ontvangen. Íjc §int, vcrgezeld'van zijn pietcrmannon JOI{O
cn L0Í.0, had ccn golf kadors bij zich voor onzc jon6stc ledcn. De Pict.cr;ran/
nen haclden hun oor goed to luiotcr gcicgd, rvant rve ktranren velc zwakke Gn '

stcrlie punten van onze lrclpen te rretcn. ovcr hct algcncen irleek trhet pla5en
van l-rrocrtjeo, zusjes en lcerlirachtcnrr crg pppulair te aijn, naar ecn positief
punt was welr hoe kan het ooli.andcrs in hct jaar van dc vrouv, dat, de neeste'
hun r:rocder 6ocd hielpen in het huishoudcn. - .:-'- .-.,.
i.rit vond slnt toctr"r*èf'!dèir' iead.i o,r'iódd"oon nct een nooi l-.ado te voítrlijderi.' i
iielaas konden rvi j de Cint nict op cen drankjc trak-tcren, daor uij uit offièièle-
krinijcn uit i,atlrid vernoltcn haddcn, dat íjint 13ccri druppcl neer drinktrsinds
zijn ontrzenn i ngsl-.uur van enhcle jaren terug. (is dat sons de rcdcn dat dc Sint'
de afgelopen jaren niet Í;1ecr oan de iiengclotaan is gcvreest? ).
,c ílint h!'ee5 uit handen vc,n de heer v.d.Stcen nanent; LDI,IS ccn nrooic balpc4 . .

:ran6eboclen, . on<1,.1 .hi j de r,roeite had .gcnonen in dczc drul(ke ti jd, no6; evcn bÍ j

fij kunnen terugzicn op cen zóér gcstaagde nidrlag en bcdanhen de ouders
voor hun enorure bclanS;stelling. .

iiÀl{h

: rr:rii.,.i,1Í: : i,i,. .i:;íii,1,i.
P.S. - Namens de iíi'.Iíri rvillcn rri j tcvcns Peter iiienen, Ton dc
Sinon Saniifort, Ëreet,iicr.renr'Geraid'Cöipa, Gerard v.d.íitcc
ilef Sandifort, ïon v.Velzcn, ïon rs:Gravcndijk cn i:,ric Landn
bedanken voor hun spontane nedcr*erking.

, !:].KÀ

j',iurikiihi.A t'UPïLLIIN r,i.l r;lJLi)Iill

PUPULLTTIi
iaterda6 6 rlccenber 1975 ,

: :i,.,, ;í: 
". rlïiï-;i.IIiiol:, .tad v. i(Ièef ,

n,
an

liad dc Pagter t
hartelijk

12.o0
12.OO
12.O0
11.0U
12 .00

uur
uur
uur
llur
uur

Lens 1

Lens 3
Lens 4
l,cns 5

1 .- Lcns 1

- L'ktvartier 2
:. yyp'.velpeí koàb.

v1 \
tcrr. ilaal cn Bergselaan

v3
v3

v. Vreclenbrugwei;
lr!)
v3

dhr. J U.i{op, irr.v.Iiooklaan 317r itiiswi
18.45 uur (uitsluitend dr in6ende

- l-tijswijk 1

- :,cns 2
- VUil ó
- t/c Lpen/pup . tior.b .
- (ona 3 .',

rltLP!)N

-stert)a6 6 Cecernber' 1975

11.00
11 .00
11.O0

uur
uur
uur

Vrcdenburg
Lcns 2

- Lens P 4

À!,'SCiiTIIJVINGEH

Schrifteli.ilt ninstcns 10 da8cn tavoien bi j
Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.00 en
e'evaf f enl ti.j L. tí<lhinA, tie"}i. 39í747r..;lt,;.-
In nood6cvallen kunnen, tle pupillen en. wclpen no6
teI. 661314 hlub6cbouwl vra6cn naaf dÀr:.L l(oning.

:.i ,, ..,::j-;=l::
op zatcrdag0chterd af 'ucI Ien

iuii;riUiiII'lGlili
i;IE r^I'i.rili{INGSl,IJ$T.tlij slechtc rre erornstand i6h cdcn:

I



I

;ri jn de lrcdstrijden van L[lll§ 1, 4 en 5 5ocdgckcurtl, dan
en rre li:enwe det ri j den o1-l ons vcld tloor. Uitsluitend voor
r,tag in dat 6eva1 telcft;nisch wordcn 6c.informcerd of hun
cn rÍcl zatcrda6cchtend tc.l .r(,6§í_314., . : , .:,.
cp$ïti],LINUIN a

Lens. I, 'lï" i

6aan ook de pupi llen
de ui tr.redstri jden
wcdstri.i den,'doorgaan

I!.v.tl. Lans,
B. iieenskcrk,
CanenkoÍ.lst 1X

I!. VaIent in, it. dc' Jon6
,! . .jykc lhöf ., L. v;,,iii' j I I

. 30. u.u-f !,9t1§ . , '. . . .,..

ir. Groen, .l.v.d.llock, ii. Colpa' J.
I' Pronk

Leidcr )ihr.. Jians Zoun

(idenkirchcn r

I. iiaffa, D. lierreijn, ii. de Kroon, ii. l{our+ciing, ii. iiani6' V.Vcennan, P.v.iíarent
J.v.d.Hoff, Ií v.Ilclrichen. a. Í óe Ihoutvcr. C.3er1;r,rans , 0.Hoefna6eI..
iiancnliontst 11.L5 uur LonE Leider .,,hr. lrartin llcuver ::

Lens P 3 :

.: .. 
1

ii. DiemeI, 8.,-;Jo jooetono, ti.0
À i.aas, .L., I4anken, iJ.v..Zij!,

Lens P 2

3ar,ienkomst. 1 tr.30 uur.Lqns

Lens F. 4

ii. i:'rattens , ii.goebarta,,l!. Pqo!, i:.
L . iiuisman , li. i)gkksr , t. v . d. ',ierve ,
Lens pup/uclpen konb. )
§ancnkorast 1O.30 rrur r,ens

11.3O Lens.

Lens ri 1

. i .' .l' ,- , - 
i

: ' .i .'

qhoilbe, L. BoIr,-it. tlc 'rinter,. M.v.d.loo6aard'
,J.r.., uuu.r., li'.v.(i.,jàIleil, ri.iiriesseri',,i.v.I,telzen
,. . ' 

,. Leitler bhr.!'rans )isseldorp'

lrcrboon, ií. v.:ióiur+i jk, ri. illickcntlaql,
J. de Vos, it.Lentzrlr.ifranken.(zic ook -

Lcider tlhr. Jan van Gastcl.

Lens iJ 5
'"j. v. Veen, l. Jager, .r.. v. illittcrelri jlt, i:i. v. lioudt' r'I.Iíoks t
1). i,uaad5'ras, ií. Diirclicen, L. v. Scheltingl, I,'.v,d.trjer6,
i',1. ?.orvin6.
Sanrenlionot Leidcr dhr. Iíe'cs $chenhels.

Lentzc, it. Zaalber6, li. i(uiper,
Itoos, l:. :tjin-.t\sjoe.
Lcider tlhr, Ton Gravendi jk

H.;rannec, ij lliiff ner,
ii. Iíorvi n6,

[!. Caarbos, Il.v.Yelscn, ii.
l. rimnerlaan, J. iiulsker,
§ar,renkonst 10.15 Lcns

r'larrlenhove n. Ii.
J . .; assernran , D.

IJenS

G. Verhaar, iJ Coret,
F. Claus , .í . ;..ienen ,
§anenkonst 1().30 uur

Lens Pup,/iielp, komb .

,i.. v
;i. v
rCh

.d.lloo6aardt, J.v.Kestcr', i,.v.l,ecutven, J.v.d.SpiegeI'

.d.ilei jilen, Il. clc Heas, li. r(oclenti j.
s. Lci(icr dhr. i'etcr v.iti jn.

i'o.l-ff ,i.l,v.Íjanten, i'.' ind, lJ.].ssenber6, R.v.d.
J.v.liallegooien, ii.v.Vreeswíjk, ri.§lats.

Ii.v.0orp, !È. v. G.
íijdcn, r;. I[an, i-
(zic ook Lens ? 4
Sar,:enlloust 10.3íl

,;'ervc , i .
. liollenan,
)
UUf rJeIlS LeiCer dhr. Gerirrd ljloks.

iieservepr:otjrèmÍna in het klub6ebouw bij aligehele afheuring van het junioren-
pupillcn en rue lpe ni:rograrnna van za tcrd:16 6 dcccr':bor 1975

l:rosrannè voor irupillen en t+elpcn van 1O.OO uur - 12.00 uur.

IIet is de be<ioelin6 voor pupillcn en r.rel1:en ccn quiz en tcvens in coni;ctitie-
vcrband dc volgende spelen te organi.ceren

10-



1A

--- sjdelen . ,'
--- flipperen,: ,

voor ÍLe C klassers ío or ou,,'taÍcltcnnisconpetitic (vanncor jc
batjc 'uezit, nccm dit clan r,tcc) cn cvcnccns sjoelen, flippercu

rr:. ó0 uui . -. 1? .00 uur

Uiïeraard zijn hierbij verschillendc
Pro8ranraa voor C i(Iassers van 12.O0

prijacn te vinrleu.
uur - 1.1 .00 uur

ophonst een lilavcr j asdri vc .

lciders.

JUI((i

cen e ISen
en tafeltc-nnis.

r roBrai'lrna VuOr l': Cn

Sroep ls
vcrwachten

B l'.laasers van

ói bil vo lcloendc

uitcraard ool< de

Voor (ieZe

"tJ

r3este klubgenoten,
.iierbij dank ik u allen via cle hand van nijn nrocrlcr (aio jo to"i, nooit'nissen
ksn) voor, aIIe bcstc l/en6cn! telcfoontjco en nict te vergetcn dic enornc lculic
kaart rnet allc nanen cn hanàtcr:eningcn ian Iiiin 6peci6ertotcn, traincr, flc-iàcvr'
van de kantÍhs eh icdërèen, dic Caar aan nccgedaan 'hocft, ontzettcnd leuli.
.,.lles' 6aat ,verdcr 'ijtrcd r,iët mi j ' de tcni-'zin6 lor,pt vlqtr- hocwel hct .toch no6
7 U2 'e 2 r:rnd. lian r'turon cer het Sips craf ría8. Janr,lcr vind ili fiet van allc
viedstrijdcn tlic ih nu noet misscn, naar ili ocfcn vocl net de bcncn; zodat die
straÈ'ir r.reer gocd van de irari j zullen zijn.
i{r-rgr,raals dank vacr'allc bclangsteiling, ooh nancnB vadcr cn Í,locder èn '

, ií

cen'stevige niaar'tiJCeIi jko gipspoot vcn ion Vcstor. Tot zieno.
{

11
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BU If El{Lr.Nit§li itDl[uN

rf6elopcn zaterdas hceft ecn bcopreking plaat§6eYonden rlet de Icidcrs, die
te kennen hel.rtrcn segevcn mct hun eIf taI <.rcn buitcnlandsc trip te trillen nalien.
Uiteraard hebben zij oaarvoor dc tocstenltin6; van dc ouders nodi6 en zij allen
hebben voor6Eesteld, persoonlijli U nader hicrover in tc Lichten.
in verband mct hct vrij ho6e Éedrag, stcllcn r/ij u in dc Ëclegenheid rlcc'I te'
nemen aan het spaarsystcerr, zodat u deze rciskosten hunt vcrdelen over 6

ïe volgende projckten staan op hct ;lro6rar,irna:
iens C 1;. C 2 en PuiriLlcn 1

r,laanden.

I

ïn gezonenlijk ovcrlclS lilet de Iciders Èaul v,d.íiteerr, .rr-rb rlocfnagel cn lÍans Joun,
is beslotcn, riat rlczc 3 olftallen met ilc Pinkstcren naar de irloczcl Saan (dit is
4 da6cn)
iíet vertrek zal zijn op vrijda6 4 juni en terugkeer op naanda5 7 juni . i.rit is
ecn nieurv 1;rojckt van i.urosportring. iiuisvestin5 io in hat ontvangstcontrur;r ( nct
hotelakkoraodatie) van cen ,uitse s;:ortorganisatic, 6clegen in de platrts l,ehr,tcn
bij iioblenz.
De kosten van Cczc rcis bctlra6cn incL. volponsion, busreis cn vcrzehcrin8 f.135r--.
Gok supl;ort ers,/sters liunnen aan dczc rcis deelner,ren. L'iaxir,raal 54 pcrsonen llunncn
aan dezc rcis dee.lncnen.
Gaarne ontvangcn rrij onderstaande ctrool: a.s.-zaterdaE vía dc I'eidcr rctour.
Lens A +, ,ír 2 en

De À-selektie hccft in ovcrlcg mct tic:Icidcr van .L 4 bcsiotcn nct rlc Pinlistercn
gedqrende 6 dagen naiar C I crnont-Iterran <1 tc 6,,an. Gasthccr is hicr .i.Sli-gh-i'! do op
é6n na 6;rcotste s::ortvercni6in6; in !'ranl;rijli r,rct zo'n BOOO Lcdcn. I.lezc vereni5ing
is net zc nauw betrokl:en r,rct dc Li chc i i nf a'ur ielien a]s PSy net Fhi]ipe. De volie-
digg sportakkonotiat ie van dezc vercniging staiit tot onze besciriliking ora. §port-
hallen, velden, sintclb;1an, ztvcr,rbad ctc.
ilans Venneker, dc oud ireijcnoordcr is hier lJur 5'asthccr. Dit ccntrun is gclegen
op zorn 175 kn. tcn r'rcotcn van Lyon, vlal:bij dc i'uy- dc i)oÍ,rc, I

liet vertreh zal zijn uondcrriag/vr i j tla6 voor I'inkstcren, tcru6ltccr op riinsdag/
vocnsdag na rle i,inlioteren. .iote Lhu i eveet ing r,rct halfpcnsion vanaf' dincr 1c da6 t,/n d
diner 5e dag, i;e liosten l;edra6;en incI. verzclierin8 f. 19Or--.
Ooh hier k-unnen sulporters voor inschrijvcn.
lltuqk a. s. zater{lag inleveren.
B . i'ilassers
r.lhoewei bij dc ,i-klaosers irr cer-ste instantic 6;cen cnlicl vcrzoek binncnlir'/atn voor
een buitenl;rnclse r.cio (rrraar biijft r:c il-sclcliticf, hecft hct duc., iiaur,ran,/Icu }ernan
besloten te trachtcn met ecn groep i-lilasscrc naar' öIacsuijli-Ilolotcin tc ;;:ran
tijriens de ,,aascla13cn (.,1 daUen).Len (]cíiniticvc plirats io no6 nict op te 6cven,
maar llcesvijk-riol-otcin li6;t tcn lioorrlen van Íianrbur6. Dc ongovcing is bchcnd on
zi jn ..rract tigc r,rcrcn5elicd cn dc ontvangst zal zi. jrrn in ecn plaats jo in dc lluurt
van iiamburg. -De ii- cn C- Illaosers vori vorig jaar liunnon ju.lIio vertellcn,hoe
grantliocs dezc rcis wci is. ilet vcrtreli za} zijn op vrijdag voor i)ascn, teruÈ-
keer 2e ljaastla.. ,ic iioatcn badra6cn f. 72Ot-- incl. vcrzciiering.
Strook a. s . zaterria6;' inlavercn bi boven cnoemde leidcrs of JUít'
Ook suirporters zijn selkorn.
Lens 13 en 14 en overi ge . C-iilasscrs
Cclc Lens 13 en 14 rritrIcn na:rr Slecsrvijk líolstcin cn vcL eind jtrni voor 4 dagen.
1)it initiaticf 6aat uit van rlc leider van Lens 1zt )rlu6 cnl:c.Le oudcrs, Ge6cvcns als
hierboven. i'ri js f. i2Or-- pcr -r)crsoont inc I . verzu'kcr in5 . Strook a.s,zatcrtla
inlevcren bij ].'':-'run'c]. Gok suttlorters 6;even zich zaterda5 op. i
ïNZENTEN UIïURLIJii ?r.tli.;l?Dr.G 6 /UC";iln,.:i hierlanl3s erfscheuren i

Onclergetekcnde .... ... . .vadcr/rnoeder van .,...speler in Lens
geeft zi jn,/haar zoon op voor de, reis naar:

i'. 4

A

c
7
H

I'ioezel ( 4 dagcn
C Iernont -ii'erran<1
i.i lcesr*i jk-iíoIste in
S Iceswi j k-iío Istc in

ia
a

(iraasreis) vc,or E-klassers
(;uni), vuor C klassero

f.1i5r--
f.i90,--
f .72O | --
f.12Or--

per
i)er
Ir.p.
p.ir.

i)crsooll
uersooll

i j verplicht zich bi j in6chri jvins ,.le to+.aIe reissorn te vt.rIcloctr. (anttulerin6 t*ordt
slechts in uitcrste nocdzaak geaccel:tcerrl).ríij venst ve},/1;cen gebruik te r,raken

van de betalingsregelin6.
iilrIJ ji?LlÍ^LtJ IIJG
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'ijedankt

Verhoef naar: rrqnantstraat 1235 ïoeterireer ?el. '0Zg-166g71

alc Ii(li
Lur6;houwt
Ce ilaan

Gnzc vakaturebank

. 780
,.6ö0

F. D.
Ii. J.

i:e I ae.s heeft Nick iioot
moct stop :zetten.
U iteraard rbedankon wij
,iic uril .hem .oilvglgen -.?

?ir. iN r-NGEN

i, i.ii!..':!.. ,:,- I

kennen gcF;eyetr, aat ;fiii' ziin

tÍerk, dilt hi;i

te

lli cir yoon:he.t. vèle

verkzaar,rhedeh vt'or dé Sllli0

voor i:,llJ[] hcef t 6erlaan.

zit iad.. Vervaart weer al-,
konen opdagetr en rlerh6rlve

lllnemenr

^iilT ,rs:Jii uit

LoaIs u aI- 'eoi.tÍcr'trè.ef t' i<uniièn Iezen iii rlc Lepsreïue
Ieon in dc ]r}-!i..liïIi,: oïrdat ';àn viii c"stcl rriet.'rrrecr is
is- afgc0oerd als ilerlat<tielid.
Lok h ier dc: vraatr;i 'tric viÏ de c'pèngevalten piàais
llanrnelqen bij; onzc èecrètaÍ"is'.:. t,ci()fooh 39g694.

t,l)*zí
:'

Ce
jn.

t oens da6m i ddat;en en avonden 2.i en S1 tiecer,rber
Uiteraard ook niet r.rct !.érÈtr,tis en I{ieuvjaar.

zuileu er 6een trai ningen

jLr DrJUr UUlr

Up 3 januari a. s. organisee-rt rle Cor,rnrissie uple
ha6o €ëh applicatietià6 irl lie t 'i'rfr S;J-S$oitèentrur,r
in hct bezit vàri 'tret ,i.'-l'. i.'. dilbn - - r ' '

' :"t' '-''z " :

ic.lil6en . van de
te. Ueis.t voor

iil{Vrj af d. ' s,/r}raven-
j c'utjdie i tier:s , alléén '

Le indcling yan deze rial; is alsrrolgt: .:.. .

10.OO uur hankor'lst íportcentrutr Leist - koffic;
1O.30 uur Inlcitting en discussie d.I.v. tlhr. A.Ll.i:,. de

0pIeidinl3sc<.rr,li,ti ss ie .
Onrlerwerp: Uit6-an6spunten bÍj het iriai;tisch

12.OO uur i-Per-it.ief en .lupc[r., _ . . :., r: : .. .

13.JO uur LIit6'cbrèÍde rohàIcidints- Ijportcen trur,r. i ,,15.0O uur Àfsluitendc Ciscussic. i
15.45 uur Cluitin6.

Brabander, voorzi tter

IerUrn6l§cvclr.

,eelname aan rlcze da6 is
van LENS.

St'?.t is.,,. iiet V-ervoer ntar en vun' -eist kor:rt op reken ing

;)r. v.i.rookIaarrGegadigden kunnen
nr.3.17, ïl jgtrlit:,

olltjegeven bij tlhr. J.C.iiop,zich
teI.

tot 19 december
944159.., , ,:

;i;T ljilsi'uur(.

.i
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Heren connissi cleden.

op naanrlag 22/ 72/?e is er rs'avonds'5een cornn iss ieavond. 
^Ithans 

er zal in de
wàch gecg LENS-revue uitkonen. In de week van otrd en nieuw, zal er wel een LIi{
rrue ,,JTEo=rron. irilt U er a.u.b. voor zorS'enr dat op naandag, 29-72-75 uiterlijk
2O.30 uur uw copy bij de re.lactie is. Het krantje rnoet narnelijk dinsdag 30-12-
1O uur bij r.lc PTÏ zi-jn, rsil het, rliezelfde.yeck nog bezor6d Horden.

Nanens de red:ict ie
.l\ad Vervaart.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kerst'
S-re-
oE.
75 öm

lï Autoratley op ïveede Kerstda8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x

xxxxxxxxxxxx"
x xxxxti*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tncedc lierstda6,. §t4at er iets biizonders te gebeuren. De KAlÏtorganiseàrt nl.
rs niddags een autoralley. Na" afloop van rlie ralley kunt U in het clirb6ebourv een
tlrankje nuttigen. Na dit bo»reluurtje vo}6t een uit8ebreid diner. Uit <liner rvordt
verzorBd dóor een kok, die vooral oir de alonderdagavonden zeer gewaardeerrl wordt.

Uat ik zelf heel positief vind, is clat er voor een hindercreche is gezor5d. Iederl.-,

^ cen kan Cus r,reedoen. l.lat 'ook" 'Ieirk is, 'is ,dat èr tusser, het diner een .zacht mu-
zieltje tc"r gchore bebracht zal r"rorden waírop U dan een klein dansje kunt makcn.
De hinderen rÍordcn ook niet vergeten. Zij lrorden namelijk tboetrr gehouden net patatt
een kroket en een ijcje. Ik vi.nd dat hrii de KÀK-ti niet in hun hemd kunnen ]aten
6taan, maor nassaal nce moeten docn aan ctit r,ri jns inziens voortreffelijk iitee. De

kosten liunncn seen beletsel zijn. Ik vinrl, dat U raoet komen. Laat de Eensent die
zich nu aI vrijwilli6 hebben opge[ieven voor rle crcche el) de ralleyposten niet in
do hou staatr

r ' C."."t. '

.F;r,
XAI(ÀIGTK.(rIóIUrl(AKAr.ÀIiAI(A KÀl(AlíAlUil(lKÍl(riK1tl{rrIlA,, .

l$ tíIaverias-orivc .. :. . . frJie1fulC+X1tierfli-rlUiKr.KÀl(i'lXliKiiiLrlftlGK/rKhKAKlrKA
itiiliittittrl,Klili/,Ki.t'-rl{Àl.-rl(niÍ/.lffi lrJigil iKÀKliiiltiÍlËt

.[.q. vrijàlag hcbbcn we alweer.r]e 3e' a*onrt van.,onze jaarlijks teru6kcr:ende i{erstdrive.
I.íi,sschien'is tiit dè avond, r.faArop rliverse kop?cls hun grote slag willeri 'slaun. l{e
'oc5Ínnen tusscn half 9 en I uur. ile hopen, rlat ierleréen tiidis ( d.w.z. vó6r half
9) aanr'rezig zal zi jn. -iJe wensen icderccn veel koartgcnot.

KAI{À

f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
iif! GTr-r'.T i.lia 

' ..CHftii. )!l '3/iif

f f f f f f f f f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f

Zaterdag 13 december 1975: 16 norgeno Grcct Ilicncn en T. dc I(ok
I s. rrridda6s §inon §anilifort,' Greet Ilier,len cn Jos
. Iicctnan.

.t:.,

nor6ens Tirrus cn de heer en ncvroulÍ V.d. Ilock,
nidd:r.;s li. iiichcls, Jin van Bcrgcnhcnegouruen,

rrevrour-J V. d. Steen cn Linda.
2c lierstdag- -- de ralley

-3-
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Zondag 14 deccnber 1975:

-. -,..'o
denk on
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' ,'Zatcrdag 2O' decercber. 19?5:

Zonda§ 2t'decenbcr .19?5:

. : . :' ..dc heei Hoppenbróiir,,èi en Gi.'eet Rie-
ncn"'
r.ciÍlon :èd.'3cI Sandifort, Frans Dissel-
dorpi cn rinnel:c.. t*i.- -. 

, 
j

i{ini; Ilarja, cn PauIa.
F:' ,, Straathof , Eri c Landnan r'"..Linrl. ,
Ii'rans .ran Di jk, Hr . Bón , I lcvrouw
van Doorn,- Jin 'ran Santen en lin van
3o:'6onhencgouvcn .

rE

r6

rs
ÍÈ

ríorgcn6

ni ddais

norg;cirs
gi drla6q

dcnli <.»;r ile. 2e ícr.Ëtdag--------- de ralley.

;

+++++E- !-ir.rt .Í1.? nc;f D O;i,;ii:ilIllGill+++++ '

+ + + + + + + + + + + + + +.t- + + + + + + + + + + + r + +i- + + t- + + + + + +

LENS 1 ilrt/:Ií ilii IJtlllItECilT

++ -ifat is het toch f i;in a!.s jc zo onbezor[d een rvcekenci liàn rela:ren; èeen spanning
voor het eerEtc clf,ta]..Een z.acht. öit jc vèor hct cerstc juniorcnclftol. Ja, ja dat
had je gedacht. I,iei pijn cn.nocitc kan /.1id,t otanrl'nog of 1-1 brengon. Tot 15 nri-
nirten voor tijd. De keeper v.an DïiO dacht toén ..lclicI oen dc FC Knudpo. Ecn uitoc[op
van hen bclandCe.via.de rug van Eijn aanvocrdo.ï in' zijn eiscn doel..,likhic tcrug
ncnecr: I{iei'na ira6 (ie,l<o6ol Coor ite Íicrh ''cn troï iit nog 2x Bcoren.
++ Zohclag op hct prachti6;c conriliex van ',IciaïIandià 6cuóeot. 6 vclrien, dic er ' nog evcn
mi.roi iri'tzagen als. aan, lrct L1c6in van hct ccizoon. .hllccn tle Hogc Jor.rcn ontbral(en en
daarcloor t,a.s.hct rno6al .!(L\ud cn ki:.. OI1 ji, one':tliccale elÉtal (senioren) was daar ooh.
Uitclai- '1-1. Vcrder is cr nict .tc'cl ovcr -dic r.rcddtl.i jd te vcrtellcn. :

++,LEIJS 4 t/as afgclopcn zondag rrcdr hót tlind van dc rckoning. Vicr spcler§ noeten
afstaon aàn de selcctici.elftà]Icn, Danlrzij ! juniorcn lron hct elftal nog ccmpleet'-aanirodèn. Dit elftot opcclt iir de rcscii;à iloofcllilassc H.V"B. .Ilict ;,ris, he? i'iaar
on daarin te blijven noctcn de zahcn toch rvcl anders rrorden aan6;cpaht eri r+at rust in

++ Ooli het vijfcié is een zorgcnkÍnd. Ool: hicr attcntie. Dagraderón is er tbch niet
bij? Pak de zahcn cins r'rat encrgicker aan jong-cne" O)nodige ncdcrlagcn ale afgefopen
zondag zíjn zo j anirer "
++ Iict cxcuses aan n[:.,,.LCllïS

srli
.i

Xerxes "'r .

Papentlrëcht
Ncptunus
IJi thc h.rus r

Gouda
HOV
llauir Zrgart
CoaI -

HrOIl , '
LIJNS
EDOiI
Zrrijndrecht
j,ilS
DIiL

12-8-.4-0-20
.72-6-ö:7-7?
12-6-3-.3-15.
72-3:7.-2-73
11-3:6-2-12.
rF3-6-2.-.72.
72- 4- /t- 4- 72
17-A-3-4-\i
,11-3.4-4-1O.
11- 2 -: ó.-É - I
11-5-3-5-§i I

12-2-5-5-9
72-A-? -5-7
19-4 -1'-2-G

29-7
?o- 10
71-8
10-9
s- 1i
14- 13

.1.9-16
18- 15
9-10 .

9- 16
7-r+
9-t7
70- L7
13-35

fn de àfdolins van on§. eerste verd afgelopen
zonilag,§Iechts tlo rrcdstri jtl DllL-BIaul, Zrrart
gcri!5bcId; uitslag 1-2. »lll, staat hierdoor nog
vaster oir dc Iaatstc pl4ats. .[iaristaande zon-
dag volgt vbor LLjllS 1de
tègön Errijndrechtr Vorig
ritr i j it r:rct O-1 Gcr'ronncn;

veme .'itwedstri jfl
j aar rverd di e ljeal-
Dlt .noct oolr nu kun-

ncn" Xelr ovcrrrinnin6 gpu !trNS rrat verdor uit
de gevarcnzonc bi'cngcg. . l,OltS f benutte dc
uiijc zonCag voor cen ocgorirredstri j d tc6al
dc' tgeei.elilasser Vcrburch. Iiet :riterd in Poel-
diÍlt à-2. Doclirunten rvcrdcn scscoord door
llinr íce'-nan en Leslic llazeLzel,. Gieteravond
zou Lillls ocfcnen. tegcn.WP, tenrijl volgende
rrocli lÍoens'Iag cen ocfenvcdutrijd tegen líip-

poldcr op hat progran staat"

-+-
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" LtitlS z 9-S-4-O-14 1g-S Ook na de ne6cndc conpotiticzondag, is
,yUC 3 .. 10-6-2-2-14 19-B ons tryeedc nos onb.esligen. i/et oo"à not
de Fostduiven 2 1C-5-3-2-13 76-77 vierdc gclijhspcl bchaald. In het líest/lIestlandia 2 1O-5-A-J-14 Z1--1,Z 1and hryin ,rà, 1e5cr, ".1ulf"r-r,rii íí.;ai.;.
VELA 2 10-2-6-2-.10 10-11 <litr 2 nict vcrder <lan ocn 1-1. Ook 1-1

'spocrwïjk 3 : . 1o-J-2-5- I 1a-1s postduiven ur, Éuc ,oàncn resp. van iir/c
lYg_t _ .. LC-2-/i-4-8 7?iZ! ( g-O ) en Dcn .:ioorn ( Z-O)
itliDEO 2 70-2-3-5-? 10-11 Zonda6 speclt hct trcerle ruis tegen hct
f{aarrlivi jlr 2 ' 7C,-2-3,-5-? g-r? } aagstiracsccrr}c i,laardui jli. uitcraard no<
Den ilcrorn 2 . 10-2-2-6-6 B-20 van, deze tegc.nstander gcwonncn hunnen vr<

DHc 3. De postrruiven 2 ontvan8t'hct Nootdol;l; iiliË"ï'j."ïï.lril'!t:"::ï:ïr::f"'
zi jn ïELO 2 - Spoorvri jk 2 en Den l{oorn 2 - IiyC 4. i,/estlandia .2 is vri j. ,. ..i..

LEI'IS 2 is vcer Icider

Overwinninpg voor LEIJ0 3

Vreclenburch 2

:HPsr9 ,. , ,-
Yerburch 2
TOGts 2
tlestlanrlia 3.,.
IJJJNI) J,^ : ^ocnevenrnÉlen z
vcs 3

. -sqhrsbroek à.

HillegersÉerg 2-

11-8-2- 1- 18
77-7 -2-2-7C)
10-6-2-2-7+
71-7-O-4-74
10-4-5- 1- 13
11-3-5-5-11
11-4-3-4- 11
11-4-2-5- 10
11-2-4-5- I
71--2-3-6- ?
77-2-3-$- 7
11-0-2-9- 2

25-8
33-16,
29- 13
20-77
15-B
15- 16
15-22
15- 18
72-27
14- 19
7?-31.
9-27"

lla ccn scric ncderlagcn on gclijkc spclr
rrist ons derde tcar,r lJeer cens te ryinnen,
IIet ïiestlandsc llcstlandia 3; r,rocet mct 2-
tle necrCcrc aan Cc onzèn erkcnnen. Door
deze ovcrrrinning lilor,r hct rlerde wccr' óér
plaatsjc op dö ranglijst. VIOS 2 .behaalt
een ruine 5-1 ovenrinning op ÍUC 4. Schi
brock-H i I le6'crrsb erg cindi6;dc in 1-1. VCS

.TOGii in O-O. Zondag noct ons derde in si
r,rordcn i;cqcht on IIiIlc6crsberg'2 tc vcry
slaan. De andcrc r.rcdstrijdcn.zijn iísstlr
dia 3 - VÍ<t3, 2i Vrcdcnbuich 2 - VUC 4i
Schcvcningen 2 - Vcrburch 2; TOGÀ 2 -Schiebroek 2 en t/Cfi 3 Íttss 3.

iíi st U dat?

- l'rverechts hot l:rcb Ie
' houwt, kan oirlooscn.

near heeft 'oedankt a
- Ons oud lid Stanlcy
.. weet, siloclt Stanley- . .t'tqo r.ret het C-aIf taI

. doe l.punten l:rramcn va
. , -. !/im liichels ecn paar" zeer goedc 6taa§. Vo
- - Voor de nec.otq elfta

§e6int in hct rrce[:en

r.V!tiiXCiiTS.

em van rrPOLrr, rvit bctrcft rle vcrhuizing van Dhr. F.D. ïurgy'
De hcer F.D.B, blijht nl. hclcneel niet i.gp.t1'r,is! ta zijn.,

Is tid. tt Is naar ccn rrcct.
Brard hct gr...r c rl doct bij zijn nieur.rc ctrub; fio4ls U we}lÍcht
tcgenr.roordi6 in'IrcijunoorC. Lf5cloi+e n aaterda5; speelde hij
tcgcn D:rcelsior. Dc l<uipberroners rÍonnön r.ret 5-O cn trrec

n dc yoet van §tanley.
i j shocl:cyochaatscn te kclop hecft. Iiaat gB cn zc verliereri in

or inlichtin6en tcl. 67.30.10. l

IIen (duc soniorcn, juni<rrcn, pups en rrelpcn) dc rrinteratop
d van 2O en 21 dcccrrbcr.

Piet.liccrshocli,de. vereniging. hccr hartclijh bcdanrít voor. dc.fctricitatics, di.e hiontvin8'voor zijn Tootc verjaarr.lag cn voor zijn thuishonrit uit hct ziclienhuis.
Bi j.LEN§ .1.l .(iun.), ac18s suijportcrs mce noiien 6?c1cn...
onze .vastc medcr'rerkgr rtSïlirr vanavond vcrschcnen is zonder. copy. IIoe dat r:roi;eli jk
is, moet. U níj nict vra[jen.
U dc gr.<fr,en lirijgt van

' ÀyliÀi,ciiTc.
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==FOCUS==

=== De Crilio hceft in de vorigc LEt{Srcvuc aijn cigcn bclcitl op onrlubbc Izi nn i ge nijzc
aan5e,varren. i,ieegedeerd vrcrd naneJ,i jll, dat clc erftarren ?r4r5r?r8'; 11r12r'cnt 13 r.rarcn lf
afgekcurd. PCL gceft de S.:,llO in ccrieuzc ovcnrcgin6g tot hèr;:cur:n6.:bver tc i;aan. '

=== In dezelfl',e LDi'lsrevue. I
naar het niets is verhuisd:i

- tal-I.en 'of het (aar be valt.

de
vvP

a§ ?Oï, .onder rradrcsvri jzigingl!,dÀt
tÍisschien wiI: dc licer F.D.i. nog

rie heer F. D. Bui'ghouut
eeno ce-n lrcertic vcr/

===. Nog .zor n vaa6 bericht.'- ditnaa.l" van hct bestuur zclf .. ,àUNS l-ri jgt cen àcci }uiu-
euze en.tree. POL hoeft het, 6czian. iian'de entrec zelf is dicts veroriderd. lillben 'is
het ,hc.uten hok van ,Onre. tlico vcrvantjen. d<.ror ccn inrlirdaa6 f raai 1;la2ch iruis je;' uao'r-
Íilee de aanblik van de entrec nooier is. Het Glazen huis is 6cplaatst door oud LENS-
er Jsap Ài,nriraal.

" ===Velen van rle huidige LÈNS6;cncratie z.ullcn rlc stocre bacl.. van r'/èIccr; Jaap hdrri-'
raal - niet kennen. ËOL vinclt .clat. reupe janner. Jaap rras in zijn Lullsti jd namelijh ge-
vreesd door r:r'eni6 vo.irhoedcspclcr. Hij r'tap. J.an6;, nladcr, hnohètrigieh'bikliclhard;
Vooral bij VVP wcrden .ze nu no6 blcek bij dc 6cdacirtc aan Jaap. íialverrrc6;e <lc jarcn
r6O vertoefde LrilJS 6edurendc slechts óón seiaocn in de dcrde hlasse. Dc laatste rved-
strijd van het seizoen was ?VP-ID}JS en dei .iuiderparlÍcrs nocsten rvinncn or.r dè liaíc
op pronotie te behorrr'len r' terrri j1 hct aI Ëade6radecrdc Liri,l5 dcza l_aatstc nogc.lijl:hcid
rvenste suu tè Sri jpen oÀ aan tc toncn, <lct dc dcgrarlatic tcn onre-chtc was." IIet r'rerfl

É na cen enervétànd àuel 1-1. Tot groot veidriot vàn ,de -VVP-ers,. vant llcodcnÉurg wertl
daardoor karirpioen. Tot gro<r'f, vcrrlrict ook -Ïan de natuur.I icfhebbcrs. i'/ie nu. - hedcn
ten rlage-- het terrein van Vt/P bezoekt, hern no6 zion rycLlie bresscn cr tocn Drocton
zijn gesLagen !n de omrini;e'nde beplantiirg. Enl<cle. bonen.l(ondcn nagrrcli jl:s van de !ra-
l3ische dood iiered irordcn en zion cr thanc.no6 hreupel uit. : ..

=== De Cornr,tissarris van i,EI'l§ lian POL nog lirccr vertcllon. I.laar dat dc Plantgo-cnend i cnst
van C<.raI gerronncn zou hebbeir, 6èat. P(lL tc vcr.,. í,i,. r , .-.-.

=== Nu ook Ce sche idsre chtersconniss ic van rlè I,'IIrr, oirtnorsiaót is àvcr.. trct experir,rent
(in tionaco) r,ret korte cornero, j.s de kans vergrooti rlat die ooli lrerl(oli jli rvorclen inf
gevoerd. Van die korte corncrc r'/ordt neer spcl:tallel ycrllacirt, zor.rcl in .positicve ;,,
(rneer doelpunten, rreer hijk8cnot). els in ncgatievgrzin ( r.tcer gcduv cn Ëetreli, [rinder
overzichteliik vcor schó i dsrcchteri: ) .1^fr'rachtcn nalrr..- i -_n,Enqr...

'=== cinaeriik tion- rOL'zi,iri' ou
cen keririgc oriin j e cóntainer.

<Ié ir.., : '.n1J

De cerstkonedde vrocnsdagavonden speclt
westrijC tegen het Goudsc Olynri:ia nict-
op bezoek en 

, 
volGendc r'rccl: iTii:poIder.

_== Dit was POL; "BOe ienrla§.

anten.vrcer eon LL}JS..krrijt. ,2e r.rordcn ,qu..b crroard ,in
is rsel een stultjc kleincr .dan.dc.vorige.

LEIIS 1 ocfcnr'rcdstrijden. Vorige vcc
door. Dczc t cL'k hoÍnt - trat ecn t^oeva

h ging
r 

, --,^,... .
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Illl nioc.tr.',iir, sD rortitN fiH
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HHiIIIHtiHil;IiliIHi,IHHHHHHHHHIIiIIIHii}IHTITIHÍI[IiIHHHHiIIIHHIIHHHEÍIHTI,

ZondaS,'" 1.1 tleccnbcr 1075

;14 . 30
11 .oLt
10 .0o
10.oo
12 "OO
12 .00
11 .30
12. OO

10.00
i13.OO

uur
UUrr
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

:.lzuijndrccht 1
- .Li1NS. 2
.. flillcgcrsbcig 2
Iiranenburg 2
, Li:itJ§ 5

i.),Jo 3' ' 'l
LDNS 7
U'assenaar 4 :

Vrètleiiburch 8

-. Lltits 1

- NaàIdríijii 2
- LËlis 3

- LENS 4
- Oranjeplein 2

' - LiJI,tS 6
É ;,r.lu t)

- LIll.JC .8
- Lilris ,9 . .

T.err.
v1G
Terr.
Terr.
v2G
Terr.
v3G
Terr,
Terr.

LEI{ij I 9.OO' uui: clutrgeboutr.

, G,CPiT
'ríDO 9',
' ,;L.|HS 10
' C;5C G

L;] S 12
lplls 13

Sportconpl.' Iaheatcin JC i,Ieyers
L 7/3 ..

allcsooysingel Ilrbcrg I|J, v.Dij
i jl<du iirses traat

Vt.:or <ie thti sryèdstr i j den half uur voor hct bgg

;,;il3 8
L;,:l{§ I

1
!
Ii
t
B
2

L., 1/3 " ;
urg: Vcrncde t.o. tlutricia ïí.1.
L 2/4

erliehout llassenoar E. v. E6no
. Vredenburchrróg ilr wi jk FC .Roe
van to-tt-tz. i.a. i{":}tu.s,*oLEtIS/c o'nb inàt ie sanengcetekl .uit spelcrrs

5iiï,iONII0l iliT

LI'I{6 4
I,DNS 6
iEt{s I

9.OC uur club6cbuutr.
1O.3O- uur clubg'ebcuw.
1O.30' uur clubijeboul.

UITSLT.SDIJ

Verburch 1 - Lili,{5 1
ilestlanCia 2 .. -,:],DNS 2
LENS' q -'ilesti-an(iiÀ 3
Gni. 2 . .. .r,.r Ldll9] /,!

LENS 5 ..;. - lrUC 5
Or.iliaurt 0 .. - LEIIS e

.,LEI'IS ? - GDA 5.

:,
Op6teIlinF:
.f ." vàn Gastel naar 5. C. Schneirlcr rvordt aanvoerder.
ii. lloppcnbrouvrer - Ë. v.d. Stecn naar 9.
H. Bertens worrit aanvocrc,er van 4.

13 . OO r.iur LË}JS - 10 conb . - IrLt{S 11

1-1
2-L
2-O

2-2
3-7

0-5
2-4;

- l,Ullo 4. L-2
- LiiNS i1 . ' O-2
- PDi( 9', ; 1-1
- Ilranenbur6 8 O-1

Dezc 2 elftallen worden sancngcstëLd uit dc volgcnde spcl€rsr.,, I . :..
G.v.dl KIeij-P, !-ieret-J. DndIioh - P. Schulten-it.Í.d. Veldc-[.v. Diik-J. ltas] J.
Ve4hoef-P. Verhoef-ií. v. cl. Lin<ic-lt. Peters-.ír . Bergnan-C . tse i jc r-P. dè, tlaiILE.v.Declcn-
F..<le Vroe§e-c . v. Dec Ip n:lvi. OIthof-Ii. Ri ent J csjJ.Iiuypers-ii..l{agne c-R.-3on-J.lluyt crÍi-F.
i'ii!1;nee en Í. ilanning. :: ..1'

Deze vredstrij(l r.Jordt ges;:eeld op. vcrzoelc va'n dc aalrvocrders van 10 en 11"
.,:,,...

ZnALVOiIïlJ.irL
Dinsdaij 16 decenbcr 1975 ZaaI Duinlaan 2O.35 uur ilDy-LliNS Schr. 4.J.8. Ranpaart.

Tijdw. N... !cIIegrar.r. .

Cpstelling als behcnd.

Dinsdag 23 deceni:er 1975 Eaal Veiling Noord 19.4O uur LDII§- VOV Schr:. r:.J.B. Iiar.r-
pairrt; tijdrvaarnener J.C. Sluio.

rifschrijvin6en bi j
070-93 " 11.5G .

1i. Sogisch alleeu op vrijdagavr-rnd van 17.30 tot 18.3O uur. tel.

-7-
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Zonda,i 14 dcconber 19?5.

12.,00 uur Gr.lÍ.II Vi.C 2 - Lï:ltlS 3

Zaterda 13 Ceceriber 1975 . ,

Terr. ilo6Setroning !l I naor
Landsch c i dinscr'/c§ r 1

14. 30
14; 30
14 .30
14.30
13 .00
14. 50
74.30'i3;oo
13 .00
13 .00
13.OO
13.C0
13.OO

uur
!rur
uur
uur
uur
uqr
uur
uur
qur
uur
uur
uur
uur

HI']SH L
Li t§ 2 '

iItsS 2
Vrcdenburch 4
jrAOT ..-' "':r'i
I,;NS ?
LiaNs I
LP!'IS S i rr:'.::
LtiNo 10
LEr,{s 11 (C-1)
Laakkivartier ?
I{ranenbur6 4
Dynano '67 5

. IAln6

.É[r
rlhr

- LDiiS 1

- Naaldtvi jk; Q.
- LillJ$..4.', rr
- L-rrlis 5

-. LElrs. o (l-1) :
- iilJE 3

- Gui cit StcPs 5
.-,Grs 8 .. ,i
- ïlVS 2 1. -..:'
- ruifiVv 12
- LBlrs 12
- LENS 13

- LUIJS 14

_i r, I.

Vredeiustlaan
v. 1

QaaI cn Bergaelaan
Van Vredenburchveg
puitlerpark 

:
v
v
v
v
tr

?
.,

1
Jansoniusstraat
I(i j hdu insestraat
Julialaantjer lti i6viik t
t.o. Sinjeur SeÍ;leynsweg.

ÀI,'SCiLllJV:.i,GEN:
SchitiftéIi jlc
,,i r.

tene l1o'jalo8cii tevorén'; 'bi j an". J.C. Hop, Dr' v. I'looltlaan 317t Rt'i"ii '

,. lili I'i ';.i ..,.,';.'1.1 -r,:'i;'i'i'i '"i '1 ': ': 'i ') " 't ' ' '" 'i'"
daga+,ond,tuocöÈ'18i0Oen'18.45uur(uitsluitondihdrinSonde6cval'lai:

ri-kJ.assors,b r_J_

B-klasscre bi j

rératonieon:'vri;
Ien) voor

. il. Bcckcr te}. 559477

. iI. iiour'ronhovcn tcI. 2

. .iI. i,E.ourlcnhoven r t
nncn tle junioren nog oP
J . C.. 'IIop , te'I ' 9'14159 .

C-ktrassérs' b.iJ. dhr

( Lirlls 1 t,/n 5) -

91991 (i.,liijö 6 t/n 74)
tt

zaterdaSochtend tusscnIn noodgevallen ku
afbéJ.lenlbij,tlhr.

1O.30 cn 11.OO uu;'
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, (Lr ia\J 0 uiii-iii) .t00Ès§'"..tc$ iicvori,**u.i .U liiti íl?ïii?à'fili:ï
r I r ? rrcvorírrc uuc..í[ïil I . rdu.. .íàrj Latàe ac trrl:= COij"()f ÍIc.rnuil SJrcJri:ru;,i-.1sJns.t;52.i:.;.r ni;roirr[ .l ït,ri;í ËI{c.,I.JïEi;,};i

':crrri"...ioi1ru..r.,r,','..,;l.,..r1ujp; ?C6Nn:iidJ"LcJ ;ri 6li t"U jE ï .:ir:ní.[.t iriiof liicrtt
.Lli.,r.'. ,tiliJ it t.r)éjill jr{ ' {.;,. .L. . ,.:,i ..,,r. ..i. ..Í..

LENS ri 4:ÀIs vori6c vrecl',. tr eider dhr. D. Osse.
Silnenhom§

r:uU,l-i1Usl.l Ir1

13.30 uur LÈHS -
.l-nl.i-uó;tii: o-riiïllct,: ,círorllrilncJ,.-oi;ïco-ir og,1-r5$:-r!-1j!-iÍ:#S+f++àa*iilí3*
,o",.,.:iq,.j93Flnonli!lsg..Í4cI.qr{+rÉ,r}p,q.tF.,ts,,€€i_c"sc-*{}.,Ciq,r:Sg+1.:lq+?ïSr-fsiï

Lrid*S.;riS:,/.1s rVa..I)iEe tv.ecl(.;--t:rc!,'D-...dc IJ i.ct ;. Lo.idcr,, dhr. ii. , Iok. . . i.::., ir.rr,:
.-*.l6Íïit=t' rr,,r"?.:1,$,,ffi.;iu,#ri ,i.;,;;,1 ïíir,.ài,ri;i+, r;;;tJ' 'i r':1r-:"'-'-':.."':**;.::!'::

LËIJS6: D. Pronk-i, . iicyncn-F. Baunan-H . du , Chat i ni cr-P.. Va }lienburg-r'i . Ovcrgauru-O. tluis-
P. LelievëId-ill. Frantien-ít. IIoor.{p}oos-Th,,vlLuxerrl:,u.p_g=-!r_1-a.n Loon-}l.v.Zr7aden.

SaÍrerrkonst: 12.OO uur L,ill§ . l'r' I L.i.lo, dhr. Th.. itocfnJf^öI1 ' '

..: . . 
:'1, .('r

LENE ?.: J. rl. Ritenerr-C. y:.'3cck-R-. iícsscle-[i.J;'tcr Laaro-P.J. i]nochard.ri. ií. tle ilonc-"rr:-=-?=;,:à..'f8i'Lf,3e'{+t.rrÍ:vöt.;rthóÍdàfd'ön-tÍlllvJicnï,ij-r*. t+l:+,ei6itri.'ri;:+iu.1 u:SiÈ.{iË§rr.. .. ....i::,,;:t.',,o,,,,.,, ;.r., I . iuia." anr..,rl-t:ciiici"àrJlt:;i{lifi.--E.,lT

LUNS.8: l;..r..'ii8{it'#i,1l-olh.l''{l&;'nfit'h..yilipra['ricÈ-Ít?rt#tul,or'ot':"F!,,l+ösixpd.*irr&oni-biierlor-" l--["àëÏar:H.;: +J,f viei'sen.:.riri3:+?,ï,1í,.iéóf:'H'lldpÉa'iufl3',iidrle.-+;f{-r]'É]HFF@Ë' '"" "'".:jli r'.'r r'!"" i !-L+r 
-. -Loiilcr àn". t. ilöunan. r,r,rr ..r,....,.!:ri --'-. r '»i'.., ,:i't'", nj t;n.it Írrri r jr) .rurr i.:j..tiliit,:;ï.,ï.ijïoï,-.,1 .:l.!,r."töï,'iï+itt"-:liaaiir;ior,i.;t

LiINS 9r F. l/erbarenrlse-J. F.,i . !!.. van .ili j z-d-fiqf r-!I. v.<1. Td l-it.rïi b fod:. ili van.Zon;,cvcId-
s. 'reunis6cn-À.RovSrÀ-i..r^. prrisjs":'iÏiranerjtJ.í-Lul:assànrTË.,.IIdohcv.cenl4iJ,.
Frankc . .!,;-r. ,!\ï J ,,:.... j .tilr.r-u(.. . !.!Í. ilè-iitiéiràtrr., vàn,65. .161.i*,air.c.;;;, i,i_ a

, .;:,,Í-.i.. !r ii- :r.-r.ïL,Íjiiu.rr-r, j,'" Jrl.-.rr.1".,1:,lisC-:l.l?l_ÉÈ.[ í?;--j.
"fl. 

c+6.ir i í'liö'i-'i.c".,1 itrliïd,i.'Íiiiririi. rrri ju6rÉ"tt::§o;ioo,,i-n:il-#i.È,ïO:n-l'nàrÈnti"sr-
E. vari *irö'r Liriae-Í.Driós§6ii-J.vogti,í:ËriëBJ.; ,liuià t ariiflsiiuÈ"f,i:uií,i.

I l' i' _rt J'l:u "

r lr t
"' í,rils ' íÖ r

're'dtr'aïn ae bditenlandse reizcn. 'r -. f ri.': .-,,:ijlr!,...,:r;! - '.1!l

- t::'! ï;1-1 i[;:.,rri.ry;t,i,1r )!t i.'].t,1..: -!i.t!,,r t{: i.),.r:J.,r,sr.r1,,í 9t:ÍJii.:..ri-i.ri:rir.t*;: ::.4t+ i.::}11-*rE
,..iil.i;1,1,;i;iï.,.,.fi.Í "re,:ö,i f-1rr;,r,,, 

.:r.I .-.í-ïÍÍi :;r.pz,in.?,:,i1{r,,,;i;iï
liti,r.r "i',,t.,,.í?ï,,,r?,1.ï,,i11.1 J,r.;j111;,.11,;;rr.1].Í',irr,j.;.:..,, J..,i.rr a..-.,....,u-l.'lli,-.l_g;..
i,,irirrr,,,.,, J:, ifílii-i;i,.1,;-i;,.;,í:l'' :1;";;:l+;ïr;ïïir:Jir,"."",ii,,,,;7::i,,,li: ;ï-trÏ-r]..t t'"...': ;;,rLL:i r-ri :r, J ;;ri iriiii,,. ..ii.i .,, .l:r.;1,:-f ::,lrr.,,ili , ,ï.f .ir,,i i;;.':=;:1 r .r:..; . -ri_
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Ur?--IGUN 6 en 7 dccenbcr 1975.

PUPILLOi'i:

LENG1 -DiJG1
Den Hoorn 2 - LEI,IS 2
litiii,.r'!/ 4 LIINS 3
;,,it'{S 4 ' - Dic Haghc 2
L4llS, 5 - Tri onph 2
ilestlantlia 6 - LiiIIS 6
/:Du9 - LEHS 7
iic ilaghc 4 - LUNS I
L;i.ls 9 -3TC2
LONS 10 - i'Jilhelnus 1O
i.vc 10 - LiHS 11
trÍest erkruarti er 8 - LUtJii 12
LCI{S 13 - ,B}íT 5
LLllS 14 - Quich lT

4-1
1-6
o-7
6-2
5-1
o-4

10-2
4-O
5-O
3-4
afg.
1-o

B-0

LUI.JS
HBS 1

olz
3-0
t-2
5-O
7-4

L lts
LINS
L1ÈN§

7

q
4
5

- Hi j srri jk 1

- LDTIS 2
-vcs3
- P-U-conb.
- GOflI 3

i:IELPEI.I:
Vrgc)enburch 1' - LDNS 1
LENS 2 -- Laalrltwartier 2

Verslaa HIiAVV - LIIHS iuniorcn 3

Dit sas een wedstrijd rraar 6ccn vcrslaB voor n.rdig i§. iil'JVV totaal overspeeltl. Uit/
Blag ?-O in het voordeel van LINS. Tot dc volgcnde keerlll !

Frans Flunaris.

LiiNS 14 - Quick 17 B-0.

le hc lft.
'.le bc6onnen r,rct gocrlc l.l99d. In cle. 5c ninuut brak iÍinpic l(Ltinnen uit door e_eh-.vobrzet:
van iohn Voorrluin en naal:te , tlaarncc . ccn goal. Vi)or <là velc supporteis' (+ .4ó-):nót ..-

veel enthousiasme naaktc Gert-Jan dc iiol:. hct 2e goal .:. Gert-.Ian rle I{ök rÍ;s in vorm
uant vlah na het 26 goal , ktuar;r. hct 3e in óón van dc laatste ninuten.
?c helft. ' .. - :
IIa. 5. nrinutcn ,rus.t bc6pnnen.rrri j .vccr net vcle sunportersi In hct be§in iran de rust
zagcn hrij het nict qo zitten. iic haddcn de rrrind tegcn bn. t e,vrarcn een beetjc noe.
I.íaar John Voorduin. bracht-de nogd cr ryeer in. door ccn goal te nalien.,
GertfJan dc l(oh.voltjdc .hem op door ccn hattricj tc naken. Dus de stand liwan op

tr-1

5-O to staan. Toen kr'ran John Voortluin rrecr. cn. naalcte 0-O
keel:er van Quicl( cruit. Door eeri gelulijc lirran dc stand o
bert Ginbcrg l{ou zo 6raag een BoaI r.ralien cn di c. llans kre
Dus de stond krzarr oi) 8-O en blecf zo.
iïe bedankcn dc supportcrs voor hun cnthousiaste tocjuichen.

.Dc
p7-
egh

or ecn .blessurc gin6 de
0 ( ciGen doelpunt). Ro-
ij en 6=ebruikte -hen .goe<}.

, iiobcrt Ginberg.
Ecf Sandi fort .

Vacature:
De JUIIO,vraagt.r,r.i.v. 1 januar:i 1976 ccn leidcr voor. hct'1Óc'-juniorenelftal.
tÍeIkLIiI'Js1idlÍi'Ihet'niculrcji]arnlrecnsecnlicergocd§egilncn.
Gebodcn r/ordt: - vrellclijhs ceu rrcdstrijC 

-- tocrnooien
- nogclijlihcid tot het nal(eu van een buitenlandsc reis
- 2 naanden valiantic.

JUI{O.
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lleservepro ranr,f a zatci'd ali 13-12t75
ProÍ.;ranr,ia voor pupillen cn rlelpen van 10-12 1rur:
- quiz
- s; oelen
-fIipi:eren

Proiiralrita voor C kiaoocre van 12-14 uur:

ti:felËennis (Ncern je ci51cn batjc ncc!)
joelen
I i rpcren
afclvoetbal

-s
-f
-t
ProAranr,ra voor h cn d l<lassero van 14y'17 uur3
- voor tleze groep is er bij voLtloendc declnanc. een klaverjgsdrivo

iiJI(o.

Pri0G.ir'.r-J 4r PUPiLLlili j]ll i,i!;i:-II

PUPILL}!I,I

Zatcrrlag 13 deccr,tbcr 1975 -- I .-

12.CO uur
12.S0 uur
12 . OO riur
12.G0 uur
9.30 uur

'riEl,Pinl{

L],T.J§ 1
Spoorvijll 1
Llit{s 3
LLI'IiJ 4
soA 2 ..:

- Quick 1

- LiiHs 2
- vloi 2
-GDS3
-, LP|'i o i

v. 1 :..
IIcn6elolaan
v- 3
tlo

N icutt 0ckenbur:6.

v. 1
ilcngelolaan

Jong-.11. Grocn- i?.v.r!. IIock- 11. CoIpa-J. O-
Eyl',clhof -L. v. ili jn-P.Pronk.

Lciclcr dhr. Ilans 3oun.

11.OO uur
1O.30 uur

L!,N§
tsi,it 1

1 -'CcLeritas 1
- iiii,ls 2

.irIriC Iis I iV INGill.l :

Schriftelijh m

ïc'l ef on isbli: 'v..::..'--r.....=..-.--r.i..v

. .l :i ,.':j. ::
insten§.1O,Ca5on tcvoren. bij dhr. J.C. Eop, Dr.v.lioolilaan 31Zr;,itrvli..
r i j clai;qv.-o.1! tusscn 18.O0 cn 18.{5 uur -(uitsluitond .in tlringende gc/
irlleq .bi j ,L. Iionin6 .teL. ,39..77.-47. . .. ;.. :r

B_i j olcchtc 
. 
uecrsonstcn fli 6hc<tcn -liIE . 

ri!'iíiUnItlcSLIJ5ï. Voor de 'dfr"i"/
, yellstrijdan. moet juniore.íIijst.wgrdcl ijgraadpleegd.,Eijn Cc r.redotri jl
.dll yoq L:N§ 9t. 1C en..ii good6ckcurd; dan 6aa,n oor:.ie ,pupi.Il.en cn ,

,, welpen wedstrijCen op..aus .ycld .Coo.r. UitsIUitcïd vqor dc rritued-stri j!
de4 .rrEr6 .telo{-onisch r-rorden gcÍnforr.rccrd of hun i.rpdslriiCcn.dooxgaan
en ,rjcI aatdrdr:, toclrt crl<l 66 . 13 . 14.

' ' i"',' l.

Ii. v. d. Lans-i;.VaI ent in-il. dc
clenki rdhcrl:-D . 'ïeeno\crlr-E.
Garrrcnkonrst: 11.3O uur Li.ll§

riFiii,U.:II.lG

OPJTELLÏt{GEN:

LE]I.IS P 1

I. Iiaffa-E.Perreij4-i1. dc ií1oon-
Hof f -1,1..v. , r'.dricherr-P. v. iiaicn-C.
SaHenkonst: 11 .30: ïur L!,Nö ,

;'i. irouvcling-it. ilanis-V.,vccnrlan=ï. v. rI.
!locfna5el-C. licrgnans-r.I., SocIhourrer.

, ..Le i dcr.l dhr. Irartin lig.uvqr.,

LEI'I§ P 2:

-.17- ,1i



LENS P 3: H. DíeneI-E. Djojooetoilo-rr. Schobbe-li. ,lon-ii.de iÍinter-li.v.d. tsoogaard-
À. Franken-ii.l íaàs-E. v. Zi j I-iB.Driessan-J. v.líassen-ll.i. d.iio11en-l1. v. iíelzen.
Sar.rcnkorot: 11.30 uun LilllC Leidcr dhr. llico Osse.

LENS P 4: ll. lrattens-Ji .ï. Görp-.I . ilolff-E. v. §anten-Il. Vcrb oon-R.S oebartà-i{. Zocii-H . v.

----- 
Rccuvi jk-R. rll iekcnàaa 1-P.i/ind-8. iisocnbcrg-l'i.lloovi n8-íl.liorvin8.
Sànenhöààtl 1i.3o uur'Lïflli Lcitlcr dhr. Jan van Gaetcl.

LENS P 5: U.v.Veen-E.Ja6er-l..v.iitittersrzijh-I{.v.Houdt-A.Kolcs-R.iIanncc-E.Höffner-P.
Quaadgras-I,i. tsiirckóon-L;v.5chc l ti n6;a-F. v. rl. Bcrg-L.iiu isi:ran-ti.v. d. Zi j den-it. v. cl.

' Sanenlcnnst: 8.45 uur LiJtl§ Leicler dhr. liecs Schenliels

- 11-

(Gaarne ourfers not verVocr)

I i . Saarl o os-!i . v .I/c lzen-l'i. Lcntze-f,. i:Iarrtènhovcn-ii . Zaalberg-EÉÍrnncr Iaan/À .
Iiu i por-B . !iulskci-J. t,lasserr.ran-E. iluos-/.. Ts j i n-/^s joc.
g^.cnliomst: 1O.OO uur Lsll5 Lciclcr: dhr:. Ton is/Gravandijli.

'ijins-ir"'àr .c. và"Ëoo"-i. v. r,oàirlrun-n. c 1au6-J. v.I(eÉtcr-E. Cöret-iï. v. d. Doogaartlt-J. v. d.
Spicgcl-t:.dollaaG-tÍ.iioeIenij-ir.v.d.Hcijdcn-J.ilicnen-.i.Han-tri.lioIIcnan.
Sanrcnlconst: Leidcr dhr. Peter van itijn.10.co

VRIJ I !

uur Li]ld6

R.llar.r-lÍ.ltollenan Zie tí 2.Lilt'lS-wel.qenc onb i nati c

Vredenburch li 1- LEIIS 1I 1 1-2

C1: een slecht bcsp-eelbaar vold heeft ecn nct 2 invaliers i'Jelpcn l ccn Soed resultaat
behaald floor het nog cn5esl'a6en Vrcdenburih zijn eerctc ncrlcrtraag toc tc brenflen.
In de 1e hclft begon Vrcdonburch otcrk, riat al sncl in ecn rtoelpunt reoultecrcle.
Een speler van Vnedenburch schoot cen corncr ineens in het dr.rcl, 1-O. Vredcnburch
bleef sterllcr naar d-cr 6ocd ingrijpen van dc achtcrhoedc blcef. het tot clc ruet
1-Or alhielrcl L!)ilC toch no5 eni5c 6ocde l(ansen ltrccS.
In Ce 2e helf t begc\n :.iiJ§ À.tcrh aanvallend. Uit ccn nooie <lieptcpuss van Erric ,Ílr,'rner/
Iaan kon llarcel Lentze allcen op de liccpcr afgaan cn schoot de bal l'.curiíj over do kee
per in de uiterste hoek, 1-1. Hierna IsraÍ.I Vredcnburch iets terug, naar de aanvallerg
van Vredcnburch liepen 6teed6 in cjc buitcnspclval . Onzo Iaatctc nan Eric iíarmcnhovcn
zorgtlc stecfls vcor cen gocde aansluiting cn een eventuclc doorbraak trist hij altijcl
in dc kicir to 6norcn.
ilet siotoffcnsief van LlJllS resultcerdc in een fraai doeliiunt van Eddy lloosr die na
goed d-.orzctten cle bal ovcr de l<eeper tieenschootr 1-2.
De laatste ninuten brachtcn Secn spannende noncnten en doelpuntcn nccr' zodat LENS

ver dicnd van Vrcdcnburch rrun.

TonrsfGravendijk.

LI,NS i{2 Laaldtrvartier i,l 2 2-1

On half 11 lTas het ti jr'l olr tc veraafire len en lirraÍr ilt tot de conclusic, dat 2 van ni jn
spelers nanr il1 uaren vcrplaatst cn dat J. llicr.rcn zicli rvaa. Ik I;tocst t'.us 3 spclcrs
uit ll3 ner,rcn nI. R. ilanr Il. l,lollcman, en T. v.t1. iJervc. lla hct onirlcdcn SinBen rÍe

het veld cp nct v<.:IIe inzet. Dc tcgcnctantler v/as cr6' sterk cn in dc 15c ninutt lirceg
Gerard Verhaar een bal on zi jn .orcnrlic voor hen nict tc houticn r'rac. In dc rust llrc8en
cie spelers van LriNS cnige aonr't i jziugcn- : cn Ce opdracht orr rcet 2-1 ilrobcrch te r+inf
nen. De 2e hclft begon vrij ancL cn LEilíi 6in6; gelijh in dc aanval. LiiliS lrrceg er naar
geen tloelpunt in. I.laar tcen gebeurcie hct. In de laatste 7 ninuten liree6 LEN§ een co_r-
ner nee. Hij rverd genonen Coor John van do §1ricgel, die de bal Ileihard via een ver/
<lediger van Laaldiv.rartier in hct CocI r'reriito. Hicrna lrvan L-r,NS pas 6oc(l los. De ene
aanval op Cc ander vol6de cn na Boed doordrul'&en l(rcc6 Edlrin Coret dc bal voor zijn
vceten en echoot cle ba} in het doel, 2-1.In Ce laatotc mÍnuut kreeg LiJI'lS het nog
rrroeilijk, naar cle verriediging, Ioote aIles nctjc op. Gcfclicitecrd jongcns, nct deze
overr{innin6. Petcr van Iii j n.

, LEN§ iJ 1:
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Zoals elr.lers rceds in de Lf,Il5revuc gcprii,lliccerd is_, 
-organisccrt 

LijNS op ?c.I,.irstda6,
bij"voldocnCc.belangstclling ceí.irutoid.IiCy". .1,..- 1.'. -: '.,:-
De. start 'rrindt i:Iaats oiÍ 14"90 uur 'cii' de rbitc lbcJpt 'doïi het l'/esttand.^ [à'af loop
van tic ralleyr on ongcYcer 1S.30 uur'r'kunt U in hèt-blub6;ebc,urr ccn <lrank j'E' gcbruikcn.
Ouder's nct lllcine kinCcrcn l:unnen ook r,rccdocn; rrant cr.is ccn liindc:'crachc ingcricht.
Rond 18.30 uur dic da6 lrolrt c eri:' lloh' tcn' 'èpcc i'aal dinc:' 'verzo:.gcn. Di.i Cinër Lictaai
o.a. uit ccn toastjc pcling, sLrep; vlccs, g'cbàiillcn' ni §ëllooktó aard,appclcii, groenten
en i js r,lct koff ie toe, alsr:redè ccn hocrli jli f lcs jc'?osó. ïusbcn de beCri jíón door
vordt' er ccn zacht nuaicl:jc Len 6chorc 6;cbrccht_, yaplop U zich o1: dc daLniv!.oer l,.unt
ruagpn. Urr kin(':cien lriij.;ën ih' dic tus'scht i,j ct. lialàt .nbt 'ccn liróket. '.:
Dè {ro'stc;n per pérso<;n voor' dö.,'iàIlcy iriclusief ciahhje cn clinó'r'böèragcn, l.: zO,,/,
taijdt U allecn <]e rallcy dan zijn dc litrsten f. 5r- pcr auto. cn wilt U'alieèn r.an de
borrel cn hct Cincr gcrÍictcn'den ài.;n de l:osten f. .1?150 pcr.. i:orëooir. 1 -'

U zult bcgrijpen, (iat l.Iij van tcvoren'ccn op5aaf nöötcn hei:ben van de nensen, die
mecdoen, nacr vooral van degenen die neeëten. Daaron verzochen rzi j U ondci.staand
strookje voor 2O dccenbcr 1975 in te leveren t-ri j, dc rrenscn Yan dc l(/rl...li of achtè::
de bar t,egen'èóntàïrt-è'bctàtiirg, . .. :" 

: ;. -:-':'-l

-------- L! -----É;.i.,-:---:: -- - -- ----'------- --- -----.-t---- ----------.-.-..-.= =---i.,----..-----

I'L,l!{ i ' ' '

o ;iaIley

a .{i} }een

pcrgonon (f, 20,-
. 
pcr .. persoon)

per auto )

pcr pcrsoon) '

+ diner

o

ralley cn

-Ítllcen drankjc +

.. hinderen etcn
l'l '.

_, Àankruigen rrqt ,van toepassing
:1 ) . , /

(f.'5,-

.. personen (f" 17,5C

+ hroket) , , ( aantal)

is .+,raantal porsoncn.

<iranlijc

diner
nee ( latat

Ílandtcllcnin5.

t)

t !-,.j

-i-it -r
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DË

r .ileekblad 'van dé

LIiNSiiDVUD

Vo etbulveren ig iniq Leni8 en Snel

OFITiC ÏiiLË I.IIJ'EDELINGEN

irdresr'ri j zitling:

;aiifczÍen r]e LLNSrevue vol6entl
onze lerleri, donateurs, adverte
in welke hoedanigheid r'!an ook
U iiiiët het i de :rutorallcy op .2

ÍIST U DÀï?' '. . .

e rveek 'niet .vèrschl jnt, wilien ,wii nu reeds ai . 
'

erders crt'vèrtler iedereen, rlie bij onze vereniSing
is betrokken Prettige iielstdagen toewensen.
e iierdtdag kàn veef'tot.Aie geiéIIiSheid bijdragen.

.,,
i ., : . Het ilestuur. 

.

,)

/ o5B? J. de vlaart naal Schoutstraat 17. Iíriropln a/rl IJsse I .
. 0742 ,f . Englebert naar iJerkenparl 17r Steenbergen 01670-4859,
/0061 X.l,i. 3on naar lr. H . J. b. i'looklaan 163r itijstiijk.

.'r':1 .

PTIËiÏÍGE libRTT)j,GIjI{

riVi,RcCiiIS 6aat verhuiàcí? '
'ili j schreëI tenr,riíste vuör ; riàanilagav<;nd iaf .

tantiintlds deze rr,eek 'fioet inissen. ' i'

Gcgroet en sterkte àVLilil:CIiIS:

Vandaar àok'tlat u alle mooie tióre-

s9l!9! -'l

19 decembór "19?5
2O tlecer,r'ber 1975
21 tlecer,rber 1975
22 decemLrer 1975
-23 d.ecerrrber 1975
'.24 .dqc. emher 19,?.5
25 tJecernben. 1975
8G. decqr,rtrer. 

"r 
1975

.27.rlccember 1975
28 de.cerrrber 1975
29 december 1975
30 decenber 1975
3.1, decenbeq .1$75
1 januari I 1976
2 januari 1976
3 jauuari... 1976
4 januari 1976

: i .'i
lilÍrverJ as(trrve "t ' ,

ntilnaai ,wetlstr i j di)rogra;mÉr :'
nornaal wetlstri j tlprograÍlna
Iionr,ri ssie-avond als norrrlaal '

^Training :rls trornraal ,,..'., -''666n. 
woénstlagn i Criagc lub , ,géón trainingcn''

ie, Iicrst,d-ag: iiluirgeboura, {esloteir. " ' .'
2e lierstdag: I{a}Icy,, zie publikatie e.Iders.'
Iilu'.r8ebouu.. open ( r,roilei i jk inhaalwedÉtri jden

-Iiomn iss i eavonrl als nortaaral
tna,i rling aIs nornqal '

,,geen .trainin6en, .[jeetl.- wocnsdagmiddagklub

Iilubar.ond, trainingcn normaal
r'redstrijfen ,, )r " :'.
rve('6trijdcn. .. .:. t i .,,

c.q.,oef enrrèdstri jden)

,;)
ri Ii:, SfÀÀT ER,,rCilTirR DE BliR

/aterrlag 2O'Cecember 19?5: I§:niorgens ilr:. il olrpeilbr'oriwer en Grcet 'iti'enren.

rs-r,rir1la6s .[.iir,ron err Bep ijanr]if or!,, nrlhs Dissefdorp
'err ' jrrtneke . r' -

's-lir,.,rgers iirius r :I-'auIà 
' h/ir ja'eh ltini '

's-miclrtags linnie v.d.Steen,,;oke.liuiperr., Annie van
SanteIr, lrnnié v.ler6en liene§ouwerr, Fr.
$trarrthof , Llric LandInan, L.indat i4evr.v'

' Uridrn en iir . i'JoÉ. ' '

Zonrla§" 21' tlec.cnber 19?5:

z

..r j.



2ir.rndag 28 decenrber !975

])EI{Ií r:rri{ DE iii,LLEY OP 2c ti Ë !i S T

D

rs-r,rorgens Íinus, hr. en rievr.'v.d.lloek .,
t s-nr.ridtlags ii,.riichels, Ànnie v. Santen "en Linda.

I i)

ljaterdag 2? decer,rber 1975: I s-r,rorgens T- tle liuk
.. ls-nitldags. Sirrrun-,.§i.atdifortl Gieet *ieLrèn'en Jos

- : '.. " -"- ii.il;tiri".

iilG +DINiiii. ,'nc,idt u aan.

ídRXIIS !3 - 27 LijNS t heeft tegcn Zwijndre_cht c,en.vertlienrlc nctler-Papendrocht 73 - 7? Iaag van 2-O geleden. Onze pioeg verzuimde in cteNeptunis 1?. - 16 '.eerste hclft het overwiclrt Lr, "àrl reeks kanscrr in
9?ldo . , '. i,' .'-. j 12' '- 1,1 iioelpunten on te :ze.tten. Gcrzien'dàt ovcrwicht en het

,uilhelnus i ' i3 - . 14 vertoontre eper za6cn onze suFpàitora rret vo.r deCoril ,. 'r 72 - ,13 trrrsede hclfi nel Zitte,r. Ilorï-íu rust nan iwijnrlrscht
. _ HOV ,..' ;- - t 72 .- 13 echter con voor§]rrong, rvelke na 15 niruten tot 2_OBI.Swart 13 - 12 ríerd vergroot, ilankzi j een verdetl i6 ingsfout .Hlut'l 72 - 77 LENS lic[ daarna storr-n op het lwi jnr]rechtse riocl,
-- 919ï t2 - 7L r,raar het rrrocht nict Uat,en.ttèt 1;ing tc ge haast.LLjNS :tP .: .9 lJa langë.,tijrl zag;en wij Jan i;rilger wecr eens in «leDHS : 'ri - 8 ploeg; -hc.t-wo. 

"".r, 
Èe rài enste t i"jtï tlgroptrerien.UHL 13 - 6 Ook Bert dlons cleed weer mee. Uà Cpdtetling vas

- ïlJl,H:f|-tH. u.o,,a"n'f,,;, ,1Lril:ï'ii:; iirij6.er,-riop, iLngrebert, Drans- Jon*uu,,,
§chönherr, iieetnan.

pLr
tr It
§-i)

ezoek. De uitr*edstrijden leverde errkele neken geleden 1-1 -

aten waren alsvolgt: l,le1:tuni s -)ierxes' O-O; popendrecht-
HS 1-1; HION-HOV O-O; COriL-iiI. iiwart 1-ö; Gourta-DHL J:-O.

'a ..

LEI'IS 1 ontyan IiIUN

itlnda6 hornt iIIOI'l o
op. iie overige res
EBUEi O-1i uJilireIÍíu
FOCU§

====y(,oi{i u Gr,LL;ltDN r VuOTÈ/ri, l/irsÏ !;H .Ii . I,t . V. D . er ==-=

rn de lillvB-er het volg'endo Icricht: llet is voortaan vt-ror iedereen r,rogeli jk
&'eworden ge(iurende elk veekeind von vrijrlag 18.oo tot zonda6 lJ.oo uur terc-
fonisch infornaties in te yinnen inzakel

-ó-

==?oL behoort niet tot rle.lgrc:ep uitverkorèrren, 'itie' in de gblegenhèid i.s op donder-
tiagavond de brouwsels. van de L};i,lskok tc wdiLrdeicn. ilij heeft daarover herhaaltlelijk
met rof horen spreken, zotlat.hij toch nèt iedelijÉ vertruuuen het tliner oir
2e IiiiHSïDÀG tegeltoet,ziet. ttch zou POL graag op tle'huogte ryorclen gèsteld van het

,_.19llut zodQt hij.zich aI tiidens Aè autorallcy kan verlekliercn op wat hem te rraclrten':"ÉtÉiàt. POL vindt eelr cn anrler overi6crrs. nu aI cen iililk-initiatièf onr ie vinger6
bi j af te I ikken. 'r.i' I

== ;iirijilllcHTS 6ecft bti jk dc LijirJsrevuc bi jdl net zo 6ocrl te kunnen'rezen ars
POL hirnself . i.te vermoedens vrrn I'uL zijir cchter uitgekomen. De heer ItiB. is intler-
daad door tc bedanken als Iitl naar het rruictsrr verhu,istl. iioogst betreureno-
naardig. i" : i :' ,.

== I'Ju staat die kranten-conta iner er rlarr eindeli jk, maar, pol korr z.r n kranten 'er
niet in kwijt. De cotrtaincr was 'uarstens vol. ilet is natuurlÍjlc we} tle bedoeling
dat dit krante-ding van ti jd tot ti jrl wordt geieegtl. ....-..:.._.:'.-.'., . : ,

== i']Ol heeft enkele rÍensen vuor het l,lieurve Jaar: Dat NoI Jíirssen,' i;onalci schdnherr
tJiH Iicetman, Lr-slie tlazclzet, Ton riop, Jau }-n6rcbertren -3o"1"lrarirË, jii-un schotcn
nogen teruSviítlén. i' . . ': i

==overigen6 bezint PoL ziih ook al op hct nieuwe jaar.ilij.heeft zich voorgenonen
enkele LtJl{[iers aan een nar]e.rg ontlervraging ,te orrderq,crl:en.' 'U zult er meer van
Ie gen.
== Di,t was. PO!,, 6oóiendoÉ. 

t . ' .; .
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- Al6chele afgelasting rredstr i j dprogranme i(llV3 en de Afdclin6en.
= rrfÈela6tc wedstrijden lretaald voetbal a- en C-elftallen. -

= ^fgelaste rredstrijden Hooftl- en &erstc klasse zorld4gqr,rateurvoetbal
Tiri,i,rooN 020-214274

Via iit nunindr worrlt, u van ur tot uur geinforrnedid over de stantl van zaken
inzake af6efasting.'í" boi'i"htg"vin6i vià de bcstaancle publiciteitPnedià blijft
flormaal doorËang vinden.' dovenr]ien kan nen via tlit nunr er Lrcer sportnieuirs
verncr,lcn en ook uitslatien van Ètlstii5den.

NOOT: Linrlelijk iets vaí irelan6.v()or onÍi in officieel orgaan: i,loteert u dit'
telefoonnumner even. iJ kriiigt dan het afkeuri ngen i eutrB- uit tle cerste..' .

hand.

2c IlerstrlaÉ.; ilaI.Iey + diiier'.

. +.+++ ZO ir.,irlt ,i-AT ';CSSli ,,Fi,Èi:liINGEi{ '+t++ '
t,i .-.++++++J+++t++++++++++++++++++++++i+++++

++ iJcn autoralley op 2e iierstdag. Iiet is veer eens iets andcrs. Ilet woord is aan
aIIe I-eden. Laàt tlie'. C.v.'L.: r,raar hoofdpijn krijget van het pobleen waar hij
na af loop aI cl.ie t,rénsen in het klub$ebouw nrqet heibergen. Cri jlt deze. kans or,r

eens gczellig bij elkaar te zijn en nu eens niet tlenlien aan. voetbal.
++ Iiou de líieuujaarsborrel nog kouen? ï:k hoop het r:li.ar van weJ. IIet lian daÉ ook

; reu-ze Ëezellig zijn in ons klub6ci.rouw.' Dn rnaírr'.oLicbolleí eten ! !
++ ,ri j liregcn rieze weck ecn beciankje vaÉ de vader van een pupi,I.'De reden nas
! ,verhuizing naa-r. Ilazersrroude. ;íet. slilt ivan r'le bedankbricf was ,aIsvr,)Igt:
, rrlenslotte dan ik u err de anrJore ncnscn ttour de irrettige tijrlt die nrijn zoontje

.z bíj,uw vereni6inB heeft gehad. Ik heb vdn LilN§ een zeer Positieve indrul( Sekregen
en vens de vcreni6ing alle è;oecs in dc ttrckr.rtrstrr

' I.lu hoort u hct ook eens van cen Lru itanstaanrler. ie<lanlit liecr (:uaad6ras voor
. het lioni:lir,rent.

++ Vol6;endó rreek (jeen Lll,lSrcvue, tlus noët ik u 'nu àtr' l)rettige. 'iíerstdagen toe-
vrensen cn.tot zicns.o;r 2c l.orstdatj.

++ Vantlullenen (ik wou dai i.lï dat hàd bedacht i)OL)tlie neneer van llijn heeft het
niet g;ernakkeli jk gehaci. lln nu r,roct hij zi j.n Ilcrstdagen ook log opdfferen voor
het nallen van een rai)port . Lat het, r.crstl icht ovcr heÍ.I r,rogc schi jnen ! naar
ik ben bang dat het ccn tluistcrc zaak is en blijft. ilel ,ir Hordlt hct zeker
nict.

2e.'erst(1!r , .L-[JS-ra11e sta t 1i. Jo

íirlrS'lDIlI trD

/r.s. vrijdag is de finale van onze kerst<lrivc. Zoals gelrruikelijk hebben wij'
ooh dit jaar weer voor iedereen c'en prijs, í,lilar.lric àIs eerste ein(ii6t heeft
uitcraaril de eerste keus. ..'
Om u cen indruk te 6even,. h'oc hard: u: er vri jdag tegen aan raoet, putjlice.rgn
rrij hierbij de stand wat betreft de eerste vijf koppels na drie avondcn; ..

1e rir. I4ichels -'lir. i.lorrer,rairs 15809
2e Linclenhof . i1.,-i' ,, -1 Diiessen ' 15?BO .l

3e v.d.Steen . . i,. -.liichcls i. . '' 15198
4e Peeters - 3IoË' 1500J
5e v. r'l'.f o I - v. rl . ToI . 14850 .

SoaLs u ziet is er nog niet-.vecl verschil,
op de e indoverw i nn in6,' heeft.
VeeI succes en tot vrijtlag half negeh.

zodat icdereen no{j een goede ltans

I;iÏ(A.

5 iN'rl.ti-L,.r'.sFÈlisTIiOTL I s

Zoals tliegcnen die op het LEIiS-S i ntcrhlaasfecst aanvezig varen tvel generkt zul-
Ien hebben, zijn er een 6rUot aantal frrto's 6ena;rkt. .iJeze foto'§ zuiien zaterdag
in rle hal oir,-;ehangen Horden, ztrdat eventuele belan6stelbnden ecn ltabestelling
kunnen cloen. ueze ncrbeetc I I i ng'en kunt u docn op een lijstje Uat aanwezig is
bi j de f oto I s. llhli^

-4-

uuÍ .
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?itcGiti-IitiÀ sÈNro;iDil' j

Iondag 21 decer,rber 1975:

"14.oo. Siib
12 . OO utii
11.00 uur
i1. OO 'uur
12.O0''uur

l,-rÍ5 1
Itvc 4

LI)IIL ö
U[I3, 3 ,

LllJo c

. .': '..tilori 1 ;yold 'f"eeb.r Loh S/4 it.F.§Iingcnberg
L;IJ.; 2 ierí.Pr:.frene sil.p.ecciiapv. ii.vrfutten
íchevcninglcn 2: ieÍd 1 u'.re;L i'ok. 2/4 C.i.i jer nr.

. Li,ilc .i,. '' ïcrr. ;rassèrèk. ;erf t À.ri jkhuizqn
. tiilS ,4 veld 2 , p;eb .2 Lok. 

"L/3
.rriiïLitSTvP vri j.ilcct in verband r,ret

Ëaalvoetbal

DinsCa6 23 decer"tber 1975 Vcilin6

upstellin6 ale bekend.

Jv.Gaste} , naar LUiiS 5

Itoord 19. rio uur LLIIS - 1/0V.
's'ihe itlsr. r^. J.,J. r.ani;aart, t i jC''r. J.C. Sluis.

hf scirri vtn en1 l)t

ÀTTJI.JT IE LETIS 4

a. s. ionCag; is.er
en het bestuur.
.llet is van.bclan6
lilubgebouw.'
.iiij,afiieurin6; wordt
verschovcn.

./'^.anstaande zaterdai6
jI. genaakt is.
Deàe f i Im lvordt doo-r

li.l: :pelers 
en ook

een besl;rehing laet juII ie

dat jullie daar a]Lenaal

dc ljclio, (ie heer

j J.v..;assem, telefoon 6[!G511 tussen 18.45 19.30 dur.

leidep,

bij zijn.

J.Zoet

in hef.,

lJ IiUJ§i van tle LOI(O

àanvírng 9.3O uur

deze iiesprei(ing noar eert. nog naQpr te bcpaleq. datur,t
\' ;,, ,

2O.decer:rbcr 1975 is er vgor lÍ 1 een fiLÍn die oij'19 oktober

dà hedr !lo06 verzorgtl ,en bègint br,t Lt.C0 uur.
deióuder'6 zÍjn vern hartc velkorn

à.§.;;ondad zali zoals u rreet Li,ll.s- 1 te6en iiIolJ sllelen. iijdenc deze veJstrijd
zal er voór riit j;:ar voor de iaatste ttaal een }oterij 6ehouden Horden'

, ile. ophrenÍ{s+ za} worden 6eÏ.rruikt or,t de nieuve 6eluitisinstallatic . 
in het

r,irlà".UorI ie'tionirlctcreni l,'reriuentc irezockers van hct LLIIIiterrcin zullen
rlczc-'rii:partuur aI bcrrontlèrd hc'Jbcn ( of nict? )

.0n nu iröt gpfuid nog; nooier. te r,raken hebben wi j r-I.ori vet rvat llquicle'middelen
nodig'. ;iiei.ioe tiunt--u bijdral.ien duor a.s. zontlal;iiitltlà6; veel Iootiè§ te, kopen.
iiJczc zullen doo.r. eelr arinial (c.a. Q, )pupillen C-iila§§er§ aan'tle r,ran gebracht.
vorclen. .'-'' ' I :

rii j zullen vecr voor aantrekkelijlie 1,riizen zor6cnr uelkb ueer naast dc in-
Eang van het iilu.-\Sebouw te bezicirtiten zullen z,Íin. :
Ie prilzen vaii. rle lootic§: l voor f .0,50 cn 6 voor f' 2t50' '.'

Tot zondag !!!l!.

5

Loito .



jilioljki.i,ii4'i JUN I0.i.i1,l

Íontia 21 dc cei:rbc r 1975

;,liII§ 3 v.ri j.

Ae'tcrdaql 2O dece r:rbcr 1975

14 . 30 uur r,-i'l§ 1

1.1.30 uur Vt/P 2
14.30 uur Llill§ 4

LEHÍ5 5 v
uur LLIi§
uur Lillti
uur LIINS
LDI{ii I cn
uur L-;lÍ6
uur LDiIS
uur L,:ll9S
uur LiilJö

.li-k1Érs6cr bii
1l- en C-kla6se
In nnodgevtrlle
1t.OO uur afbc

- L;Ns 2

- iiava 3

- zie zaalvcctbal
- zic zaalvoetbal
- zie zailvoetba I

- liava 8
- tiuick
- "iui clr
- {:u ick

1L.30
11 .30
11.30

1,1. 3C
12 .00
12.O0
12.O0

rlJ
6
7
E

VcId 1
Zuideri:arh
VeId 3

7Ncptunis

o

t
2
3

10 vri j
17
L2
t3
t4

Vc Id
VoItl
Vc ItI
Veld

Afschrijf inHen

Íjchrif te i i.ik: minetens 10 daÉ;cn tevoren bij rlhr. J.C.Hopt ir.v.i'looklaan
317' ïli jstri jk.

Telefonisch: vrijua8avontl tussen 18.00 en 18.45 uur(uitsluitand in tlrini;endc
13cvaI Ien) voor
àe heer !l.ijecker telefo<.rn 559477 (Lens 7 t/n 5)
rs bij rie hecr ..liourrenltovcn telcfoon 291991 (Icns 6 t /r;r 1-4)

n kunnen dle juniorcn nog op zatcrdatiocht cnd trsscn 10.3O en

llen bij dhr. J.C.tlop telefoon: 944159.

?itCGiiiii.il,li'r JUIï I0i"liN

Zontla6l 28 d.cccuber 1975

12 . OO uur GDA - LlillÍi 5

i.iaàndae 29,decer:rber 1975

tcrr. L.l!oof dstr.

veld 219.3O uur LINS 1

Eaterdag 27 dcceraber

- IIVP

19?5

14.30 uur Lr,ill$ 2 - irlanÍnÉio's , rrcld 1

LEIIC 4 vrij
Lirtls 5 - GDrï veltl 2

Lilliii 6 - GïJ.
LUNSTenSvrij
Lijflj I - Gril * vclcl 2
LËilli tO - Gi..r, veld 3

crli - LEllS 11 L. iloofdstr.
G'ufL - LEHS 12 L. iloof dstr.
LUIIS 'r3 vrij
i,jil{S 14 - GUii vled 3

14.30
13.OO

.oo

.GO

.45

.45

uur
uur

uur
uur
uur
uur

!3
73
71,
10

11.00 uur

hfschr i vIn en

Schrif teIÍ jlt ntinstcns

ïelefonisch

,í:,-klaesers bi
ll- en C-klass

vri jrlagavc,nd tusscn 18.O0 en 18.45 uur (uitsltritend in drin6en<1c
gcval Icn ) vcror
j clhr.lt.iSccker tclcfoon 55947? (Iens 1 t/nr 5)
Ërs bij rlhr. ii .Iiourvcnhoven telefoon 291991 (Icns 0 t'ln 74)

1O rlagen tcvoren bij dhr.J.C.Hop, Dr.v.i'iooklaan 317
Itijstrijk.

6
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trn nooclgcvallcn.kunncn de junioren nog, gil. .zatcrdàgochtend tussen
10.3O en 11.00 afbeklen bÍj tle hcci J.C. IIop telefoón 944159.

O;rstellinn 2O decenbcr 1975

r:Is vori6e weckl

lls vorige week I
13.3O uur LLIJS

Leider Hr. H.lioet.
LeiCer lir. :i.lieotman r

garrlcnl(orxst

LEIIS li 4 : .rls bekend; Leider. lir . d.oa6e.

cn 29 decenber 1975Ol:stellinnen voor 27 | 28

LJI{S )ï 1 als'cekend; r,eider hr.ri.i,oet.-'

LENS /i 2 : :lild.vorigé Heek

28 december 19?5

r,rei IIófr,rzrn; Leirler iír. rJ.iieetman.

rils lJekend i' :,ei ilcr kir . !' .irlunans '

2? december

11. OO uur LLi'lS"

1975

trNS il: 5 :' .r,Io bekencl; Lcidcr i{r.rí..e1oti= -- -t'-

Lill{O ri 3 :
Sanenkonst:

. 
(rpste 1Ií rrlqen 2O 1<lecembèr 1975.

llod f naÉ'el
Ij 'rr. VaLi, g. v. iieek. lt. Verstce6 , P,; / rirochard. J . rïierrren t

iri , v^. tsassrir,r; F . 'de Jong./ ' " "' . :l '

10.50iuur . Lcider l)hr .,I. i'ieu ler,lan.

,
i

LILNS 6 : .i.v.Lcion.' ri. Ilt:urtloIoos,, P.'- (-r. IiuiB. 'i. Fraritzen. 1 '-
Sar,rcnkor,r§t : 1O . 3O uur.. , 'i -e itler '.i.

VaLkeriburg, Overgaauw, P. Lelievelr!,

LuNS'.7 Í ..., eE15éè is ,
t

' Samcnkirinst:

Lli ti 8

3 c-rll e n koÍns t

. !: i !

.v.l(Ieefr,i. i.ri.elens 1 li.iloutnan; ?
orst,. E. iiaudercri' il'.v.Vierqsen.
.3O,.uur: -cider ...hr. ï. Uourrnon.

Opstellingcn 27 decenber 1975

,t'
. iling, 1..:Juindan ' it.llaaP-i{

.il
1()

L-Ng 6 : ,'116 behendi -eidér llr. T.Iioefnagel.
G,,,re._rku...._ost t 12. OO uur . 

-;

LUN§ I : irlc bekcnd; Lcider ;.v.d,Tol ,
3àËEiEor.rst 12.C0 uur

L!t"l$ 10
liar,rc nlions t

.r:1o bekend .,eir'.cr'Ir. de i!Icyn.
12.O0 uur.

L'iTCTULLïNG 2O decenber 1975

L:rNS 11 : /^1s vorige rveek: Lcidcr dhr. P. v. d. [itcen .
Canenkornst 14.C0 uur.

Li]i.ls 12 : .':IÉ voriSe rreek; Lcider dhr.ri.hoefnagcl.

7

I,ENS A 1

L-NS ii 2

29 rlecernber 1975 i

2? decènber 1975r.::..--:.-



iiit{S 13 : ÀIE

;,iIIS 14

-7-
vcri6e rrreeli I Leitler rlhr. J. VoiJeI .

,'. .

,,iè iorÍgè"wdèk; Leitter dhr.i,'lv.l.;prun<leI

ODstcllittaen 27 tlecer,rber 1975

LDII$ 11 : rils vcri6e

Lfl{g 12 :ils v<:rige
$ar,tenkomst I .45 uur .

Li,NS 14 ir Is

,, INT L.:rISIOP

elh r. i). v. il . Cteen

ilhr.' iè. ildc'f iiagel .

weck I

week;

Lc i rlor',

Le i rler

vori6e week Lc i rler rI. v. §pruntiel

Naar vuor nij onbegrijpelijke retlenen r,roct de Haagse Voetbalbbnil rrreer zo nodig
de traditionele r.rinterstolr invoeren. I
Juist in deze perio(le r,ret voei vrije tijd vcor dc jeugd lijkt het nij neer
dan nootlzakelijk, icts vuor hcn te crganizeren on verveiing onder .de jc'ugd
(mct alle tsevolts'en van dien) te v..urkomcn
Vandaar ook dat qle.i:ecste vereni6ingen er,tr:ch,t<;e ovcr6aan vriendschappelijke
vcdstrijden tc r:Ianncn.
Geen korrrllet i ti e-we dstr i j den ttus voor:

welpen en pupilien vari 2O decerrrbcr !/r,t 37 jiuruari
C-klaseers 20 rlecot,tber t/n'l(ltjanuari '' I

".À- en B-klassers 2O c r:nrber t/rr 3 januari

Z .hlrLVor,i;)A;,?.- iilitlUC- I VLLrit 2 -i(LriSÉiuitS

Op zaterdag 2L clecer.ibar aanvang 11.3O uur noer'rt LËii9 roet 3 teams deel aan het
zaalvoetbal toernoci vcor ,J-ltlassers. i;it toernuoi vinclt plaats in eerr van de
hallen van de veilin6 r,lest l irnd-N oord te ioeldijÍt.'
ier autu is tle.veilinl;.uitstuitentl te irereiken via de IJieuwe IIeg. . Voet6angers
cn fictecrs irunnen de hal ook vir d.c Vcrburchrreg lcreiker;.
Cp het velt! v-^rsc!:ijnen de apelcrs i4 hun . gebru ik cli jke . tcnue , cchter rnet
8ym- of roasketbalschoenen in plaats varr voetbalschocnen .-Ëlk.tear,r,bcptaetr_q!! S spglers.. ,..:.: ..: t .In verband mct de iransezige ltrr.rl: o11 t.taè; «]e bal niet.ho6ei gespceld uordén dan
2 neter. 'lordt de I,raI hoger liel;i)celd darr rrord! dit 'r:cstraft r,rgt ecrr vrije. echop.
te nenen door dle teJ;enirarti j, op t1e j)l.iats rraar tle LlaI hc.t l.ratst gespèekl is.
iret be8in- ,en: ei.ndsiSneai wordt.vt.or alle rreilstrijden. óentraal geregc'Itl. DIk
tcam zr.rrgt voor een eigen doe l/1;ren6recht er. , r

lnCien 2 of noeer tearns l,ret een gelijk aantai punten op de iroyenste Ulaats ein-
digen, Lresliet het riocl6airlo. Is ook dit 5gelijk, tlan beslist het lot.
LLNS is in6erieeld in:
ioule 8 Poulc 9 i,ouIe 10
ii. krrartier
iltrlsH

- Liitis
Ie,ierve
HDV
Dcn llo orlr

,.Í . ktrart ier
Hi isEi
LLItrS
Te .r erve

DV
Den ï{uorn

,1. kartier
HI.i$II.
Lr,!NÍi
ïc',.lerve
i{oék v. Hollanrl
Verbrrrch

I
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?iicCi(i.t,Èiir PU.'U;LDII I!II. i. DLI)LTI

;.U.:I;LDN

Zaterdag 20 deccrnber 1S?5

1O. OO . uur . Li,iJ
11.OO. uur LJII
1O.OO uur LillJ
11. OG uur LCII
11.00 uur LLt{

§1
t). 4
s3
s4
ti5

- DSV? 1' ; Li,osrluinon . I
- i';;vP 2
:-. C:UICI;

- ,. uicli

I Y. 1"

't7
v2

!.r!tL!'irt{

Satertlag 20 dccember 1p!
LINS 1

9;3O uur lauicl: 
"

', 913C uur QCibIiJ '

rif scirr i j vintjen:
Schr if tc I i.ih:
felefonishc:

vrij

- L:irc' 3

iiinstens 1C dagcn tevoíen bij tlhr.J.C.llop, I]r.v.lioolliaan 3i7 iluli.
vrijtla.,arvond tussen 18.OO uur en 18.45 uur (uitsluitcnd in dningende
Bcvallen) bi j i,. I(oning..telcíoon 397'147 .

In noodljevallen kunnen dc pupillen en rvelpen no6 oil zaterdagochtend afbeIIen.
felefoon 661J14 l;lub5ebouw, vrasen naar L.lloning.

PU:,iLLEN. .I:;I

Zqterdag 27 decernber 19?5

11.CO uur
12.00 rrur
12.G0'uur

12.O0 uur

1 - Vios

.l - . \-rU.Ir

4 vrij ',
o - urlÀ

L-NS
LÏiI.IS
LLTIS
LrIlÍi
Lr,lJS

1 - v1
'V:1
..V 2'

í/DLPÈN

Zaterdalg 27 doccr,rbcr 1975

. ,9.45 uur. Éi,/.., .

11. OO uur ),LN§ .2
.- LLIJS 1.

--.§jri. i

. Iloofdstr.
?

.t

Jo

/-fochrijvin6cn
aqhrifteiijl:: ninstens 1O tlai;cn tevorcn, bij clhr.J.C.llop, Dr.v.l{oohloan 317ritvk.
TeIcf r,lnisch:
!1on{e I in13 op zatcrdag:ochtcnd vóór f .iO'uirn l{Iirbg-eboun vra6eri naar i,-Iloningi

LEI,JS ?1: i.r.v.d.1,an6, L.Valcntin,. .... dc
J.gdenirirchen, il. iiecmsherk. iJ. Lyke Ihcf t

OP§TELLINGTI{

voor ziidecember en 27 c-lecembcr 1975

ng, it. Crocn, lt.v.d..lloel(, ií.CoLpat
.v.iaijn. !).lronk.

-eider: lians Zoun.
Sanenkomst: 2O-L2'?5 9.30 uur Ll.:l'Jli

27-12175 10.30 uur L-ll5

LEI,IO P 2: I.l(affa, iJ.Perrijn, Ii. dc llroon, ii.'iourrclin6;, ii..ilanisr Y-',/ccnnran
I'i.v.t,,-lrichcnr. J.v.ci.tioff , i'.v.liarctt, i .lioe Ihouttrcr, C..Llergnansl C..iocfna6eI.

Le i der : r'iart in Iicuver .
Oaiirenkorrrst 2Q-72175 10.30 uur

?7 -721 ?5 11 ..3O uur
I

,l

;.i'-'



L-N§ P 3: il.-icr:rel,
iloo6:rard, r. .Ilranlcen r

.r.v.l'leIzen.
Sanenlionst 20-72-176

2?-72)7ö

i. ,i;]nnee , .;. itok6 , r). liàffner.
;4. Y. d. ii i jden, it. v.d.iíervc.

9-

i-). iiljojooetorno, l,l.Schobbe, itrlion,, _i,r., de. f inte r r l.i :-vg_d--. -..
,i.. I'íaas, E. v.iii j.I, j. Lriessetr, J. v.i/asselt.i'i. v. tl.\?allen t

Leidcr: Irrans Uisocldorp r :..i.--
9 . 3O uur Li,ll5 ;

11 .3O uur L-llíi .

Lt,l,{§ P 5 ,I.v.Veen, -:.Jagerr
li.v

,]
.Ulittersvijkr P.. í,uaaàÈ"ras, i:. Bïrckrs-en ,
. lí'ouàt, i. v. octrË t'tinga, F._ir. tI..ier8, L.iiu ismàn'

SaneIkonst zcl- i2 ' 75 10.io
11.30

uur
uur2?-72175

J. ,;olff .

. . .lanenliorpt,, ?O:72;?P 19.3u. uur. L.-115..

L,eidcr:
LDi,IíJ
L}HS

i(ees SchonÈeIs.

Lc i tler Jan v.Gaetel .

.1. ,.,_.. ., ::;

': l,t '. "Jt

I.

Opstelling voor 2O dccer,rber 1975

LË}JS l'4: :l.liatd,gn5, .i.í.rocbarta. ll.verboon, ,l.Jlickendual ,-Ii.IíorÍingi trí.iioi-
ving'l'.,iina, ii. /.sscnber6t ]r.v.Corp l.i.i:cot, (i.L.lockr'ii.v.rleeuwi jkr,.i.l.v.gantent

i,, !
.,:', -'r . .,1',.

-": :,t i. '.... L r ,. i L:',,i :. r '.: :i.
Yoor 27 decenber 19?5

;,-NS iJ 1

r..iluiper,
ii. searloos ( 2x)

i']. Ànncrlaan , il .

. .1i,-, ' i;' '1 :í'

Li.v.Velzen, )1.'i;arr.renhoven, i.i.Lcntze, Lt.Zaalberts(2x)'
iiulsker, J. ijaeserr,ran, Il.iioosr ;.iiin-ir6ioe,..--'r...

Leider Ton's-Gravcndijlt.
uur L-ilS.

E. Coret,. . ii. v,. d. Iloq€aardt

Sancnkonst 27-72 75 9.OO

ÉIJtlS ,J 2 Vlcr 20 rlecenbcr en 27 decalrber.1975
G.Vcrhaar, L.v.Lèeuven. ir. lilau§t J.v.iicstcr, J.,iiencn.t
J.v.d.ipiegel, iÍ. rlc ilaas, i,!. lloelcni j. r ilv.ci.Ílei jden.

i Icitler.:.'etor v.lii jn.
§anenkor,:st: 2,C-t2-t ?6 8.45 uur L-IIS

2?-!2t75 1O.30 uur Liii'lS

riillPr-tliiOl'i3it{r.TlD voor 2t) <lecenber 19?5

Ít. iiar,r, ii,l,oIlcr,ran, ;.v.;afióbiÍeii,',i.I'ranken,
T. v. tl.,lerve, ir.Clats, ;í. v. Yrec,tsrrijk rll.Caarloos

il. -entze,;i.lleXker, É.'Ob Vo's ,
(2x) , il.Zaarbórg (2x) "

íar:tettkor,rst 20-l2t 76 B . +5 LiiN§
rJCIOer Gerartl ii l oke

I '.t

(.

'i-:::---:----r .': i ."/'



X,ili{rt . RjTLLEY = ilï]dUr.S

h'i j villen deze laatste seiegenheiíl om u u1r rle ralley van 'Jr.reede i(erstda6
te attenderen rnet beide handen aan6rijpen,
r,Icl6enrde rreek vcrschi jnt c'r innc,rs gccn LlllS-revue.
liet belan6rijl<ste is, dat u onthourlt .dat u zich yoor 22 iecenber (a.s.
muandag) lloet opgeven, onrtzit rrij anders geen tijd neer hebben om het nodigc
tc regclen.
De tredoelin6; is rlat cr rond ïrÍiiE UUR gcstart zal vrorclen voor een rit vin
c.a. 2 7/2 uur rloor rrde tuin van ijur'.oparr. iJi j terugkomst op Lill.lS is er
gelcgenheid orn ecn borrel of icts dergeiijk6 te nuttigen.
i)aarna d.u.z. on + 18.30 uur zal er u cen tsrandioos diner voorgegchoteld
vrcrden d<;trr een specÍaal vcor deze gelegenh§id gekomen kok.
Ti j<iens dit riiner zal men eerr r.lans je kunnen naken.
ler Geruststclling van de r,roetlers kunncn vij u raededelen tlat er een kinder-
creche zal zijn, rlie ook tij(len6 de llALLiÈY upen i6.
tevens zullen rle kinderen rvat te eten krij6en.
.:ii j vra6èn u of u het onderstaarr(lc strool(je vorir 22 deceraber af irilt geven
aan de bar.
ïe kosten dic' aan de iir.Li,itY verbonden 2ijn staan ook op hct strookje.
3ij voorbaat dank.

-i.rilt u aankruisen r+at van toei)assing is:

rrlleen !|..LL!;Y, nlet dranlcje: f . 51= pcr auto.

o JrIIeen dlllllrt met dranhje vooraf: f. 17!50 per pcrsoon.
,;

o tà.LLIl-I net irIl{ilit : f . 20, -- t)er persoon.

'iiet ctcn van r1e kinderen zit bij <!eze prijs inbegrepen.

Ilaarn. . .

Ílanrltekening:
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OEFICIELE .MEDEDELI NGtrl $ooo ooooooooo oo óooo oo ooooooo
ooo ooooooooooooooo ooo oó8

/
Adreswi zt l-n en:
o9 I A.Kuiprr

,< 1062 R. s. v. d. St een
, 114? D.Hoogend.orp

ONS ÏS EEN KTNDEKE GEBOREN
oooooooooooooooooodooooooo
Met. blijdschap §evcn vrij k

naar Steenzic}:,t 1]J, Den Haag,r:,TeJ.. 67.O9,21tr Jan Mulderstraat 18p, Voorburg
..tr tinnaeusstraat 281, Den l{aag

oooo oo oo oooo ooooo ooooooo

nnis yan de geboorte'van onzë zoon en broertje

7

I o
o
o
o

Doze aankondÍging ontvingen tviJ van Leo en Frouke Riemen en hun twee d.ochtere
Vader en Hoèder maken het goetl. Fiouke i6 irimiil,alels al-vreer behouden thuis gekeerd.
Van harte gefe'liciteeid en 3'u1tie ziet, dat tle aanhouder altij.tl vrilt. :

_'1.-.1 ,.,r..1.
i

BI,ï DE ,IAAB!ïISSET,ING -. {.i1++++i+************+++++++i ' . ., - . .... .,..r '.'" 1 , " '+" ::.
+ + ++++ ++ ++ + + ++ ++ ++ + +++*
IIet uitspreken v34, .v.erriiachtingen èn vrensen b1i jft een ;àarfiSEs t"erugkerende tra-
ditiè.' Eèn traditie"echter lïaaraan elke zin rvord.t ' öntnomen indien aan dè daatl-
werkclijke rcalioering van. dic vorlangeirs door de'bàtfokkenen zeLf niàt\'ei-rÉ
steentJe vroïdt bijgedragen.
YIij nenen gaaxne de wens van de vooizitter van de afdeling Den'Haag vaà cle. KNVB .

over:.rr Voor ànateure vrcns ik c_igeqlijk nieti ànders dan.íaar ze nu aI mee bezlg
zijn. Dat is doorgaan mct gczellig voetball-en.rl
Doorgaan met gezellig'voetballen is echtèr al-Ieeà roogelijk door échte medeler-'
king en inbren! van àitenl leden, bcstuursl- ed.en, conàissieleden en. ,eupporiers t'die tesamenr'doch ieder op zijn pJ-aats en naar-vermogen, de vereniging LH,IS la-
tcn fhnctioneren; | .

Dat 19?6 in dit opziöht'en uitèraard. ook voo

,:fi. 
,-t"po"dÍ6.Ioog.e zi jn is de vrens """ .Uï

IIILIIELMUS NOMT OP BEZOEK

' IJ{IST U DAT

r U allen in Urz gezin, werk.of stu-
bestuur.

Hans van..der .KIeiJ.,
_ voorzitter.

' IENS í begint zonda6 aan de tweóde konpetitiehelnt met een thuiswed strij d. ' t egèn
het.,Voorburgse iïi1heImup, tlat op dc ranglijst de vijfde plaats j.nneeint. Ovérlgèns
houdt LE'{§ uit.-de eerste konpetitièhe}it nog eed uitlved.stri'jd tegeu Goirdà tegóeti.
De- uitvredÀtrijd tegen Iiilhel-nus bij de start van de kompetiiie fóveraa eo" SEfi.ik-'spef op van 1-1 na een niet bijster int eressant e ' r'Ue dstrl j d. Veel be t ere..hërinne-
ringen hebben rïij 'aan de vorig seizoen gespeelde thuiswedstrijd tegen d.e Voorbur-
§ero. Die leverde een.n,inst op van 2-O na een vooral door LU{S nacht ig- .gbspe eId.e
rvedetrijd. Dit seiiroon'hebben rve ons eerst'e ivel flink zien knokken.voór de pun-
teri maar echte uitsèhieters hebben vre helaas ngg niet gezién. Míseöhièn 'dat' ' -

IlJilhcltnus LEl.lS 1 Íieet te inspireren. Iïe rel<enen-er eigànlijh eèn beetje op. Ook ....

de oupporters kunnen hun steèntje bijdi.agen door voor een lekker ofeertje te
\ zorgcn.

De anQere wedstrijden zijn: DHL:Zrvijndrebht; EBOH-Xetxes; DHS-Neptrrnu6 i. . . ..

HOV-Papendrecht 1., B'l auvr Zwart-HïON en 'Gouda-COAL.

;' ,' :' 'o:o!-o-o;b-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oro-o-o-

-- Onze enig echte onvervalste reda.l<feur, AVERECHTS, "a} de,hele.rlreek zoek ís?
Zou hij dan toch mct de.-noordcrzon- zijn verdvrenen of is híj al).een Eaar ver-
huisd? ._ _?_
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lcden te organiseren. IÍet. bestuur, had hi er .haaf fiat aan gegeven (onbegrijpelijk)
cn zod.oenrfe hon die meneer Rienen sanen rcet de KAKA zijn, Lusten gaan botvieren.
Aangelokt door enkele raisfeidende publilcaties in de LEISREVUE had ik nij en nog
cen flink aantal leden aangeneltt_ on naar ili dacht ecn fij.n. ontspà4nën niddagje te
hebbenàetnaaf1oopeengezeJ-1.igd,iner..,:
Nou vergeet het maar! Die' ng.neer ,Rieaen net .zijn staf hceft er niètd van gebakken.
In plaats van ons bij de stàit eenvoudig te verteIle.n, dat l'Iij even in Hoek van
I{olLand moeGten gaan kijken I'ranneer de vuurtoren alalaar i,ras opgericht en waarbn
die daar eigenlÍjk staat, gaf hij ons enkele vellen.papièr; waarop"hii in'92 pun-
ten àan6af hod vrij naor Hóek van ,{ol1and en 1ïeeï terug moestèn komeir en dat al-Ie-
maal zo vaag, dat sinpele zielen zoals nijn vrour'{ en ik- er nooit en te ninmer uit
konden konen. Ik ben diJcwijls naar Hoek van Hot.Iand. gereden traar zo ingelvildreld' aIè ons rií ,lerd ' voorgeÉ chot ó1d heb ik het nog nooit hèe gemaakt; Bóvèndien wilde

..,, ..tlie meneeï Rienen van al1.es.neten over tret !ïestland'en daar heeft .itij. kenneliik
'd.czc 

Fal-ly .voor,' uit ge.zc c ht on achter die .g-egeuens te kouenq :Voor mi.j had fi j het
zelf mo8en doèn.

fn icder gcval wiJ-den luii geen 'spelbrcl'.ei zijri en -r;ij togen velgenbed op pad. Op

een stil pleEj9 bij het ve_Id. hebben wij eeïst een k('i'a-rtiert je Oe velletié§ papier':.' '; bcËtuatberà.. YJij'haaden aI larivr in dè gateni d.at meneer Riemen ons clikwi jl-s voor
-- 

. paal zou iatèn:staan èn dat hij ons uiJ.de vöolhouden; clat rvij ook neerdeie malen-
'een .bor6 voor önze kop zoudcn'hebbón. Nou dat uras irlfregdaad zo. ie start rvas veel-
belovend. '.t/i j vrarcn zo in Naaldlri jk en daar stonèe/'ï*o'or het eerst vbor paa],

: .. nunner 2081 had ,de.ze, .nou die hebben,.vrij net jes genist en d.aarna begon onze zwerf-
' . ,.,' tocht door een-.deel ven h.e t l{estland, .dat vre nog nooit .lradclen Sezien. Toch vrel' lcerzaam. Op een gegeven nomgnt..' ontdekt e . ni j n vrouvl nog twee slqchtoffers, di.e

ook van h.et goed.e pad af vraren. Ons vrerd. te kennen geg.even, Cat rvij dertien vra=
-.. .eqn. hadden 'overgeslagen. -Miin vr'ouw wilde teru6 ik echtei niet. De eerste tekenen
,:- vàn éón naderönàe scËtsctheiding ,,,raien vaaE t€. zi'en. IÈ ben stíekuà achtei de twee

-;: 'and.eró.'autotd ulijven-rijdènjén ktrarn zodoende een lieel éiiia op-vre6. Tot aan het
schrilàek, rvaar uij éón weg zeker vr.jfkeer op en neer zijn gere'deà'tot we er ein-

-., .: . deli-jh aphter kvranen, dat die neneer Rienen ons l'reer eeng. in. de neJing hgd 6eno-
nen. ,,r : "'
Nog .29 iets noois. Die neneer Rienen had vs.st en zeker aanvull-int van zijn schil.-
derijàn:èn s chelpenver zarnelingen nodig. Hij l-iet ons raolentjes tehenen en sche!-
pen rapen. Nóu rrij ni?t 6ezicn.
Ond.ertussen begon de ti-jtl te dringen. fk vra6 nog pas.in-l'lonstei-en. ik noest nog

.. zo'nodig.naar die vuurto:ren on tè kijken hoe daar de vrind waaide. Nou dat.vrist
-, . ik zq .lang?aner.hand. aI.vreI. Stieken sloeg ik !ïeer zotn 2O-- vragen over tot aan punt

?1 t ttt vraag: 16 luidtle: rr ïiat voor rrzafrrr, .iE links van de vre6.opBesteld.tt..Echt
.;Àenecr Rie-nen, i},,heb eerlijk gezocht'maar jh heb je niet zien etaan.'

- 
'. 

i- aane'"zien het aL 16.15 uur ivàs gcvrorden en iir pcrs6als eerstè vrilde binnenhonen

" I:""heb'ik naor ivË.ör een p:lar punten overgeslegen, die aeaen toch nict ter zake en
- - iit dachi dat nieLlàpa Ëct'.2àu rrrerkefi. it lun toen via Heenr"reg aan dó terugvreg be-

-- 
"'' -g.ànrr.n. ,.Oncieiïeg ontnoette lk ,og'verschillende stunpers, tlie volkorien uit6eput

.Ëezi6 rvareà dë Àpdrachten vàn die_ncneer Rienen uit te voórcn. Ookr'àag ik twee
- aoufiu"u"., àiei-sancnl nct nun vrourvon Íi.É'.2a1'geLn nauen noenen) totaàr ontrcdderd
iÍ ecn dorpscafeetje een Slaasje prik zatcn te drinken.
Het io .rie. inderd.aad Bclulit br:'-a16 cerste àii LENS" te amiyerenr oa precies 16.J9
uur bctracl ik als een trionphalor hct kl-ubgebouwr vraar alweer' die nenecr Rienen
nijn vroulr en nij .met een grijns verwel-kondc ' aLdus volgens punt 9J van de veJ.le-
t jes papier. Onder ebrr- geuionpelI vrin rrDat'kirn Íiöoit1' bood hij onE; een vrelverdiende
borrel aan. Ilistroostig schudde hij zijn hoofd. toen ik nejp. .rvp$.91vqren vertelde
en zuchtte diep. 1k had. er niets van begrepenr lispelde hiir .Daar dat onlging roij
op dat noment. Naarnate d.e andcre deelneners binncnkws nen vrerd.en de verhalen
sleeds s.pi:1her. en. l-angzanerh-anc1 bcgon i-k er ook iètÉ van te bqgiijpen. Töèn or0
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bij zevencn de laatstc declnepers binnen warcn hatl .ik het eintlelijk helenaal ,
door. rh ging af aLs een gigter en dat noest die neneer Ricnen nog even fijntjes
tijdens de prijsuitreiling onder nijrr neus wrijven ook.l
Gelukkig kon ik- nijn verdriet aah d.e intien verlichte bar snel vergeten en toen
r,,ij aan tafeL wè.r.den genodigd in de gezeIlifr cn feestelijh in6ericítè zac:.
.'r!ïaterloorr was het leod helenaat snel vei6eten . Een vóörtreffe!-ijk d:Lner vrerd ons
door onze huiskok voorgeschoteld. Een uachtig nuziehje zorgd.e voor de juiste
sfeer en gaf ons Sele6enheid ora tussen d.e diverse snaakvol-le gangen d.oor een dans-je te naken. Ruj.n twee uur leng hebben d.c 41 deelneners hiervan hunnen genieten.
lot in de'itLeine uurtjes werd.en aan de Bar no6 vele sterkc .verhalen velteld.
De wegblijvers hadden ool< nu rLeer on6e1ijk. [Jij hebben eeu fantastische dag geÈàd
en een woord van dank aan die neneer Rierien en aan d,e I(AI(À is hier dan ook zàker
op zijn plaats. : .. .

.,Vo16end jadr ben ik er vast weer bi-j eD, dan'za1 ik echt aIle optlrachten proberen
, uit te voeren. ïk weet nu tenninste hoe het noet, dat hoop ik tennínste.

SIK
*"'..

"DE NIEUI'UIIARSBORRET, $4xxxx.xx:-<xxxxxxxxxxxxrxxxxx]cxxx
. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Donderclag 1 januari 1)16 is ons klubgebouw on 'l5.oo ,r" guopu.rd. U viordt tlan
alIeraaal uitgenodigd on ond.er het"genot van een hapje en een'borreltje. eLkaar
al-les toe.te wensen, wat U Haar wi1t. I
Wij rekenen op een grote opkonst;

KAiíÀ

WTE STÀAI ER /LCHTER DE SriR? 86oooooooooooooooooooooooo
oooo ooo o o ooo oooooo ooo oooobo oS

zateiqqs, 3i1)976: rs-ochtendsi Hr. Hoppenbrouwers en Greet Riemen
rs-uiddags:.Hr. en Mevr. Sandifort. en I'rans en Anne\e.

' zoààa'6 4-1-1 9?6r De Heer Tinus , Ja.ap en'E11en, I s-ochtend.. rs-niddago: Franli Strac.thof; I'nnie v.d.Steen, Eric Landnan, Liídar. tr'ranij
- :.: van Dijk'Jan 3on, I'Ievr. van Doorn, d.e Annen Van Za:rten en Van

Bergen Hene6oul-;ren. . :

izatexdag .1O-1-19?6t rs-ochtends; Cor Hoppenbrouvrers en Ton de Kok.
' .; 'rs-nidda6s: het Barnanne
loq4ae 11-1-1976t rs-ochtends: de Hèer Tinu6

tje, Jos l(eetnan en Greet
, Pe.u1a, Marja en Rini.

. Is-niddags: lYin llichels, Lind.a en de drie Ànnies Van

Met zo, 4 bczettinsBf,6€€ndË?33838*,?81 yA?"fla"Èf;Ër"ËtÏ:Ëeoltfil+ast bedankr Danes
en lIeren. ',iri j hopen, dat ti tret heel druk hr+jgt.
NIELltrïS VtlN DE SEKO

PRoGRÀl0ti voor 4 JANUARI 1926

14.00 uur LENS 'l - llilhefunus 1\11 G1 L:I/J ecl,.ej.d,srechter de lÍeer
'1''l .O0 uur LENS 2 - Spoorvrijk 2 \11 C1 L 2/4 rr . ir

12.O0 uur TOGB 2 - LENS , GenSportpark, rr rr

Berkrl en Rodenrijs
ÀIIe overige elfta11en in verband nct-de winterstop vrij.
ZJ.r',LVOETBAL: Dontlerd ag 8 j anuari 1976 

"

H.J.Snits
À;J. V -v. d. Bulk
l,.Butter

21.40 Z.raI Overbosch LH{S 1 - 7,. ,?5; scheidsrechter de Heer À.C.van Rijnr'
tijdlvaarnener .- rr H.C.de Roo

DE SEKO r'rENSr U .itILEti EEI{ PRETTIGE JiíRIïI§SELING SN Vprr, GE],UIC IN 19?6 IOE.
De Hccr Piet Bur6hourvt kan aan dc Bar zijn l-egit inati ebewij s afhalen.
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////////////.//////////////////////////////////////1//////.//////////////./////////
:l= ijOl bàa1t behooriiik. Trveerle lierstda5 .noest hij noodged.wongen na de autorally
hct ove::heerlijl(e LBIS-diner laten Iopen. IIij zag ffet lede ogen ààn hoe een klub-
gebouw vol_ u.itgehongerde ralLyriiders zich stortte op de iinguille Gril1-er,. Potage
drEsccnp, Fil-ct de Boeuf avec'Saube..à 1a Crèae, des Léguues varié, G1ace au .

Gr,anC Marniel f1anb6; ,Caf6 Sociótó;-Edifice, Vin l{aillot BIeu. Zo, dan rveet'U ook
vrat U heeft .gcnist . ''. , 

". 
,

'=== lYat !s ecn I'kopstootrr? ïn jtrasterdar:r bedoelen ze daarmee Bewoon een pilsjg net
epn borqel. fn Eind hovcn . be d,o elen ze daar kennelijk heel- nat andcrs nee. Of zou
die Ber.tus quaars aI]een vrat noeite hebben 6ehad nct zijn'Griekse vertal-i-ngen?
=== Pcter Kenper is neerl-ands eerste periodieke voetballer. Inniddels Loopt hij
zich wccr pcr-ipdiek te onthoudenr uranl a.51uoen is dai het contraci r:öt Hèlnond
Sport slecÉts voor é'n pcriodc vas 6es1óten
=== Onze JUl(Osecretaris toonde zich in de vorige LEllSrevue boos op de Haagse Voet-
,balbond van!ïege het houd.en von een urinterstop.. De J,111(0s ccretaris had'beter noeten
vrcten.- De .lIi.V".B. doet gewoon !,,rr,t d.e neerderheid van de klubs wil. Zo sinpel is dat,
=== De geneente Den llaag heeft cen onderzoek laten instellen naar hct Haa8se
epo:'tve ldenbestand. Diverse sportkonplexen bl-eken rr te sterk overbeopeel-drr and.ere
rrsterk overbespcoldrrr De laatste aanduiding is ook van. toepassing op de velden
van L.,ENS. Het oplossen van cleze problenen is ninder ' e envoudi6 dan het vaststellen
van de tekortkoningen. In de Raadsl<offxissie voor Jeugd, §lort en Recreatie'is 6e-
suggeree5ddat kfubs net teveef efftaLlen er naar eens over noeten denhen leden
over te doen ;ran klubs net weinig el-f,talIen. ir.Is rve niet oppassen tlen gaat het
straks dezelfde kant op al-s net Ce universiteilen. Dan kont er, een soort l-otings-
systcen. ïïic pcch hecft vrordt dan vcrplicht oycrs chrij ying i aan tc vragen naar een

::1"i: flÏoi*ro."nje 'tstiet.....etc.n is deze problenatiek ootc aI s."isnor""ra.
De redaltic ven het boekje vroeg zich naar aanleiding van opnerkingen van de heer
Brenekan! van Ae I(I{VB ovcr d.e nornen bij het bespel-en van ve}den af, rvaartoe d5-e
noïnen dienen a1s ze toch niet vrorden gehantcerd. lïant, zoals bekencl, rvorden in
Dcn i{aag veel- velden överbedpceld. Een a1 clan niet verpl-ichte ledenst p (net of
zon(lèrí lotcrij) ÈÍedt vol-gcns POL pieen oplossin6. Dat betekent nÍets ninder dan
ecn crantasting ve.n ilg grond.vre tt e,1i jke vrijheicl von verenigingen. Er ip na.ar ó'í
cchte oplossingl i'lecr sporlvplden .aanleggen. ..- -

=== iEIís houCt cr nog .èn .soort geheipe brigahe op n.a. Dat is ons zaalvàetba1-
tear.r. Je hoort of ziet nooit vlat van deze gïoep. De eni6e levenstekenen veïnenen
ure van de SH(O, rvant die publ-iceert .vrekelijhs het progranna; naar det ís dan ook
al-Ies. Zelfs-uitslagcn worden,niet verneld.. Nu kan POL dat eigenlijk best begrij-
pen. Ons zqalvoetbaltcau, .d at. uitkont in de 2e klasoe À van de zaalvo etbalkonp e-
titie, heeft in 1O komp etit ievredstri.j den nóg geen punt beh:.aId. Nu hee-ft POL., 

-het
gerucht gehoorC ciab de .el-fde vredstrijd in l,rinst is ongezet; een nijlpcaldus.
tínaror: hecft ons zaalvoetbaltean de LENSgeaeenschap niet laten needelen in deze
grote vreugde? ïïaarom Benieten'ze stieken? Zijn ze ban6 dat rve nisèchien ovel die
tien and.ere vreCstrijden beginnen? Kon_ nou toch, jongensr' ju11ie weten toch hoe
nild en vrei.njg krÍtisch de-geniddelde LENSè} is. La.at eens r,'rat van je horen.
=== Dit was POL, 5oeiendag.

++++++++.++.+++++++.+++ ++, -

Zohdhg'' 4' jhnuari 1976 I,ENS 3 vrii.
ZITTERDÀG f ,rlJ{U.rrRr 1976
aL
1t+.
14"

00
io
3o

Spoorrrrijk.í
LENS 2
IH\TS 4
IENS.- 5
rE'rs, 6
LENS 7
IE§S B

IENS 9

- LEN§ ,1

- r'rDO J
- RAVA f

vrij i l
- Neptunu§

- l{ I klvartier-'- tïrkrvartie
en 1Ó vri.j .

Di
4
.l.E

V1
\t2'

v2
v3

11.OO
12.00
12.'00

u1'



1J. O0 uur
12.1O
a> lLc

.13.OO

Lm'rs 11 .

§poorvI]_JK
§poerli.jk.
!ENS. 14. .

'- Ne1:tunus C1 ,.
- LÉNS 12.
- LEN"S .1f '

- ',ï 
I krvartÍer 1 :l

v1.

LE]DERS:

'vj
I

Schriftelijk: ni4slens 1O dagen tevoren bij dhr. J.C.Hop, Dr.v.MbóÈIaan ]1f,
T"I"iË1if=;f: v=ijdigavonil tuésen r8.od eri i8.45 ,""'(uiiótuitena in'ctrinienàe

gevaiLl-.cn) 
'voor: ."':i

AFSCHRIJVIl'TGEN:

OPS[EI,LINGEIi

All-e bovengenoenqè

Sril,lENKOMSTEN:

-1
-2

Voor aIle el-fta].Ien: zoal-s belcend.
LENS 6"dé Heer Hans Zoun.

'1J..OO uur L0{Sterrein .

('12); 11.45 uur LEllSterreià
Q1) , 12.OO uur . LENst emein

SEV 1

vcs 2
Lfl'lS ] vrij
ï..,El{S ! vri j

Rwk.

^-lrlasser6 
bij dhr; R;Be"cker, tet. 5594?? (LENS 1t,/n 5)

B- en C-klassers bij d.hr. lï.Kouvrenhoven, -.lel-. 291991 (LENS 6 tM 14)

14 nood6evallen kunnen d.e junioren nog àp zat órcíagocht end tus'èen
1OiJ0 en. í1.O0.uur.afbel-len bij dhr. J.C.Eop, 1e7. 944159.

elftallcn in-. de iorraale opsteLl-in6uo roà1o bekend.

LEN
IDN
LEN

S
s
s

A
c

9

PROGRf,MI,IÀ PUPÏLLE]N 
.EN 

iÏELPEI'I ooooooooooooooooooooooooooooo
ooo boobooob oob ooo obo oooooooo o

Zaterdag'.- 3 jànuari 1976

PLIPÏLLEN

o
o
o
o
o

'iO. OO uur
10.00 uur

- LBIS 1 Hèuïelrye'g Lrdan. bi j" RK/rW
- !Ei\s z ,edemsvaartweg
zie'z.talvoetbal ' 

...

. Zie overige el-fta.llen
- LENS I Dedensvaartvre6

Voor T,EllS 1 en J
zaalvoetbal van VC§
in de Steenwijklaan.
Aanvang 1p.00 uur.
zie .verder bI o 6.

t, '.

/,
,/,

r

sqlqifteli jk:
. TeLefonisch:

OPSTEI,XINGEI.I:
. ' T,INS 1: M.v.d.lans,. _E.VaIe- kirchen, B.Heenske

. í 1..00 uur T,BNS'1'12.00-uur Spoorrvijk
.'11.00 uuï IEN§ ,

ArscHnl,r',rtNsri{r,

T,U{S ; 2:

LEI.IS f :

TB,IS 4:

v'1

v2'

R.de Kroont R.Houw
C.IIoefriageI i C.Ber

Sanenkonst : ,

- vcs '1

-,TENS §a

uinstens.,íó dagen levoren bij. tlhr. ,f .C.nopr. Dr.v.Mooklaan'J1f , Rwk.

vrijda6avói,d tussen 18i0O -en t8.l+! uur (uitsLuitend in ilringencle
gevalleri) -bij l.Konj,ng, Tef..391?4J .... : ' :.

' .i.In nood6eva11en.,l1uníen de pulillen en vrelpen .no.g op zat er dago.cht end
afbellcn. TeL. 661314 klubgeliourv. Vrdgen nàar L.1(oning. ' :

PUPÏLLET+
ntin,. R.rle Jong,'R,Gqoen', n.v.d.ttoàk, .\'t.Cofpa, J.dden-
rk, E.Eykelhof, L.v.Rijn, P.Pronk. Leidef3 ilans Zoun
ur l,Eiis àie ook zaalvoetbal , -l

I.Kaf fà-, E.Perreijn,
rldrichen, P.v.l.Iaren,

.'Leider: I,lartin ReirVcr
zic zaalvoetbal

e1ing, R.Kanis, V.Veennan,.l.I.v.
grians , . B; Bo elhoirWe:r ,' J. v. tl. Eof f
9. J0 uur IENS

-r:.

M.Korving,
E. v. Sant en.

.i:'

RiMattens, R.Soebarta, nrVertoou, R.Bliekendr.al, R.Korvin6,
I; j1il9 f E.Àspenberg, À.v.Gorp ; i,l.Poot, tÍ. Zoclr, H. v.Reèuisiik,
J.IíJoIf f .. ..,

Leid.er: Jan van Gastel Samenkoxxst:

LEITIS J: vrij. . Zie overige. el-ftall-en.

e

, .9. J0 uur' Lm{S

".1O.00 uqr.

,Iïtr,PEN
i".-'i-
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OPSTELLINGEN IIELPEI,I :

T,m{s 1 M. Saarloos, M. v.Velzen r. E;',Varraenhoven, I.Í.Lentze, l,l. Zaalberg, A.Ituiper,
E./rnnerLaan, B.Hulsl<cr, J.lïassernan, E.Roos, li.Tjin-Àsjoe..
Leider: Ton ts-Gravendijlc §airenkonst r 1O.JO uur LENS

IENS 2 G.Vcrhoar (2x), L.v.Leeuven, tr'.C1aus, J.v.Kester, J.Ricnen, E.Coret (2.x),
M. d.e Haas, R. v. d.Boogaardt , J.v.d.SpÍegel, M.I(oe)-euij, R.v.d.Heijden.

LM{S )r
Lcider: Peter van RÍ jn
G;VerhaaÍ (ex) r n.Cor,et (2x),
.il.Franken, R.ï..,entze, R.Deklrer,
lJead er: Gerard 5l_olt_s

11.J0 uur LENS

nan, Í. v. Ball-egooyeri,
. d.Vlerve, R.Vreeslri jE,
10. ]0 uur Í,ENS

Sanenkonst:

.R.lIou, I'1.Mol-Ie
B.de Vos, T.v

Sanenkonst:
R.Slats

ZiiJTLVOETBÀL VOOR PUPf LIEN

VCS heeft ons uitgenodig4 -.op deel te nenen aan het zaalvoetbal, dat gehoudea zal
worden op zaterdagavonci, J januari in de sporthal, geLegeÍÍ aan. de Stqenrvijklaan.
/tanvang 19.00 uur. Eindc 22.0O uur. ..... :

Er wörden J teans van Bispelers'gevornd uj.t pupiflen 1 en 1. ,.

Spelels word.en verzocht hun voetbaLtenue nede te bren6en, echter net gyxr- of
. basketbols cho enen inpJ-aat s.vàí ' Ío etbalscho enen. -".- ,.:........-

De volgèndc spelers vrorden veràocht om.18..OO'.uUr in ons k1-ubgebouw" aanruezig tc
zl-Jn:

LE{S pupi-lJ.en 1e t ean: l,1.v.d.Lans, R.de Jong, J.Odenkirchen, T,.v.Rijn, E.Eykelhof t
P.Pronk, lï.Co1pa, B.Heenskerk. Leider: Hans Zoun.

Lm{s

IM{S

t ean:

t ean:

ZO Mi:.;iR iti/rT I:OSSE OPMEIIKINGEN ï',:+
- . ++++t+++++_+++J+++++++++++++++++++

+ + +++ +++ + +++ +++ ++++++ + + + ++ + +

pupillen

pupillen

II.DieueS-, E.Djojoetono, E.v.Zij3-, À.Maas, M.Bon, IÍ.de
iríinter, l,l.v.cl.!ïa1Ien, ri..Franken., , f,giqgr r Ton de Koh

R.v.d.Hoek, R.Groen, E.Valentin, Ï,l.Schóbbc, J.v.!Íàssent
iil.van I"lel-zen, M.v.d.Boo9o61fl :, B.Drie ssen - .. . ..

Lei.der: P, Perreijn

++ Onze secretaris ontvin6 Kerst- en Nieuw jaarsvrensen van: de Fau. J. 'van Luxen-
burg, tr'an. Zoet Sr., H.J.Scho1ten, Falr. J.de liiaart, Fan. Brochcrd, Fam. A.van
Luxemburg, Fan. P.Juffeinans (zelfs tl,reenaal), I.lichel .van Zrvol en vatr"onze leve-
ÍancierE Stra6o Electro (van de vel-dverl-ichting), Gebr. ScholteË (van.tle frikan-
deIlen) en TIRAN (onze nieurze nuizcnvcrdel-ger). . Ook waien er s,ensen'van de HW
Spoorrvijk en onze consul, d.e IIeer P.I4o1ier en echtgenote. Betlaskthoor,U aIlen.
++ Ja, en dan krceg hij ook nog ccn prachtige kaart van Ànton Pieckr uaar dat was
niet dc afzendeT rnaar. d.e. tekenaar van een 'hooi or6e1 en si:elehde kÍdtlefen. Op de
cnvelop het adres van de sccrctaris in kcurig bloksbhrift, nlar'heléiasr het was
cen anonictrc trcns.-En hu unar raden wie d.ie afzend.er was.
++ En hoc vinÍIt U dezc? !ïij rvenserí-aLlc ' lcden, .donateurs, doni'r.trice6 -en hun naaste, fahilieleden een voorspoedig en heeJ. gelukki g 19?6 toe. Getekend.: Ronald., Eef,
I.{aï_t ii eL-i Rick, -tr'rank, Daan. Ronal-d, Marcel-, Iïin, Gert-Jan, John, Ben, Ronal.d,
Robert cn lïilIen. '

tr'antasíisph jon8Éns ven LENS 14. ïh neen aan dat die lïil-l-en .ju1J-ie leidcr is.
Nu l,Íi11c4, jij v,ee.t. h.oe het'hobrt en h'oe.'je 5e EpeaerE als voórbecld. noct zijn.
Gewe1di6.

++Dontlerdàg 18 decetrber 19?5.. Eef l,ÉNsveld. Ia.g er stil en verlaten bij. 's-I^von8s
. al-lee4 de'selectief,roep, die trainde. Een eenzaan fig:uur: d.rvaal-.de.op deze 55e ver-

jciarda'6 van LENS over de tENSd.reven, Sonber .onCat .hij zo all'een r:ras. P. (roficiat)
J.(arigc), d.acht deze cenlin6, nqg. ve1e, veLe jaren. En het leven ging gervoon verdc
++ Die POL gcbruilct altijd van die <lure woorden. \ïij hëbben geivoon ,toast met pa-
ling r Sti.ep, .gekooirte eu ge'balCren aardapel-er., varkenshaas in roonsaus , genengde

' saladè, dopcrrvten, franse sper"cieboontjcsj ijs, faritasie van do chef en koffie
genuttigd.. ÀIIes overgoteri net eeí leldieic Rosé d'/rnjdu. ,Dit voor die nenoen,
die het nenuc van POI, niet helenaal begrepen. .. __-_vL-'..
++ Àls U sor.rs vrat xreer tikf'outcn vindt dan anders, ver6ee.f het ons dan. Er rvas een
invaller aan hct typen. Bij voorbflat o41ze vcrontschuldigingen.
++ Met d.e beste wensen voor 19?6 beeindig j-h d.eze LE{Srevue. Dit was de laatstc
j-rL 1975. SIi(
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pi.Il ,van §ijn .van het ticnde heeft de huiselijke haard weer ripgezocht op nr.1O
van de iiaÈno I iaetraat . e,feeetdagen heeft hij thuis kunnen vieren, zij hct nct
dsr yer:e i.st,e. v.qorzichtighcitl, dic past bij dg o.,bourv vaÍ ëen geol:erecrde.

-. 1Vooral. v?n zíin elf,talgeno-ten.nocht hi.j een vrijvel pernàn-ente belangstelling
',,'. ,ondervinden, l{aaryoor hij verzbcht via tleze regels zijn dank en waanldring'

te mogen betuigen. tsilI, kalrn aan! )

Het ,Jeth lehemzi ekenhu is hegft zich ontferntl over Dhr. Jergcn hcnegouvctr, die
tlaar ecrst eens §rondig noet rvorden nagezien alvorens tot reparatie kan rvor-
den overge6aan. iaar nen hem er heoft ncer,6'evlijd is ons lo.g nic! bekend::
goed voor àc volionrle weeÈ! Voorlopig: houA je [oetl! En betàrschap! '

P'Juffernans.

flËi

iIi
Er,

^l

6ui'ioHTl,"i§' GÈNOT$N' V,,.Íl L:rN§ 1. t..i

Xerxes 74-27 iJc wegblijvers. hebbcu afgclópen àóndag gr,;i,t' ongeii;k
Irapentlrecht ,r 1-1-18 -Ëekregön] -ÉEtlS t heeft'er tcsen ViIhélrirus'een gewel-
Neptunus, :. . .7.I=7? . ,r aliije rveclstri jtl vaD gèÍhaakt. 'ub 1.Or,bvèr'iÍinnin6' r+as

..,Gouda -- 13-16 alik verdicnó. In r,e eerëte helft'lzagen rre,àén stérk
HOV 13-14 ,aanvallend LENS, à.rt'de Voorbrirgeis tot soirs.panieke-
BL.Zwatí 7,i-74 rige aÍweerakties drrongr iíansen ài,:i tè scoren kirar,rdn

,.tiilhèlrÍus ., 14-14 . er vele, naar de soede 
-rii lhelrrrus. döe liran hatl nict' '

El0H ..,13-13. over gèIuk te kl:iijen. Donald Schiinherr knalde ale bal
.COÀi, , - .13-73 . via de handeà vari:de keepdi tèEen de p al. ijed kwàr-

.-r,Hiqn- .,,.. . . .13-ltr .. tici voor :rust.had Doneld' echter stikses. Uit celi giied
L!,NS,,.,... i: .13-11;, gcnomen corner koPte hi j.net.ereii zueefduik rlc bal via
Z*i jndrecht 74-.1.7 de binnenkant van are paal in hiit tlóel. De tweerle , ''

. DilS 14- 9 helf,t gaf ..aeri wat necr d,efcnsief irigeëteta LDI,IS te
DHL - . , 74- I zien. iï i lhc InrrÍi i.ïiiocht rrkolrenrr, ríaiir kree6 iri f eite.

. geen.eclrte kanscn. LEI{S welr doordat het snel cn Beva.ir}ijk countertlei. t{a ien
.solo. van 

"iim 
fieetman caiamboleerde de bal op c',e rloellijn; hclaas rras niextand

ter,:plaatse vodr.:het .definitieÍe tikje. LesJ-ie ilazelzet ndopte tle 'keeper 'nög
tot een.fraaie:snoéksprong. Doe lpÉnten ' vi ëIen er echter nièt meer. Ll];ÍíS had

.,de puntcn bi$nen ria-een leuke en slrannendc r*eclctri jtl.
De,;opstelling was als volgt: ,i ' - i, " . '' ': ' :

. Dick v.,d,..iiark -. Hàrry ilraniienburg -,- ttuutl Irortroan - Irick líus I Jau nli5ge" -
Ton ilop - Jan Englebcrt - lJer.t Blans - I'lol Janesen (.Leslie "ilazelzet) '- . .

, Donald Schönher.r - ,íim Keetmanr ,.r' r ' -

Londa6 ,is, jer. ivoor LEN$ 16é6n honpetÍtiel' or,rdat de wedstrijd tegen lJèptun'us
ie r,ritgesteld, - : I l-'.- .:

LENS 2 tr+ce punten achter o1; leider VUC 3.

vuc3 ., t2-a-2-2-78
LENS 2 9-5-4-0j 14
yjestlandia 2':1?i-6-2-3-t4
De i'ostduiven 2 11-5-3-3-13
VELO 2 L2-2-7-3-77
RKDE;O 2 11-3-3-5-.9
Spoorwijk 2 11*3-3-5- 9

r Dilc .3 . , ,. i ,. jt11_4_1_.6_:,9.
'RVC 4 11-2-4-5- I
Den Hoorn,2 ,'! .1,1.3-2-G-8.
Naaldlijk .2, 11 tO-2-3-5-7 .

. , . i, i

i/ederor,r krian onsr tliéctle afgelopeh zotldal4
niet binnen de }ijnen. Daar VUC 3 net 2-O
t+ist tc' -rrinnett is de. achtcrst:rnd inr,rid-
dcls op6elopen tot vi_e,4. punÍen, echtcr weI
nrct drie! wedstrijden- aèlrterstanti. ..
Zondag a.s. speelt het triè6'de thUid tegcn
1ILLO 2. VUC 3 ontvarr§t Dé 'ïostddivén '2 '

Í,eh t'jestlandia 2'öntvingt i{VC 4. Naultlwijk
moet in 9elft aantreden tegen LriC 3 en .

RIiDI,O 2 6aat nàar Den lÍoonr 2. :

20-8.'
18-5
23-73
t6-12
11-15
L3-7'1.
13-16
10-18
t7-23
9-2()

. 9-L7

-1-



Llqtigc start van LDI{S 3.

Vredenburch 2
vrcs 2
Verbureh 2
HNS 3
TOGB 2

',? 
estlandia 3

i.Er'ls 3
Scheveningen 2
Schiebroek 2
vcs 3'
vuc 4
Iiille6ersbcrg

1.3-9-3-7-27
13-8-3-2-19
13-S-C-4- 1B
11-6-3-2- 15
11-5-5-1-15
72-3-5-4-11
L2-4-3-5-77
t3-4-3-6-71

Verburch 2;.VCS 3 - VUC a; T{,G3 2
en iïille6ersberg 2 - ViUS 2.

30 i,]À,^t .;i'r? -l,C§ói, t,: i',-tillIllGi,tJ'

. liet tlerde is het nieur+e jaar sleiht be13on-

.nen, Ge wedstri jC tegen ïtiGd 2 werd r,re t
1-C vcrloren, iJoor dit rcsultaat heeft

i ons derde inniddels tieh punten achter-
stanrl "oir leider Vreilenburch. Zonuag speelt
LL;l'lS de zrrarc uitwcdstrijtl tc;3cn i.liJÍ-i 3.
Toch noet LlnilS 3 ninstens 1 punt aan..rleze
ríoCstrijd kunnerr àvcrh<rutle-n, daar iiiQ 3

. Ce laatste ryeken duitlelÍ jk uit vorr,r. js.'i.f6elopen zonilag..speeldcn zi j r,rct 2-b.
gótijk te5en. íichiebroclc 2. ilet verrlcre
prógr4nna luidt als. voigt: Schiep.roek 2 -

- riestlirndia 31 Sc\evenin6en. .? r. J/redenburch

ÀV,,IiíCIITS.

32- LC
37 -tg
27 -LA
o -.r- r..!
16- I
16- 18
15-23
77-22

L2-2-4-6-'72-2-+-6!'
'ts-z-+-i-

d'tt-a-z-g-

B 15-2C
813-26
I 1S-38
2 9-27

+
+
+
+
+

++i++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++f ++++++++++++++
+++Door-het heugeJ.ijkc fcit bij Cc Far,r. ,ticr.ren (U r*eet weI, eindelijti een zoon)
kan Froukc tiiemen hclaas do Lii [irevue niet lneer typen. Geen uood, Jos6 ilrol
rsas onniÍldeli jk bereid dit kan+ei cver te ncr,ten_.__-iiet ahkt -F.rouke voor hct
typen tot nir toc cn José vcel Eucc€s.
iiit';ocht ik voii6e iycck ccn natugr6etrouru verslag van dc iicrtsrally,6evón nu
zou ik r+elr-vellen kunncn volschiijven ovei'rle I{ i àuvrj aarsborre I . Dat'doe. ik
lekkc+"niet; aileen riit'. Hct rras íardstikre,. eezei f ió en tte ruirr 125 bez.oekcrs
hebben er gcen opilt van gchad.'rilweei Èedankt IGIíA. 

.

+++iii;'.gaan met volle mocd hct nicirr*e jaar in. Vcle goc Cc . vo<;rnorrrens zijn
nu alwéer in rooh'ofgegaan. /!.lleen ons-eer.ste hiètd woorO cn liet oris in c.en
goerle ÉeCstrijd. genicton van de.eerste ovcrwinning in dit .juirr. Ihr dat er
maar vóie mogen. ïolgcn.. ïk beà niet zo. sterk, vele pakjeo,l4in6cn in rooli, op.
+++Er'2ijn nog rvat nà6ckomcn 6odde ucnscn cn IJL'I van: ecn vtrlr onzc concurren-
tcn i'apèndiecht, van ó.,;.C. c" van Thco cn,Cijnthia i;iocfnagel. iJetlankt.'+++íCL rvëèt er.niks van. Vol6en6 mijn ze6slrau heeft onze,Èeheir,re r)rig:rde'4x,
geworinen en ètàat nu.nct 6 punten o| rle ioorlaalste plarLts. Rir, rta, iioe i<an ,lat
6ph'elr:érin6'blijkt toch veI noriCzqkcli jk, .I.rt bèn ih rret i)OL eens.
*..;Op nat óirie ,on hèt scizoen íe?.frlS ir,,,rr.lc i1..- r.rcni6naal tlc.o1.rmcrkin6, àat tle"'sfcci bij LrN§ nict'al tc ltcst ivas. t-,il èon van rio i.I[er,reue Verladerinl;en be-'loofde hct Jestuur iets te {jcail ,.lccn aan dè vcrbcterin6 viin hct recreltieve
dcel van Lli,NS. I.Jdr'h aI *,u.o.gà het scizpgq tg?5/6.Í,toet iË kunstatéren, rlat rle
pogihgen'Van ons lie6tuur rnede dank zij een àttióve iir,li^ Diet onverdi ensteli j k
zijn. ÀI1een vraa6 ik nij af r{i.r.r nu dic kcnkeraaro viru vorig seizocn zijrr
gebleven? .È;af,r ',rraren .zi j gr' de .l{Iavc'r jasdrives, .de Scatavonric'n, r1e autorally,
clc N i euwj eàrÀbóiie l etc. elc.l"
+++Onzc JUKO tièof t haar alitivitcitcn buitcn _het voe ttral geLreuren bcloo4tl 6ezicrr.iíckcl zorn 1Q(i men geen in het voorja.ar o1: ieis..Ook tlcze koirnissie is ha:rr
Ëdloftes vari eind vorig svizoen nó8'ckonen en stett alle jurriorerr in tle gelegcn-
heid gebruik te m.rken vÀn de ncgelijliheden van Eurooportring; Itren grote pluÍr,t
op de hoed van ian .iiop c.s.
+++.tie durft 

"" 
.ru no! rzat te zejien? Àanr,relden àij onze secÍètaris. "

Tel? 3q.89.?.i. r/ij kunng1 nog,.].rel .cnkelc nedeuerliers .gcbruiken. ;

':.." Slii.

I

.....'.,-.'.
=== iic cnigc echtc rcrlàktuer Vari dd LENSrcyue hecft kcnnelijk litLliuiLllT§or;rkccrt
6emaakt J
!==-ïài'n""rt'ieen tip'gokregcn van'ccn bekend i,filier, oin i.t de taatste t'Í jrJ
wat karmdÈ can'iiocti vorgèns do ti1:geícr ligt er.ar gerlurencle ruir,r een ha.rfjaar e en cent in het rccht(,'r ni Elpini r van het herentoilet. ,i,anFczien I)UL atti jd

-2-



lintrs gaat, was hon .<lat niei oerdcr pild,-'vulicn. Vast staat iri elk 6cval dat die
ccnt 'ochoor l i jk Ii6;t .te virnikk.:1on.
=== [rii1s5 3 r s LirNSc;;- heirben:. clkaar «ip .iiieuujaarsdag in het tt]uligc6oriw o1r'hun
best velrrenst. /ilIc socrtcn LlNSers tra4en vertegenwoor di§d: bcstuulsledeut
korruirissieleden, mcdewcrkers, ouder,a en jongere spelers, SUIIi)Orters en selektie- .-

spelers. De ;.komst van spcLers van het eerste viel wat tc5;cn. [,aar jut die
hrijgen het hele jalr door aI verlrcnsin(cn rraar hun iroof.d Seslingr-'4d.
=== ilet Eerucht tlat POL vorii5c vreek verspreiJL,ie rond ons eni6ö e'chte za::lvoet-
baltearn is inrrir'rr'leIs door de.,feiten .'oevdstigd. De elfde konpetitier+cdstrÍjd wcrli
in ruinst ongezet, zorlat LËNS tÈànè oriderriai ètaat nct 2 i:unten uit 11 r+edstrij-
den" Uc zaaijongcns hunncn het nieutre jasl in elk gcval hooilvol'bi.)Einnen.
=== Gp rlc publiltatic civer hct aantai alttievo schëidorcchtcri;r'tlat afkor,rstig
+q .g+t LIiNS is eni6ge iealitie"iekoncÀ. iièLlde de'zegsiiian iiaJi irOL-een aantal van
13 sch e i dsr?chÍer.s , innirldels r:Ii jke'n het er 15 te zijn. Schiëèf de adrninistra-
Èglf ygn. fe',llaagsc Voótbalbonct, in hct Llll,lSboekje nict, dat Ll;llS te'ireini11
6 che,i íi6re cht<j rs Ieverde? ile i:ilrkelharde cijfers geven her,r ongelijk.
=== Ovcr,.cijfcrs 6;cs1:roken. iL'L hecft stelk de indruk, rlat het aautal Bestrafte
spelers bij. LDNS in ver6elijking met VoÈig seizoen alnzienlijk is ijcdaal.d.
ïooraI,Cq selcktiegrocp steelct gunsti6 af .. lío nerd totnutoe olechts één speler
van ,one ccrs,tc ' gcs c horst ". I{isscirien ïs grnze ei6en Straf kor.u,ri ss i e in staat het
juiqtË qi[fcrrnàteriaal op tàfel tc le!6en? .

=== Dqn §|cin fcltjc dat hct veiuelden r*aard isr'is de 1-U overrrinnitr6 van
L!:NiS 1 oi Schovenin6en tijdens ben vöri13c veek zondag g'espee ltle ocfenrrerlstr i j cl.
Niet dat clie ovcrrvinnin6' z6 belangrijk isr rnaar ve rnocten heel v,cr in de. .

historie teruggaan on ecn ovcrlÍinning- op Scheveninuen !e liunïen "tieijiroétèn.:

=== Dit was l.OLl L-ociondÍrg.
,' i '-:

qnn,111c,1r'II Inl' 1.r.> 
't)X37?' 

' tt i-iií'a.' dàí(,' ' l'4??nrttt iöoó1i a111' n D.; r.)C.).'I1Ialfi
-rrl'r.rlrr 6.crust'Ïàn zi jn

,l

ffff
tllltrttrrrrf ri^ r írf rrf rrrrrl.tt].,TÍ11,

fffftitl
+tlt

D C 
' 

t».r, jl) t) I9 
' 

O C C.> 
' 

0

? lï-i-,r,CllTí is er no! wet, hii iis alieen -riaar verhuisd.
-rrVr:,ii-CHTS U allen ecn hecl gclukki6 nieuwjaar tocvcnst.
-De redaktione-|e gocdheuring .doze wcek gaat naar Lllll8 1.
-Dc-rcdaktie, mcvr. liicmen bèd?i'6kt voor hut typcn van dc

Jos_ó Kro.I vcel succcs toevrendt b.ij hct rrklusjërr wat,zij
ncent'.

LEIlSrevue, en
v n r,rc vr. ilietten overl

. -Volgens onzc vcrsla66evcr .het eerstc cen 1,;oede rvcdstri jtl hceÍt
verslag6ever van 'rirj Haagsch,.. lorirant dacht èr anders over. " 

'.'-

1;espeeId. j)e

Cor lloppenbrourver
T. de liok
da.rman Íi imon - Jos iieetËir ' : Creet . -,
ii.,r" - I,aula - i,ar ja - ilini.
i.I.llichcIs - Linda - /in van Der5lenhenc6goulen,/
v . Santen .

-.Er nog stccds leCcn norden gezocht on yrlai.ts te nemen in verschillende
_ colilmlss.I es ":-""'----:i' .r.t, ii i.-.U ijeg:'oet wordt (].oor

rrVi,IiildCilïS .

L S-avond ?l tercla 10 aunuar r .

1i..è...zater'(ia[, organiseert dc Ilr.i(.ri weer cèn feestavond voor A+J klassers en de
2icli j9n;.voetende senioren. Diegencn riic deze avondetr hct vorig, jaar bezocht
he.5bén, ucten hoe hct er aan toe6aat. De Efccr zal ongetwijfeld als van ouds
uitstekend zijn. Orrr de hosten eni5zins tc drukken zal de toe6irnlglf 1.1r==
bedra6en. De nuzick r+ordt ooh d-eze keer Verzorgcl door de ui"tstekende discotheek
ElittÀTUSTIiT'. en bcginnen on + ha}Í negen.
f,Oi.r? ALLEN!!!! i lír^Ii...

" i'.S.,Ook de C-ltlassprs en ilupillen rrrorrlen nil't vergdtenr'toor hlirl: iÉ ol)
; 2.i januarli een avond 6epl.and, 1. ) IUitlÍ .

f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
u'ie staat er achtcr de bar

fÍf í f Í ffflfffÍff f fffffff ffff f
Zaterdag 7O-t-79?6

Zondag 11- 1- 19?6
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ochtends

niddags
ochtcnds
middails



LENS1''vrij.:
11.-00 'tiur 'LDl,Í$ 2 

'

'I4. 0L uuí' H,js ' 3
12.U0 uui'Concordia
12.0C"uui LIiNS 5
rz.GO uui Ri{DUO 4

11 .3L'r uur L§l'[S' 7' '
10.0C 'iiur 'BEC 5
1C.00 uÍlr 'tlPY 5 . '

10 . ÖC uui Í,liN§ 1Ö"
1ri . C) i.rur Pjii( 6r'
13.3o uur LIiNs 12
1c.co uur "L8il5 13'
iroensdag 74.1-157§

VELO 2
Li,NS 3
'LIINS 4
'tin.ja 2.
Ll,r{s e

Vredenburch
Liii{s r B
LUIib' 9 ,

ljondal3 . 1!1- !p!§.
Vr Gr '-7/3 D. Netten
lerr Dàal. en '»cr6scluirn' CJJirl.l llerli jn
ïerh ilrasserskade IeIft Tl.l iJertci
vZ Gz L7/3 PIJC Hecraskerk
ïerr ilon. JuI i anastr-. i{ oo tdorp

s v3 Gz Lz/rt '';i I;rï;:::t'*"
.?crr iraaoérqkade Lrelft Prt itosk'

' Terr .julderllark 2,e ged. .,'J .Jillotrs

,-

- Dl'e 4 . ,vz oz t't/s
-': - LDHS 11 "'Ierr liuirrla.

- Celeritas lA V3 GZ L2/4i
' 

- - lUinA.sv s V3 G'à L2/4i
' . "!.1

5C
s1

rl +-

§9

C iiàvcrrràlrs

2O.OG uur L!;NS 1,

Sarnenkonst:
LIINS
],DNS
LENS
Voor

U ITSJ,,.GEI'I .
iPfrS--il-,íithelmus 1
Lii'ls 2: fipóort^,i jk 2
T0G3 - L,rNS 3' '

vvi, . 1

1C . CU uur hlubge-oourv
1G.30 uur klubgcboutr
I .45 uur klub6ci.rguw

lhïi:k'edqtr, lo',: 
rr,

ëire'IerË
12 en 13

Lill{S I 9.OO uur klubgebouw
LfilJS 11 9.00 uur klubgebouw

voor het be6in van de vedstiijd

.iÍ;thriivèh: Vrijdagavoncl.veir 18.45 - 19. iL

C Serendonk
l i urtcsgen

Èur bij J..v.:)'assem te I.

7-7 r'

6-1 . .

0B ;65. 11

. Schenkel - Ldi'l.j I Fr I tle lileyn-
1 it. Ïi oppcnbrouwcr. ' i'

8
de uur

1-O
afSek;
1-0

r;uièk - L;i{S 11 vriendsch.
íaàIvoctbaI
LliI{S - c1e Jagerè

Opstel linBén a naai Lbil
LIIN

ii.lnranoen :' LLIJS
i,.v.d.Stecn - LEN

ZrirLVCEtJr.L.
Donderdag 8 januari 21.4(.' uur zaal 0verbosch LEIJÍi --,: 2r75 schr. ric v. ,ili jn

ti i dw. IIC de raoo. '

,insda8 2O. januari 19.(,.(i. uur. zaal GaslaaD LEIIS - Dalco 6chr. i).lleintzberÍjen
:r .: .. ,I tij(lv. Aj íi6leven

,ieek 11 t/i, !? januari vrij.
Opste I l.ingcn zoals bekcnd. ..

rittentie voor LitrN§ 4 0cnioren!
rÀ.s. zondai on: ]!3_!!_!gI d9 uit6estelrls besprel(.in5- r:ret jullie leidcrr de SEiíU"
de hee.r J..loet en het beptuur. ríet is juliie irelani; daarbi;i aanlvezi6 te zi,jn.
dij afkculing r+ordt deze besprekind versclloven naar vol6cnde ríoek.

JJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ J JJJ J JJJJJ
*i** v,.rs tiyi ruNroiiu i.'.ror'lt Í$$l.i
$*J $,r,r;.r,r;.r.rJri JJ.;JrJJ JrJJ,r93 $$

,T JJJJJ JJJJ JJiiJJ,t;Ji,, JiJ

Zondagl 11 januari 1975
11.oo uur VeIo $ - ,LiIN§ ,3 .. Terri Noortiwel;.r , iilaterin6en
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Zaterdag 7?-7-797e rs ochtends Cor Íio1:penbrouwer - Greet.
,i :.., :;,t. : .rs.middags -: Hr..en lrrevr'. Canclifort - Frans - Anneke,

Zondag 18-1-1976 rs ochtcnds Tinus - Ilr. en .i ieÍr. vd. Hock. , ,:

., .': .'.s. niddags Franl( - :in V. Setnten - in v. ergenhenei;oulíqn -
.i '. í-..,;,,1. .. .. - 'r.. ilrie., . l

Hil;liiriilH:iH ili,-liliii:i;llllil;!íÈíiiuHHIili :

ËHàH l,"o."o"ma senioren lÏ§liíiii;iitttittttiitiiiÍHitiiititttii;iiiIi[iHIi



' j\':.-+,) "

Zqtqrdqg 10 januari 1976.
GDA 1
r{ockse ltoys 2
LrIrI§ 4
Tc rierve 2
Vios ri
Ldi.,tíi ?, ,i ,:,
Liti'ts 8
r..Steps S, .l- ,,J-C5 ',:'
L!i{É 11

"v1
VZ .: ili

, ." isabel Í;Iaíd
. v2.

..v1..,'
.', lilbardasfraat
, 'lJrassershade,

v3 ;t . .... .:. v3" -- ;.:"-..:
. . v1 . '

.-.i-

":vl . .i'-. .-..

. Sav. Lohrrrantr-aan
- Sav. Lohrriairlaau.;

Del ft

317 , ilrrtk.
n6ende

tirssen

14 
" 

Jí--r

14. 3J
14 . 3!,
13.i0
13,C0

uur LËI'JS 7 -
uur LIritS 2 -
uur luinoord 2 -
uuÉ L,:,1,15 5 -
uur LLIJS 6 -
uur 09i 3
uur DVC 2 '"
uur LgNS 9 -
uur LJI,IS 1O

uuf.i.,Ei'e i zaal.toernooi-

13.30
13.O0
13.O0
14. 30

9.OO
12.UCr
9.oo

12.CO
1-2 .Cí)
12:CC

12'
72'
'72
1i,
74

LrIiiS,.11 - Lr;i{15
Zio.i zaaltoernooi- Ljiljr)
LÈN5 11 - LEitÍ5
(:u j.ch 14 ,-. Lirl{6
inu i àk 15 'i- LJi.ts

..írsciifrI JvIil Gdit :
.s"hiifTclIlfil
Telefonisch vri

sev
A-klassers bí j
B,.en.,C-klaseers

In
XO.6C en , 11.,eir)_

/rfkouringeni.lle juniorcn moelc
afkeuringsli j6ten raadplc8cn.

nstëns 1(; t1a6en tevoreÍt- bij dhr. J. C , ilop, ' Dr . v. lio
jdadavond tusscn 18.O() en 18.4§.L.ur (uiteluitentl ,

dhr, ilecker ' tc I ; . 55. 94. ?? 
. 

' (LitNÍ, t t/n. 
.5.)bij,dhr. rí,liouiíeflhovcn tcI. 29.19;91 _(Li.,)NS,6't

nood6evallcn,kunnin r3c junioren noJ.op zàlerda6oi
uur.afbellén bij dht'. J.u:Hó'p tel. 94.4i,59 ,-..'

n 'Uij slechte 'weersdr,rèt antli lShetlen steeds' de
Ídto;1orrt."n" inforr,raties. rror,'ileu hiör'otici nidt

uur
uur
uur
uur
uur

oklaan
in dri

ln|'74
riióhd

verstrekt.

OpsteI Iin6qen:

Le ider I dhr . F,. Fl,umpnq

LENS À1 il.y. V.cIzen-
' IÍiGÍiE":L.'xo n i ns-ii
Leiqei: tihr. , H. Ëoet

A. do l(ok-J. dc li i Ister-P. Pèrreynril. v. d. Laern:-il. v.. l'[oort-
.' s,Gr.aven ci i jk- ;t. v. :iIc of, -P . Iiop-ó l.ilorst-J. Ilro chard.

.) -'' ii'

Liii\iS L2 Ji,iXtena-J.r.pperloo-G.3loks-J.btbrr6er-J.v
E.Landman-rl. v. Luxenbu16-il. l(ops-,li. i,,u l der'=ll . v..lli jn.
Leiàer : chr. .Í;li(eetman

. Gastc I-lt. li oÍrnan-J . Lausbcra-
'r,:.

LENS AJ F.v.lti jn-il.Guit-rt.tlocr:rskcrk-J.lloutschilt-tl.Jansen-J.rle iiàal-F;ii oute rs-
C. Li pman-.I. Tettero-lt. Sande16- J.'.tri j ngararde-i2. de i{roon-Th.v.'Voort. .

. LINS .14 L; v. ilaron-fflus t<.'nhour*er-il. ircperhar'rp-,.. v. d.I.i'eys-ï . rIc Uroot-.r),..v.d.iieulen
,.1-tiof l.lnX-l.ltoesinkjT.l'rins-H. ituyter-iJ. i". d;'ttye-i.v. d.ilellUi,tle I'lict. '.

Lcider: dhr. ii.Osse

LUNS iis F.liortet<aas-Il. ir. LceCcn-lÈ. v. d. Jo6aard;il. ilrubben-P. DirI Iaart-ll.2etz-
F . i: Ib Ia:F-li . Gordi jn-N. Groenqw,cGe n-il. Leyn-ri. v. Lulenrbu16-ll. v:. Dorrr-uur6-1,i. v. irueden
Lcidcr: dhr. I.3}ol(
LUliS.:6 i r'i I's;1.ip.ij . iieyn'c n-F.. Bour,ran-Éi . du Chat i n i er-P. Va lkenbuz'g-À
F. LcfTevel-d-;j. Frantzen-li. Noord.e Ioos-Th. v. Luxemburg-ii. van. Lóorr
Le,idci: , dhr.: Th. tloéina6cl1 . 

.r 
. . "

Donderdag, B januari na àe' trainin6 bèsprekinfii "

LLNit.?.' J...:Ricmen"C.v.rlàèli-rt..icrncls-,i.J.tei Laare- tl.J.lJrochard-jr."'J. tle
E]TEIEteeg!lti4.:ri;:-,íijnga.;rden:Lí.vïröiitin-ii.v.BaBgum-A.v.rl.vaIk-i?.Bort'.'
Leider: dhr. J.i,iculenan Sancnkor,rst 12.3u uur LIiNS

.Uvcrcauw-O.lluis

Jong-

',.
LENS 8 il . J . Houtman-C. v. ni j k-ii . i'Ianken-R. itaapho rst-F.I.!os-R; Dui ndam-'ltr. Kauderei-
ii. J. v.Viersen-i.rr. v.illeef -H.Hoppenbrouurer-Íl.iirkelens-ï.Iíing
Leider:dlrr.T.Baumansamenkon§t11.3UuurLjtrNS'.'

LENS I F.Yerbarendsc-J:v.kijzen-t;rr.d.ïol-lt.,ilblas-il-.v.ZonneveIà-S.l'eunisÀen-
.íi . itovers-J . r^ . i r ins-S . iirancr-'.y'. Lucassen-Th .llo ogeveen-J. Franken
Lcidor: Chr. v.d.'Jol ,.: .

-5-



L;it{S 10 L. v.índc l-J. C . Cu i s-J. Kok-R.IiIi j berg-l(. Sanders-Il. itovekar,rp-R. Raaphorst-
E.v. d.Linde-R.Driessen-J. Voge I-?. PIu8ge
Leider: dhr. .t.de lagter - i--."' " '':

LniNS 11-12-13-14.als bekond. i .

Leiders: LDNS
LENS
LEN§

, LIN§

11 dhr. r,.v.d. Stcen
12 dhr. R.iioefnage I
13 dhr. J.VogeI Sancnkolrst
14 dhr. C. v. d.iiulst Sanenkonst

11 .O0 uiir LEI{S
11 .CC uÈr Liil'lS

z,iAlv0irïil;LT0DRi{oor voort LLNS C 1 en C2.

0p zaterdag 10 januari nccmt LENS decl aau het zaalvoetbaltoqrnooi, georgani-
seerd Coor de HNV9, afd.:Uen ilaag. l.rit toernooi zal worden gchoudcn Ín een
van de hallen van dc veilin6 iíest land-No old, gelc'gcn aalr dq lJieuwe i/eg te
PoeIdijk. /àanvan 9.0O uur.

hui6en-R.Tjin r.s

Op het veld terechijnen de
gym- of basketba lschoencn t

. hct. vèivoer: per auto zal 6
Voorzien van trainingspak
Dit als praktische oplossi
veiIin6hal. Uit de elftail
spelers diqncn o
LIINS tean l: P.Sc

ra 8.OO uur
holtes-L.J
joc-F.itcns

iatcrdag lC januari
11.3C uqr GDS 1

10.45 uur GilS' 2 ..

spelers in'hun gebruikelijke tenue, echter net
inplaats van voetbalechoenen. riang;ezicn aIs regeI

ebeuren, wordt in onze kleedlokalen ongekleeC.
enjlof jas en shal{l vertrekt r,ton dan n::tri Poeldi jk..:-:
nB voor het besiaande garderobeirrob l ectrg.i.n d9 ' I ..- .

en C1 en C2 rrorden 3 tear,ts gevornd. iDe vtllgchtle
op het LigtlS terrcin aanwezig- te zijn;

annraat-R.lr.i che 1s-R. Groon'-tr. rr. d.lloek-J. v. rl.I,lieuwen
Leiderl dhr. i-.v. d.Stecn
Jruin-R. de iloer-R.i,overin[-F.rrekahanar-["l.l,leernran-
Chr. ll.iioefnagel

Vecnman-D.Iiönenran-lri.-r,eyn-1'. de Grqot-F.fgIenaurs-

LItrNS team 2: i'r. v. Ztrol-i', de
ii. v. Bag6um-ii.'f ouw Leider:
L:,N.S i.team .3: R. tsloks ( k) -!i.
I,t; itas-K. Odenkirchen Lcider: dhr. rS.§àndifort

Enkele wèken geleden heeft de JUI{L in
onder het motto van :rtrielk LENSIid r*i

1

In verband met dc wedotrijd C1-C2 oolt voetbalschoenen neeneÍ.len.

tle zí. n èch.t niet boos aIleen een boc.t e vendrieti

-en-Ieider r+orden, van- on6 1()e iuniorcnelfta.I?rl
"P.S: l.'lisschien hati U door ell 'diè clrukte r,ret de
aan te nelden???? Het kan rio6 cteeds! ! | ! ! ! ! ! !'

t..
rle L0tlsretue een oirröèp latcn plaatsen

I het nieurve jaàr eens 6ocd beginncn
rÍeI r+nt daclrt U? I{IililatlD I !rl !
feestda6en.geen tijd orir U "

JUi.U. .

anuari zal' rnoe$en

!
Terrein iiraenusrreg

. To rre i n,-ilr aertuswc I

Een bijzondei grote belangstelling bostalt er màirenteel'bii LËitlS olrr aan ee4
buitenlandse reis dael te nerneno Nu de airrrrrre ldin6sterr;l i j n is verstrekenr kun-
non wij vÀEtBtelle.nr dat 1121 i:orsbnen zich voor'deze reiTcrt hebben opBegeverrr
Zo gaat: re 'C7rCb cn P1 pl'us'teiders (42 personen) tiiden§ de Pinkst'erdiilgen

. naar dc l.roc2c1.'. '. 2n ,. LI)I{S .14 r 2-il.,elftal}en (++ pereonen) tiidens de i'a'aÀdageh' nhar
S Ieesrui.jk-tlo lstc in ..

'3e Het elftat van F.Flumanc (13 per'6onéó) §eAurenae 6'd:rg;en naàr'
,: ,, .het ilodenmeer.

.' 4e Eon 6roep'1.-kfàssers (15 pe::sonen) tildens de.Pinksterdatsel

voor ar u"'" ;ï::n:i"ï:"il;"il1:13po"t"i,,s een v*zock insctrié,ri ,oo' oorn
reizen een kontrakt op tc nakénl Naar wij ho;:en, zijn deze rcizen 4oti nict
volgeboèkt, 2odat dezà. reizen C<ior6""6 tcu""éii vi"ào;. iic ieollreuers dieneh

SUITENLTT.IIB§E irilIEEN'.

er rekening nede t.e.hcuden, dat fle. 1c betaline'eind
plaatsvinden.

}: IIG}L.P/i,iA PUPILLEN EH 1JI1],ÈIJN-.

FupilIen
7976.

- LENS 1' : larus 'à

-6-



i2.00 uur LENS - 3,
12 

" 
i;Ll uur LEI{S -4l

Lblí§-.5.vrij

.lOL;),ilN

- cDs 3 v-2
- GDS 4 V-3

(zie oveiigc' eiftaticn)

v-1
rj-z

Zaterdag lC j anuari
11 . fO uur LEIíS 1

,11. Oil uur LJi,l6 2
11.-*10 uur LLN§ 3

',,,L,NS U1 Ï.,],S.aarlooq-' ;v

1976 -

-Grs1
- GiJs à
-GD§3

,.Í iiCiilI JVïli Girl'l :

ïieiai'.Egffiïin.ton. 10 dBseÍi tovorcó ti5 ot'. Jic..iiops Pr;yir.lppkiaali i{7irtwt.' ... , ' 'r
r;^l-gl9gie,cE.y1ijóosavond tusesn l.9i9g e:l iei+o uur (*iteruit- 1r iB Èti,lepiige
g.-.zaiIcn bij dhr. Lri'.«rning !olr.QQ;17r4!r
l:r noodgevallen hunnen Cp pupillón en rrciitgri'tog oll iqtgírinsóé4tglig C$lg}lgiJitoI" 65 . 13 . 14 .klub6ebouv yrafien íeór. dhti l,rii(onlnqi 

;

ai.'jiTELLINGilN ". ''; ' '

i-;ïr-l,r-Ïilild. Lano-ld.valontin-it. tle Jon8-r1. v i d i -rloek-il i Corpa-ilr Groen-
i IC,àëiEi rctren-I). Iieernsherk-D. Dyke Ihof -L r v. iti j n-l:1 !roàlr ,

Leider: dhr. Han6 Eoun §amonkomot 1ti.45 uur LIINS

.L.1irí5 P2 T.i(aff a-8. Perrro yn-it, de i(roonr fl.ll ouryg l iEg=Ra iiapis:'V. Ve.qnnqn=rl. V e rl3lloff
Iri. v..hd:'ichcm-1. v.itlaron-lj . iJoc Ihouwer=C, Jèi6,rqar1e-C. Hoef nagc I
Lelder.: dhr..tiart.in tlcuvor iiamenkonst 1Q'.00 .uur LiÈ.Ng .. .., :

L,Nfrlq ,ii.IliemcI-Ii.l)jojooctomo- 
" 
l,i. rion.ll. ile U iítor:-Iii Schobbe-l.li v, d. JggSaqI,iÈ ,.

i) . :, ric6scn-J ; v. .. aijecÍ{-l!.v. Li j I:.I,i. v'r d; ri'aI Icn=ri ri,iadF;ri llrrankgS:Jqy; iip }-z9l
Lcir]ertlhr;',FransLieseidànp-suÀo,ikó',eà.r133cgu|,}ENg,,

, !- '!-.. ,

LIr,r\9. 14 ir.liattcns-It. Soebdrta-il. Verboom-,Ii. JI igkdhdaal=He líorv ing-=M.r Poot-Plir.i+.9
Ir. irss-L:nbcr8-0, V. $antcn-lÍ . dock-d. u, itccutvi jk-J 

r ríoIf f -A; y. Gorp-
LeiCe.r Chr.'iàn v. Gastel Samehironbt f:1.i'3t] riup L-.EN§ '

'.,:,.
LiliNC i)5 vrijl.! ! ! i.l.v}Vcen zie i(31 0:Jager zíe tiiS 

;.. .,' }

. Te I zen -il; !.'armenhoven-l,l.ientze-ii. Eau lbe rg-li.liuiper-
E.;inrrner laan-J . i{u lsher-J. 'Jassernan.-E.lto os-L. T j in íoj oe'
Leider dhr;. Tón .'sGravenrii'jk sanenlior st íUrlíO uur lilitls
Li.Ng ,2 G. Verhaer..ll. v.Lcoirucn-;r. illaus-Ji v; ilcttcr-i. itierrcn-J, v. d.Spieg;'eI-
Í]e6iëf:§--+.-.il.iieyr1en-ir. v. ri .,roGaarclt-l i . cle IÍaac-1,1t I(oel ehi I
Leirler'àËr'. ?etor v. Ilijn, SanenkomsÍ, 1.0.'ö,J' uur LEIIS. ." i. . . . , .

L,!NÍi i'i3 í; !ian-l'l. i,;o i Ier:ran jJ 
. v;;Jal I egoo i en=i:.l,'rankeh..i,1! Lehtze =Jli lJeftke.itil; dcli'aÈ

:D. 'r..d.r ri erve+it; Vreesr*i jk .-Il i S !ate= J. v, Vgen;:i i {qgef .."' ;i
Leicex dhr. GérarC iiloks $anerikoíe! 10.r3o uuf LDiiS: j '' "'. '., ':

voi:,ovIc i I JG,,,: EiitiT!) §I/.iii)xllLIJíT. : -..
LirNS À1 . 7C-7?. " ,"[,HC., 16- 16'
È.onster , 9-!4
cij4 ' , ic- r+ -

I sGravenz- SV-10-11 . '
i)iio : '10- I .,
Den 'Iióorn f.C- e :
LaakÈ-w. LO-' 7' "''
Htlsit , ' '' 10- 6 ''
lu-;.hLorà r';fi-s ,,''. :

Cclerità's 19- 3'
.Í..,EI\'g 4'' 1C:18'-'
Devj o , 9-15
sv 35 77-L4
i.,h alr!*, . 70- 72 ' I

Ouinoord 10-1C

Lot'ts 2 9-t?rli6ïË8" . 10-15
Lvhp s:ïà '.
t egnavenz Sv10-11 '''
ir)en i'Ioorn . 9- 10, .tscravbnz 8-
l,laaldt{i jk B-
i,laaBdl jk ?-
llockse Doy610-
lTest} p. 10-

'iII,isiI ' 10=
Dib ilaghe '9--
VrerlenburchlO-
HtsS 9-

kKs\4.i
LI,NS 3

1í- 10

..t1-77"
7,1J74

. tL.14,' . 10-13
. 11- 13 

,

' 
"!yra
A^DO

, GDs
Gr. ii. II.vvP 

,,,

R!jswijk
- FrK Vy
vdlö '

7
7
,5

I

6
§
'4

7
6
4
2

-z-

1T:
10-
."11-

,7!-



li,is
TI! Í ervc
LDNS 5
VUC
Vrcdenburc
Cronvliet
;;iL
\rUD

Ii'Ianingors
Triomph

rri;0
itijsr'rijh
vuc
DIIC
ILionster
DIII,
Vi!LO
riestlanclia
Vi os.
í..uick.
itvc
'L!)t{s e ;1

OLJ
0ona
Ilt,icti

'vios
hUO
LiiHs 7

1Ll- 18
11- 15
10- 13
1C- 13

17-20
10- 18
10- 1+
10-14 ',

10-13'
11- 10

Croravliet
ill.i?
0r . ^.r1auy

1U-18
9-16

10- 11
1U-ii1
11-11
11:10
11- B
77-. 7.

10- 0
i 1- 6

h 1C- 11
8-9

1u- I
9-?

10- 3
1i)- 1

!!- ..7
11-1 6
11- .6.

9-5

., 9.r..5-' Gr.JrÍÍ.,'rlac
,- 8j 4,. JiC

1.-22 ? . . Liiits 10

i,,;Í

'..: :::, t."r ;t i

llie iiaghe
Loosduinen
iriièk::''
,VC
I(ranenburg
SCii
GDr'. - 1C-6
Quick Steps 1O- 5
svfl LO- .'t

LElt§ ,8 . .. ._.xo-, I

. 10- i.I
: r.i,r- 1. j .Àijo ., 10-18 .qrÀ, i

iiuli q- 1ii , ' Sd.À
IlC6 ,1O-13 , ,i,i }helnrue.
r3uick, §tefs 1Q-11... Lyra i,.

íJ-20
1('- 16
'9r 13
e-71

10- 11

10- 19r .'

gj 13
10-11 , .

SVGiJ
LEI{I] 9
E6iËauï.ien

10- Mi,
70- ? JV§

9- 1 l4arathon

B-?
7-6
B-6
q-,5

.a: *
7li ,-. 4
G- 3

GirÍi
SEP

. BTC

vooï 'onkelè rvekcnltreb ih',ecn*waar rofgecr.icht. ingezogrien. -Irroza- nogr,rt l,ren dat
ook wel, over"óns Zaa I voet,bal taaril in vcrbanfl 1oct. onzc gvgiwirrninl; op'koplírper-rr.li jswi jtl[ ondcr het pccutionieti: trJc Ëode ïruirr. Dat. stuk is zekèr' zóek- . 

. '

Scnaakt.-of hoe -dan. .opkr qaar tlc oiir,rerliiug in het outlejaarsnunir.ter'is'àus
onsegrondr naar niet crg redactou r" ''w'ant wii valren daàr heus geeà buir ga-4,
want rle grond onder ons is hàrdei! liat er'niet ïaecr ËeHoverrs óver dit erite.
i;ezelschap wordt Iosi;e late:r is toch bhze' iaak, lrànt vai senior.;rr eiir r tll,ee
en í:rie wordcn toch ook gunn opEï6-ÍTfr3-.n-I6f]nanetr. beku'ndgehràakt? .Ik weet
niet eens waar dic cn Cic.'pcrsoon Ïn epeeit! lo heb ik 66;6 kiIohretèrs,tcgen.
ae r'rinC ih 6ef ibtst or een 'rieperll-rl elfial..te .zien en lqen ift daar aenkwarí
stonrl.en er allemaal anrieren in, r:ri,j niet rcc;icn.,i)an.naar naar.C.1, clat.. ,'
staat er wel in. iraar bi j ons is .hdt net .zol hoor:.. Je raoèt 5,e tegenstarrtle4 ' l
alti jd rv-eten.tg ,Yem.rs6en, Qgs nooit -tevccl schrijven, o nee. Ue zi jn ;' '

ware har,rpi oenc.ndo«lcrs ; iJaar de andcrd zcstarfcn zeer bdducht voor -.i jn.lloe_.,
dat 6er.ccht wordt opi3etiiend dn uit rvelÉ . r jceptenb c!et{, 'is aun onse kok ,yoor- 

,

behcurlen! ! !.lZo hobbelen r+i j ovcral ,i.,o"'dó" ' en he'rr nóg d nt deËï-;;;;-cle r.; . .

gà;cf fig'dte 'bat' is ook. .irri n:sr'1a5,.. 6. januari rrDriekonÍn6e1rr.6oet ik rtokkeir,
rnaar dan viert het h"f: 9u"1.1-_fee,st, dus waÉIrcts;wÍj nie_t he? pan 6aaii-líi-j-..
naar oportnal overbosch ltàr'iahöeve, xrrerrten bij onrlergetekendg' aan , te vra6ói..
Nu iets ovcr afgelopc ^ dinsclar; 3J decenber. , ve nochten aerutreden tc1;cri
de Ja6ers. Uen zeer oude club ook zot n karrerj,Èga! net ..aspira,ties!, §u, ze zijn
van een koude, kerrnis thuisgekoÍien en wetcn wa.t L-:]Ns iÉ, 'r,rèf, 0-1 kre'ljblÍzë- '.

1.oor (:e broch,.. tlie o1iebrTllen. iiierna w-errl on6 ilo6 s;evn:a6tl of we er no6 e€n
rr'cdstrijd aan rtrilde bre i.-eir ëri rÍ(.lI voor de 'rilalle ,lekerD en die hebben we,,
ook nog even cnilassant oregeqé-t in cen. -hiitrkcnrle ovcrÈinning cn'wel te1;{cn - ,

1'anuvoma en we.l met 6-2. U ziet het , rrc lr.rpen niet óvcral nee tc kool,), nirar
dit mocht U toch r+el even. ltetcn. fict inoàiste van dit allce' ià dat.elÈe' '
speler een doelpunt op zi jn''naaar hccfï leUrach!, ifot "ij ir-ao:gutrl,t i13u -,

ómst arrc i ghcdcn. brocht oi'r Íje'Jn na.nen tc. _hoevcir .noentin i en rraarcjm zour[on rye' .

clat eigenrijk {an (ie dírkcn gaan schrccuxrerr Hant voor 'ns is diit de ÍlooilBe;,..
woonste zaak' vaq de r'rcrcld!! ! uit is rtan .uat rvc'krrijt,uirdcrr éir riisschicn
is er no;; ienand di<: he t uit een an<lcre hoeh vr'I bescirri jven; ïan 6ar,t hi.;j.
zijn gang rnaar. Ik stop er nce, andcrs Ho:.dt het tc laul;, aI li'eii ih ho6i vecl
r"lecr.olj tni jn rovero 

._, IÍoo1;achtènd, dc c oàch , verzorgcr.r.
trainer, ourlsíà.en vfà66cnist'Frans F"l,ur.rans,
alias rrl.ic ilorlc'Truitr - :

iicactie v.d..rcclaktie:Ga nooit naaet je-schoenen r<jpen trrs je è-ens een keertje
uoet te winnen. _g_ _:-.
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'.Zoëven r'rordt mi3 peí telef oon -gèrireld dat Jan 'van Tenrooy wetleror,r in c.en zieken
..hui's moest worden op6cnrinen. I{èt is betei ilatiwe niCt bezoek nog Íraar cYen

.idill van ,ri jn r+ist eiithousiast te 'vertËIlen clat het r:ret hem ailcoaal'prim:r
., 8aqt. ,.rat wq9 èen'prettig gehoort
, Íia zoon iioiald vernam ik àat vàrler rlergenhenè6ouwen no6 in afwachtinÉ is van

, yerder onderzockl Hij Iigt o:r kar,rei 2OU van trei .lettrt etrer,rài ekènhu is. Dat is
dus r*óI even Ecduld oefenen! ötcrkte! :

In het :ioalc i(ruiè Sickcnhuis nroest Ton Is-Cravenclijk ecir arr,roperatie.onder-
- 6Íranr If ontmoette hcn intusoen in blakerrile r+eistand ofschoon nèt ale'artí in-
..verband als tgescliour.ror bij ons.biIjant. -'
. Ën, dan nog ilonaid van Ja6gum! iriö 'Àeeft last van ameritlelen en laat ze tlus ver-
- wijtleren. !{o9r al onze ziehèni 5ètörschapt . j .

, P.Juffermans.

q n.r1rrnil r r.).) q 2 rnr rn 9 cr 2 q c., c nn r g 0 r t)9.».» 2n i.» o i rq., o., o q., r»r.)

- lre À-Junioren van LirN§ heel 6oeri kunnen voettelten. i-l'it btijkt'-;.I. 'ryel uit
de standen. LLI{S A1, ttz en A4 bovenaan, JtJ o;) de tneede p}aatB en ris or) (le

' derde plaats. .':

- lheo ioone en liarjo i;lolters zich - zoalc dat heet - ià tle 'echt'villbn ver-
., bindcn. iiit feestelijk 6ebcuren moet plaatsvinden op vri jtlalg 6 febíirari a.s.
.. lJadat om half 3 het huwelij!i is I'vlst1;c f elidrt 'in e boelcelr van,het: stadhuis
,. yan riaterin6en, wordt het on'3 uur:kerkeli'jk in6cze6end in de,kerk vr.n

§t.Jan de iioper, He'rcnstí-aàt te i.;ateringcn. Van hàl.f zies tot'hrrlf .zev€n kan.mcn 
hqt ËclukkiBc pcar fcÍiiitéron in"het Paro chi eziralt j e St.Joseph, ltr.

,,S chaepmanstrao.t" in r.rateringcn. .' ' .. " '.' ' .i
- Oqze jóu4í1traÍner'ïh.tiöefna6el'volgerid jaar van plan i& ori scnioren te gaan

t4aine4,, Iíij laat z'.n baàrd al 6iocien.
- iic vodtËàl-Iende hcren van riDe l{ödc frui" lrct 3-7 hebberi verloren. .Dat krijg, ," a,j'H da4 na zo'n stukje ho o6noè dSwaanzin in de i,EllSrcVue. ' I

- U gegroet wórdt door , .r..'' -'

i . tyÈi"rlicilïs.

=== Ilet lukt maar niet orir onàel ].cden goetle voorlichting te geven
richtingen van ons enigc zaalvoctbaltean. VoIBenÉ SIIi heeft hct

... toam 4,.wehstriiden.gewonneh eri 6, punten; vo.rtl,g.ld rrUe liocle Truirl

over. de vcr-
ztaLvoetbal-
(Frir.rrs Flunans

-1-



heeft-het tean rqqentcrijk.tvree.ovenrirrnirrgen gctrockt. ílet fijnc rrcten wc er
',...-. desendanks no6 nibt vah;iàls. ondà zaal jdn8-Èn6 nu ook ;eens' l§'-kö'iirpe t i t i'ërítshrltvillen verrneldenr dan kunnen we er niàsciricn achter kor,ren of ilc' vol6elin6c.n

van de itode ïrui intuss.en..ook 4g::4._o_4S:,-LlAq!garn _ hebbon 1..9ye.rgu:èraricn--=;Jöïiti'-;ööiiiöiiiïnÀ §àËflrorenj'là Ëóààrà.rlu6 r.r1 à" "i,rriÀptn$en van ons
eerste erf tel door .-on7'1 eigen versraEsevei eu die' van ae ur,e61sà .4pg'bradcn' Idöíï'hiöï"erti j<l''giaràt t,-'tJ ,.v,:;i,luciiT5ïsi 6nare r,'rcre dat vori6e wèe k a|. . rio vr.rnd
onze ei5en versla6gevcr het eerste eIftal teg'en i;'iihelr,ràs uitstekcritl. Le vcr:
slaggevors van tle da;;bltricn von:len dc netlstrÍjC niet zo bersJ. ,lJ.e- 

e rrp!óiters'oleken na deze lredstri jd zeo.r kcntcnt. r)u!, is. 15e1eip^{ epze eiggn versla115;cver
en de eupportors gcri jk' tc 5evcn. . iiet verschir. ià, u'ö.ooràe r in,; 

- i i.,t ir"i, *.ri"-schijnrijh in het soort bril vaardoor nen zo!n ueaspr.i;a bckijkt. Èn'y1t zarhet ons tlèn cen zo16 zijn als neutralc 'uu i teàstaàn dö"s 
- 
eun i*eistrijrt'van onsecrste rninder goad vinden, tcrrrijl lre zcrf r,ret het grootste gerr,ro6ó,, naar.. dicwedstrijd hebbcn sta;rn kijkcn. .

=--= ie ncvcnalit ivi te i tcn van onzc Juniorcrr i..oLlnisEie zijn hoogst ói».tel'kuli jk.
JuI(o -sekret aris Jan ,'!op rijkt zích tc ontpoppen als een iyaàrrlóvo.rrt firiaui-
hou.ler van de lluro §portrin6. i'iaar lier'st 144 junioren worrleu naar hct 6uiten-Iand gezonden. En POL naar r]enken rlat onze junioren een hclcel.hebbcn aan vé.r-ql,.,rle:Éitl'/ed§trijdcn,.. .
=== Flauw hcor'. lJu is i'L- 6civon8en or.r rrederoia een verhaal to sclrrijve:r r.rct
een urot orrfrisse onde{poon. :.,ant na. zÍjn pubrik.c.tie voril;e wcek oyci rlie..6ne' ' cerit' in. libtiir_cchter..pissoir,val'hc.t hcienioilet, ,die er.'II ,ruir,r een halfja{i; iniigt, Ïàrst Éet hu van de cent;. in zower het recrrter. ars hes rinkerpi.ssgir. Dg].. was. beslist niet .:1c bedqeling. ,Iie..misschien denkt clat hct. rygr_peh'van ceiitbn in dc ícnsetijko piséoirs 6eruk.bren5t, r:roet pol teleurgterlenEr wordt 6een. tzedstrijd 

'réór doo§. gcvonne,,. uoË ae pri;" uit í,otto of ?otoàit'er :"i,t. linliin. Iict cni6e resiriaz.t is 11:t door uïo c".rt.',,.dc. vercni{iÍnr,.
oi) kost.,n wordt 6ej..agd. ?.o'n pissoir kan naÍ.reli jk vorstopt raken. irn 1ct isook.hooggt g+bchgorrijrr te6cnover aegenen die bèlact zijn net. het schoou-.,.
houdcn van hct klubr:ebourir.

,;;1^íi"1 is PuL'b;i;;àii.r-a"t hct ar.neantlerr stir is.rontl au "pà,r"u"u .',,,r., !8N9. N?9?! ?il "91 lg9r poehó hun àt,ti.,tt"itun ,rr,.u, 13"*t.,rt ioor of.zic.je' '" 2e hei.rt'dli jkè meei.' Oiàc sponsoro zulien c.Ens.ríat *eer uandacht rogten .be.-; -steden aan hun cigen pub!.ic relatiààs. Dn 'rsat '6én van hcn vorig3c week rniti,.ktc,is natuurlijk hclcntaal'tc riol. Iiii niste de wedstrijd tc6en iiiÏlreLrus ondqt
..,,.hij dacht dat het wer.af6ekeur'.rr zo.,zijn. uuze sponÀorë.nocten z, rt geolior!1' 'dord rióidcn. ' '

-== i)it vas ij0i, goeidcncli:5.
.i. i,r; .i,. . ,..r ' i

-: ,+ . .l
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i .! :..' '+1 rk .ka1. y.:er ,gu",Ypt srapcn.' ,.vr.'.Écirï5 .was arrecn.li*ar n,,n lict.vcrrrqizcn. .rijwoont óu oók 'ar in Zoetcrnesr. !rij brceri. r.ra.ndàiiavond nog qen bcctje duf te
. zi jn,va.n ,r1i q1t diouiucn eic.' ii.5 Ë"qit-rr i ".".ïiir i"iiïr-,iï ir,.ro,,, 

'er,nír.Nadat crondèrdèBo chtqn d de LiiHsrevuc in nijn buo greed wcrrl ,er sner .ecn btikirl'geddipen dm te :zien hdc ónzc nieuwe tvl.,irto 
-nËi-..",I-,àr*"rr.'pht 

hatt.
Nou prina hoor. rirleen heb.ir"., rnijn herc hir,is ovar.hoop, 6eti,,aï0. rrrle.ioude' traóieri étuk. vooË stuk bekeken oi er. nisschiLn een lÈtisrevue tussq, rag-. rrl}e
t<ast9,1 Ie.9r;E9h+elcl r Oolr ,rlaar ni ets.' . H,qr.ri,rer' 24 ryas en,frf orf 

-"ouf<. 
To.t ik ecrrsrn flirJn a8encta 6ing ki.jlien on ja.hoorr..(la r zag ik tie oirlossin1,. .lrV-rtEUil,i$was kennc'lijk nraanr/.igavo.è zo cuf, dat''hij rriei meer ,riÀt oot àp 2J. hct gc-tal 24 volgt. !'oei !.

++ Jos en §onla Jagör *idi"r, op lriekoninllen 12 r/z jaar l4etrouwrr. -Íj rrachtc,dat nienand dat in de gaten zou hcbbcn. r,,ct tlan hebicn ,íj trut r,ris gr:[rad.Een mooi broenstuk nancns hct Jestuur r*erd ,.ie tla6 airn iruio t,oro"6,tl ais/ gerul(wens bii ceregenheicl 'van <tir; heu$elijke feit nraitr ook uun t uotj"'',,i.dank voor hct vere werlr, rlat zi j beiden ,ó rorrge ti jd vocii Lïl.rs 'he;'uÉè[ j;cdaan.
.,.0oF IÍl.lr, harteli jtre- 5elgk*e.sen yqot .qit hopsrèn.'orriidspaar, .l is h.rt d'n
lÏïtrà"Íl;r.ii'lezo.liict 

"ine. van.tlö. 1;inpurstqp. I.ruvius ,,""r. .";:.;;-,r.";' roet'in'tLàÈ et;; 6eàtrooi<i. i:atc.ràag' iraà trrreen junioren 1 binnen de rijnen



ilreda, aIs juniorenleider in ;iottertiam.
Natuurlijk is er ecn 6rote groo:: zoale
dic zo. nraar'verdwijnen zondcr spoór nar

in hun hoofd op tlat, hun lidin;rotsc,hap -o

3235 ' .:.
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In de LUliUrL'vuc vèn 1J novenbcr vraagt op' bla6zijde'll cen zekere
POL waar ric 25CC LDNScrs gebleven zijn, <!ie hij overhoudt' n:rrlàt hij àe
rrpahttegrr 7OC huicli6e leden hceft ar-getrokken van de 3235 zoals die in lret.
recentelijh geschapen Iedenre6ister staan genoteerrl. itren be6r'ijpelijkc v'raà9.
Zonder zulks als zodani6 t.: bedoelen -ik rrist nanéIijl( nog'niet dht rlie vrtrag
zou konen- had ik op boven;enoer,lde datur.r er aI een antwoonl op BL't;cvcn in ecll
voor de iENSrevue bedàeid írtiheI, zeer passend Ín de novembermaand! in welk
schri jveu ik aandacht vroc6 voor de zecr. uelen, Ílic zotr.Is dat hect ons .ont-..-.
vàIlen'zijn mali'ioch btijvend bij ons bàtror,:n ols ouze vriendcri en viiInàin-
nen uj.t LÉI{Sr uerlcden. 3Ii jkbaaq."hgef t de iledaktie Been kens kun.nen .yi1lqg"het tbëh tè dlaÀtèet;'nissóhicn dobr overvloed vap copy. Dat rroge'-èomd te=be-
trcuren zijnl maar het risj.co 

"oàt óon aiitil<elschrijvór ncr:ren. ik .rco,l het dc
iedaktie helemaal niet"krialijk. I{u echter wil ik er vrel op atten<Ieren dat het
een groot aantal betrcft. ben andero grocp dic nÍet Íj;eor op de gewonc lcden-r.
Ii js.t voorkqnrt zijn zij diè na bcëindil3inl; varr hun aktiöve ïóöttra i f eisti; ii ...
verzöchtc-n'te ivorclcn ópgcnomen in dc rijon van de donatcurs. iJcer andcion heb-
bcn dc vaderlandse bodem verlatcn zonder contact te houden cn vcrb I i j vcn 

-.--.iJl..,-._3eI13ië, Llrazilië, iiustraliö, Caíada1 ?uid-rrfrika of no5; qrgens,arrriers ter
wereld, vraer zij. misschicn alleen nog ma(rr droilen r;an Lijli$. iiión,.etrkcIe ondcr:I.
lioualt hdt cdritàct wcl. Uaai ziSn er ook.dic .<le vlucht naar hogere voetbal-
sferen hebbcn wetcn tc volbrengen" Onder invloed van ryie of wat ook verruilden
sonmigc LÈNSe4o h<:t blauw en wit voor andere kleurcn. Je.liunt ,ze,vidden ,als ,

spclcr in íimburgl of als voorzÍtter in uode6ra.ven, een dito ontler de rotil van
6eu'f naar c:en paar voo"rl:celden.. _

iedere club van lÍelke a:rrd öoh -

Ieten. idisschien kul,rt het nic.t eens
rradat zij de voc tbai schoericn airh.

de wilgen h,ingen- op ho6c prije zou rTordon gcstelC.' Ue vra:r6 vau POL lijht_.me
net bovenstaande misschien nict vol1ctli6, rnaar toch lrel cnigen,ratc' bcantyorird
te lzi jn; ilbhter: wil i& cr aan toevoel3eti, tlat ik de' afr.ie'zigheid van 66n be-'
paaldei grocp,-hopelijk slc.chts cen 6roepje- als eèn spijti6 giiris ondcrga:
dat zijn fie5enen dic zièh àI of niet tcrebht hebberl gedistanti'éerd uit eeri'
ScYQeIri/an. onvrede, omdat 2ij zich" vor:Ien verongelijkt, teleuqgesteld, tekort-
6edaun.'.iin het ligt voor. Cc ha-n<l Cat zo iets in vijÍenvijftig juren ook wel
cens ' zÍch. zaI hebben voorg;cdaan., Ilat is rrrel jannci.

i I :..-.. :.. '. : p.Juffermarrè

IK
bij
tc
ok

.., ' '',,..,
in cen vriend§chàppclijke rvddstr:i jd teger,r Lyra. ,Uiteraard 2-0 winst. Zondag
alleen LENí 3 tegen HÈS 3, net veel oude kharren uit he,t.verr:e verleden. Naar
mi jn mening stelàe Li,ii§ ecn vcrkeeïCa taktiek íegenover ilezé ïu,ró ljiorie.- t.tót
,snelhei.d.zou cen overrrinnin6 zelier tot de rrrr.r6el i'jkhe tlen hebbe'rn behoord. I'lu -

.bleef .het, 1-1. iJeste man in hot'veld ,vond ik Jo.s Van riijn, die weer a.Ls vain-
ouds met zijn bckcndc rushes vernarin6 in de H35 gclèrieren iriricht.
++, Iiuiteh zijn van dic ve:'leidelijkc dingcn. iat.zegeh uij in ilvijndrechtJ llxar
nu btijkt. ook hct nicunc huisjc.van Ohc llico het doclrvit van vandalel tc z'ijn
gelvecst.,l,onda5rnorgenIagcreenrri'it.aarr.digge1en.

., ++ Latqn..rvij nret zijn' allen evon een.afsprauk r,raken. Laten ni;1r:irtit Jestuur'
niet.cle. Bele6-enhcid geven om binnenl<o-it rJLier' èens een wanbetalc'rslijst te ' .

plaatËen.:- lleeft U Utr contributie tl.m J1 tiecerrrbcr aI bu'taaltl? ijo j,a, tlàn is '

allcs..gceci. in hit anricre, geval raa(i.'rik U aun clit nog' evcn snèI t"i' dbcn err
girr:cr dan gelijk tle contributie. vcjor.hut Iopericl kvartaal. :iij voorÉaiil ttaïk..

l;
" §IIt. ,
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Pio(raààa §önidrcn zondaI 18 j anriejii 1976 .

FapenCr:echt
tPoctdu.iven '2
LIINS 3 :

Lirf'J§ /,t '

iti(]trvv 3 '
L.,lJs 6
(rancnburg 5
,LJN,S E.

L]'N-S 9
Flailingors. 5

' LIrNíi 11
0oievaars 5

- L.ri{S 1 ' ?eri Industrievreg r lfapendre cht
- Liri.is 2 .. , 'f err l,lonstersewe8 " . .

- vcs 3 vL G7 L1/3
-, livï . 3 . vl G7 L)/t! ..i.'
- LirliS 5 Terr Ileuvel , iieuvelÈeg
- 'iit rlaur/ 5 Y2 Gi L7/3. t,

-. L.:iilS '/ Terr r(ijkduinsestr.
- Lael<kryanti er 7 1l?. C7 L2/+ ..

- rrippoklar 5 V3 GZ L1/3 '
- Lirli,S 10 ?err Sctrirapr+e6, iii jsHi jk
- .H; j 11 .t ',J7 G2 L7/3
.- LLIIS 12 ïerr Zuiricrpark 2e 6edeelte
- Lili{s 13 VIiIJ

14.5q
..i0. oo
14. OU

12.CQ
11. CO.

10.cc
12 .00

12.xO
10 .0c
14 .0C
15.00

uur
.u ur
u ur.
uur
uur
uur
.uur
uur
uur,
uur
uur
uur

P . i. l.ieeder
.ír.ri.li.íarrlert
It.iiuiper
-Pl.l. Ilabernehl
jiÈ . iraak
JC de Geus
LC . v. Ve lzen
Jií. den ilulk
Fi,. iloek
I,l . Goedlrart
J . i'lu6;ge

Sar,renkonst.

LENS
LI,NS
Liit'ls
Voor

L
. . ,! 

1

5.'' 13.00 uur El.ubgebotiirr ' . L-llS 12.. 14.O0 uur iilu'o6ebourl
? r7,OA uur iilubgebouw
.10 9.UO uur l{Iub6cirouw .

rie.thuisyeilstrijdcn, l/2 uur yoor, de vetlstrijd. l

, UitslaBan.
ZaaIvo.etb.aI:

tr.ii) D

L;il,ls - íi | 75 3-? . .

LiJi'IS 3 1-1, andere

!!!qchr i j ven: Vrijdagavond 18.45

Gb'stc I I in.?cn:

l:tteítië'LLi{§ 4' senioren

als de vorige lroclt rnet dezelfde irijzigingcn
ts.Fianscn': LLll$ 5 C.scÈcnkel - Ldt{ö B F.tic
'I' , v . ri. i,iter:n - LDNS 11 H. i{oppunbr( uwcrs.

i*c rtstri j tlen af 6el<euitt.

19.30 riui. bij cthi. J.v.,iaiber,r tcl. oij.65.11

n.l.:
l(icyn-

naiir LilïlS 4
LUTJS 9

,'1,.§.. zondag 11.GO

ZI-.LVO1!TJr-L. '
Deze weck vrijl ! !f l ! ! ! ! !

irinerlag 20' jpnuali 1970 19.GO uur ZaoI Gaslaan l,iil{§
gen ?i jdw. íJ.i/ig:Ièr e:r :

. ;Í .

i)alco Schr.P.Íicintzbcr-

uur' dc uitgestelde bcsirrdlling net rjcstu ur'-Selio- traiircr.

iÍ oensdàg 21 janu&ri Íi i"cnrls chappeli j lr

LiiNS 1 naar Fril-i:llJDrtEClIT.

20 . C0 uur LlilJ§i {-,f.yttpia (Couda)

. Herxcs
Fapendrecht
Neptunus.
pouda ,, ._

ilOv . ., .

i/ilhclnqs
Dl .lrsart .

...EiiuH .:.:.
coÀi, - .

Hion
LI'NS
lwi jndrecht
DHS
DiiL

7+-.27 ,;
,7§:,29 ,
lti-77 ... -

-1I-ro.''
.. 13.- 14 :.

.,7'r-14
'i 75-14 .

,. 13- 13
. - 13-13 ..: .

13-77
, 13-11 l

r!i-77
í4- I
14- I

Van het toch aI rrraB'cre progranma va afgeloperr zondag
gin6 slechts de wedstrijd iJlauw Zwart - i)a1:cntlrecht *

doop. Uitslag 0-1. tiicrr,ree bIi jf t rJIaur't iiwart eerr
hanciidaat voor ccn van de ondL'rste l)Iaat6en. Papcndrccht
is zonrl45 de t.egcnstantlez' van Li:,lI§. Ue thuisr{e(lÀtri jtl
eindigde desiijds in een gclijkcpel. (iczien de uit-
§tekcnde prestatie van LillJS in. de wedstrijd tegen
i,ÍiLh--liius ie.dc uiÍsla6 van deze rye«lstri jd. beslist niet
voorspelbaor:. Papendrect'rt is kennelijli rrcl over. de
inoinhing heen. Haar hetzelfrie knn 6czegd wordcn van
.LUFIS. Àndere wedstrijdeir zijn: IIion - rrHL; lJwijndrecht-
Gouda ; i13UÍi - iriiS ; Xerxes - CUirL; Iicpturrus - IIOV
en ilÍlhelnus - J1auw Zvart.
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Ljlil'lS 2 rrzaktrr naar dcrdc pIac,ts.
In de rce. 3e kla.6 C, vèn -r]e ii. jï , V
iïeatlaíd, won iiestlandia 3 Í:ct S-
nu zrh (Bcdeeldei trveoÍle. plla.ts. n
§aet h€t tveede.c--. bezoelc bij d-e
twce pu.nten inlopcn op. Icider I/UC

is:de derby tussen Nae.lilrr,ij$ en ,l

Liirs 's rrà;It r''iiunt r+ór bii'lliS 3

.8., ginlg slecirts 1 r.reCstrijd rloor. ïí irct
1 van ilrV.C.4. Loor.tlit rgsultaat hecfí Lutls2
oetrcn af star:n aan cle l/cst l i'.ntlers. lJorrdtrg. -

i'o§trluivqn 2. i..ii j eon ovci'vinninG kan LLUS 2
. Dc i,incruins zijn n..I. vrij. Iu ilai:Irlvijk
cstlan.dia 3. í

i.

'ítbeds vorige iseek'schreef ik U aI dat het derie
op rirlS 3. En zie aldus 6eschiedde. Flet 1-1 hield

N,i,,: Irv.m. het geringe
in.tlo stanrl - hebben wij
weer te plaatsen...

6én punt rnoest kunnon'buhalcn
LnlJíi rrJraef 0tandrr.

f ff f ffffffffffffff ffffffifffff.ff-ffff
.à '

Cor líopponbrouwer'en Gr:eet '

lir.. en 'l.ievr . $'airdi{ort , . Ii'rans en lirrneke

Iíoplopcr Vrcdenburch 2 rrrcn r:et O-2 ven'Schcvcningen2. lLrnrlag ontvan6t het
derde rrbuurnanrt VC§ 3 cn r,roct onn in striàt- zijï- óri Èèi'O-c puntcn irr huis tc.
houdeh.. fntcressàntc rrcdstrijden in de re6. 3è klar; D'zijn'.o.a.t Vorburchr 6ir-1i-
Hiiti 3; VieCdiiburch: 2 - ilillc5crsior6 2 ön VIOS. 2 - tichiobioeh 2.

: '. :rr' ' Àvlt(ilc.iTs. . .. -

aantai wedstrijden - en daardoori [4een veranderin[en
deze Ucek Been stunden. Volgende r.reok hopen rrij ze

De rtedaktie.

ffIIf
ff

ftf{
f ffffffffffff fffffff fff ff f ffff

iÍIE §Tr:.. T Efl llcliïUit iiE )/.ii
fffffffffff ffffffff ff ffff fffff

ft
Zaterdag 17 januari 1976 's ochtends:

. I s i:ii ddags l

Zontlag 18 j:rnuari 1976 ts ochtendsl
rs mi ddags :

Tinus , ilr . en l{evr. v
!'rank, tln van Santen
henegouurcn.
0or rloppenbrour'rcr , 'I.

.d
cn

. ii oe h.
Àn van rlergen-

i)er§en-

Zatcrdag 24 januari 1i'/6

Londag 25 januari 1S76 Ïinu's, i;auIa, itarja en íiini.'''i.i.richeIs, rln van Santèirr-: in-vanr
henc11,ur.ren, liric cn Lintlu

14. O0 ..uur, Ce],eritas n
15.00. ,uur Lirll{.;. 2.-.: " .

13.3O uur SV | 35/2

-. l:Ji-:NS -1

; iionst.er.2,
- LLI]S 4 ,

- irlanintio's 2
-,.lijsuijk 6
- Cror.rvI i et 5
- L.uick ilcps 7
- L;ilts I

- Ilaal dvi jk 9
- vlJ§ rl
- I,DI.JU 1IJ

- I,;iuli 11j

de. iiok

' v:1
v-2
Pr.Ircne S1:ortpurk
iióutrustweg

rs
rs
rs
rs

oclrtends !
rrir'ldags::
ochtends:
midda-UË:

er0p 31 jani:ari 197ti olÍ 19.0(,{ uur is
voor het bar rrpers onecirr ."'
Uitnodi6ingen ryorden U toe6ezcn.len.

Froqremna. JunÍoren zondac .XB ianuaf i 19.70.
14. CO uur 5 . V. i;liil 1 - LiUI{ti

Z,Àïi;.!ÀG 17 ianuari 1976.

JJ.'JJJJ JJ J.IJJ.TJJJJJJJJJJ JJJ.] JJJ.I.iJJJ JJJ

3 (vriendsctrapirelijk) terrein Ockcnburgh

in hct klu'Dij'ebouv een'6eZel1igè avoh"C

Leyweg .. .. ,-. -v-7 ;,
C.t sportp:trk,/iJ' naàrsewë6-
Li azr Istlorpciwcli. , ..

v--.1- i;'-
Y -J

.. v:J i: ' ."
.. Cckenburl3h ( Í. v. l.teerdèrv)

$$$$$

JJ.IJJ
ddd.dd ..

$$$i$'

JJJ J JJJ JJ J lJJ.r,r,ril,r;,r;,r;.r
Vr.il iitï .It,l{ I0rliallÍ'..,;.iNï

JJJJJ JJJJJJJ J JJJJJJJJJ JJJ

15.OO
13 .3C

13 .3íi
11.45

uur
uur
uur
uur
uur

LXiis
i,ÉNS
L}JNS
Li,N3

Liil,iS
LIJit S
;,'i,i§
Iti j sw

5
6
7
8
2
1i)
t7
72
ij

vrrJ

k13

12.15
13 .30
11 . íJC

13.30

uur
uur
uur
uur $chevcnin.,en 11



lrf'l,C.li.IJVIlïGilN.

Schrif t'eI i lc
Te Ièf on isch:

IL asgers b
en C-kla6s

In nood6eval
11. OO uur af
ÀÍ'ifuUi'llli G-N: iie junioren tnoeten §ij slcchte tre ersoi,Ètan tliËhedqn stecds'àÏËrrlnasf i j;tcÀ raa(tplc5;eh. ïeIef oniscite inf ornaties trortlen hiei'over
verstrcirt.

JLi?l.vLNu v ii c-;{L,;í,0lrki liii -'u;)rLLËN.

zàterdag 24. januari'koriren einCeliStr onze ion1ere Sroepen aàn de beurt.
Er is dan nanelijk t{ecr e.n oude:'wetse beatavond, de nuzieii rrordt ook dit keer
verzórgd door dc d.i6cothe.ck rr iij,itt:TuS,ri{Àrl. .Voor aanvullin6 v4n vrogtrglijli..
schoon; hc'bben r'ri j'de darnós van.líwiok §port uitgcnotlig,d. ue toegarr§. bc.rirairgt -

50 ccnt eh r+e be.;iirË'eit or,t +'half acht, ,Je rclienen erop dat. nioltand vérstck. '
zal Iatcn 6aan.

. . iir.iiJr.

OPSIi,LLItIG;rll!

LjiNS 1-2-3-,1-5 als vori8e wcek.
, .: ,$arrenkonet 72.3A uur LiillÉirterrr: in i'

, ,in;tón. io dagen toi,orcn, tri3 tiír. i.C.ilop,Lr.v.liouklaaIr 31?,iiwh.
vrijdai;avonc tussen li3.0o en 18.4ti uur (uitsluiterrd itr' tlrin6cnile

ij .rlhr. ii.,]eèl.rer ,. t(.} I. 55.9{i.?? ( I,ENS t t/n/s)
e.rF qii' dhr; tí.iiouwónhovcn . teI. 2S.i9.91 ( Lr.ti$ 6 t/n.N4) ', '::
Ibn liunnen de junioren .nog op zaterCai;ochtend tuscen 1O.3O en
belien bij dhr. J.C.Hop, TeI. 9*.41.59' '-l , .. .... .: .'

-lirÍ

Leíders i LÈl"l§ í
. i, L,il§S 2

Lrils 3
. Ldi{s .4

.- - ., ''"''i,11,g5. 5

Li:NS G zonder ii . il
LÍi{§ I sancnkoÍíEt

'j

.l'

.i;

li

Lle
ni et

dhr
<1h r
dlr
dh
clh

r
r

ron
1

.Zoèt

.líeotnan

. FIum

. Ossc
,FIok

ans ..San"cnkor,lst 12.3! uur LËlfíi-te'rrl- in
. Eianenkonst 12. 15 uur L!.lllS-terreip

. LDiiö 5 zonrier F. -iorÈekàas.

ge rÍeek. Leiders al.s vorige ueek.

riur'.r,,ttC-j9rreirr.

LIIN S 6-?-8-9. a16 'vori

LLNS 1C l/HriM t !! !

- LiJNS 11. it.de ioer-P,de Jru i n-j. §ro cn+!i. v. d.jloelt-L. Jant,raat-F. Lehahcna-
It],over-itrs/,t.i,icheIs-J'-v-d.Nieun.enhuyscn-Ir.:ien§-!:t.ilcholtes:«.ï.jin-itsjoè.t'
Leider dhr. .-'.v.11.5tccn Sint-,rrkonst 11.45'Èur Lill,lS-torre in. .':"

STi,NDEI{LIJST C-LLASCIiiS.

L.iNs'12 X.liIoks-il.d'è Grbàt:-c .,,i'onenan-i.i. Lé i; uri,i.l ieer\ttrn:C. irtlenki rch'cIt:l i; iias-
Flï6ÏGnaais-i,. touí-l/i. íc'cnrrah-in. r;. tl. Lubl-i,l.iÍ IIèria-J. Voorduin r:"1' .l
Leider Chr. Il. Hoefnagol

_ ' r':" " ' I
LÈN§ .13. J..Blzerman-d.irrombcr6-lr.G.oëithuy§:L;tíénkèd:i'.'iit'öI-l,i.Luste,'rihpuw.i-.:-,'
ElÏ616iíatrer-J. càaphoist-i!. v. riui jven-J. iJ ch ipperen-Chr. Verraeu Ien:;l.lJa6scrnan-
Ití..,;il-mcr. I.i.ïiIIena zic LLI1IS 12.
ieioer iitrr. J.Vo6ct. 

. 
§ar.renkor,rbt 1o.()t, 'urir ï,tilli-terr'eiri.'

LIJI{S 14 ri. ijergenhenegouwcn-l'. Uul laart-Ii. i}uyvcete in-U.l'rallken.:il. J.G imbcrE-" Ïllfffias-tr.itf i.ineir-G.ae Iiok-ii.l.rah i eu-1.1. i:i erren-D. San<lif ort-U. Veste'r-Id. i.. rÍ ind
'J. Voorduin .zie Lsirlg . 12
Leider dhri iJ jv.[ipr.unde] .§anenkomBt 12.3(, uun;,!llÍi-tcrrein.-. ..

Iii jswí jk
IJHC 10
ÀD0 13

'LLNS 11
v[c 12
Ilvc 10
Quick 11

1.1, ,7!-22
7$-t6
10 -'15

. ' 9-.13
' 9-1O

'1()- I
10- I

iiI(IIrV 12:
iJestlzrndia. 11:. 1
t{àaldwijk 9 1

5.. 6
6
5

1-
c-

-6-
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vcs B

Íesterkwartier B
L!)NS_ tr2r.,., ..
Ri jsr*i jk 12
Laakkwartic'r 7
Gona 7
oD;i 5. . .; . .",
§chcveningen Q
Velo 14

, iiÉ isw i. j k ,13

SpoorÈijlr 6 r,

VUC 14
L:i,i'JS 13r ' -

EíEiEEurs 4' ''. itvc ta
dL:? 5 i.

Vredenburch 5 -i

' l,il;ils' i+
{:uièh 16
i .5 6
irijsi.ijk 17
Dyhar,ro rG7/5
livv 11
ïK/.VV 19
irCnevelllnGCn
Í..ui ck ' 17
Uuno 11
vuinoortl 6

11: 18
í7a77',
77-!7

..11-15
77-73,
1Í- 1.1

77- 7
11= 5
11:- 4

. 11- 3

10-16
9- 15
9- 11

8-B
9-7

10-.1
9-1

.11-2q
10- 14
70-74

. 7-77
, io; e:.fi-a

9-7
7+' ?

+t- 7
7A- 2
1- 1

1,!'

PhOGitril'll.À PUPIL-IitJ llN'r,,li:,Lrrlri.l
Pupilien
2aterda13 lT.januari 1976.

Li,NS 1
Loosduinen 1
Looaduincn 2
Spoorrvi j k
LII}JS 5

-VVP1
- LirtiS 2
- Lliils 3
. Lilis 4
- Loosduinen 3

72 .15
11.tO
10.15
11.00
11.OO

uu.r
.,ur
uur
uur
uur

v-2
Íjportp. Iiarlesteyn, i,radesteynrÍe6
Silortp. ltadeËteyn ri]iadesteynweg

UELPDN

Eaterdaie 79'?6.
12. 15 uur LIrltS 1 - VVP 1 V-3
11.00 uur LUNS 2 - Loosduinen 1V-l
11.00 uur L!:NS 3 - Loosduinen 2 V-3

/iI'il Criii I JVI ii G;I{ :

- §chriftelijk minstens lO dngen tevoren bij dht. J. C . iiop, i;r. v.Itooklaan 312,irwk.
Tclefonisch vri jda6avonrl tusscn 1tj.OO cn 18.45 uur (uitsluiterrd in drilrgende
gezallen) bij dhr. L.i'.oning tel. 39.17.4?

.In noodgevallen kunnen de pupillen c'n wolpen EoE op zaterila6ocht end afbellc{n
TeI. 6$,13.14 klubgebouw, vragen naar dhr. L.iíoning.

rï!'Nirui\If'lGijN: .J ij slecirte rrc'ers omstandigheden ZIII r,FIiliUitIiiUSLiJ§ï. Voor r.lc
thu iswe tlstri j den moct juniorenrijst uorderr Écraa.dp r eetj{l. Lijp de we«lstrijden
Èan LDIIS 8r 11r en 12 6oeti6ekeurd, ílcn gairn ook clc pultillcn crr vrclpcn vrcdstrij-
den op ons veld door. UitsluÍtend voor de u it..rrcdstr i j den r,ra6 teicfonisch
rvorden 6eÍnformeerd of hun vedstrijdcn doorl;aarr en weI zate rdagochËcntl
te1.66.13.14.

OF§ïi,LLINGiàN.

L!,i{S P1 tri.v.d.l,ans-E.VaIentin-li.de Jong-I. (iroen-ii. v. il. rioek-t: . Co I pa-J. Utlenkir-
chen-J . Íiecnske rk-8. iiykc thof-r, i v.1rt i j n-It .I,ronk
Lc.ider dhr. Hans i,oun Sancnkonst 11.45 uur i,lll,ls-terre in.

L-NS L' 2 I.l(affa-E'lrerrcyn-la.dc Kroon-Ii. iiouwc tr i n6'-li. iitrn i s-V. Veenrran-iri. v..hrlr i -
chetn-J. v . d r IIof f -P. v. L-aren-C . , ier€rnans-C . iloedrra6^el-,l .IJoe Ih uuvcr
Lcider dhr. i,lartin l(euver Saincnliomst 10.15 uur j,Iil,l§-terre in

LI,NS I)3 il . ïieue I-E. Dj oj ooetono-ii.6chobbe-ti. iion-i,i. de il intcr-ii , v. rI. Joogaard-
.Ir .I,'ranken-À. Piaa6-,r,. v . Zi j l-i!. iriesscn-J. v.l;;asscn-tJ. v.l.le Izen-1.1. v. tI. rJal Ien
í,eÍtler dhr. I,'rans ilisscldorp Samenhonrst g.30 uur Liil{S-terrein

LllN§ P4 il. iriattcna-ít. ö ocbarta-.1. Vcrb oonr-rt. i I i ekendaal-!(. iiorvi nB.-i,I. i,orvi llt -
Iri .l oot-F . ,r ind-il. /rs6cnberg-E rv.Santcn-i'í . v.rrecuríi j!r-J. ir'olf f -li. v . Gorp
Leidcr dhr. Jan van Gastel Sarncnkomst 10.3O uur Li:;Lt5-terrein

LEN9 P5 li.v.ïL'en-I!.Jaser-Ii.,)litterswi jk-ii.iiannee-ri.ir.oks-ll.v.iíourlt-it.v.d.Lii jtien
L. iluisman-r1. v. d.,ierve-L.Schettin6a-F.v. il. JerB-D. Höf f ner-1,1. iJiirckscn
Leider dhr. Iiees Schenkele íiarnenkonst 10.ö. uur Lr:ii,lÍi-terre in

i7,januari

-7-



Lul'{S d1 },i.Saar}oos ( zx ) -}':. v . ile lzen-E. i,Iarnenhove n-ii. ícnt ze (zx)-l,t.zaalbcrg-. 
,

rl . iiuipet-E i itHmer Iaan-8. itul6kL!ÉrJ. ,l asser'!rau-Il. ltoos-À. i j in-fis j oe
Leider Ch5l Ton 's-Giaïö'ndijk Samcnkomst 11.+5 uur LE['lS-terrc i n..

,..:'-
ryIg- tr? c:Verhaar-L.v.Lccuvrc n-ir . C Iaus-il. v. tl. Jo ogaa-rdt-J.;,ii crnert-E. Core t -i I
E.Í6EÏemi 3-i';. íre , r;íqas-J. v.. !.estcr-ia. v. d .llc i j den-.I. v. d. §piégd I'
Leider dhr. Petcr van:riijn í-rancnkomst 10.30 uur -r.)l[§-tcrre in

Lilits ;i3 Ii.riaarloos,(2x)-U.Lcntzc.(Ílx)-lï.iÍar,r-il.i,ekirer-i,r.irioiier,ran-T.v.tl.,lerve-
3. dc !os-J. v.:iaI Ie6crisien:lt. Vreesr*i jk-Il. $I.rts-it. ientz-,'.Irratrkctr
Lcider dhr:. G6rard ;'lloko SaBenkorflst 1O.J() uur' lrlJ$-terrcin

-B-
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DE LEI{SREVUE
. lve'ekbl-ad van. de vöetbalverenÍ n Leni en SneI

HPHPH
DE ZIEKENBOEG PHPHPHPHPHPEPI{PHPHPIi PHPH PEPIIPHPHPHPHPHPIIPHPJIPHP

PHPHPHPI{PHPH

Er is rveer' een bed bezet in de blauwwitte ziekenboeg. Daar,. zorgde LENS 1b ureer
eens voor. Johan liuypers ríep zondaB j.l-. eën gecompliceerile. beeïrbreuk op: een
mooi rvoord voor een 1e1ijk ding! Op de !e etage van Leyenburg fÍigt Johan. op
kamer 2. Kop op, rnan!
Joop van ldassem, die zo vaak voor deze rubrlek al-s aangever oi:tre:dt, heeft last
van een pijnl-ijke ontsteking. Dat betekent 'vec1 rusten en mediciJnenr srikken-
Geduttl Joop ! !
Naar wij ,,rèrnrmen is dhr. Zoet Sr. ter obsèfvatie opgenom'en in tret Bethteheà-
ziekenhuj.§. Verd.ere byzonderheilen ontbreken nog. .

EBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
P.JUffCTMANS

flËËfiË 'lrAr voon BUZTEK rN oNs KLUBGEBouuJ? ËflËËflsssessntsBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBÈgnSSnnTtsBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8BBEB - --- r,

II hunt Íu, delf dé muziel< bepalerr die bí.Í'LENS gedraaid. noet wordën... Hàt a.6..
weehein'd.e moet ï d.an ecn Uriefse afgeven net. dàarop Uw .favoriete muziek. Voor-
zover het mogelijk is za\ dan deze muziek in de konende. week worden opgenonen
tliaarschí jnli jk kàï den' in de tÍeelc daarna :Uw rnuziek af'worden bel-uisterd. U noet
dan natuurlijk 1vèl- meed.dèn.

AVERECHTS
P.'S. Het briefjc net titels kunt U afgeven aan cle bar.

]fi{I{ITI{HHHHHI{HHHHHHHHHHHHHfl HHHHINTHIIHH.IHIiHIiHIiHHHH
PROGRAI'T.4À-OPSTELLINGEN-UITSLAGEN-STAIIDEN SEN]OREN

HHHHI{JIHIiH;{HÏ]H}IHHHHHHHHHI{HIIHHH}I]iHHHJ{EHIIHI{HHHH

Progranma Seniorcn. zondàg 25 ianuari 19?6.

HHIÍHIIHHH

14.10
11.00
10.o0
12.O0
12.OO
10.oo
10.c0
12.O0
14 .00
12.OO

"10. oo
10.3O

LEIIS 1

D.H.C.5
LENS J
Quick f
LEr\S 5 -.
Juventris.,]
LENS 7
RCDir l
EVV 6
L.H'IS 1 1

LENS
LE"NS

uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur

Gouda 1 -.
LENS 2
Hilgersber§ 2'-
],ENS 4
Vredenburch J -
],ENS 6
A.D.S. l
LXNS 8
LENS9
I{BS COMB.
Marathon Comb. -
I,iarathon Comb. -

Terr de Ni àgvre Gduwe,
v1 G1 r,1/1
Terr Ballegoo:r singel
v2 G1 Í,2/4

v2 G2 7,1/3
Made stein , Lo os duinen
v1 G2 tr,2/4

Evert {Yyt enaweg

AJv. Berkel-"
A. de J oode1.
FJ. v. Dijk
R. Janse
M. v. Be ek
M. Parlevliet.
B. Engelsnan
J. Bijr.
H.L.Raspe . .

Samenkomst.

Comb. ) Terr. O,oe t e rsportpark achter CJ-ingendaa.I.
Conb. ) deze wedotrijden gaan altijd tloor ook bij

, alg. afkcuring. Voor nadere inlichtingen
'-beLlen O?O-24.24.64;'' ^

(al-leen,.wanne.er gespeetd woralt tegen Graaf liliLle-n
on 12. OO uur^),

ï,Et{s
LENS
tH{s

5
?
6

'l 1 .00 uur Klubgebou.u'
9 . OO uur 1(1ub6eboqv.,

11 .00 uur l(lubgebourv

Voor thuiswedstrij den 1/2 qur

Zaal-voetba1.

Dinsdag

Dinsdag

1976

'19?6.

27 j anuari

J februari

Zaà1 Duinl-aàn 2O.a0 uur LENS - lïestlandia
Schr. P.Ileintbergen Ti j drv. T.Broerema
Zaal Duinlaan 21 .00 uur rV:O.V. - ll,EN§
Schr. AJ. v.i,lagehingén Tijdv. H.Thoben.

I

-\
-1-



lVanneer LENS 6 voor de competitie vrord.t afgekeurd, om 12.0O uur een vredstri jtl
teEen Graaf 

"ïi11ern 
Vac., !.1. +Ilen. -b.eke nd . -. -.:-.-.-:-......".-. .- .-:-

a.gavond 18..!+5 - 1!..J0 uur bij ,I.v.ïlassgm tgl...§8.65,. 1_1r.p+
-;rverëëht s' EEl-e z'cjh 't e heb-béíl "-""

Afschrijven: vrij d
-'Éefst

U:.tsIagel.
Papendrecht
Postduiven'l
LENS 

'].,ENS 4 '

RKAVV 

'LEN§ 6
I(ranegburg I
T EÍ\T C

i,Erys 9
Flamingors I
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2 oonbinaties uit 1O-12--1J te6en Marathon.
.Petero-.i,.Bergman-J.Borst-C.Bei jer-F. de Vroege-M.OIthof-
-P.Rientjes-P.de Ha-an-C. Kuypers-C. v. Deel-en-E. v. Deelen-
-G.Jehee.

. Magnee-R. Bom-À.3rouv, er-J. Ruyt ers-tr'.l,lagnee-P. Ooms-P. Drie6eh-4. Leiuot

. Bannin6-C . Hoo6hicnstra-F. Jonker-G.-Goos.ens-8. Boom-E. deBruih-E:"Douw
Verandoring in de opstelling voor dit weekend3 J.Janmaat van I en J.l,Íeyer van
8 beiden naar LEI{S 6.

Nu de verr.ieuwde opst e11ing;en elftalLen per 20 januari 1976,

IEI'IS 4

R . Bres
J.Groothuizen
R.lloefnagel
K.f'ransen
E.l{ess (K),
T.Booms
F . Guit
H.Rimmelzvaan
Il. Bertens a

Vj. Sprunctcl
P.Lancee j..
A. de Pacht er
Iï.v.Beije::.en,

LENS B

A.Timners (I()
C , S c henlceL
G.I1ei j er
B.v.d.Burg
P. de LiJolf
R. de l:lolf
tr'.Vceren
K..Lichthart
ïí.Engelbert
C..Schneidcr (.1\ )
B. v. d.Kooy
R. Schönherr
P . Duchat eau

LENS 5

ÍIENS I
À . Hoek (i( )

van de

LENS

F. de Vos (K)
F. S,traathof
J. iJerhaar
!i.Michelo
liï . Vcrheul-
E. Bakker
R.v.d.Bernt
J. Gro enendijk
It. Ke.etman
R. Schol-t en
J.ïïitting
I'l . v.';Jassem
trI. Tenty . ..

J . Janna^at

LENS 7

l.l. KroI (K)
J.v.d.Knaap
G . v.Oostnom
G . Kemperman
A. Rooduyn
H. Rooduyn
R. Roodbo L
J.v.Dijk .

G.Looye6tyn
G. Verhaar.
C. v. d. Beek
G. de Ho ogd
VI. Lis zt ... .

LENS 11

6

(A)

M.Reuver (I( )
F. de l(1ein
.(l o Bauman
H.de Jon6
iï. Verbarendse
F.v.Baggun
I,l. v. Baggum
J.]4eul-enan
C,Stapef
R. Verbarendse
B. Oss e
H . Fl-at on
J.Meijers
J.v.d.-Einde (ii,

u.lJur-vcsÈer_n t i'-,
P. Hei j ncn
P. v. d, Stecn
A-.Tinnebroek'
\ï.:',iolters-nuckert
H.Verbarendse
Jos I{e etman
Í.Biltlerbeek
E. Reesinh

lï.v.Rijn (K)
R.Peters (1,)
A.Bergrnan
J. Boret
u.Ber_Jer
F. de Vroege
M.Ol-thof
H. Rient j es
P. de llaan
C . Kuyper.s
J.Kuypcrs
'C . v. De elen
E. v. Deelen

LENS 10'

A.Verba.rendse (K)
G.v.d.Klej-j
P.Fieret
J . EndLich
R.dc Groot
J . Rienen
P. §chul-t en
R.v.d.Veldc
F.v.Dijk
J.HAS
J.Ycrhocf
P. Vcrhoef
l;. v. d..,].inde
R.Ilopp enbrouwers

t'Í . I(uyk.
J.Schmal '
F.v.d.FerB .

P. v. d.. St een
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R.Bom (A) '
.ir . Brouwer

LENS 12

M.l"Iagnee ( I()

Ghf'T U MEE NAAR GOUD;I.

LENS 1l
.Berenbak (K)
. Douvl
.,5ULKer
.Jehee
. r{ijnhoven
.Burghout .

. v. Luxemburg
rHop;enbrouwers
. Vel-dink
. Voorduin
.de Bruin
.l(emper
. v. d. . Berg

C

H
H

A
P

^
ĉ
R
E
H

J , Ruyt crs
F. Magnee
P. Oorns
P.lJraes en
À. l,anrot
À. Banning
C.Hooghienstra
F. Jonker
C . Goos ens
P. Booms

Gaat U mee naax Gouda óm ons eerste elftal- aan te noedigen en U gaet met
eigen vervoer, dan volgt hicr ócn reisroute:
Richting Den Haag - Utrccht-en vranneer U de brug óver de Gourve bent gepasseerd
=zie okrvo= direkt rechtsaf bij She3-1 station tot aÍrn de Gouwe. Bij T-kruising
linl(Saf en de Gou',;,rc rèchts van U laten 1ig6en. l,la 1lO0 meter ong. gaat U
onder e;n spóorwegtunnel door cn dirckt hierna linirsal vindt U het Goud.a-ter-.
reln. Rijdt u evcn langs het LEliS-terrein àaa.r zijn vast nog een aantal leden
dic gr:ag nec rvillen'riiden.

Een dikke onvol-doendc voor LENS 1.
ïERTES 15-21
PapenCrecht.l6-22
Gouda 14- 18
.Neptunus 15-1?
Hov 14-'16
tiiil-helnus '15-15
BlirÍrw Zrvart 16-15
coÀL. 14-13
Hion . 14-11
EBOiI .l' '14-13

LE{S :' t4-tt
DHS 15-11
Zrvijndrecht i5-11
DHL,- 15- B

voJgt de no er-IL Jlrè
J-i jk dat 1'1 van de

NEDERLÀI.G VOOR LEI'IS

Slechts het eerste half uur van de uedstrijd Papend.recht
LENS vras een beetje het aankijhen vraard. Daarna bak'l(en
beide ploe6en er weinig van. Èapendrccht h:.d intuiien
echter al cen vooïs?rong van '1-0. Bij LENS rvas het bij

. lange na niet zo goed a1s tegcn irilhel-rnus. Son:nige
epelers toonden tc vreinig inzet, dle overigén knokten
daardoor tevergeefs. De trveede hel-ft rvcrd door
Papen{recht zó s}echt gespeeld, dat LEI{S eigenlijk a1le
nlogelijkheden had on de stand te vcranderen. Die moge-

.lijkhedcn rveiden echteï onvoldocnde benut. In de slot:
f ase, toen LEI'IS na66aal a...nvieI, moest doéInan Dick
van cler l,lark tweemaal toezien hoe de ba.l in het net''t er c chtkr,veÍn. Hierdoor hwau.er zeer geflatteercl, m:ar
wol- verdicnd, J-O op hct skorcbord te staan. Zonda.6

ínhaal-,#edstri jd in Goucla tegen GourJ.a.Daàrbij iS noodzake-
11 spel-ers ziQh keihard voor het elftaI 'en elkaar inzetten-

)l

22- 8 }ïet trveede kreeg afgel-open zondag zijn eerete
28-15 nederLaag te slikhcn. De Postduiven 2 vron rnet
17-12 'l-0. Door Ceze nederlaag z:ikte LEI'IS na.ar de
18- 6 vierde plants. llen heeft 'echter nu evenveel
12-'15 vcrliespuntcn als leider VUC. IJ6 en weder'
16-11 tlienende, speclt het trveede zondag; thuie'tegen
15-'18 hct laag geklasseerde DIIC J. Een knns í1us on
10-17 de tweede pleiats \ïeer over tc ncnien. Lcider.
10-21 VUC vuon met 0-2 van §poorwijk. Zondag zijn de
1ö-2ö pinquins vrij. opnerkelijk is dc opnars van
9-21 het Nootd.orpsc RKDEO. De roodwitten vcrsloe-

zondag IuÍdt het prograf,irra: Dc Postcluiven 2-RiiDE02

vuc a 11-9-2-"-20
lrlestl-a.nd.ia 13-? -2-4-'16
Postduiven 12-6-3-1-15
LENS 2 .. 10-5-r+-1-14
Velo 2 13-1-7-1-11
RKDEo 2 12-4-t-5-11
Spoorvijk 2 1?-1-3-6- 9
Naa)-dwijk 2 11:3-3-r- 9
DHC I 12-4-1-?- 9
RVc 4 12-2-4-6- 8
Den lloorn 12-1-2-7- I
gen DHC J uet ]-O, Voor
en Den Iioorn 2-RVC4.
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!ïeer gelijt spel voor LENS ,.
Vredenburch 2
VIOS 2
Vcrburch 2
TOGB 2
HBS f
LENS 

'i,lest landia J
Scheveningen 2
vcs 3
Schiebroek 2
VUC 4
IIíllegersbcrg 2

Zat e4dag

Zondag 1

15-11-t- 1-25
14- 9-r- 2-21

f f f f f f f f f ff f f f f f f f f f f f f f ff f f f f
iïIE STiriI ER i,CtITEIl DE BJIR

f f f f f f f f f f f f f ff f f f f f f f f f if f f f f

Het derde veroverde é6n punt op VCS.
De wedstrijd eindigde in 1-1. LENS l
zetelt nu op. e.en zesde plar,ts, i:n -is
nu op rïeg on HBS in te hafcn. HBS krijgt
het ons inziens zond.ag t.egcn (en biJ)
VCS nog crg noeilijk. LENS f krijgt! het
(misschien) wat raaklcelij)rer. Zij noeten
naar H5-llegersberg 2. Ook TOGB kan
zondaB vat dichter bij de koi:lopers
honen door van Schicbroek 2 te wiirnen.
rille e,ndere ploegen zijn vrij.

r'rVEr?nO1{TS .

T. de Kok
Greet -Jos -Frans -iïin
Tinus, Paula-l'Iar ja en Rini
ïiim l,lichel-s-An van Santen-Àn van Bergen-
henegouwen en ErÍc.
Cor l{opp ehbrouv,,èï ën creet
Hr. en Mevr. Sandifort-Frans en Ànneke
Tinus-Hr . cni'Ícvr. v. d.1{ock
irn van Bergenhenegourven-iin van Santenl
Franl( Strs.athof.
ecn gezellige avond vool het bar ?ersoB

14-10-0-4

13-
11-
14-

18-io
zn-ío
29-12
19- 9
12-17
'17-25
16-18
1?-24
14-27
nq-)1
20-41
9-11

-20
1-1?
1-16
5-'13
Lt-i2
7-12
b-y
?-8
8-B

1Z-
11-
14-
11-

llltlr^-^^^-^-
l'I'llTTTlll1IIIIIIIIIIIÍlTIIIllIIIIIIIIIIItl.L1I

r11tI1r111lllllllrrl11II1

rÉ
6-4-
4-r-

4-4-
2-5-
2-4-
2-4-
o-2-1

al
t+
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Zaterdag 24 januari 1976

Zond.ag 2J j anuari '1976

I s-ocht ends:
I s-níddags :
ro-ochtends:
I s-raiddags :

I é-ochtends :
I s-mÍddags:
I s-ochtends I
I s-rciddags :

Januarr. 19'/O cr r.s dan

f1. januari 1976.

f ebrue-ri 1976

Denkt U aan J1
neel.

zo ,.."r vrat losse opncrlciirgcn ' i************+*++*+i+**+++++++++ + ++********i**
++++ +++++++++++++ +++++ + +**i****ï
++ \ilakker geschud door.{e opmerkingen,van f.VËRECHTS in de vorige LEilsrevuc "

over de standen vad dé'À-klassere liep onze penningneester afgelopen zater-
dag uet een lied.enkeLi jlc gczi-cht stecds maar op cn neer tussen tle stantlenbor-
den en de bestuurskaner. Vast en zeker orí da-rr te kijken of hij nog getd in
2ijn kas heeft on aI die j.n hct verschiet liSgende harnpío enschappen te be-
kostigen. En de JUIiOleCbn ston,,l-en onze arne Pen nog te stangen ook.Foei! ! | !
i+ Het cciste spcelde uit en dus had ik 6elegcnheid on weer eeno lrat J-agere
d1ftau-en a.r-'.ri het werk te zien. LEI'IS 6 zag lcans om eeÉ 4-1 àchterstand in te -

lopeí én tocÏ nog ilct 4-4 geLijl< te spelen. LEIis B speelde nu eens tegen echte
nederi,:nderé, Een 1-0 voorsprong bij dc rust en dat zat dan vrel Sebdkkent
dachten zij. Maar de our,Ict jes van Laalckwartj-er' lieten het er niet bij zitten.
],lct.4-2 nocht on4e achtstc cditic hct ondeispit delven. À1s de bal nu cens
wat snell-er zou rvorden afgespeeld, lukt het nisschien d.e volgendc keer bcter.

'Het negende had ccn paar spitsen, die van de 9O ninuten, dat er _5espceld lverd
zeker i5 minuten buitenspel 6tonden. Danh zij dc nieurve aanlloop'werd. e'ö-ri 6::í
overvrinning bohireld. IIet h:d llel .15-'t kunnen ziin als de helft van de overi,ge
kansen nnar l-ras benut.
++ Dat tlc voorzÍtter vcel van voetbal-Len yJeet i6 algcmeen bekend. Ma.ar weet
U ook, dat hij een elftnl- rnentaal- zo kcn oppeppen, dat een veel hoger geplaat-
6te tegcnstander met l-1 :ncrr:r Ce voet vrerd gelopen. l'lystericuze krachten "

heeft die nan. Siechts éór, gesprek net I,El:lS 4 was er voor nodi6. Misschien
kan hij volgend sej-zoÈn Auderieeen vcI opvolgen, Hij is dan geen voorzitter
neer en nocE loch rvírt anders 6aan doen.
++ LENS 2'heeft zijn eerste nederlaa.g te paklcen. Het trras -bar en boo6 ver-
tel-t]c:een toescËouvrer nij. Jar.rmer, het ging in hct begin van het seizoen zo
lekker, Daer l-angzafJerh:nd kwanr de klad erin. lion jongcns het kan toch vre]-
betcr.' -

++ De kaeding vrn onze senioren 1írat soms nog a1 eens te luenser over. ífrvÍ jken
de broekjes, kousen, shirts zag ik aan de lopentle band. i'Íaar tïat er6er wast
ik zag ook een speler, die in cen volkomen gescheurd ehirt het veld opkrvan.
Is dot nu vrerkelijli nodi6? SIK
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===.rtllelp nij on zelfs mijn tegenstantler als een vriend te beschourven. Laat
de overvrinning rri j niet trots iraken en rno6e een nederla.ag mij niet iot
wanhoop drijven.rr Dat is de telcst ve-n een gebed voor beoefenaars van de vred-
strijdsport, zoals het is gcpubliceerd. in een nieurv in !Jest-Duitsland uitge-
6cven gcbedenboeltl Volgens POL kan er niet 6enoeg gebeden lvorden.
=== lankbaar' is POL voor d.e naCerc uitecnzetting van Piet ,luffermens omtrent
de vra:rg vrae.r 25OO LENSers geblevcn zi$n. De teleurstelling over hct verdvrijn-
en vrln een onbckend aantal LFNSERS uit onvrede deelt POL.'I{et zou interessant
zijn te 'vreten of cr onder hen ook spijtopta.ntcn zijn. Oud-]eden dus, die
achteraf tot dc konklusie zijn geliomen dat het bij LEI,IS toch zo slecht nj-ct -

TJAS .
=== lsvsnsfsanie brengt POL op clc gcd.cchtc dct lict .aontel rroudereir LENSI-eden
Ee la:rtste jaren.drastisch is í,lesl-onken. Halverwe8e de jareln 60 kende LENS
een zogenaamd seniorenconventrr. Dat conveít vras maar een kort lcven bescho-
ren. Het- manífesteerde zich toen in.cen periodc vrn bestuuiscrisis. iiaarom
zou zotn convent zich niet l;unnen manifesteren in betere tijd-en, zo vraag!
POL zich af. Bijvoorbeeld om voor de eigen groep wat meer 6eze1-ligheid bij
LENS te creëren. tiet klubgebouw biedt daaïtoe volop mogelijkheden.
=== Er rust ccn vloeÈ op de vlo ens dagavonden-. Voor de zoveel-ste maal- vlerd
vorige ureek woensdag het ve1.l afgekeurd, zodat een oefenuredstrijd van het
ecrste 6een doorga.ng kon vinclcn. Dèze vrocnsclag (21 Sanuari) lzordt het weer
geprobeerd tegcn Olympia. Die efkouringen hebben natuurlijk al-les tc naken
met dc slechte kvralit ci-t va.n on2e vclden. Die k!ï?,]-iteit is een cerstc klasser
(Dcn Hrags 6nige eerstc klassbr) onl'ra,ardig. POL. heeft gchoord dat de Plc.nt-
soenendient tÍ5aens de zomerstop wedcrom hct ecrete velcl g:a! omploegen. Het
is te hopen dat er ditmaal vrat aeer i'.andacht aan $Iordt bestecd. Biivoorbe-cld
door de strqktuur van de groncl te verbeteren en door ook de nog §tecds fl?h-
llezige kuilen te egaliseren.
=== irlim irnderiesen heeft zijn afscheid aLngekondigd. Door dat ti.jdig te docn
Beeft hij ons in elk gevr,l c1e gelegenheid ons cen beetje op dat afscheid -

voor te Éereiden. Het-z:r1 voor-supporters als POL niet mecvellen a3.n c'-n.
ahd.ere trainer te vrcnnen. Dat ,im het toch nog vÍif jaar bij LENS heeft uit-
gehouden is ecn kompl-inent voor hcn, maar ook voor LtrNS. Voor hem, omdat
LENS voor iïimte l<omst nogal wat trainers versl-eet. Voor L§NS, omdr-t lii4.v-an
plan was beslist ni.et ]-anger dan drie iaar te blijÍen. Hij. noakte. r,let LENS

een spekiakuLaire sprong vnn de derde naar de eerste klasse. POL hoopt op

".o ,àt later tijdstip wr.t meer uitvoerig terug te komen op het .nakendè c.f-
schcid ya.n iïin -l.ndcriesen.
=== Tr,ree LENSers zijn' door dc lle::gse Voetbalbontl 5ehu1di6d in verband met hun
verdienstelijke arboid. voorzittor Hans van der .K1ei j vanweBe zijn aktivitcil
ten in de l(ounissie Voetba.I iJest en Care1 van der Laàn voor zijn aktiviteiten
a1s sekretaris ven dc. Connissie van Onderzoek. De hukle ging ver6eàe1d' van
een asbakj e.
=== Dit wis POL, goeÍendag.

DHt I,INEST SPORTIEVE PLOjIG

'12.. Xerxes 14-18 Van de Bta.nd hiernaast zult
'lJ. Gouda 14:24 U rnisschien.vrat vrecurd op-
14. Zurijndrecht 14-39 kijhcn. Het ié de sportivi-' teitsran8lijst opgesteld

' door POL. IIij.io bijgerverkt
tot -1 isnuari. .Het ecrste ge-

. tal gr: eft bet -'a.dtal. 
Re--

;i::à:",:;ii:iïr!:!::ï,i::- - 
:

t en. Voor ellíe lvedstrÍid
schorsing lrri j gt ecn kl-ub

elkc vlcdstrijd vo orrvaardelí j lÉe schorsíng éón strafpirnt

2.
7
II

a

o.
o

10.

tvrce

DHL 11-O
14-2

wilhpl-mus 14-z
HOV 11-4
Papendrecht 14-l .-coAL 1r-9
LENS 13-10
DHs 14-14
EBoH 11-14
HroN 11-14
BLauv Zvrart 13-i6
strafpuntenl voor



DIIL, dc rode lantaerndrr.ger in Ce kompetÍtie, voert deze ranglijSt fier aan.
LS.,IS huist in de miclclelnoot, dankzi j de schorsinE ven Lesl_ic Ilazel-zet.
Zwijndrecht staa.t onbedrci8d onderaan, hocwel Gouda - 

qg -§tfia.fkonnissi.e ook
aardig.vrat werk bezorgd. De"i:ositie van DIÍS is nog vlat geftatteerd, ondat de
grcnsrechter van deze kl-ub voor de rest van het seizóen dë vlag niet xteer mag
hantereà, hetgeen nict in dc stond is verwerkt. Het persobnlijlie klassenent
wordt a,,lngevoerd door Iï.Verburg(Xerxes) met ecn schorsing van ! bindende
wedstrij.lcn cn ttvee vo orvraírrdeli jh; twecile is Leslie HaEclzct net ! wcdstrij-
dein; clerde Pin l'iestgeest (BL. Z'.,L-.RT) en G.de Hoog (ZwijndrecËt), die elk een
schorsing van'J en een vc.n 2 vredstrijCen noesten opknappen; vierde is Ernst

-Bust:'aan (EBOI{), di". 4 rvedstrijCcn p}us ccn vooruraa}delijk krocg. pOL blijft"U. op dc hoogte houderl.

t)ott>t
crlttooor4,>cOrO

2 2 q n 9.9219 012 r.)
, IïIST U DTiT
,D12Q1iCn1q902'

JJ.IJJJJJJJJ JJJJJJJJ JJJJJ JJJ JJJJJJJJ
$$tti vAN IIEr ruuroRErrrRoNr tl***.r
JJJS$,r,1;,r,r,r.rJJJJJJJJrJJrrrrrrr jj jiJ

oqzal,tttt
2 t 2 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2',)' c 2 0 0 o 1 2 2 2 C 2 i I 1' 1 r' 1 Q 0' 2 2 t) 2' I 2 t)' I 1 I a A' D I Co+àoo"octct

- Onze SEI(O sekrctaris een irverrekte zenulvpeesl is? O nee, hi_j treqft een ver-
rekte zenulpces. Sorry Joop. ---.-

- Dhr.. .Iuffermans op zaterdag nj-et aIleen lege flesjes loopt te raper, lranr
ook ècn grotc hoeveelhcid oui-,e krc.ntcn mcencemt.

- Nu l,in .:,nll.eriesen bekend hecft genaakt aan hct eind van het seizoen op te
stappen, er voor hct bestuur d.rukke clagon nrnbreken.

- Volgens nij de suggestie van SIK.-wat betreft de opvolging van onze trai-
ner- nict serieus moct r;rordcn Eenonen.

- Onze .i'-klassers hct goed blijven doen. iii jkt ï naer: .fr1 r,irint net 4-1 , !r2-
met 6- 1 , ri4 net. .2- I eh ;,, I:et 6-1. Hul clc .

- Er nog stccds naar uoo ,Ld"ktorr ivordt gezocht. :,'aaroxn alurft nit:m:.td zich
op te gev e n.

- U deze vreek weer eons kunt Iezen, iÈ !ve1k eLfte.l U eigenlijk speelt.

/.VERECHTS.
- U de groeten krijgt vcn

PROGR.:tíl"L: JUNIOREI'I
zondae 25 januari 1976.'
14. JO uur VELO 4 - Lfi\r-S , Tcrr Noordwe6 r'i.hteringen
zat erciag 24 januari 1976.

Poodenburg 1 - LENS 'l
LENS 2, t -Lyra 2
LENS 4 -- - mÉtr 2
Vredenburch4-LEI{S5
Ve lo 7 - LXI{S 6
Oranjc BlaurvJ - I,EilS 7
Loosduinen 4 - LINS 8
LElrs9 -snP,
IN}IS
VAOS
T Tti\l c

LEIqS
tENS

JJJJJ JJJ JJJJ JJJJJJJJJJ JJJJJJJJ.].]JJJJJJJSJ

Sportpark lloord, P.Bgthstraatr,Lciden
v-1
I't-2

' . - v. Vrc denbur chvre!
. Noordvrcg,- Lratcringen

Schimmclvc g
Sportpark lladeste jn
v-2

14.30
15.00
15.0O

.30

uur
uur
uur
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Graaf \íiIler:r II Vac 6 V-1
LENS 11 Dededsvaartwe8
Ri jsvri jk 12 v-7 .' '''
Vredenburch 1l V-}
Duno 11 .V-1

ÍiFSCHRIJVINGEN: rninstcns. 10 d,) en tevorcn §chriftelijh bi j dh,r. J,C.Hop,

Tel-ef oniscir. r

Dr. .v.l,lookl-1an 317 I Rijswijh
vrijdagavond. lusscn 18.00 en 18.45 uur (uitsluitend irr dringende
gcval]-en) voor:

/r-klass.ers bij dhr. R.Becker te7. 55.94.?7 (LENS
B-enC-klassers bij dhr. ïl.Kourvenhovcn teI. 29.19.91 (LENS
In nood6cvallcn kunnen dc juniorcn no6 op zaterdagochtend t
'l 1.OO uur afbell-en bij dhr.,J.C.iíop, rcf . 94.41 .59.

1 t/n
6 t/n

5)
14)
10. J0 en

(



AI'KEURINGEN: De junioren uceten bij 'slechtc rveersomstandigheden.-stecds de af-
keuiingslijsten raadpiegeh. Telefbnische ÍnformatÍes worden hierover niet -'

verstrekt.
NIET OPI(O}4ERS: .l1i.cgcns niet opkoxien afgelopen l.reckeind krij6en cle volgende spe-
lers 2 extra reserve-bourten: J. Broc hard-E. Tol-fenaars -R. Fronberg.
Bij herha1Íng volgt uitsluiting van deelneming aan de komp e tit iel.redstri j den

'In dat .geval blijft de verplichting tot betaling van de kontributie tot het
eind v.an hct scizoen (r0 juni) 6ehandha:tfd.
OPSTELLINGEN. ,

],ENS 1,1-A3-A4-L5-aIs vorige week. Leid.ers a1s vorige week.
LEI.IS .t 1 Res. J.Brocho.rd. sarnenkomst 1J.OO' uur LEIIS terrein
LENS i,f semenkomst 11.3O u»r lLIi'iS tcrrcin
I,ENS ri5 sanenkornst 14,j0 uur Vrcdenburch. telrein.
LENS 

^2? 
J.lltena-J.rippcrloo-G.BJ.oks-J.Bronger-J.v;Gastel-R.Ilofma.n-J.Lausberg

E.Landman-R. v. Luxenburg.:R. Kops-1-.ltulder:H. v. Rijn. Leider dhr.i,l.I(ectman

LENS 6 H.du Chat ini er-r,','. Heyn '.n -T. v. Luxernburg-R. v. Lo on-P. Val-kcnbrirg-,i. 0vergauvr
F. Bouno.n-O. Huis-irl. Fra,nt zen-P. Lclicv c Id-R. Noor ieloos
Leider: dhr. Th. lloefn:6e1 Sancnkomst 12.45 ultr LnNS terrein

LENS 7 R.I.í.Bon-/r.J,v.d.Vatk-l{.v.Baggum-}l.Va1entin-R.ír.v.llii jng"ra.rdon-i.de Jong
P. Brocharcl-'iï.. J. ter Larre -R.,;essels-C. v. Beek-R, Veret ée g
Leid.er: dhr. J.i'ieulenan Saraenkomst 1J.JO uur LENS terrein

LENS I II. J . Houtman-H. Ffanken-R. Raa.phor s t -T.I(i-ng-H. Erkelens-R. J. v. Viers en-
J.Prins-R.Duyndam-E.iiauderer-J.r.,v.Iileef-E.Mos-D.H.v.Rijk-H.J.EoppenËioulver
I,eidcr: dhr,T.Bauman Sauenkomst 12.45 nnr LENS terrein

LENS 9 J.Franken-F.Verberendse-J.F.í.l,i.v.Rijzen-T.v.d.ToI-R.ril-blas-li.Zonnevel-d
Effii=."rr-S . Krqmer-ïïalucas s en-Th. googevecÀ-r"r. r!overs-J. Prins q

Lefrder: dhr. l/. v. d. To1

IEI{S 10 E i v. d. Linde-R. D}iessen-T. Pluggè-J,Voge}-R. Ra:phorst -R. Rovekernp-
I(. Sanders-R. KIi jberg-J.I(ok-L. v. -nC.ef :J'. C . BuyF

I,EI{S 11-12-1J-14 al-s behcnd. Lcidcre als bekónd.

LENS 1"1 sànenkonst. '1J.00 uur LENS terrei-n
LENS 12 met R.I.Go'erlhuis - Tillena zle LENS 1f RESERVE F,Tollenaars
LENS 1f Eet Tílfena : Goedhuis'zie LEli§ 12 RESERVE R.Fronberg-P.Iiro1
Voor deize elftallen Z.I.TERD,.GriV0ND-BEÀTIVOND.

UITSL'iGEN 1? en 18 jr.nuari
Ccleritasl-LENS1
LENS 2 - Ilonoter 2
sv 35/2 - LENS 4
LEI'IS 5 - Flaningors 2
LENS6 -Rijsvrijk6
LENS 7 - Cr onvl-i et l- 5
LEI{S 8 - euick Steps 7
svG"ï 2 - tElrs 9
LEI'IS 10 vri j .
I,EI{S 11 - iiaaldwi jk P
TENS 12 - VCS B

Rijswijk 1l - LElis 1f
Schevcningen 11- LEI{S 14

VJELPEN

1-Z
u-b
2-t)
0-o

1976

1-4
6-l
t-1
6-1
o-1
2-O

.1-4
4-1

PUP]LLEN

LENS í,
LoosCuinen
Loosduinen
Spoorwijk
LENS 5

-. VVP
- LEI.{S

- LEi{S
- LDNS

- Loosduinen

2
3
4

4-o
7-1
-1-?

o-2

LElis 1

LENS 2
LENS 

'

-1,ryP
- Loosduincn
- LOOSdUlnen

4-o
4-r
4-1
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BUTTEI'IL."NDSE REÏZEN.

r"fgelopen vreek ontving ik van Euro Sportring bericht aa.ngaairde onze. -voorgel1omen

1e. ',ïat de groep C1,C2 en P1 betreft: de reis naar de }lcezel gaat niet door,
d?.àr deze reis. tijdens de Pinksterdagen is volgeboekt. In overleg met'de lei,d.crs hebbe4 wij besloten nrar ee.n c.ndere re-is te infornercí en'"uet
suirseà.. Zo 6aat àeze groep toch net de Pinkstcrdagen'íai.r Duitsl-ancl
ch wel naar Ce streeh Hessen. l{elke plaats, is no5 nict bekend, rnaar wel-
is behend dat lÍessenl-and zich uitstrekt van de Rijn tot nan het lJzeren
Gori'.ijn. Het vertrek z:.1 op'vrijdag voor Pinkstcren zijn en terug op
2e Pinksterdag. Iluisvesting za1 plaets vinden in ecn jeugdhe.rberg, Eet

, vo1ledi6e rnarlt i j rlenver zorgin6. De kosten voor Cit projekt bedragen
onseveer f 1051== pcr pursoon.

2e. De groep LENS 14 + 2 B-cl-f tal-}en,6:rat definitief tijclens de Pàas.Qa[en
naar S Ic esvri jk-Ho1st cin.

3e. 'Voor het eLftal o . I. v. E.Iluraans ziet het er somber of te we1 hopelóos
uit, Eurc Sportring ziet n.J-. ge er-r kans. orlr één vereniging in Europa te
vinden, diè tijdens dó Goede Vieek een vereniging ais gast. wit ónfvu:.ngen,
Het is Èij Euro Sport ook nog nooit :-n àun f5 jàrig bóstàan voort[ekómen
dat een Ned..vereniging tiidenS dczc vreel< naar het buitenl-and vril-dc. Dus
hèei Elun-:rns, je-kunt-rnót. je jongcnó àtic h:ntèn opr.aloch d.an.we1'sen
andcre d-atun gekozcn.

4e . De groep /"-kl-a.ssers ( lrelke inniddel-s is aan5egroeid tot 2O rnan ) , ,lie
naar Erankri jk. vrillen, hicrvoor is nog geen definitief antwoord ont-
vangen. l',1e1 ís'àédó6eclee1d clat dc kontakten zijn gelegtl, naÍlr'nog -geeÍ
anttroord uit I'rankrijk binncn iè.

BETLLfNG: Van degenen, Ai""ri"f. ;;;r-;;o.p 1of 2 hebben opgegeven, zoudcn wij
Baarne uiterlijk f1 jqnuari Í 3l),== ontvangen. ,]e lcunt dit bedra6 tegen
bet'rlin6sberi,ijs.kríijt-op ziterdr.g_na 14.O0 uur lij J.Hop. Ook kun jó dit
bedlag overnrkcn o? ÍïironuríEer. )16711 t.n.v. Penningneester Lenig en Snel
0n t clcurst ellin6en te voorhomen: I'nnuleiing van dc reis is nièt'no6clijk.
Mocht jc {oor ecl of andere oorz:,:li 

. 
verhinderd zijn je gekozen reis mec te

na.]ien , clan is t eiugbelàlirig ven tlc ieissom .à!et nogeli j!. lïiIlen j e 'ourlers' -

dif risiko niet lo1:cti, clan rc.àen vrij ze aàn persoonlijk een a.nriulerings- .'
verzehering te sluit en.

. : .: J.ciHop (filÍaalhouder Euro Spnrt)
BEi',TIiVOIrlD C-III,SSERS EN PU?IÍ,IEI\I. . ; ' "- : :

Zoe.Is vorigc rvcek rccds gepublicec:'d. stond in de.LINS-revue konen. nu-,eindelijh
eens onze jongcre LEI,ISleden i.a.à dc beurt voor zo r'n elndelöze' avonC.-.--De'"mu;iök
wordi deze a.vond verzorgd door de discotheek Z.'iRi.TUSTRri. Ook aan het vrou.welijk
schoon hebben rvi-j gódacht, wij hebben de dames van-Kvriek Sport.uitgenodigd.
De toe6anp; beCraagt J 0r5O en vre hopen te beginnen om +'ha1f acht.' 

"rre 
hopen

op een geslae.gde avond en rekenen er-op da! -nienapd vgr.qteh zal laten gaan.
Tot zat cr.]ng 24 j'r.nuari .

. I Kl,KL'.

Pro anma PUPILLEN EII rlitrLPEN

PUP]LLEN zaterdag 2 januari 1976

14. OO' uur
14. OO uur
11 .00 uur
11. OO uur
11.O0 uur

Ln.IS
IENS
LENS
tE}IS
I,E:{ S

1'-

3-4-
,-

v-1
v-2

z,ic z,;lvoetÈa.ltoernooi
zic zaalvo etbalto erno oi
Vredenburch
Vredenburch
Vred.cnburch

IIIELPEN zaterdag 24 iznuzri 19?6

14.00 uur LENS 1 - zíe zealvoe tbal-t ö erno oi-
14.0O uur LENS 2 - zie zr,llvo etbalto ernoo i en rvclpen J
12.JO txtr LEIIS f - Vredcnburch V-2

ÀFSCIIRIJVINGEN.

10 dagen tevoren bij dh1. .I.C.HoP, Dr. v.i,looklaen J1l,Rwk

-B- :

Schrif t e1q'ik: ninst ens

4,



Telefonisch
sètàIÍe;) b
ïn nood6eva
Lc].. 66.8,

: vrijdr.gavond tusscn- 18.00 en.tBr4!.uur
ij L.l(oning tet. 39:1?.4?. ,..
lLen kutrnen de pupillen en vielpen no6'op
14. hlubgebou!ï vragen na.-r L.,.lionrng.

( uí_t-s1uit-end in-.-d..r+ngende

zaterdagochtend afbellen

àT'KEURINGEN: Bi j slechtc wccrconst:.ndigheden'-ZIE ,.FI(EU&INGSLIrlST. Voor de
thuiswedstrijd.cn noet juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn .de rvedstrijden
van'LEIiS 12r1J en 14 goedgekeurd, clan gnan qok dc pupillen en rïe1pen vredstrt-
den .op ons lreld doox. Uitsluitend voor cle uitwedstrijden xiag tefefonisch
word.en gei-nformeerd .of hun luedstri-jden doorgaan en vrel zaterdcgochtcnd
tel-. 66.11.14

OPSTiLLINGEN

LEIiS P1 en P2 zie zaal-vo etbalt o ernooi

?

)

IENS Pf H. Diemel-=E. Bc joo etono-M. Schobbe-M. Bon-l'!. àc ïïint er-M. v. d, Boogacrd-
À.I'íaas-E. v. Zi j 1-8. Driessen-J. v.i,iassem-l'i. v.!lel-zeri-1.Í. v. tl. .iaI1en-1i_, f'rank-en
Lcider Fra.ns Disceldorp Sn:lcnkcnst 1O'JO uur]LEr\§ tèrrcín ,- ,.-

LEfiS P4 R. Matt ens-RlSoebarta-R. Verboon-R. Korving-í1. Korvin[-H..r. Ro"r,rijk-P.ilrind
J. :ïo1f f -E. v. Sant en-I4. Poot -R. BliekendaaL-E..,ssenberg-1tr..v. Gorp
LeiCer dhr. Jan van Ga.stel Sanenkonrst 1O.JO uirr LENS terrein

LEli-s P5',ï.v.Veen=E;J.a6èr-*.v.ilittersvrijh-I,.Huismin-R.v.r1.Zijr'lcn-l-.ltoks-
n.Wannee-f. v, d. Berg-L. schettinga-t4. Burcksen-E. Hàffnèr-R. v. d.lïerve-l'Í. v.lloudt
Lej-Cc'r dhr. I(ees Schenkels Sanenlcor,rst 10.JO uur LENS terrcin.
Voor aI deze elfte.llen ZLTERD/TG BE^,T-r'iV0llD.

LENS ïï1 zie zaal-voet balt ogrnooi
LENS iï2 zie zaalvoetba.Ito erno oi en zie vrelpen l
LEI{S iï, R.llam-}I.I'loLlenan-Th.v.i.:ierve-R.51ats-R.VrebÈrvijk-B.de Vos-l.Iranhen-
J. v, Balle6ooien-R. Lent z-R;'Dekker-J. RÍeraen-J. v .I(ester-J. v. d. Spiegel-F. Clags-

- L. v. Lecuwcn-R. v. d. Boogr..:.rdt . i
Leidcr Chr. Gérard Bloks Samenkonst 12.OO uur LEI{S terrein

ZíJ.LVOETB;LTOERNOOI VGOR PUPIL].,EN EN'IïEIJPEN.

Op zaterdng 24 jfl,nuari zal LDNS uet I pupillen en 2 r,relpen teans deelnenen
aan het door de K.-N.V.B. georganiseerde zaalvoetbaltoerncoi. Dit tocrnooi
begint voor aIle,.fcams on 14.óo uur cn zaI 6ehou(1cn vrorclen in ílo hsl-Ien van
Ce veilin6 Irloorcl, gclc6en a1n dc Nieuvre !ïeg te Pàeldi jk. In verbancl r4et clc ge-
breldrige k1e edgele6enhei d lvordt in onze kl-eedl-okalen onE;ekleed en zal ríen in
sporttenue, unet daarover heen netuurlijk een jas of trainigspak, per auto
naar Poeldijl( geb"acht worden. In verband mct het verroers:robleem rckenen rvij
op de medevrerkin5 van cle pudcrs, vraarvoor bij voorbaat dani<.
Nanst het gebruikelijke voetb.:rltcnue dient mcn voorzien te zijn van gyc- of
bc.shc tbal-s cho en cn.
Sanenkonst voor a1le teatlts 12.45 uur LEI{S terrein.

LEI'IS lup illen team. 1 I,l.v. L:':ns -R. d e Jon6-l,l . C olpa-J . 0 denkirc hen-B. H e ensherk
E. Eykelhof-P. Pronk-L. v,Ili j
Leider dhr. Er,ns Zoun

LEIiS Pupilfen tean 2 Ll(affa-R.de Kroon-R.llouwelin g-E. Perrei jn-C.Ber6mans-: .,
V. Veenman-B. BoeIhouvcr-R. Kanis
Lcider dhr. IÍartin Reuver

LEltls.Pqpl l ea lqAr4 I R.Groen-R.v.d.Hoek-E.Val-entin-M.v.iidrichen-J.v.d.l{off-
C . IIoef na6eI-P. v. IIar en
Leider rihr. GerarC Colpa

LENS !{elpen !94n 1IÍ.Sa.ar1oos-l'Í.v.Velzan-E.ïlarnenhoven-M.Lentze-ri.l(uiper-
E..i,nierf.aan-J .lïass ernan-E. Ro os
Lcidcr dhr . ïlarnenhov en

c
n

-o-



LENS ïleipen tealn 2 G. Verhasr-M, Koelemi j -R. v. d-IIeyden-X. Coret--l{. de llaas-
M. Zaalberg-B.lIulsker-r't'. T[in-as j oe
Leider dhr. Peter van Rijn

Scheveningen 11 r Lqllqlt+ 9-oi
,!ïc begonnen crg moeizaam omCo.t Scheveningen 6e1ijk in Ce aanval ging. Maar
ze waren niet erg gevaerlijk, I'Íet het gevol-g dat onze achterhoede Seen pro-
blenen had. De.arna krgen we een pa3r kanscn lïaarvan é6n tegen de paal l(vJan.
Na ecn aatige 1e hel-ft bcgonnen vre aan de 2e hel-ft. Scheveningen zak-te wat af
en gaf ons enige kansen Ci,J niet benut werden. 2lceer paal en 'l keer lat ura§..

het gevolg ervin. Ben Vester bleek zijn oucle vorn nog niet knijt te zíjn. ''
Hij vra6 de gevaarlijliste aanvs'j-Iu' ott o";:rafd 

cle Haa§ 
"n 

norurt oio,t"r6 
l 

-

PUPILLEN 4 in flhe rvinnini4 mood.

Ons 4e pupillen elfte.I heeft zate::rla6 -haer 2e ovcrwinnin6 6eboekt!.het-.lver-4.
tegen Spoorwijk'4:1 in het voordecl- van onze jongens. Ronny maakte na een
vcorzet van Eric i-o; totièfref bracht nr. 2 + J op het scorebord en ilenri-
tenslotte ma;rlcte er 4-O ven.
Spoorrvijk mocht d.e ecr rcddcn, want- via een penalty.werd het 4-1 , gn daar
lieer nàt 'bi j . Jongens 'wi j zi jn óp 

'de goedc,.wcg. Èouden z-o ! iji j rekeneh . -.-

op necr ovi.rrzinnÍngeri.

oooooooooooooo
3 orrrcrnni, 3oooooooooooooooo

ïn_ goede harnonie is j.n.overleg raet de heer-Ànderiesèn besloten zijn contract
niet meer te verlengen..Het bestuur beraaclt zich.nog over de opvö16ing vàn"
de heer :inderiesen' 

nu, BESTUUR.

o ooo
oo oooooooooo
I ooo

oooo
oooooooooooooooo

oo ooooooo o o oo oo oooooooooo oooooooooooo o oo oo oooooooo ooo oo

Sorry Bsslvvr, Cat deze reedeilel-in
ik vond de copy pas cn I uur rs-n

Ce eerste bledzijde staat,
de brievenbus.

. JO6E KIOI.

g niet
iddags

op
in

{.
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DE LENSREVUE

ooooooooooooooooooo
88888 orrrcIEEL Iooooo óooooooooooooocooooó

o ooo
oooo
oo ooo oo oo ooo ooooooooo oooo oooooooo oooo oooö ooooooooo

weekblad van de vo tbalvereni .. Leni en.Snetr

Pennin6rae est er .

oooooooo ooooooooo
,a

Helaao moeten vrij wèei overgaan tot tiet plaàtsen van een wanletalerslijsi.'
krijgt'nog ehkele vieken de geretenheid uw achteretalligà contriÉutie over t
maken. Denkt 'urdan gelijk ook aan de contributie o're, àit lopende krvartaar.
Iti j verzoeken u drinfiend om uvr medewerking eí raàt ons niet iot deze zo on-
sympatiekedaadbeho'evenovertegaan.Bijvoorbaatoàzédank.

U

e

=== Po1 moet beginnen met het aanbrengen van wijzigingen
.door hen gepubl-iceerde sportiviteitsrangli;st. 0p de eeis
LENS tenohreihte 10 strafpunten gégeven, omdat.de schorèi
Hezelzethet gevó1g was van een overtrèdi_ng in een vriend-stiijd, tervrijl POL voor zijn ranglijst uitsluitend kohpe
ïntr.iésen zijn eI weër iiieuwe straffen uitgedeeld, zodat d
ri' a1s rio16t is:

.2

1.
l!

5,-6.

14-0
11-O
14-2
14-2
11-6
15-7 :

13-12

14-14
13-14
14-18
11-18
15-24

'' 13-24
14-41

in de vorige vle ek
te plaats heeft PoL
ng van l,esliè
Schappe].i jke rved.' ..

t it iewe dstrij den telt.
e stand per 14 janua-

DIIL "1:: 
":LFrts

Neptunus ..-..
ïliIhelnuÈ :
Èov, i
?apendrecht
Ccril

8. DHs
9. EBOrI

1Oa Nerxes
11. HïON
12. Bfauw Zwart
13. Gouda
14. ZwÍj ndrecht

Dit- all-e.s volgens'de officiëIe opgave van de KNVB.
= Ondertussen vindt POL het reuze jamner dat de strafkomaissie van LENS nog
et is ingegaar. op Ce suggestie een vergelijkenrl overzicht teiplaatsen van
aantallen -dtraf fen vori6 seizoen e4 dit sèizoen. Dit on de stelling van poI,
da.n nj-et te staven., dat bij LENS dir seizoen rninder straffen zijn uitge-

e1d,,:voora1indedriehoo6Stee]-fta1Ien.'.:
=== fn fls'Zuidwestercourant van tvree rveken geleden stond.een -groot artikel .

over LEi{S, opgesierd door een aantal fotors. 0p een van die fotors zien we d.e
selektj-egroep aan een smakelijke dis na Ce training. 'riat zou het toch leuk- zijn aIs we de volgenàe keer ecn foto konden zien van ortze selektie, terrvijl_
een t egenstander, wordt opgevreten.
=== Er is een heel sirnpeló manier on zowel- de opvolging van voorzitter Hans
van der Kleij, als die van trainer \riirn Ancleriesen op te l-ossen: Laat ze gewoon
hun huidige funkties ruil-en. I{ens els trainer en r,ilirn al-s vocrzitter.
=== 1.I3n$1ggs de publikatie elders laat POt het hie.rbi j. Hij rvil" n.:iet aI te ,r.
..veel .bes1a6 l-eggen op de ruirnte in.di.t kIubbIad. .' '

=== Dit we.s POL, goeiendtrg.

LTX{S 1 - NEPTIJNUS.

/rfgrilopen zondag g5-ng geen enkele inhaalwe<ls tr i j d do'or, zodat ons eerste. àich
niet kon revancheren voor de smadelijke netlerlaag tegen Papendrecht. l,Íaar,
met Neptunus hecft LENS i ooË nog'eei appeltje tè s"Ëitf.n. Destijds in- Rotterdan werd het ook een ]-O ned.erlaag. Neptunus speelt 'zeer-vrisselvel_Lig
LEll§ trourvcns ook.,Vorige wèek woensdagavond werd. de oefenwc,dstrijd tegen het
Goudse O'lympia omgezet in een J-2 overvri-nnin6. De Gouwenaren staan aan de kop
van de 2e kl-asse A. onze pJ-oeg; heeft zich na Papendrecht voorgenonen er wcer..
een6 oudeníetè tegenaan te 6aan. Dat betoàft wat. De stantl hebben we Íori6e.ïeek 3l gepubl-j-ceerd, zodo.t die deze week ontbreekt, In de opstelling zullen
we vernoed.elijk Leslie Hazelzet xnissen. Zijn plaats wordt ingenomen door NoI

.Janosen. .'ij e voorspellen een overwinning voor LENS 1.

ni
de
a1
de

-1"F ...
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j==:..Qp VooRZITTER-HÀN§ liLN DER KLEIJ-
rrZe gaan je alo een soort meubelstuk beschourven. Jrls iets dat er is en altijd

. ztl zi jn. En dat .r.s '4iet goedrr. .,lan het woord is voorzitter 'lÍans van dcr Klei j
Tijdens de in september gehouden algemene 1- e denver gadering heeft hij aange-
kondigd ean het, eind van het ;erenigingsjaar de vo orzit t ershamer definitief

'_neer t.c 1e6gen., POL vindt "un ,oorrittÀ. een té belangrijk persoon vcor cen
. ve'reniging om zoufl,,r.r afscheid van te nemen, of om zonaar even. te kiezen. Van-

''claar dat hij Han6 van der Kleij oi:zocht om te inforneren naar het hoe en het'-. r,vaerom van zijn tiesluit.
ik zou besL
tveer eeng
een schouwburg
van binnen
wiIlen zien

8e
ste
is
dat

Hans ven der Kleij werd zorn zes jaar
een vierde klósser en van een bestuur
werd aanl4enerkt. Voor een voorzitter..
te noenen ( f4 jaar) . l,iie.arotr dan toch .

leden voorzitter van
am dat al-s tt; onB'l
Hans. nog steeds j ong

. afscheid?
*-'----Íilssi [rö -j
' , tot bcdri j f

vanzelfspre
gevaat j.n.

. 
-' t'hij zit er

tie is, dat
Ik zou best
niets van g
Eatie nooit

è-ïö-tan-[ öË e.ön Éep;i.aicle $oèt zit'd:.n kàn" dàÍ'gemàkÈË]í jk leiden
Eblindheid. Je hcbt alles ,aI zorn beetje meegemaakt. Dingen die jij
kend +indtr daeJ kijkeí" anderen hbg vreemd tegenaan. Daar zit een
Je enthbusiasme loopt'tqlr8. Een gevaar is ook dat anderen zeggen
.aI zo l-angr. dus zal hi j het rveL he.t beste- wetenrr.. Een andere krves-
ik gewoon_ wecr eens wat meer vrijheid en vrije tijd wiL hebben.
uref weer eerls naar de Schouwburg vrillen. Daar is de laatste..jaren

ekomen. Verd.er vind. ik dat een wisseling aen de top van een organi-
Ilwaad kan. Nicuvre nensën brengen weer niediv.efan en nleuwe t{eeën.

Ik heb het bestuurswerk altijd gezien a1s 'een vorm vari'rekreatie. llaar 'op den
duur vcrvr-,gt dat rckreiiiieve, vorclt het mecr cen s1edr. i,nders gezegd:'
Je Coet hèt allemaal geËee1 vrijviil-l-ig, xraar langzarnerhand kornt dat vri'jwi'1lige
tussen aanha.lingotekens'te sto.an. .,ils je de din6en die je vrijrvillig bent aan-
gegr.an a1s een verplicht-ing belSint te voelen, dan wordt het hoog tijd dat je
er nee ophoudt. Neem bijïccrbeeld de zondagen. Ik kijk nu a} uit naar de zondag
vraarop ik nict ueer ver.pl-icht zsl-'zijn in Ce 'best uurskaner . t e zitten orc'be-
sturen vnn bezoekende ve:'eniElingen te ontvangen, of on bij uitvredstrijCen in de
bestuurskaner vt.n de tegenpartij te zitten. i:1s voorzitter kun je je van zorn
verplichting nu eennaal- niet onttrckken. .: .'
ik ben heus
we1 bereid on
.nog rïar! voor
LENS te bl-i j ve n
doed - ..

POL: Dat hlinki all-eraa.al- een beëtje sonbe.r. ileb je spijt
dat je het ai<ttÈve voetbellen eraan hebt gegeven? Of zijn
er andcre teleurstellin6en?
II'.NS: Nee 'hoor. Ik heb aan- dat bestuurswerk vesl- genoe6en
beleefd. IIc had er yoldoende plezier in ou het aktieve voet-

bal-l-dn niet te missen. ïk ban trouleus ock hel-errtael niet van plan lveer te
gaan voetbnll-en ('ríe,t een 6el-uk voor onde vef-iien en voor de schenen van moge-
lijke tegcnstandcrs.POL. ) :ïeI ben ik best bereid om nog wat voor dó vereniging
te bl.ijweri doèn-- Dat moet dan wcl r,rinder íntensief en tíidrovend zijn.
vi j"f bestuurs- 

= 
POLI Bestuursl-eden van LENS vtt:kl<en de indruk het al-tiid maar

leden, dat is ! druk te. hqbben. Is een aantal- 'ran slechts viif bestuursleden
veeL te ] (doorgaans hebben vo etbal-v e4 enigingen lesturcn van negen of
vreini6......? I mecr l-erlen) niet wi-rt klcin?
IIÍLNS: Dat aantal is inderdaad klein. Destijds is het a4nte.l be,rvust terugge:
bracht van ne6en. near vijf. In Cat heeft ook Boed gefunktioneeÍd--ii de pèriode
v.an bijvoorbecld grote bouwakt ivít eit en. Maa.r.nisschien heeft.dat er ool" wel

:toe ge1eid 6af, ÍlEl{§ zrn bcstuursleden' sneller vers}eet. Er vleid en worCt teveel
. bcslag op je gelegd. Een nnàc:el is ook dat men ervoor terugschrikt on bestuurs-* lid tà rrrorrlen. Nu we in een perÍod.e van con§o]i-Ceren zi-jn terechtgekonen, Doet

scrieus overrvogen. r'rorCen 'het- a.antal bestuursl-eCen weer'rit to treidcn. Uót
onderhouden va4 lioàtakt en riet dc hornrissicleden en allerlei nedewerkers is met
vijf rnan nauwelijks te volbrengen. Daa:roan heeft het de afgelopen jaren ook.
we1 geschorf. I'Is .je medr.bestuurslcden hebt, dan lcun.,je de t:ken beter sprei-'den. 

. . ,.
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I
het klubgebouvr
urordt nog ni et'
optinaal- benut
dah voorheen?
HLNS: ,Dat 1i jkt

LENS he eft
altijà naar 

I.p::estaties
cestreefd
ioch= óck ' dat e

overtuj-gd dat
oude klubblade
knokt om hoger
eigen aan r1e v
taties is neèr
er aL l- es voor
on. Voor beide
hard traínt. ra

elftal rvordt ó
begrijpen dat
je tc kunnen h

6enakkelijkcr
iian de anrler e
tend gn al-leen
de andere akti

= POL: IIet bestuur heeft de afgelopón. jaren nogal $lat 8e1d
! geïnvesteerd om via verbetering"va,n tIé qkkonodatie het klub-
I, ieven te stinul.eren. Toch lijkt 'àat kfubleven niet intensiver

inderdaad zo. Maàr ik 5eloof dat hier'oprake is van gezichts-
bedrog. Het'kLeinc klubgebouw van vrè.e§er /vras sÉeIleï vo1 en dus gezel
dan het grote klub5eboutr van nu. Toch vrorden nu veel aktiviteiten geor
die vroeger nig.!.4q5911ik.uaren. -l"iel- ben ik het er'mee eens dat het kI
nóg nie[ óptir,raal vtortlt bcnut. Nog niet iedereen beseft wat ie a]-Iemaa
klubgebouvr kunt dcen. IÍisschien is het verder ook_ zinvol. kontakten te
rnet. andere verenigingcn of orEs.nisaties in de l'rijk on tot een meer' int
.iebruih van hei klubgebotrv tc komèn.

liger
ganiseerd
ub§ebouur.."
I in dat
1e96en
ensie f

niet alleen 3 POL: Een voetbalv er eniging wordt door8anns door de buiten-
kijken naar cle = vracht gevraardeerd ne.ar de kfass.e waarin het ecrste elftal
próstatics I spcclt. Vinclt je dat terecht?
Hr"iNS: Nee, dat is zeker niet terecht, rvel begrijpelijk. Het alleen maar kijken
naar de prestaties kan afbreuk doen aan de ve,!g. ande.r'e veren.a8rqg aktiviteiten
die zinvol en plezicri§ z1jh.-Toch is het mèestaL wcl zo dàt verenigin5en waar
blijvend een prestatie geLèverd rvordt, Soede vereni8ingen zijn, orcdat die
p"olt,rti.es gebaoeerd zljn op een,goede oigàn:-shtie. Maar noguaals: a1s een
eerste elfLaI geen goede prestaties Ievert, hoeft dat nog niet te betekenen
dat cen vereniging rninder 6ood is. .,

POL: In onzè vereniging wordt no6al verschillend Eedqcht
over het leveren van prostaties. hiat vintlt jij daarvan?
Iir'lNS r trk rnoet toeAeven dat ik aanvankelijk ook erg vrij-

- btíjvend stond tegcnover die pre-s tati egedacht e , ofschopn ik
te elftal vrsl verdomd 6}.!ag za6 Promoveren. Ik belr er van
LENS ri9 pr esta.ti e,lrang altiid nenlvezi6 is gevreest. ,*1s je
ecst dan uèrlr- je. Cat:ook in het verleden is er keihard 6e-
te komen, of onreen rlrei6ende Ce6radatie te ontkonren. Dat is
balsport. Dat verschil ín denkcn over het leveren van pres-
n krvestie van individuele insteLling. De ene voetbalfer hee,í
r onr zo hoog nogelíjk, te speJ-en, de .qnder geeft daar minde-i'
cepen spelers,rioet plà.ats zi jn in cen verenigin6. l:iÍe nie'r

uT;

n1
op
oet
. ee
ove
8r

oet
PSe
er
and

kan
op

vit

t_

dan natuurlijk ook niet zeuren als hij nie
steld. ;Er is verder nog eed l3roef leden clie
6erichtc aandacht.voor trainincen en beíjel-e
haven op het niveau d,a.t .-i 3 hebt bereikt - He

in de vierde klagse t e handhaven . dan in 'i-le
t zou hct ecn verkeerde instellin5; ziin de

t in een hoge.,r
.niet wil of'
iding noCÍ9'
t.is nu ec"
eerste k1,/
aendacht"

aIlq l-eden
hebben profijt
van de
prestaties
het eerste el-ft

de prestati-es te richten. Zoals il< aI eerder heb
citen in de vereni6inE z\in evengoed belan6rijk,
PoLr .Het bcstuur heeft eens verklaard. dat de p'
C.ienstbaar zijn aan cie rekrei.rtie binnen de v
dit bij LENS rvaar '6enaakt?
iÍ..NS: Dat is 'z6ker he

1líeeft het béstuur da
3r vrat er bl l.emaaI op h

is gekomen. Dg.au' kunn

POL: Ioch kent LEI,IS e
Juffernans onlangs be
gehad.

zing in 1958 van 0ckenb
Tot clan 'Jas LENS e en vr
forse groeii in hoo fdza
et karakter van de verc
n oolt vreer zijn. special
ijk is vreinig konstdnt.
e gezinnen l.esti-Eicn zic
verenigingen . in :1e wijk merken

brengèn, Kijk na
modatie tot stan
LENS is net
een .Qoor6angs- -
huis . 

=H,'i.NS: Dic verhui
gevolgen gehe.d.
Daatna ktvan een
Daarmee is ooli h
vraJI{]rIub, he tBce
volkin8 - 
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Vandaar dat het bestuur doorlopend op zoek is
de verehÍ6in6 rrrillen inzet t cn.
POL! En nu moet ei zelfs gezocht vJorden n:.3r
aI . een' opvol6er?

besluit tckend 6c[1aakt orn dc vcreni{ing
te zoeken. Uit ervaring weet ih inr.lers
te vini.lcn.

naar nieulze nensen di

een nieuwe voorzitter. 0f L

H.í;NS: Nee, die is er nog niet. Ik heb net opzet aI in een vroeg staCiun trij n
ruin de tijd'te

hoe moeilijk het
€ieven een opvolger
is on bestuursietleà

Navroord- va
Niet on nu
net (nu no
voor verde
bestuursle
noeten nad
opvolger 6
is Gegaan
993_9!y9IC

N POL:
pers6 het laatste woor:'. te tÍiIlen hebben, xla.ir orxd.at het gesprc.k

6) voorzitter licns vnn ccr I(1eij toch ve] vlat stof heeft olgeieverare diskussÍe. irtant als een voorzitter zegt dat het a.rntal van vijf
C.cn nu te gering is, dan zullen wc daar met zrn allen eens 6oed óver
enken. VerCer konstateert pOL, dat thans (januar1- 1916) nog"5,""r,
evonden is. Dat betekent dat inrniddel_s bijna een half jaar vàorbij
van het jaar dat.de huidige voorzitter ons heeft.gegevàn om naar
er uit te zj-€n. ..........

+'.
Zo matr rvàt rosse optlerkingon f***********+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++ ++ +++++++++ ++ ++i
++ rk hool, rnaar niet, dat er bij de líuKo ( nu zi ehkcumi66ie ) verzoekjes zijn
binnengekoncn voor rverkjes van l.[ozart, Bach, Haydn, schubert en no6 meer van
der4eJ-ijlce oude knapen. Het zou niet on aa.n te horen zijn in het kiubgebou.r.
Dan no6 nrnr l-iever Beat, sou1, Rock óf hoe die an.fere Àoderne nuziek ook roge
he t en.

Fn

+
f
v
+

s
b

+ Onze typiste wordt nu aL bruta.e-l-. i{oe vond u die opraerking onder het of-iciëre stukje van het bestuur? Pas op anclers zaL ik volgende keer eens edn
erhaal.tje vertel-Ien over ucncer Jufferm?.ns en ene Truus:
+ tïoensdagavodd 21 jflnuari 1916. Het stronJe . . . . . . naar cle oefenvroistrijd.
an ons eerste tegcn o}ympia 6in6 door. van 6oerl voetbal- wa-s natuurlijk geen
prake. De b;rI mnakt e de rar:'stc caprioren. iÍaar cle spelers moesten wer, zij
ehorcn inners tot de selectíe. De supl:orters li.'ten verstek gr.an.....het was
oh zo guur. .r',1Ieen een p:,3r enthousiaste leden konden LENS eén J-2 ovexwin- .in5 zicn behalen op een uiterst verzrvnkt Olyr,rpia.

ncl yreer cens stiekun .aan de deur van d.e bestuurskcmer 6e-jd van trainerswi 6Ír el-in6en aLtijd. interessant. fk vervracht-
a1

Ik heb riatnclagavo
isterd. ïn deze ti

1
een nann vo.n de nieulve trainer te horen, maa.r niks hcor. Zij hadden ncrg

nd,op het o,o6. Ih ben benieuvd rvie het gaat worclen. In ieder geve-L onze
go voorzitter niet. -..lERECilTS had ne d,oor, het was inderdaad. ma:r een
.jc vori5c we ck.

vraag nij af w:lnneeï onzi Pennin6rneester net zijn nieur,re vranbetaLere-
voor r'le dag. kont. Zorgt U ervoor, clat U n*iet een van deze vranbetal_ers
Heeft U Ulv contributie over het laatstè krvz:rtaaI 1g?5 no} niet bets.nld,
t',ilaí':nu tegel-ijk net Cie ovcr het 1e kwartEiàl- 1926. Bij voorbaat d.ank
onz€. Fén.
.s deze v,/eek op bezoek bi j cnze secretari_s. Iii j ',vas een brief aan het
ou ja!),en hij zat te schel<len. IÍij ha<l zijn eigen nachine noeton
ooÍ..het.trtypen van de LEf,.lSrevue, zoclat deze
u toe hét'gova1 r,ras. (lleeft U het gemerlct? )

r-'rat duidelijker zou zi jn
en op de nachi-ne,

:ruikt è...2Ít t cn d.c leestckens op ecn andere p1aats. Een fouten

,bren6en iroor, .

en vo etballozc
s ulat, a1s jc

anrlcrs wcrdt d

eens negduiken in die
U eens een éxemplaar

e heer Juf'f ermnns heel

die'
dat hij

oudc LEI'IS-
I{e t ver-

Iid neer
I'iipschien

zij n

5Joeie oucle
mag inàien.
erg boos,
te l-uramelen
Le '61 . Zo

zeer lofwaardig

et te weinigili!!i
origc ïcck-gcnotèn. Ik heb e.'ns cen duik 6enoÍlen in dic
Ce heef Juffermans zo netjes voor ons heeft ing.ebonden.
yeer evcn op.èn vcl-e narien van lcden, clie a1 J_ang 6eennaar vóren nét ctfe. herinneringcn di.araan verbonden.

of voór, U? Ur.mag gerust ook
U n.ar aan onzc secretaris of

nid.'.q'g eens 6eze1-1ig ;i:ln de bar zit
tinminste je orcn goed te luisteren

zatcrdag
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ínitiatief. Deze'p-ersóon en mct heu nog enkefe anderen hebben hot plan om de
outlere 6arrl.e ,rreer v/..t rfleÈr bi j LENS "te 6:.an betrckkén, Zo ztL er o;: r'roensda5-
avond 18 februari a.s. een bljeenkómst vrorden belegC, rïaa.rvoor hij persocnlijk
cen grcot aantal- ouCeren zal benaderen. IÍocht U.nicts van hem-vernerilen 'voelt U

dan nict achter gestekl. U kunt gerust clie avond konen rvant- àl-s U"toï dïe "

catcgorie l-etlen behoort (zo boven <te 40) dan b'ent U vast wel v:n harte welkom.
++ Toeva11i6 hoordc ik ook dat de Heer en }.ievroul'r 'rr,'an Santen vorige rveek'
12 * jac"r uaren 5letrouvrd. Van harte gofeliciteerd e-n no5 veIe, vele gelukki6e
Jaren.

S II(.
11222D9C211i91CDO2' ' ' ' ' ' oooro

l,.tTcn Iï n.'.F oolor222222r1i12D2.)D2222D212i.)21922rq?2rr)2r)91)r)r)192A12112Cilatöoor".229 c2r11ci1111t., ÖO

- Ons alierKNrJB een nieurv spei propageert? De zgni I(NVB-kvis ! Deel-nemers aan
dcze kvris, die voor zoncla6 a.s. is ultgeschreven zijn de eerste efftallen van
LEl.{S, N-eptunus, Goirda en U.V.S. Scheid.srechter is de conpetitieleiclei van
tCest Il. ,.1s....de wedstïiid LENS-Neptunus wordt uit6esteld en als..... in de
plaats i'daarvan ni-et. de v,ed6trijd Gouda-LENS wordt vastgestèl-al en a1è.....i de
KNVB niót no§.ièts anders verzint en al-s......de terreinen dan niet worden
afgekeural, t]an...l. ra,rarrd? ïJie speclt teEen wie? En op vlel-k terrein en hoe
l-aat? Voor dc juiste oplossing Íerurijzen rvij uaar d.e mededeLj-ng hierover van
de SEKO. -1s.... die het tenninste'bij het rechte eind hebben. En alb...l.l
descheidsrechteÏernogietsvaí§napt.Totzonda6,vraardanookj
- IIet zaalvoetbalteam vré6r 6Selonr'len hseft? en dat Elumans te Ia:,-.t was? -.
- Pgter en Yvonne'Veihoef eenieder beclanken die van belangsteS-ling bij hun'
huwelijk hebben gcgeven.

f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
i,IE STT.,:T NR ,"CHTER DE B,iR

f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
Zaterdag J1 januari 1976 is-ochtcnds:'Cor lIoplenbreuwer en Greet. . ... .:.

t s:middags: Hr . en i'levr . Sandif ort-tr'rans en ;'!nneke
Zondag 1 februari 1976 rs-ochtends: Tinu6 en Hr. en I'Ievr. v.d, Hoek

's-midCa6s: An va{l Ber 5genheneSoulren-An 
' van Saítiit

Frank
zaterda' ? rebruari tg'q i::;ï3lxËlï' i*Í"":i-H;'::r;ï?::ïï;:. Keerman
Zondag- B februari 1976 ls-ochtenrls: Tinus-Paula-Marja en Rini

s-rnÍdda6s: ,l"n van Santen-/rn van Ber6cnhenegouluen-
Vrlim ).lichels. I ;

Ons trouvre rrbe.r lidrr tinda Jans is in het ziekenhuis Leyenburg op§chömën.'-
'!ïij wensen h:ar sterkle cn e<.n sloedib tot ziens toe.

Terugbl-ilc op de Beat-avond van de C-klassers en Pupillen.
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De Kaka kan terugzien op een zeer gesl-aagde avond. De iongens
ben <lankbaar gebruik Semaakt vrn de dansvloer. De muziek was
treffelijlc verzor5d. Deze avond is voor herhalin6 vatbaar.
Gi',.',T U l,ÍEE NitR'GoUbh.

GaíÀt U mee naar Gouda om ons eerste e1f,tal- -aan -te moedi8en. en U .6aat met .

eigen vcrvoer, d:.n volgt hicr een reisroutc:
Eichtin6 Den Haag - Utrecht'en vranneer U de bru8 over de Gourve bent gepasseerd
rlírekt rechtsaf bij Shel-I strtion tot aan de Gourve. Bij T-kruisin6 linksaf
en de Gouwe rechts van U la.ten 1i56en. Na 1!0O rneter ong. Saat U onder een
spoorvregtunnel door en direkt hierna.,linlcsaf vindt U het Gouda-terrein.
RijdtiU.even langs bet LEl{,$-terrein daar zij4 vast nQg een qantal leden
die Eraa6 r:reL U wilLen -meeri j,,l'ln.

en meis.j es he.b-
ook weer voor-

-,:
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OB. Lane er
J. de Boer

Pro

14.J0 uur Goudu 11

11.00 uur LENS 2

12. OO uur LENS 5
12. OO uur DiiO l

14.00 uur LENS 11
10. J0. uur IïIK 6
12.00 uur Quick 1J

bamenKoÍn6E.

- LEI'IS '1 Terr dè Nieuwe Gouwe
- Na:.ldrvijk 2 V1 c1 L t/J
- tEl.ts
- LENS
- Oranj
- LEI'IS

I vrij
+ vrl_J
eplein 2
6

1 1 . JO uur LEI{S 7 - DilC 6
1 2i OO uur l{ass enaar 4 -. - i,fNS B
'1O.OO uur Vrecl-enburch B - LE1§S 9

TENS 9
10 , OO uur. .vCS 8 - IEI'IS 'l o

V2 GZ L th i,c. v.Rijn.

t.o. Idutrici t{.Í'chling . .

v1 G2 L 2/4 PR.Bósk
Terr Kerkehout r[Íassenaar E. v . Egmond
Terr Vrc.de.nburchweg, Rlvk. JIM. Braakhuis

k pukrlicatie .el-ders.
Terr Dedemsvaartvreg

..( zie onder) .. JJII.Wotters
iz cz L i/3 HJ.v.Heijningen
Terr ZuiderparJ<.2e ge§., . .

Terr Sav. Lohmanl-ain

zLe oo

- -F(l- Jslv]. Jli .ö.

- LUitS ,12

- LENS 1f ,

LENS
LENS
LEI,r-S

Voor

De spel-ers'van
hlubgebouw ver

irf schri.jven r

6t
&t
9
de

0.rO uur Klubgebouw LENS ,10
O.lO uqr Klubgebouw LENS .12
9 . OO uur ï(lubgebouvr LEI'{S 1 ,
t huisweds tri j den ! uur voor het

uur Klubgebouw
uur KIub8ebourY
uur l(lubgebouvr
ven de.wcdetrijd.

AÀc
9.10

11.O0
bcgin

hTTElilIE de 2e
var. 17 ..3O r.ot

LENS 10 vrorCen op verzoeh van de aanvoerder on 8.45 uur itr het
wacht i.v.rit. bespreking!! !! ! !(denk aan gev;J.jzigd a,rnvangsuur .

LENS 10ir!!!r)
vrqeh niet hij dhr. van lUassem maar bij dhr. Bogisch
18.4! uur tel. 93.11 .56

za:I .lui-nlaan 21 . O0 uur VOV - LH§S
Schr. 1,J. v . !ïa8enin8en Tijdw. I{.Thoben
zaal Gaslaan 21 .4O uur Te ',rïerve - LENS
Schr. JG.Neervoort Tijdw. JE, Franserna

spelen

ZaaIvoetbal.
DinsCag 3 februarí 1976

Dinsda8 1O februari 1976

Opstellin5 a.Is bekend.

De Opeit eIIi nEen.

Hetzel-fdc als vorigc lveek (zie LENSrevue nr. 26)
Dit g;eIdt oolc voor de,spclers J.Janmaat van ! en J.l.Íeijer-van B. Zij
0er-dcn r-n Llll'Ji' b.
LENS 9.
Vrijdagavond 6 fcbrudri ruorden aile spelers vdn
in het klubgeboul verwacht voor de fondue-avond.
vooraf6e6aan rloor een lichtlvcdstrijd tegon R.iV;i,

het negende en hun vrouuren
Deze avond zal vrorden
aanvang 19.9O"ilur. ..' -i'-' '

TOERNOOI voor spelers boven de ,0 iaarr
Voor .ïlemelvaert s dag hebbeà wij ingeschreven voor een veterancn toernooi <ip hét
0o st ersportpark, aèhter ClingàndaÀ1.
0p 2e Pinkstgrdag hebben vrij onq eigen vót eranento ernooi.
Dc volgcnde spciers lvorclen bij deze uitfenoCigd:
Voor Henelvaartsdag 2? nei- 19762
À.Vcrbarendse-H. Douw-G.Jehee-P. Schul-t e-J. Ras-F. v. Dijk-G. v. d. KIeij -J.Riemen-
J .'iiit ting-!ï . lii chels -11i. VerheuI-i:. v . Luxenburg-H.Iierlnp er-i.. iiopp enbrouwer-C . Veldink
E. dc B:'ui j n .
Voor 2e Pinksterrlag ? iuni 1976:
.l^. Timler-J. v. d..Knaap-G. v. Oos t ron-G.I(enp crman-À, Rooduijn-H.Rooduijn-R.Roodbol-
J. v. Di jk-G. Looi j enstei jn-G. Verhaar-C. v. d. Beek-'.ï. Liszt-F. v. Di jk-À. v. Luxexíbu:-.6-

-6-



---Ëjr-
.#.-É*r-4!*.

À. Hoppe nbrourÍer-IÍ. íenpcr. ,

i1.an bovenstarncle spelers wi1 ik verzoeken na te EJ.an of zij. op 6enoende c1a6en
in. de gele6enhcid zijn te spe1en.",:ïanneer ik,uitcrlijk 27 februari Been af-
schrijvin6 \tan jullie heb ontvangcn reken ik op ju11ie aanwezi6heid.
iifschrijven bij dhr. ,-.Bogisch tel, O?O-93,11.56

Zr":1,LV0ETB/II OR B-IíLiISSERS OP VRIJDI-G;'.V0ND f0 JÀNU}RI. I:..INVi.NG 2O . lO uur .

!ïi j ontvingen van de v.v. RKSVM eeà uitnodi-ging om met 4 B-tearos deel- te ne-
nen aan het, zaalvoetbal. . Dit 6ébe!-ren zal plaats vinden in de veifing Noord,
Belegen aan de Nieuvre ï-Leg te Poeldijk.
De vol6ende teans zijn Cocr ile trainer en leiders Eieformeerd:
Team 1 R.v.Loon-P.Valkenbure-O.Huis-R.Noordel-oos-H.du Chat enier-P. Lelievel-d-

1". Over gaauw-ïÏ. Erant zen Leider dhr. Th.IloefnageJ-
E. Bauman-Th. v. Luxenbur6-1,;i. Hei j nen-"\. v. d. Valk-C . v. Be ek-R. Verst eeg-
J . Ri emen-P. Bïochard Leider dhr. J.l,ieuleman
ir. de JonB::1. Vslentin-R. v. d. i'.ri jn6rarcl-l'I. v. Bagg'inn-R. ïessels-R. Bon- :
'.J. tèr Làaie:!'. Verbar encls e ' Leiàei rihr. P. v. d. Stè en
J. v.I'1eof-T. i(in6-8. ErkeIeÈs-P. v. Vier6Een-H. Houtnan-R. Raaphor6t -
E.Kaudor:er-R. Dui jnda.m Leider Chr. T.Bauman

Team 2:

iean-3 i'

Samenkomst: .0.11e teams. hal-f acht .Iilubgebo uw-LENS .

Traininn op vri j dagavond .
In verband met de gaalvo etbahve ds t ri j den op vrijdagavonC J0 januari komt
da trining voor overige B- en C-k1asser6 deze avcnd.te vervalfen.

Team 4:

JJJJJ JJ JJJJ JJJ JJJJJJJ JJ J J JJ JJJJJJJJ
t$lf$ vrr{ HEr ruNroRENFRoNr '$$*$i
S$$$$,r,r,r,r,i.r;JJJJJJ rrJrrrr Jrrrri$SSJ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJ JJJ JJJ JJJ JJJJJJJJJJ

PRb GRril0ri! JUNf OREN
;oiAas 1Je-Eïu""I- B?;.
1 2. O0 uur Cijàat iJillem f I : Vac 2 - LB{S l Ierr Ro6geloriingr 

"ïassenaarYqi j ciqg J0 januari 1!i6.
20.lO uur LEIIS
2O.JO uur LENS
20 . JO uur Lfl,iS

zaalvoetbal- veilin6 Noord,
zaalvoetbal - veiling Noorcl ,
zaa.l.roetbal veilin0 I'troord,

.' gevaLlen) voor i. .

.i,-klassers bij-'dhr. R.Secker' ..,..
B- en C-klassers bij dhr, '" .licurvcnho ven.
In nood6evallen kunnen de juniorenlnog o
1'1 ,C0 uur afbellen bij dhr. J.C.lIop. Tel

-7-

Poeldijk
Po eldi j k
PoeIili jk

v-'1
Gem. Sportpark

Daal- en Ber6selaan
Brasserskadc, Delft
v-1
u-2

Zuirr,grpark
lïe§tvliet',ueg
v'-2..-'
JansoniusstraLt
lii jlcduins e s trant
Àl-bàrdastraat
( al-leen bij aS-gehele e.fkeuring
samenkomst 12 .00 uur)

. 55.94.?? (r,nus t t/n 5).. 29.'.19,91 (LENS 6 t/n 14)
ateirlagochtend tussen 1O. JC
4.41 .r9

6-zt
7-zi
B-zi

ZaLerda\ 11 januari 1976.

.15.00
15.10
15. OO

15.30'11;30
1r. o0
15.O0
14.00
14.o0

'11.10
11.'45'r4.?rO

. 11,10
1l .00
11.OO

uur
uur
uur
uur
uur
.uuT
uur
uur
uur
uur
uu:Ë
uur
uur
uur
uur

LEI{S ,1 -DHC1
- ]ENS 2
- LENS 4
- IjENS 5
- Quich 6

ona 4
vE2

EN

rs-G::avenzaíde
IIBS 2
DriL 5 ,, :

LENS 6
LENS 7
LENS 8
iido 11
Vli]felmus . 10
LEI+S 1-',1-. ' ..

taakkvrai'tier f
Kranenburg 4
t(i.i) o
iyra 81
Lyra C1

-. DHC 10.'
: tENs 12
- I,ENS 1f
- IENS 14
- LENS 81
- LENS Cl

2

-G

-L
-L

ENs9
s 10

AFSCHR]JVIiiGEN:
Schriftelijk minstens '1O dagen tevoren bij dhr- J.C.Hop,Dr. v.l.{ooklaan J17,

Rwk.
Telefonisth: v:'i j dagavond tussen,.18.0O en- t8.45 uur. (uitsluitend in dringende

teI
pz
.9

en



;IEKEURII.IGEN : Dc junioren moetcn bij slechte rve crs orno tandigheC en steeds de
afkcuringsti J st en raadplegen. Tclefonische informaties worden hierovcr níet
verstnckt.
NIET OPIiOI,IERS : ',ilegens niet ópkómen a.fgólopen weekeind krii6t de volgenrle spe-

._]er'- 2 extr.q.499e.r.ve-1>eurten: ii.v.Í].cef .. ..

voor eventueei.verlveer, mcld.cn bij de JUI(O
Bij her.haling volgt Éitsluiting van cleelneming 

"".à'àu 
kompetÍtiewedstrijden

In dat 6eva1 blijft de verplichting.tot betalin6 van de kontributie tot het
eind van het seizoen (10 juni) Bellsndhae.fd.
ï!'egens hgrhaalrl niet oplionen wordt.de. vo1gende speler dit sei4oen niet neer
opgcste.Ld: J.IJroch3rd.
OPSTE],],1NGEN. , .,I

LENS ir1,:. .['..v.Ve1ze_n-r'r.de l(ok: J.de liilqt er-P. Perreijn-R. v. d. taa.4-R. v. Nocrt-
tU " fie i 5 nen -1,.I(oning-í- | sGravenCi j k-P. Hop-E. Landman RES..r\.v.I(leef ,'
Saricnkomst 14.00 uur LE§S Leid.eI clhr. H.Zoet . . .- , .

tENS ir2: J.i^ttena-J.,,pper1oo-0.Bloks-J.Bronger-J.v.GaËteI-R.Hofman-J.Lausberg
R . v. l,uxenburg-R. tiops-i.I.Íu1der-lf. v . Ri j n-C . ,5 chenkeIs . ..

Leidar dhr. !J.Ileetna.n Samenkonst 14.10 uur IENS terrein
LENS i.7-ir4-n) als bekend,Leiders als bekenal.
LENS ir2 samenhornst 1O.4, uur Lff,lS terein'
LENS À4 en À! samenkoust 14.00 uur LE{S terrein.
iJENS
LENS

,5-?-B=9-10-1 1-12-13-11+ a1s vori8e rveek-.
6 zie zaalvoetbal vri jilag ,o januari RES:R.I(essels (2x) Leidgl, ;,'' Th. Hoe fna61e1

7 met R.'liesse16 (2x) .zie zalrlvoetbal JO januari Leider:J.I'leuleman -. 
-

ö zr-e zac.l-voctbaJ- vrr.jdag JO januari Leitlcr : T. BauÍían
! F..Verbarendsc zie zaalvoetbal J0 januari; sanenkornst 13.O0 uur T'.ENS

10 sa.menkomst 12.rO uur LENS
. d. Stccn
oefna6o1l samenkonst 12.45 uur I,ENS
oge].l samenkomst 1J.OO uur I,ENS ^

.Sprundcll sanenhonst 10.J0 uur .

BU]TENL^^,NDSE REIZEN.

De officiële overeenkonsten vóor SIe e swi jkll{o]-st ein en Hessen zijh bj-nnen,
zoJat'ik U de exactó reissom inclusief reisvérzekering op kari 5even.
De totalc lcosten (exclusief z:rk,3eld) bcdrr.6eri voor de deelnemers nààr
S1e eswi j k-lIo tst ein f 12O|==. ilet vertrek vanÍ1f on6 klubgebourv za1 zijn 'op
vrijtlagrnorgen 16 april. Tcrugkeer op naandag 19 apxil. Nadere 6egevens 'omtxent

zakgeld, bestenming Duitsland, vertrektiid etc. rvorclen U tijdig medegedeeld.
irel moeten de ouders er nu recd,s rekeninÍl mee. houclen, dat hun zoon in h.et'
bezit r::oet zi jn van een pao'port, niet 1an5errerlop-cn dan I jaar of van- cen

LXNS
IENS
],EI{S
LENS

LNNS
],ENS
LEI'IS

11 LeiCer dl1r.
1Z leider dhr .
1J Lei t.ter dhr.
14 Leidcr dhr.

p1Í

J.V

Eglgigg toeristenkaart. À. s. zat erda dient elke declnemer Eininaal I
.O0 en 1

0
te betalen" GoLe
het 1ilubgcboul.

genheid hiervoor ie bij-J.Hop tussen 1

Ooh kunt U,rlíb bedra.g overmaken op gir onunuer JJ
.00 uur. in
67tl t.tt.v.

pennin6nccster Leni6 en Snc1.
De.tota1e kosten (exctusief zak6eld) beclra5en. voor cle declnemers naar HESSEN

Í 11?,rO. Overi8e geÍIevens conform het bovcnsta::nde, uj-t6lczonderd <le vertrek
en acnkornst datum.
Deelnemers zij n voor: Sleesrvijk-Eolstei4
'.R. Verst ee6-R. v. t.li jngaarden-'§ .lir.:mer -!ï.I{eynen-0. Huis-4. Overgaauw- l,l.Frantzen-
R. ila:rphorst-P. Bro che.r C-'rï . Vatcnt j-n-I;Í. ter Laar e -l{. v.I(1ee f-lI-Houtman-R. Bon-
R,IJesiels-í,de Jcng-H. Plankcn-F. Baunan-H. du Chatenier-J.Rienen-C.v.Beek-.
À. v' d. valk-J. Prins-:\. Baunan ( leider ) -J.IÍeurenan ( leider) -l'i.ttouvrenhoven
(teidcr)-J.Colpa ( l-eider ) -8. Sandi fort -R. v. Berge nhenegou\',en-R. de llaas-R.liahieu
Mevr.Ilahieu-D. Franken-R. GimbcrS-G. de Kok-F. Dul-laalrt-II. Duivee t eyn-BÍo er lI.
Duiveit eyn-J . Voor riuin -'.i.Iíliin enll*i . Ri emen-1ï. v, §prundel (leider)-L.i(oning ('
Ieidcr ) -R. v. Viersen.

a



ïïffi*.itl; ;ï']*ï:=;*::',:=;P.v,d.§teen (leider)-M.v.d..To1. ( leider ) -,1 . Zoun (IeiOer)-g.".d.NieuwenÀuyzen-
R. Tjin-lisjoe -L,.Toulv-F.Tolenaars:M.v.Zwo7--J.ËLzerman-R.v.Ruyven-P.l(ro1-
R. Radcmàker-R.Iioefnagel ( leiri.er )...

| 
:l

.9POOBTIïI JK-QUIZ voar C-Klassers.
EvenaLs vorig jaar or6anisecrt de v.d. Spoorwijk een aantal quiz-avonden
vobr c-klassers. Natuurlijk za1 LENS op deze avonden vert e genwoor<Iigd zijn,
orn de vori6 jaar veroverde .wisseLbcker, te verd.edigen. Ja indeid,aad, de i,
trisselbeker verdedigen vrrnt lvij rnogen u no6 even in herinnerin8 trengen, clat
onze C-khsscrs o.1.v. Mevr"rr.d.Hoek voríg jaar in een spannende sl-otavond. -:
deze fr:raie trofee wisten te veroveren. Niet al_ilecn deze .i.risselbeker zal- op
het spel str.c.n, nn:r bovendien d.e zo omstreden rrEscarnp-bokaalr, vorig sei-
zoen d.oor-pnze pgpifleq Sev,ronnen in een onderling; toernooi met. onze buurt-
verenigin6en. .Jammör g9!ièS ging toen' c1e officiëie uitreiking vnn àe4e ;. -'
bokaal niet d.oor, daar'één onzer buur t ver enigingen het àet het'vàrioop v..r.
dit toernooi niet een6 uras. Reden waaion de JUKO besloot kenbaar te maken,
dat een officÍele uitreiking niet.op prijs werd gesteld. Op verzoek van de . .

v.v. Spoorrvijk. heeft Cc.Jukó besloten di-t irprorikstuk beschikbaar té.steI:
len! zoalat deze quiz in'.het teken vLn de Escanp-bokr:I verspeeld ze,l- vrorclen.

, v.v.Spoo::wijk veel sul.<see net de orgnnisatie van deze.qui4-
pelr Èa! het even-_zo gez-911ig en sfeervol za_ worden al_s vöïigJ.
ets meer.pver het quiz-toernooi:
jn: Spoorirvjk, LEI\S, BI4T, VgS en Groen-Wit '58. pe quiz-avonden
deg.en beginnen ora íp:00 uur.

d.e

iro
i

zi
NS

ll{i j. vrens en
avonden en
J acr . .Ein nu
Deelnemers
zi.;jà. op vloe
Programma:. vroensd.as 4. februàri 19.O0.uur LEi'{S - BMT

' 1!. 4J uur VCS - Groen-';lit ' !8
'woensrJ.as ri reurua."ilïó?3n"ïí,tËii'"'in;l3lï-rïir ,58 :

r.. ,- a9'.45 uur' VCS - Spoorwi jk
:.lwoensda525februari'?3:33ÏHifiÏ'-Ë;::l;Ïïi.,u

. 19.45 uur-LENS - VOS
' 20 . J0 uur Spoorwi jk - Groen-',iiit I 58

. . 21 .15 uur BMT - VCS
na arJoop prLJ sul-rrcl_]rang. .-
Elke verenigin6 kcnt met ceri teast uiti beétàancle uit B jongens + leider(stei)
De jongens rnocten optred.en in 6roepjes'van 2, clus 4 koppe1s, in de'ronde
aardrljkskunde koppel 1- sport koppel 2- algemene zaken koppet J- muzickr
radio en t.v. koppel 4.
Bij een van de vier ronden noet de ploe6 een joker inzetten, waarin de goede'
antwoorden vlorden bcloond met 2 punten. ïn j-edere ronile rvorden 1! vragen
gest e1d.
Deel-nemers: ?onald Bergenhenegouwen-Ronald de llaas-Richard Hoek-Oscar
Köneman-Hans v. d.. Nieuvrenhuyrun -Cu u= Od.enkirchen-Pet er Toul,r-VJ-in Klunen.
Zatèrdag 31 januari 1976 bijeenkonst 16.OO uur bij LENS voor bcspreking.
PR0GR.íII,IM-1, IUPILLEI,{ EN'.IIELPEI{.
!qpj.11en
zaterdaa J1 ianuari 1976.

12.00 uur LENS 1
'12 . 00 uur LENS 2
'1 1 . 00 uur IENS ,
12 . 00 uur LEI,IS 4
'12 . 00 uur LENS 5 - -
llïe1pen
Zaterclag J1 [anuari

LE},I§
Juven
],ENS
LEtirs

19?6.

v-1
v-1

1 U-Z
v-2
Y-2

?
1

tas

4"

1 'l .00 uur LEIIS 1 - DSVP '1

11.0O uur LENS 2 - Juventas 1

v-'1
v-1

-9-

12.00 uur LENS f. - DSVP 2 V-3



T1FSCIIR]JVINGEN:
SchrÍttel:Uk minst ens

Tel-efonisch: vrijdagavo
1O dagcn tevorcn bij dhr. J.
nd_tussen f 8.115 en 19.J0 uur
tei. lg,tz,4z.
dc'pupi11ón-en welpen nog op
vr; vrafien naar L.Itonin6. 

.

C. Ilop,Dr.v.Mooklaap )17(uitstuite'ld in tlrÍnge nde
gevaIlàn ) . 

bij .L.Koning;
In noddr:cvn11en'kunnen
t a. 667 t3. 14-t<tul6et2ou

zaterdagochtend afbe]1en

iFI(EURïNGEl.l: !i j slechtc vre ersoas t andighe den ZIE IFI{EURII{GSIIJST. Voor d.e

thui-sureclstri jCen moct juniorenJ-ijst worden 6erc.arlpl-e egd. Zijn dè wedstrijden
van LDIIS 6, ? en B 6;oedgekcurd, cle.n gaan ook de pupil1en en w,:Ipen tredstrijden
cp ons veld docr. Uitsluitcncl rroor de uitvreCstrijden mag telefonisch-v1óiden
gcïnforncerC of hr.in rvedstrijden cloorgac.n en wcl z:terdagochtend tel- . 66.1r.14

OPSTELLI}IGEN.

LENS P1 : 14.v.dlans-E.Valentin-R.rle Jong-R. Groen-R. v. tl.lioek-lï. Colpa-J. Odenkir-
ii::-hq'n-ts .Hecmskerk-E.Eyke ]-hof -L. v. Ri jn-P. Prorik
leider dhr. Hans Zoun Sarnenkonst ll.'JO uur LEI{S terrein
LENS P2: I.Kaffa-E.Perreyn-R.Ce Kroon-R.IIoulreJ-ing-R. Kanis -V. Ve enman-l'I. v. ''

-r,.o"ictron-J 

. v. d. Hof f-P. v.IIar en-c. BerBmans -C . Hoe fna6e1-8. Bo elhouvrer
Leirler dhr. Martin lteuver Sanenl(omst 11.J0 uur LINS terreií
LENS Pr: lI.Diemel-E.Djojooetono-M.Schobbe-M.Bon-l,l.de iïint er-M. v, d. Boo6ae.rd-
.f...I4aas -.I. tr'ranken-E. v. Zi j 1-'1.,v.IIel-z en-lr{. v. d.rriallen-J. v.r''lassem-B. Driessen
Leicler dhr. n'rans Disseldori: Srncnhornst 10.JO Èur LENS terrein
TIENS P4!.R.I,íattens-R.Soebarta-R.Verboom-R,Bl"iekendaal-R.Korving-!i.Korvin6-
Elïl3In-t cn-ii. v. Gorp-IÍ. Poot-H . v. Ree uvri jk-P. itind-E.;ss enber6-J .tlÍÀIf f
l,ei-der' rlhi. Jan v. GasteI Sanenkornst 11.J0 uur LEI'IS terrein
LENS P5: triJ. v. Ve'en-E. Ja[er-L. v. Btitt er'svi jk-À. Koki-R. \,lannee-1.Í. v. Houdt-R. v. d.
Fëivs:L-. Hri.rnan-R. v. d. Zi j <len-E'HàÏf ner-L , v. schettÍnga-F. v. d. Berg-1,1. Bi.ircksen
teirler dhr. I(ees Schenkels Sr.nenkomst 11.J0 uur LENS terrein
LENS fï1 : I,l. Saarloos -M. v.-VeIzen -M. Lent z e -E.'iiarnenhov en-lul. Zae.lberg-í. Kuiper -
E. i\mmerl-aan-B. Hulsher-J. !.,ta_oserman-E. Roos-/i. T jin-As joe -P.Gerungan
Leidcr Chr. Ton ts-Gravendijk Saxnenkomst lO.J0 uur LSIIS terceÍn
LENS iri2: G.Verhaar-E.Coret-R.v.d.lieyden-J.v.rl.Spiegel-L.v.Leuurven-M.Koelenij
ffi :rs-R. v. d. Hei j ccn-tr'.Cf aus-J. v. Kestèr-R. v. d. Boogasrdt
l,eider dhr. Pet-er van Rijn §arncnkomst 10.JO uur I,B'IS terrein
LENS ,il ];R. Haro-M.Iio1l-eman-R. Dekker-i. Franken-J. v. Dallegooien-R.Lentz-B. de Vos
RtSl-ats-R. Vreesr,ri jk-T. v. d. iierve-À. v. !ïi jnganrden-E' Keue
Leid.:r dhr. Gérard 3loks Sanenkorest 1í.J0 uur L A,IS terrein.

-10-
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Àdreswij ziging.
./ 1142 J.Bakhuid naar' Gerstkamp

In ballotage.
E.Kcus 14-O'l-66 Hertenrad.e 252, Den Haag
À jE. v. ti ijngaarden 13-09-69' Bouwlustlaan
Ch.M.Gerungan 11-10-65 Hengclolaan !!/,

34, lën I{aag'

8, Den liaag tel. 62.91 :*
Den IIaa65 tel. 29.61.47

LENS-revue. ( Da;rr rvi j nog

. 
vol.t 

::.1: 
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- ltl-s het deze week.ni-et 6aat dooien, er a.6. zondag gevoetbal-d kan worden.
althans dit zej, Ir. Bremenkamp tegen -de verslaggever van rrLang 

.s de lijnlri
- IENS een vacaturc heeft gepfantst bij het radioproiyanína lrde vacaturebankrr-
- Er op maandag E 4aarÈ a.s. weer een nieuvle cursus voor scheidsrechters bégint.
- ,1aC'Bogisch een paar noren met ;rkorte hoekrr wif ruifen. Hij zoekt. maat 41
en heeft,4aat 4J. Iiij. is te bëreiken onder tel. 93.11.56-- i,iim van.4e LÍnilen voor de standen vaq de senioren heeft gezorgd.
- I!et. 'tbarperson e eIrr,. geweldig heefl 6enoten op de speciaal voor hun georgani=
seerde -feestavond. Voora.l de bediening 1u de dochter en schoonzoon van Sinon
het barmannetje,en van Jantje Riemen was gewe1d.i6
- u 5egroet .*o".d .t 

cogr. , . ' ^vËREclrrs. 
. 
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Bar-Cienst voor a.s. zaterdag/zondag zie vorige
het pro6rarama weten voor 14 en 1! februari 19?6

niet

-,t

Dogr e.en technieche 'i6torinp;"rr is deze ziekenboeg
i',ij lvillen e.chter onze heer Juffermans geen onre

P]IPHPHPHFHPH
DE ZIEKENBOEG

HPH?HPTIPITPHPH

llou, riou,''àa.t wàs me het vreekje vrel!
!

Iulaandagmorgen op Èezock bij Piet l"leershoek. Een rare zieke, 'beweerde ik vroe8èr
al pens. 'Die indruk vèrd deze kecr nog versterkt, toen Jrij zelf koffie ginÉ . .

zetten - en nog 6oed. ook -, zelf een bomel a.inbood uit de eni6e fl-es uit.
itlest-Europa met het etiket LENS eri een sigaar. ]iet nemen uit - ja heus; Huug: -
éèn doos,je van 66n. Hoort zo iemend weL in de ziekenboe6?- l{ear wiLskracht ii5
hem nie't vreend! - -,I
1ïo eni da grnl. drlag trof ik Jos Kuypcrs aan in een wijde kring van v ervrant en r gel-àt èn
niaar weI .vrat teleurgestel-d ào. trvee dagen voor zijn verjaardàg en in het voor-
'ïitzicht dat herstel toch rvef'enige weken zal vergen. Het werd vrel een gezel-
Iig praatje daar op de vijfde etage van Leyenburg. En Jos zit atr uit te rekenen
of hij'er rlit seizoen no6 iveer bij is.' '
Op dc gàn'g ontmo-ette ik Meneer De l,lecrt, die zijn vroltlU'8in6 bezoeken. Bi j
'Èaar ben ik dan 

-'tevens even een beZoekje 6aàri afsteken.
Ia^chtend op de l-ift kijk ik ineens tegen Àet lachende gezicht van Loe te Mey
Ik dacht: wat moet' die hier? Ik vermoed in hem een spidn van ?OL om mij te
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schaduwen. ;

I s.livonds via bus 2] en een aangeboden 1.í rr van eè rr ïfieËdöIifkè 'ÍurË die tle'' vieg
vroeg naaï het -ziekenhuis Bethlehen, dacht ik op 20, onze heer Bergenhenegoulven

-+e -rtiflderl.-.Mi j- werd -v-erte,ld hern-ép- een. andere plaats te .zoeken.-.-.En dat. J"ukt.e.
IIíj is een gezellige prater, verdraegt de Iasten met geduld en stelde onze
belugstelling op prijs. Ook.bi j hem dc gedachte: dan en dan hoop il( weer ín
de I,ENS-kring te zijn. Nou, ze6ilen rvij, 6raag!
La':t nu nota bene Mebeer Zoet, vader van Hano I op 20, in observatie l_iEgen.
We komen, hoor !

Donderdag lees ik in Ce LENSrevue hoe. je 6angen o
bespionoeerd. Op zaterclag 17 januari zíe ik een 1
achtergefaten door ik weet niet wie, ,:lie de oilvoe
door zijn ouder€ te schande maakt. Ik raap het op

p het LENS terrein worden
ee6 flesje in het gras,liggen,
ding tot 'orde en regel-Eaatl
rnet de overureging door hog-

velen het f l-eo je reeds eerder was. opgeu:ehkt en a:rn zi jn lot r',,as overgelq.tgn,
Ik breng het teru6.cindcr de veilige boede van Sandífort; die zichtbaar ggroerd
een cla-nkrede hi-el"d. En wat leest de IENSneute nu? Flesjes rapenl En, wat woldt
misschien gefl-uisterd, en niet eens zo zachtje6? Statiege!{! Neen., ilc ga.maar

In het Prèva-revelidatieoord breng ik een klein uurtje door lij Henk van Rijn,
die reeds bezoek veln zijn vrour,v hedft. Ik constateer voor zo ver ik als l_eek
naet constateren enige verbeterin§,'wat mëer activiteit. Hij gelooft het zelf'
mi66èhien niet, m+ar ik vinil het evident, En,dat doet ons goóa.ts Írvonds na:.r het l'Jesteinàeziekenhuis. Op 244 1ag daar ,lai van Venrooy de
tijd te dodcn o.a. door ocn antwoord té zoclcen op de vraag: zou ik nu maar
niet liever naar huiÈ gaan? Juist kwan dokter irllenan op inspectie en hij
scheen dczelfde vraag., tè hàbbeà. En omdat hij óók het antwoofC vri-st, kont de
latient - màar dan ex - woensclag thuis. fntussen vertelde hij me a1s faniLiaàl-
nieuvs'r. dat hen een kfeinzoon geboren is. Dus dubbele vreugde. En ik voe6 ' '

eraan toe: het medísch bul-l-etin luidt: opa en kleinzoon maken het goed.

P. Juffermens
P.S. lrrat rlc. k1g!!-e-4iig-tie betr:ft: d r-, verzameLin.j mocht er zijn, n.1. een toren
van 4t metcr. ,,',leai'*à. t" zegt)en van Nico l{oefnà6e1,. die Eij uit <ie v.ervoers-
perike,len hielp. .r.

Dhr. Zoet is va.ndaag (naanrlag 2-2-26) gelukJrig weer thuis gekomen.

=== §IK liet in rlc vorige LENSrevue zomaAr even uit de I,osse pols de naam van
eire Truus vallen. En dai nog vrel in rel-atie met de heer 

'Piet iufi'ermans. pOL
brandt van verlangen om mcer te horen of te l_ezen over deze story.
=== In het. D3gb!.ad voor Noord-Limbur6 verzuchtte /e voorzl-tter van Sportclub
Ircne vorige week:ttl',as Dick Hoo6endoïp voor dit seizoen maar niet naa.r Den Haag
terug8ekeerd, dan had ik hct nu vrel gerveÈen. Zo'n goaltjesctiéf mist Irene oi:
di-t momént. ItHelaas moet POL honstateren dat d.e vroorden van Irenevoorgitter"
Pierre. Iliessen ook vol-strekt op LENS van toepassin8 zijn.. Dick, jongen, kop op
knok jb teru5 in het cerste, iïant twee klubs in een seizoen taien zittàn, àa.t-
kun je hiet maken..
=== Nu ls er eÍndeJ.ijk eens .een bekend Nederl_ands artiestr'die een i)rachtiglied heeft gernaakt op 6ón 'ran onze LENS-idoIen, of. diezelfde artiesl (lndró

- van Dui-n) krij6t een kort gerling aan zijn broek.
=== KÍikker Ja.nsenr Van der Kleij, Hoet, Van Cer Lubbe, Ra.b, .De Munck, Noter-
nans, Zalai, Scherpenisse, Verl_angen, etc. tïie het weet nag het zeggerL.
=== "iflt 

de Ki"KÀ tc6env--ordig allémaar niet orEaniseert? ongeloofJ-ijk. l,aatst'nog een a,vohc rvaarop jon6ens eir meisjes gebruík koncen maken van de dansvlocr-IIet valt niet t0ee om nog wat a:rnt rekkeli jks- tc bieden voor de j euElrl van tegen-
lvoordig. '

=== IÍUKO attentie, ook FOL heeft cen verzoeknummcr. Namctijk ,'il6 het gra6
twee kontjes hoog is.....'r,. Dít ga=rne.spelen op het moment dat de spelers het
verd opdraven en vervolgens el-k uur ook doordeleeks speciaal voor de Esnschap-
pen van de gemeentelijke plantsoenenàienst om ze eraan te herinneren dat dit
soort '6ras absol-uut ongeschikt is otri op of, in te voetball_en.
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=== Onze zaaLvo etball eu's boekcn niet aLleen sfechte resultíiten, ze kunnen ook'niet ccns tel,len. op de velc verzoeken on over te gaari tot het publiceren van
de stand, werd totnutoe tenmiaste niet gerëaEeerd., l.?o], is er iniidoels zelf
6edeeltelijk achter. gekomen. One zaalvoetbalteam staat op de voorLaetstb plaato
met 4 punten; rode lant aarndri,.6er i6 het team van De J-ag:ers met 2 punten.-.
=== Dit rvas POL, goeiendag.

H}ITHIiI{HIïIiEIIfl HIiHHHHHIIHHIIHHHHHHHTiHHHHHHHHHHHHHH
FRoGRI^M!LI,-Oi,STELtINGEN-UIfSLi,GEN-STjLNDËN SENIOREN

iHHHHHHHIIHHHHIIIIHHIÍHHHI{iIHH]IHHHHHiiHHEHHHHHIIHHIITiHITE,HHH

zondag 8 f ebiu'aii 1 9?6.'

ilion:1
LENS'2
Schcveningen 2
DHL 3
rElis 5 .
,GSC' 2
LENS 7
Celeritaè f
Rob:in Hood 2
zie publikatie
- 12 - 1l VRIJ

'v1"G1 L1/1
Terr Irene SportparkrRwk.
\t1 G1 L2/4
v2 G2 L2/4
Terr DaaL en Bergselaan
v3 c2 L1h
Terr Sav. Lohnanlaan
1r2 c2 L2/4
v3 G2 L.t/1

el-ders

HiII{HHIiIiHH

MF. Slin6enberg
'.{ . v. Put ten
CJ .I,lei j er
,1. Di jkhuizen
tJd. VLSSeï
r!H . ïangal.l-
J.I(rupB
SG. de Roo .

HMA. Ver zaal

1,4.00
12.OO
14,.0o
11.O0
12.OO
12.OO
10. o0
14.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï

LDI.IS 1

RVC4.
TENS 

'LENS,4
HBs 4 'i'
IEiIS 6
Qi:ick 6
LENS §
LENS 9 :
I,ENS 9
LENS 10 - 11

Sanenkömet.

LENS , 11.00'uur Klubgebourv
tm,ls 7 . !.ö0 uur Klublgebonur
Voör de thuislveds tri j den f uur voor de wecistri j d.
'.hFSCHRIJVEN: ririjda6avond tussen, 18.45 en

' i9.lo or" uij J.v.r,Jass"m t.:-168.65. rr
OPS!ELLINGEN: net aLs Vori;e week. dwz. J.Janruaat en J.I,Íeijer naar I,ENS 6

1'.. Bus naar LENS 1,
ZaeIvoetbal.
Dinsdag 1O februarj. 19?5 zaal Gaslaan 21.40 uur Te iïerve - LENS

Schr. JG.Neervoort Tijdw. JE.Fransena
veiling Noord 20.2O uur Rijsvuijk - LENSDinsdag ll f ebrtarí i)16

Opstelling als bekend.

LENS 9.
De vast6esterde lichtrvedstrijd van vrijdagavond gaat i.v.rn. ,de slechte terrein'
omstandighedennietdoor.Defondue-avond'gaatvre1door..A1].àiiëÏerimet-
darnesvlordenrond8uurinhetk1uhgebouvlvertvacht..

Z0 i'ir',1-R lïriT L,OSSE OPI.{ERKINGEN
+++++++++++++++++++++++++1.+++++

+
+
+
+
+

++++++++++++++++++++++t+++++++++++++++++++++++
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++ Die i(.N.V.3. toch..Ur..zult vorige vreek.wel gèddcht'hebben. Ëen voorbeschou-
win6 voor oc vi'èastrlSa LENS-NnpruNUSr en'"in hei pro6rdmraa aan6ekondigd de vrétl-
strijd Gouda-LENS. In rr/i-st U datrr werd al een klein tipje van <l e. .s_+gigf,.g!----.....gelicht. Er vrordt bij die grote bond wer nonchalant pmgesprcngen"net' ë;-beËnIen
van. de anat eurver eni gingen. uit de kranten blijkt, dat rle arnateurselectie *, -

vooÍ de vredetrijd Turkij e-Nederland o! 20 januari aI bekend lvas, màar het '..
bondsbureau en de cornpetitieleiCer vristen op naandag;airond 26 jantrari kennelijk.
nog nict vrelke speLers erbij betrold(en waren en veiÈe wedstrijden dus nood- '
61eÉrvon6en mocsten vJord.en uitgesteld. Onze secretaris moest v.qn een andere
verenÍ.ging verncden, da.t. Ce wedstrijd LENS-NEITTUNUS zóu zijn uj-tgeste1d..
Dinsd.a.go c ht e nd vras een 'èn ander elndelijk tot rie hereí in Zeist doorgedron6eh
en onze secretaiib l(on nog net de typiste van. ons l-ijibrad waarsèhuwen en het.
progranma laten r',rijzigett. I-Ieraa.s was toen aL. het grootste deel van onze LEl{s:
REVUE klaar en kon bedoelce vc orbe schou\ujlng niet mecr worden yeuwijclercl, maai
dat zaI onze ei-6en grotë K.N.V.!. cen 2016 zijn. '_.
++ Ih ben enige tijd €leLeden een6_ op een dinsda5- en wo ensclagmi_ddag in ons



klubgebourv Geweest: Ik vras benieuvrd te zien hoe die LENSrevue elke wcek maar
weer op tijd kl-aar kornt. I{et i-.í voor cla leCen zo vanzel fsprekend. Elke d.onCer-
dag de ï,ENSREVUE in cle bus. l,,eInu, dinsriagmidia6 6aat dc Heer l.Íichels sr. op .:

zijn fietsje naer de typiste cn ha..It daer dó kopy op, di-e zij in de loop van
d.e ochtencl getikt heeft. Daarna .qaat hij stencil-ién op een uachine, die hicr-
voor eigenlijk niet meet geschikt is. Na de eerste. pagina moet hij all-e exem-
plaren stuk voor 6tul( clcorncmen orn te kijken of er blanko bladen tussen zitten.
Ncu dat zijn er hecl vrat. Dat gaat zo bij e1k blad weer. Een moeizaam kar!ïei
dat stencillen; dat toch vieer íedere vreek- oartren met de Heer v.d.Hoek, die de
rest van de kopy ophaalt, tot een goeil ginde'wordt gebracht. l:Ío cns dagmidde.g
6aan dan cen aantal mocders, dc darues Ber6Senh enegouwen, I(uiperrvan Santeni
v.d.Hoek, Lentz, nct behulp van enkel-e junioren, de bl-aden sorteren, inde
omslag paklíen, vourÍcn, nieten en bunCclen. Daar ligt die dan, onze I-,ENSrevue 

'diers-av-onCs no8 evcn naar de PTT rnoet vro:'den gebracht &l-vorens Tanto Pos
de zaak vcrdir kan afwerlren. In een i:aar regcls weergegeven een enorme taakr.
die zo vreselijk belan8rijk is voor LENS. En heeft U het gernerkt? Voor het
merendeel-b. gedaan door Ourlers van onzc junioren, pupillen 'en welpen. Het is
naar, clat I-t het vreet en clat het allemaal nict zo vanzelfsprekend is. Nog e-en
tip vo'or het bestuur: ltrr,r de gcluids i-nst al-fat i e heleuaal kompleet is zou het
aanbevelin65 verdienen ooli cens naar Llnze stenciLnachine. te kijken. Hàt zou -.
echt geen luxe zijn al-s er iets anders voor in Ce plaats zou koroen.
++ De fooienpot is weer 1eei5. Een goed muziekje, een koudè schotel-, een pear.
hartige hai:jes en enkele ccnsumilt.ies hebben dae.r op zater agavond voor gezorgC.
Hct l,ras Eezellie en de carnavalss t enming zat er Cankzij de muzilcanten al
spocdj-g in. Ik gun het de barmensen best, dat zij nu eens werdcn bediend vóór
d.e bar. Zouden wij in de toekorcst ook cle andere leden lcunnen laten rieegeníeten
van cie fooienpot. Denkt U er eens over na en lcomt dan op de eerstvol6ende
Algenene Vergadering met Uu, ideeën.

'++ Dol-Ie ijGpret :fgclopen rveekeind. Ilou voor uij hoeft het'niet. trk zie liever
een riooi 6roen grasveldje met van clic vrittc strakke lijnen erop. Ik heb zön-
dag dan ook lekker arn flc bar qczeten en lleluisterd naar de rnuziek. ;Vat eeii
genot, ik heb nooit geireten dat ons volltje zö cultureeL is. ',/ooràl- in deze tijd
voor carnaval kornt rlit zo treffend nà.'.r voren. De prachtigste liederen heU it<
6ehoorc1, zoals li'illenpie, Stoned. aIs een garnaal en het ontroerende lied der
werklozen enz. I,laar het mooiste vond ik toch wel- rrirLs het gras tweb.kontjes..,
hoog isrr. Gcweldig ze5.l SIK
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PRO GRr'rlll"liL - JUNIOREN.
zondag 8 februari 1976.

1J . O0 uur LEI{S ,
vriidag 6 februari t 976.
2O. l0 uur LENS 1 '1

20. Jl uur IENS 12.
2O,JO uur Lm{S 1f"
zaterdag f februari

zr9
z\e

za.llvoetbel- !
za:1voetbal,
za:1voetbaI ,

vei.ling Noord,
veiling i$oord,
vciliirg Noord,

?oe1di- jk
Po eldi jk
?oeldijk

Vrederustlaan
De Hoge Bomen, Naal Cvri jk

v-2
v-1
].le1is Stokelaan
v-1
Dedensvaa-rtweg
II ?

Dè Ho6e Bomen rNaaldwijk
v-2
IIengelolaan
Schaapweg

19?6.

15.45
12.ro
1r.oo
15.OO
15. OO

lt.ro
15. OO

14.15
11.10
15.00
13.30
13.30
1f. o0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuI:
uur
uur
uur
uur
uur

EMSH 1

I,lestla.ndia J
LENS 4
Lslrs 5
IENS 6
Vios 5 '

LENS 8 :

VUD O

LENS 1C
iïestl-andia '11

LENS ,]2
Spoorr,ri jk 6
Rijs,rijk 1/

- TEI{S 1

- LEi{S 2
- Mea.sstr.
- Rr'.S 2
- \\lc ?
- LU,IS 7
- GD,i 6
- LEI,TS 9
. ,VC§ 

B

- LENS 11.

- VeIo 1.4

- LËtis 1l
- IENS 14

1
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vroensdeÍT 4 februari 1976,

19.O0 uur. Spoorwijk quiz ayond-voor C-klassersr
IItr'SCHRI JVI NGEN :

Schriftelijk minstens 10 da.Ben tevoreh bij dhr. J. c.Hop,Dr.v.IÍooklaan 117,RI.ÍK.
45 uuf. (uitslui!end in flringendeTefefonisch: vri jdagavond lussen fB.0O. en tB.

6eva11en) voor
A-k-lassers bij dhr, R.Becker teL. 55.94.22 (LENS
3- en.C-klassers bij dhr. ,,í.Kouvenhoven tel. 29.19.91 (LENS
In nooïdgevaLien kuànen .de junioren nog op zateidagochtcnd t
11.00 uur afbèIlen tij dhr. J.C.Hop, tel.' 94.41 ,59'
OPSTELLINGEN.

LENS A1-^2-^1-Lt+-i,5 RIs bekend., l,eiders ald bekend,
LENS It1 samenkomsi t4.f5 uur LENS terrein.
.IEN§ 42. samenkomst .1 1.J0 uur LENS terrein.
LENS 6- -8-9-ro aIs bettenà. Leiaerl als bekend.

1't/n
6 t/n
uss en

5)
14
10

)
'. ru .en

ij afkeuring gehele

amenkomst 12.0O uur
amenkohst 15.f0 uirr

progrernna 12. OO

LENS terrèin. ,

LENS terrein.

terrein.
terrein.

terrein voor wedstrij dL

L

EN

IT.I

bbD-L
s7s
s9s

,,: ]LENS

LEN

LENS 11-12:1J-14 als'bekend. Laideré aIs bekend.

LENS 11 bij afkeuring gehele progranma 'l2.OO uur LENS terrein voor wedstrijd
ï,yra-LENS.

'1J samcnkomst 13.OO uur LEIi
'14 sanenkonst 12.00 uur LEN

ï,ROG Ri r.lUML PU?ILIEN EI,l' UIILPEN.
, PupiIIen

zaferd februari'i

LENS
LE"NS q

9?6

12.10
12.1O
11.00
11 .to
11 .3O

uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1

LENS 2
xvc l
LE}IS 4
GD!| 1

vrijdag 6 februari 1976.

19.O0 uur LENS 1

19.00 uur LENS 2

'rïelp en
zat erdà

: lilestlendia 1

-RVC2
-rENSf'
- RVC 4'
- LL',ITS 5

v-z
'Schaapweg

Loosduinse Hoofclstraat.

zie zaalvo etbal ,
zie zaal-vo ctbal ,

veiling Ncord,
veíIing Noord,

Poeldijk
Poeldijk

februari I 6

11.10 uua T,ENS 1 .

11 .10 uur Schcvenil5en 1

vri.jdag § f ebruari .1!f 6.,

'19 . O0 uur LEIiS 1

19.00 uur .LENS 2,

ÀFSCIIRIJVINGEN:

zie zaal-voetbal-,
zie. zaalvoetbel ,

veiling Nocrd,
veiling llo,ord,

v-1
Ilout rust weg '. --

Poeldijk
Poe,ldi jk

-. Velo- 1

- Lni'is 2

S chrif t.e1i j k: ninstens 10 dagen. t.evoren, bij dhr. J.C.lIoprDr.v;l{ooklaan )11., Rwk.
Telefonisch: vrijda6avond tuss

gevallen) bij dhr
In nooclgeval]en kuhnèn de pupillen en rvellen nog op 'zeit erdago c ht end afbellen.-
tel. 66.13.14 klubgebouw vra3cn naar dhr. l,.Koning. : -

AI.KEURINGEN: tsÍj slechte rve er6bnis tand.ighe dén ZIE ÀFKEURINGSLÍJST. Voor.de --'-'
thui swedstri j den moet juniorenlijst rvorden geraadpl-eegd.'Zijd de wedstrijdeft'
van ILEN§ 5, 6 en 8.6ocd6ekeur.Cr. ílen 6aan ook d.c pupillen en lvelpen wodstrijden
op ons veIC door. Uitsluitens v.oo.r dc uitr,rc Cst.ri j den mag.telefonisbh wordën
g-eïnformeerd of hun wcclstrijden doorgaan en wcl- zaterdagochtend tet.66.i3."t4

en íB.OO en 18.4! uur (ui.tsluiterid i4. drin8eïidp



OPSTELLI NGEN.

LENS P1 I'l.v.d,Lans-E.Valentin-R..le Jong-R.Groen-R.v.ci.l{oelëir';Co1pa-J.OCérikirchen
Éffiterk-E.Eykerhof -L. v.Ri jn-P. Pronk
Leider dhr. Hans Zoun Sanenkonst 12.00 uur LENS Tcrrein.
LENS P2 I.Kaffa-E.Perreijn-R.rlc Kroon-R.Houvreting-R.l(anis-V.Veenman-J,v.d.IIoff-
FlïliiÏïíen-r.i. v .,'-drichcm-3. Boclhouwer -C . Bcr'gmans-C .lio ef nagcl
Leider dhr. Martin Reuver Santcnkomst 12.00 uur IEI{S terrein.
LETIS Pl H.Diemel-E.Djojooc-.tono-l,i..Schobbe-Ii.Bon-l'{.de.';ïinter-l4.v.d.Booga.ard- -

Ill-oa. -.,\. F.onken-E. v. Zi j 1-Ll. v.l,lelzen-B. Driess en-J . v ' !ïàsser:r-l'I. v. d. iïa11en.
I,eider dhr. Flens Dissclclorp Sancnkomst 1.O.15 uur LEI,IS terrein
LENS P4 R.l'lattens-1'..v.Gori:-ll.v.Reculri jk-Il.Poot-R.soebarta-E.v.Santen-i7.;jind
E_-, ,'ss ent erg-R. illi ehendaal-R. iíorving-M,Iiorving-R. Verboom-J . iIolff
Leidei' dhr . Jan vatr Gastel Sas'.-.nkonst 11 . 00 urir LENS t erreiri. ::.

LEi'rS Pr "i. v. Ve en-À. v . Bl-it t ersr,,i jk-ll. v , Houdt -.1,.1(oks-E-..Jager-L.Iiuisman-R. v. d.lrierve
llïl a. zi 5 a un-L. v. Schettinga-tr'. v. 11. Berg-E. Hàffner-M. Biircksen-R.ilannee
Leirlcr dhr. I(ecs Schenkels Senenkonist 10.45 uur LENS terrein..
LENS ',r"1 M. Saarl-oos-Pi. v. Velzen-.I{. Lcntze -E.l,larrnenhoven-l'i. Zaalbe16-A.Kuiper-
Elíffi 1aan-3. Hul-slcer-J. :asserman-E. Ror.,s-À. T j in-Às j o e -R. Gerun8an
Leider dhr. Ton ts-Gravendijlt Sainenkomst 11.00 uur LENS tcrrein.
LENS \:2 G.Verhacr-E. Coret -R. v. d. Boo gaardt-R. v. d. Hei j den-L. v. Leeuvten-l'I. de
M.lioelemi j -J. v. d. Spiegel-F. Claus-J. v. Kester-J. Riemen
Leirler dhr. Peter van Rijn Samcnkornst 10.4! uur LEI'IS terrein.
LENS lï, vrii.zie z al-voetb:l
ZAT,LVOETB.;L VOOIt ^TUIIILEN l,JEtiTEI{ EN C-I(L/ISSERS .

À.s. vrijtla.6avond zijn rvi j uitgenodigrl om uet J rvelpen, J pupillen en 4 C-kl-asse
teans deet tc nencn aan het zai,Ivoetba1, georganiseerd -.dooi RKSVM. DiU.zaelvoet
bal za1 plaats vínden in i1. e veiling Noord te Poeldijk. Ltnclanks dat rvij:blij
zijn met deze uitnodi5inS, hopen ruij toch dnt hct bèier geolganiseerC zal ziin
dan afgelopen vrijd:rg het geval I'ras bij Ce B-kfassers.
Iiet prógranma is! 19IOO-ZO.JO uur wc11.ren en pupillen 

.

20.ti-"z.OO uur C-klass ers.
Gedurende deze tijd zuLfen de v- i qende onderdelen -C,oor de teams afgevrerkt.
word.en: 1c zel.lvoetblf

2e bord schiet en
. te sIaIom - ......:...

Gezien de ervarin3.van vorige rveek: ltrEB'I IIESLIST EEN TRiININGSP,IK Of DÍISNOODS

EEll !ïINTERJI,S MEE Íiàar clc vói1ingha1. Hct zal je gezondheid ten gocde kom'en.
Ooh daar is het stervenskou<}, vooraf t?anneÈr ie eerst in bervcgin6 geweest
bent en daarna o1: het vol8ende onr:'-erdeel noet t',,achten.'

'.ïelpen team 1l{.Saa rloos-M. v. Ve1zcn-n. llarmcnhoven-M. Lent.ze-.ír. i(uiper-E. ;"'mmerlaan
J.'.ías6erman-E.Rocs. Leíder Ton rs-Gravcndijk

iÍelpen team 2 G. Verhaar-M.i(oelemi j -R. v. d.IIeij den-E. Cor et -l'1. Za.alberg-3. Hulsker
.icter van riaJn \ zx,,À.Tjin-l!6joe -P.Gerungan. LeÍdor

!ïeIpen team I I4. de' Hp.as -J.licnen-J . ,r. Kcst er-J . v . d. Spicgel-tr'. Claus-1,. v. L,e euli'en
R. v. d. Boo gaardt -R. iiam Leicler Ton van Vclzen(2x)

Pui:i11en tearu 1 !l.v.cl.Lans-R.de Jcng-'!'J. Colpa-J. Odenhirchen-B ' Heencskerk- ,. -
E.Eykelhof-P.Pr d"L-f.v.Éijn. Leirlcr llans Zoun

Pupillcn tearn ! I . Kaffa-R. iloulvelin g-R. Cc Kroqn-E. Perrei j n-C . Ber gnans-V .ïe enrnan

B.Boelhcu\ïcr-R.Kanis. Leid.cr Martin Ilcuver

Pupill-en team J R,Groen-É.v.tl.HoekjE.VaIentin-M.v.Àdrichem-J.v-d;Hoff-
C.lIoefnagel-i). v. Maren. Lciller Eric Landnan

C-klasse tearí '1 P. Scho1t es (k) -R.Uichels-F. Rcns-F. Lekahena-R. Loveriks-R. Groen-
J.v.d.Nieuenhuizen-R.Tjin-l,sjoe. Leider P.v.

Haas
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IOl, I{et bestuur heeft de afgelopón, jnr"n oogui urat geltl

I geïnvesteerd on vie verb ét ering " va.n rle akhonódatie h;t klub-
=.r 

'Ieven te stirnul.eren. toeh lijkt 'àat klubleven-niet intensiver

H/iNS: .Dat lijkt indèrdaad zo. Maer ik geloof dat hier eprake i6 van gezichts-
bedrog. Het kleinc kJ-ubgeboul:r van vröeger;wa6 sàel-l_er voL en dus gezelliger
dan hàt grote klubgetroriö van nu. Toch iro"óun nu veel aktiviteiten gegrSgaiiseerd
die vro ege-r. qiq! . qqgelri h l:iat en .. -!leI ben. ik het er'mee eens dat het klub§ebouw -

nog niet optinaal wordt bcnut. Nog niet iedereen beseft wat je alleruaal in dat
k1-ubgeboulv kunt C.oen. Ilisschien is het verder ook zinvol kontnkten. te leggen
rnet endere verenigin6cn of orGr.nisaties in rle I'rijk on tot een meer intensief
gebruih van he{ klubgebotv tc komón.

niet alleen . : POI: Een vo e tbc.l-v er eniging vrordt doorgaans door de buiten-
kijken naar de ] wac:ht gervaardeer<l na.ar dc lclass-e rvaarin het'ecrste e1ftal
prestaties = 6!eclt. Vinrtt je dlit terecht?
IïriNS: Nee, dat is zeker nièt terecht, vrel begrijpelijk. IIét al-leen lnaar kijken
naar de prestaties kan afbreuk doen aan de v.eJe and.e.re vereni6in6[akticiteiten
die zinvol en 'p.1ezieri-g zijh.- Toch Ís het mddsial rvel zo dàt vereni6ingen waar
blijvend een prestatie geLeverd urordt, goede verenigingen zijn, or:edat die
pre$tati.es gebaseerd zíjn op een 6oede tirgtnisàtie. Maar nognaals: a1s een.
eerste elfta] geen Boealc prestaties Levert, hoeft dat no6 niet te betekenen
dat een vereniginl;- ninder góed is.

het klub6ebouw
wordt nog niet,
optirnaal benut
dan voorhe en?

],nNS heeft
alti)-d naar
pj..estaties
gest=reef d

POL:
over
TIINS :
blijv

toch ook dat eerste eLftal
overtuigrl. daÈ in LENS de p
oude kl-ubbladcn leest dan
knokt om hogerop te komenr
eigen aan de voetbalsport.
taties is mèeï.een kvrestie
er alles vool oveï nn zo h
on. Voor beide 6rcepen spe
herrd traint. noet dan natu
elftal rïor d t óp1;esteId. ,Er
begrijpen dat er Bericht c
je te kunnen handhaven op
genakkelijkcr je in de vie
jian de anderc kant zou hct
tend gn alrleen op de prest
de endere ektivitciten in
alfe leden
hebben pro fi jt
van rle
prestaties

onze vereniging tvordt no6a1 verschil-lend gedacht
leveren van. prestati-es. \dat vindt jij eaàrvJnZ
r",oet toe/lcven dat ik aanvankelijk ook erg vrij-
stonrl tegenover die'pre_statiegedachte, ofschoon ik
nt:l vercload Bra.ag zaig prouoveien. Ik ben er van

resta.tiedrang eLtijd nanrvezi6 is gevreest. ,rls je
r:rèrk. je. dat3ook in het verlèden i6 er keihard ge-
of on- een drei6ende de6radatie te ontkonreir'. xat is
Dat verschil in denkan over het leveren van pres-
van individuele instelling. Ee ene voetballer hee'ft

oog nogelijlc,te spelen, de s.nCer geeft daar minder
lers,r.,oet plasts zijn in een vereniging. lilie niet
urlijk ook niet zeuren als hij niet i.n een ho6er
is vercler nog eeÍi groep leden die niet wi-l of kan

aandacht.voor trainin6en en belgeleiding no ig is on
het n j-veau det .i". hebt bereikt. Het .is nu ecnmaal
rde k1aEse te haàdhaven ldan :-n .r.le ecrste klasse.
ecn verkeerde instellin5; zijn de aandacht uitslui-

aties te richten. Zoals ik aI eercler heb gezegdi
de vereniging zj.jn evengoed belan6rijk.

In
het

TK
end

POL: Het bestuur heeft eens verklar"rd dat de prestaties
cliensLbaaï zijn aan de rekreatie binnen de vereni6ing. Is
dit bij ï,EN§ waar 6enaaht?
IL,NS: Dat is zéker-hót gevaI. IÍede dankzij c1e pr.estaties van

het eerste e1ftal iíeeft het bestuur da fag'elopen jaren veel tot stand kunnen
brengen, Kijk nraia ï,iat er all-ernaal op het'6ebíed. van verbetering van de akko-
modatie tot stand'is gekonen. Daar kunnen a1le l-eden van profi-teren.
LENS is net = POL: Toch kent LENS een groot ledenverloop. Zo heeft Piet
een .Qoorga.ngs- _i , Jrffurnans onlnngs bekenà dat LENS ooit ,OOO leden heeft
huj-s . 

= 
gehad.

HirNS: iie verhurzin6 in 1958 van Ockenburg naar cle Esce-mp heeft nogal wat
gevolgen geha,d. Tot d.an !flas LEN§ een vrij besloten, vrij kleine verenigin6i.
Daarna klan een forse groei, in hoofdzaak aanwas uit de omliggende vrijken.
Daarmee is ooh het karakt er van de vercni6ing veranderd. Het werd neer ecn
vrijkklub, hetgeen ook vreer zijn. speciale nadelen met zich neebracht. De be-
volking vcn.de vri jk is weini6 konstiint. De wijk geldt a1e een sool:t rr{oor6angs-
huisrt. Ve91, jon6e gezinnen vestigcn zich om na een aantal jaren naar elders
te verhuizen..De verenigi-ngen'in de wijk merken dat arn hun ledenverloop'
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vandaar dat het bestuur doorlopen{ op zoek is naar nieuvre mensen die zich voor
de verenigin6 willen inzett on.
POLI En nu r.roet ei zclfs 6ezocht worden nlar een nieuwe vocrzittcr. Of is er
al een'.opvol6cr?
HANS: Nec, die is cr no6 niet. Ik heb met opzet a] in een vroe6 stadiun trijn.
besLuit bókend genaaht on de vcreniging ruim rie tijd'te gevcn een opvolger
te zoeken... Uit ervaring ',veet ih irnr,:ers hoe noeilijk het is on bestuurslecleir
te vinJcn.

Nauoord van POL:
Niet on nu pers6 het laatste woorcl te wiIlen hebben, nae.r ondat het 6esprcknet (nu no6) voorzitter iians ven cer Kleij toch rvel vrat stof heeft oppJelcvcrd
voor verdere diskussie. iïant al-s cen voorzitter zegt dat het a.rntal van vijf
beetuursledcl nu tc gerin6 is, dan ?ullen wc daar uet zrn al1en eens goed over
moeten nad.enken. VerCer konstsrteert POL, dat thans ( januari 1!?6) no6 pleen
opvol-6er gevonrlen is. Dat betekent dart inmid.lels bijna een half jaar vocrbij
is gegaan vJrn hct jaar dat de huidige voorzitter ons hecft 6egevcn om naor
ccn olrvol6cr uit te zi-in. ..... . . . .:

+
Zo rnaar rvàt lossc optrerkinEon f*********** ++++++++++++++ ++++ ++ ++++ +++ +++ +++++
++++++++++++++++++++++++++++++++
++ Ik hoop naar nict, drt cr Ëi5 ae IrÍUKo ( nuziekkcnmissie ) verzoekje6 zijn
binnengckoncn voor werkjes van l,Íozart, Bach, Iiaydn, Schubert en no6 meer van
dergelijlte oude knapen, Het zou nict on aa.n te horen zijn in hct klubgebouur.
Dan no€i Ínaj1r licver Beat, Soul, Rock öf hce die an.Jere moderne rnuziek ook mo6e
het en.
++ Onze typiste viordt nu aL brute.a.l-. Eoe vond U die opnerking oncler het of-
ficiëfe stukje vdn het bestuui? Pas op anders zal ik volgentle keer eens eën
verhaaltje vcrtellen over mcnccr Juffermens en ene Truus.
++ L'íocnsdaqavoi4 21 januari 19'16. IIet stronde......maar tle oefenweC.strijd
vali ons eerste te6;en Olyntpia gin6 door. Van Roed voetbnL was natuurlijk geen
sprake. De b;r1 ma.alct e de raa::ste capriolen. i{aar de speJ=ers moesten we}, zij
behoren inners tot de selectie. De supporters lir.ten verstek gr.an.....het wa6
ook zo guur. r'.lIeen een p.--3r enthousiaste leden konden LENS een J-2 overtvin- :

ning zien behalen op een uÍterst verz-vakt Olynpia.
++ Ik heb naanrl.agavond weer eens stj-ekun .aan de deur van de bestuurskamer ge-
luisterd. In deze tijd van traj- n ersrvisr; elingen altijd. intereseant. Ik vervracht-
te al een nao-n va.n de nieurye trxiner te horen, mea.r niks hoor. Zi-j hadden nci6
nienancl op het oog. Ih ben benieuud rvie het gaat worCen. In ieder gevaf onze
huidige .voorzitter niet. ..ïERICIITS he.C rne doc'r, het was inderdaaC [ra3.T een
gcint.j c vori-5e week.
++ Ik vraag nj-j af wlnneer onzi Penningneester net zijn nieuvre wanbetalers-
J-ijst voor de dag. kont. Zorgt U ervoor, dat U' niet een van deze vranbotal-ers
bent. Ileeft U Uw contrihuti-e over het. laatste k\yartlal 1975 rLog niet betaald,
doe het dan nu tegelijk het Cie over het 1e kvrartaàl- 1976. Bj.i voorbaat dank
namcnE onze Fen.
++ fk r,ras dcze vreek op bezoeir bij cnze secretaris. Iiij was een brief aa.n het
typen (nou ja!) cn hij zat te schelden. ilij had zijn eigen Í:lachine nocten
afst?an voor het typen van de LBfSrevue, zodat cleze trat rluidelijker zov zLin
rlan tct nu toe het Scve.l vas. (ileeft U het gemerht?) en op de machine, rlie'
hij nu gebruíkte zittcn de l-eestckens op eL.n andere p'J-ants. Een fouten dat hij
naakte, niet te vrcinig!!i!!i
++ Ik heb vori-ge week gcnctèn. llc heb erjrls een duih 6enomen in die oude LEI,IS -
revues die de heer Juffcrmans zo netjes vooï ons heeft ingpbonden. l{et ver-
leden dook.vreer evcn op en vel-e nanen ven leden, die aI 3-ang 6een 1id ríeer zijn
klvanen rveer naar voren mct ollc. hcrinueringcn dr.araan verbonCen. I.Íi66chien
iets voor lOL of voor U? U mag gerust ook eens rvegduiken in die goeie ouiie
tij<I. Vràagt U rn.-ar aan onzc secrctaris of U een6 ecn exeÍnplaar àag inzien.
Maar lvcJ terugbrengen hoor, anrlers rvorclt de heer Juffe.rranns heel crg boos,
++ -ls je o', een voetbalfozc. nidí'-ag eens 6eze11.ig i.rn cle bar zit te lunmelen
hoor je nog eens lvat, a1s je tr-,nriinste je oren gocd te ]uisteren Legt. Zo ,
hoorde ik ccn ill-uster persocn zilterdag iets vertellen over een zeer lofwaardig

-\-



-'-,_-r

inítiatief. Deze persoon en net hem nog enkele anderen hebben het plan om de
ourlere garcl,e weer . ve.t meer bi j LENS -të gean betrckken. Zo zal er oi: lloensda5-
avond 16 februarila.s.' een bijeenkomst iorden'belegd, rvaa.rvoor hij persocirrijk
cen 5rcot aantaf ouCcren za1 b,cna-d.eren. Iíocht U,niets van hem vernenen.voelt U

dan niet achter gestel-d. U kunt p;erust dic avonC komen rvant àIs-U--fot diè
cc.togoric letlon behoort (zo boven dc 40) dan bent U vast wel v:n haitc welkour.
++ Toevà11i6; hoordc ik oolc dat de Heer en I'ievrourv ilan Santen vori6e vreek'
12 { jaar waren 6etrouvrd. Van harte gefeliciteerd e''n nog vele, velc ge}ukkige
i 

^ 
ir 
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- Ons alieri(Nr,lB een nieul spel propageert? De zgn.- KNVB-kvis! Declnemers aan
rleze kvris, die voor zonclag a,s. is uÍtgeschreven zijn de eerste el-ftallen van

J2DD
10 t,
00 ÓÓcoirqo9aa Í?0 2 1, DoD9aea9 .)11 I I cc2D 2 2r1 2i I I i 2 q2 2rDD I CCl1n 2Co0++"',Dlo

iaoDootloto10r9

.v
jd

IIIII
lllttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrf rf f f f rf f f f f rrrrrrr
1I.111.11111

^^^:^1].r.11lltllltlllt lrr.LÍIITI

LENS, Neptunus, Gouda en U

l,iest fI. LIs....de wedstri
plaats "daarvan niet de vrcd
KNVB niet noÀ.iets anders
aIBeKeurd, ctan. . .. ra,raIr
laat? Voor dc juiste oplos
de SEKO. -1s.... die het t
de scheidsrechter er no6 i
- IIe t zaelvoet bal-t cam vréór
- Peter en Yvonne Verhoef
huvreLijk hebben gegevèn.

.S. Scheittsrechter is de conpetitieleider van
LENS-Neptunus rvord.t uitgesteld en aIs..... in de

rijd Gouda-LENS wordt vastgestèId en aIs.....' de
rzint en aIs......de terreinen dan niet worCen
YIie speelt tegen wie? En cp vrelk terrein en hoe

ng Íerwijzen rvij n.aar de nededeling hierover van
ainete'bij het rechte eind hebben. En aIË.i'.1.1'
s vafl snapt. Tot zondag, vraar tlen ook;
ewonnen hseft? en dat tr'Iunans te la:,t'was?
ni-eder bedanken die van belangstelling biï hunl

ve

si-
en
et

B
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UlE STA;T ER .|.CHTER DE B,lR

f f f f f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
Zaterda6 J1 januaTi 1976 's-ochte'nds:'Cor Hoppénbróuwer en Greet.. ..- .,.

rs:middags: Hr. en i'ievr . Sandi f or t -Frans en .l'nneke
Zondag I f ebt:uari- 19?6 re-ochtends: Tinus en IÍr, en I'levr. v.d,r Hoek

's-midCa6s: l, ":1 Ber5lenhene gouwen-An ' vaÏ Santdir
Frank'

Zatercas ? februari le?q lx:iïilïË3ï' Ë;*3"":ï=i:;-::::ï?::ïï:" Keerman
Zondag B februari 1976 ts-ochtends: Tinus-Pau1a-Mar ja en Rini

t s-mirlda6s : /in van Sant en-rïn van BergenhenegoutlJcn -
!ïim l,lichef s.

Ons trouvre rrbar lidrr Linda Jans is in het ziekenhuis Leyenburg 'opg-chïmëí. '-
i,ïij wensen haar sterkle en ecn sioeCig tot zÍens toe. i

Terugblik op de Beat-avond van de C-klassers en Pupi11en.

De Kaka kan terugzien op een zeer geslaagde avond. De jongens
ben danirbaa^r gebruik genaaht vLn de dansvloer. De muziek wae
treffelijh verzorgd. Deze avontl is voor herhaling vatbaar.

Grt,ïT U MEE Ni;l^R GoUDI .

Ga:rt U mee naar Gouda ou ons eerste elf,tal 'aan -te moed.igen. en U gaat. roet-- -

eiGen vcrvoer, d3-n volgt hicr een reisroutc:
Richtin6 Dcn Haag - Utrecht len vranneer U:de brug over de Gourve bent gepasseercl
direkt iechtsaf Èi5 Shel-I station tot aan cle Goulre. Bij T-kiuisin8 linksaf
en cle Gouwe rechts vnn U laten 1i6gen. Na 1500 meter on5. gaat U onder een
spoorrvegtunnel door en direkt hierna..Iinksaf vindt U het Gouda-terreÍn.
Eijdt.U.even lan,qs bct lElJ§-terrein daar zijn v.ast nqg een aantal leden
die 6raag nct U rvÍI1en -meerij{cn.

en neisjes heb-
ook weer voor-
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Progr.arnna S eirioràh zonda

t4.,0 uur couds í
11.00 uur LENS 2 .

12.00 uur LENS 5
12. OO uur DiiO J

HHHHHHH}IH

g 1 februari 1pl6

- LEI'IS '1 Terr
- Narldlijk 2 V1 G1

de Nieuwe Gouwe
L 1/1

OB. Lanser
J. de Boer

- LEI,IS

- LEI\iS

- Oranj
- LEi{§

-DHC6

raJ
rij
ein 2 v2 G2 L 1/1 tC. v.Rijn.

t. o. Nutricia lï.Fchling
Y1 Gz L 2/4 PR.sosk

- LENS 8 . Terr Kerkehout,!ïassenaar E.v.E6uond
- LEI{S 9 Terr Vre.de.nburchweg, Rrvk. JlM.Braakhuis

LENS 9 zie ook puhlicalie eLders.
- LEI'IS 10 Terr.Dedensvaartrïeg

' ..(zie onder) .. JJl{.ltlolters
,- Ri jswi jk'.& . . vZ Gz L 1/1 H,I.v.llei jningen
- LEI§S 12 Ter Zuideroar.k, 2.e ge§., .

- LENS 1, Terr §av.Lohmanlarn

vrqek niet b.ij dhr. van iliassem maar bij dhr. So6isch
18.4! uur tel- , 91.11 .16

zaal .Du j.nlaan a1 .0O uur VOV - LEI{S
Schr. iJ. v .Iïageningen Tijdrv. I{.Thoben
zaal Gasl-aan 2'l .+O uur Te ïlerve - LENS
Schr. JG.Neervoort Ti j rlw. JE.Fransema

3v
4V
ep1
6

'1 I . JO uur LEI{S 7
'12. OO uur itlassenaar
10. OO uur Vred.enburc

10.0O uur. VC§ 8

uur LENS 11
uur lïïK 6
uur Quick 1J

1!

h8

14. oo
10.3c
12.00

Sanehkohs't.

LENS 6 1O.JO uur Klubgebouw LENS 10 . 8.45 uur Klubgebouw
LENS & 1O.rO uur K]-ubgebouw LEIIS 12 9.rO uur Klubgebourv
LENS 9 9.O0 uur lilubgebouvr LENS 1, 11.00 uur I(lubgebouvr
Voor de thuiswedstri j den * uur voor het begin ven cle.wcdstrijd.
De sfelers vnn LENS 10 vrorCen op verzoeh van de aanvoerder om 8.45 uur in het
lclubgebouvr verriracht i.v.n. bespreking! ! ! | ! !(denk aen gevrijzigd aanvangsuur .

LENS 10i!!!r!)
rif schri.iven: /TTTEIIIJE de ze

van 17 ..1O r,ot
Zaafvoetbal.
Dinsdag I februari í !!6
Dinsdag 10 februari 1976

Op=t"fling aIs bekend.

De opst e_LJ_l_nAen .

Hetzel-fde a1s vorige vreek (zie LENSlevue nr. 26)
Dit geldt ook voor de .spclers J.,Iannaat vaa 5 en J.tÍeijer-van 8. Zij spelen
beidcn in LEIIS 6.
LENS 9.
Vri j rla.3avond 6 febïudri vrorden all-e spelers vdn het negende cn hun vrouyren
in hct klubgeboul vervracht voor de fondue-evond. Dcze avond zal worden
voorafgegaan door een lichtvrcd.strijd tegen R,iV.,'r, a..rnva.ng 19.gO"iruf.
TOERI,IOOI voor spclers boven dc JO .iaar.
Voor ïÍemelvaert sda6 hebbei wij ingeschreven voor een veterancn toernooi rip het
0ostcrsportpark, achter Cl-inEendaal.
0p 2c Piriksterdng hebben vrij ons eigen vot erànent o ernooi.
De volgende slelers worden bij deze uitfcnodi6c]:
Voor lIerne l-va.a.rt 6dag 2? neí 19?6:
.íi-Vcrbarendse-H. Dourv-G. Jehee-P. §chul-t e-J. Ras-F. v. Di jk-G. v. d.Kleij -J. Rienen-
J . ijit t ing-iï.lÍic hels-r:i . Verheul--i. v . Luxenbur g-H, Kemper-Í.. Iiopp enbr o uwe r -C . Velclink
E.Cc Brui j n.
Voor 2e Pinkstcrdag 7 i:uni. 1976t
J., Tininer-J. v. tl. Knaep-G. v. Oos tron-G. Keraperraan--Ii. Roodui j n-H. Roodui j n-R. Roodbol-
J. v . Di jk-G. Looijensteijn-G.Verhaar-C. v. d. Beek-*'ï. Lis zt-F. v. Dijk-i,. v. Luxenbu:-'g-
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À. Hoppcnbrouwcr -I{ iíeurper
Àan bovenstr.rnde spelers wil ik verzoeken na te g;oan of zij. op genoemde dagen
.in de 6elegenheid zijn te spelen. {ianneer ik,uitcrl-ijk 27 februari geen af-
schrijving van jull-ie hcb ontvnngcn reken ik op ju1lie aanvrezigheid.
rifschrijven- bij dhr. -.Bogisch tel, O?O-93.11.16

Zr'^.'.LVOETBIL VOOR B-l(L,iSSnRS O? VRIJDj-GT1VOND JO J;NU.^:RI . l-iNI/-NG 20 . JO uur.
\ïij ontvingen van <le v.v. IKSVI.I eeà uitnodigin6 om'met 4 B-tearcs c1eel te ne-
nen aan het. zaalvoetbal. Dit gébe,iren zal plaats vinden in de veiling l,loord,
gel-egen aan de Nieurze r-leg te Poe1dijk.
De volgende teans zijn Cocr de trainer en leiders p;eformeerd:
Teau 1: R.v.L,oon-P.Vafkenbure-O.Huis-R.Noordefoos-H..l.u Chat enier -P. l,elieveLd-

i,. Over gaaulv-'.:J. f'ran t zen Leider dhr. Th.Hoefnagel-
Tean 2: E.Bauman-:Th.v.Luxemburg-'rï.Hei jnen-.'r.v.d.Vafk-C.v.Beek-R.Vers.tecg-

i.Ricmen-P.Brochaïd Leider dhr. J.i,ieulemen
-.-..:.Team J:'F.de JonE:'./. Va1entin-R. v. d. i'.ri jn6aard-M. v. Baggun-R.,.'ressels-R. Bon- -

,'.ter Làare:E.ïerb:renclse Leiàei rihr. P.v.<1.Steen
Tean 4: J.v.ti1er:f-T,l(in6-E.Erkclcis-R,ï.Viersccn-H.Houtman-R.Raaphorst-

. E.Kaudc::er-R.DuijndemLei:terdhr.T.Bauman
Samenkomst: À1le teams. haff acht .Iilubgebouw -LENS.

Training op vrij dagavond.
In verband. met de gaalvo e tballve dst ri- j ilen
r1e trining voor overi6e B- en C-kfassers

JJ JJJJJJJ JJJJJJJ JJJ JJJ JJJ
VI,II HET JUNI ORE}.iFRONT

JJJJJJ JJJJJJJ JJJJJJJJJJJJ

op vrijCagavonC JO januari kont
deze avcnd. te vorvallen.

J JJJJ JJJJJJJJJJJiJ JJ JJ J JJJJJJJ JJJ JJJJJJJJJJ
JJJJJ
.-1.1J:1.1

$$*$$

PR0GRr",l.'u,r.ïi JUNIOREN
zonOàe f feUruari 1976.

12.00 uur Giàaf. lïiltem 1I Vac 2 -'LENS f Terr Roggcvoiíng, ïÏassenaar

Vrijda6 J0 ianuari 1976,
20.J0 uur LEIIS
20.J0 uur I,ENS
20 . J0 uur LEI'ïS

Za.terdaE J'1 j anuari

zi-e zaalvoctbal veiling I'loord,
zie zaafvoe tbal ' vei-Ij-ng Noord,
zie zar"].roetba1 vciling NoorC,

19?6.

Poeldijk
Poeldijk
Poe1,1i jk

v-'l
Gem. Sportpark

.DaaI en Sergselaan
Brasserskacle, Del ft
\l -n
\l -2
v-7
f,1lrr.9rpark
lïestvlietwe6
,v-2.-: '

Janso niusst re.r.t
lii j hcluins es iraat
Àl-bàrclast raat
(aI1cen bij algehele c.fkeuring' samenkomst 12. oo uur)

6-
7-8-

4q
4tr

15.
11,
't5.
1r.
14.
14.
11.
11.
aL

00
10
00
10
10
00
00
00
oo
10
45
(r0

uur
uur
uur
uur
uur
_u 
ur

uur
uur
uur
uur
uui'
uur
uur
uur
uur

LEI'IS 1
rs-Gravenzande
HBS 2
DHL 5 : .'-':

LENS 6

LE}IS 8
Àr1o 11 .

[/íJle1mus . 1O
LEI+S 1.1" .-' "'
Laakkvraiticr 7
Kranenbur6 4
t{t ti) o
tyra 81
Lyra C1

DJIC, 1

LENS 2
LENS 4
ïjENS 5
Qui'clc 6
Gona 4
svH 2
LU'rS 9
LENS 10'
DEC 1O'"
LlNs 12
LENS 1'
LEI\iS 14
LEI\Ïs 81
LENS Cí

2.-

.11 .30
.. 13.oo

11.0O

ÀFSCHRIJVIiTGEN:
Schrifteliik minstens 10 dàgen tevoren bij dhr.

Ielef onis'ch:

,.-klasscrs bi
B- en C-kf.as6
In noodgevall
1-1 , OO uur af b

J. C. Hop, Dr, v.l'{ooklaan rll7,
Rvrk.

v:'i jCagavond. tussen,.,18.OO en. t3. 45 uur. (uitsfuitend in dri-ngende

ers bij rlhr. '',r. hourvenhoven. tel-. 29.19.91 (LENS.6 t/n 14)
en kunnen de junioren nog op zateidagochtend tusscn 10.J0 en
e11en bij dhr. J.C.Hop. 

-Iel. 
94.41 .r9



.irI'I(BURII'lGtr'N : De junioren noetcn bij slechte we 
"rs 

ornutoï:di6he d en steeds de
afkeuringsli j st en raadplegen. Telefonische informírtíe6 urorden hierovcr niet
verstrckt. ..

Nf ET OPiiOi,íERS : i{e5ens niet opkomen afgelopen rreekeind krijgt de volgende spe-
;.J_er'. 2 .e.4!r.q. rgger-ve-):eurten: li.v.Ll-ecf ... ., ,l

voor eventueel-.verweer, mcld.cn bij de JUKO '

Bij herhaling vo16t riritsluiting vàn cleelnenirrg ,c.i,-r1u kompetitiewedstrijden
In dat 6cva1 blijft de verplichting.tot betaling van de kontributie tot het
einr,l van het.scizoen (10 juni-) gehsndhaa.fd.
'rieÍrens herhaiLd niet oplionen vrcrdt.de, volgende speler dit seizoen niet meer"cpgesteld : J.llrochard.
OPSTELLINGEN. ,'' ., '

LINS À1,i. -ri.v.Vel-ze_n-ri.de Kokl J.de Eil-ster-P.Perreijn-R.v.d.La:.4-R.v.Nocrt-
M"Heijnen-L.1(onin6-.Ít-tsGiavendijk-P.Hop-E.La.ndmanR!S.À.v.I(1eef,.
Sar,icnkonst 14.00 uur LQN§ leider {hr. H.Zoet ,. . .: ., .. - .. . .

LENS l2: J.1ll-tena-J.,,pper1oo-G.81.oks-J.Bron6er-J.v.Gastcl-R.Hofman-J.Lausberg
IlïlÏiler.brrg-R.Iiops-r'..I{uldcr-H. v. Ri jn-C.,ScÉankels . . r .. - .

Leider dhr. 'ri.l(eetman Samenkonst 14.1O uur LENS t_errein
LENS .f,J-ir4-;i) als bekend.rLeiCer6 a1s bekend.
LENS i:J samenhofist 10.45 uur LEIS terrein'
LINS À4 en L! samenkonst 14.00 uur LENS terrein.

.6:? -8=9-10-11-12-13-14 als vorigc rveek.
6 zíe zaalvoetbal vrijía6 Jo januari RES:R.'IJessels (2x) Leider! ..

Thi Hoefnagel
7 r:ret R.ilessel-s (2x) zie z::i'.fvoetba] JO januari Leider:J.IÍeulentan
B zie zar.lvoetbal vrijclag JO januari l,eitler : T. Bauàan '

t F..Verbarendse zie zral-voetbal J0 januari; sanenkomst 1J.00 gur TFNS

1O sa.menkonst 12.10 uur LENS

ïJENS
i..,ENS

LENS
IENS
],ENS
IENS
TENS
LENS
L,nNS
Í .FNT è

dhr .
dhr ,
clhr .
dhr.

11 LeiCer
12 Leider
1J teicer
14 Lei-dcr

P,v
R.H
J,V

. d. Stccn
oefnagel; sanenkonst t2.45 uur tiltgs
ogeIl samenkomst 1r.OO uur LE\TS -

,§prundcl; samenl<onst 1O.lC uur

BUÍTENI;}IDSE REIZEN.

De officiËfe overeenkonsten vdor SIe eswi.ik-Hcll st cin en .]]ry ziin bi4ngnt
zoCc.t ik U de exactó reisson inclusief ï ej-svirzekerin6 op kali 6even.
De totale hosten (excl-usief z:rk6e1d) bedrageri voor r1e deelnemers naar .'
SJ.eeswijk-Ilolstein f 12A,==. llct vertrek vand.f ons klubgebourv zaI zijn 'op

vri j r'la1i-norgen 16 apri1. Tcrupkeer op maandag'19 april. Nadere 6egevens omtrent

zakge1d, besterir,linil Duitsland, vertrelctijd etc. worden U tijdig medegèdeeId.
'.rlel- moeten de ouders er nu reed.s rekenin5 nee houclen, da.t hun zoon in het
bczit moet zijn van een padport, niet 1a.n6er verl-op-en dan I jaar of van. een
ggldiAe toeristenkaart. rX.s. zaterdaA dient elke aleelnener rainimaal I ]0.==
ïE5ffiren. Gel-e genheirl
fret tfutgeUouvr. Oolc kunt U ,rlit 'bedrag overmaken op l3ironunmer 316711 t.fl.v.
pennin5ucester Leni6 en Sncl.
De.total-e l(osten (exclusief zakgeld.) bedragen. voorJe deelnemere naar HESSEN

Í 117 r5O, Overige gegevens conform het bovenstar;nder uit6ezonderd de vertrek
en qankonst datura.
Deelneuers zij n voor: 51e esvri.jk-Ho1st ein
,R. Verst eeg-R. v.t'.ri jngàar i'en-S .l(ramer -l,i.l{eynen-0 . Huis-À. OverSaauw-'.rf . Erant zen-
R.:ia'rphorst -P . Broche.rd-i:lr. Valcntin-ï1. ter Luare-H. v.I(l- e e f-l{-Houtnan-R. Bon-
R"ï',ressels-ii.de Jcn6-H. Plankcu-E. Bauman -lÍ. du Chatenicr-J.Rietren-C.v.3eek-.
1,, v, d. Vatk-J. Prins-l.. Baunan ( f eider ) -J.IIeulenan ( Ieider ) -il. Kouvrenhoven'
( teiaer ) -,1 . colpa (leiiLer)-E.Sanclifort-R.v.Ber5enhenegouwen-R.de líaas-R.liahieu
Mevr " 

I,Iahieu-D.I'ranken-R. Ginberg-G. de Kok-F. Dullaart-II. Duivest eyn-Bfoer II.
Duivest eyn-J . Voorrluin-'.í. Kliinen-Ii. Ri enen-'rï. v. slrundel (leider)-L.I(onin6 (

Ielder ) -I,4. v. V aersen.
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D

o
L
E
P
R
R

e,elnemers- voor.i Hess.en . -'

.i'(önena.n-K. Oden[ÍiËËln-J. Odenkirchen-P. d.e Groot-P.Pronk-P.Schoftes.=R.de Boer

. Janmaat -R. Groen-Rudi Gro en--t-'. Lekahena-f'. Rens-R.l,líchels -'rV. Mi chels-P. de Bruin

.Eykelhof-L.v.8ijn-B.i{ecmsk-erk-l{.v.d.Lans-r,ï.Co}pa-E.Perreyn-rl.de Jong-.

.v.d.steen (leider)-t"t.v.d.To1. (leiaer)-r.Zoun (teider)-l{.v.d.Nieuwenhuyzen-

. Tjin-i'sjoe -L. Tourv-E. To Ie naars-M. v. Zwol-J. El-zerman-R. v. Ruyven-P.I(rol--

. Racl cmaker-R. tlo e fnagel (Iei,.ier). : ,'.

SPOORïiIJK-QUIZ voor C-Kk6ser6.

Pupillen
zaterdaA J1 ianuari 1976.

Evenal-s vorig jaar organiseert de v.d. Spoorwijk een aantal quiz-avontlen
vobr C-k1àssers. NatuurLijk zal- LENS op deze avonclen v ert e 6enlvoordigd zijn,
om de vorig jaar veroverd.o wissefbeker, te verdedigen. Ja inderdaad, de
wisselbeker verdedigen wut wij lnoEen u nog even in herinnering brengen, dat
onze C-klassers o.I.v. Mevr"v.d.I{oek vorÍg jaar in een spannende.slotavond '-:
dcze fr:raie trofee wisten te veroveren. I'liet nll-een deze wis6elbeker zel- op
het spel ste.an, naar bovendien de zo omstreden rrEscamp-bohaalrr , vorig sei-
zoqn door pnze pppillen ger'íonnen in een onderling toernooi net onze buU"t-
verenigin[eh. Janiràr genoög ging toen r]e officiëie uitreikin6 van àc.ze 

':.bokaal niet aloor, daar'éón onzer buur tver enigingen het net het verloop van.
dit toernooi niet eens was. Reden wanron de JUKO besloot kenbaer te rnaken,
dat een officiël-e uitrèiking niet.op prijs wer(t gesteltl. Op verzoek van .de . .

v.v. Spoonvijh. heeft Cë.Jukó besloten d.it rrprorikstuktr beschikbaar tó ste1-
Ien, zodat deze quiz in'-hct teken vr.n de nsèanp-boka:I verspeeld z,a1 vrorden.
lïij. rvensen.de v.v.Spoo::1v1jk veel sukses rnet de organisatie van deze quiz-
avonden en hopen,, Cat het even..zo Eezgllig en sfeervol zal worden aI_s vqÍlgJ:'
j;rai. En nu iets mecr.Qver het quiz-toernooi:
óeelnemers zijn: SpooriÉjk, LEIIS, BI4T, VCS en Groen-Wit '581 Oe quiz-avóndàn
zi-jn.op wocnsciag,en bcginnen orn 1!;00 uur.
Prosraoms:'v';oensdas 4'februàri 

13:3! ïïl ï8lt - ËÏÏ"n-,,rit ,ra-
2O. J0 uur'Spoorwijk-LENS'wàensclqg 1i f ebruari. í9.OQ uur. BI'íi - Groen-r,ïit '58

2O . JO uur LENS - Gro en-'.ïit ' 58
' '. vroensda6 25 februari 19.00 uur BI,IT - Spoorvuijk'- 19.45 uur.LENS - vos

20.JO uur Spoorwijk - Groen-\'lit r!8
. 21 .15 .uur BMT -.VCS

na afloop prij suitrcikÍng.
Elke verËniging kornt met een tean uit,.beËtaande uit I jongens + leicler(stei)
De jongens moeten optreden in groepjes van 2, clus 4 koppelÀ, in de ronde
aardrijkskunde koppel 1- sport koppel- 2- al-genene zaken koppel J- muziek,
redio en t.v. koppcl 4.
Bij een van de vier rondcn noet de pl-oe6 een joker inzetten, waarin de goede
antwoord.en worden befoond Lret 2 punten. In iedere ronde worclen 1) vragen
gest e1d.
Deelnemers: Ponatd Bergenhenegouwen-Ronald de Hres-Richard Hoek-Oscar
Köneman-lIano v.d.Nieuvrenhuysen-Cees Oclenkir chen-Pe t er Touw-ltïiÍo K1unen.
Zatdrdag ,1 januari 19?6 bijecnkomst 16,00 uur bij LENS voor bcepreking.

PROGR/rMI,1/, PUPILLEN EN lïEl,PEN.

12.OO
12.00
11.00
12.OO
12.00

uur
uur
uur
uuI
uur

v-1

Y-2
y-2
y-2

$lelpen
ZaterdaF J1

- IENS 2
- IENS 'l

- Juventas 1

- LENS 5
-- rEr,rs 4'

nanuarr- 'ly'lb.

LENS 1

LENS 2
LENS f
LE}{S 4
LENS 5

11 .00 uur LENS 1

11 .00 uur LENS 2
- DSVP 1

- Juventas 1

v-1
1I-Z
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T.,FSCHRÏJVINGEN:
Schrlftelijk

Telefonisch: v
min6ten6 1O dagcn tevoren bij dhr. J.C.l{op,Dr.v.Mooklaap 3121
J]_ic]aCaVona - tus sen 18.!! en 19.10 Bur (uiïÈl-uitend in drÍngen
L.Kohing le]-. _19., 1?.!?.
n'kiinncn de'pupiI1ón-en wclpqri nog op zat cr dago cht encl etUeite
kJ-ub6cbouvr; vragen 

. 
naa.:r L.l(oning.

ij slechto vre èr6ons t and i6he den ZIE ]iFI(EURII'IGSIïJST. Voor de

6eva11ön).uij.
Irr noddgc vn11e
tct: 66.11..14-
r'rII(EURINGEN: 3

de

n

thuiswedstr
van LDIIS 6 ,
op ons vcl-d
ger-nr ormcer

ijCen noet junioronlijst worden gerc.rrlpleegd. Zijn dè r,redstrijden
7 en 8 6;oedgekcurd, cla.n gaan ook dc pupitlen en w,:l-pen r-redstiijden
docr. Uitsl-uitcnd ''roor de u:tweistri jden rÈG- telef onisch-vioi-dèn

C of hun rveclstri j.den doorgas.n en rvol- ziterdagochtend tei- . 66.11,14

OPSTELLINGEN.

LENS P1 : I{.v,dl:.ns-E.Valentin-R.,le Jong-R. Groen-R. v. d.Hoeh-\ï. Co1pa-J. Odenkir-
chcn-ts. He cnskerk-E. Eykclhof -L. v. Ri j n-P. Pronk
Lcj-der dhr. .IIans Zoui Sarnenkonst t ï : ro uur ims terrein
LENS P2: I . Kaffa-E. Perreyn-R. Ce liroon-R. Houveling-R. Kanis-V. Ve enman-I,I. v. 1

Adricheu-J.v.d.lIoff-P.v.IÍaren-C.Bergna.ns-C.Hoefnagel-B.Boelhouruer
Leider dhr. It{artin Reuver Samenhonst 11.J0 uur tEN§ terreiri :

LENS Pf: H.Diemel-E.Djojooetonb-M.Schobbe-M.Bon-M.de i;íinter-M.v.d.Boogaa.rd-
À.I4aes-À. Franken-E. v. Zi j l--lï. v. i,Íel-zcn-II. v. d.lïa1Len-J. v.r,ïassem-B. Driessen
Lè:.aer dhr. .tr'rans Disseklorp S.:.mcnkomst 1O.J0 :irur IENS terrein
LENS P4: R.luIat t cns'-R. So ebart a-R. Verbo on-R.3liekendaol-R. Kor.ving-I,i. KorviniE-
E.v.Santen-A.v.Gor1:-M.Poot-H.v.Recurvijk-P.irrind-E.i,sscnberg-J.Wo1ff
Leidertthi.Janv.GasteISanenkornst11.JouurLEI{Sterrein
f,flti p5: ï,rI.v.Vc'cn-E.Jager-t.v.B1itter'svríjk-ri.Kolis-R.linnnee-M.v.Houdt-R.v.d.
'/rerve:-L. Huisrnan-R. v. d, Zij Cen-ErHàïfner-L. v. S chettinga-F. v. d. Berg-M, Biircks en
Leiilcr dhr. I(ees Schenkels S:.ncnkomst 11.JO uur LENÀ terrein.
LEI{S }ï1 : }I. Saarl-oos -M. v.-Vcl- z en -M. Lcnt ze-8..'yVarmenhoven-M. Zaatb erg-À. Kuiper-
E. i\mmerl-aan-8. Hulslcer -J. i,Jass erman-E. Ro os-L. T j in-As j o e -F.Gerungan
Leiclcr dhr. Ton rs-Gravenclijk Sarcenkomst. 10.J0 uur LENS tereein
LENS 'u?2: G.verhaar-E.coret-!.v.d.Heyden-J.v.rl.spiese}-L.v.Leeurvcn-M.Koelenij
M.de Haas-R. v. d. Heij den-f'.C1aus-J. v. Kest'er-R.v. rt. Boogaardt
Leider dhr. Pet_er van Rijn Dnrnenkonst 10.JO uur LEI,IS terrein
LENS ifr r r R.Ham-M.l,1ol-1eman-R. Dekker-i.. Franken-J. v. Ballegooien-R. Lent z-B. d.e Vos
RrSl:rts-R. Vrees!ïi jk-T. v . d.l; erve -À. v. !',ii j ngarrden-E.Iieus
I,cidor dhr. G6rartl Bl-oks Sanenkotrst 1í.fó urr LENS terrein
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weekblad van
DE LENSREVUE . ,.. :

de vo et balvere niginn Lenie en SneL
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iidreswij zieing.
./ 1142 J.Bakhuis naar' Gerstkanp
' In ba11ote.gc.

34, lën tlaaf'

E.Keus 14-01-66 Hertenrade 2J2, Den Haag
À;D.v.$lijngaarden 1B-09-69 Bouwlust'Iaan
Ch.M.Gerungal 11-10-65 HenBelolaan 59?,

8, Den riaag rer. 67.91 .14
Den IIaa6 t,el. ?9.63.4?
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- 1il-s het deze week.niet gaat 'dooien, er a.s. zondag 6evoetbal-d kan srorilen.
althans dit zej. 1r. Sremenkamp tegen..d.e verslaggever van i'Langs de lijnlri
- LENS een ve.cature heeft gepfaatst bij het raCioprogramma rrde vacat ur ebankrr..'
- Er op maandag E r4aart a.s. weeï een nieuwe.cursus voor scheidsrechters begint.
- Àad Bogisch een paar noren met rtkorte hoekrr wiL ruilen. 'HÍj zoekt.maat 41
en'heeft, qaaf 41. Hij is te bëreiken onder tel. 93.1't.56'- lïim. van.rle Linden voor de standen vaq de senioren heeft 6ezorgd.
- Iiet rrbarpersone e 1r!, geweldig. heeft' genoten op de Epeciaal voor. hun georgani--
seerde .feestavond..Voor:a.J de bediening van 'de dochter en schoonzoon van. Simqn.
het barmannetje,en van Jantje Riemen was 6ewe1dig.
- II gegroet wórdt Coo-r': :'1 

^vÉREcltrs.fff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f' WIE S.TAi'-T. ER iLCHTER Dn BÀR
f f f f f ff f f f f ff f f f f f f f f f f ff f f f f f

otooo
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II].IItt tLlrllÍ.1
L1L 1L1ltrt
Bar-dienst voor a.s. zaterda1/ zond.ag zie vorige
het prograrnma weten voor 14 en 1! februari 19?6

LENS-revue. (Daar wij no§'niet

. ]o'ut. l:1: 
u'":"1,1'ors.und." 

...,week....-.

Door e.en technische rrstorin6tr is deze
uiij willen echter onze heer Juffermans

ziekentoeg vorige week niet gepla:.rtst.
geen onrecht aandoen en plaatscn daarom

De Re<lakt ie .

PAPHPHPIIPI{ PH?HI'HPHPHPHPIiPHPHPHPHPHPITPHPHPHPHPHPIIPHP
IIEiIEII

flËflËË

PHPHPI{PIIPHPHPH?H
DE ZIEKENBOEG

PH?II?qPItPH?HP

"Nou, nouy' àat wàè' ne het weekje wel!
Ivlaandagmorgen op bezoek bij Piet I{ecrshoek. Een rare zieke, tèweerde ik vroegér
aI .eens. Die indruk verd deze keer.'nog versterkt, toen,!ij zelf koffie BinB .'.
zetten' - en nàg goed oók -, zelf een borrel aanbooà uit de enige fles ui!.
1{e-st-Europa met het etiket LENS eí een 'digaar. J-iet nemen uit - ja heusl Huug -
éèir doos'je van één. I{oort zo iemend we.l in de ziekenboe6? Me.ar wilskracht iË
hem niet vreemd! 'l '- ,'i .; . ."
'vïo e ns dagtriddag trof ik Jos Kuypers.aan in een wijde kring van verrvantenrBelàten
nihàr rvel wat teleurgesteld zo. tlee tla6en voor zijn verjaardag en in het voor-
'iritzicht'dat herstel toch wel enige weken zal vergen. Het werd wel een g9ze1-
1ig pr.aatje, daar op de vijfde etage van Leyenburg. En Joe zit aI uit t'e rekenen
of hlj:er dit seizoen no$ veer bij is.' ' 

.

Op d'ó gàng öntnoette j-k Me neer De i/eert, -die zi jn vrout'r g ng bezoeken. Bi j
'tiÀar lén ik d.o-tevens even een beàoekje 6aari'afstekeri.
','rachtend op'ae lïtt kijk ik ineens tegàn Àet lachende gezicht vàn Loe te Mey
Ik dacht: vrat moet' die hier? fk vcrmoed in hem een' spidn van POL ou mii te
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schaduwen.
rsÀvonds via bus 2 en een aangeboden lift-vàí.Ëàn^ írióndelifke'ÍurË diè' de' vieg
vroeg naar het -ziekenhuis Bethl-ehen, dacht ik op 2Of onze heer Sergenhenegouwen

-te -vind+nr-.1,Íi j- we::c! -v.eÈte.}cl hem-.op.. ee4. andere plaats te ..zoeken.- -En d.at f-ukte.
IIi j is een 6;eze1lige prater, verdraagt de lasten met 6edu1d en stelde onze

. belangstelJ.ing op prijs. Ook bij hem de gedachte: dan en dan hoop ih.weer in
de LENS-kring te zijn. Nou, zegffen wij, graag!
La:rt nu nota bene Mebeer Zoet, vad.er van Hans, op ZOJ ín observatie liggen.
l','Ie komen, hoor !

Don.Jerdag lees ik in de LENSrevue hoe je Aan6en op het I,ENS terrein vrorden
bespionoeerd, Op zaterda6 17 januari zie ik een 1ee6 flesje in het gra6.1i6gen,
""chtergelaten door ik weet niet lvie, díe de opvoeding tot .orde en rege1Eaat....1
door zíjn ouder"s te schande maakt. ïk raap het op L!et, de overweging door hog-
velen het flesje reeds eerCer vras. opgeneh-kt en arn zijn 1ot vras overgel+t?nr
rk breng het teru6-onder de veilÍge hoede van sandifortl die zichtbaar geroerd
een cle.nkrede hield. En r,rat leest de LENSneute nu? Flesjes rapen! En, wat wo:'dt
misschien gefluisterd, en niet eens zo zachtjes? Statj-e6e1d! Neen, ik ga.naar
'gaulv naar.d.e ziekenboeg terug. I ..:,In het Pr eva-r eva"lidati eoord bren6 ik een klein uurtje door bij Henk van Rijn,
die reeds bezoek van zijn vrouw heeft. Ik constateer vocr zo ver ik al-s leek
ma§ constateren enige verbeteríngr'tvat nèeï activiteít. I{ij geloóft het zelf"
missöhien niet, maar ik vind het evident. Eh,dst doet o.r= [oàa.i s .lvonds naar het 'i,iest eind e zi ekénhuis. Op 244 Iag daar Jai van Venrooy de
tijd te d.oden o.a. door ecn antvroorrl te zoehen op d.e vraag: zou ik nu maar
nlet liever naar huiè gaan? Juist kvram dokter lilleman op inspectie en hij'
scheen dczelfde vraag., të hèbbeir. En orndat hij 6ók het antwoofd wist, komt de
patient - niar dan ex - woensdag thuis. Intussen vertelde hij me aIs faniliaaf
nieurvs',. dat'hern eep,kleinzoon geboren is. Dus dubbele vreugde. En ik voeg ' '
eraan toe: het medisch bulletin luidt: opa en kleinzoon maken het goed.

- p. Ju ffermens
P.S. liat dc. krante-nàctie betr:ft: dc verzanelinl mocht er zijn, n.l-. een toren
van 4t rnet"r. 

-iG"i'ïos 
te zegl,en van Nico I1oefni6e1,. die nij uit de v.ervoers-

perike.Ien hiel-p. .i , 1 .i

Dhr. Zoet is ve.ndaag (naan.Jig 2-2-?6) gelukkig weer thuis gekomen.,

=== SIK liet in de vorige LINSrevue zomaar even uit de l,osse pols Ce naam van
ehe Truus vallen. En dai nog vrcl j-n relatie net de heer iriet iuffernans. pOL
brandt van verlanBen om meer te horen of te lezen over deze story.
=== In het, Dagb!.ad voor lloord-Limbur6 verzuchtte ;e voorzl-tter ían Sportclub
Ircne vorige week:rt'r',as Dick Hoogendorp voor dit seizoen maar niet naar Den Haag
terr.rg6ekeerC, dan had ik het nu weI geneten. Zorn goaltjesdiéf mist lrene oi.:
dit momènt. [Helaas rnoet POL ]constateren dat de uroorden v4n Irenevoorai-ttel
Pierre lliessen ooh vol-strekt op LENS van toepassing zijn.. Dick, jongen, kop op
knok jè teru6 in het cerste, rïant twee klubs in een seizoen taien zittón, àe.t
kun je niet maken..
=== Nu is er einCelijk eens .een bekend Nederlands artiest,.dj-e een lrachtiÍl
.lied heeft gernaakt op éón van onze LENS-idolen, of. diezel-fde artiest (André

- van Dui-n) krijgt een kort gedins aan zijn broch.
=== Kfilthe, Jansen, Van der Kleii, Iloet, Van ,Jer Lubbe, Ra-b, De l"lunck, Noter-
nans, Zalai, Scherpenisse, Verlangen, etc. lïie het weet rnag het zegger.'-== !'at de KiiK^ tc6enw;-ordig allemaaf niet organiseert? Ongeloofl-ijk. Laatst
'nog een avohd rvaarop jonguns en meisjes gebruik konCen makèn van de dansvloer'ÍIet valt niet mee om nog :,r,rat aírntrekkeli jks_ te bieden voor de jeu61c1 van tegen-
uoordig.
=== I\ÍUKO attentie, ook POL heeft cen ve.rzoeknummor. Nanelijk fl.í,Is het gras
twee kontjcs hoog is."..rr.. Dit 6a:rne,spelen op het. noment dat de spel_ers het
veld opdraven en vervolgens eIk uur ook doordeleeks speciaal voor c1e manschap-
pen van de Bemecntelijke pl-antsoenendienst om ze eraan te herinneren dat dit
soort..gras absol-uut ongeschikt is oÍi op of, in te voetballen.
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=== onze zaatvoetbalrers boeken niet a11een srechte resultciten, ze kunnen ookniet ccns teLren. op dd. riel-e verzoelcen om over te 6aari tot het publ-iceren van
de stand, vrercl totnutoe tenmiuste niet §ereajeerd,'F0L is er inuiddeis zel-fgedeettcfijk aehter 6;ekomen. cna zeafvoetbalteam staat op d.e vocrlaatst'e plaats
met 4 puntenl rode lant,aarnclrc.ger is het tèan van De Ja6:ers met 2 punten.i
=== Dit was POL, 6oeicnda6. ,

1,4 . OO 'uur l,EI,lS
12. OO uur RVC 4

- I{ion í
'- LENS- 2'^.- scncvenLnEen I
-DHLf
- l,lrl'15 )

- LENS 7
- Ueterl_tas '/
: Robin ÍIood 2
- zíe publi-katie

11 - 12 - 1l VRIJ

HIiIIIIHHII]IH]iHHHI{EE.IiH]IIIHHHHIIHHHHITHHHHITIIHHH I{HHH
PROGRÀWi.-O;'S,TELL INGEN -UI TSLJ'.GEN -STíNDEN
HHHHHHHI{HHHIIHIIHHHHHIfiIHHHHHHHI{IIHHIIHHHHHHH

Zondag S tetriuàr:. 't 9?6.)

SENI OREN I{HHIIIïHHHIIH}iHEH

Terr lrene SportparkrRwk. ltl. v. Put t en
Y1 G1 Lz/4' CJ.r4eijer
VZ cz L2/4 'Íi.DijkÉuizen
Terr Daal- en Ber6selaan JJ.Visser'
v1 cZ L1/3' ÀH.Tangàii
Terr Sav.LohmanLaan J. Krupe

,i
1- g'edacht -hebben. Een.voorbeschou-
het pro6rdmna aangekondigd de vuód-
een klein tip j e van d,g.r .g_]yiglt qp---'..'
nchalant pmgesprongen met de belangen
blijkt, dat dc c.nateurselectie '.'
anuari'aI bekend vrasr uaar het ' ..

p m:andag:aïond 26 jantrari kennelijk
n en rvelte rvedslrijden dus nood-
ecretaris moest van een airdere
NE?TUNUS zor zijn uit6estcld.,
ot de hereir in Zeist doorge.drongeh i

an ons lijfbl-ad waarschuwen en het
1. het grootste d.eel van onze LENS:'
niet neer worden yev'wijderd, mdai

zi jn.'

1

. 14,. oo
11.O0
12.,00
12.OC
10.00
14. oo
10.00

LENS ]
LÉNS.. 4
HBs 4 ',l

LEIÏS 6

Qi:ick 6

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

YZ G2 L2/4 , SG.de Roo
v3 G2 L1/1 HMA.verzaaL

IENS
LENS
I.,,ENS

LENS

§
9
9
10

Samenkórfl6t.

IENS 
' 

11.00'
LH.IS 7 9.00'
Voör de thuis
'hTSCHRIJVEN:

uur Klubglebouvr i
uu:' Klubi;ebotr+r
vredstrij,Jen { uur voor de rvedstrijd. ; . ;- , : ,}
v1i jda6avond tussen. t8.45 en i9.3o .,.,r, lij .i.v.iirassem te1.68.65.11

Dinsdag 'lO februari 19?6 zaat Gaslaan 21.40 uur Te llerve - LENS
Schr. JG.Neervoort Tijdw. JE.Fran6eaa

Dinsdag 17 februa"i i$/6 veiling Noord 2O.2O uur Rijswijk - ï,ENS

omstandj-gheden niet door. De fondue-avond gaat vrel
daraes uorden rond 8 uur in het kluh3ebouw verlacht.

door., 411e.-spelers met.

Opstelling aLs bekend.

LENS 9.
De vast6estefde lichtwedstrijd van vrijdagavond gaat i.v.u. .d.e slechte t errein

OPSTELLINGEN: iet als

Zaalvoetbal-.

ZO i,il-1R tïriT I,O§SE OPI'IERKINGEN
+++++++++++++ ++++++++++++l- +++++

++ Die'I(.N,V.3. ioch.. Ur.zult
win6 voor de wedstrijd LEIIS-
strijd Gouda-LENS. In rt./ist
gel-icht. Er vrordt bi j tlic gr
van de anatcurvcïcniflirigen.
voor' de vredstri j d Turki j e-I.le
bondsbureau en de ccrnpet.itie
nog nict welke spelers'erbij
geÉlvongen mocsten vrorden uit
vereni6ing. verneríeri, da.t de
Dinsdagochtend was een én an
en onze secretaris Icon nog n
lrogramma laten vri j zigcn. tle
REVUE klaar en kon bedoelde
dat za1 onzc ei{;cn grotë K.N
++ Il( bcn enige tijd geledën

Vorige week, dwz. J.Janmaat en J.lleijer naar I,ÉNS 6

+
+
+
+
+

++++++++++++++++++++++t+++++++++++++++++++++++

vorl_8e vre el( we
I'IEPTUNUS.. en'in
U datliwerd. al
ote bond we]- no
Uit cle kranten
derland op 20 j
l-eiCer vrist en o
betrokkèn rvare

gesteld. Onze s
wedstrijd LENS-
del eindelijk .t
et de typiste v
Iaas was toen a
vcorbeschouwÈng
.V.B. een zorg
eens, o! een di
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klubgebouru Berveestr fh uas benieuwd.te zien hoe die LENSrevue elle week maar
weer op tiid kl-aar kornt. IIet id voor cle ledcn zo vanze lfspreke nrl. Elke donder-
dag de LEI'ISREVUE in de bus . lJelnu, dinsrlagmj-diiag gaat de Heer i,lichels sr. op t:zijn fietsje naer de typiste cn har.l_t Ca:rr dè kopy op, die zij in de loop van
dc ochtcntl gctikt heeft. Daarna gaat hij stencirien op ecn naóhine, dic hier-
voor eigenlijk ni-et meet geschÍkt is. Na de eerste_ pagina moet hij aIle exem-
plaren stuk voor stuk dcot'ncmen om te kijken of er blanho bl-aden tussen zitten.
Ncu dat zijn er heel- wat. Dàt gaat zo bij elk blad lveer. Een rnoeizaan karwei
dat stenci.Llen, dat toch i'iecr iedere lleek- samen met de Heer v.d.Hoek, die dc
rest van de kopy óphaa1t, tot een goed. einde'uiordt gebracht. l,{o ens dagmiilCag
65aan dnn een aan'taf moeders, dc damcs B ergenhene gouwe n , I(uiperrvan Santen,
v.d.Hock, Lentz, uet behulp ve.n enkele junioren, de bladen sorteren, inde
onslag pakken, vouyrcn, nieten en bunCc1en. Daar ligt die d.an, onze LENSrevuel
diers-avonds no8 even naar de PTT rnoet vro:.den gebracht alvorenc Tante Pos
de zaak'verdei kan afwerhen. In een paar re6e1s weergegevën ecn enorne taakr.
di.ezoÍieoe1ijkbe}angrijkisvoortENS.EnheeftUhàt6emerkt?Voorhet
merendeelÈ, gedaan door Outlers van onzc junioren, pupillen en welpen. Het is
maar, dat [i het rveet en dat het aI]-enaa] niet zo vanzelfsprekend is. Nog euen
tip voor heÈ bestuur: i{u de gcluidsinst alfat ie helemaal kompleet is zou het
aanbevelin8 verdÍenen ooli cens nÍlar onze stencil-nachine te kijken. IIet zou,
echt 6een luxe zijn a1s er iets anders voor in Ce plaats zou kouen.
++ De fooienpot is weer lceq. Een 6oed muziekje', een koudÈ schotel, een paar.
hartige ha1:jcs en enkele ccnsurnpties hebben daa.r op zaterrlagavond voor gezorgC.
IIct vras gezellig en de carnava,Is s t errming zat er dankzij dc muzikanten al
spoeílig in. Ik gun hct de barrrenscn best, dat zij nu eens werCen bediend v66r
de ber. ZouCen wij in de toeliomst ook rle anclere Ledcn kunnen latcn riee6enieten
van de fooienpot. Denkt U er eens over na en homt dan op de eerstvol-6ende
Algenene Ver6adering met Uw ideeën.

-++ Doll-e ijspret c.fBclopen lveekej-nd. Nou voor mij hoeft het niet. trk z
een nooi 6roen Erasveldje met vELn clie Ïritte strakke lijnen erop. Ik he
da6 dan ook leld(er aen (lc bar ,;ezeten en geluisterd naar de xíuziek. ,Ia
genot, ik heb nooit gerireten dat ons Íollijc zo cultureel- is. Voora1 in
voor carnaval komt clit zo treffend nà.rr voren. De prachtigste liederen
gehoord, zoal-s r.Jil-1enc1:ie, Stoned als een garnaal en het ontroelende Ii
wcrklozen enz. Maar .het rnooiste vond j-k toch wel Itir,ls het gras tleè.ko
hoog isrt. Geweldi-.; zeg! 
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VT'-N HET JUNIORI]}IFRONT

JJJJJJJJJ JJJ J JJJJJJJJ JJJ

PROGRTiMI,Í1t. JUl,lI0REN.
zonAaÀ B f etrruari t 9?6.
1J . O0 uur LEI,IS f
vriidag 6 februari 1 9?6.

JJJJ JJJ JJJJJ JJJJJJJJJ.JJJ JJJJJ JJJJJJJJJ.IJJJ.I

- Graaf lïil-Iem II Vac 2 !-1

20.J0 uur LENS 11
20.J0 uur LENS 12,
2C . JO uur LE-NS 1] '
zaterdag / februari

_ z]-e

. - ?i9

19?6.

zaalvo etbgl ,
za:}vo e tbe-I ,
zarlvoetbal,

HMSH 1

\rle6tla-ndÍa J
LENS 4
LElrs 5
IENS 6
Vios.5 - -

LENS 8 ]

VCS 6
IENS 10
iïestlandia 1'1

LENS 12
Spocrrvijk 6
Rijslijk 1f

-- rEI{S, 'i

- LENS 2
- Maasstr. 1

- Rt"S 2
- v'Jc 7
- Lfl,rs 7
- GD,L b
- LEr'rs 9
-'vcs B

- LEi{S 1 1

- t/eIo 14
- LEIíS il
- LENS 14

Poeldijk
Poeldijk
Poeldijk

Vredérustlaan
De Hoge Bomen, Naal dvri jk
v-1
v-2
v-1
Iulelis Stokelaan
v-3
Dedensvaa.rtweg
v-1
Dé Hogc Bomen,Naaldwijk
v-2
Hèngelolaan
S chaapweg

veilin
veilin
vcilin

oord,
oord,
oord,

gN

,6N

15
12
11
15
15
11
15
14
13
15
11
13
13

Lq
.ro
.00
.00
.oo
.DA
.oo

?n

uur
uur
uur
uur
uur
r.iur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

.oo
,3c
.10
.00
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.. Telefonisch: vri jdagavond tussen 1 B. OO. en
gevallen) voor

A-klassers bij dhr. R.Becker te].. 55.94.7? (LENS 1.t/n
B- en C-lElassers bij dhr. r7. Kour,renhoven tel. 29.19.91 (LENS 6 t,/n
In n'óoldgevalien kuiinen de jurrioren'nog op zat er ila6ocht cnd tussen
11.0O uur afbellen tij dhr. J.C.Hop, t,e]-.' 94.41 .59.
OPSTELLINGEN.

LENS 
^'l-^2-ÀJ-li+-i,5

3Is bekencl. Leiders a1d bekend.
I

LEI{S À1 samenkomst 14.'15 uur LENS terrein. I

íENS A2.s.amenkomsi .í1.1O uur LENS terrein.
LENS 6-7-8-9-1Ö als bckend. Leiders a].g bekentl.

woensdag 4 februa:'i 19?6.

19 .00 uur, Spoorwijk.quiz avond-voor Q-klassersr
ITF.SCHRIJVINGEN :

Schriftelijk ninstens 10 da,6en tevoren bij

LENS

LEI'lS
LENS

LENS

LENS
LEN§

dhr. J. c'Hop,Dr.v.MookLaan 117 ,R:'[K.
18.4! ugr (uitsluipend in flrin6ende

,)
14)
10',10 en

6 biJ afkeuring 6ehele progranna 12.O0 uur nENS- tyra-LENS . ., 
1

/ samenkomst 12.00 uur LENS terrèín.
9 eamenkolnst 13.10 rir LENS tèrrein. !

1.1-12-1r-14 als bekenrl. Leidcrs' aLs bekend.'

terrein voor wedstrij d

LEN§ 11 bij afkeuring gehele programna 12.00 uur LENS terrein voor wedstrijd
Lyra-LENS..

1J samenkonst 13.OO uur LENS terrein.
'14 samcnkomst 12.O0 uur LpNS terrein.

PROGR/U,IMA PUTILLEN EI'i lr'lELPEN.
- PupiIlen

zat'erda6 7 februari 19?6., '

12. JO' uur
12. J0 uur
1 1 .00 uur
11.J0 uur
11.J0 uur

vrijda6 6

LENS 1

],ENS 2
RVC 

'LNNS 4
GDA f
februari 19?6,

'- l',restlandia 1
'- RVC 2
- LENS 

' 

j

.RVC4.
- LE'NS 5

v-2
'Schaapweg
.[ -2.
Loosduinse Hoofdotraat.

19 .0O uur LENS 1

19 . 0O nur LEI{S 2
zaalvoetbal ,
zaalvoctbal,

zre
zíc

veilin
veil-in

veilin
v eilin

oord,
ocrd,

Poeldijk
Poeldijk

6N
gN

5N
8lr

ïielpen
zat erda februari 1 6

11.JO uua LENS 1 -. Vel,o- 1

11 .3O uur Schevenin6en 1 - LENS 2

vri.lidag 6 .februari 19?6.,,,

Houtrustweg:'-- - '

19.00 uur LEIiS 1

1P .0O uur -LS{S 2t

AFSCHRIJVINGEN:

- zie zaalvoetbal ,

- zie. zea.lvoetbal- |

uss en
dhr.

cord,
o-ord,

Poeldijk
Poeldijk

SchrifLeS-ijk: ninstcns 1
i

aÍren, t"evoren. bi- j dhr. y'.C.Hop,Dr.v.l{ooklaan J\1., Rwk.
Tefefonisch:

od
dr
ij

í8.00 en 18.4! uur (uitsl-uiterid in- drin8eïiils
L.Koning, tel. J).11 .4? '

vxi- j d.agavon
6eval1en) b

In noo<lgevallen kuhribn de pupl11en en welpen nog op zcÍterdagochtend afbetlen-
fel-. 66.13.14 klubgebouw vragen naar dhr. L.Koning. i ''
AFKEURTNGEN: tsij slechte we er€bnib tandighedeir ZIE i,TKEURINGSLIJSï. -Voor de --'-:',

thuj-swedstri j clen moct juniorenlijst r,vorden ger.aadpleegtl.'Zijd de lïedstrijdeÈ
van ILENS J, 6 en 8. gocdgekeu4d, rlan gaan ook d.e.pupiIlen en l,relpen wedstrÍjden
op ons velC door. Uitsl-uitens v.oc"r de u j-t r,reCs tri j den ma6 teil€foàis'èh worcÏën
gËïnformeerd of hun we<lstrijrlen doorgaan en vrcl zaterdegochtend tet,66.i|,l4

1

I

i



OPSTELLINGEN.

I,ENS P1 ll.v.d.Lans-E,Valentin-R..le Jon5-R.Groen-R.v.d.lloe]i.::'rl^.Col-pa-J.OCcriKirchen

-B.Iteemskert<-E. 

Eykelhof-t. v. Rij n-P. Fronf
teider dhr. Hans Zoun Semenkornst 12.00 uur IENS Terrein.
],nlfs pZ I.Kaffa-E.Perrcijn-R.rJc l(roon-R.ilouvreling-R.I(anis-V.Veenman-J.v.d.lloff-
FlïlÍiíon -t"i. v. -drichcm-8. Boelhouwer-C . BcfgÍíans-C .lloe fnagcl
LeiCcr dhr. llartin Reuver. Snncnkomst 12.0O uur LEi'trS terrein.
LEIIS P, H.Diemel-E.Djo jcoatono-l'!..Schobbe-M.Eon-l'{.de li'JÍnt er'-l''í. v. d. Bo ogaard-
tlJiàEEli*. rranken-8. v. zi j I-il. v .ivlelzen-B. Driessen-J . v. tr'rràss en-l'I. v. d. \{a11en.
teider dhr. Frans Disselct.orp Sanenkomst 1.0.15 uur LEI'IS terrein.
LENS P4 R.l.lattens-L.v.Gorj)-:{.v.Recuvrijk-}l.Poot-R.Soebarta-E.v.Santen-P.;Íind
E.irssenber6-R.]]1ie}rendaa}-R.iiorvin6.M.I(orving-R.Verboom-J.,'l,io1ff
Leide:: 65p. Jan vau Gaste1 Samcnlionst '11,00 ur.ir LXI'IS terreiÈ. ::.

LENS P5'i,'.v.Veen-Jl.v,Blittersvrijk-l'l.v.Houdt-r'..I(oks-E...Jager-L.tiui.sman-R.v.d.Vlerve
!-ffii i c',".r-L. v. Schet t in6a-F. v. tl. Berg-E. Hàf f ner-M. tsiir cks e n-R.'',lann ee
Leirlcr dhr. I(ecs §chenkels Snnenkonst 10.45 uur LENS terrein. I .. .

LEfiS i,i l M.Saerloos-I1,v.Velzen-1,1.Lentze-E.'{armenhoven-l'i.Zaalberg-ir.Kuipcr-
frfiEilrao-B. Hul-sker-J. Iass erman-E. Roos-A. T jin-i.s j oe -P. Gerun€lan

Leider dhr. Ton 's-Gravendijk Safienkomst 11.00 uur I,ENS terrein.
LENS 1J2 G.Verhaar-E.Coret-R.v.d..Boogaardt-R'v'd.Heijclen-L.v.Leeuwen-li.de Hans
M-.Iiooro"i3 -1. v. cl, Spiegel-I.CInus-J. v. Kester-J.Riemen
Leicler dhi. Pctcr vcn Rijn Samenkomst 10.45 uur LEI'IS terrein.. - -:"- ' " :

LENS r,lf vri i . zie z alvoetbr-I
ZAI.IVOETB.iI I/OO1] PUPILLEN , ]'JEL1)EI\i EN C-IILJ,SSERS. :

À.s. vríjrlagavond zijn l'rij uit5cnodigrl on uet J rvelpenr J pupiflen en 4 C-klasse
teams deel tc nemen ae.n het za.:lvoetbal- r georganiseerd -.door RK§VM. Dil zq'"-tlvoet
ba1 za1 plaats vinden in i1e veiling Noord te Poeldijk. Ondanko dat vrij'b1ij'
zijn met Ceze uitnoCi5ingr hopcn vij toch det het beler georganisecrd z;al zíin
dan afgclopen vrijdag het geval rzas bij de B-lclassers.
Hct prà5;raima is: 19;OO-2O.JO uur tvclpen en pupillen .

20,3i-22.00 uur C-klnssers.
Gedurenrle deze tJ.jtl 'zul-Len de v-: Aende onclcrdelen -dóor de teans afgetrerkt.
worden: 'lc zí:3.Ivoctb3l

2e bor cl schieten
1c s1e.Ion

cezien de ervarinS' van vorige vreek: NEEIVI BESLIST EEN TRi,IIIINGSP,ïI( öF OlSlöóOS
eutq-'riiNtfn,IiS MEE,rilrar.de vËil-inghal. Het zal je sezondheid ten Socde komLn.
Ook daar is het stervenskoud, vocrel- rvanneer je eerst in bevreging geweest
bent en daarna oi.r hct volgende onc'.erdeel- noet vrachtcn.'

'.\rcl-pen tean 1 l{.Saar_loos-M . v. VeIzcn-E. il;armcnhov en-M. Leritze-/i. Kuiper-E. r:rmmerlaan
J.l,lasserman-E.Roos. Lcider ?on rs-Gravcndijlc
Ij,,el-pq4 leem r? G . Verhaar-M.Koclemij -R. v, d. Hei j den-E. Coret-1'1. Za.alb er5-ts. Hu)-sker

.Gcrun6an. LeiCer Feter van :lijn (2x)A.Tji-n-lsjoe -P
I'ielpeq team f 1rl. de _Hqas-J.Ricnen-J. v.Kestcr-J.v. d. Íipi-egel-E. Claus-L - v- Lreeuvren

Ían Leider Ton vc.n Vcl-zen(2x)R. v. d.Boogaardt-R.
Pupill-cn tean 1 M. v. d. Lans-R. cle Jong-!ï. C olpa-J. Orlenkirchen-B. Heenskerk-
E. Eykelho f.-P. ?ronk-I. v. Rija. LeiCcr llans Zoun

Pupillen tean 2 I.Kaff
B. Boelhouvrer-R. Kanis .

Pupillen leqn l R.Groen-É.v.tl.IIoekjE.Vafentin-M.v.ldrichem-J.v.drHoff-
C.1{oefnage}-1>.v.Maren. Lei,ler Eric L:ndman ,.. ..
C-klasse tean 1P.Sèholtes(k)-R.ttichels-F'Rcns-F.Lekahena-R.Loveriks-R.Groen-
J.v.d.Nieuenhuizen-R.Tjiri-Isioc. ],eider

a-R.lIouweling-R.Cc 1{roo n-E. Perrei j n-C . Berguails -V.Ve en'man

Leid.er Martin Ilcuver

-6-
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C -lif asse t eetn 2 1,l. v . Zvlol_ (lc)-R.v. a.iloek-R.de Boer-L.Jenfuaat-p.de Bruin-
I{.l{ccrman-P.Touw-R.l1oks. Leider R.Hoefnagl
C -lcl-ass e tearn J C . Odenkir chen-},Í. Ve rrnnan-O . l}onenann-R. r,. tss6gum-P. de Groot-

yetcr van Hr-Jn (zxl
C-klasse t enra 4 M.Til-Ierna-R

lÍ. Lei jn-F.Tof enaars-J.Xlzcrnan(k) Leidcr

tJ . v crnculen-J. Schi;ri:ercn-L.
Sancnkomst ,,veIpen en pu?iIi.cn 18,J0 uur LEIIS terrein
Samcnkomst C-kl-a,ssers 20.0O uur LENS
Gaarne oucl ers nct vcrvcer.
tsUITEI{L.1.NDSE REI ZEN.

Veel jongens hebben afpcloi:cn zaterd.ag a.en ons verzoek volrlaan cloor hu

. iÍass ernan-P.lirol -R . Bergcnhenegcul:r en-R . Eromb erg-
Henkes..leider Ton van Velze (2x).

terrein

n
d

rel_s-
ge111
momcn
tijd
uitko
ho eve
llet ' r

tc betalen. Natuurlijls zijn er ook, die dit vergetcn zijn, of op
t geen tijd hadrlcn. Geeft niet hoor, de j unior en-sekr et aris heeft
voor julIie en is er a.s. zat er d.egrniddag w.:er. I_Is het je dan bet
rnt, zal- hÍ j g;arrne dc 1e ternijn in crntvangst nemen. !,,,1e et je niet
el? Bcspaor je de moeite on rl.e oude LENSREVUE op te zoekèn.
eisgeld heCraegt voor Sleeswijk. Holstein -f 120,==

^+
volop

er
neer

voor Hessen j f 11?r5O.
Nee schrik niet, rlit be.JraS rroeten wij beslist niet in é6n keer hebben.
Ilet f Jo,== zijn lrij voorlopil5 dik tevreden. Natrirurrijk kunt u het bedrag ook
overmaken op Ce girorekenin8 van onze penninBmeester. i{et nummer ís 336?ilBij^ vcorbaat onze dank voor Ull vl-otte medewerlling.
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DE LENSREITUE

?5,

vreekblad van Ce voetbalvereniAi nA Lenig en SneL

Oeze opnlelting hcor. je nog rvel een6r in he! bijzonder van oudere spelende en

niet sielende l_eden" tr,iat is sfeer eigenliik? Van DaJ-e zegt q.4.; rlStemming in
een kringrt; hetgeen vrij vertaald zou kunnen betekenen: rrce z elligheidrr ''
En in geÀprekken r,rettbedoelde leden blijkt telkens ureer, dat zij.een nauwer
kontahi mót spelende en niet speJ-ende leden toch wef op prijs zouden 6tellen.
Je ziet ze echter zo vreini6 bi.j de wedotrijden of op de klubavonden, oodat hun

inziens de'gezelligheia onÍbreàtrt. /rls efeer inderdaad betekent: "S.t erar:ring- in
een kr.ingl ,-dan zuilen zij op de eer.te plaats, die kring m'oeten vortren. EnkpJ- e

leden voel-en zich geroepe, uén poging te rua6en. Dàartoe zouden zij g.raag op

woensdag, t8 fcUruàri a-.s. in irèt-ttut,eUou* bi3 e1k."r komen. Zii hàdden zich
vcorgciràr,ren een aa1tal nede- ,lot6enoten,' perrsoonlijk te interesseren. Het
voetÉal-loze tijdperk, vraarl-n .,o nu reeds enkele weken 1even, heeft dearbíj een

,spAak ih het vriel ge.stoken,. DAa_t om nu deze uitnodiging via de lENSrevue. Zij
wiflen proberen on in onderling overleg te achterhalen op wel-ke wijze de door
hen bctioelde Ikringrr van de grond zou l<unnen komen. Het +vordt besl-ist geen
vergaderin8; maàr rlaar zíi hopen een gezellig babbeltje. Voelt U iets voor deze
suggestic? I,loqen lve U dan ock op 18 februari a.s. aantreffen? Negen uur lijkt
een ge6chiktc. tijd. U lcunt rekenen op de-aanwezigheid vani R.BLok -lA.Bogisch -

Aad Èoefnagef -. liic lloefn.agel- - Ton Iloefnagel - À. tioppe nbrouwers - Cor Hoppen/
broulvers-E.Houlces-P.Juffermans-A.Loykens-tr.J.Verheggen-J-v'.l(rabsern.
PrS. De door SIK Oc:rrctrde leeftijd van 4O sl-aat natuurl-ijk nergens op.

SFEER of GEEN SrEER.

1r71.7t>9222rqqre
Ïf IST U D.àT

120r?l2C2DjqOln

- Paul vàn der Steen en llarleen van der fo zich in het huwelijk gaan storten!
g in het stadhuis ahn de Groenmarkt
is daarna tussen 17.€6 en .18.50uur
Zo rvorden LENS en l(wiekspbrt toch

ó t.>-o oooooo
óóóó4

oqr2e
à ö ö ö ö c, q D o o o q o e I i 9 2 D e c 2 e r, I 1 I 2 n n q q q 2 D I 9 1, 2 2 2 e i I 2 c t) c c g I lc 2, 2
óóó46r'i,'i.':!11117 .i .'-

./ op woensda6 25 februari orn
' In restaurant 1e Coq .dror,

gelegenheid PauI en i'larl- e en

oooocoooooooo
OFFiCIEEL

ooooooooooooo

- 1176 B.neus r4-r-t
11?7 l\.D_.\ÍaÍL i:li j nga' 11?8 Ö.sl.Geruogan

' 1179.li..iit.Bus 2? -5-

966 ' Eertenrale 252 den Haag
arden 18.9-1969 Boul1ustlaan 8 den HaaB tef.61 .91.34
11-1O-x965 iiengelolaan 597 tlen Haag tet.29.63.4?
1919 Bentinckstraat 46 den llaag teL,54.?5.91
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n'oG aaneen Eesme ed !

- Dat dè Heer zoet sr. rveer thuis is uit het ziekenhuis. Hij zond het bestuur
eeí bedankj'e'voor.de gezoncèn friritmand. Heer. Zoet, tot spoetlig zíens op deï'
vel-den !
.-- Dart er voor velen Uri'er op vroensdag 1B fabruari een belangrijke bijeenkomst
wordt be1ègd? U lcomt toch ook! | iicgen uur in ons kJ.ubgeboirivl "'

tr,ENS 9 'TIERDE I'XEST.

Honlger naar de bn1, bn honger. haar drank en eten. LENS 9 kan hierover rcee-
p"aien. Orrdat het voetballen dc- laatste tijd te weinig beoefend kon rvorden, en
àaardoor de eenheid dreigde rve6 te gal1en heeft de aanvoerder van dj-t .gezellig-
heidsetftal besl-oten on een trandiose fondueavond te organiseren. Hierdoor' kon
tenminstè.een punt vervrezenlíjkt vrcrclen. Dat. het best gewaardeerd. werC ble.ek wel
uit het feit dit maar lief6t à5 

^un 
en/of vrouvr aanwezig waren om al dat lek-'

kers op te nal(en. Om'18.r0- uur urerd be.'onnen met de voorbereiding en om '

1_. OO uur merd de l-aat6te (.20e ) flcs ontkurkt . r,,r/a t hiertussen Sebeurde t i6 voor
ohs een vrect ei roor U een'vraag. '.iil-t U het fijne hiervan weten, organiseer
dan zelf zorn gezellige avond. IÍeus het kan geen kvraad. En het bestuur slonsort.

' ': De grootste hongerl-ap (nieurve aankoop)

oooooóóöóóöóööóooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooo oooooo

Nieuïe Ie clen.

oooooooooo
oo ooo
ooooo
oooo o
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Àdresurii ziqinn.

Denkt u aan de betaling van uvr kontributie? Deze moet op ? màait a.s.' ín- tretbezit zijn van onze penningme c s t er'. 0p uaandag 8 naart ivortlt de.wanbetalerslijét
gepubliceerd. vdlmelding hierop heeft het Bevol8 dat u niet kunt voetb.arlen
voordat de achtersta,nci'is vofdaan en tevens de kontributie tot het eíncl vandÍt Ëeizoen. Voór de goede orde: U moet Uvr kontributie t/m. maart 19?6 (dus
t/m. irret derde krvrtaal) beteald hebben.

15J R.Feekes naal Lakens traat
,.- --.,i .-..-,, .-

KONTRIBUTIE.

71 h ameI.

Hr . I{oppenbrouwers.'Inlës. Riemen

"IIr.Sandifort- I"le,vr. Sandifort - Jos Keetman.

Tinus - Joop Colpa - nini - Marja
Frank - Mevr.v.Santen - Mevr.v.Bergenhenegoulen
Er .lloppenbrouwers- T. de l(ok
Mevr.Rienen - Hr. en l*Ievr. Sandifort
Tinus- Ilr. en Mevr. v.d. Hoek

Rinus i'lichels - I.levr. v. Ber6e nhene gouwen- -.'
Mevr.v.Santen-Fr. v.Di-jk-Eric, Landman-Hr.,Bom-
Mevr.v.Dooiri ;- Mevr. v. d. St een

-2-

POLS nïeuïsgierigheid, opgevlekt door een rosse opmerking van srl(, rijkt wei
een .openins te .vri]]en maken tot eigen lriatergate - of Lockheedschandaal met ars
hooftlpersonen ondergetekencle èn ..... e4e Truus. Nou, we zul-ren poÏ, à Ia minute
befl.ienen.
f11us. l(rya-q helernanl gecn Truus, maar zi j heette. . . . . Neen, alt vertel ik niet.
Zij was het.lieve.oudste dochiertje ,rrn uu. a1l round LENSnaniak uit ons
luisterrijË.'verrecen, een 'dic. alló,geheimen van op en rond dè 8roene voetbal-
we.ide en ook van voor- en. achter de Broene vergadertafel, nog beter kende danzijn vestjeszak. Het ierucht'6ing dit hij van zijn zorgzamà ,.or* weI naar ,dc
voetbalrr mocl,!!, nnaar darr rnoest hij we1 zijn dochtertje meeneuen. Deze Liet
zich geen twee-maal rocpen, .vrant zij ging maar aI te 6raag mee. papa trots
natuurlijk, wi,jl hij.in de.nening verkeerde dat het om hem .was dat zij zo op6e-
togien rnet hem naar het LEi{Sterrein trok. De vrae.rhëitl mag nu we] vrorden onthuLd.
Het was' niet om haar eigen vader cloch om mij. of eigenlijk niet precies om mij
naar oradat zij wist dat ik in die tijden stceds een rorretje pepermunt op za.k
had,: KING.!-Hct was altijd, hetzelfCe recapt: Ha, Truusje, wi] je een pepeiríuntje
voor me be\,raren? . . . . . . . Ik heet g-een Truusje, ik heet......O nee, dat .zou i-k
niet verklappen. Mdàr het pepermuntje werd niet bevraard: het verdween in een
botlemloos vat.
Op een kwàde cta6 had ik het ïerbruid. In cle LENSrevue waar ik rvel eens vrat voor
schreefi hacl ik de euvel-e moed h:r.ar ve.d.er ge\íoon met zijn voornaam a:n te
duidén. L:at ik hem voor het gemak maar eh......Iaten we ze6gen Huug noemen.
I,la een paar dagen bracht de postbodc mij ecn lrief ven nijn verontwaardigcle
Truusje;.waarin zij in niët mis te versta.ne termen duidelijk uaakte, dat zij
hclemaaL geeh Tru\r6je heette en verCar dat ik voortaan haar vaCer a1s hoog ge-
plaatste in de LEll§gelederen met.peer respect moest bejegenen. Níet neer Huu6,
maar MEIiEER I{....... En zij bes}obt met: lils U het.!och weer doet, ga ik hei'
zeg6en tegen de politie! BOE!
Zie hier, menee! FOL, het verhael van Piet Juffermans en ene"Truue, tlie'hele- 

.naal. geen Truus was.. lÍisschien leest zi.j mijn reLaas vreI. Dag'r' Tiuusjc!
'.. .. . . p.Juffcrr:lans.

EN ENE TRUUS.

f f í fffffffffffffffff fffff ffff f
I.JIE' SÍTI,T ER iCETE? DE. B,.R
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Za.t erdag .14-2-1976 r e-ochtends

I s-midclags

Zond4g 15-2-19?6,re-ochtends

;. i. . ,. -r s-niddags
Zat ert1.a1g 21-2-19?6 I s-ocht ends

-, -._). ,'s-niddig6
Zondag 22-2-19?6 | s-ochtends:

I s-midda6s

.;". ..



".-ZO 
MA/iR .ríi'T LOSSE OPI'IERKINGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++

++ Àftveer een.af6ekeurd vreekeind. Ik ben zaterdag,_near vreer ecns in de oude
LElÍ§re,rues Bedoken.. In .cie jaaliangen 1935/17 vond ik'rubrieken als rrV::RIl,rl
rriVEET U Dr"T. , . tr TTENKELE LOS§E GllD;;CHTXltr" etc. zodat er vrat dat tretref t niets
nieuws onCcr dc zon is. Ook ene P.J. en Iroubedour droegen regelmati6 bij aan
het tot stand komen ban de LENSrevues. lh heb enlcele opmerkingen uit die oude
tijC opgetckend en zal dcze in dc kornend.e vreken, in cieie rubriöii opnenen, aan U
overlateàde te. beoordel-en vrat irit Ceze ti-jd komttwat oud i-s.
++ Onze C-klassers docn het l'rccr goed. Twcc tegenstanclers vrcrclen op ó6n avond
versl-a6en. Ik bedoel natuurlijk niet op het groene vel-d rnaar in de Kvris, die
e1k jaar opniculr !!eer zo perfeirt door ,onze buurman Spoorïrijk worcl.t georgani---'
seerd.
++ De fondrie-avond van het negende zit er ook weer oil. ïien giandioze avond
naar ik van dnkele spelers vcrnan. Iedereen had een of antlef nooi stuk neè-
6ebracht, zelfs de aiLnvoercler. Er rverd gefluisterd, dat het kampioensfeest op
dezel-fde wijze zal word.en gevierd. De opschepl:ersl
++ i,'ie-zich de laatste tijd i;i.de,l,ENS6elcdcren betieegt zal tot de pretti6e en
aangenane ontdekking zijn 6ekomon,, dat het oude LEN§-enthousiasmè in ruine
mate he6int te herleven.
++ Naar verluidt'kont er op zaterclag 28 februari een fant ast iÀche ' Carrtava-loavond
op LEIrlS. iL1le feèstneuzen zijn natuurlijk veLkom. Heeft U zelf geen.fees-tneus i ''
komt dan toch. l4et onze hedcnclaaËse op hoog cultureel. peil §taande reuziek komt
U zo in rlc vereiste carnavo Isst emnin5.
++,Even tcr herj-nnering: wirensda8 1B februari bijeenÈomst.van onzc -wat-oudere
leden. Ook oud-leden zijn natuurlijk van harte rvel-l;om.
++ Trvee nanien han POt in íed.er 6èva1 van zijn lijstje afvoeren: John v.d.Lubbe,
die uil proberen VUC hog ho5erop te brengen-en Hans ri.d.liJ-eij, die zijn
verenj-ging vast.niet. rviL laten degracleren. Ik mis overigens toch wel een iraau
in hct lijstje vs.n POL: Rinus l.Íichels, de rttijdclijl<errcoach van ÀJ^X.
++ I(ontributie aI bets.ald? I'iee, doe het dan snel, vermijd de lvanbetalerol-ijst.

sïK.
HHiÍI{HEfl TTHHIIHHIIEIIHIII]HHHHHHHHHITITIÍHHHEÏ]H IIHH
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PR0GRÀMMrl.-OPSTnLLINGEN-UI TSLi"GEN-ST-,NDEi{ -S
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ZondaG 15 f:bruari '197b.

14.J0 uur EBOHI - LEN§ 1

11.O0 uur Den Hoorn 2 - LEI{S 2
14.00 uuï LENS , - Schiebroeh 2
'12.00 uur LENS 4 - Del-ft 2
11.00 uur Den Hoorn 4 - LENS 5
10.00 uur LENS 5 - SVDHB 2
12. OO uur SEP 2 - LEi\iS 7
14.00'.uur LENS. 8. -.-.Gsc 4._,
10.oo udr LEtis 9. ' : - Delft 6,
1O.JO.uur GDS I - LEITS 10

14.00 uur-IENS 11 - ODB 6
- LENS 12 vri j

'12.45 uur Velo 15 - LENS 1f
LENS 10 opgelet .zie ,oproep

Sanenkomst.

HI{HHHlIHIIIIHHHHH
miiónÈir . fillfiffinunnunHrIHHIïHHHII
HHI{HIiHHHHfiËfififi

Terr . Schenkeldi jk, Dordr e cht CM^JI" Govexs
lïoud.serveg 66-68, Den Hoorn LHI\. de Kok
Y1 G1 L1/3 H.Lange
V1 G1 L2/4 .',JI,l, Horstman
',ïoudscle6 66-6U,Den Hoorn HfJJ. Kuik
YZ G1 L1/3 c.Borst
Terr Brass erskaCe , Del ft RHI'I. v.ltlinden
v3 e2. L2/4 TS.v.h.Lààn
v.t G2 L1/1 JJH.ïJórterí.
Terr Erasmusweg t.o. Schildersgaarde ' -

N. Tuinenberg
v? c1 L2/4 JFN.v.i.drichen

Tcrr I,Íoordrve6,:ïateringen .

voor lr.6. zonilag.

LEIIS 5 9.JO uur Klubgcbouvr LENS 1f 11.45 uur Kl-ubgebouw
LEI,IS 7 9.O0 uur Klubgebouw
LENS 10 P.lO uur Klubgebourv
Voor de Thuj-swcdstrj- j den { uur voor de vrcdstrijd.

8avond tussen f8.45 eD.'19.1O uur bii

-r-

J Jv.iïassen t el.68. 65. 1 1.l^ISCHRIJVEN ! vrijda
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Zaalvoetbal.
Dinsdag 17 februari

DinsdaS4 24 februari

SPELEIiS Vl^N SENTOREN 10 O?GELNT !

líanneer er door ju1Iie e1ftaI a.s. zo
o. 9.12 uur een bcsprcking van jullie
0:r)STELLINGEN.

1pf6 veiling }Ioord 20.20 uur Rijsrïijk - LENS

_ schr. N.Fellegrau Tijdvr. JI,. Hooymans
1pf6. veiling Noord 21.O0 uur LENS - Die Ha6he

s chr. ' G-Lr'r. Degenhart Tijdw. §.Lievaart

.ZoaLs bekend met aanvull-in;..- naar:
LE1IS 5 IÍ.v..,'assem - Ii.Tontij
IENS 6 'rï, En6elbert - J. iannaat
LENS '1O R, Hopp enbrouivers

++444JJJJ JJJJJ JJJJJJJJJJJJ JJJ JJ
ïïfff vr.N HEr uuNroRitNFRoNr I
J$lJ J $.r.r.r.r.r,i,l J J J J J J J J J J J J J J J J J J i
PROGIl.li'ilÍi" JUNIOREN
Zonda 'i 5 f ebruari 19?6.

12.00 uur LENS f
',Íoensrla6 11 f ebruari

nCag 1J februari gespeeld wordt _dan is er
elftal in het klubgebouw.

Sportpark Pol-anen

Jansoniusstraat
Het I(l-eine Loo
Zuirlerpark

JJJJ
$$$$"i.i,r.r,r.u,l JJ,r JJ J J J JJJJ JJ J J J JJ JJJJ J J J J JJ J JJ,rJ,JdLLr-Ld
tJ J J.J

- r(r-J svn_ JIr +

1976.

19.0O- uur Quiz-avond voor C-lclassers bij SpoorrvJ-jk
Zeterda5l i4 februari 'l 9?6.
15
1,
15
15
't1

. o0'

.00

.00

.+>

.30

uqr
l.luT
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï

Itlonst er '1

LEI.IS 2
Laald<rvarti er
VUC 5
írDO 7
LEN§ 7 ..
I(ranegbur6 l
LENS 9
Jac l-
LENS 11
oD3 5
RVC 12.
LEI\ÍS 14

2

LENS 1

I{aa1clwi jk 2
LENS 4',
Lnl,ts 5
LENS 6
vrij
LE{SB -,
Quick Steirs'6
LENS 10
DSO 12
LENÈ 12
LUIS 1J
Duinoord 6

15. O0
15.00
15.00
13.1o
.14,15
12.O0
ir.ro

Ki jkduins estraat
v-2
Buurt rveg
v-1
Al-bardastraat
S chaaplveg
v-.2

Bij algehele afkeurinp; spel-en ÏENS 6 en LENS jl on 11.OO uur bij Lyra.
Samenkongt vocr beiC.e etftallen 12.O0 uur LENS terrein. -

iiFSCIIRITIVIIiGEN :
§qhr:Ltt eli.jk: mins t en

, fieva11enri-klassers. bij
B- en .C-hlasscrs bij
In nooilgàvatlen kunne

- uur afbeflen bij cthr,

TelefonisèÏr: vri j daga

AFKEURINGEN:
keuringsli j st
verst r ekt .

OPSTELLINGD}.I.

LENS
LENS

s 1O dagen tcvoren bij-d.hr. J.C.lIop,Dr.br}Iooklaan 1l? B,lk.vonC tussen lB.OO en fB.4! uur (uitsluitÀnd in dringende
) voor
dhr. R.]lecker te1. ,5.94.?? (LENS 1 t,/m 5)dhr. lï.I(ouvren hoven tet. 29.19 ,91 ( i,B{S 6 t,/n 14)
n èc juniot:cn no6 op zaterdagochtend tussen 10.JO en 11.0O
J..C.Hop t.cl.94,41.59

De Junioren àoeten bij slechtc vre ers omstandighe den steed.e de af-
en raadplegcn. Telefoniache infornatics r,vorclen hierover niet

LEIrI§ '1-2-J-4-5 a].s bekend.. Leirlers als:bekenc1.
4 sar,renkornst 13.3O urr LnNSterrein.
l.sauenkonst 1!.00 uur VUC terrein

-4-



LENS 6-8-9-10 als'bèirend. Lcidcrs als bckend.

LENS 6 nct F.cle Jon6 sanenkonsl 12.)O uur LENS terr'ein
LENS B samenkonst 'l4.OO uur LENS, tèrrein
LENS 10 s:'.nenkomst 1J.J0 utr LENS terrein .

LENS 7 VRIJ ! ! E. de JonE zíe LHIIS .6
DENIi, /!.'fl DE BNT,:LING VAN DE 3UI?M{L,',I,IDSE EEIZEII

LENS 11-12-1J-14'a1s bckond. loiaerL ?Ls ö ekend -
LEN§ '1 1 sanoenkcmst l r.'OO
i,ENs 1z"sàmcnkonGt f i.JO
LbNs 1l saraenkor,rsC 'l i . Oo

DENK I..í.N DE BET,,.LING V...N

uur LEliSt erreií
uur I,ENS t erreiri
uur LENSIeriein.
DJ,] DUI TTNL'.]IDSE REI ZEN

:ïoensrl.ag 4 februari is voor de 1e'maa1 deze quj-z gespeeld. LENS.nocht tegen
B-l{T d9 spit§ S.fbijten en deed dit zeer verrassend door met 6 spelers net
45-15 BMT tó verslaan. . Dairna voI5dc. c].e weCstrijd VCS - Groen iïít i58, viaar-
bij VCS net 41-B vron vain Groen .;'it '58. ÀLs 1aatste wedstrijd spelLde LENS
tegcn Spoortrijk. LEN§, ond.ervond nu echter neer te6enstand dan in de,1e vued-
strijcl. De stand bleef <lan ook. bljna de gehele vrcàstrijd 6e1ijk opgaan tot.
dat wij bij het onderdeel sport dc Joker lvecr inzetten. wat dan ook als eind-
tlitslag 29 -19 als resultaat had. i.s, woensdag 1'l februari spel-en vli j naar
1 rved6trljd en vrel tegen Grocn '.JitrJB. Volgons mij-kan deze wedstrijd. voor
LEIIS niet erg veel noei)-ijkhedln opleveren. Veel succes. j.

C ees.

Spoorlvi jk quiz'vöor C -klassers.

LENS
VCS.
Spoorrvijk
BMT
Groen ÍJit !!8 ,

LET OP de laatst e

PROGR'i.n'Í/r FUPILLEN EN lïllLPEN.

zat erdaA' 1 4 februari t 9?6.
12. ]O uur 'DSO 1 - LENS 1

punf, en

z
o
o
o

lespeel-d on 25

pesneeld

1

1

1

1

rvedstri j d vrorclt

12.JO uur Spooruijk 1

12.10 ttur LENS ,
9.0O uur D. V, J, 2

12. J0 uur LENS 5

- LENS 2
- soi, 1

- LEtils 4

- Quick Step6 J

- LENS 1

- §poorwijk 1

-RVC4

februari 1976.

v. Tuy1l Sportpark, Zoeter-
mcer/oost
Hcngclolaan
v-1
Pr.Irene Sportpàrkrin6.
bij Rij sli jk
v-2

L e yrv.e 6
v-1
v-2..

ilelpcn.
zaterda6'll+ fobruari 19?.6;

1'1 . J0 uur Celeritas 1

1 1 . JO uur -LEl,l§ 
2

1 1 . JO uur "f.,ltlS 
7

Schriftelijk: ninsten6 'lO. degen tevorcn bij dhr. J. C. Hop , Dr.v. MookJ-aanJ'l7, Rrzk.
Te 1e fonis ch:

In noodgeva.llen hunnen de pupi11cn. en welpen uog op zat ertlagocht end afbel-Ien
tcI. 66,11.14 klubgebouvr, vra5en naar L.I(oning.
íFIiEURINGEI.I : Bi j slèchte i,re crs omstandi6he rlen ZIE ÀFKEURINGSLIJST. Voor de
thui61ïc dst ri j den rnoet - juniorenli.jst worden geraadpleegd. Zijn de uedstrijden
van LEIIS 1'1 en 14 §oedgekeurcl, den 6àe.n ook cle pupill-en en welpen vredstrijden
op ons veld door. Uitsluitend voor de uitwe dstri j denmag telefonisch vrorden
geïnforneerd of hun weCstrijclcn cloorgaan en weJ- óp zaterclagochtend teI.66.tf.14

-)-

vrijclagavond tussen 18.00 en t8.45 uur (uitÉl-riitencl in dringenrle
gevallen) bij L.I(oning tel.. 19.1?.4?

PupiLIen. ,.

J.ESCHNUVINGEN:



OPSTETLI].IGEII.

LENS P1 M.v.d.Lans-E.V:,1entin-R.de Jong-R.Groen-E.v.d..lioek-lï.Co1pa-J.Ode
3. ï{e cnsl<erli-E. Eykeihof -L, v..Ri j n-P. Pronlc : _

Sanenhonst 11.JO uur LENStcrrein Leider dhr. Hans Zoun

LENS P2 I . Kaffa-E. Perleyn-R. de I(ro on-R. Houtreling-R. Kanis-V. Vc enman-ll. v. ildrichem
J.v. d'Hof f-P. v.l,lercn-8. Bo eLhouvrcr -C . Bergnens -C.IIo e fnaBel
Sc.nenhonst 12.00 uur LENStcrrein Leíder dhr.I,iartin Reuver

LEI'{S P, H.DiemeJ.-E.Djojooctomo-M.Schobbe-t{.tson-},Í.de iiint er-l.Í. v. 11. Boogaard-
r',.Irankcn-.irrl,iaas-E. v. Zi j l--ltl. v. Melzcn-B. Driess e n-J. v.l.,traosero-l Í. v. d. .,ia11en
Sarnenhomst 12.0O uur LENStcrrein Leilcr dhr. Frans Disseldorp
lEl{S P4 R.l4attens-i.v.Gorp-H.v.Recuvrijk-M.Poot-R.Soebarta-E.;'.ssenberg-p.tríind-
O.-ï13Ëít o u -M. ]i o r v i n g -R. B l- i ehe n da a I - R. Í e rb o o m - J . I I o 1 f f
Samenkourst 8.15 uur LENSterrein Leider alhr. Jan van Gastel
LENS ?5 iï.v.Veen-;ï.v.83-itterslri jll-l.l.v.Houdt-,0..I(oks-R.lïannee-E.Ja6er-L.Huisman-
R. v. d.Uerve-R. v. d. Zij Cen-L. v. Schettinga-tr. v . d. Berg-E.llàf f ner-l'í. Biircksen
Samenlionst 12.0O uur LENStcrre1n Leider dhr. Kees Schenkels

LENS r,Í1 1'1. Saarloos -i.i. v. Ve lzcn-I1. Lent ze -E.'l,iarmenhoven-!Í. Zaalb er$-t':.I(ui-p er-E.
.Lnríerlaan-D. Hul6ker -J .l:fa6 serxnr.n-8. Roos-1,. T jin-r'is j oe -P.Gcrungan
Sanenkornet '1O.'4! uur LENSterrein LeiCer dhr. Ton rs Gra.vendijk
LE"NS 1ii2 G.Verhaar-E.Coret-il.v,d.Boogaardt-R.v.d.HeÍjden-J.v.Kester-J.Riemen-
I,l. de l{.:.as -M.l(oel omi j -F. Cf aus-L. v, Leeul'ren-J. v. d. Spie6el_
Samenhomst 1'1 .00 uur LENStcrrein Leider dhr. Peter van Rijn
LENS !1r, R.Han-M-i{olleman-R.Lentz-B.devos-,^i.Franken-J.v.Ballegooien-T.v.d.VJerve
R.Vrcesrvi jk-R. Slats-R. Dekker-.ï. v. ltri jngaarden-E. Keus
Samenkonst 11.00 uur LENS terrein LeiCer clhr. Górard 3loks

§T;NDEI.I SENIOilnN bii leurcrht t/m 18 ianuarL 19?6.

Eoofdklassc À 1e klasse H 2e klasse C

Quick f
HVV l
Tone6i'ido 2

GDii 2
Kranenbur6 2
Concordia 2
so,\ 2
DHL ]
LENS 4:::':"_-'--ivappoJ-der z
I'DO 

'

Oranjeplein 2
RVC 5
Scheveningen J
Vredenburch ]
.Uen Ho(;rn +
Cronvlict 2
Vcrburch 3
IdiiVV ,
osc 2
IIBS 4
LENS 5
Tedo 2

GSC 2
DlsO j
SVDHD 2
iIKDEO 4
Juventas J
LENS 6.----
ulanJe 5J.auv, ji
LJit Blauw J
Ryc ?
Ikanenburg 4
Postduiven 5

14-21
14-18
14-17
12-15
13-15
14-11
14-11
13-12
12-11
13-11
13- 7
12- 5

11-20
11-17
11-17
12-15
D-14
13-13
12-12
1t-12
12-11
12-11
12- 5
12- 3

12-18
11-16
12-16
12-14
12-13
1e4,
11-11
11-10
11- 7
12- 5
12- 3

2e klasse N

IENS 7

Je klasse C Je lcLasee K

HVV 5
GD,lt I
Vrcden'burch J
SEP 2
DHC 6
;'.DS J
Ilamingors J
Ilranenbuig I
Q-ur- cI{, b
DHL 6

Dij,'o 4
LEN§ B
=.:-.i--.=..,Hr- J srïl- Jl'- o
Zw3.rt gl-aurv 4
';i:assenaar 4
Laakicrvar ti er I
GSC 4
GDÀ 7
Celeritas /
GDCPH 2
BEC 5
RCDH ]

LElrs 9
Texas-DI{B 4
vvP5-
D§O 4
Robin Hr--od 2
Dèr-fr 6
ríJippolder I
Vredenburch !
HVV.6
IIDO 9
HDV 

'Valkcniers 4

12-20
12-16
13-15
11-1,
12-14
12-12
13-11
13-1O
'11-10
11- 9
11- B

11- 6

11-23
12-20
12-18
12-17
13-'.!6
12-15
11-10
x1- 9
4)- q

12- 7
I l- Z
11- O

13-21
12-19
11-19
12-1E
13-'.t8
13-15
13-11
B-B
12. ?
12- 5
'12- 5
l1- I

Wo(,.t;": /Ëi+Vr-ttJT
-6-



é Jaar an nunmer 19 februari 1 6

DE LENSREVUE
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In ballotage:
M.G. Craenmehr
E.tr'.N.M. Endlich
\ur- I zaF,anAen 3

15-r-195O Surg,Patijnlaàn 60,
1-6-19?0 Serestein1aan i 86,

den Eaag tè 1.
den Haag tel.

46.5? .4o
6? .48.11

.. 06?
., 1"9
/ 110
/ 51o

Zat errlag 21 f ebntarí 1)16

Zond.a§ .22 februari 1pl6
,., ,:!: 

- l

14. OO uur IENS 1

11 ,00 uur LENS 2

12.0O 'uur Concordia 2
12.00 uur LENS 5 "
'1 2. OO uur RI{DEO 4

. 25,49.45

. 25.49.45
8j.to.3o

Ton de Kok- Hr. Hoppenbrouwers
ureet- Jos- sl-non
Hr. en i,levr. v. d.Hoek- Tinus
lïim- Gina v. Doorn-. Joke Kuiper- .C,n ' v
Be r ge nh en e gouwen.i Linda .Ians- Eric-
Annie v. d.Steen- Mevr. Janmaat .

Th
t1

P..

P.

. Booms wordÏ niet-spelend }id.
P. Lelievel-d wordt oude Haagweg 495, den Haa
H.Lel,ieveld vrordt Oude Haagweg 495, den Haa
J. v.d.- Steen wordt trllviraland 1!, den Haag

ff f ffffffff ff f ffffffffffffffff
'VIIE ST/1AT ER ÀCHTEn DE BiiÈ

ff fffffffff fff fffff f ffff ffffff

g te1
g te1
teI,

tf tttrrrrrrrrf rf f rf f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
I.IIII
IIIÍI

If{fItlltlltllrÍr1tÍ
I s-morgens
I e -nidclags
I s -Ííorgens
r.s-rniddags an

í

t

IIEIIIIHHHHEHHHHHHfi,HIIHIIEHEHEHHHIIH
PROGRÀI,{Mir-oPSTELLINGEN-1JÍ TSII'cEN-STINDEN sENIOREN

HHHHHEIIITHHHI{HHHHHSHHHHHHHHH HHHEHHIÍHHHHI{HHHII

Zond.ag 22 februari 1 9?6,

- Neptunus
- Velo 2

- IENS f
- LEris 4

- Tedo 2
- LEI\IS 6

I

l

V1 G

vrij
Terr

I L1/4 CB.Lansèr ,l
'1 L1/1 " l,tiJ. Boonstopp.el

. Brasserskaale , DeIf t TM. ttlert er i

Kon. Julianastraat ÀJ. v. ï',iageni
-'Viedenbuich 5 vj G2 L2/4 À,I.Uiterdij
- LENS 8 . Terr Bra.sè erskd.de , Dbtft TS.vd.Laan
- LENS 9 Terr Zuiderpqrk 2e 6ed. líJ . 'rVillems
- BTc'.4- . V2 Gz L1/3 C.Havermans
- LENS 11 Terr Duinlaan JC.Ronijn

uur
uur
gur
uur

- Celeritas 10 Yj GZ L2/4
- Duindoxp SV 9 1Í)-CZ L2/4 ',

\12 G2 L1/'' §portpàrk Nootd.orp,

LENS 8 .

TENS, 9
GDS 5
LENS i1

PïtlC. Heemskerk

ngen'-11.1O urilr
'lO. 0O uur
10.00 uur

LENS 7
Bec 5
HDV 5.,
LEI\'-S 10
FDr( 6
LENS.'12
LENS. 1l

10.Q0
10.00
1r.30 

,

10 . 00.
JC . vd. Vel"den
À. Loyke ne

TENS 4 10
LENS 6 10
I.,ENS 8 8
Voor de t

Samenkomst..

UITSLT',GEN.

.45 uur'Klubgebouvr - LENS 9 9.OO qqr I(J-ubgebouw

.JO uur Klubgebouvr LENS 11 9.0O uur Klbbgebouw

.45 uur Klubgebdurv !m,ls 5 11.OO uur Klubgebouw
huisrve dst ri j den É uur voor het begÍn van de wcdsÍrijd.

',,. " EBOH 1

Den Hgprn 2
Lfl{S .L- '

r LEN§ 4 :.
Den Hoorn.- 4
LENS 6
SEP 2

- LENS.1
- LENS 2 ,,

- Schiebroek 2
: Delft 2
- LENS.5 .:
- svDr{B 2
- LENS 7

- Delft 6

- LENS 10
-DDB6
- LENS 12
- LENS 1'

afgek.
afgek.
afgek.
afgek.
vrij 1

t- I .

o-2
2-1
o-1
o-1
6-t
2-2
2-1

-1-

Velo 15'



ii?SC]IRIJVE!'I : Vriida6avonC van 18.4! - 17.3O .utr bij J. v.l{assem
'"ci.sTEI:rilÍG:EIl :LENS 5 H.Tenty - M.v.lïaseem

LENS 6 J.Janmaat -. lï.Engelbert
-- -- --.LENS^. 10 R.Ilopper:brouwerB' '-*-' " -' 

LENS 1J L.Bus

zIi.rJ,V0ETn-.! : dinsdag 24 februarí 19?6 21 .OO uur veiLin6 Noord
LENS - Die lIaghe Schr. GÀ.!.De6enhart Tíjdv.B.Lievaart
dond.erCaA 4 rnaart 1976 21.00 uur Dporthal Overbosch:

. LENS - FuIl Speed Schr.MH.Parlevliet Tijsw.N.Pellgram
:p;tcJ-lingèn à1s bekend. , ' \ .:

.i
SDI(O-nieurïs.

, J.Borst en C.i{uypers lvorrlcn, r,regens herhqald niet opkomen, niet meer op6esteli1.
De SEKO Iae.t zich .horëi.r. ?

Zondagmorgen weis ïeI ïeer een v
1O.OO uur stonderi vdor'4 elftal
e1de1-6 te speLen. Beschikbaar )

an.dé prettigste-voor ae SËXO. Tussen 9.OO en
1en vredotrijden op het prosramma om thuis of
t, opelersí -aanwezig lJ spelers, J afschrijvingen
If tal-l-en.-:.óe SEI(O rvas aanlvezig on toch noÀ de=
maar zörider Uw medewerkin6'lukt,.dat ook öns
handen breken.

. l- " .':,

.we bli vers oye.q.deze 4
elftall en comPLeet te krijgen,
niet. \iJij huínen geen ijzer uet

1'an senl_or en en .10 opgelet I !

.LEj!§_5r a.s" .zonda6 6p.e.1en j.utlie de..Ïelangrijke 1vèdstri jd tegerir: nede-degrad.ant
TF.DO " Er .ie ecn kerri vcn spe.lers die er a:l1-es aarf doen om een beter resulta4t
te bohaldó rtlaar cr zLjn" ooh spclers uriens instelling nu niet helenaal 10@ is.
Toon a.s. aonda6 dat juI1Íe een.teamsport waardi6 bent, schrijf niet af, zet

Àls voorbereid.ing uiterl-i jk 11.OO uurjc voor 100% inr. dan is.sukses. verzekcrd.
. aanuczig voor een '.hespreking.'' '],nNS__l9,, ' vrànne er: ':e.r door j u1lie el-.f tal a . s. zondag 22'februari 6espeeld ''rordt

dan ls er om 9.OO uur een bespreking in het klubgebouw.

}ïINTERSLÀJ|P GOED VOOR LENS 1.

ïcrxes '16 - 24 Met in ,het achterhoofd tle kansloze J-O ned.erlaa.g in de
PàpenCrccht '16 - 22 thuislcdstrij§ en cen al- even troostloze neclerlàa6;
GouCa . . 15 -, 19 - vori6 jaar- in.Dordrecht togen de ueest trouwe oupporters
Neptunus . 16 - 18 ' zondàg met'LENS '1 nee naar EBOH. Zij hebben er geen -
HOV ' ' i5 - 17 ..spijt. van geheC.. LEI'IS hietd de wedstrijd vanaf het
iïilhcImus .- 16 - 16' ..bc6in onder controle. Niet in de..laatste plaats dankzij
Bl-aur,r zrvai€ .'1? - 16 heI mid<lenveia uop-nngret urt -s "rrö"rr""r. 

-r-r-a. 
frontlinie

Hion . . .'15 - 15 oporocrden ditmaal Bert Bl-ans-NoL Janssen cn ',ïim Keetman
Coal ' '15: a7''.Lcslic l{czef zet viert zijn rvedstrijd schorsing-crgens
EBOH . ..".'15, : at rn <le besneeultle bergen. JlI qaurv-. rvèrd duidelijk. dat'
!Ef,IÉ . . 15 - 13 EBOH mocite- hacl met de offenéieve. dÀden van Lff{S... Toch
DHS- '' t ' '. "16 - l2 vielcn é'f dè eerste he1ft. 6een dóclpunten. Win Keetnan
Zvri jndrcblit '16 - 12 vJe.s er cènmaql hecl dj-cht bi j ge.veest, -nnar di jn tikje
DHI 15 - E op anderhalrc meter van het d.oel rvae net iets tc zacht.
In de tureecle helft zou hij dit ruimschoots goednaken. Na tien minute'rl aI in
dÍc tvreede helft sccorde hij rZ.ijn eerste c omp etiti e.t reffer. Hetl was een fraaie
afroncling ve.n eèn,vli j.r,tgchrrpe. pase,vàn Ton I{op. LEi{s 1ègde híet'na het accent
vlat rreer op c1e verdeCi6ing, De DordLenaren echter konden geen vulst naken.
Onze achterste Iini.e haC d.e zaken volstrekt in handen. Onrlertussen leverden
dc ccunters vaà LENS EcGï Gevaar op. twinti5 minuten voor tijd leidde een
panielieríge Dordt6e reaktiè tot een strafschop (handsbal). $Jim Keetman klaarde-
het karyueit je onberispel-i jk. Al- met a1 een zeer beJ_angrijke ove::vrinning.
LEIiS:!v1pn 6eJ-i jlc net EIOH en COÀL, terwijl DHS. en Zrvijndrecht 6én punt achter-
oi ïl:,ekt en. Zon<lag kijel, LENS t hct Rotiér.ianse Nept,unue 'pop b+zock.
Neptunus staat op de vie-rde plaats.en" Ínoest Bllluw Zvrart een 1-1 .gelijkspel
toeÏatÉ-r1-, De uitrvedstrij.{ tegen l,leltunus ging.destijds, net }-O verloren. Àndere
interesËnte wedst$i3aen--zi5n: COfril-Zuri jnàrecnr; GoudÍr-Ilion; DH!-lUilhe1uusi
HCV-EBOII en DI{S-Xeixcs.
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Tweede ndderlaa E 'roor het tvreede !

wca 1

',i,estIandia 21
Postduiven 21
IENS 2 1

Vel-o 2 1

RKDEO 2 1

Nasldr,ri jk 2 1

DHCf 1

Den Hoorn 2 1

SFoorwijk 2 1

RVC4 1

4-21
4 - 18
é - t)
1-14
4-t4
3-11
2-11
1-11
3-'tO
3- 9
,- o

Tja, Ce tueede nederlaag voor het trveed.e en dat nog wel
tegen het laag geklasseerde Den Hoorn 2. Met 2_1 bleek
LENS de mindere te zijn.Relatief gezien staan àij nu
één punt achter op VUC J. Ook rnet de postduiven Z troet
echter nog dani6 rekenin5 gehouden worCen. Voor zondag
stasn er enkelc leuke tvedBtrijden op het pro6ramma.
Zo ontmoeten VUC J en de Postiluiven 2 efkaar op het
kleine Loo, LENS 2 krijgt bezoek van Velo 2, DHC J en
Na::lclwi jk 2 bckanpen elkaar in Delft en Den Hoorrl 2
51aai een rrgevechtrr aan met RKDEO Z. rrïij voorspellen
dat LEN§ 2 zondag trvee punten inloopt op VUC ].

Ook LEIIS J verliest !

Vredenburch 2
vr-os z
Verburch 2
HBS i
TOGB 2
l;lestlanclia J
SGheveningen 2
IENS S
Schiebroek 2
vcs f
vuc 4
HillegersberG 2

TOE?NOOI OVERZICI{T 1976.

I,ENS toernooien
18 april
JO april

( 1e Pas.sdag)

1.6

15
15
14
t)
14
16
15
'14
14
15
11

21
20
1B
17
1+
14
t)
10
9
8
2

Hct iierde kreeg een 6evoelig rrpali slaag van het
tot nu toe weinig presterende Schiebroek 2. Op
ons eigen terrein werd met O-1 verLoren. Het is
misschien verstandíg om te wcten cl.at uit deze
afCcling sl-echts óén e1ftaI de6radeert. IIet derde
c1-ita1 speeJ-t zondeg geen competitievoetbal. .
Het rrinhaalr'pro ijramma luiclt: Schiebroek 2
Verburch 2; VCS ) - VUC 4; TOGB 2 - V/estLandia J
en llillegersberg 2 - Vios Z.

AVERECHTS .

Utolia toernooi voor 1cn 2
B-1 ,C-1 ,P-1
1211) en 14 ,/ rvclpen 1, 2 en 3
? cn 8 / pupillen 2 en 1
9 en 10 / pupillen 4 en 5

1n
8m

15n

ea
ea
el-

Uitrenodigd zijn qi.i op

-16 april bij

LEI{S
LENS
LENS
pupil
L.,ENS

Ln{S
I,EI{S
LENS
LENS
IENS
LENS
LEN§

IENS 1

LEI{S 6
LENS 1

TENS ]
LENS 1

4en

B}47
Rij svrijk
Spoorvrijk
De Baronie, Breda

Gona
VCS '

Laald<vrartier
vc§
Rijswijh
l,'iest crkwartier
RVC
TSC, Oost erhout
Celerit.rs
liranenburg
Ilesterkwartier
VVP
C clerit as
HBC, Heemst ede
vvP
'lJilhelmus
V clc
Zwaluuren , . Vlaardingen

net I"ENS 1O
pupillen 1 en !'relpën 1

mea
mel-

,o
19
3o

2
8

april
april
april

l nci

15 neí

16 rnei B
22 aeí
21 nei

4en
11 .

9
Len
4

,

pupillen 2, J en 4
LENS 14

1

4
5
6,
12
4

ofZ

11 en pu?iflen 1

en8
LEN§, 11 en tïelpen 'l
pupillen J

of 2
en !r/ pupillen 2 el 3
of 2

SEV, Defft
Velo
De l4usschen, Rot terdan

-1-

of 2 b 11 en pupi]-
]-en 'l of 2
LEITIS / en l4'
LENS 8 en P
pupili-en 1of 2, en wel-pen 1

27 nei
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Urr zar{r oH vcor dit enorrne prohleem een ople-,ssing te zoeken.,.0p dc :':l5enene
r/crsarlering in juni raoet'er toch eén kandÍdaat komén voor het voorzitterschap.
Liot iior,-1t iioog t,i jd, iiet' vri j ons all-erxaal- over dit probleem buiSen' U kunt
hct echt riiet aLleen aàn het huidi8c bestuur overlaten.

,cot),
ó 66ó 6cccctcc nn icoe Dot)c2cD2q 9n1r'2c'7DqD??Doiacqr 9z2oqc o'>1> qln')
óóó6ót, i: i: r. i::::;;;
óöiö4 :,töö

ciDaDl22e2Cll Ct)," " "
I{IST U DÀT

arcalalnr9qD22
.e,

- .l,r,,er'echts nog 6een troucl.crr verhaa.tt j es heeft kunnen lezcn Ín d.e. rubriek van

SIK..
- linda Jans cen plant van he! LENS(bar)personeel heeft ontvangen. Dit omdat

zij thuis zi-ch tc bcd l-a8i'
- Dc redaktionele goedk-euring deze vleek naar LI"NS 1 Saat'
- Er iolgens ondcr[eteken.le óen spe3-er van BIauw Zvrart 6 in de redaktie zit
ven ritalÍarler" U weet wel die rubriek uit de Haagsche Courant. Althans nen l

schrijft steecls 'neer over dii el-ftaL.. Ook LENS heeft. zo'n (oud) redeJrtielid
,lie.zicir be6eeft o? het iournalisticke pad. Cees Grinbergen is n.1. iedere,
ili-nsoe5 te bel-ui-steren ii Vara's aktualiteiten rubriek rrDin6en,van de dogrr'' "'
- Iu'1s"5 (sen.) zond:.g 'ecn belangrijke vredstrijd speelt te[en me de -degï+cl+ti e

- De 6oCtton5iln vrinterstop voor cLe meeste 6 enaor ene lftallen er6 slecht is ge-
,r""=t.' r ovlr*rinnins (T,Eíls1)'2 gelijke spe3-en (LENS 6 en 13) , nederlagen
(.LIi,lS 2, t, )t 5 en 7) en J afköuiingbn ïraren het schamele resul-taat'
-' I,ie?tunus zonclag de IraterlanCers kan leteh a'a'ntreden'
- 'iil eirenlijk cle SEI(O een reCektionele goedlieurinS moeten Sevpn'
: :,ii j eZ spe,IÉrs van LEI{S hebbcn voorgedra8en el-s rrmisser van de naandrr.

- U ivlee wèken lang niets zult horent en dus ge5roet wordt door 
-JTVERECHTS .

JJJJJJJJJJJ JJ JJJJJJJJJJJJJJ JJJ.J,i.1.tr.tr
ÍÍÍÍÈ- 

- 
v;'N- iri Jur,rronpnrnorqr t$$$$,r,i,r'i,r,r.irJJJrJJJJr'TJJJJJTJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

*i*$$,r,r;;,r,i,iJJJJ JJ JJJJ JJJJ JJJJJ JlÍS

1p.OO uur final-e quiz-avonrl bj.j Spoorvri jl< voor C-kl-assers
tó.oo uu" LENS 1 , .. - l,óo ne8iona.at

?RCGn,.illiA, JUr'{I OIIEI'{

zcnda4 22 februarj. 19?6

12. Ut uuï uuÈ ,
ivo ensCag 2l f e'bruari 1976

lr.enda6 2i f ebrua'.ri 1976

19.bo uur OSC 8

zat crclen
. 

^ ^F/1't I e cruerr- tylo
15 . C)0

15.00
00
o0
io

Terr Erasnuslveg

Vi-af,enburB

v-1
v-2
Isabell-aIand''v-,
v-1
-Ír,l-b:rrdast raat
SrasserSkadc r.. DeIft
| -) -v-3 i" "-
HeuvelweS, Leifl.schendam
vri endsc happ sti ik V-1
Het K1eine Íöó ''li'
\t -)

- lio el{6 e tsoys 2
- LEIIS 4

- Te ',,'erve 2
- Uios 4
- LEN5 7
- LENS B

-GDSB
- V,VS 2
- LENS 11

- Verburch C1

- LEI{S 1l
- ni.s 6

- LENS ]

- LEtis 12

"1C)

.30

.10

.io

.io
,ti

.15

J,FSCHRIJVINGEN.

],ET.IS 1 -

LEirs 2
Duinoord 2
Lm{s 5
LEI{S 6
oDll f
Dl'C 2
LNNS 9
LXNS 10
RI(.^,VV '12

LENS 12
VUC 14
LENS 14

16
16
11
13
14
11
14
1)

13
11

uur
uur
uur
uur
ullr
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Bèhr:iftefijk ninstcns 1

Tcl-efonisch vrijda6avon
carcn tevoren bi.i dhr. J.C.HoprDr.v'l'loolclaan 117 tRilk.'

a-fï"uon t3.oo en-r8.45 uur (uitsluitehd ín drin5ende
o

6;eva1len) voor



rn-klassers bij (ihr. R.Becker tet. 55.94.?2 ( LENS 1t/nB- en C-klassers bij rthr. I,J. i(ouve nhoven teI. zg.ig.gt if,fflÀ g i2,ïn noodgevallen liunnen de junioren nog op zat erdago cht encl tussenuur afbeLten bij Chr. J.C.iiop tel. 94:41-.59

5)
1+)

10,30

ÀFI(IUR] NGIIN : D
keurinpqsLijste
verstrokt.
OPSTEI,LINGEII

TENS 6-7-8-9-1O a1s bekend. Leiders a1s bckenrl.

en 11 .00

ZuÍderpark
v-2
Terrein naast Spoorvrijk
v-2
Schaopvreg ingang bij v. v.

Ri j suri jk

v-1
iïl-bardast r:.at

v-1

§T. Voor Ce
de wedstri j..len

e juniorcn noeten bij slechte ureersoras t andi6heden steeds de af_n raadplegen. Telefonische informaties vrordàn híerover niet

PEUI iï. v. velzan-A. de I(ok-J. cre Hir.st er-p. perreyn-R. v. d . La.:rn-R. v. Noort -M. Heynen-L. Konin6-À. r s-Gravendijk - p.Hop_ E.Lnnd:ían_À.,;.it1eefLeider dhr. H.Zoet Sc.mcnkomst t4.OO uur iElis terrein
*ENs= 

À, J. -lt ene-,J . r'rr)pertoo - G.Bloks- J. nronger-J. v, Gast er-R. Hofman-J. Lausber6R. v.Luxemburg-R. Kops -A.lvlÈl_der-H. v. Rijn_C. SchenkeJ_e
L,eider dhr. ií. Ke etncn .

tgg +l P.v.Rijn-R.Guit 2x- R. He enskerk-J . Soutschilt -II. Ja-ns en-J. de Vrraal--tr'.iïouters-c.Lipnan-J.Tetteroo-R.sa.ncrers-J.'irijngaarce-p.de Kroon-Th. v. voort-lÍ. v. Zwc len
Leider dhr. F.Fluuans Samenhoost 11.00 uur LENS tel.rein
iEl!!=+ï;)"v'Maren-J.rustenhouvrer-M.Feperkarnp-ii.v.d.ïleys-1,.de Groot-... v. c.I{euren'J.riorllink-ii.Reesinli-Í.prins-H.de riuytèr-!;r.via.Mije-J.;.d.rïer_-B.r]e NietLeider clhr. B.Osse Sanenkomst .15.00 uur LENS terrein
IEIS- Il?.ll.v.Leeden-R.v.ct.Boogaarcl-ll.r,iiubben-!.DuL1aa.rt-R.Zetz_F.í1bfas
A. Gordi jn-N. Gro enevre 6en- R.Leyn- E. v. tuxenbur6_Il. v. Domburg_R. GuitLeider dhr. À. Blok

],ENS
LiTNS

LENS 11-12-1 J-14- a1s belcend. Leiders a1s bekend.
LENS 1'1 samenkomstlz.JO uur LENS terrein
LE{S 1f sarnenkomst 12.15 uur IENS terrein
}ROGR;I,}UI PUPI ],LEI{ EN IIDLPEI{.
Pupi1l-en.
zaterdag 21 februari 1976

12 . J0 uur /LDo 1

12.15 uur Lm{S 2
12.J0 uur Groen iirit '58/111.1) uur LENS 4
1O.00 uur Fllmingo ' s ,

\i]ETPEN
Zat erCaÍT 2'l fcbruari 1976

12 . J0 uur LEI;IS '1

1O. l0 uur ODB 1

zondag 22 februari 1976

12.4! uur I,ENS mini
r1.Í'SCHRIJVINGEN :
Schrifteli jk ninst en6
?elefonisch vri j dagavo

7 sanenkon6t '12.JO uur LEIIS terren
B samenkomst 1J.00 uui LEIIS terrein

- LENS 1

- Rava 2
- IE}JS 

'- Rav"L 4
- LEI{S 5

- lre6terkwartier 1

- LENS 2

- 3l'íT rnini

6eva11en) bij L.Iioning
In nocdgevalLerl ]runncn
I el. 66. 11. I 4 kl-ubaebou

1O dagen tevorcn bij-dhr.JC.Hop,Dr.v.Mooklaan J.]/,Rr,vk.nd tu sen 13,00 en t8.45 uur (uitstuitena in d.rin6endete]-. 39.1?.47
de pupillen en r,ve11:en nog op zaterCagochtend afbellen

rv , vragen neÍrr dhr . L ,I{oning
-,FIiEURING0{: l3i j slechte vre ersonst rndighe d en ZIE ,lfliDURIl.lGSLIJ

n moet juniorenlijst tvorden geraadplee6rl, Zijnthui6vre dstri j c1e
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LENS P1 Il.v.d.tane-E.valentin-R.cle Jóng-R. Grocn-R. v. d. Hoek-'r,I. colpa-J. odenkirchen
B. He emskerk-E. Eykelho f-ï,. v. Ri j n-P. Pronk
Leicler dhr. -i{ans Zoun Sanenkoirst 11.4! uur LENS terren
lqryS Pa I . iie.f fa-E. lerroijn-R. de l{roon-I.l.Iouvreling-R.i(anisjv.Veenman-J,v..<1..}tof f
Fí;-Eii c h um-P. v . ile.r e n -3. i o c 1 h c uvr c r -C . 3 e r 5;man s -C ïHo e f na gel- .

Leider Chr. l,íartin Reuvcr Si'.ncnkonst '1'1 .4! uur tEllS terrcin 
,

I,jËlÍS_ Pl H.DieneI-E.Djo.jooctomo-l'l.Ilon.I,t.Schobbe-ti.de lïióter-i{.v.'d..Boo6aard-
E. v. Zi- j 1-,:. Mar-s--',. frrenken -*. v.l{elzcn-B. Driessen-J'. v. tiras6en-lli. v. d.,.ïa1}en
Leider lhr. Frc.ns Disscldorp §.r.ncnkomst '12.O0 uur LENS terrein
LENSP4 R.l'latt ens-1,. v. Gorp-ii. r.. Réeuvlí jk-R.soebarta-1.Í.poot-B.v.santen-E..Írssenberg
P. iïind-M. iiorving-ïl . B1i ckendarl-,1 . Verbo om-J . l{o 1f f-P. i(orvíng
Leider Chr. Jan van Gastel Sanenkonst 10.4! uur LENS terrein
LENS !5 ltl.v.Veen-.i.v.l3littersrvijli-l,t.v.Houdt...ri,Koks-R.iilannóè-E.Jager-L.l]uisman-
R. v. d. i.rerve-il. v. 11. Zi j den-L. v. i cheltin6a-F. v. d. Berg-E. Hif f nèi.-14. Biircksen
(Elarne ouCerb. mct vervoer )
Leider dhr. I(ees Schcnircls Snrileni<onst 9.15 uur LENS terrein
LEI.IS 'Íï1 I.{. Sao,rf o os -I'1. v. V el z en-1.Í. Len t ze-E. tïarmenhcven-}Í. Zaalb erg-r;.Iiuip cr- -
EII Ë'Eïtaa.,-B.IIuIsIcer -J.l'; ass erman-E. i?oos-ir. T j in-i,s j o e -P.Gerunfan
Leiderd hr. Tàn rs-Gravendijk Sancnlionst 12.00 uur LEIÍS terrei-n
LENS ïJ2 G.Verhaai.-E.Coret-R.v.d.Booga;rrdt-R.v.d.Heyden-J.v.Kester-J.Riomen-
M.Ce lIaas-!l.Koelemij-F.Claus-L.v.Leeuïren-J.v.C.Spie6e1-R.Haro-ts.rle Vos-
T. v. d.ilrierve . E. Keus .
LeiCer Chr. Peter vàn Rijn ,Samenkomst 9.45 uur IET,IS terrein
LENS IIINI voor ZONDTIG 22 fcbruair 1pl6.
m-Del-Jíer-M. Motl6in-n-.lent z-.J-, Franken-J . v. Ba11e6;ooi en-R. Vreeswi jk-R. Slats-
À. v . ïii j n6aarden-E . EnCl-ich-M. Encllich-D. V ers c helden
Leidcr clhr'. ?ótcr Ferrcijn §aucnkomst 12.1"2 lut LENS terrein op zondag.

DE S!-OOXIïIJK-1flïI S

lïoensdag 1'l februair waren onze C-klassers vreer bij Spoorwijh om deel te nenen
aan de kYlís. Iïi j rítoesten het dcze keer opnernen tege n onze buren Groen 'rïit.
Het vra6 voor de jongens ecn malCrj-e zeiden ze, ze wonnen den ook el 36-19 de?,e
we<1strij11. Onze cleel-neners traCen on bcurten e.s.n o.a. ón
ll6enene Zs.ken: Richard v. d .lIo eli-Ronald 'r. Berijenhene g3ouv cn' Sport i Pe t er Touvr- Ronaltl de ihas
l,luzÍek: Oscar i(önenan- Petcr rle Groot
Àardrijkskuncle: Rich;:rcl v.<l.IIoek- Ieter de Groot
Het vrss erg 5eze11i5 en l-ecrzae!í. Leuk vras het voor c1e jongens, dat er cok een
'ouderpaar en ecn l-eider (C-kl-asscrs) aanwezig was, ',iij hopen naar dat cle
lantete avond net zorn sul(ses vrordt al-s deze, dan nemen rvij beslist de wiosel-
beker voorgoed nee naaï huis. De fnatste avond is op 25 fcbr.'ari a.s.
Wij spclen dan te6en het sterhe VCS en rekenen op veel- suppcrters. Ten slotte
nog even de

LENS

BMT
Spoorwijk
Groen'.lii

van LENS 6, '10 en 14 6oec15ekeurd, -d...n gea.n ook rle pupírren en vreli:enve dst ri j deu
op..on§ veld aloor. Uitsluitencl rrocr''de uitwedstrijden mafl Lelefonisch wori,en-
geinformecrd. of hun rvedstri-jclen door8aan en vrel zr.terilagoehtencl teL.66,11.14
OFSTELLI}IGEN

Gcw

1
2
1

0
0

Gesp.
3
2
2
2
1
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44
55
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4e ktasse A +e }tlasse J

'1rIornph +
GDS 5
VCS 

.B

Cel-eritas 8
Duno 4
BTC 4
Rijsvtijk /
LEi'ts 10
Flaningors 5
l'r.DO 10

1tr- J srv]. J.lr Ö

PDI( 6
IENS 11 '

e"i "k--10osc 6
ITI"ISH ,B

ODB 6
RiLVI !
I{ES 1 1

N1]IO t)

13-19
11-19
13-1?
12:12
13-12
13-10
11- B
13- .7

13- 1

11-22
13-20
11-16
11-14
11-14
fi-14
1t-12
11-.10
11- 4
13- 4

6e klasse .4.

Ooievao.rs 5 . 12-21, ,

LElts 12 12-1?
'h-rÏr( Z- 1z-1:,
PDI( 9 11'-1\
Laakkwartier 10 11-8
Celeri-tas'10 12- 8
wP9 12-8
Vogel 6 10- 6r
ïrr-cnBn ö 1u- )

'-i l

6e ktasse G

so,r 7
' Kranenburg 8
. Velo 12

Nivo 7
SVDHB 5
Duindori: SV t
Quick 1,
vvP g
IENS 1l ,

12-18
11-14
11-11
10-12
11-11
11-'iO
11-
12-
11-

9
9
4

-8-
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49e JaarranR nummer t1 26 februayj- 19?6

DE LENSREVUE
weekblad':van de .vo etbal.ver eni qinn Lenin en SneI

ooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooo
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OI'FI CIEEL öóöóöoooo oo oc oooo o ooooooo o oo o o oo oooooo ooo ooo c oooooooo o ooooo ooooooooooooooooooooóóóóó

Nieuwe ' L-ed'cn:

/ '1180 E.End1ich 1-6-19?0
-. 1.181 M.Endlích , 1-6-19?0

In ballotage:

Bcrest'einl'aan :186 
,

Berestein3-aan 186,
tet....67 .48.31 '
tet.' 6?.48.11

::

den HaaE;
den Haag

T,R.Schilperoort
11. D.Verschel-den

1-2-1968
23-?-1969

IIeppelrc.de 1Ol,
,v.Danstraat 14,

den llaa
.len Han

62.66.41
64..6s,39

tel.
teI.

g
o

.6?t
2389 c

tll)Zl anAen:

h..Boome naar i. Faulolvnas,traat 68, den liaag
. P. Nieuvenhu-i zen nae,r SaffÍerstraat 'll!, Alphen a/d RÍjn

DENI(T U i.1iN DE KONTRIBUTIE?

Uiterlijk B maart rnoet deze tot en net het derde kvra.rtaa:- zijn vofdaan. Voorkon
door tijdige betaling het publiceren van een wanbetalersli j st .
IN I,IEMORï irl,l .

Van twèe oudere LENS-bekenden ontvingen wij dezer dagen béricht van hun ...2 ,)
overlijden; De heer J.t{al-stein Sr., vader ven Jan en Koos iïafstein. Een voor
velen vàn'_ons nog zeer bekende p ersoonfi jkheid.
Ook nevrouw Theodora de Leeuw-l4ei-jer is van ons heengegaan. ils moeder van
junior, later senior Fiet jr. en al-s echtEenote van junioren-Ieider, bestuurs-
lid en Eko-sekretaris Piet Sr. heeft zij naast een beetje vo e tbal-vr eugde-. vooràI
ve<i:l voetb.qLzor6en voor LDNS 6edra6en. Een.dankbaar herdenlcen is hier lvel op
zijn plaats. :. ''

Zij rusten in vrece' p.Juffcrrnans

LENS 1 !]EER EEN PUNT

Xerxeo .1
Fapendrecht 1

..Gouda 1

HoV :1
. Neptunus 1

itiilleIuus ,. 1

Blaurv Zvrart 1

Hion 1

Coal . 1

ttNS .'. I
. EBOE 1

. DHS ,1
Z!?ijfldrecht.i,1
DHL ..' 1

7-6-
6-
6-
7-
?'-6-
6-
6-
2

6-

25 LENS t heeft tegen Neptunus vooral in de eerste helft
22 verzuÍmd voldoendé afstand te nemen orn in d.e tvieetle helft
21 .. cle,z4ak te hunrien consoliCeren. Voora1 6edurende het '

19:'Iàatste kvrartíer voor rust stoncl het Neptunus-doef oncler
1p z,iare drrik. .r.1 ín rle eerste minuut na rust k$ram LENS op
1? 1lO, nàdrt Donàld Schönherr de bal tcgen onderkqnt l-at
16 hacl geknald en lïirn Keótmen de baf in het net kopte. De
'lJ. vreugàevofle roes werd aI 6aul verstoord door. Ce gelijk-
14 naker. iichterhoede en keeper grepón uitèrst zivak in: I{eÈ
14 driurde niet lang of LENS 6tond weer voor: Een spelei van
11 i'leptunus pe.sseercle aL koppend zijà eigen doelmo.n uit een
13 corneï ven tïim l(eetman. Jammer genoég zag Neptunus toch
13 uóer kans on langszij te l<onnen. De tot dan zeei aantrek-
,9 keli jlce r,rcdstrijd verloor hierna aan glans. Ií de stand

kvram geen verandering meer. LENS is intussen tïeer een pla.atsje op de rínglijst
6este6en, meóe a1s g.évo1g van de 4-t àeàerlaag van EBOH bij HOV. Gouda vron met
1-O van Hion. De overige ureCstrij,Jen eindi-Eclen in een gelijkspel. Zondag een
inhaalprogramma. LENS 1 gaat bij Gouda op bezoek. Verder: Hion-EBOIIl Coal--HoV
en ?apendre cht -DHL.

LENS2-Ve1o2
Het tueede, kon eindelijk weer ecns rvinnen. Na aanvankel-ijk met '1-O te hebbeir
acht,er gestaan, uristen e.l f hard.l'rerkende LENSers de 6tri jal. toch nog in hun

. vogrdeel te .besf ièsen.
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DE KRING( et e)'rE,GEvoH'D !!!
Van Dale blijkt het bij hct rechte èldrl te'hebben. Sfeer is irstemming in een
kring'r.' T9.e1 .ve ..11o e.nsda6a.vopcl.,nc-f :25 deelnemers -de krin6 hadclen 5cvormd., uàs er-" ' -itlöAéèn' sfóèi al-ias rrgezelligh eidr I . (ter geruststelling van POL, er uaren ook
twee danes bij). riangena-"m 'rerrast. waren rïe door de aan!ïezigheid vrn het oudste
lid in clienstjaren de heèr r,l.va.n Boheemen (op 1 februari i.l, 55 jo.ar 1icI van
LENS) tervrijl buiten de !-^eeCs in een vcrige revue genoerade leCen we mochten
opmerken: de heren i)iet en Ton KroI, Gerard v.d.Ve1de, §andifort, J',. v'. LUxèmburg
r\.F1unans, i).Meershoek, J.v.cl.i'i1 eijrG.v.d.§teen, L'l.v.d.I\tilk en de clarces, Jos
Hopp enbroul,iers en íeanne van Luxcmburg. itlet dir 6ezelechap vras het vanzelfspre-
kend, r'lat er heel rvat vrerC besproken. De be3-angrijkste konklusie lvas evenlvel,
dat al-Ie aanrvezigen er van overtuj.6C vraren, dat het mogelijk r.roet Tijn vèéi tot
een goerle .en gezellige hl-ubevond te kcmen, vraarbij heL.belangrijlcste is en' blijft
cle samenkomet van' eèn voldcende e.antal mcnsen.. Daaron .r'rerd besloten vanaf ! naaart
a.§. de vro en'sclalavoird tot lclub,-rvontL a:n tu vrijzen. !ïaarom rvo ens da6;avcnd?
Pretti6 is dat op dic azond o! de velden veelal bervel5ende beelden zijn wa'àr te
nemen, door middel van de trainingen dan/wel- licht ruedstri j den. DaarCoor ontotaat
de mogelijkhcid.tot een betcr on.terling kontakt tussen spelende en niet-epeLende
Ieden, hetgeen ook het bezoeir ain de wedstrijden in het rveek-en.J ke.n stimuleren
Er werd.en ook enkele su5gesties 5edaan, waílraen finrnciëIe-tronsekvrent ie s verbon
den zijn. De.aanvrezige bestuursleden zouden zich hierover nader berc.den.. 
,111e déelnemers hebben oÉ zich Senomen on sroenfdag J naart a.s. eeà antler licl
of donateur raeè te brengen. ',Ïe kunnen dus bij voorbaat op een behoorlijk
gezelschap rel(enen. iiocht Uw interesse of ni euvre6i eri6heicl zijn opgelrelrt; dan
radc'n wi j U, r.an. r,roensdagavoni! J ma..rt ccn6 te komen buu:iten . ',le zi jn èrvan

. overtuigd, dat U'zich dan ook bij rt6o kringl zult vril-len a.-.ns1uiten.

De sfeernakers'n:ar POL).
(vrij

- BESTE LENS-Dr.UES

Toen vrij rvoensda6avond 18 februaii, na cle desil-lusie d.at wij rvee

ladden in rle Staatloterij op rvcg to6en nae.r het LEIIS-home, belee
bij aanJcomst een nÍeurvc desilJ-uèie, daar vui j tc horen kre6en, da
van de rrsf eermaker'str cigenlijk allecn voor heren vras. Nou je,, wa
Je trekt toch je mantel uit cn Laat je niet uit rrhet veldrr': slaan

fïe
td
td
.R

een prijo
n wi j claar
e besprèking !
oe je dan?
u6ti6' Ínè e-

huppelen cle zatl i-n en eenmae.l 6czeten, v,,erden rve toch door de heren 6eaccep-
teerd. Even ter vcr rluidc 1i jkin6 rrrvijrr, dat zijn Jos Hoppenbrouruers en Jeanne
van Luxemburg. Onder het. ge;rot ven een glrasje (niet meer weg te Cenhen bij
LEI,ïS ) , .gogi.de.Huug Houkes, het probleem op taf.el, n.1. 'rlij willen cle 6eze1lig-'heicl in de club terug. vooral vccr de rrouderenrr. ]let bl-eek échter heleuaal geen
probléem. 1è ?ijr.r, vrant al-l-e r+nuazi-Sen lvitrden dat vrel. Of het nu door onze a.an-
urezigheid.krvam weten wij no6 niet, rnaar er is bij LENS volgens ons, no6 nooit
een-besprèking zo vlot vorlopen e1s op deze avond. De heren waren het gauw eens-ri.1. iedere wopnsd.agavondI een praatje-lcaartje-biljartje-borreltje, raaar mct,
.die4 verstande, dnt het 6een vcrplichtin8 moet $rorden, mair vrel in grote ggtaLe
zocl;rt ,het niet opvalt, a16 ienand. eens verstek moet h.ten gann. rrOnzerr geÍd.i,chte
gingen raeer naar bijeenkornsten v'.:n eens in de vei:rtien dag;en of cens in de m.aancl
maar de.ar rïij.natuurlijh.stcrk in de ninclerhei-d, rvaren, Uercl dit oI zonder neér--tan de tafcl geveegd en Èocl iiet 6een zin om hier: ver<ler over te discussíËren'
lvel zou het §ewaarclecrd lzorrlcn, r.Is o? cle volgencl,e , r.ro ens cla6avcnden^ ook de danee
mee zouCen komen, du6.danes, van de z.g. 2e et 3e leeftijdsgroep, draron (l.èze
oproep via de LENSrevue, kou woensclaga.vond J naart met of zonder.man, n3.ar het
LE{S.-home, oni o_ok cen6 net eLkaar vsn gedachten te rvissel-en, oen praat'je te
maken en dlkaar wat nader tc lelen kennen, <1us zomaar eens geze.llig onder elkaar
Er kan dan op den duur vol3ens ons een gezelli6e band ontstaan en komen wij
vanzelf rvel weer op nieurvc itleeËn, zodat r,vij n'l ee:irge ti jd weer' zeírgen'LENS 'is
niet dood - ÍENS leeft.. Heren, als Uw vrouw cle Li:,uSrevue and.ers niet zo intere6-
sant vindt., omdat het al-Ieen maar voetbal betreft, laat haar dan nu eens dit
stukje Iezen, hopelijh he.t zc ons dan niet in de kou ste?.n, rvant daar kunnen
'urij niet tegen, bovendien noeten urij a1 zo dikrvi j1s in de kcu staan vanwe6e d.e
voetbal' Zo damcs de Sroetjcs en tot ziens op J naart'Jcs 

en Jeanne.
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=0= Het is v crbazingureldcend hoe slecht LENS zijn princurs verkoopt. i^fgelopen
zondag hebben te rveinigen dr.erdflaor die prineur kunnen meenaken. Voor het eerst
in de LENSgeb chi e de nis konden vre narnelijk LEIIS-MINI aan het vu"rli zien.. Dit elftal
vrordt 5;evormd tloor jongens r/r.n 6 en.? jaer. En met dat eIftal vrordt gedemon-
strecrd dat LINS in elk geual tracht r4et. zÍjn tijd rneetegaan. T.an6 is' gedacht
dr.t met het vrelpenvoctbal (B en ! jr.rigen) weI de uiterste leeftijdsgrens was be
reikt. POL is benicuvud hoe 1an3 dat van MINï-voetbi,.1 gezegcl zaI vrorden. Vocr-
1-opi6 za1 er overi5ens no6 eeen officiijle l,lII,lI -korcpet it i e zijn. Het vredstrijd
eIeÍnent wordt cloor clcskundi6en nindcr opvoecllcundi5 Eeacht. De ne.druk client vol--
6ens hen veeLeer te 1ir6en op het rrspelen[. lr'laarrnee je je kunt afvraíren of die
cleskundologcn het voetball-en dtn niet- al-s een irspelrr beschouvlen. Iiet za1 rvel- weer
net als met het pupÍ11en- en vrclpcnvoetbal een soort struisvo4elkompetitie vrorden
ï{eI wedstrijden organiseren te3en een veste 6roep te4enstanC.ers, rnlar nooit cen
stand publicéren. Onze pupillen en welpen hebbcn zich cle afgelopen jaren deskun-
dologisch 6enoe6 6etoond door voor zichzelf ryel dcgelijk een stand op te rnaken
en hun resultaten te vergelijken. In el-k 51eva1 bepleiten r1e deskundigen een
intensie.re begeleiding van deze groe? MII{I -vo etballert j es , $raarbij vooral 6e-
dacht zou mocten worclen aan hct spelcn van spelletjes. Hct zal niet lang rneer
duren af de akel-a en dc hopman tloen hu.n intrede in de eCele voetba.ioport.
=O= sIK rrls.LÈt e vori6e vreek ecrl zeer kryp,tische opmerkinE over LENS 2 (senioren)
Hij moet het voor de mecr simpele LENSers als IOL no6 naar ecns uitleggen.
Ondertussen kan P0-[,. zich niet aan de inCru]r onttrehken, dat ons tvreede clfta.l
zich spie;e1t :lan onze nationale de-nes sc hnatsplo e g: : VeeI geschrceuvl en weiniS vuoI

=0= fn POL's ei6cn sport iviteitsruiSli j st is. de. afgelopcn vree! 6een wijzigin6
5ekomen. Ontlcrtussen betreutt lOL het ten zcerste dat o[ze eiegen Stlafkommissie
niet is ín5;e6aan op de herhar.lde uitnodi6in6, de straflijsten van dit seizoen 1

en vorig seizoen ncast eLlin-ar te 1cg6cn. Dit on dc bewerinil vr-n POL te staven
dat LENS-spelers zich dit seizoen aanmerkelijk beter gedragen. t
=O= POL vrif toch nog eens even terugkomen op de vorj-$e wi:ek zonda6 behaalde O--2
overwinninö in Dordlccht op. EBOH. Dat vras namclijk een hoogst interessante over-
winning. IÍet rvas de cerste ovcrwinnin3 d.it seizoen net meer dan een cloelpunt
verschil. De l-aatste lcecr dat een dergelijke overivinninf werd beha:rl-d rvas voriil
seizoen:. In de thuisvredstrijd tegen.....EBOH. De uitsla3 vras tocn 4-2. En deze
zege betekende het startpunt voor een qpmerkelijlie opmars uit rle cnderste re-
Bionen. Dat }ian ve,n de vorige week behaafde overvrinnin6 ook f,ezehC urorclen.
VerCer was opmerkelíjk dat liim Iicetman zijn cerste korapetitiedoelpunten sko'ortle,
en dat achter cle rrnullr trerd. gehe.ndhaaf d. I(ortorrr al-l-emaal- elenenten, tlie het
zcLfvertràuvren van ile ploci gunstig beïnvIoede1. Te6en Neptunus za5en 1vc dan
ook een 6oed vcctba)-lend LENS, de.t helaas door enkefe slordigheidjes achtcr
slechts tot 2-2 kvram.

=0= Dit uras ?CL, 1;ocicnCai;.
Za!eIdae 2'1 f ebrua.ri 1976.

ninrtelijk !ïas het dan vreei zover. Er kon rveer gespeeld wor"len. Ik kwau rs niddags
om '12:45 uur aangefopen en zag lycer een hoop ncnsen J-an6;s de lijn staan. Er
vlerrl vreer volop 5;eschreeuvlrl d.ocr de ourlers: trpak ie bclrr en tipak aanrr, ia hoor
het vraË weer een echte voetb:'.I zater:r.as. 1,'l' deed ook wecr zijn best t maar ja
mijn plicht riep vreer, a1s U beSrijpt wat ik bedocl. Het ivas p;eze11i6 druli en
vre haclden onze handen vo1 , mr.ar mct loede hulp kom je daar best doorheen.'Je
vergeet Can vrel het vet te verversen en dat trorCt' je dan 5eLijk zontlags gezé6d.'
l'laLr dàt kan ik best hebl;en hoor...,..!! Nu,E".ar rveer het konende lveekend
afvrachten' Tot dan' Barmannetje sinon.

+'
ZO M1i]'.R iïhT LoSSE OI)IÍERKII{GXN ï***********++++++++++++++++++++++++++++++++++++
t+++ +++ +++ ++ ++++ ++++ ++ + + + + +++ + +i -

++ ïïoenodagavond, '18 fcbruari 19?6. Een a.Lntal- ouvJo èn 6uper out.e knarren uas
naer het klubElebour,v Eekonen on rlaar eens vtat tc 6;ae^n doen aan de alon bekriti-
seerde sfeci bij LENS. 'lïcInu ik hel: zc horen praten over all-erlei plannen o.m.
om rroortlan op vroensdagavond gezellig bij elkaar te komen voor een praatjet



ecn kaartje Ieg6en, bÍ1jarten, schahen en een spelletje .l,lens- er1;ei' ie niet. (dit
laatste kan evcntueel ook op tle zon<la5cn 6"ebeuren). Overil_-ens weet FOL er hiks
vnn. Hij mooht-zelfs niet eanvrezi6 zijn omCat hij nofl veel: te jeuEdig is. Er
l,raren wcl tlec dnnes aanvrezii;, .lie hun zegje echt lre 1 . -geCaa,rt ' heb$ëi. i^larr i-k raeen
een. i;eslaa;d.,q- e.v-ond, rvearv.-n"ik hocp, drt hct initiatief navolging vindt bij
éËÏ wat, jongere Gardc: Tot zi-cns op vrcensrla6 , maart.
++ Er _i'reren ook Cric.bestuursleden op rvc ens ciai;a.vond a.ul'relig. Er werd 6esprokcn
ouor 

"uà 
Érrretje ón de za..lrrii,at erloort en over cen echt bitjart. -De Pèn fronste

dc.arbi j zi jn wcnkbrouwcn en dacht bi j zichizef f 3tr',ïie za1 clnt l:etal-en zoete l-ieve
Gemit j e?!l

'' ++ IIU ih hct daar toch over hcb: De door rnij geannonceerde Carnav..Isavónd geat'hel'.as niet Coor. Oorzaak: Connuniceti est oornis tussen nèstuur en l(aka. Jgmner
' ++ Lvcrachts is zien,ie blind en FOt cl.oet niet veel voor hèm ond.ér. De opmerking

over het tvràecle cLftal vr.n vori5e r,reek had ik 6ehaak) uit het clubbLad van,i olrtöbcr 1917, tltt. vras toch rluiCcli jJr.
++ Noii.cven tenig naar vro ens rlngr.von d. ons oudste 1id, heel o[eerbiediG noen ik

' hem de , op;ldr sup"r ouwc knar, r'r-im van Boheónen was ook a nvezig. Op 1 f cbrueri
' .was hij l! jaar IiC v'-n LENS. ln dic 55 j:ra.r vras hij behelve speler o.ok voor-

zitter, penninqnecster! €ccretaris, lid va.n dè Scko en Erelid. \ïnarochijnlijk
ben ik,nofi ccn aantal functi-es ver6eten of heb ik bij de opsonnin5 i,rat overdre-
vcn, near \,,at cioct het er toe. ïlim, hnrCstikke gefeticitecrd uet àit prachtiae
'jubiJ-eun. Jc- kree5 er 'Ëeen speldje voor, zelfs ee.n bl-oexnen, maar onze dank
voor nlles r'.rat jc voor LEITIS cleed in hct vcrlcden is lrcl enorn.

' ++ I,len" doet verst:lndig zich voor Cc wedstrijd geen trvintig minuten rrl-osir tc
tríl)pen. Tnec minutcn zijn vol,loende. Mcn loopt anders Deve.ar reeds bÍj de aan-
van.ï vl..n de na.tch vcrnocid. te zi jn.
++ Zou ,iVERECIITS hct nu doorhcbï''en?

' ,++ De .Iosse opmerlcin6en van voriL^e tíeek wnren ook van rni j hoor, ool; a1 stoncl
'rCe.t- er nict . ondcr,'i++ Dick db )iit van Ce I(.N.V.B., heeft in de kranten laten weten, dat er op

-Ëonth.* 22 februari 29 rvcdstriji.on niet konCen doorgaan omdc.t er evon zo.r"è1
èlftallen nict .r,raren op8ekonen.. Euldë arn onze SH(O-secrctc.ris, die dc I're] spe-

_1en,Je elftallen..toch no6 kon laten'spclen, zij het EoÍrs rvat inkompleet, ohdanks
de 22 rvegblijvcrs.' ++ Er wa6 rïecr ecn jubilcun te vieren bij eó:i.acntal ras LENSers. De Hecr en
Mev:ourv ilcrtens vraren a.f6r:Icpcn zaterdlàg 25 jaor getrour,rd en vierden dLt net Ce
hunnen in stiltc.. llou ja stiltc? I{oc is dat nu moilelijk nct zoveel Brabanrlers
'en drn in dezc carn;rvalsti jcl.. V:ln hart'c' g'ofeliciteerd en nog vele jaren. Het
bcstirur had namens dc vcrenil;inl voor ccn nooie plant )-ezorgd naar ik vrn iid'Vcrnam. 

SïK

EIIHHH IlHI{IIHI{HiII'IJII{H
PBCGR.'.I'1},{,.'. O?STELL] IiGEN . UI TS LEGi]N ST,:}IDJ]I'Ï SEN I O"iEN HHITHHHI{HHi{H

HHH HHHI{HHH}IHHHHHH

Zond,as 29 f ebruari '197b.

14. J0 uur Goucla 1 - LEIIS 1

11.00 uur ï,ENS 2 - Spoorwijk 2
10.00 uur. .Hilleaersberg 2 -- LENS f
1 1 . OO irur DHl, J
10.00 uur' LEN§ 5.

LENS 5
12. O0-' uur LENS 7.
1O.00-bui Celeritas

'14. 00 uur rEI'lS 9
LENS 10

10. O0 uur LEIIS 11
LENS 12
LEN§ 1'4'

í'f schrijvcn: vri jrla

Terr. de 'Nieuwe gourïÈ ' riJ.ïlËëiter
V1 C1 L'l /3 hJh. v. d. tsulk
T'err. v. BaIl,cgcoyenS j-nlle1, Hi1Legers-
berS FJ. v. Dijk
Terr. ilrr.s serskacle, DeIf t S.Duàay. .

YZ G1 L2/4 F.Nagy
t ïits 4:
Hrs 4
vrij ! !
Quick 6
LEI;S 8
Dë:r-f t 6
vIi j ! !
ODts 6
vri i i !
vrij ! !

\r2 G2 L2/4'Terr.Leyweg
"'"'iz G2 L1/j

v, .G2 L1/1

FG. de rSoo
E.§totijn.
E. v .I(eulen

n.Strik jr.

gevond tussen f8.45 - 19.1o uur'bij J.v.i,la6sen tef,68.65.11

atr
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UITSLiTcEN.
LtiNs 1 :
IENS 2 :
.Concardia 2 -
LEI{S 5
RKDEO 2
LEIYS 7

OPSTEII,INGEN

Zolr]-s v
LEr'rs 5
LENS 4
LENS 11

Neptunus i
Velo 2 "' "
IENS 4
Tedo 2
],ENS 6
Vrcdenburch l

2-2
1-l
t-l

o-3

o-2
1-4
o-2

2-2

BEC 5
EDV 5
LENS
PDI( 6
LEI{S
LENS

- LENS 8
- LENS 9
-. erc 4
- LENS 11

- Cel-eritas12
11 - Duindorp §V.9 , O-, "

10

ori6
H. Te
J. Ja
iI. D

e r.reclc!l I ! net de volrcnde aaEvul-lingen
nty-1,1. v. t:ïassern-J, Groenendi jk
nmaat -J. lïit tin6-J . Verhaar
ouw

ZiriiLVOETB,iL

Donderdag 4 maart Sporthàl Overbosch 2'1 .OO uur
LEIIS - Fu11 Speet schr.IlH.Parlebliet Tijdr,r.N.Pelle6ram

Dínsdag ! mar.rt veili-ng i{oord, 1)oeldijk
LENS - IIDV Schr.',,iï, Bruyst ens Ti jclw.P.v.Dalen

De SEKO laat zich ri,cer horcn.
Me.ar nu in positieve zin. Hul-cle a.an LEITIS 5 clat met een enormc inzet spelencl, merle
degra.dant Tedc, 2 mét 2-1 over\ïon. In een stevi6e en sporticf 1;espeeld.e wecl-
strijd, ccn uit6tekend Lcidcnde scheidsrcchter, riristen zij deze ovcrvrinning
te bevrerketellen. iïanneer juliie de komenCe rveclstri jden met deze inzet blijft
spelen; dan zien wij ju1-Iie tcch no6 een aantal plaatsen stijgen, Suhses.
I,ENS íO mct 8 man spelend, noL-st rnat een 2-O nederlae,g genoeien nemen, oi vras
het.loch 2-2 aLs de scheiclsrechter jullie doelpunten niet had af BekëUf 0. .'Dëzë
8 spcleis gingen àoe góstr',:c1ón j mac.r rvel vofdaÍrn van het veld ooh hulde aan '

Vo
qp

el-t U zich zieh, schrijft dan af, maar'noet er een be1o.ng;ri jke wedstrijd 6e-
ccld rvorCcn dan kon ik. Dit zói H.Tenty, speler ven LEIïS 5.

Misschien iets voor andore LEIiSspelers?
TOERN0OMOR SPELEIS BOI/EN Dn JC J;'.iiR.

Voor Hemelve.artsdag hót:bcn l,rij in6cschreven Voor een v et erancnt o ernooi. op het
Oostcrsportparh, achter CIingendnal.
0p 2e Pinksterdag hebben wij on6 eilen vcteranentoernooi.
Devo16cnd.e6pe]-àr6rvordenbijcezeuitgenodi5tl:
voor lienel-vaar t § alof :27 tr3j. 19?6. ...:.--,.--- t't- . jt...-'. --.::.
L.Verbarcndse-lI.Dourï-G.Jehee-P.Schulte-J.Ras-F.v.Dijk-Grv.d.1(1eij-J.Riernen-:
J. iïitting-'vï. Michels-i'1. Verhcul--. v. Luxemburil-H. iíemper-A.liopbc nbro uvlers -C. Vel-dink-
E. dc Brui j n.
voor 2e i']inksterda8: 7,j\niL 197b
í. Timner-J . v. d.linaap-G. v rCdstron-G. Kemperma.n-r'i. Rooduyn-H. Rocduyn-R. Roodbol-
J. v. Di jl<-G. Looyenet eyn-G . Verhaar-C. v. d. ile elc-ïI. Liszt -F. v. Di jI',-ri. v. Luxenbur6-
.'r . Í{oppenbrouwers -1'I. Kenper r

/ian liovcnstaandc spclcrs lvil ik verzoeken nr. tc Ílaan of zij op 5;enocndc
in dc gelegcnheid tijn.te spelen. ..'anncer ik Uitórlijk 27 februa::i Geen
schrijving van juIIic heb ontvangen, reken ik op-julIie aanleziSheicl. .

.ifschrijveir bi j ii.Bogisch teL, 93.11.56.

rlagen
af- .

.>ooöo
ootààt70tt

????2????2????
ïïIST U DAT

22Dq.>C00r20092

1..> 2 D t)
otlot)
Qtoooe,.)22D2 2ICeC2Cq r-D2'2'2'+A21C 2 q22C'I2C2In C 1' QqOOeCqeqljqoàrit"itolt

- Johan en liz Schmal .ccn zcon hebben gekregen. ,rntur is zijn naam. I-Íóeclgr.-en
zoon verblijven in het iiresteincle zriekenhuis. Van-hàrte 6eluk5erïenst
- Stefan Teunissen zatcrdag zrvnar 5;eblesseerd nnar het ziekenhuis i.È 6ebracht.
Gelukkig vieJ. het r,reJ. mee cn kvram -hÍ-j SIal met- eon pa:lr verrekte enkclbanden.

- De reclaktioncle goedkeurin6 iïordt gcgeven o*ri -C" ,u.r"on ,iià.ro"ilu vreek zónrler
afgeschreven.tc hebben vreg51-even en dit afgclopen weeheinCe niet hebben herhaal-d.
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- ',7ij de heer Zoet Sr. rvecr getukkig oi: het velcl aantroffen.
+ U de 6roeten lrrijgt, maar niet van IVEIECHTS. . . . . . . . . . ïiaar wAs die????

J,IdiIJJJJJJJJJJJJJ JJ J JJJJJJJ.JJJ
$$$*$ v,.N HEr JUlrro;rEr'r.E'RC:rr
JJ$$$,r,r,r,r;.r.rJJJJJ JJ JJJrJ JJJJJJ

Fro6ranma Junioren. -' -

JJJJJ
t***$,r,l,i;,i,Lr.IJJJJJJ JJ JJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJT
ddLLtILI
J.JJJJ

Zonr!a;5- 29 f ebruari 1976.

14. Jo uur Vel-o 4' 1

ZaterCaf, 28 f ebrue.ri 19?6.

Terr. No ordvre6LDN

15.00
15.30
15.OO
15.30
12.OO
15.OO
15.O0
14. oo
14.oo
11.30
11.45
14. oo
11.30

uuI
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ringsli jsten raadjlleCcn.
OPSTELLI]iG!I{

LENS .f,1-,i2-íl--i'4 en À! a1s vorige rveeh.
LEN§ .l'1 sanenhomst 14.0O uur LENS terrein Leider
LEI{S L2 sanenl<omst 14. JO uur LElrlS terrein LeiCer

v1 .

Gen. Sportpark
Daal en Bergselaan
Brasserskatle, De1ft
V1

.v2
v1
ZuiCcipark
'llestvlietlíe$
v1

"Jansoniuss tïaat
ilr- JI(cluans e st raat
Julial-aantje t/o §inj.Se-
treyns\',/e6 6J, Ri j srvi jh

H.Zoet
iJ.Keetnen

F. Flumans '

B. Oss e

l.;B1ok

LENS ,I

t s-Gravcnzande
HBS 2
DIII, 5
LE}.IS 6
TEI\TS 7
LENS B
irDO 1 1

ï,li1he1mu6 1O
LENS 11
Laakkwartier /
I(ranenburg 4
Dynarno | 6?/5

2
DHC 1

LENS 2
IENS 4
LEr'is 5
:-uick 6
Gon: 4
svt{ 2
l,xli§
LffiS
D}IC 1

LEiïS
LEI{S
LEIIS

9
'lo
o

13
14

ilFSCI{RIJVIl{GEll
Schri f t eli.jk min6ten6 1O cla6en tevoren bij dhr.J.i.Hop,Dr.v.liookl.f17, Rijswijk
Telcfonisch vri jdagavond tusscd 13.00 en 18.4! riur. (uitsluitend in Crin5ende. gevallen ) voor
J.-kla.ssers bij dhr.Il.tsecher 1et.55.94.77 (LENS 1 t/m 5)
B-en C-lrfasserè li; dhr. ii.Koul.enhoVen tel. 29.19.91 (LEM 6 t/a l4)
In nood6lcvnJ-l-en kunnen dc juniorcn no6. oI zat crde.no'cht c nd tusscn '1O.30 en 11.OO
-uur afbclfen b!j dhr,-J,C,Hop teI.:..94.41 .59
r',Í'KEURI IiGEN De junioren raoeten bij sl.echte vre ersons tanr'ligheden steeds de afkeu-

Telefonische informatÍes l'lorden hierover niet verstrekt

dhr .
rlhr .

],ENS
LENS

IENS

i.1
À4

zonder IIof nan net B. C,e. I,h-et ...

sc.nrcnlrofist 11.1O uur lEi'ÍS terrein.Leirter dhr.
snmenlionst 14.00 uur l,EliS terrei.n L.,eidcr dhr .
B. tlc l{ict zíe !,2
si',ncnl;onst 15 .00 uur DI{L terrein .Lcidcr clhn .
Zon'f er Donburíi nct R.Guit

L,ENS 6 !l.Heyncn-F.liauaan-I{.de Chet eni er-?. Va}kenbriri;-... Ov er5aurz-O .liuis-P. Le1ie -
velcl-i! . Frant z en-R.l.locrc1el-oos -Th. v. Luxerlburg-R. v. Loon-1:,. iJ. dc Jong
Leider dhr. ,Th.l{ocf na6c1, .

LEI\IS 7 J.Rienen-U.v.BeeI:-R.',,'essols-li.ter'Leare-P.Brochard-R.Verstee6-R.v.liijn-
6aarden-','.J. Valentin-M. v. Ba;;um-:',. v. d.VaIk-R. Bon
Lcider dht. J.lieulemans . l

],ENq B H. Hout rha.n -C . v. Ri jl',-H.l1:nken-R. Rar.phorst -F. Moo-R. Duind.an-E r liauderci -
EÏlïTe"s.n-H. Iloppenbrourzcrs -T. Iiing
Lcider dhr. T. Eauxnc.n ,

LENS 9 F,Verbarendée-J.v;Rijzeí-T.v.d.ToI-R.hl-blas-H.v.Zonnevel-d-il.Rovers-
J . Prins -S . Kraucr -1ï. Lukass en-Th. Ho oge vc en-J . Franlcen
Ieidcr clhr. l;.v.dlTo1 Sanenhcr:rst 13.OO uur LENS terrein

a



LENS 1O L,. v. Í.nde1-J. Buis-J.Kok-R.l(1ijber3-K. Sanders-R. Rovekanp-R. Re.aphorst -
E. v. d.Lindc-R. Driesscn-J. Vo6e1-T. PIu;;e
Lcidcr rlhr. F.rl.e Kleijn Snmenllonst 12.J0 uur LEl,lS tcrrein
LENS 11-12-1) co 14 a1s bekend. Lciclers al-s bekend. -.-.
LENS 1

LENS :1

],ENS 1

LENS 1

LEI.IS
LBNS
LEi{S
t BIrs

t errein
terrein
t crrein
terrein

1s
2S
1s
4s

a.nenko[rst 1 ,. 00
arrcnliorns t '12. +)
anenkomst 1J. 1l
ancnkcnst 12. J0

uur
uur
uur
uur

UIrSLiGEN 21/2?- f ebr:uarí 19?6

LENS 2
GDS f
Duinoord 2
LENS 5
LENS 6
oDB f
DVC 2

- GDil 1

- Hoelise tsoys 2
_ LENS l.
- LENS 4

- Te l,'ervc 2
- Vios 4
- LENS 7
- IBNS B

LENS 9
LENS 10
RI(ÀI/V 12
LENS 12
VUC 14
LEISS 14
DSC C1

-GDS8
- r,{vs 2
- ],ENS ,I 

1

- Verl:urch C1

- LEN§ 1' '
-Rns6
- LElts 12

1-O
o-11
'1-41 .--
0-0 ( vriencLsch)
o:o -( '' - .^ '-

9-1
1-l ( vriendsch )

?-2
9-1
z_)
2-n
3-3
't-2.
o-n
4-()

1-0
0-1

o-1

PUPI LLEN

ÀD0,ï
],ENS 2
Groen \,lit '!B/1
LENS 

.4

Elamingo I s J

- LENS 1

- Rr',VL 2
- IENS 5
- R,hVr', 4
- LEIIS 5

','TTELPEN

LENS ,I

ODB 1

],EI.IS I.ÍIi{I

- lïe st erkrvarti er '' ï 'O-1 ;
- LENS 2 ' -1-O ';
- Bï',rr l4rNr 4-o

Ëin.Je1i jlc af,geiopen vreekencl vÍcer cens een vo1Iec1i6 afgelyerkt progranna, hèt
ecrstc nr de wintcrstop. Hob onze clf.taLLen uit dc rvintcrslaap zijn ontvraalit,
blijkt wcl uit de uitslaS'en.
LENS 'l vrist niet verder tó komen clnn een gclijkspel te6en mócle kbploper GDr\.

- Gezien cle kansen, tlie door onze j.-klassers om zecp werclen Eebracht, v/ercl hiar"
onnodÍB ccn punt verspecld,. Jamner dat in doze belangrijkc vredstri jc1 niet in de
normal-e basis -c?st c11in6 rverd gespceld. De stand in dc hop§roep i6 noxoentecl--' DIIC 11-22 a.s.Zateid.à6 staan 2 belangrijke rvedstrijclen óp het progrannà
LEi'lS 12-20 n1. LEI{S - DilC en GDí - l,lonster. i-uij re}renen op een overwin-
Mohster 12-20 nin6 van GDI: op Plcnster.

-GDri 12-1? LEIIS 2 o.l.v, 'ï.Kcctma,n stcvent vast af àp.""n kampioenschap
en staat mornenteel met sLechts 1 verlieslunt aan kop, met ats enige konkurent
Lyra, dat recds 4 vcrliespunten heeft.

.LENS f verspeekle dezg kanpioenshansen. onnodig dgo.r net 3=2.van GDS te verlie-
zen. Oblc LU{S 4 blijft in ile running en versloeg Duinoord 2-mct ?-2. fn dezc af-
deIinS; za1 de r,'redstri jd Devjo-LEI{S de beslissinr; noeten bïengen.
LENS 5 speclde tei;en Te llerve gelijk cn in deze afdeJ-ing tip ik R;iS a1s dc
kampÍoenr Jamrner.det de lcÍdcr v..rn dit e1fte.I te elfCer ure afsch:'eef.
LENS 6 is clit seizoen hct kincl v:rn dc rekening en verlc)or van het eveneens,laa6
gelcJ-i:.ss e er de Vios net 2-1. !'leinig kvràliteit is rnomeítceJ. in de B-kLas aànurczig.
naar cloor ha.rd rvcrken en vo11-er1i6e inzet noet a.s. zaterdag een overwinnin5 op
Qui_cli te. bewerkstelligen .zijn. LENS.Tr 8 en 1O leden gevoeligc nedcrLc.Scnr.
tcruijl LENS 9 een 1-0 overrvinn.inS rviFt te boclien, Verheugend i6 te vermeld-ënr
dat Fred de lí1eijn op zijn i-.'eèiuit is teru6;gckomen en tót trct cind-ven hct'
seizoen Leider zaI hIijven van LEIIS 1O.'LEllS 11 ureet zich aardiii in ,Je kop- ,
5roep te handhaven cloor cen overvrinning op Rl( VV. Zaterda5.kont het sterlre DHC

op bczoek, dnt als eni6c verenifinf, in clit seizocn Rijswijh C-1 een"ncdcrla 6
rvi6t toe tc;..|rcngen. 'iij hoircn det l-eider.iraul v.d.Steen na ziJn'eerste huwelijks
clsgen.no;r''.7ovccJ-. inspiratie-op zijn spelets weet ovcr te bren3en, dat dj-t rct -
cin ov crr:rinnin;ecchtnorr crd zír1 r'rorden.
1Ë1,1S 12 .ui 9'ï".itosi:untèn zal- niöt. tot.lie xampióènen behoren,. heigeen ooÈ ;'

6e1dt voor LEI'IS 1f. LENS 14 blijft lijstaanvoerder en rvon net J-1 van Ri';.S. 
.

SUITENt].NDSE NÉTZNi.I:

a.s.Zatcrda.g raoet de 2e terni-jn betr.ald worden vocr de'reizen naar SleesrrrÍjk-
Ilolstein en Hessen. Voor zovcr de 1e ternijn betaald is, noet ook iru weer fJOr+-
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op.tafel- komqn. Voor deqene, Cic nog niets betaal-d
l?ij hopen op ju11ie medewerkiug door zaterdaf, 6e1d
op dc 6ircrehenin3 van dc -pennlngmeester.
FROGRÀMI{T ?UPILLEN EN IíELPEN.
Pupillen

LENS 1

QQi ch S t eps 'l
LENS ]
Crourvliet 4
LU{S 5

hëbben
mee te

id .lii bedra6 ;160 , ==
bren$ën of te st ort en

. .: .!- . :.1

12.ro
12.O0
12.1O
12,45
11.3O
'llelpen

uur
uur
uur
uur
uur

- ili j sli- jk 1

- IEirts 2
- ?ostc'l-uiven 1

- LEI'IS 4
- RJ.V,i 5

v?
Nijkerklaan .

Y1
Re deri jkerstraet
v1

zatercaG zö Íebrugrr- | 9?6

1 1 .lO uur .HMSH 1

1 1 . JO uur' IEIIIS 2
1O. 4! uur quick 7

.llr'SCHRIJVIIIGEN

- LENS 1

- Göna 1

- LENS li

Vrè.lerustIaan
v2
de Sav.Lohnanlaan

dagen tevoren bij dhr. JC.l{op,Dr.v.l{ockl.J17.PyIk.
tuésen 18.OO en 18.45 uur (uitsluitend in dringencle

Chr . ï,.1(onin6 yel-19,1? .4?
pupillcn en weLpen 4og op zrt ereaCo cht cncl afbelfen

vraEen naar dhr. L. Koning

Schriftelijk minstens 1

Telefonisch vrijCa6avon
gevai-Ien) b

In nood13eva11cn kunnen
te]-. 66.11.14 klubgobou

o
d
ij
de

rI,Iï(EURINGEN Bi j elechtc ruc c}'sonrst a.ndiEheden ZIE I''FKEURINGSLIJST. Voor de thuis-
vredstrijden moet juniorenlijst r,rorclcn i;e rr"a.rl.pIee 6ct. Zijn Ce rvedstrijclen vaq
LEI{S 6, / en 8 goccl5ekeurC, dan fiaan ooh cie pupillcn en rvelpcn v,edstrijilcn op
ons vefcl door. Uitsluitend, vocq d.e uitvredstri jrlcn ma5 tel-efonis'ch vuord.en geïn-

lfornaard of-hun ueclstrijden d.oorga.an en vref zat er da3ocht end teL. 66.11.14
N]E[ OI'KO]TER.

'!lcGen6 nict-opkomen
bcrirten: V. Veenman
Bij herhaleins voL6t
clÍ\t 6eveJ. blijft tle
v:n het scizoen (JO

O?STELLINGEII

LEI{S P1 l,lvd. Lans-E. Valentin-R. dc Jong-R,Grocn-R.v.d.I{oek.,Í.CoIpa-J.Odeqlrirc.hen-
B.IIecmsker-.E. DyBelhof-L. r,. Ri j n-!. i)ronk
Lcidcr dhr. H.Zbuh Samenlconst '12.0O uur LENS terrein
LENS P2 I..i(af fa-E.?errei jn-11. rr-c lir o on-P. Hour,rcling-R. KanÍs-.r. v.llare n-Mrv.. Àtlri.chem
.f .v. ct. ito f f-8, Bo elhouirer-C . tser;Jrnans-C. Hoef na.gcls
RnS. V.Vccnman Leirler d.hr. I'I.Reuvcr
Sanenkomst 1'l .15 uur LEItrS'terrcin
LBNS Pl I{.Dicmel-E.Djojooetorío- ..5chobbc-M.cle l,'in!er-l{.v.C.iioo5aar*-i.iiaas-
E,. v. Zi j t-À. Franken-1,i. v.I,Iel zcn-ts.Iriessen-II. tson-J. v.ïiassem
Lcider dhr. F.DisseJ-dorp Sarncnkorast 12.O0 uur LEI,IS terïein
LENS P4 R.l,iatt ens-ri. v. Gorp-lï. v. i?e eurvÍ jk-P, fJind-MrPoot -R. tror vini;-R. ts1i ekendaal-It
R. Soebarta-II. I(orving-J.,loL f f -E. v. S ant en-E. r',ssnnberg.
Leidcr dhr. J.v.Gastel Samcnhomst 12.00 uur LENS terreÍn
LEI*'S P5 lï.v.Veen-l'i.v.tsl-ittersvri-jk-lul.v.Houdt-.',.Koks-R.lïannee-E.JflEer-L;Huisnnan-
ElvlllEcrve-R. v. d. Zi jden-L.*.Echel-tinga-F. v. d. Berg-E.Hàf fner -[1. liircks en
Leider dhr. K.Schenkels Samenliomst 11.00 uur LENS terrein , ..

I,ENS W1 }ti. Saarto os-Il. v. Vel- z en-j.l. Lcnt ze -E.lÍarmenhoven-E. Zaalb erg-P. gerun gan-
ÏÍffir-n. inmerla,an-B. Hulsker-J.rJasserman-E. Rocs --

leidcr dhr. T.'s-Gravcnrlijk Samenkomst 10.4) uur LEii§ terrej-n

cf6elopcn wcelieincl hrijgt dc volgenrle spel-er 2 extra reseïvc

uisluitiri;; v:n cleel-nenini.; nan de kompet i-t i eu'edst ri j d.cn. In
verl:lichting tot bete.Iing.vaq r]e kontributic.' tot het eind
juni) 6ehr-ndhae.f cl.

o
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PIs ï, G.verhaar-E.coret-À.v.cr.Boo6aardt-R.v.d.Heijden-J.v.Kester-J.Rienen-
M.de Ilaas-1,Í.KoeLemi j -F. CLaus-L. v. Leàuwen-J. v. d. Spiegel_R. Han_E.lieusl,eicler dhr. P.v.Rijn Sar,renkomst 11.00 uur LEi{S terrèín
lEIs !V7 B.de vos-T.v.d.liJerve-R.Derrher-M.r,ror1enan-J.v.Balregcoien-R.Lentz-
A.Franken-R.vreeswijh-R.slat.s-;'..v.!yijn6aarclc-E.Endrich-D.vàrschctclen-M.Endlich
Leider dhr. G.Bloks Semonkomst 10.00 uur LENS terrein (6ae.rnc ouders sret vervoer)

LElls c1 heeft zich crordig herr;tercl. Na de sfechte vrerlstrijd tcgen Lyra c,lvan vorige wcek, moest nu tesen het vrij sterke RKÍrvv 6esfeer-d worden,6m onsin de kopl5roep te handhaven rnoest wer gewonnen vrorden. Dc tweede pleats zou
*?l noS haal-baar zijn. Eindeli j!.: rverd èr ,ue"r een6 fanatiek gevoeibald. 

.-iilIeen het ba'ltempo \,eas nog wer tc ]aag. rn de eerste her-ft Jcoorde Frank
Lekahena 2 nooie goals en na rust moakte Irens v.d.Nieurvcnhuisen de Je en 4etreffer. RK'l'-vv scoordc 1x telen. Een recelijke *redstrijcr, rnr.ar a.s. zaterclag
zaI -tegen DIIC (2e plaats) ze:r zcker snelrer gespeerd troeten worden, and.ers
worclt hct er6 Íroeifijh. -llls huvrclijkscacreau verwacht r niets anders dan eenoverwinning paul

RKj,VV C1 - LEIIS C1

'fl EDSTRIJDVERSLJIG PUPl LLEN 5 - FL.;{,ír}rGO ' s

Af6elopen zaterda6; heeft ons ra.agste pupirren el-ftal verrassencl gelvonnen. vcr-
raEsend omdat zij ten eerste pas trvee keer 6e.onnen hebbcn tlit sóizoen en ten
tweede omdrt zij een afdclin;; hoger gepl-aatst zijn (oot a1 zo verrassend.).
De uitsra.g va, dczc wedstrijd vier on§ ("pubrieh,r en leicler) echter rvel te6en.In plaats van l-O wonnen vrc maar mct t-0. Dit is vooral te l,rijten aan deegoïstische inotelling dic bij vecl spelers nog nalT v;ren komt. lianneer d,ezeinstellin-l,verdvri0ntt zou rlit.eLftÀij rvanrschijnlijk veol meer succe6scn kunnen
behel-en (éën voor a1Len, alren voor één). Maar ja, $re moetcn roeien 4etderiemen dic we hcrcr:en en zatercr.s f,ing dat 6oert. De vecl kfeinorc tcgenstanders
zi jn maar een pai.i.r kee.r o? onzc- helf t geweest, wat te d::nhcn is aan het snell-eaansl-uiten vc'n de verdediging en hct ijveri4 storen van voorhcecle en middcnvel-d.
Hela:ls klamcn vre naar 66n keer tot scoren, rvat echter wer genceg rïas om twce.
pu1len toc te voef,-cn e.an ons mngere punten aantal. ..,,,.s. zaïerclr.f spelen wc orahaLf trvealf thuis cp vcrcl J te6cn R-iLvri, een voor ons onbekend.c íegcnstanrler.
De spelers en ik hopcn crt er nu cincrelijk eèns wat meer mensen kàrnen kijkcn.zij kunnen dan rekenen op spontean voetbar en bovenar. oportief voetbe.r-.(rvat je de laatste tijd niet vecf merr tegcnkout) Tot zàte.Ja6 rlus!

P.s. -ls iOL bekend nàe.kt lvic clic Por, Ís, maken wij ook onze namen bekend.
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49e JaarganE nunmer J2 4 maart 19?6

DE LENSREVUE ..

vreekblad van de voetbalvereni ning Lenig en Snel-

000000000
OFFTC]EEL

00000000

lïij zigingen.
O2a4 A.P.Eop r'.rordt per
0445 J.Rientjes rvordt

Nieuw Lid.
1 182 D.M. Verschelden

In ba11o tage

1-11-7( Herna! Gorterhof 12J, Del-ft
per 1-1-?6 Forellendaal 269r Den llàa6

000000000000000000000000000000000000000000000000000000

21-7 -69 van Daustraat 14, Den Haag teJ-. 64.65.19

P.G.X.erts B-re-66 Vee
Th.lI. de l,'Iilde 7 -3-60
],A/ITSTE tÍllAARSCEUÏIING I

Denkt U aan Uw kontributie? Op 8 maart moet Uw kontrj-butie t/n. }ret Ie krvar-
taal zijn vol-d3.an anders !ïordt U nj-et neer opgesteld.

Penningneest er .

.72 2 29 r)D 2 D2 2 9 e q rn 1.>2.reO Oq.> D A O OO O O O C O C O 
' 

D O CtrrrC rD O rO DOO O O

. ,no,rl
- Jos Rientjes en .Íidri Beraman Eaan trouwen. Op vroensdag 17.f€àÈie+i a.s. ol[
14.OO uur stadhuis Loosduinse Hocfdetraat en in de kerk, B1oklàndplein, Marlot
otr 15.OO uur. Aeceptie van 17.1Q - 19.tO Éur in restaurant Ie Coq d'Or, Leyweg.
- PauI en $lar1een v.d.Steen dit a.1 achter de rug hebben en iedereen bedanken
vocr de enorme belangstellin8 bij hun huwelijk betoond.
- AVERECIITS nog steeds niet aanwezig is.
REGEllYirTïGE. NEDERLATiG l,Ei{S 'l .

otio,
t),>,).).)

???2?22???????
IïÏST U DÀT

20r2.>lDDqqCDri

otcot)
t)öóoo

nendaalkóde 419, Den Haag teI. 66.81 ,14
Zonneoord 40, Den Haag

'LENS t heeft in en te5en Gouda een regeS-natige nederlaag
van 1-1 geleden. Het veldspel van de Gouwena.ren was Ín het
at6lemeen rvat beter vcrzori4d: direkter en beter plaatsen.
Toch kvram Gouda noge.I 6oedkoop uan'de doelpunten. Bij
aIle dríe treffers gin6 onze achterhoede niet vrijuit. '

Na cen kwc.rtier l<vram Gouda op 1-0, maar vijf minuten
later kon IENS gelijkaaken, toen Bert Blans na h:lnds in
het beruchte gebied een strafschop nocht nemen. Hijièètiroot
echter slordig naast. Kort voor rust kwan LEI{S toch nog
onvèrvracht gelijk vÍa een fraaie volley van V{ifi.Keetnan.
Binnen vijf minuten na' ruet .had Gouda een beslíssende J-1
voórspronlq genouen. Die voorsprong werd bekw.lam verdedi6d

1t De asclere uitolagen uaren: Hion-EBOII O-0r Coal-HOV 'l-1 ,
! en ?apendrecht-DHl f-0. EBOH kwarn hierdoor weer naast

Xerxes 1

Papendrecht 1

Gouda 1

HOV 1

Neptunus 1

iïilhelmus 1

BLauw Zrve.rt 1

Hion 1

Coal 1

],ENS 1

EBOH. 1

DES ,I

Zwijndrecht 1

DHL:1

25
24

20
1g
17
16
16
15
14
14
11

7-
7-
7-
7-

7-

7-
7-

LENS, terlvijl Coal een puntje we611Íep. Zondag staat LEtrIS wederom voor een
iritti6e ópgave in de uitvrcdstrijcl te6en HOV. Interessante wedstrijdeh zijn
vèrder: EBOH-DEL, DHS-BIàuw Zvrart, Papendr echt -Coa1, 'rïilhelmus-Zwi jnCrecht en
Xerxes-Hion.
LENS 2 - SPOORIïrJi( 2..
Het tweetle kvram tegen buurman Spoör'ivi5k, met'<1e haklten over de eloot. Merk-
vraardl6 hoc clit eIftaI, dat nog steeds kanpioenskansen heeft, deze kansen ver-
dedi6t. Vrij lakoniek bijna plichtmatig en zonder geeetdrift.;Dit moet toch
aàders kunnen. L.iij hopen dat dit snel vorandert en dat alle spel-ers zich
vo11edi6J zu]lgn.inzetten on alsnog d.et resultaa-t te behalón wat ons aan het
be6in. van hé! sèizoen voor o6en stond. Eet kan.
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- =;=- Pot-kan-'niet nal-aten zi jn grote tevrede.nheirl ult te spreken noor'ï6t-ïë'èi
in ere herstel-Ien dan de ttklubavondrr. De sfecrrnakers van lEi{S verdienèh alle
Iof: voor hun initiatief. i.1s U dit IeeËt is rle eerste kiubavond '!rÍweer, achilr,
de rug. POL is reuze benieuwd of het Europac upvo etbaL o fèerb elemmeiehdr za:L'
hebben gerverkt. Dit vras gen grote r''',les t -Ham-vraagltt . i
=== frrsq tENsdames hebben cle uitdagin6 ven POL goed beilrepen en hibbéí-zich'
zondeï' s1a.6 of stoot tusgen.'de sfecrnahers gemcngd; Zi- j verdienen een'.stantlbeel-d
Het is werkei-ijk te hrirpen rlat rccer LHYSdames dit .5oede voorbeeld zulled vol$en
Natiurlijk zijn Jos Hoppenbrourvers en Jeanne van Luxenburg mans Genoe6, om zich
tussen de mnnnelijke LENSers stacnde te'kunnen houden, maar toch zoï het l-èuk
zijn a1s 69k vele andere darnes. de klubavonden gaan bezoeken.
=== Een uitotekende doelstelling'van onze 6feermaker6 verclient extra verrnelding
Het gaat orn het verbeteren van het kontakt tuosen speJ.ehde en niet-6pe1endë. "'
ledcn. De 6roep niet-spcl-endc Lc'den hebft de hirndochoen kl-aar6e1ctèC, aan r1e,'
spelenCe l-edcn de taak hern op te rapen.' '

=== Onze SfK i6 Carna-vals 5;ervor,:len.
=== Ene K.S. dasEt POL uit zijn identiteit prijs te geven. f,is'i'Cf, die-uÍidagtng
aarneemt, dan zal K.S. dat ook doen, Nou, IOL is en blijft gewoon POL cn K.S.
is en blijft 6evroon Keee Schcnl(e16, die eerèt lelijke dingen ochrijft over
Pupillen J en vervolgens denkt d:armee publiek te kunnen trekken. Pubfic Rela- .

tions is ecn heel moeil-i jh vrk. ...:. .. ..

=== Onze znal-voetball-ers. blijven zich hullen in stilzrviiieri. Gezien ee. sta.nA.'is dat ook vel be6rijpetijk. Voor belaggstellcnde LEl,lSers zal- *-OL àe sluiàré
rqsoluut tue6trckkàn, rvant POL hccft nu naar uit ci6cn bervegin(j de benoèigde.

2175" 19-12 HDV 12-11
. Te \ïeÈve 18-11 . Fu1l Speed . , 16-11
csvD , 18-29 vov', 16-10
Die Haghe 19-25 LEi.IS " 18 -8
Rijsrvijk 18-22 ïJestlanclia. 20- 6 r';-
Delco 19-15 De Jalr-ers 1?- 4
=== Als vrc de JUKO nocten i;eloven dnn heeft LENS i1 (jun:) met'k}-1 6ewonnm-
van RKÀVV 'l2r Voorto?ig echter 5elooft POL de Juko niet.
=== Het bestuur wacht net zo lang met het aanstelfen Ítn ecn nicuwe trainer
dat de keuze tenslotte toch wel za1 moeten valLen op l{ari6 von der l(1ei j of
opnieuvr.oir'ïiin ÀnCerieëeh. llaaron oóh niet, ciítenlijk?
=== Dit nas POL, goeiendai;.
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r i t r t t t t t t t t ti l t t tttttt" ..""tt'ttt
lllll KYISNIEIIïS t'ESCrï,lI3oKi--Lrr lilil! !!!! ! !! !!! ! ! !! ! !! !! I I | ! !! ! ! !i ! ! ! ! ! ! ! !!!
t t I l.l I I I I r I I r I t r I I I I I I I r t I I I I r r I I I I I I I I":"" :"':':1"'

. iïo ensda6-avond kwaxren onzc joni;ens voor de Lec.tste keèr uit in dc door
Spoorvri jk geor6;anis ecrrle kvris, lïi j spe"-lden de irretste vredstri jd te5en V. C. S.
Dèze ploeg vras onze grootste konkurrent, daar zij ook a1le anderc wedstrijden
ho.dder' govronnen. ltiij Írachtten rret spanning het moment af tot rvij aan de beirrt
waren. Miar onze jonf,ins hadden zich voor"niets zenuvrachtig 13emaakt, ruant on6
team vras.clie avond:'26 goec! op dreef, d.at.zi j V.C.S. net de score 46-16 verèloe6Jen
Het wae gcwcl<1í6' jon(-'cns, Er5 fi jn. dat er ook zóveel LEI,lSers en oudcrs waién.
Zij'hebben de jon§ens eri; 6esteund dcor hun aàhlire zi6hei-d; Ook.cirize Junioren-
secretaris Dhr.J.IIop toonde zijn bel-on6ste11ing en bood Spoorwijh een mooie
leren ba} aan als Canlc voor de uitncdi6in6 voor deze bijzonder interessaltg. 

"+prina 6eor;a.niseerde avonden. Door deze krvis voor de derde rma:rI'te' rvtnn€n ---""'
nanen vrij.de rvisselbekcr de ÍrEs ccrmpb okaaltt voorgocd nce naar huid en l(unt U

hém zeker óp een noöie plants in cl.e prijzen-kast bewonieren. I,Iou jonilens, rhot
is vèer voorbij r'jamà6r dr.t jullie volgend jaer geeri Cikl-assers meei zijn '.
(op een'paat' na), rnr:rr lvij hopcn vofccnd jar:r w,'cr nct.zorn ii5n e;r sportief
teamtehebbenà1shetdezckeerisgelzeest...,,r'tev}.v.a.1Ëet.
En dan hopen vrij r dat de Juko Èéer een beroep rna6 doèn op l.Ievr. v. d . Hoek, ,lie als
Ieidster zo enorm veel heeft bij6edra6en aan het behaalde succes, vooral door
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haar 5eest drift
ging, de Juko, Bestuur en voor:I

+

en haírr steun, l'Íevr.v.d.Iloek, onze dank namens dc hele vere4i-

. ZO I,{Ài'iB ïIAT LOSSE. 0ÈI'IERI{INGEN
-t-
+
+

+ + + + + + + + ++ ++ +++ ++ + + +++ ++++ + ++ + ++

++ Ilet schijnt bijzonrler veel nenscn te interesseren, uie nu ttel die POI, is.
lïelnu, het is een doodgeuroon LEliSLid, Aio op eijil manier probeèrt elke lveek veer
een bijdra6e te l-cveren Aan cns l-ijfblad, teneÍnïe dit wat leebÈaarder te maken
Of hen Cit lukt is een vraai; natuurlijk, maar de pbging is prij zensrvaar di6.
',ïat d.oet-er in.dit 6eva1 nu toc-íve1kc ne,am er onder st.aat. Vele 1;ro-te schrÍjvers
zijn öok'onCer eèn-pseurJ.oniem h.,:6ónnen, rnb,r3 Ëi5 zi.t àa.í'ook in àie"rij sAharen?
++ De EscampbokaàI is ,rc." ih oïs bezit èenk zij onzà intelig6ente C-k1àsbeis
en )run leid.ster. De strijd i6 nu 6elukki6 in een vrat sportievàré sfeer 8estreden
++ Ik lcon ni- jn o6en niet geloven toen Ík vorigc rveelc de LENSrevue gllsl-.oeg.
ftvee nieurve lccien àijn ar.ngencnen. Íotale leeftijd 10 jae.r. :ïat vooruitstrevend
is lLEllS toch. Heel de voetbah'rereLd praat nog steedg över minivrelpen en ri,i j zijn
aI bezi6; aan het peutervoetbal.
++ CarnavaL heeft zijn tài C"Ei"t. De SEKO en de Juiio'vreten er ven mec te praten
LENS 4 (sen.) dat ui-tkomt in clc reserve hocfdklassei werd vrel hecl er6; 6edupeerd
orndat een zeventcL sl:eI.ers zo hoos nodiiS mocst afschrijven, En maar kankalen-.
op die SEI(O, die het nooit 6oed doet. Gclukkig varen er no,i een paar eJ-ftallen
vrij, riraurdoor Joop vorr ,àss€ril1 n:. veel 6etelefoneer, de inkornplete elftailèn
toch no6 kon aantullen. Joop, na.mens dc'afschrijvers bedankt, dat je het nog
hcbt 5efikst
++ Ik heb zonrla6; het trvéede, zevenclc en ne6ende zien spelen. Dat was alles vrat
daarvan valt te zegijen. Bij het. trveede gold: rrGe en.. daclen maer woordenrr voor -cle
mecete spelers. Toch vionncn zij nó1; met i-0.
++ I,log een goeie .uj-t 191?. Itet is de 5oede 6ervoonte , rlat bij thuièwcdstrijCen
cle voorËoerlc het net àfhaalt, cli.t cloor de tegenpartij het laatst is vcràedi5d.
De aöhterhoeld.e neemt het n'èt van eigcri doel af.
++ À.s. zonde.6 zel het best vrel beter 1;aan te3en IJOV. SIK.

HIII{HI{HHHHIIiiHHi{I{HHHI{HHHHIIIIIIHHHITHHHII]IIIHHIIHHIIHHHI]HHIiHHiI
FROGN1}0{,, O?STELLTI{GEN UITSL;GEN STJTND:iN EENIOREN
HHH}IHHHHHI{iIHHIIHHHH HHIIHHIiHIIIIIIHI{HHII I{HHH HHHI{HHi]HHHHH

I{HHHHHHHIiHEH}iI{I{HH

Zorídan I maart 1 9?6.
14. oo
11.00

uur
uur

HOV 1

LENS 2
LENS f
LENS 4
Vredenburch
LB,IS 6
i,Ds l
LEUS B
LEI'IS 9
HDV

LU\S 1

DÍIC 3
vri j
Quick J
TENS 5
Juventas
LENS 7

Terr Lan5epacl , Rot t ercl.am
v1 G1 t 1/3

v2 G1 L 2/4
Terr Vredenburchrveg,Rwk.
,'r2 c2 L 2/4
Tarr lí:rrlest ein

M. Versluis
/JM. de Joo rie

R. Jans e
M. v. d.3eek
MIL Parlevl!e!
BH. Engelsman

12.80
12.OO
10. 00
10. oo

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

14.00
10. o0
10.00

RCDI{ 
' 

V2 G1 L 2/4 .. J.tsijl
HVV 6 v3 cz L th HL.Raspe
LENS 10 À conb. Zuiderpark 2e gedeelte zie opstel1j-n-

6en
LENS
LENS
LENS

Gouda :l '
LENS 2
}ii1Ie 1i-ersb cr g 2

11
12
1,

- vrij
- vrij
- vri j

S,,I{ENKOHST.

LENS 5 11.OO uur Klubgebour.r
LENS 7 t.OO uur I(Iub6ebcuvr
LEI'I§ 10 p.OO uur Klubgebouw (zie combinntie)
Voor de thuisgedstrijden { uur voor r1,: r'redstrijd.
UIT§IT:GEN

r LENS 1

- Spcorvrijh 2
- LElrs f

DEL 
'LENS 5

LEIYS 6

- lIJl lè 't
-HBS4
- vrij
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3-1
1-o
2-2
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LENS 7
CeLeritas 7- LENS 9
LEtrs 10

- Quick 6 i-o LEr[s 11 - oDB 6 U-1
- LEirs 8 5-1 .LENS 12 - vrij
- Delft 6 1-a LENS 1f - vrij
- vrij

vrijCegavond tussen tB.4! en 1p.lO uur bij J.v.VJassen te1. 68.6r.11

Ithof - H.Rientjes
oo6ihiemstra -

rrDe Rode Truirr'.

naar LENS 4 i).Boessken- - B.Boersboorn - Th.v.RÍjn
naar Ï,ENS ! R. Hoppenbrouvcrs
naar LENS 6 J.Janmaat - iil.Encelbert
Conbinatie 10 A: 10.00 uur Zuiderpark 2e ged.
lr..v.Rijn- - R.Peters - Í..Ber1'me.n - C.Beijer - F.de Vroe6'e
r,ï. v. d..l,inden - R.Bom - i"..3ràuwer - .f .Fuftcrs - p.Driesen
tr'l de .Ionker - ri.Leriot
ZÀi.l,V0ETnriL.

Dinsdeg 9 maart 19?6.2O.2C uur veíIing lloorà, PoelclÍjk
LENS - IIDV Schr. iiJ. Bruystens Tijdvr. FJ.v.Dalcn
Opstelling zoals bel<end.
ïïeek 15 t,/m 21 naart vrij ! |

tronze Zaalvo ctball erstt .

i..s. donderd.a6avond on p uur zal ong zaalvoetbal-team wederom aantred.en, in
sporthà1 rtOverboschrr tegèn het sublieme FulJ- Speed uit Del-ft. I{a d.e overlinnin6en
reeks, möesten vri de laatstc Eehen ecn veer laien; maar dat kw?.n.niet, doordat
ons zestoL slcchtcr zor ziin 1;aa.n epelen, naar onzc tegenstanCers komen er
beter in, dat is het'hcle eíeren eten!!! Ln deze prachtiíj-e ha1 zul-l-en de
tiibuncs rvel- weer geheel gevuttl zijn, al- zijn het lvel de suppor.ters van onÉe
teilenprtij, maar .dat doct cr niet toe, al-s er maar Íjeroelen of geschreeuvrd
wor 1t, vrant een sporthal is nu eennaal geen crematorium, we1 af en toe een. .
'heksenlietel! ! ! i'laar dat naal ve.n rni j wel. Tot donderdagavond dan om ! uur. '

irtr'SCIiRIJVEN:

maenala 8 naart 19 6,
2O.OO uur IENS 4
'Zat erdan 6 r,raart 1976.

OPSTEL],]}IGEN.

JJJJJJ.IJJJJJJJJJJJJ JJ JJ JJ
Ví.N HET JUNI ORENFRONT

JJJ.]JJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Proflramma Junioren.
Zondart 7 maart 19?6.
'1 2. OO uur LENS f

JJ.IJJJ JJJJJJJJJJJJJJJ J JJ JJJJJJJ JJ JJJJJJJJJJ

V-2 ( vri ends chairpeli jk)

VreCerustlaan
Dc l{oge i'}omen

- I'1. O

- c.il

JJJJJ

$$$$$,

- Lyra J

. - lr.ll I

15.45
12.10

uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

HMSII 1

iireót landia J
LENS 4
LENS 5
IENS 6
Vi.os 5
TEIJS 8
vcs 6
cï'^. f
'ïestlanclia 11
LEI{S 1 2
Spoorrvi jk 6
Ri j srvi jk 1/

- LEI{S 1

-. ï,EI{S 2
- vrij
- R,"-S 2
- ;llJC 7
- LENS 7
-GD;6
- LENS 9
- LENS ,10

- LENS 11

- Vclc 14
- LEI{S 1J
- LElts 14

15 .00
1r.oo
11.00
15.O0
1r. 15
16.15
15. OO

11.30
13.30
1f.oo

v-2
v-1
Iuiel-is $tokelaan
v-1
De d cme vas.rtvlcl;
Looeduinse Hoo f d.stroat
De Ho1;e Bcrnen
v-1
Hengelolaan
Scharpvre6

i;T'SCIIR]JVINGEN.
Schriftelijk ain6tens 1O dilgen tevoren bij dhr.JC.IIoprDr.v.Mooklaan r'17rRrvk.
Te].efoniech vii jdagavond tusscn 18.O0 en 18.4! uur (uÍtsluitend in rlrin6ende

-4-
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A-klassers bi j ,:lhr. . R. Beclcer , .
B-en C-klassers bij dhr. tï"; i(ouÏrénhove n
In nood6evallen kunnen de junioten no6
uur afbel-len bij dhr. J.C.Hop, tel. 94

tel
tel
o?
L,T

. 55.94.?7. (LENS 1 t/m 5

. 29.19.91 (LEi'rS 6 t/m 1

zaterdagochtend tussen 1

59

)
4)
0.J0 en 11.00

ÀFKÈURINGEN.

De junioren troeten.bij slechte ure cr sonstcndigheden steeds (le ificeuringsli j st en
rs.:rdp]e3en. Tclefonische inforrnaties hierover trorclen n:ict verstrèkt.
OPSTELLINGEN

LENS li1 a3-s vorigc week Leidcr rihr. E.Zoet samcàko-na-t 14.Jo' uur f,eNStèrràin
LENS ;.2 J..'.1t ena-J. hpperlo-G. B1ol;s-J. v.GnsteI-J. J.ircn6er-R. Ho fnan-J. LausberS-
R. v. Luxcmbur5-R.i(ops-r',.Muldcr-H. v. Rijn-C, Schenkels
Leider dhr. R.Secher samenkonst 11-lQ.rtur LENS terrein
LEIIS /rJ a1s vorip;e week Lcidcr ,lhr.'tr';Flunans

tEils 14 als bekend. ( zie rn=....n r1a3 B-llgZe> Na dc wcclstri jd vakan tiebcspr clrin6
EÍf-lTEeuring om B uur bespreking. f,giocr al.hr. B.Osse

I,ENS f,5 R.v.Leeden-R.v.d.Boo6aflrd-H.tiubben-P.Dullaart-R.Zetz- F.:i1l:Ias-À.Gordijn
Nl Gro cnewegen-R. Leyn-R. v. Donbur;-R. Guit-E. v. Luxembur6
Leider dhr. ir. tslok

LENS 6-7 -B-9-ro ats vori6e weclc Leidprs als vorige week
LEI{S 7 sarnenkomst 12.00 uur LE}IS terrcin : *.r
LENS 9 samenhonst 12.J0 uur LEIIS tcrrcin
LEI{S 10 samenkomst 15.15 wr LEIIS terrein
LEIIS 11 R.cleBoer- P.de tsruin-P. Groen-Il. v. d.Hoe]:-L. Janmaat -F. Lekahera-R. Loveriks

Lolcler clhr. F.v.cl.Steen eanenkonst 14.oo uur LENS terrein
I,ENS 12 R. v.3a6gurn-R. Bl-oks-R. Goeclhuys-P. de Groot -0. Konenan-M. treyn-Il. J.i'Íeernan
C. Orr.enkirchen-1.Í. Ras-F. Tof 1en:ars-1. Touw-},Í. Ve enma.n-J. Vo orduin-1n1. v. Zwo 1

T,ENS 1l J . Elzcruan-R. Frornb eril-L. Henkes -?.I(rof-M. Lust enhoutver. J. Raaphorst -
R. nademaker-I?. v . Ruyvcn-J . S c hipp crÉnï!1. Ti lfema-J . Vermeu1.en-It: .Jassernan-i'Í.1ïi1mer
Lcicl,er dhr . J . Vo5eI sarncnkonst 1J. OO uttr LEiiS tcrre in
LENS 14 R. BergenheneG'ourven-I'. Dullaart-H. Duyvestein-D. Frgn-ken-R. Grinb-et6-.
EÏE-ÏIas -';,i . hl-ïnen-G. cleKok-R. Mahieu-l'Í. Rieraen-E. Sanclif ort -8. Vest er-l'1. v.ïiind
Lciider dhr. 

"i.v.Sprun.'!eI 
S:.men}:omst 12.oo UUr LENS tcrrein

Àfgelopen zaterda5 riertlen'wij iie](on fr ont e erd met een gr.oot. aantal- afschrijvingen
èn -nict opkomers. Ile.rteJ.ijk dank, Hèren!!!!!!l :
Door'hct 6rote aantal niet opkomerè blijven 6 chors iisen ' d'eze rveek.hcJ-aas
àchtervre6en. l.laar 'mèt 'ingan5 van zaterdag 6 rcaart,wordt door"de JUKO niet opkouen
en tc }aat i.:f6chri jven nict meel 6eacceptcerd.
Hier vót6en nonniq.16 4q !p ql!e..ql :

Tftliet opkomón: 2 n,eJstri j'-lcn reserve
2) f,fschri jveni. in Bev.rl vàn zickte op vrijdaSavond tusecn 18.oo en 18.45 uur

í-klassers bij dhr. R.Becker fel, 55.94.??
B- eri C-klassers bij.dhr. i1.I(ouwenhoven te. 29.19.91
Pupillen en vrelpen Ëi5 enr. L.I(oning te.l. 3g'.1?.4?'

,) _trf6chrijven voor a1le anciere 5evir.Ilen (verjaarrlagen,feestjesrrveekendcn bui-
ten de starl) ninstens '1C da6en tevciren bii dhi. J.C.Hop, Df.v.MÖoklaan J17
Rijsrvijk. Àf schri i v eni.cim deze reCenen op vriidal--avond strat Se1iik aan
nie! oplomen:

4tr Bij herhaald n

LENS 81 - OTICK I31 .

De prol3nosc van de juniorcnsccretaris in het tcrant je van c.e afSelopen rveek is
--)-

2 rvedstrijCen rcs erve.
iet opkomcn: schorsinS tot het 91.8é - vaF. 

-i-r9-!.... 
s'eizoen._.---. _

- JUKO.



uitgekomcn. 81 heeft n.l. 2 ha-rd vcrdienile puntjes gepaht. Een weinig spec-
takulaire 1e hetft zor6de voor, eeÈ iuststancl van O-O, aaà bèide zijden .'ryerd
hard gevochten. LENS 81 dat èit-sei-àoen "het kind vàn cte rckeningfl is hecft
eindelijk öok het 6;evoe1 v;:n gcluk geproefd., een penalty veroorzaakt door een

buiteàkalt paa1 nàast geschoten. Hieruit putte
een 6evaarlijke annval, ingezet door cle achterste
belocncl. met een doelpuntje. A.s. zaterdag..

het 6;evaarlijlce VUC 81
F. B.

UITS],.',GEN 28-29 I e bruarl, '19'lb .

achterhoede speJ-er rverC via
81 de 2e helft duidelijk moe
nc.n vs.n LENS vrerd door de sp
treedt'LENS in rle rtring[ te6

cle
c,
its
en

LENS 1
I s-Gravenzlnde 2
Velo 4
HB5 2
DHL 5
I,ENS 6
LElrs 7
LEIqS B
ÀD0 11
lJilhelnus 1O
LENS 11

-DHCl
- LEld
- LE§
- LEJ§

- LEii
- Liulcl( t)

- Oona 4
- SVIT 2
- LEI.IS

- Ll!l'{ö

-DHU1
- LENS

- tEcs
- LEi{S

)-z
l-1
o-0
t- |

2-4

O-U
LEI,trS niet
z-b
n-?
ó-q
0-14

opgekomeri,

r7
4
5

S2
È,
s4
s5

?
10
o
12
13
14

Laaldrla.rt i e
Kranenburg
Dynano | 6l/
Fupill-en
LENS 1

Quick Steps 1

LENS ]
Cromvliet 4
LENS 5

Rijsli-jk 1

- .LENS 
2

- Postduiven 1

- LEI'IS 4
- Rava J

1-o
4-i
1-1
0j2
.0+.

!ïel-pen

IIMSH 1 - LENS 1

LENS 2 - Gona 1

Quick / 'LENS ,
lYNiirylo ,6?/5 - LENS 14.

iïe 5in6en meÈ íO mr.n h.ct veld ín, nmi:.r 1O of 11 man, optimistisch bleven vrc.
Direct ns de aftrap gingen rvc in de aanvr.l, naar toch hoCCen rvij .mooite om de
goede naar }:leine keeper to passeren. De 1e 1J @lnuten hadrten we toch wcI \,rat
noeite met Df,namo narr dit duurde niet 1an6 want I minuten latèr had Ben
Vester de b:rl aI 2 maal in het nict aL te sterke net i;evrerkt. Na hart] werken
kwamen v,re voor rust toch nog op sen voors :ron{i van' 4-O. In de k1je,1k::me? kregen
vrij du:.rb e J-g.cbroke n thee t"l, drinken wat ons zeclr 6oed dee11. De 'thuidi'i,edstri jd
hadden we met 1J-O gevronnen, m:tar dnt zag er voorlopi6. nu niet naar uit. IÍaar.,
d.e thee kreeg toch zijn 1;oedc uiturerking, vrant de doelpuntcn vlocen d.c arme
keeper van Dynamo om z'n oren. l,har liefst 'lO l(eer vrerd het doel 1;etroffen.Dit betekendc 2 puntan voor ons en ecn nieuw rekord. - .;.;.

Ronald de ilaas-Rona.ld Mahieu
.,i.s. zaterdafi is een zeer bef3.n6rrtjke vteCst,rijrl voor LENS. 14, rlan spelen zj- j
na.mel-ijk tegen Rijsrvijh. .:"Is I;DIS Ceze rvr:dstri j.d. vèrliest staat Rijswijk op
de 1e plaats en zakt LEN§ teru6.. naar d.e 2e plaats. Zij rekenen dus op zeer
vee)- supporters. Oudcrs zijn ook rvcf-kom.

.' . : Cees.

!1ggqamma PupiJ.len en :?elpen -l

zat er ciaË 6 maart 1 976 Pup:L]I en .

12. JO uur I,ENS 1

12. JO uur IENS 2
11 .0O uur RVC J

o-5
1-0
1:1

-'.,e6tl-andiÍr 1
.RVC2
- LENS l

v-1
v-2
§chaapweg
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11.J0 uur LENS 4
11.JC uur GDA l
irieliren i'.-'
Zc.t ertLa.6 6 maart 19?6

-nvc4
- LEI{S 5

v-2
Loosduinse Iloofdstfaat

Iloutrustvreg
Berèst eyn1aan , .

- Velo 'l

- LENS 2
- LENS l

11 .1O
'11.30
10. o0

v. cl

k-E

uur LXITIS 1

uur Schevenin6ei 1

uur Gpna 5 --

10 dagen teíoren blj r'thr. JC.Hopi Dr.v.],Íooktaan J17,Rvrk.
nd tussen lB.oo èn 18.4! uur (uitsluitend in dringende

rnget j unior cnlij st . rvorden 6ere,-rdplee5rl; . Zi- jn dc wedstrijden van LINS
6oed5;ckeurd., Can 63àan. ooir de pupillen en welpen weclstrijdcn op ons ve
UitsluitenC telcfohisch ma6 voor de uitrvedstri j<1cn vrorCen JeïnforÍneer
rv-détri;clen doorgaan'dn rvei op zatercagochtcnd teL. 66.11.14. .;

AT'SCHRIJVINGEI,I:
Schriftcli jk ininstens
Telefonisch vri j dagavo
6evaJJ-cn,' bij dhr.L.l(onin6 teI,' 19.1?.4?
In nood;;eval-1en l(unnen de lupilIen en lvclpen no6 otrl zaterdagochtend afbellen
íeL. 66.11.14 klubgebou,,z vraGLrn naar dhr. L.Konin69.

,.IFI(EUNII'IGEN. .

3ij slechte'geersomstandi6ihctl.t:n ZIE IFKEURIN*GSIIJST. Voor de thuisvredstrijden
enB

door.
f hun

OTSTELLINGE}I

)rb
1d
do

ry1 lr.
,' S.IIeemsker

Leider H:.n

. Lans-E.Valèntin-R. de Jong-R. Gro en-Il. v. d. ÏIoelt.l,l. OoIpa-J. Odenkirc hen

. fyl<el-t o f-i. .r. Rijn-P. Pronk
oun. s+rnenhornst 12.0O uur LENS terrein

LENS P2 I.Kaffa:E.Pcrreijn-R.c1c l(roon-R.l{ouweling-R.Kanio-J.v;cl.1Íoff-M.í;..
ffiEïm-p. n. Maren-ts . Do el-hcun er-c . Ber i;mr.ns-C . Ho e f nagel
RES. V. Vecnmàn
Léiler I'lartin Reuver s-im,;nkomst 12.00 uur LENS tcrrcin ;

LEl,fS Pl H.Diemef-E.Djcjooetorno-M.Schobbe-l'l.rle rJint er-l4. v. cl. Boo5aarcl-í.l4aas -
E. v. Zi j I-h.-Eranken-lÍ. v. MeLzen-ii. Driess cn-14. Bon-J. v. itrasoem-11. v. d.'rïal-1en ,

l,ciCcr Frans Disocldorp s:renkonst 1O.15,uur LEI'IS terrein
LENS .P4 R.l'{r!tens-R.Verbocm-R.l(orving-R.Soebarta-E.v.Santen-l,.v.Gorp-M.Korvin6
?.-i.'li16-;;.1,,1o1if -M.:)oot -8..'.sscn1.rcri;-ll. v. Rceuv:rÍ jlc-R. Bli ekcnrlaal
LciCer rlhr. v,, .Ss.nten samenkonst 11.00 uur LEI'IS terrein

.LENS P5 lï.v.Vccn-,1.v.3tittersrvi jk-À'.Kcks-,?.llannee-l'l.v.lIoutl,t-E.Jager-i.Huisman
ÉlÏ]Zi i e,crr-E .lIiif f ner-L. v. Schetti-nga-M. Biircksen-F. v. cl. Ber6-Rrv. d. i'erve
Leidel dhr. Ja6cr samenlccmst 10.45 uur I,ENS terrein
(gaarne ouclcrs met vervoer) 

;

LENS i'J1 lvI. Saarloos-14. v. Vcl z en-i,I. Lent ze -8.llarmenhoven-M. Zaalb er B-Ii,l(ui!er-
E. Í;mmerlaan-ll. Hulsker-J.','.iass crman-E. Ro os -P. G erungan- 1i.T jin-r'ls joe
LciCcr Ton r's-Gra.vendi jk s-.nrnkomst 11.00 uur LENS tcrrein
LINsl.12G.Verha'er-E.Coret-R.v.c.]oo6àardt-J.v.I(estcr-L.v.Leeur.lcn-I.C]aus-'-,f 

. v. a. spie5el-l'i. de Hras-l,l.i(oelenij-J.Ricncn-E.v.d.'Hcijtr.en-R.Harn-E.Keris
Lcidcr Dctór v. Rijn samcnkoinst 10.45 uur LENS terrein
LINS Ul R.Vreesivijk-M.Mo1]enan-R.Lcntz-T.v.cl.',Ícrve-D.Verschelden-{..Enc}lich-.
ffiiiiEc.r-1,t. Encllich-R. Slats-R. Dckkeq-A. v.lli jn6àarde-J. v. tsal1r,: 6ooien-B. de Vos
Leicler 66rarC Bl-oks .samenkomst 9.15 uur LEI{S terrein
LEN§ 1?2 - GONir 1ï1.

De rvedotrijd be6on'op tij,cl en a1 !;auw bleek dat Gona eon erG 6oec1 elfta.f had.
LENS had hct in rt begin eri-t nnoeiliik maar af. Saurv harl de verdecli6ing onder
leidin6 ven John vc,n KeEter cle aanvalLed,'van Gona in beclwan6. Erik l(eus'
een nieuwe speler,'spcclcle ook crg i;oed.'riI goulv schepte LENS een pa'ar mooie
hansen, maar ze werclen 6estopt.door de goedc lieeper van Gona. Dc 2e helft ging
LENS. er w.eer hard tegena.:n en ir.l-l-es licp uitstekend. De. voorhoede liep wel
vial( in rie buitcnspelvaL vs.n Oono., maar cloor een bci.'t je oefenen kr6en ze hct
wcl- ondcr cle knic 'en ongcvccr in dc .'l0e minuut liep de spits vr.n IEN§, Frans
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C1aus, door op een vborzet van 6én vcn cle actit erhoe despelers. In eerste ínstan-
tie schoot hij te;;en Cc keeper', nr.ar schoot de t erugspringencle be1 vrel in het
doe1, 1-0. De rest van cle vrod.strijd vcrliep vrij rustil;- met hier en d.aar c-en
kans voor Gona en LENS, naar de wedstrijd eindi;;de toch in ccn verC,icnde -overwinnins voor LEI{S 1,.r2. Proficiat !

2.2.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.2-2-2-2-2:Z"-i,|,"-)|,i),-i-.
2liponorr,tuo vooR 1,trx ïíBRKITEMERS v:,-N IIET voETBàLDsDRTJF LENS 2-z-z-z-z-z-z-z-
2- z-z -2- z -z -z- z-z -z-z-z-z- z-z - z- 2- z- z- z-z-z-z- z-z -2-z- z-z-z- z-Z .

Na ca. 5 jaar v:.n'vruóhtbare en onvruchtbare ondorhande lin;en hebb_en ci,c clircc-
ties van het voetbalbedrijf LENS (pauL v.d.Steen) en het hnnrlb.'.1-bedri jf Kwiek
Sport (Marlecn v.ct.Tol) besloten ecn fusie :an te gaan, ,,:.rc]-ke fusi-e oi: 25 febr.jtl. cl.ocr Ce arnbtenaar van de Bgrlelijice Stand werd rcekrachtigd.. Dat vele necle-
vrerkQrs van beidc bedrijven nnet deze fusie vrareh in6enomen bl-eek uit cle over-
weldiSendc be1an6-st e1Iin1:. I,liet a1lecn voor het officiël-e gecleelte doch zeher
ook op de receptie, die bij cleze toch we1 belangrijke step rvercl gegeven. Zij
werdeh overlLden met.fraaic 5eschenlièn van zowel- meclewerkers als bekenden,

' vraaronder veel Rijksambteneren en enkele lankempoyËs.' Zeer opvallend. waren de
6eschenËen van cle mcd.ewerkers va.n zijn ei6en afdelin6, vr:rerover hij aI jaren
de scepter ztïaait (de jon5uns van C1). Bij het overhcnd.igen van cleze geschen-
kenr clie op volgorde var het alfabet werrlen a,:ngebodenr wercl. door ieder een
rijmpje opgeze6d, dat betrekking had op r:. e letter, het geschenk óir het nut
van d.at pJeschcnk. 'iie Ce initiaticfncmer(stèr) rvas, die hicrin Èehidtleld hacl,
konden wij nict achterhalen, nnsr dat het 6es1aa15d rvas bleek uit d.-. vele ver-
zoelten van mensen, dj.e Ce tekst vrn dcze rijripjes vroclen. iïe1 [ieronCer vo16t
da.b het gehelg rijm. iïij spreken tle,wens uit, dat deze fusie net zo izal.;sIai3en
a1s de Cag van bel.rachtiginíl en Cc feestelijkheden en dat hij voor cle.directie
die vruchten zal afwerpen, c1,ic ervan wortlen verwacht. Àl-hoewcL????????????
Er zuLlen volgens ons toch r:reI rvet hal<en cn ogcn b1Íjven

Dc Perso_ne elsvcrcnil-ing.
A, is de aa4d.appel dic,.hcort .bi j lc pralc, eet je teveel. dan vrorclt jc broek tcstr

B, zijn de bloemen 5ezefli6 in huis, zet cr veel Ín je kamer je voelt je vlui: thu:;.
C, is hct Chippie, heerlijk voor Marleen, al-6 zij nÍet 1ust, hrijgt ?auI er ock ee.,
D, is vdn Dubro, vbor een"Blandencle vaatj ma.1r zorU- bij de afr?as, dat Paul niet te

Caurï naar LENS t o e;;a:i
E, is elastiek, dat houclt all-es vast rals het uit jc brock sprlnitt ié Leir,cn in la.st
F, is frituurvetr. riat hoort in een pa.nrbak.c,rn kroketje voor je hcn5erige man-
G, is van Grolsr[et rnerk biqr;. sma:Jrt goed bij (io naaltijcl en geeft veel plezier
H, is de ha6e1slag dic sua:kt op 'k.:.rnp altijd Goed, nj-et teveel ervan nemcn, je weer

hoe dat moct
I, is Internatinnal, het l:Iarl voor Cr: nanr a1s jc vannacht nÍet kan sLapcn, dan Lees

- je cr iets van. -

J, is j enever , door "ïe1en bemind; nae.r ik ken er eent je 'rlÍc rosé fel<Icercler vindt.
K, is de kaesrvoeduaau en 6czon:1,Cc bruÍCegom heeft Liever een kí)-o Cen cen ponC
L, i-s.de luc.if er, onl'ris.bÉ\er in het gezinrvoor koken .of. $rarrnte.ncet d-c ,v]am erin.
M, is mayonaise, dqt.lust i-e(er.e qn, maar rlit Ís speciaal voor de -patat vrrn I'íarl-een
N, is het nootje bij ile borrel en de buis. iïi j komcn ze proeven .in ju1Iie huis.
0, is Oryzarzo l-clclicr op dc dismlaat het gr'.s niet te hooí; sta::.n, tlat is nis.
F, ís trlepecr'Iëlcker in het ètcn, in cle àuich6 mag je het nimrirèr veri;eteh. ,

Q, is de letter,die doet hct ni-et zo [joe'd, daarom 'dit maàf §énomen, 'Iekker zoet
R, is van Royco de soep uit het p:k, clit is de uitkornst voor Marfeentjes 6emak§, is van Sisirde drank voor hcn bei-denrlk hooprdat het zo blijft naar. misschien

komen er r,re1 eens anderè ti5 clcn
,is van theerzo l-ekher vers 6;ezet.Wie krij6t dit rs-nor6ens cp bed?
, zijn de uien,die rnen krn gcbruikenrnarr niet teveel je gaat er van ruihen
, is vl.n Vim in'd'e keueken zo nuCigvvoor pe.nncn en vlocren nooit overbodi6
, is de- rï. c . rol; eebruik hern r.ta.r.r echtrUant zondcr papiert je 6a.'-t het zo slecht.
, is een ]etter d.ie nergend. op slaat, dan. maar eun visje met ccn kleine 6raat

T
U
v
ÏI
x
IJ, is bijna het ej-nde van ilit hele gedoe , naak straks di.t p::-k j e open , andere tyorr.'l.t

jc nisschicn te moe.
. Het is hct voornaamstc vcoral in hetnl.-.;; v cr6et en

va.n het alfabet en het laatste, dat ik hier voor je zc;
oit
l-ot

Z, is het zout, rvat jc no
cten. Het is ook het 6
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Nieuwe Leden.

Bedankt als Iid.

.Craenmehr 15-1-1950 Bur6.patijnlaan 60, den Haag teI. 46.5?.49

.Aerts 8-12-1966 Veeleqr aalka.le 419, den iIaa6 teI. 66.81 .rÍ+ ...Schilperocrt 3-2-1968 -. Meppetraar.e .10f , Cen Hàag te1. 6?.66. 41

. de ';til-de 7-3-1960 Zonneoorrl à0, ,,.en iIaa6

,- 461 J.lï. van R

'l r-.1 zr-f,r-nÉ.

-$fgD.lópen zoncl
is overl-eden.
oedeJ-even 6aat
sterkte toewen

ijn.' i
':..1'.

-,- 11OO E.C.v.d.Berg naar ltelis stokelaan 1p]2, den Haag

PH
DE ZIEKH{DOEG.

PJ{PIIPHPHPITPHFHEÏ
PHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPEI'HPHPCPHFEPHPHPHPIIPHPHP}IP

-Eier eën brrichtje uit Leyeuburl3. rk wilce het Bestuur, spelers van mijn clftaI
en de heer'Juffertran6 alvast d.ank zeggen voor de fruitmanden en d,e vel-e belana-
ste11ln6 rlie. ik tot nu toe ontvahgen heb. Hopcnd over enkeLe weken thuis te k;dun
6ro.FtikUen.ho5maa1sdank.J.Kuypers.,l.'-

aR ontvingen wij beric-ht d.at onze trouw-.. toiolinnener, àn".,f .dora6r,
De heer J.Gordijn ha?.Icle jaren Làn6 de totr vocr ons op. Ons_
uit naar cle nabest;ianden, clie rvij Ín Ceze rnoeili jke dagen alle

sen.
Ook bereikte ons het bericht dat de ei6enaar vRn het si6uennagazi j4
Laan van N.0.:Indië cthr. J.IIulCer net een hartinfarct is-op6enoien iLn
hove" Ook hier is een blijk van roecleleven op zrn plaats. .': '

. ii tvË'hncHTs.
TRÀINER.

op
c+

cle
.iinthonius-

Het Bestuur ceelL mecg, dat vo.Jr hct seizoen -19?6-19?i aId. hcjbfrltrainer is ..ange-
,. t1otk9{ rle heer I'larti4, van vianen. De heer van vianen heeft'rle afgeropen f jaien

ÀDOt 20. 
-uit Heemekerk getrain,J.. Uitera:rd za1 in r1e komende -LE'i{Srevue6 naCer op

deze bdnoe',È n6 wortlen -teru6gekonen. ..: . - .- 
--- -- t

I{ET BESTUUR.

SPONSOR OPENT EEN NIEUïJ IS/iUi.i=-! CENTRUTY".

Zaterclag :tj,nàarí a.s. opent'onzó rrspónsortt (slorthuis Duinzi8t) een nieuw-" 
' -'

Sauna Centrun. Dit centrum zal- gevestigd wor'.'en onler het böwlingccntrirm
rrde Hofstederr aan de van Vre,cenbur chrre6 te Eijswijk. tlet nieuwe c entrum_ -eige4den,:, ..
van lIans en Àad Rooduyn zal als naam krijgen: rrHofzigtr. uÍteraard hoorl er.een
receptie bij. Deze zal dan ook van 5,töt.8 uur nrà. gehouCen worJen óp beven-
genoemd adres. lïij hopen dat Hans en Aac. uet rtHofzígt, nct zöveel suóces zulIen
hebben al-s aet DuinzigÈ.

Nanens do Rerr.akt j-è, i,acl Vórvaart.
De sfeernakers Iryarcn woensclag j.I. ondanks de t,v. uitzeniing toch rvccr aanwezis -

op onze eerste klubavond. i.latuurli jk wercl het ..grootstq 6erleettq _ va.n cleze avoncl ..
beoteed.eaí de t.v. uifzending tr'.C.Den Haa5 .- lïest liam _United. VeIe aanwezige .

zaten heerlijk in een uakkelijke fauteuil'te kijken en tijdens cle ruote en na
afloop kwamcn no5 enkele enthousiasten naar on6 klubgebouw en ver over -twaeLvcn--'r
moesten zii cloor onze tweede barroen FranË §traathof naar huis tv-ord.en 6es.tuurr1.
U merkt wei.; ite'start rvas goëíl.eh -aI wareh ïiel affè toeze66ing'en in. àaden óó6eze.t,
wij zijn ervan overtuigd dat c1e onverïrachtè uiÏzendin5 van Ceze vreCstrijd er 4ede
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verant woordeli jk voor is. Op woensdag 1? maart a.s. za\ er een t.v. uitzendivan.d-e.wedstl:ijd..P,S.V--Eujdik,.Spli..t-plaatsvinrlen;-,Om.iélier..p-eg.:.vhn.d.èze=..t:t;
uitzendj.ng getuige te laten zijn, hebben de sfeermàkers beslóten deze wedstr
in ae !ylf9-r..i!ke kri1q. t? Jgresl ..:t--s-9c.4*.8l-q!q.v9nq-.te e.rse.4i-ssr.en.;,Ne. r.7 maacus wëëi öp"*ió ensdagàïönó,- vóor'Àp"ÍËnaó" à""niet .turnnaË iàààn, r.rrrr.rorra.

::!.^.NBET J.Ï,EI?S LI JST .

n9

ijd
rt.

J
E
P
E
R
.lr.

.L. norst

.G. de Bruin

.J.Duchateau

.lÍ.1,Íagnee ..J.?eters

.II. de Groot

- HION 1

- LENS 2
- Schevenin6en 2
-DELf
- LENS,;5
-GSC2
- Celeritas f
- LENS 7
- Robin liood 2
- LEN§ Conbinati e
- LEIIS Combinatie
- vrï;
- vri j

E.H.Ksuderer
M. N. iScn
A. .{ . v.. d. Hoeven
R. Huisman
T . A. PIug

,ïDS J
LENS .8
LENS 9
HDV .

Rest"vrij

HHIII{HHi{iIHHHHHHHHIiHHHHHHI{IIIIHHHHHHHHHHI{HHHHHIIHH}iH
PROGR].MI!ÍÀ OFSTELLINGEN U]TSL],GEN STÀNDEN sENIonEN

HITHH]]HEHI{IIHHHiIHITI{H Hi{IIHHHI{HHHHHHHHHI{I{HHI]HI{HHHHH

Zondag 14 naart 1976,
14. oo
í 2.00
'1 1 .OO
12.00
11.00
12:00
14. Qo
10. oo
10. 00
10. qP
12 .0O

V1 G1 L1/j/4 ME. Slin8enbers.
Terr Schaapweg, Rijswijk irJ. v. put t en
V1 Gl L1h ,. CJ.lUeÍjer Jr.
vz.cz L1/3 §.Dijkhuizen '

Terr DaàL èn lerEselaan JJ.Visser
v, GZ L1/j , liH.Tangali..
t2 cz LZ/4. . sG.de íoo . .Terr Sav.Löhmàniaan J. Krupe
v2 G2 L2/4 tt.Döuiv ..,i.. .i-_*.

./i Terr Daal en Ber6s eJ.aan ) voor opstelíiígen
B Terr DanI en Bergselaen)zie.ond.er

Sancenkomst.

H_ov 1

LENS 2
LENS f
LENS 4
Vredenburch
LE}IS 6

litr'SCIIRIJVEN:

OPSTEILINGXN

naar LENS
naar LENS
naar LENS
naar LENS

' - IENS 1
._DHCI
- vrij
- Quick J

LEr'rs 5
- Juve4tas J

vrijdr6avond tussen

- LENS 7
- ncDH f
-HVV6
- LENS Comb.

HITHII}ÍHIïHHHITH

o-4
4.-r
2-3
2-0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuf

LENS 1

RVC 4
LENS f
LENS 4
HBS 4
],ENS 6
LENS 8
{.luacl( b
LENS 9
HB§ ,10

Hts 11
LENS 12
],ENS 1f

LENS 5 '11.00 uur klubgebouvr ..
LEiqS 7 9.00 uur klubgebouw-
Voor de thuisvre Cstri j de n { uur vcor cle wedstrijd.
UlTSL,ïGEN.

1-6
4-1

3-o
4-o
o-2

18.45 en

vrij
lg.lo bij

week 8 t/m 14 n^*:rt

Cornbinatie A

. Brouwer -J . Janmaat-C a Hoo6hiems tra

. S chult e-R. Hopp enbr ouwers

. Craenmehr

.Douw al-s scheidsr.e cht er
'lO.OO .uur HtsS ter:rein.

4n
5P
6M
ou

!i-v.Rijn-R.Peters-ir.Ser8mans-c.ieijer-tr'.de vroeghe-M. orthof-H. Rient j es-u. v. Deele!Ï'I.v.d.I,inde-P.0ons-Th.Booms-..}annilf-J.Ruyters_.
Combinatie B 12. O0 uur HBS -t erreln
M.Ma6ne-e-F 'lía$nec-c.Gooscns-c. v. rr. Kl,eij-À.Fieretji. rnori"n-;, Riemen-F. v.Dijk-
J, Ras-1I. Suiker-E. de Bruin-Ii. I(emper-À. v. d. Èerg.

-2-.
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Dc spelers dienen er zclf voor tc zor6en hun
ben, zo niet, Can 5ecn rv:Cstri_jd.
Dit geldt voor allc eIfta11en, àic in de rust
2 t/a 1), Cireltt nà de rust het na.ndje net de
rlit niet íebeurt clen zaL voor cezc cl-fte11eri

'rlooi: ,,',e jongeheren .,lad en lIans ..?ooduyn is aan ilc bar: vci,kr':i,i3b.ur .r-L.t -ic j..r- Ei Í.1t i 3

baiïijzen. ;

1e g:.Í imít i-et..jrï1.j'; 
' 

b:i. j zj.ch tc -hrï-

thce kri j 1;ee c.ani;cbo.1èrr, ,iur: 
'r.;1,,-r

thccpottcrr t;n br,l',crs til-.'ug". r :ul:1.r j:
6ecn theó mcer ivor'.'en i(}ae:'3Li(rt.

EE !,L'I,I:SCHUIïING.

Not nict zo lan6 geleden hecft er 'n.bèsprckin6'plantsi;cvcn 1...;n r.t i.c r--,5r.:lc:'s
van 4 - ! afzonderlijh i.v.m. ;r:icvon bver Je cnrust dc,:: ,:1o o_:stcfl.-lËe:l 'Jer-
corzai.kt cn cloor mutaties. ( vo<.:r cen 11èe1 te wij't,:n ean i^ ;':s611'i;rri-ir;c;! i l,'
El z.i jn af spraken geaaa',.t orn_ die hoognodige rust in deze eif tr.l'1.en Li 'rc:k:::r. j.':-:r
!1!i j hadden ons voor5enomeí daer volledig ecn,neJe tc werl:eir, I{el.+ras ol kr,rrt .6 j.:i:r
6nars vin terechtl!!!! Dc e-fschlijvin6en blijven zecr hoo6 en nu kui,r-en rjà
l;i:Ï:ilillen tlancn gaan plcngcir en cle wcgblijvcrs rvijzeir op hc'l; f ej.t d::t :r: iLe

Irr:},rilfen:le ernstig rlupcren, ni:ar ook det helpt i"een
Voor de6;ene r'Lie vreer b1i jven fschri jven dit: vanaf 'deze rveeic-I:orien al.l-e elÍ,Lil: ^
len weer in de rvei. De paar junioreh di-e $Ir-l-d.e.mel1e,.uerker, :rul:en ian hu;r r,tr::-i,-r-:
aautal lredstrijdcn voor de seniorcn, Cearbii seï:oesd C.at wi j.1-;::en zi-l --n hcv,'.r;L
oolc gcen 6e]-cgenheid meer hebben orn'ho6 Éeer tij:l aan Ce voll-e:r.irlhci.i t-::.r 'r.c

eiftallen te besteC.en, is rle konsekwcntle, 'dat a.Is je afschrijft, de eïii;í.tll cll
inkonrpleet anr, de 6tart vërschi jr.ien. Bi j voorbEat toi degene. t'.ic ge:].u}erlci' zil::.
kora níet bij ons hl-a6ènr mtrer zoek'jc llicht s6e troirwe S?OIITI.Íi.I{KEIS dr.it o.,r eiL
l-ucht claar .rlr.n j c t cl-eurs t el-l-i n;,-; .

J.v.liassern,
EÍNDELI,JIi'ïEER KAJ(í-NIEU;IS.

I{ai l-i'.nge tijd taten r,rij wecr iets van ons hercn. Dit 6ar.t n"I. ovcr :"i: 1-'i:;ó"J:rí-rc
iie ondanks ,Je moeilijkhe.len ioch door 2fl1 6a.r.n. De eerste ronrle za] plaats linlle:i
op ïr-:.J r.;-,;'1! ncart. De anrl.erc r:onJes zijn op 26 mr.hrt èrr.! epril--cri op tlonriór-
dn3 1l e;:ri1 i6 Ce ontlcnoi:ing. ',.:nnc,er U. deze data al-vast tr.i- j hou.Jt ' kuilncr: lve
rckenen op eerr 5rote o!kc't16t (? ) Nadere berichten kun.t U ir de ïor3(.Ilctc -L,E.Íö --
revue verrYachten.. Tot zicns

': - Een herboren I(J.K.Í, "

SURPRfSE V;J'I LENS 1

c

xnRxEs 1B-9- B- 1-26 16-12 I,ENS t heeft vriend en vija4.l vo11e4iG 'rer::',st
Papenclrccht 18-9- ?- 2-25 1a-14 }Íet naal licfst 1-6 ueril de uitrvc,lstrrjd..
Gouila 18-3- ?- 1-23 18-14 te6en HOV Í;evronnen. Daarnce krcren '.1r: fottc:.'-
irleptunus 't 1B-?- ?- 4-21 113-16 daïnso -k:r.npi o ense.spirrties.. cen ilinl:e Ccri:,
HOV 1B-5-1o- 1-20 26'-24 Het was meteen i1.e 6roctsle kcnpèt j-t j-e-cvel'-
i:Jilhelmus 18-4-11- 7-,19 1j..11 vrinnirig door LEIIS in ruirn rlrie j:]ar behà-.j.I,
I{ïCN 18-5- ?- 6-1? 13-14 \lcor eeo zo grote. overrvinnin6l uloeten l'le
Dleu',,r Zwart . 18-5- 6- ?-16 23-2? . terugzakhen nar.r de c'-er'..le' kli.ssc; tcen Lilii§
CoaI 1B-5- 6- ?-16 21-21 , via,"èreí..J-O-zeg,e op Delft ?rÖnoti- ck?.nÍjelr i:::;.ll
L E N S . 18-5- 6- Z-16 ?-1-2? m:.ar in het beslissenrlc cl,uel. te5en TIX-íj tió
DHS 18-2-11-'5-15 20-24 ; boct in Eing, Schieven He vcri.j-e vreeic, tllLt
EBOH 18-5- 5- 8-15 10-21 LB\IS ecn regelmata*ge nerler]ca6 lced. terlen {io;r"ra
Zui jndrecht 184- ?- 8-11 12 -2, ' deze ue ek leck iè overlï:,-nnins cp HOV niot
DHL 18-2- 6-10-10 15-31 minder regelm,nLis: Dcor doelpuilten r':rn liol-
.Janseen, Donrtd Schönhcrr àn itin Keetman kon'LENS net'O-J 6-'r.e.n rustuir, He: "''cr.l
via. llol Janssen (?x) ch Sert BLàns 0-6 ecr HOV de ecr ko rcrLr'len. Xen I{OV, c'l.a i:

notabene in 14 ac ht'cr e chvolièn:'.e r,rctl'stri jclen on6esl::gen tïao 6cbleïell, Janmer
<1at zo weinig LEllSers van cr,czc 5rcriilj.ose overlinni-ng 6etui[:e zi jn gc',veest ' -! oor
de supporters i-s er cchtcr Aoed nj-eurvs ? want LEI{S t heeft nci; Inrar l-lefst 6

. thuisueèïstrijCen op hèt ?rogrflL'lïa sta::n cn no{ 6lechts 2.uitvic'-i6t::;iCcn. Dc:
overÍ5e urtslaEen vraren r'cdeli.jlc Gunsti5,- Zo verloor ZluiindrFcht act !-C t,e.n "
!:,lilheLmus i rverd EBOH-DIIL O-0.; rvon lHS 'ran Blauur Zrvart en l'risi Sici:, bi j Íe:::<ee

' ecn punt. ie velöveren" Veriler': li:rpenrl.r e cht -CC.LL 1-1- en" Nept uirr'.s-'Gou Ca- -1-0. "

LENS ctaat nu "jelijk met ,l-jl:ruvr lr'rart en COi'iL" zondali- Eont ION op .bezoek,' ;-rC.re
or.teressante vredstr!.jCen.Ílijn: DEL--CO,1L; .Blairw. Zl'rart -Zw i j nil,re:}it I )riS:'P..Pcn(lr : cht
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EBOH-}tre1:tunus; .HOV-'lilhelmus en Goudr.-Xerxes.
ilet restcrencle prograr:rma vcor dc ste.artklubs is a1s
L,EllS t huis : Hi cn-ilfauw Zwart- l{erxes-Zvri j ndre cht -DHS

uit: DEL-CO:'.],
DI{L thuis: LENS -CO,,L-DHS -Go uCa.-l{eptunus - -ierxLs -

uÍt B Bl-aulv Zrvr.rt-.HOI,'
ZuijnC.recht thui6r BtsCH-l{ICi{-HCV-Papendrecht

uit: l-.,ENS-n1run Zwart -DHS -IIept unus
EBCH thuis: C0,'.I-HION-Nept unus --:apendre ch t

uit: Slauvr Zvrart-Gou'l.r-'.:ilheknus-Zrvijndrccht
!§ ; thuis : GouCa-Par:eni.recht -,ilhel-rnus-Zrzi jndre cht-

uit: LEI\S-col,i-DI{L-flI0N.
De opstellinÍj was al-s volgt:
Van Ccr Mark-Cc J o ngh-i{us -Fortm.rn-Ilarry Bràn de nburg-Hop-Bn{;lebert -Blan s -Janssen-
Schönherr-Kcctrnan. (Jen Krij6er is r.re6ens een ernsti6e blessure voor r1e rest
van het seizocn uitgesc[akeId).
IENS 2 rvcer op tr,ve c'J-c pleets.

volgt:
en Gouda

vuc l
LENS 2
IrïestlanCia 2
i-o6t..!uiven 2
Velo 2
Rl(deo 2
NaaI 'lvri jk 2
DHi, 3
Dcn lioorn 2
Spoorrvi jk 2
RvÓ 4

1q-)z
14-zo
14-18
'14-15
15-14
15-14
13-12
15-12
15-12
14- 9
14- 9

Door dc 4-1 overwinning op DI{C } heef.t on6 tureede beslo.g we
wcten te ].e88en op de tlveede plaatE. Onze. reservisten heb-
bcn nu nr,l-' slechts éón punt achterstand op leider VUCJ.
ZondaG r:roet LENS in staat vrordcn Eeacht on ook het leag-
geklasseerdle RVC4 ter verslaan. VUC I krijgt het m.i.
moeilijher. Ií l,lnal-dlvijk moet worden aangetreden te5en de
club met C.ia naan. r,ndere vreCstrijden zijn Rl(deo-:lestlandia
Spoonvi- jk 2 - Den lloorn 2 en Postduiven 2 - Velo 2.

. tcn stadhuize Looscluinse'Eoofdstraat 101 . Om

ccns Ín6eze6'cnd in r1e kapel rrOnbevl-ekt Hart van
t . In re staurant l-e Cog d I 0r , l,cy .e6 JJJ voLg,t om

LENS te en Schevcnin cn.

Vi?EDEI'lllUrlCI{ 2 16-2? IIct CcriLe moet in staat zijn zich r,vat ho6er bp de rang-
Vios 2 16-25 lijst te rvcrkcn. Thuis te6Jen Schevenin5en rnoet het mogelijk
TOGB 2 '16-23 zijn om beidc punten in huis te houCen. -ndere wedstrijclcn
HBS , 16-?0 Vios 2- I{}S J; Schiebroelc 2 - \lCS 1i Verburch 2 - TOGB 2
$erburch 2 16-20 VUC 4 - i{i1J. eger sberÉl 2 cn lrrestlancl.ia 2 - Vredenburch 2.

LElrs f 16-14
Schiebrcck 2 16-1?
vuc 4 16-10
vcs f 16- 9
Hitle8ersber5 216- 3 LVERECHTS.

E$SSFFBFEEEEIFFFTEETFFFFFIFFFFFTFFFS$EEE
+,Es+E..lïrE sr,l=.,r ER ^.cHrER Dli 3.f $$EFEFFFE rFEItr'FFEFFTETFFEEEEIT'tr'FFFFFFFFFIII'F
FFFFFI'FFI'FI'TFT'FEFEFFEI'EI'FFFEFEFETFFFI'Í'FÍ'

Verleden lveek is per abuis )iecn prograrama voord'e bardiènst verschenen. Sorry.
Zatcrdal; 1J manrt 1976 's-ochtenrls: Greet 

"n 
io"

I s-mi(1 Li:lj6: Sinon cn Ben- l'inneke en f'rans
p. ondal '14 rnaart '1976 .' s-ocht enl,r'; : Tinus-Paula-M:rja-Rini

' r 6-mi:l 'a66: [i.l.ii--chels-,in van Santen-,'-n v. Ber5lenhcnegourïer
I,levr. v. Doorn-i,Íevr. v. C. St een-Eri-c Landnan-
l,inda-i,{evr . Janmart .
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- -[LdrÍ i]er6rnan en Jos nicntjes op '1f maart a.s. j-n het hurveli jk wil-l-en treclen.

otooo

Dit zaL gel-.eurcn om 2 uur
J uur uror(lt het huvelijk n
Mariatr L)loklan.Jp1ein in Inía

oii
rlo
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hrIf.. zes cen rccci)tic. Dczë duurt tot hal-f B.
- Op 21 maart Peter Hop vrenst t e garn hur.ren met Joke Berkhout . Dit hulreLi jk z-.rl
wo::den voltrold(en op hct l.fr.teringse sta,d-huis }Iein nr. 1 . Ook hic.r is de receptie
van. 5 tot half 7. fn restaure.nt irdc Rusthoekrr, iimbachtsweg te iïateringcn.
- liíi j -1dri en Jos, Pcter en Jol..e al-vast van harte f eliciteren.
- Onze vaote versla6gever hct :f6e1open zonda6l veel t€ koud vond, orn na-ar het
eciste tc 5a.:'.n: kijken. En dan toch noÀ een verslag ucct ta schrÍjven"
- Er een nieul elftal- (+:"eserve) is geforrneerd bij LEI'I§. Zij Sé:í,.n spclen on.,.er
de naam 1e E.C. :ïanbetalers.
- Er no;i' steerls 5ccn oploccing is I'ra.t betreft voorzitter.
.,. Ook de redakticstocl vol5end jaí}'r ,fla..rschi j nl-i jk vacant is?
=-ïli-j voli;en'de l'reek het nog rcstcrcnde loro[rar!'lma publiceren van tlc. rrlcopgro epir van
Ce'ree . Je hlas C., (U weet rvel, d.c afcr.eling van cns tweede).
- LENS I niet de5radecrt cn LEI'rS 2 toch iranpioen rvordt.
- Dc redr.htionele cocd.kcuring Ceze vreelc naer LENS 1 gaat (uiteraard)
- Ook Í.VEI?ECHTS Sauna Centrun llofzigt vcel succes toevrenst.
- De heer J.l(ramps (.sigar cnvrinke Ii er op het t.lmelop].ein) gisteren (woensclag a.n.
in het hule1i jk is 6etrc-iJ,,_n_ ,gg.! 89,i.:!l:y+l Rooi j-en. illpqq-g" onze f el_icit4ties. .:
- U 6cgroet worllt door

", ÀVERECHTS.

=== ps' versla6gevers van juniorcn 4 toonden zich in d9 vofi6e LENSrevue lrel-
wat eig bescheidcn. Na een uitslag van '14-O clurfrlen ze noi3 te schrijven dat ze
noeite haclcl-en de 6oede maar' Icleinc kceper van clc te6cnprrtij te rassercn.
=.= :,irat zou cr toóh met cnze s clelitiesp elers 6ebeurà ,iir-Z Z" ri,àren ineensv ont-
zettend proCuktief. LENS 1 aas.kte zomaíir 6 cloclpunten en LEi'lS 2 no6;eens 4.'
Nol Janssen nara bi j LElilS 1 C.e helf t van ,Je prorluhtie voor zi j n rekening en
hfacht zo ecn rthoecl-truukrr cp zijn nean. De t:r:ler ve,n Nol- Janssèn- U rveet vel-
de eupcr-supportcr van LENS - zr.1 urcl flinl( ítc pé in hebben gchrrl, <1at hij
juist deze wedstrijd wegens zi-okte noest raissen. FC Den Hrall tc6e
United had hi- j ooli aI moetcn l,rten Iopen. !'le yr.)nsen dze 1in6lofie1
beterschap.

n l.,'est Ham

-.s-t91kt9 99

=== POL virldt het zeer voorba.ril,' lcoud na cle hurvel-i jk6vó1tr ekliin6.- tussen Paul en
Iliarleen c.I over vruchtcn te pratcn. Temeer ar.aar nog lang ïiet vastste-o,t of
LENS de-nr', el- Krviek Sport die vruchten zaI nogen pluldren. . .-.
=== Ook POL is zeer ingenonen met de resultaten van ons. Kuisteara onder leiding
van nevrourv Van clcr i{ocll. I'Iet moet toch nogelijk zijn- eeil Cer.gel-Í jk tes.m kI:r.àr
te stomen voor ecn.sukeesvollc cleelname o"an ,fc rlccr .lc KNVD georg-aniseerCe
spe )-re6ellcwis?
=== Dit rvas POt, Goeiendla,t.

Z0 l,li.j,R i'l.T LOSSE OiT,IERIIINGEN {+++++++++++++++++++++++++++++++++

++ Gelukl:ig is j^VDRECHTS ;JEER TIi?UG. Onzc tïaarnenend rer-lnlrteuX heeft er niet
veef v.::n gebaldren. Vorii;e rveeli ïrrnokte hi j hct hef emaal bont. IIi j f ict Jos '

Rieutjes en Adri Ber'3man op '1l februari i.p.v. op 1/ maart t?ouwen, hj-j ver6;a!
de kopy van Ce baddicnst Coor te .geven, zoclat afeelopen zön.Jag Meneer Tinus in
alle staten lvas en bovenCien riet hij het verslc.g van LEIIS B (jun.) ergens Iig-
gen zoclnt dit niet in de LENSrevue krvam. U ziet het rva.t or lian gcbeur.n a1s je -

naar óén rerlalcteug hebt. Dit kan Serïoon zo niet c1oor6;aa-n. ïs^er nu èïht'riienina
ohcler 'clè leden , tlil ïobr rvht eirnv'ul-Iing k:n zor6en? Tel-. ,9 . 85 . 94. ne erat Uvr

aanmeldin5l graag d.e.n. Ve6t bedanlÉt
++ Hceft U het ook 6cmcrkt, trouvrc me.i'nJag.:.vond bczoekers? Dc anders zo runoeri-
5c bestuurskiàrcr is dc lafltstc ivekch zo Ericzclií; stil. Sbne'zie je uaar ecn
of t'uvee bestuurslcdcn. Zouleh "J.'c endcrc de brui errhn hcbben Setievèn of zijn cr
anàcre belangrijhe znkcn r,rs,'rr',cor hun aenveziilheÍd e1dcr6 drinÍlcnd nccliÍ;- is?
Ik zou het niet l'reten. :

++ Onze secrete.ris is een vreeiicndje zick en ziet het gaat ineens veel beter,
LENS 1 wi-nt notabenc mct 6-t v.ln tlOV. Hct trveedc Coet het niet veel ni-nder.



Een 4-1 ovcrvrinnih
J-O. Voor nij ma5
++ llog vier msrnile
het tcch no6 wel?
cn zul-Iön cr vàst
nalr nnosefijke ken

; is ool< niot mi6r. en het vierile klopt zowaar dc hoploper .met
clie Ècctetario rne cr rvegblijven.
n en dan is cr al weer r1e ecrste :';lgemcne IÍc r [e.cl er:ing. U yleet
Dan moet er een níeule Voorzittcr op en a,chter de tlfcl komcn
nog r,rel andere vacatures zijn. Helpt U hct bestÍrur meezoekcí
didatcn. D3.t nlr.alit de zaken rvat 8emakkelijker.

- Graaf ,Íillcm II Vi.-c 2

19?6.

1 v1
De iloge Bomen
Oostcin.Jc 28J r
Het Klein Loo
v2
s chl-rnncl-lvc6
v1. ,v7, '

++ Tocn ik laatst vreer 'ccns zo onbeleofC aan Cc cleur vaí de bestuurskarflel heb -

;;eluisteril hoQrde ik, il.,.t hct bc.stuur voornernenE is' aan dè l- e Ce nvefgo.d,er in6 voor
te stclLen orn hct bestuur wecr uit te brciílen trt 7 of 9 leden. IIe t l:estuur is'
tcrecht ven ncning, r',et dc homnunikatic tussen hner cn de overiSc kcmnissies niet
eL te bcst is en vrÍjctt dit o.n. nrn d.e overbel-aste maandai;avonden wa:rop het
bestuur met zovecl problenen cn :lringencl.c zahen vrorrr.t 6ckonfrbntcerCo ,Jat er
nerendcels 6een tijd ovelblijft on het zo hcoi; noodzahclijko kontaht rnet de kom-
missies te'onr'-erhotrdén. U kunt nu alvast Urï íjedachtcn over dit onderi,exp laten
t',(.c.rl.
í+ tt krn het noi nict Gcl-ovcn, 6-'1 en drt zondcr J.an.

NOG EEN OPI.IERKING ER:''CHTEREIN ( mar.r dit kcer niet van SIK)
ï++i;++++++++-,+++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

-- Gewelrlig- zorn huisjc ríet \'acl- ;1:.o, rvaarin cnze troule kaart j esïcrkoper cn-
ma.nusje van a1]es, Orne l{ico, zetelt. Vcel betèr ds.n zorn houten 6eta.I..D.ank zij
de inopanninssn -va.n enkcl-e, LENSers kvran di! rlcoole.huis je -op-hct ve14. te staan'.
zcnclcr aI te.-veèl kobten. Onze buicn waren er jaloers' op toen zc het zagen. , ,

Slijkbaar 'is dit glazen geval bij.zonder a:.ntrckkelijk 'roor ruitentiklersr mflar
.lat deue ook cn,fcr dè LEllSlcden rncc'tcn norclen gezocht is wel heel drcecig. Een
bect je meei respect voor.. onzG.I{rlicnloilotie ne5 ze}rer, ook v--.n onze jonge Leder-*-, -

r.rorilcn verl'lacht.
KOMT -U ZONDJ.G OOK N.^.;R LENS ,1 IEGEN HION.

lro amma Junioren
Zond: nearl 1976,

JJJJJJJJJ 'JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ ,: -' :'
ttttt v,.N HET JUNrc:iENFiioi\r it$t$,T,I,I,TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ..TJJ,T.
J J$$J.r.r.r.r.r.r.iJJ J JJJJ JJJJ JJJJ JJJ$J JiJ

1

1J. O0 uur LENS f
Zit ertlc;l 1J maari

15.00
15.OO
14.45
15.00
15. OO

14.)o
15. O0
13.10

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

1r.19
11'.10
11.ro
'12.OO',

uur
uur
uur
uur

LENS 1

Na rldvri jk 2-
DevJo 2
VUC 5
LENS 6,
Oran j e Blaur.r
LENS B

LENS 9 .

LEtis 10
Quick 11 :
LE}IS 1 2
LDNS 1J i

ií.:D o

I s-Gravenzan{e
LE}iIS 2
LE}TS 4
LENS 5
RVC 6
- LENS 7
Quich /
Loosduinen I
vrij.,
LE}TS " .1 1

Bi j svri ji< 12
Vrcrlcn1-.urch'15
LENS 14

Vocrburg

'cle Sav.Lohnanlatn
, v1

.rilbardastraat

ren bij clhr , JC . Iiop , Dr. v ,l'{ooklaen Jl? r .Rusv.,iik
00 en t8.45 uur (uitsluitenC j.n dringende

-':I'SCIIRIJVINGEN_.........__.....
Schriftelijk minstens 10 L1,a

Tel-efonisch vri j clai;avond tussen 1B .
i;cvi.llen ) voor
À-kl:.ssres bij dhr. ll.Beclcer tel. 55.94,?7 (LENS '1 t/n 5)
ts- en C-lrlasse"s lriij dhr. !,ï. Kouvucnhoven lel. 29.19.91 (LmlS 6 t/n l4)
In nooCtjcv:r1l-en kunÉen clc junioru i no6 op zaterdegochtend. tussen 'tO.J0
uur.efbel.len bij clhr. J,C.Hop, LcL. 94.41 .59'

5c-n t evo

-o-

.00



I.tr'I(EUR] I{GDN .

De junioren moeten bij slechte lrc er s oms tc.ndí61he den steeds de c flÈeurincsl-i j st en
rnaCplegen. Tel-cfonische infornetics hiorovcr. vor,.len niet verstrekt.
I'IIET 011(0IIIIRS. ile6cnÉ niet ,opkomcn e.fgel-open weekeinC kii.jgen.dc volgende spelers
2 c:it::a r'eserve bcurtcn: l,I.'ïi1mcr /- I{.P1an\ení
tsij herha.lin; volgt uitsltritin5 van deelnemin( ailn de kornpet it i evredstri j den, In
dat gevel blijft dc verplichtrng tot betalin6 v,-.4 de hontributie tot het eind
van hct seizoeni (]o juni) 1r-ehandhmfc1,.
'r'.le6ens herhaald niot opkonen vor:1en àe-. vol6end,e spelers dit. sei-zoen ni-et neer
opii'est el-(l r L.v.iindel. - E.Kaudercr.
,Or--STELLINGEN

IENS A1 r.fs l:eken.L sanenkomst 14.00 uur Lens terrein Leicr.cr c'lhr. H.Zoet

LENS i',2 J. -,1t en:-J. Àpperl-oo-G. Xfoks -J. v. Gast eI-R. ÍIo fman-J. Lausb erg-R. v. LuxemburG
R.I(ops-i..I,lulder-D. cr.e i{iet-J. Tettero-C.Schenkels
Sanenkornst í4.00 uur LEI\S terroin LeiC:ii dhr. ii.Keetman.

LEIIS .[J als bekend Leicler t1hr. E.F1urnrlnË '

LENS /i4 aLs behend mct P. Hoppenbrourrycrs-
Semenlcomst 11.3O tur LEi:lS teÍ:'ein Leidei dhr. ts.Osse

LENS A5 R.v.Leed.en-R.u..J.'.8oog",".",I-H.lïub.bàn-P.Du1l-aart-R.Zetz-F. j'-lbfas.ri.Gor,fijn
N. Gro enervegen-R-Leij n-E. v. Luxen}ur;. R. v. Domburg-R.Guit
§amenkomst 1J.45 uur LENS terrcin LE'iCer C,hr. /r.Blok
LENS 6 ií. Heynen-F. Bauman-H. du Chnt inier -P. Vallce nburg-À.0v er';auu-O. Huis -P. telicvel<i
ÍIFIEít zen-R. N oorcieloos-Th.v. Luxe nburE-R. v. !oon-ii.'r:i. de Jong
Lcid.cr t1hr. I{ofnigcl - l

LÉNS 7 J.Riemen-@.Í-.!eok-Ri'r,iesscl-s-1'rl.ter Laar e -L). Broc hard-R. Ver st eeg-R.Wi jn5aar den
tï. Valentin-M. v. Daggum-/.. v. c1. V-.Ik-R. Don-ïÍ. Houtman
Samènkomst 11.1O uv LENS tcrr.)in Lei:ler dhr. I'lculenan

LENS 8 C.r'.Rijh-R.Rasphcrst-F.l1os-R.Duindem-H.Erkcfens-J.v.KIecf-R.v.Viersen-
ElEffienbroutrcrs-T.I{in6-Th. ïioo6cveen-S.l(rancr ':;'- '" '- -':-; l-l
RES. H.Planken Leiíler ilhr. T.B.rr..n .

LENS 9 F. Verr;::rcnds e- J.v.Rijzcn-T.v.d.To1-R.A1bl-nsrII.Zonnevel-d-S.Teuniosen=-
.lr.Rcvcrs=!'{.LuI(asEen-J.Erc.nkcn-J.Vo5e1-T.?1u5ge-J.Buis
Lci<ler Chr. F. Ce i(lcijn
l,Ells 10 vrij -J. Vo5el-I. Ptug;t-' en J.Buis zie LENS'9 ., , .

LENS 11-12-1J-14 afs behcnd. Lcirlers a1d beken(I.
LENS 1

LENS 1

LENS 1

1 sanenlronnst 12.15 rrut LENS terl'ein
J RES. I,l.'rïilner
4 sauunkonst 11.00 uur

BUlTENL.: NDSE I?I)I ZE}I.

oe,ícf de Juko clc clcelncmcrs in de 5c1e6cnhei.c1 heeft gestelC. gebruik te noken
eon 5espreide beta,ling, zi jn er toch rveer, 'Jic aan, onze he-r:'h4+1e1e' bproep

n 3ch+or hebbcn 6e5even. Dccr niddel vin een getekend strookje hebbcn zii
ter te kenncn 6egeven v:'.n clezc bc t alingsr egeling grbruih te wil-I.en maken..
of te naakt schultl; D,us .r,ri]- .,lcíiene, dic de 2e termi jn of erge4 noÉi nièts
ben Éetaald, clit ri.s. z'atcr,.ll[ i.n orde pJ:rken. Zij, ,-lie v:rn plan ziin 'c]e

e1e reisson ineens te bctal-en tloeten dit ooh zaterdes doen. .Ook lvij hcbben
anciëfe vcrplichtingen ae.ngeiaan r:net Euro-Sportring cn moetcn op tiid de
mijnen bctrlen. Onze penningneeo.te{ wil deze bedragep 6a..rne voorJschitenr maar
ze rvel op kortc ternrijn vrn de'd.eel-neraers t erughebben. .Ïiist U d:.t net dit

sobjekt ecn becLr:.1; gbnoci'l is vs.n I '12.000r==. i3czcr6 d,:lr.om Un' pennin;'-
stet en Juko-sekretaris gecn hcofrlËrckgns en extra rverk en beta..l- cheel
4ens afspre.ak. ,íi. s. zaterclaC kunt U Uw 5e1tl krvi j't v:rnaf 'l J. O0 uur in h?t klub-

op airbnumue r 116?11our,U bij clhr J,C.Hop. ijctac.lt U liever per 6iro? Dat kan
.v. dc ï,enn j-ngire e 6t cr Leni[ en Snel. Het rcisSel<1 be(traaSt voor §leesvrijk-
stcin f120r++ en voor Hessen i117 15O.
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Tevens dclen wij u mece, d.-rt cle cleelneoers vocr s le eslri jk-l{ols t ein op 1 april-
clc gehele reissoln beteal-rr. moeten hebben. Nog een belen5rijk punt iè .het .- .'
GlEl'ISDOKUI4ENT .
Elkc dcefnencr is vcrpl._icht in hct bezj-t te zijn van' een g...'er dlsc toeristenkad.:rtof ecn geldis of nict lan5er dan ) iaar verlopen pa.spocrtlGii6er je niet in hctbezÍt bent van 66n dezer pzri:iercn iÀ het ,"_"t . ai t- tl j dig jn orde'te naken. DéBenedie niet in het bezit is v:in clezè vereiste ;ila.pieren' woràt uesl:-st niet in. de bu6
toè elat en . Dit om te voqrllcmen det de leiCers aan dc Crens voor onnodige
rno cili j l<he.len korncn te staan.
TR-,IIIING NIET GESELU(TEERDE I en C JUNIOREN.

Bauman is hernas niet rncer in cr.e gelegcnheid om de leiding van dàze trainingte verzor6en. Joop l'ïculcnan is bereic 6evonclen oxn zijn t.rak over.te nemqn.
bedankt en Joop succes! !

UITSL."GEI\ 6. ? en B naer& 1976.

Ton
no3
Ton

III,ISH ,1

lïestlandia J
IEI{S f
],EI,IS 4
],EI'IS 5
LENS 6

Yip" 5
LENS 8'
vcs 6
GDIL /
PUPIÏ,LEN

- ],ENS 1

- LENS 2.-
- Lyra J
-tsTC1
- R;iS 2
-vuc7
- LENS 7
-'cD,l 6
- rElÍs 9
- LENS 10'

1-3
\J- O

1-l
z-n
1-3
o-1
1-1
z-u
3-o
7-o

1-o
o-0
4-1
0-ö
n-i

1 .1-
)-1
,l -.o
2-1
1-1

( vr. schàp . )

Westlandia
LENS 12
Èpoorl+ JIí. o
Rijswijk 17

UELr-Ell ' - .

LENS 11
Ve1o.14
TENS 1f
IENS '14

- t/eIó 1

i-LENS2
- !Èl\D ,

],ENS . 1

TENS.2
RVC f
LENS 4
GDIL 1

ZaterdaR 11 maart 19?6,

- llestlnn:lia
-RVC2- --i.^ -- ]Ji.!r\:§ ,
-RVC4
_ LEr,rs 5

IENS 1

S chevenin6;en
Gona 5'

1 1-3
o-o

PËOGR,",I,IM]I PUP]TTEN EN 
.i"/ËLi-,EN.

ffi
12:3O
12.30
11.00
12.3O
12.00

LENS '1 ,

L,Er'ls 2
GDCPIi 1

INNS 4
Adelaars

1ïe Ipen
Zaterdag 1l uaart 19?6,
11.]O uur LENS 1,
10.00 uur RVC 2
11. JO uur LENS ,
Zonda 14 naart 19?6 .
4) 5 uur LENS MINI - Ooievr.ars MIIII
;IFSCHRIJVINGEN:
ÈcnraÍ teJ.a

v1 ' .--:'.- ..

y2 ,'
uctIenourI
II7.

Guntcrsteinwec hock Loevesteinl-gan

V1
Schar.pwe5
v2

v1

uur
uur
uur
uur
uur

-GDS1
- Dl.]nO 2
- LEI\S 

'- Ri j svri jli j
'l - LEI\iS 5

-vcs1
- LEN§ 2
- IJI{T 2

ik minstens 10 da1;cn tevoren .bij 'dhÍ.JC. Hop, Dr. v.'l{ookLsan J17 , Rijswijk
TeLefonisch vri jCa5avcnd tussen 18 .oO en 18.-4! uur ( uit's.r-'uit enC in drin6enrie ge-
vallen) bij clhr. 'L.I(cnin6 tet, J9.17.42
rn noodgcvill-en kunnen de pupiJ-leri cn ,,frel-pen nos op zat or.Ja5oc ht end afbelren.
TeI. 66.1J.14 kl-ub8eb.ouw vraGen nar.r ilhr. L.l(onin5 .' ..

ÀFKEURINGEN: Bi j slechte v,e er sons tand.i5h e den ZIE 'I:FKEURINGSLIJST. Voor cle thuis-
wet',strijcen rnoet juniorenlj.jot lvorclen 5eri,-adpreegd. Zijn rle rvecstrijden san
lENs 9r 1z erL 13 goed.gelíeurd; dan i;aan cok de.pupill-en en urel?en wcdstriiclen o!
ons veld docr. uitsluitend-voor'rl.e'uitv;edstrijden mag telefonisch rvor.Jen 6eïn-formecrd of hun lyeclstr.ijdcn. Coori;-aan cn -we1 zat ercla6o cht end tel_. 66.11.j4

a



OPSTELLINGEII.

IENS P1 M.v.d.l,nns-E.Valentin-ï.rle Jcn3-R.Groen-il.v.C.Hoek-lï.Colpa-J.0Cenkirchen
n .l{eonskerk-B . Eykelhc f-L . v . llj. j i1-? .Iranlc
Samcnlior:rst 12.00 uur' ï,ESIS tcrrein Leider Hans Zoun ' .. r -- -

LEIIS Í'2 I.Ka.ffa-E.Perreijn-R.i1e i(roon-IJ. iIc:uvre1in5-il. iirnis - V. Veenne.n-P. v.l.laren-
Elïlllii 

" 
hem-x. v. cl.I1o f f -3. Jo clhouurór -U'.l3er11nans-C .l{o e f nagel

Samenkonst.i2.OO uur LENS ter:'ein Lt:Íler iule.rtin Iieuvcr

Lillq _!1 H.Diemel-E.Djojooetomo-14.§chob]:e-i'i.de .'ti-nt er-l'I. v. d.. !o o6aard-ir .lvía.as -
jI.tr'r;rnken-E.v. Zi j J--0. Drí ö6s^en- iï.v.i4elzen-J.i(asseà-M.ilon-M.v.cl.i;ia.If en
S:menkomst 10.1! uur LEI\'S terrcj.n Leidcr Fr:ns Disselclorp

tEl{S + R. Mat t ens-i',. 'r. Gorf-,-l,i,1)oct -R.3o ebnr ta-R. Korvin,;-R. BIi ekendaal-H. v.Ileeurvfk
ilTilEn.rr.Santen-i,I.I(orvini;-.1.':ottt-i?.Verbcom-E..í-ssenberl.,'
Sanenkonst 12.00 uur LEItrS temcin LciCer Jan veLn Gastcl
LENS P5 ïI.v.Veen-i,.v.Blittersr.rijk-R.',,lennee-ll.v.,Hourlt-E. j.a6er-R.v.d.\Ierve-
ffi eril-ti. Siircksen-E. Hàf f ner-L. v. s chelt ini;a-n. v. d. Zi j -ien
RES. -.lioks-R. Huisman ' i
Eïtcnkomst 1'1 .15 uur LENS tcr:rein Lcitler Kees Schenhels 

.

-..LEllS;.';l't M. Saarl-oos-lui. v. Ve Ize n-E.l:i:rrmenhov en-M. ientze-l'1. Zlalber,"t-À. Kuiper-
Elf iiZil-aan-.!. flulsher-P. Gerun6an-J.l,Jassgrmrn-E. noqs-/r. T jin-.:,s i oe ( 2x)
Samenkomst 1 '1 . OO uur l,EI,lS t errein L;ider Ton t s-Gravencli jk
LENS 'l'I2 G. Verhaar-E. Coret-R, v..:1.. il,*'o6e.:rdt -J. v. i(est er-rl.l{am-L. v. Leeurven-J. v. d

§!TE$Ï-,f .lieueri-F. Claus -E.Iieus -iI. cle Ha.a.s-Àl.Iioeleroij-R.v.d.I'leiiclcn
Samcnkcnst 9. 15 uur LEI,IS terrei.n Leii'l.er Pctcr van ?i jn
tEl\ts'ïJJ (voor z:rterrlra 1J ma:rrt) I"l.l'lo1Leman-T.v.rl.iïerte-R.Dekker-Il.de VoÀ:
llÏE nï7( z") -.r .ïSat1Efooien( 2x) -Ir. vrecswi jk( 2x ) -.ii. r'rankcn( 2x) -4. stats ( zx) -!. Àert s
Sa;renkomst '11 .00 uur LEIIS terrein Leir'l.er Górard Bloks

LENS I'IINI -welpen ( voo
E. Endl-ich-R. Vreeswi jli
peroort-;'i. Franken( 2x) -À. T j 1n-:'.s j oc( 2x)
Samenkomst 12.15 uur LEI{S tcrrerr: LeiCer G6rarrl Bloks

1i. S. ZOI,I-D.'.G LEIIS-MINMET;;L (.^::nvanS 12.45 uu:' voorleC.strijd LENS-}II0N)

Om aen het verzock vnn vel-e LENSers en in het bijzinCer van I)OL te volc1oen,
besteden wijznu wo.t mecr r.,^.ndacht aen onze mini-vo etiraller s.
Gae.rne maken wij b elan;.s+- e llcr,Cen croi attent, Cat a.s. zonda6 tueilerom een voor-
wcclstri jd j r,l 6espeelrl r.rorrit dcc:: Ce lcleinete gcneratie ( 6-8 iae.r) . Volgens POL

hebben te r'íeiniii leden de 1e mini -vo e tbalvredstri i d gezien, naar na de prineur op
zonlaS 22 februari zijn reccls rr.rCi6 wat a:,nmefilingen binnen gekomen en kunnen wij ,

nu reeds cen volIer1i-g mÍni-clft"l op het becntje brengenr
Da.:rora garn vri j dit Àukses herhr.Ien en nodigen all-e outlers met hun 6-8 jari6e
zoon uit a.s. zond.r.6 kcnnis tc korrren neken met.het mini-vo ct bal.l,locht en U en Uvr

zoon nr af l-oop ook interesse heb';en vocr <l.it rnini-voetbal, da.n ziin 3.ÍInnef dings-

r zontlr..q 14 meart) I,l. Encllich-D. Vers chelCcn-,I. v . ir,li. j ngaar den
( 2i)lEj_cnt z ( 2x) -R. sl-ats ( 2x) -.r. v. B:tlecooien( 2x) -T. Schil-

formuLieron verkrij g
te6en cie Ooicvaars.
Ce toepasselijke nx.'l
Een kl-eine tip voor
Icomen, dan lvel 6:.r.rn
gcleerd, dat clc zc rli

ba
Ji

m

hc
e
ni

ar. Dc niiri-víedstr:i jd vinclt plaats op het hoofdvcLd en wel
j hebLen speciaal Ceze vcrenil5ing uitp;cnodi5d, vantre6e
bi j rnini ' s .
t ,}estrtur: tlocht d-i- t mini voetbal l'IerkeLi jk van de 6;ront1
6rotere kle ctll-ok:rlen , rvrnt dc prakti jli hecft nu retlds
rs zcol' ?rofessioneel zijn in.;esteld, iedere mini 1:ren5t

n.1-. zijn eigen verzori;ster nce in rlc kleeikamer.
Tcr nadere informatie cr.elen vri j u no1; meC.e, dat onze mini(s ieCere 1ïoensdag-
micl<1a6 bczii; zijn met rle voetbllsport, cchter Can niet in de vorm v;'.n lvcdstrijden
ní:ar meer op speelse vlijzc henliis laten mi'.lEcn net het vcetbal-. Ook bÍj slecht
weer zijn zij op wo ensr1a5mid.,h6 van harte yJelkom in ons klub6el:ouw. Zo hopcn rvij
.f,rrt PO! ( i.e LENS rcvue speurrl.er) tevreclen ie . ovcri8ens 1)0L, de uitslag
EKrl.VV 12- LENS 11 noet zj-jn 1-4, in1:Itl:.ts van 'l-41. Ook rle beste typiste laat
wel eens een steek vallen. Ook dit problecm is d:n opgelost.
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IENS B - SVI{ 2.
Eindeli jk het:ft LEI.IS I ,,leer cens 2 punten flan zi jn totaal- toeqèvoe6d, .Jocr SVI{2
in een aantreldrelijhe vredstrijd te versl-aan. LENS feek de strij,d .te moc,ten
aanvanten met ecn zl'lae.r gehnnr).icapt e1f ta1;" wat deels cen lj-cvol-6 vrns v.rn een
aq.ntal afschrijvín5en en lopenr'lc schorsin6en. Dcor de b cr eidwillighci rl van een
J-tn] spelers, jcn5ens bol'.r.nkt, kon LEIIS dan toch met een volledig elftaI aan-
treden. De 1st'c hcJ-ft 6af ecn sterker LENS te zien. Le6id kansen lvcrJen er-
6eschapen, ochtcr íje'cn crven r:'cr bcnul , totllat tb ninuten voor hct rus'tsi3na:.I
Robert in knnsrijke positie '.1e ba1 inecns achter'een íerboulyerecrde,sVli doelrran
Iïi6t .te deponeron. Een cLcc11:unt r,'rr.:..r ecn gooAe LENS alnvo-l- aan voornf was
[.]egaa.n. De z'le. helft i;af een .eh jkopgi:..nC€ $Íedst]ijd.te zien. met voor bei.lc ]i
ploe3on vrissefende lt:trsen. Vrcuwc Ecrtuna was LEI{S gunstifi Ge,zind, want panl en
1at bchoeCde LEIIS voor de iclijkmàker. fien rainutÈn in dc 2(1e hefft vuist LEI,IS
rlan einclelijk het stu16e SVii o2 ruiuere afÉt3nd tc zettèn. Uit eeà schitterenrle
Genomen vrijc tre.p schoct '.louter r:.r.k. I{: clit 2..lc d.oclpuni nan LH,trS CC.s tcrug
en prcbecrde de 2-0 vorrspronS te c onsol- j.cleren , ma.rr moest de'soncl.anks toch
toezien dnt SVH in zeer l;ort.e .tijd lan5szij kr+an. Eón der SVH rloeLpuntgn lverd.
in rr,uidclijke bu:t cnsp eJ-posit:i.e 5escoor.d.. On;lanks Ceze tegenslag bleef IENSrrvoetblllenr;, wat J minuten vóor tijd lrerd bel-oonci. Een in<lirecte vrije, trap
van LEI{S rverC door een SVH sireler rnet de han c1. uit hct tloel- 6es1a6en, vraaïnn de
sc.heidsrechter on.ler veel prctestt van SVH zijdc LENS terecht een str.afàchop
toekende.Ola.f rnaakte geen fout en vclde hiernede het vonnis over SVII.
ll-.rnet a.L een verd.iende, doch zvraar bevochten 3-2 overwinnini; voor LU{S B.

Ton naurran
. Leicler r,Èr,rs 8.
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Zoals vorige week af vluchtiS aang
de Paasdtive.'De data ziln due vri

' witte donclerda6 '1, alriI. Vanlvege
zaakt om voor het eer8t sind6 Jare
!O cent per Persoonr dit wi} zeg6e

Í 4r== bedraagt; we hoPen dat dit
te doen.' !ïe starten tussen helf ne

I a-ocht ends:
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. ri. v. d.verde worat vonàeiÀirÀit-É[Ö r aei uaàs téi, - 
6.ó;oó'25- iet 20/1/26

.tï.Elzerman wordt steurendaal f4r dàn llaag 9ëT 15/l/?é
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Zonda 2't qaart 1976;

Cor Hoonenbrouwer - T.de Kok;
è"u"i'-'siqpn-Jb.s : ' i
ir;;; - lle-n. '"t lte.rr. v.d.goËk
il;; . ,','i. ,. l.re"nh"ene gèirwen - Àn v' santen
Mevr'. v. Doo.rn --l'íevr.v.d,§teen :-Eric '.

iÀ"àr.o -".iina. -,.Hr.Bom - Frans van Éiik

1k.OO
11 .oo
10..1o
12.00
'12.0O
12. 00
1O; OO

10. oo
10. o0
12. oo
1a.00
1o.1o
1',o.3o.

uur.ï,ENS 1 _DHS 1

uur LENS Z ._ yt0 , ..,

uur VIOS 2 - LENS ,
uur'Tonegido 2 - LENS 4
.uur LENS 5 '. - OSC 2
uur PostduÍven !-LENS 6

uur Flamin8ors I-LENS ?--*^ Euur Hl-J 6vn-JK O -L!t\È
uur LBfrs 9- - varkeniers 4
uur vcs 8 - l,El'ls 10
uur I,ENS 11 - Rijswijk 8
UUf WÍ,K 6 ' I:ENS 12
urir Quick iJ - LENS 1f

\t1 G1 trt/4
v1 G1 L1h
Terr 'DedenevaartweB
Terr Rodelaa4tVoorbur6
v? G2 L1/3
Terr MadesteYnr Lrsd.
Terr Schaapwegt Rwk.
Eerr Schaapwegt Rwk.
v2 c2 í1h
Terr Dedemsvaartweg
v, G2 L2/4
Íerr Zuirlerpark 2e 6ed.
Terr Sav. Ï,ohnanlaan 

.

CT. vd.I{eíveI
AÍ.I{oornweg
KC, Schimrnel-
CJ. Draat

. !J . Martin
riJ . Uitèrdijk
ClÍ. Bos

. §P^. v .:Uden

. BÀ. Bo edhoè
PCH.!Ïest erberS
C eBeukers
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STIMENKOMST. . ".

LENS 4 11.00 uur klubgebouw
LENS 6 11.00 uur klubgebour,r
LENS 7 9.OO uur klubgebouw
LENS 1J 9.JO uuf ltlubgebourv
Voor tle thuÍswedstri j den * uuí
UITSLT'.GEN.

LEÏ{S 1

RVC 4
],ENS ]
LENS 4
HBS 4
LENS 6

Quick 6

i.FSCHRTJVEN:

GEEN ZT.JI],VOETBJ|L ! ! ! ! !

oPSTELLINGEN.

met de volgende
Janmaa.t - B.Oss e
Schulte
. v. rl.. Lif de
.Voorduin - E. de

tENs 8 !.Öo uur klub6ebouw
I,ENS 10 11.00 uur klubgebouvr
LENS 12 9.JO uur klubgebouw

be6in van cr.e wedstri j d

- Hion 2-1
- LENS 2 1-1
- schevenin6en 2 afgek.
- DIIJJ 5 algeK.
- LENS 5 O-0 :

- GSC 2 afBek.
- LENS 7 -2-1

vrijrlagavond tussen 18.4! en 19.3O bij J.v.i',lassem tel.. 68.65,11

voor het

LENS 8
]..,ENS 9
LENS 10

L CeLeritàs 'i : 
af6ek.

- Robin Hcod 2 af6ek.
-11-12-1, vrij .

Zoals
in LEN
in LEN
in LEN
in LEN

bekend
s 4 J.
s5P.
s10 lY

S 11 R

aa.nvullingen

..;

3rÍin
.ATTENTIE HEREN door blessurejb en ziekte ish et nu aï,:ïekend det -à€ mee F .t-e- ....-.-,-

basi é -opst ellingen uit maar 12 man b e s taan. A.U.B. s§ii*]JF NrEr i,Í' doet U het
toch dan beiekend dat ínkomplété teams. Er'is Í:èqn aP,nvu

-=-..-**-!-*

Ilingl ! ! l-!.

WEDEROM \IINST VOOR

LENS 19t6t, 6-

HIOII '- i. ',.r :19

?"J§' 21j28 'di

Rot t erCglnse

die ' het"

.+'.:r'

2:.

;ltr

j

XERXES'- --lr:,-g'-'tj-' 2-26 1à-\, ons eeiste'1ié-eft;het sterïe.
Pa?endrecht 19-9:.8- 2-26 11-15 H,ÏON verslagen. Het vras 8ee4
Göuda.'.'-'-' 19-9- 7- 1-25 19-14 wedstriidr xíaar dat vjordt het
Nep tunus 19-?- 8- 4-22 19-1? heer Marc Slingenberg de t',ré.ds

fl0v 19-5-11- 1-"1 27-?5 Deze siheidsrechter drukt heI
Wilhelnus 19-4-12- 3-2O 14-12 .stempel oB hèt' gebeurén.:Deso
Dlauw Zwart 19-6- 6- 7 _:1 &- 25-4". ,.I-ENS met,een'voórspióng -van 2

e twee. do'eIpunten lverdeh..6

6 ri. kwam van de voe
an' rle urediÍ
t vànl Bert

+!
Btr-a trsr

COI.L 19 7,- 17 .,21 211 J7 Éte ninuut v
1?',::" 

^u,
1

DIiS
EBOI{-.: :, 6- 8-16 1'1-22 regelde HION -Cefensie doorboorde. llim I(ee.t,

Zwijndrecht 19-3- ?- 9-11 11-2, uan zeLf zorgde voor nurnttrer tvree. Iía ust
DHT, 19-2- ?-10-11 15-11 5ef HIoN zich no8 niet gewonnen' De dru.]r.

op het LENS c1oel was soms erg 6ropt. In de vij ftiende minuut leidale dat to!..
een t egentrefferi Tegen de verwachting in" slaa5de IIION er daarna niqt 'i n het .-

cÉaoti
ief .Égo
sch'kar

r l9,i
dsóq.:
ien.' LEN,S, kre

doQT h"t
eg

IT erkvraardige gedríE
, we er kdnse!', Del :stfi Jtr biè.f e"ht", "unz,et

.1À-2'19:':5 -.12- 5-16 )t1--)4 eeII dro6è knalde doör' {ïím ite étman orit-

' offgn6
aktep , idr

Tien ninute4
een stríÍ E*Chop. lo e glelvep

v9.or tlj q kre
en-;

.è.8
D l-

lIIoNt
nI

rvàd'de scheidsfec ht er

binnen. LENSi,rirk h-Íprdo ór9P 4 r

nd
naest. De twee ! Unt en vlaren
e.plaats. De ovórigè ui!s1agen

waren a1i5 ,vóigt,: Gou(1a-ríé5xeè
DHS -Papendqg-9..ht . L:it- | .''rao

Ve
EBONeptunus en Blauw Zurart-.

of verbazÍ
,,:eé'l-ut<tià

,.9b .achtst
DI{L-Coal O

1-,1ii ËOV ivi
S de6ti j al6

4g van vrie enr vL d.nd ze.lfs

t
l- 0 -9; Blauvr Zwart -Zvrii nclrecht 2- 1..i

us. i.J-he:Lmus 1-1. Zonda.g komt )rr§H:NEPtun
op bezoelc., -De.,,uitr'4ed sf,i* j il, vrist LEN tje winnen. i)apendrecht Saat naar-
Gouda en,.[e?Íes naar "EOV.i rder: rvijdrecht-HI0N; CO/rt i'rilhclcus; UiL-ri

,,'-È
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IELEURSTELLEND GELIJKSPEL VOOR LENS, 2.

VUC I 16-25 Op sportpark ltPrinsèE lrene'r kvrdm het tweede niet verdex
LENS 2 15-21 dàn èen i e leuis t el-lende itd.rawtr tegen RVC 4 uitslag 1-1.
Westlandia 2 15-18 Toch 3-i jkt het erep.flat de race ou het kamploenschap
Postd.uÍven 2 1r-16 zaL 6aan tussen VUC J en !ENS. 2, VIJC l won met mceite
RKdeo 2 16-16 in en van Naaldvrijk 2 O-1.:'LENS 2 staat nu 2 ?unten ach-
VELO 2 16-x5 ter. foch'hebben de manne["van treider Zoet; no5 alles in
Naaldwijk 2 14-12 ' ei§eii'hand. Zondag à.s; komt n.1. VUC I op bezoek aan'
DHC a É-12 vaí5 l1LOO'uur u"id t. Het hoeft ui'teraatd Seen betoo6,
Den Hoorn 2 15-12. dat een ieder vervracht wordt om der.,Onze nàar een zo nobd
RVC 4 15-10 zakelijke overwinning te échreeuwen. iVint LENS 2 ( en

Spoorvrijk 2 14- 9 \,,ii verwàchteir ni ets aíde-is) dan staan beide p1-oegen

*-u., g"ii5t . Het nog restereirde pro6ramma -voor I,ENS nÓg 4 en VUC dan nog "

1 rveaÀtrijaen- Iijkt ons voor LENS ieté (unstiger., zodat er met éen kampioen-
schap toch no6.vrel rekeníng moet vrorden 5ehouden. Dit resterende pro5ranma
Luidt: .-

VUC J thuis: Den lloorn 2 - !Í{C.eo Z ''

uit ! l,'lestl-andia' 2
LENS 2 t hui6 : Iïest lanCia 2 - Naaldlvijk 2 en RKr]'eo 2 .'

uit: DHC 1
trtlestlandia 2 thui63 VUC I - Postduiven 2 en Den Hoorn.2

' uit: LENS 2 
"

TJEER GEEN I{EDSTRIJD ],ENS f.
Vredcnburch 2 17-?9
Vios 2 16-25
TOGB 2 1?-24
Verburch 2 1?-21
HBS 

' 
16-20

.l1lestlandia 1 1? -16
scheveningen 2 16-14
LENS I .16-14

rSchiebroek 2 17-11
vuc 4 17-12
vcs f . 17-10
Hillegersberg 2 1?-3
BcheÍ-eníngen 2 i TOGB 2.

llet derde kwan af6eiopen zondag weer'.niet binp'en de

kalktiinen. DitmeàI rvas pluvius de schuldige'. Zonda5
àl"l-ei"t het derde uun.-uluor" wetlètriid te6enàed' op het
terrein aan de Melis Stokelaan moet het sterke VIOS

bestreden worden. Een Írk1u6!r die óns inziens te zwaar -
zal zi.jn', HoerTel jè weet natuurli'ik nooit. Nog even dlt:
LENS I kan uiteraaid àiet.?réer degraderenl in deze afde-
ling cle6radeert er slechts'6éni Hillegersberg kan dus -

no6 op élechts 1J puhten komen.tVoor a.s: zonclc'g staan
rle-volgende weclstriiden bp het progranna: Vios 2 -
LENS 2; vUC 4-verburcÉ 2; utestt-andia I -schiebro6k 2;
VredenÉurch 2 -HES .l; HillegeisÏrerg 2 -VCS ] eu

AVEIiECHTS. .

=== J,OCUS is vorige week lvat kort cuitgevallen, maar.deia-r kon POL niks aan doeh

POL had de primeur vrill-èn hebben van cle, benoeming van de opvolger van Wim "
irnderj-esen. Dat was hem echter niet Se6und' Daarom hieronder nog het een en

ander, vooral voor de ifpsuir clie HeI óínnenhof niet lezen, want aan die'krant
heeftMartinvanVianeninmidde]saleenintervieElvëdge8even.
=== Onze nieuwe traj.ner was laatstelijk in dienÉt van r'rDO' 20' Zo bezien had.

à" ti"i"""-r"n i,rns 1) ook nog een a"'idig" kans Semaakt ' - . . .'
:==i;;;";;"i- "te"ii 

prít in heí voorcleel. van Ma.rtin van Vianen is zijn 3'cngte'

Oauruor, à"rrXt hii o;k ziin biinae'm rtDe La46err' Onze selektiespelers zullen
- of ze wi]Ien oi niet - al-lemaaI tegcà heql noeten opzien'
===-ADó ' ào-;i""i lut"na;"ls de grogtÈte voetbafklub van Nederland' var'' víanen

ur"u'L"-aii" iaai in dicnst al-q 'iu1l-tiue trai-ner en in die periodé Prono-
r""rà"":a" Hà emskeikena"ur, .roi cle'derde naar ce tlveecle kl-asse' Daarvoor
trainde Van Vianen gedurerirle een jaar rs-Gravenzancle SV en tvree jaar i)DI(-'

IÍij beschikt over hàt B-dip1oma, iatgeen hem de bevoegdheid 6eeft hoofdkfas-
seis te.trainen. Dit voor5-aa.r no6 doót Van Vianen examen voor het A.cliplona
(bevoeBdhcici tot het traiien van betaalde klubs)'
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Ondertussen ís een wel6erneende 6elukvrens aan-.RKriV.V. op- zi jn..p.J.a+t§-r,- RIi/iW
is de niaule kLub van tïim ,ïnclericsen.-
=== De Kol(a ís rveer herboren. Dus zijn er ook weer. moeilijkheden. Dat schrij-..
ven ze tenninste àeIf. . .

=== De echte sf ecrmekers v+n I..,ENS bli j.'ren geJ-ukkig aktief . lïoensdaBavond ..-'.. ,. .'

24 maart zullen ze weer bijeànkomcn, Misschien kunnen ze dan'eens preten ovèr
cle cainenstellin6 van het nieuwe bestuurr dat - als rle algemene vergaderíng '

ermee akkoorrl 6aat - uitgebreid ',rorclt tot 7 of 9 personen. POl, i6 vierkant
vóór die uitbreiding. trlant ook het bestgurswerk noet leuk blijven (hoc mèer
zielen, hoe neer vreugd, nietwaar?)
=== À1s de bestuurlijke or8anisatie bij tEN§_ toch Ap de heflin8 6aat, dan rviL 

.

POL ook nog uei een discussiesteentje bijdragen. FOL is er. namelÍjk ook voor. ..
dateIeen1edenraadkomt.DaarinzoudennietaI1eenveItegenwoordi6ersvan
a1le LENS-6eleCingen gekozen moeten vrordón, maar ook vertegcnuroordiSers'van
bijvoorbceltl ouders van j eugdleden.
=== Zondac. zagen wij LENS-MII'II wecr aan het werk. Ditmaal gaclegesla6en door een
ftinke schare toeschouwers. De mini-vo etbal-l ero van LENS .lvonnen met ,-0. vq.n
De Ooievaars. POL is benieuvrd, r'Ianneer we het tvreede nini-e1ftàl aan de s1a.g
kunnen zicn.
=== Dit vías POL, gceicndaE.

1C 121'212rCCC'>.>')o"""
a ir,rIsl u Di,T
oq 21q,r 211r 1c an I

j vIe nu toch wel- no6en ze3-gen clat LUNS .1 vei1i6 is. Of zullen we tocË rioó - --
maar evcn zonda6 afvracht en.
- Ook de rerlaktie, ',r im Lnderieeen en lIans Zoet veel succes' .toevrens. t bi j hun r

nieuwe werkgeverd.
- trlij benieuwrl zijn hlar de resultaten van qe nieuwe stenciluachine.
- Er voriSge vreek ;roèhsda6 (1O maart i.1.) een misplqa.tste rl5rap". Etoncl in . '.

Ballzide. U weet r.rel C.ie belachelijke rubriek. !n de Haa8sche Courant. Er stond
- ne de 6-1 'overvrinning tan LENS'op HOV - dat h-ct leek of Dick van de Mark '

qnaler ale iat vaÈ HOV stond. ÀIs v,rij zoiets lezen, ..d.an 6even wij dc'makere vari '

'-.deze rubriek het'adVies om zich voortaan.qlleen maar bezig te hou<len met ,

Quick !. Cp hinderl-ijkè r'rijze ícnnanC afkatten die-zich. niet kan verdedi6en
vinCen vri j benedcn pei1. Ik Cank U. i

- On juli van dit jaa,r de ITLENSREVUETT 50 iaa" bestaat. I/ij.hopen in d.e.konende'
wekèn wat stukjes te pubticeren uit de cerste jaari ang vanrions krantjerr.
- LENS 2 zond.ag gaat rzinnen van VUC ].
- Ons A1 zaterd.ag rle rrtopperrr moct spelen tcgen Monster. Ook hier lcómt vol6ens

.) t) 9c 2, ,),>.) 1i 1 i 1 ö o.r, o 2 o c I n 1 c 1 c c c, D c e 2 2 2 D 2 I q Q 2 2 2 1 r, c', q e I q 2 1, I 9 I 2 2 c 2 2 2 2 2óóöóó' 'tntoo
oo1,
10 01
otot>
2222

mij LEIIS c1s ov.erwinnaar uit. Ctc _strijd.
- U gegroet wordt cloor.....

ÀVERECIITS .

+
ZO ld^,iiR ïlíT LOSSE OPMERKINGEN
++++++++ + + ++++ +++ ++ +++ ++ + ++ ++ +++

++ Ils alLes meelo.opt'krijgt U deze week een LENSrevue, die er'lveereen: beetje
leesb.qarder.'uitziet. Dank'zij een. sponsor, 'die onbekend wenst te bli-jvenr ,'

hebben w:i- j een andere stencil-machine kunnen bemachtil3en, ivaafdoor .de af.lrukken
duidelijker vrorden en er'ook aannerkelijk mincler misdrukken ontstaan. ritvast'

++ ',ïas d-Ír.t ev.en spa.nnend afge.lopen zondag. Na de comfortabele 2-0 vöorspronS.
voor d.e rust tlacht icdcrecn óp rozen te zitten. Iiàr nèe hoor, tot o!. het
laatste moment volop Ín d.e zenurven en vooral toen de traditionele strafschop
cloor I{ïON even voor tijd, ditmaal overiSens ten onrechte" op6c}e6d, rioest wor-
den genomen was de .boot. helemaal aan. Gelukkig waren all-e hartkl-oppÍngen voor
niets gcweeet. i.ls je clit nu naar van te voroh zou weteni. is er'niets ean cle

hand.
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++ Het i6 niet dc Ger'roonte om iets ovot' een scheiCsrechter te zeggen, maar
zondag rvas er toch vrel iet6 Ei6. De heer S3.ingenberg dacht te maken tc hebben
met 24 onmondige jochies, die hij vsei even op Ein. of mcer authoritaire toon
kon vertelLen hoe hij over hen clacht. Ik ban van menin6, ilat deze leider op
er65 negatieve wijze zijn 6tempol- op hot spel heeft gedrukt.. Overi6cns mijn
kompliment voor onzc spelers, dic zich in deze wedstrijd in de gebruikeS-ijke
woordenstrijd meestai wel wÍsten te bcheersen,
++ Eindelijk vreten wij het d.e.n, Martin vgn Vianen gae.t illim opvolgen, ',ïaren
wij nu ook ma-a.r zover met dc wetcnschap.wie volgend seizoen Hano v"d.I(Ieij
als voorzitter gaat opvo16en.
++ U 1as het al elders in deze LENSrevue. VIim .fr.nd.erÈesén gaat naar M-L\n/ maar
wat U nog niet $riot is dat l{ans Zoet d.e GDÀ senioren gaat trainen. I,ïij zijn
ervan o'rertui6d, rlat ook deze vereniging een prima vakman krij6t, die zijn
vakkennis net veel enthcusj-asme op Ce GDh-spel-ers zal rveten oter te bren6en.
Hans, 'reel succcs in je verCere loopbao.n. IÍisschien z,ien we jc nog weI ecns
(Icier natuurlijk) bíj IENS te'ru6.
++ Linksbacj( blj LEIIS i is een gcvaarlijl( baantje. Na Jan Kri j6;er J-oopt nu ook
I{arry tsrandenburg in cr.e vernieling; Vlie volgt?
++ IqÍni-r',elpen ecn 6enot on near te kiiken. SIK.

DISCO-AVOND !

Met de planning van de paas-driv,e hebben urij.uiteraard rekening 6ehouclen
mct cle mensen dj-e l-ievcr hun benen dan hun handen gebrui-ken on hun 'r:ijc
avond 6cze11:6 cloor te brcngcn. (Zoals U weet is,seinen met clc b'encn bij ileij
klaverjasscn !,'èrbodel, art"lBB rvetb.v.strar'recht). Met vreugdc geven víj dan
ook kennis van dc vérrvachte gcboorte van cen disco-avond, en wcl op zaterdag
, apriL. Deze disco-o.r'ond kri jgt r,'raarschi jnli jk c1e naaÍu Zaratustra mee. Do
receptie za]- zíjn van + 20"O0 uur tot 12.J0 uur, en is toege.nkclíjk voor LENS
leden, te weten l'+B klassers en jongc seniorcn. Ilatuurlijk kunnen deze rnensen
,hun meisjes en/of verloofden, vu'ouwen meenemen.
I,leer brjzonder:heden vol6ende week, Kai(a.

JJJJJJJJ JJJ J JJJJJJJJJJJJJ
VÀIiI ÏIET JUN] OIEI;IFRONT

JJ JJJJJJJJ.] JJ JJJJJJJJJJJ J

Programma Junior en,
Zondag 2'1 naart
'10 . OO uur LENS f
Zqlerias 2Q ma.art

WP'4 'v-1

19?6.

JJ.IJJ
$$t!ll';,i,r,i,r;;JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.rlJJJJJJ
JurIcLrL
.J tJ .J .J .J

diJ$$,JddUd
J*iJJ

od
dt

J

15.OO
15.00
15.00
15. OO

13.15
15.00
11.10
15.
tt.

14.
12.
t).

o0
15
30
45
00
zö

uur
uur
uur
uur
uur
uuf
uux
uur
uur
uur
uur
uur
uur

l,lonst cr '1 - LENS 1

LENS 2 - llaalCyrijk 2
Laaklcr,uar;ier 2 .. Lm{S 4
Croravliet , - LEIIS 5
AllOT -L.,INS6
LENST -Bl4Tl
LENS 3 -DlÍC 2
LENS 9 - Quick-Steps 6
J!,CJ -LEirSlO
LENS 11 - DSO ,12
oDB 5 - LENS 12
NVC 12 - LEN,S 1'.
IrXliS 14'.r - Duinoorcl 6

§portpark PoLanen
v-1
Jansoniusstraàt
Re cleri jkerst raat
Zuic'l.erpark

1I- E

Duurtr,veg
\t_4
Albardc.straat
Schaapvreg-
v-2

aSen tevcren bij dhr, J. C .IIöp , Dr, v. Mookl-aah )1l ,tRt'lrs.
ussen 18.0O en 18.45 uur (uitsluitend ín riringende

ÀT'SCHRIJVINGEI'I :

Schri-fteliik minstens 1

Telcfonisch vri
6evalJ.en) voor

j da.1;avon
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l:-ki,-r ;io1'Í: 'l ji.; dri.'. R.ncclie:'
;B- É r-r C -lilarrsouri :.i..i .lll:'. iï 

" 
iíourJenhoveir

ïn :: c cilge.,'l'r.l nr l:iii,:,,ri de juniorcn nog
LLu:' rlfirel-]-eir ):Lj c:hr'. J.C.lIop, tel, 94"

r. 5r.94.?? (LENS 1 t/m ,) ;.

t. 29.19,91 (l,ENs 6 t/n 14)
zaterdagochtend tussen 10,J0 en 11-OO
59

+À

op
lL.i

i,:li(E-ilRI I.''iI'il :

S rncY::-ó: -,i-; lj -

De jnrr:iore n'Écetei-:. 'bi. j sJ-echte weersoms t'hhdighe rien steeds de afkeuringsli.lst en
l: e-írdJ.l-c Ëon. Te.l-ef or: j-sche inf ormaties vJorden huerover gie! verstrekt.
ie st:.'al .,ïSe1è6ci aan E"Iió-ucle:'el. is met ingang van 12-1-19?6 in6etrokkcn"
l?sl'.rr,i.:.N:-i.lii:.,
LI liÍj ni r:..i..; t o:':,-

'i5 r-rui'-..rli{Íj terre'-:r Leid.er cihr'" H.Zoet
T_ll\ra .: ri, :.'ii,l; vccl: ."eL J,.Tel;tero en'O,Borst
Lè:ílgir c'l"i.r: . i.i.I-r"eeJ na1,.

i,.:'.i,.i .a. -j ar-]. -' - i. ir'-.:1i1 .t,:lckrr il"Salri:rrs
L,c i.r.le: clh'r - l'.i:i,,.ians
i,lir;;l .i.r. n] s t:,:.:r::rc:

- Iilipnan

:s beirer'1. Leiders als bekend.
'l:1. CC':r'.ul.; LENS 12 1] . 45 uur ; Ï,EllS

zie LEI{S I

Sàïcii;;yr:. l; ijt .t^l :.'.:::' -,Ii,tll te:.'rei-l Lei,iel clh:r, 3,0ssc

.l:l:lí]-.L5 .'.1. r,i,,.-il.-... :;r,,-.í1, -rD c[fe.:rrd-H. );trubb en-P 
^ 
Du]-1aart -d. Z"t r-E. hl-b1a6 -rL. Go"diin

ii,ii ï.; , e',',46íi:1- j-. I ,.';, 'ir-.i, -. . I:uïeixbur6-R. Donbu.rg-R ' Guil-.K. Li?nan
Sar:;,ll:.-::;;i 1i'..''ri) ii1:r' ::..:ll ':e.:'c;[ Lei.der- d-rr. A,n-]-ok .'-'

i.fl\' i

II{.r-9f i
J . i,.rui.i.s
i.,ei.,.1, .:' i.

'-ll)
'i.-u' i-: ilí: rr::r'ej-n !eider dir. iloefnagel

:'bc::cnds e.-J " \. " Ri j zen-.T. ï. d. Tol-R.4.1blas -H.r Zonneveld-
ii .Ii,/ 

^ 
I,u-ia:: s eil-i .}'ranl<en. -S . Krarner , -'-'i:"'

.I:.':'r';-F. ï

J,
I'Ér:r) tioIEl
Í:r'":ni:^utsi
r,l'li'lri 1i -'ie..1). 11.. í\:
CàÉ -..':^Ín- - :'_\r: 4-

]i:'. r,Iii i tt:irr: n,

ti o li '1-ll 
" 
P.'.:-Jge. J " Iiu.i.s. 'I. I'.ch.-R, K1i j b crg-K. Sanclers-11. Itoverkamp-R.

!-1. r,.. C.. L:...tic- r? 
" 
D:icssc:r

'1?-('O irrr:. l,lillS tcrrein Leide:' dhr" de I(Icijn ' r.

13 11]OO'uur allen op

i - ;,r':l 1- :liP.i U!- i{.c'.iili,.', :irii.I':' N,

Il..r .:er ï.ra iii. .l-l. r"o '..-" ;l-.r:-d. rroci: onzc junio:'en is het een mooÍe gelegcnhe j.d de
s'i;ir:rri va,: ::i'.il(-:r o'J t.: :i"''.ken vo:r d.e restercnde rvcdstri jil.en, van onzc pscudo-
l: .1 a; r .^i...'1

lrlli -J i s i;r.a.: i'.c.::-.,.te:i (,p'ee:': GCCeelde ''le pLaats met Monster uit 14 l'rcdstriiCcn
l],t pu::";er.,, r ge'. c:1.íld r-roct DIIC nàl 2lt ui-t 15, GDh [roest c1c faatste we<lstrijd een
r,(.. )!':li.Se ].'i:r-: .'.ri.as:;eïc.i ('.ocr r,ret J-0 va.n DHC tc vcrlÈe zen en staat danrom' mo-
',:i:en-.Í'r'L .).i1 ,:o rii ï)-ra1l-:r ncb 1ll-1?. À"s. zaf,erJag gaat IENS op hezock bij MONSTER

c:r ier,.-, lic'..rji:'.j.. z:',:i. t1c ':ccz'l-o1:i5e bcsl.issing noeteu brengen, r'ri e in aJ.nmer-
kin6' :i-::11 '. :cj c-'- h e sil.l.;si.n q.;wedstri j l1 iegen Ce kampioen van de afd.eb:rg 0; 'ruat
6i1bq i,;1f ;;r: 1:1!'J zt:j- í:: .jrr.. fic :'-estercjnde vreC.stri jdcn voor i1,e koplopers ztin'.''.. '

LIIÍ-c i':ur-s: llu::e o o::tl-.,-r.aiikt:ar t ier- I s-Gra.venzande :

i.'j L: :l,rra: c.r-.f il I{c,):r':.CDj'

t



Monster thuis : LENS-Laakkvrartier-HI.{SH
uit: Den Ho crn -DHC-C cI eritas

DHC thuis: i'Íonst or-Den IIoorn-HMSH
uit: Laekkwartier - Celeritas.

Voorlopig houden rvij het op a.s. zaterda.g llonster-LENS en nij.,rehenen op een.
o,rerwinning voor LEIIS, ,rlat nogelijk ooet zijn,, vlanneer ve]-e LEItrSers dit e1fte.l
morelc steun 5even door hun aanweziSheicl bij deze we(i.strijd. llonster speelt in
het Sportpark Polanen, gele8en arn de rijksvreB vn.n Loosd.uinen naar ÈÍonster tege.n-
ore" le m;lbn. Hans vöei. 

"riÈS*; 
-li5 deàe belànSrijke 'recstrijd en dcnh maar zo'

lirat DHC kan, kunnen: iiij àok n.ir r"lÍret 2-'l íinnen bi j I'ionster. ; .':-'

i,EIqS 2 verspeelclc tot op heàen slechts 1 punt en ,lcL ià Ce uit',veclstri jd'- tcgen i't

Monster, bi j rvelke gele§enheid leic'.er.I'iim Keetman sf echts dc bcschikkin6;- ha-c1

over 'lo spelers. Gclukkig no6;' 'lO sfelèrs, waàt i{anneer een enthQUsiast iransteuig
nict bereid wils {;eweest 2x naar MönÉtèr te rÍjc]cn, was c]'eze rveclstrijd helèmci.l- _ .

niet gespeokl en zou op het fornulier 5éstaan hebben:I'LENS niet op6ekomenir,
wat betekeÉt 2.vrinstpunten in míntlering. Ik vril hier alleen maar mee ze56en, dat
in uiterstc nooCzaak zo ook het vervo'èrspioble em opgelost kon vrordèni Er. zijn
wel personen'l dl-e rlaa.r' anclers over denken. LEi'lS 2 staat nomentecl aan kop n'èt '' : i
1i-2j, gevolgd cloor Lyra. mot 1J-20, Jongstleclen verloor Lyra verrassend met 4-O-. -*
van Naalcrvi jlr1. rrat bciekent, Cat LENS 2:over 14 da5;en in àe thuiswe clst ri j cl. teieï-;-:;' '

Í,yra kenpióen ka.n woitleir, n:é,rrdan'moe! vlel a.s.' zatèrda-g gevJonnen- word.en'van . )'-,. - 
..'

Naal.<hvi jk. ' !; . .- .::'. ; i
l

De jongens vnn..LENS 5 o.L,,t,- tr'rans !'lumc.ns staan momenteel op cle 2e lilaats Éet
theoretisch 2 punten àchterstand cp RI(SVM..Frans heeft het zel,f niet meer ií de-:. -

hancl, rvant RKStn4 staat ni-et ncer op het progrànma. Hii Ís afhanke'Ii jk van een ' - " . 
-.-'--

andere vereniging, die IiKSr/}l een neclcrlaag tcebrengt. Een klcine tip voor Flu:
zoek- e cn .Ie i der..:.o! , - di e bereid. is zijn eIftal op tc pelpen IIKSVM een neCerlaa6
toe te brengen, met al-s tcgcnpr.es.tatíe een. kamer.t je .va.n deze leider behangen of- -.'::j
uritten.
LE'NS 4 he+f t *Ilet kampi o cn.s c[rap.-vo]komcn in. eigen hc.nd.' maar gogt dln wc] ïan 

"l,aakkwartier en Hl'lSII urinnen cn to5cn. nd C-e -konkurr cnt -Devio 3c1ijk spelen, Ben..
pós op voor Laalckvartj-er a.s. zatelcleg, zij vcrloien slechts i tiruip recstrij'J.
LEIIS 5 is uit6eschakeld voor cen kampiocnschap en clit zat Ílé.penningmeestc'r '

gunstig in .fe o::gn lrlinkcn.. .Toon toch.-.fi jn, . c1at. jc dezc.. jongcns .e.cn hecl seizogu
irobt vrif 1en bogcleirJen en ik ueet.,het. voor.. jou l:,eho e f-eh ,e 6.eIi kràp.ioèn te : 

. 
':

worden aIs jij en je jongen" rn.ia, 
"o,, 

fijn seizoen achter de ru6'h?ibbe" 9., .11{. j
is hci beslist gcrvorden. : ..

Oncler de B-kla66er6- ts }elaa.s Aeen enkele kaxnlioen- te bespe-uren. Dit- is bcslist
niet cle schulcl virn trainer err. icid..rs . Er i-s. iru eenmaa-l-..gËen " vold-o.elrcie-' taient . 

"
in de B-klasse. Geluldrig treten de lcirlers de stemmÍnq 

'"r--'in tu noridéni rv;lardoö::
bij tusscn])auze toch w"i uonu 2 punten gepalit word.en; Voor dc toekbmst is cjbhter
de Srote zor3 van-'dd 'Ju'}tó: r'lanr ha}en zi j cle 'oinvul-1i-n6 vanCaaÀ -voor .cie -lr-k1assel'€
Onder de C-klassers zi jn aIIe o6;éi.r .gericht op'het blfta} van iitrim v.' Sprundcl,
leid.er van LENS 14, dat momenteel oi: de iè plaats staat met 15-25, opdc tvíccde
plaf.ts staat Quj,ck oet,íh-2'i., maar.vergcc! Ri js.wi jk niet .mct 11-16, iïiuem wii
rekenen op 'l ]ËB.npIoensel f ta1 in de C-k1as.se_., - J.C.l{oP.

PROGRI;I.II'I], PUI)I].,LEN EN IÏEL?EN.

PUPTILEN .
Zat crrlag 20 mar.rt 19?6.

12,15 tttt Scheverrin§en 1 .:- .tEllS 1-
12.15.uur Quick 2 ..: - LENS^2
'l2.JO uur LENS T. - Ecso 1

1 1 . OO uur Te l{cr',re 2 - LENS +
'12.10 .ur.tr LENS 5 ... -- VCS 5

Houtrustureg
.§av. Lohme-nl-aan
\t _4

v. V.Tedenburchweg
\I -2

-?- í)

-ïl



YÍELPEN.

Zaterda6 20 naart 19?6,

11.J0 uur ÏíiIhelmus 1

1 1 . ]0 uur L.,ENS 2
1 1 . J0 uur I,ENS ,
AFSCHRIJVEN.
SchrÍftelijk minstens 1

Telefonisch'rri jrlagavon
6evaIlenIui
In nood6eval-
tet.66,11.1

- LENS 1

- qirick 2

- Quick f

VJestvlietvre6
v-'1
1l-2

O dagen tevoren bij dhr, J.C
d tussen tB.oO en r8.h5 uur

.Hop, Dr.v,Mooklaan 1?7 ,Rwk.
(uitsl-uitend in drin6encle

i,I,ltEURII.IGEN: Bi
thuisweclstri j de
van LENS 9! 11
op ono veld doo

6eïnformecrd of

Op een behoorlijh be§Pee
goed resultaat !ïeten te
deze niet a1- tc grote sP
vrao het 6e1ijk aI ecn st
naar deze helars liet f:i
Naate rust rvat tactische

1d hecft het LENS-MINÍ vrelpcneÏftal een zeer
Voordat de vreclstrijti van LENS 1 be6on mochten

t tegen de Ooievaars proberen. Ín de eerste helft
allenil LEITS r dàt ontzettend veel kansen kreegt
a1e door d.e iigoedert achterhoede van cle Ooievaars. '

ingen gegeven te hebbenl v,Ias het in de tvrreede

j <1hr. L.I(oning te1. 19.1?.4?
1en kunnen de pupillel1 en vrelpen nog op zaterda6ovhtenè afbellen
4 klubgcbouvr, vragcn naar cl.hr, L.Iioni-ng.

j slechte we ersomstandiSheden ZIE ÀFIiEURINGSLIJST. Voor de
h moet juníorenlijst worden 6eraadpleegd. Zijn de weclstrijclen
en 14 6oeclgekeurd, Can gaan ook de pupillen en weJ-pen wedstrijden
r. Uitsl-uutend voor Cc uitwedstrijden ma5 telefonisch vÍorden
hun rvedstrijden doorgaan cn tryel zat erda[oc ht entl tel. -66.11.14

OPSTELLINGËiT

LENS P1 !t. v. dlans-E. Valentin,-R. de. JonS-R. G]'oen-E. v. tl. ilo ek-W. Uolpa-J.od.cnkirchen
E.ffiËtcurk-E.Eylterhof -L. v. Ri jn-P. Pronk
Sanenkomst '1 1.rO uur LEIIS terrein Lcicïer Hans Zoun

LENS p2 I.I(affa-E.Perreijn-R.de Kroon-R. Houruelin5-R.l(anis-v. ve ennan-P. v.l{ar en

JÏlffioff -t"1. v.Àdrichcm-B. Boelhourvcr-C. Bergmans-C.Hoefnagel
Samcnkonst '11.JO uur LEITS terrein Leider I'íartin Reuver

LENS P7 H.Diemel-E.Djojooetomo-M.Schobbe-1.Í.r]e iïinter-II.v.rl.Boo6anrd-/..Maas-
IffiÏen-E. v. Zi i 1-1ï. v. Me lzen-B. Drie s s en-l4. Bon-J . v.IÏassem-l'{. v. d.lilall en '

Sa.rnenkomst 12.00 uur LENS terrein Leicler Frans Disseldlorp

LEN5' p4 R.Matt ens-À. v.Gorp-P. tlind-ll. v, Reeuwj- jk-R. Soebarta-E. v. Santen-M.Korving-
ili"scr-t 

"ra-R. 
Blickendaal-R. Korving-J. ÏJoIf f -l'1. Poot -R. Verboom

( 6aarne ouclers met vcrvoer)
Samenkomst '10.1! uur Í,5NS'terrein Leicler Jan v.Gastel

LENS I)5 !:J.y.Veen-E.Ja6er-R.VJannee-1.{.v.IIou.lt-A.v.BLittersvrijk-R.v'd.Zijden-
íÍlffre. -t't. Biircks cn-i. v . Sch eltinga-F. v . cI . tser0-il. v. d.',ïerve
RES: À.Kohs -R. Huisman
§ffienkomst '12.00 uur LENS terrein Leider Kees Schenkcfs.
'LENS ri,J1 M. Saarloos-1,i. v. Ve1Éen-M. Lentze-E.rr'.rarnenhoven-M. Zaa1berfi-l\.Kuiper-

,GíEIo.t -B.ilu1sl<er-F.Gerungan-J. lilasserman-E.Roos- A.T jin-às joe
Samenkomst 10.JO uur LENS terrein Leicler Ton ts-Gravendijk

LENS lvz G.Verhaar-R. i{am-E. Coret-J. v. Kester-E.Keuo-J. v. 11. Spiegel:F. Claus-
ïfE En-L. r.Lecuwcn-],I. de ï{aas-}1.I(oelemij-R.v.d.tleijden-R.v.d.Boogaardt
Samenhomst 11.00 uur LENS terrein Leider Peter van Rijn
IENS W3 Il.Mol-1cman-R.Del<kcr-T.v.d.Wervc-E.de vos-R. Lent z-J. v. Ballcgo oien-.
ï:Tïï!Í"n -R. Vreeswi jk-P. Sl-at s-D.'Vcrs chel- rlen-A. v.VIi jnga.arden-T . Schilpcroort-
P. Àerts-J.(IiP
Saraenhomst 11.00 uur IENS terrein Leider Gérard Bloks

LENS MIN] - OOTEVÀ,fiS HfNI.
lbaar ve
behalen.
clers he
erk aanv
6Sen, xÍe
aenwij z

helft vJederom cen 6terk aanvallénd LENSr alat nu 're1 wist te scoren'
Robbie tentz scoorcle 1-O, Ronald llam 2-o en i{a een Soede pass van M.Mol-l-enan

scoorde Ronald J,lO Gérard Bloks'
-&.
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MUTATIES LEDENLIJSI.

Nieuwe Leden

- rr87 o..r.Uoogaard
- 1188 R. E.Kresner

Beekl-aan ,45r alen uaag teI.59r91r9't
Iloefkade54,r tlen Haa6

,-1-1961
16-?-1961

IN tsA.LIOEAEE
t-
R.J.Zuyderwijk 5O-1-
A.D.Krauèr ?-12-1966

IIP]TPEPHPHPHPHPIIPHPIIPHPIÍ

ffifiË$ urr DE ZTEKENBoE
HPII?}íPEPHPHPHPIIPHPHPI{PH

Haag LeL,21.11.53

. ':i ",.t
PHPHPEFEPEPHPIIPHPHPEP}TPHPEPH

21J,_ den

PE

2420r)9öoooo'oooot2ccrDc0clqc.rr).)22 21C t) 1)O.r l nnC iC 0.rCi,>,> eDI CC niO rrC ii o c c Dn,>eooot)t' '
2227?

t tDt r)

nïz?
12712

t968 Nieuwendam 1/4r. den Haag lel-,25.92.20

PI{PHPHPEPHPITPHPH

Den Helderstraat

;,,. ; ;i .

Zaterdag j.1. was voor Ton Baumàr, en zijn fainilie een bLiitle ilag-wegens zijn
onfslag uit het ziekenhuis. L,,ENS.was er bíl om het even mede tè vieren.
Theo vàn Bergenhenegouwen mochtélà wij een iersnapering en trarteli3t<e groeten
van bestuur én leddn brengen op kamer 108 van-het Rode KruLe zlekenhuio. Eet
deed hem zichtbaar. goed. , p.Juf f ernans ;i,., .,

Door ondel anderè de vele uitwedstrijden van I,ENS 'l ie het lange tijd 8el-eden
dat er een loterij gehouden weral. Aangtaande zondag, LENS - XERXES r zuIIen wij
Weér doorgaan met dà aktie tlie het doel had, de interne geluidsinotallatie te
vernieutïe;i De loten.zulLen door enkele jeugdige LEN5 leden aan U verkocht
worden. De prijs ,van eei: Iot bedraagl nog sieede 50 centt terwiil 6 loten
Àlectrts fzrip Éosten.,rriij àorge.n weer 'voor attlactieve prijzen, de hgofdprÍis
ie een leveíomiddelenda'ià die 'door zuiverhandel rrDuinzigtlr( zie advertentie
;"i;; iEx{;;;;;i iÀ,1"àre"uoa"n. tïij hopen dat u auen ionaas weer aàn*íézis
z"fi Zi;"r"om. ten'eerste-LEN5 àirn te moe6igen, ten tweede on d,e.nu conplete
'gelui4sinstapatie te beluisteren en last but not 1ea6t onze aktie te steunen

LOKO

DqQnq ooot)r90.ro
WI§T U D}.T .

o o21q c o rr r.r 2 i 1e

. fheo en Marjo Booas hun dank betuigen voor de belangstellin8. die zii bii
buh huweliik mochten ontvangen.
.- Éene en Marian van den steen hetzelfale doen, rvaarbij wil we1 Bogen opnerken
t'Beter laat dan nooitii.

,- - Hans Zoet is verhuiod. IIij woont 4u Don$zettirode 1J, Zoetermeer.
- AVERECETS weer zoek wa6.
- IENS 2 (jun) zaterdag kanpioen kan rvorden in de thuÍswedstrijd te6en Lyra 1.
Aanvang 15.15 uur. U kont toch ook kijken naar het elftal van lïim Keetuan?
- dlj óen- dankbetuiging ontvingen van-de zoon vari de heer J.H.l'Íu1der, een van
toto lnneuersr.voor de fruitnand die wij hem zonalen.

- Wij n98 steeds niet de naam van onze nieuwe voorzitter kennen'
í - '- eer InvalLer.

NIEu,lis vAN DE -tr 0K0 !

rt

-1-



LEI,.IS-?.' HERSI]EL[ .,EV-ËHI[Ië{Ir' ., .

ïel-]:os 20- 9-,9-- 2-2?
Gouda 2O.1C' 7- t-27
Papendrecnt -lV- 9;. ó- )"tO
Neptuuus .2O- 7- 9-.
HOV 20- 5-i2-r,ïi-l-liel-nus 20- 4^1J-
IENS 20- 7- b...

Blauw Zrvart 
"O.- 

5-- ? -.

COriL 20- 5- 8..
Hion 20- 5-,?-
EBoH 20- 5- 7-
DHS 29- 2-12-
Zvri jntlre cht ?A-!r '. 7-
Diit 20- 2...8-.
de bcnen hnd. iIèt . vrae
onder zwar- e cruk ltwan
dig, dat de S chiedanr-e
LENS zich zel:f; cnii-c."c
Been ver?ande r'il6; m,:er "
ve::spgel c'1.c oen prni i.:
behae de DIIL r,reer'ee-r,
deeld;: CCÀï, clc br,1i;; o,
6c1:1. jLr.. Door d.czc re;u
Zo;rda;r', stàr,t e; Hi)e:-' a
l:oub dhn r',:-itx rcl<, ile
v.an puntcnr'zod.at L iliS
Dli.T,-p[s , Z.'r: jnd::ech;*?
tefeh IiOï, '

Zat erdc.13 2/:,raart

'Dóor d.c. i:1oe1z:Lmc maa-r ::ict niniici' ruttigo
: bvcrwinriing ven 1 -0. op het Schieclai,-tsc
'- DHs- hcàft LEI,ls í- hèt"lionnctiïiir.'r:rr':rrrÈcht

hersteld: i-xinbi6 punl;cn uit cvó;ri'ecI .+icd.
' _ i:" r6trl.Jdell- L.EJI\ ,5 s|)ecld.e Cl'C eeIS-Ce nc.lli.: '

met cie horce ulntl i.n aè r-ug. Toei Donafd' :'

-.1,. i;

19"16
2L\- 1 4
1i':16'

.20--18
10-2E
15-1t

?-?-O 24-28 Schönharr een fraai-e 'i:-2-kombina:1e neE '

?-1g ?ar-.z! - tll-i.n:.íeetnai: l:'. tier: miniit en '' spelc "l"'Co er-.--*
?-18 ?2-2? i;ief fcnd af:onrlde, 1ag eel1 ]'u-i-Ire- ov.1'- : .,.-. *"
.8:17 . 15-18 - .r':in,1iirg :i:r, het I'e;'schict , Het -l:'rnr,r. e.u' --l

8-.1? '12-21. .. echie:' nret 'ra:r, zàdqt'. v-oor dc' ti'reö,1é helf-c
6-16 21--26 l;et ei:gste vrerc gcv::eesd. A:1. i1d vJ.jf 'm5.-

9-1) '15'-26 ::uter rnocst iii-cll iI','s; zj-':h f .rtc:: i:§a:'v.lngen ;
')o-1?. "',6-t+ "l,)ni ;,'an; '1oul,, dir a.r- ecn t,on"5.lj-3ri--:ii---. '

iiiet tc merl,en. orrx iri.gl in.d.e tvrecde h:lfl, toe:r I,llllJ ' ' 
.te starr. O:r:.r .1èh.e1.e rchtc:irc-.r'c '.'c;:CeC:iACc zo koelbl-tc-'

?s el noerlcioi,3 r/':i1 trc:r'ien. I:l .hei ];r-.tstc k:l '-':'":l.c:-' r'rist
'Icv;-r'.rsg:otc k rnëcn,tt' ccirc3Tpcn,-.In Ce sir.irri l;t,r:':, ochtq-:'

C:',.de-.'t-,:s s e:r nL'.deï't Li.lj{Ii c t:'.e}:..1-'.§} i e; de k,)pgr.)c). l;La}:í"c
E?Ir-i;0:: en G.-.u ai'. -.'c:'slocg Prpcndri:nt :1let i-0" Crlccra-.:1.
pi.r.t ( -': e6en lirptu:tns). ricn Zuri. jt--rirecht - rir.l-l; 2:+4 :':.n 'llj oï., rli
,; ii:,Lï.é1r,ous en sneelt-c1o::' i-lie.uiv Zv:c.:.'t; en E?Oli : eBe:t ..cl l:ae':,' .' ",
'1.{;itL:'. :k-:.öii l.]iils ,;rce:. eón p}e.at+ jei:op'ce i'e.,i8'ii: js',, r-

.J?!:': L'eul:é v'è:r.st:i;C o1; I-èi ' p:cer:a.rlrA r' koirl"ojrer: ;::IlÍi: '

Ii'pt È rr:d-i.tl:io::l; krijge:r stced;; iÍ..,'e3' iaceitc met. h:.t'hl)]líl1cn,
bcsris'. i:i-ct li:nsico.; i-s. Gciii.^, ort'r:u0t E30l{" Ïg:rd-er

l.pgirÍ.1-,r.rhl , liio:-'ij-l.hcIí.:lÍrt. S9;,1. iï.1:yt:;.ol. e:r Bl-n.uiï l*:,iitlf4
.,...r; ...,, i:i,Í":

ilEFqItr'iFI'Il|IirI'F:r.'1Ii:-irllll:.'jJlI'IFIf:1.'I'Ef;'lIxE:{; .}

lÏiilf-{lt, ïlrD sr;lAÍ EIr;itci-;T;.q :ii: JtP T:;i,.it:l.ur:.'arF!:irÍ1i'!'s'FIriÍFr-IEFFlrrrrl}'Er'F5'1'}'r'. .
ï'!'!'i":'f ï1':tii F-r'rll r I'rït i'5;irr r!.:il'Er EEfr]'ir.i'l r' .'. :'i',' i: ,

19?6'r'6.:cc5::c;..:s:' .i:...iloppcnb;ourvc:' - G-:'eot'Ïi'emet -. ïc'r de lioE

l1-)z
'?2

20:103,6 *o ,i§rlr.:': j 10

I o-ra:-dd:rgi; .: Ccr Hopp;r:blquwcr. - Anrelis e;] Jös
t:rï.rchtc11d,3: j -,.i:1lt .. .L':. J-3. - I.ilrJa. -.l{:r.:':.
t s --zn.i_ddc.1;s :1r.. l,li.cheLo - Lq 'r-i Sr.nieÈ . - Àn r'" Pcr5ctiT'

hcr'.c6outc:r. ;: i{cY{.ï.Dooxfl '-' Eric " ,,i.'.'-:-- '
i{r' " Jàr: 3o.31''-' F;ranè v"!ijk ':11ÍTr:.v jcl.ijtiier;'''-' 1 .J ir.-- .j. i,

=== !c ni.e',rr',r: si encíl-rLachine l.e1'er:t inclcidaad n:;'r',chIi6 v;erli. PCL lie:r n;: .i:lde:-'-.r'
deo.rl Cc 5ehr-i c LIlIS:'evue gocd lezen,. :-- . .... .. - .,-t'.;
=== AVERECI{TS- mc et ri;n schooi-gi,t'C gdaii terugi]nlen, tli j i::n iliet r eke:i.?1, Zj-,i1.:

bcureril5; i.n c1e 'rorj-g;e' LEi'trSlevue dat LlIliS t ver1i5; ís ' 
slani i'etuur:l.iJ1( iiílr€;"e;;s

ó!. Op dat ucnelf haC.il-en ell.c !.Iults ir.o;; i ,lcCst:rr jden tc gaai:.' Itrutr,ucr Eírr" .l
Ial';s'u Zu'r jl]clrecht soir door al-l-es tc yvir.lcn op naximaal- 27 punte4 ];irnren kc'm(!.
-Àangezi-en I ,li§ c:- tcen { 8' had" za: en e r noÍi'. ! pnnt en IlQd-'LB ofi echt ',-e:1:5 '.e . .. .

liun:ren zi jn, Eo: ancler f eii; iE r' dít Lir:;S d-c iartste i'Ielicr, c.en st.uk d.ichtcr
:raar"d.e l:Jp1c1ors i.s tocgels::opc;:. lloriBe '.v.: el: lvarc'r Èï nog 4-a.Fr E ;unic; I'e*ch:.1
)trr 'ceLiaagL Iet vc:'cchiI 7 ?,tn+.cr'
-== Op zicir :,-a.li.. irct pc,sÍl;i-àf ';e wla::d.erei: c:-at Ar/!}RECIITS h34.i opneeï,t ;oc'-'
Dick i.. d"Ilerl,:. ÈaI ii-.i Ii;]c zi.chíe 1f 'nrot zou kuirl'-c:1 vcrdedl6en. t e6lenozer de
tsalfad.c jo[Bens van .:.e ,1aÍrgsche Oourant, is ccn or:me:'king rlie POL tc -rc;' 3'ort.
Dick ',r'èct neL aIs l:OL e:l ;c-l-e alc.l.ereir 1:t r'lie BallsdejonECns zclí 6ru'-r ci e)li
in een ;el;j e bctt'r l.-unnen sehopl:en.



=== I{at leest POL nou, heer H0P? Onze eigen F1u ve?l-eid.en tot onkoperij. 0f '-:- "

He al- niet benoeg hebben_ aan een Lo ckhe ed-affairè . Gelukkig is I'l-g een recht- l

.chapen nènÀ, aai niks van steekpenningen wil weten, zelfs niet in natura' ''

=== Sommige spel-ers Vaí FC Den Eiag heblen. zo hun eigcn methotle om de 5eneente ,

raad ondei druk te .zetten als d-ie 8emeenteraad m'oet praten over meer-subsidie
voor Den iïaags enige pr.qfkltb. Ze verkondi-gen geivoon dat hun marktrvaarde dus-
danig is'.gesiegen, dat een salaij-s van neer dan een ton tot de mogelijkheden
zou moeten behoren. De Eemeenteraad àbu we1 6ek zijn om zulke salarissen mèt

Bemeenschapsgelden mogelijh te maken.. : ...

=== Dit was POL, gociendag. -. *---

PAASDRIVEI ! !

KAI(A-NIEUrlS.

De eerste ronde ve.n, de traditíonele Paasdrive hebben wíj er alwecr opzittent
16 koppels bonden afgelopen vrijdag de strijd aan. Hoelvel 16 koppels i.anmerke-
lijlc minder is dan we geirend zijn, was de sfeer toch uitstel<end. 'iJii 'zullen
alien proberen het vooitaan ieti wàr,er te stoken. Vori6e week public'eerden
wij ali ,e avontl f april; dit moet eclier zijn 'vriidag !. apri-f iIij hopen dat
dii voor niemand problemen zal oplevör'cn. De stand na d.e'berste avond is vrat

betreft de eerste viif percn al-s volí;t: )

'le v . Sa.nt en-Drie 6 s en ilzl 4e llr"Michers-Ilr r'Boirernans ' 4?85

2e Heijnen-I(onin6 igïz 5e Kuiper-Kuiper 4?19

Je Linàenho f-v. Sant en 4944 ' "'' I - KAKA

Zatlerdag J april vrorilt er op LBiS !ïëer ecn grandioze disco-avond Sehouden.
Zaratou6tra zal voor een 1eír.kei klusje muziÀk zor.enr terrrlijl. het barpersoneeil '

voorbrandstofzorBt.Deavonr}.isa1]-een"too8ankeIijk]/oor,ry-1eden'rret
;;;Ë"it àà; i.rtroaí.a en .zet r,onà de, kl-ok. *,oi l,tlf negen teginnen. Dit k".": .. .,
aài:er, ffi-iroeiti;xr,eden te voorkÖmenr' e.en .gedurende de .heIc avond rtbevlaakter! . 'T,:

6arderobezijn,wa.armenvooIéén.kwartje,ii,1a"e.a..xwïjt.kan..Zoa1s5é-
vloànl-ijk rekónen rvij op een grote opkomÀt. oà tócgangsprÍjs io iF1 '== 1ler p

individu, geen belemmering öm te komen du6. :
N.B:Àii;";A-en.B-k].as=Ërse,,seni31en.worden.,.u",;^ËÏ:,averwac||.

I{HHIIH1iH HHHIIHEHHH]IIÍHEHHIlHHI{i]HI{HHHHHÏI H I{HHHI{EHEIiHH

PROGRTtrMMA-OPSTELLINGEN-SIANDEN-UITSLÀGEN SENIORËN

HHHT]}ÍHHI{HHHIIIIHTIHHHHHHHHEIIIIHI{IiHHHHHIIHHEI{I]HHIÍHHI]HH]IHHH

Zond.ag 28 maart 1976,

uur
uu.r
Uur

. uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

10.00 uur

SAMENKOMST.

LENS 4
LENS 6
IENS 8
Voor d

IiIiITH}iU

14. o0
11.00
11 .00
12.OO
10. oo
12.OO
12. 00
11.15
12,OO
13.10
10.00

LENS 1 - Xerieè t v1 G'l LJ/4': ' AM'Achterberg
LENS 2 - Rt(deo 2 - \t1 G1 Y1/1 '. i BIlJ'de Geest
Verburch 2 - LENS 1 ' Tenr rlrkelwe8 

' 
PoëI'Iiik iCJ'Raleri4g

sóA, - - - irNs t+ ' Tem Nw. ockenËurg 
' 
M. vrij enhoàkweg, u'Becks

LENS 5 - Schevenin8en 1\2 cZ L1/1 ' :. 'AJG I(qvpers
rr",luíUure 4 - LENS 6 "'" .' Terr Nw.Ockenburg,l't.vri jenhoekvreg:41ï'Jutte
LENS 7 ',- DHr 6 i3 G2 L1/1 ; DJ.Sloos
DïJO 4 - LENS B 'Terr Burg.Vernedeep.park,Zoeterm'.Kf''Slot
Texss/DHB 4 - LnNs p Terr Duinlaan A.HertÓss
LENS 10 - Rijsryijk ? \2 Gz L2/4 Jg'I(ortekaas
.Nivo 6 - LEN§'1'l ; Terr Schaapweg, Rlvk- " HL'Raspe
'iB1À iz -- ,rii' (speleià verdeeld over ànd"re el-ftaflen l-et op! ! !)
LENS 1f -- 

NÍvo ? v1 Gz L2/4 À'Looyken6

11.00 uur klubgebouvr LENS 9 11.00 uur, klubgeboul'r
11.0O uur klubgebouw IENS 11 p.00 uur klubgebouw
12.00 uur kl-ub6obou$I

e thuiswedstri j àen { uur voor het begin van de lÏedstriid



UITSLAGEN..'

LENS 1

LENS 2.
Vios ?
Ione6ido 2
LErfrs-5
Postduiven 5
Flaningo I s J
AFSCHRIJVEN: vri jdagavond van

OPSTELIINGEN.

LENS ,I 1 M

I,E}IS 1J M

ZAhLVOETBAL:

.B.Osse .- J.Janmaat - À.Brouwer - J.Ruiters
C.Hooghiedstra - A.Lamot :..i
P. Booras

.de Jonker
R.Bom - ?.Ooms - P.Driessen - G.Lelieveld
À.Banning - C.Goosens - P.Schulten
M.Ma6lnee - F.Ma6nec

28 maart - ! a.pril vriJ !l

Hr J 6v,,1- Jlr b
LENS 9

LENS 11
iïri( 6
Quick 1J

19.J0 uur bij J.v.l,lassem tel-':

DHS 1

v[c a
LENS 3
LENS 

'4

osc 2
LEI.IS 6
LENS 7

' í-o
o-2
1-0
2-2
o-o

. D-4
o-3

18.45

. z-1
2-O^ 7-o'
o-1
v-)
l- |

68.6r,11

- LEl'rS I :

- v a_L}:enaers
- LENS 10'
-'Rij;wijk 12i
- LENS 12
- LENS 1f

LENS í net
LENS 5 met
IENS B net
LENS 9 met F
I,ENS 10 met

et
et

ZO Mi\AR ïíAT ].,,OSSE OPI'{EPJ(INGEN
+++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
++
+
+

++ ÀlE Ée. sportredaJrtie van het.. Binnenhof nu eens. zou beginnen om domme op-
merkingen aan mij ovcr t.e laten, .dan komt er'misschien nog wcL eens ieÈs
zinnigs in haar sportrubri-elc te st:'an.
++fDit weckend ',Tedï e'en paar interessànte wedstrijden gezien. Ons eerste C-
elital treeft lak 39.n kla-nt enbinding r naar clenkt a1Ieen aan de pfestatië.--Een :,
overwinninB is lelangrijker dsn het vertoonde. spe1., a1du6. de leider van dit ..

elftal. De zondpg. dag-rop hoorde ik een dergelijke opmerking, maar nu van eerl .i
veel_ deskundiScr persoon, iíin .tnderies"enr na de eveneeRs 1-O ovcrlvinni4g. valt ; ..,
het eerste. op D.H.S. fnderdaad. uIaE deze laatste wedstrijd ook niet zo fra4i't ..'
maar c1e twee puntcn tellen, vrel-, Zaterdag heb ik ook ons tweede juniorenelftal-
n^!ar een overwinning zicn zloegen op 1o spclers van Naaldwijlc. h.s. zaterdag
kan dit e1fta1 kampioen rvorden. iioht U ook naar de tguíswedstrijd kijken: Bi,i 

I
het j unior enpr ogramna ziet u vrel hob 1aÍtt die -begint. seníoren t\rrrïe heeft . : .,,
hard. gewerkt cn had toch rvel cle bóste kansen in ile belangríjke vredstrijd tegen':
VUC. Heha.s het heeft niet mogen baten. De inzet was dit keer zeer goerl mea? .'.'

++ LENS 5 (sen) was een hoofdstuk apart. I,har licfst twee spelers moesten naar
het zieklnhuiÉ wbrden gcbracht vooi-het maken van fotots. Eerst kon Cor
Nieuvrenhuizen Renó lloipenbrout^rcrs r díe eèn ernstiSc ble66uré harl opgelopcn,
naar Lcycnburg brengen- en, dàarna uoCht Jóop van Wassem hetzeffde doen rnet zíjn'
zoon }lióhe1 , ài"-"oo zware .enltelblessure 

'öpIiep. Na J* uur 6eduldi8 wachten '
konden beiden víeer naar'hét^ LENSveld worden gebracht. In de tueèentijd had het'
vijfde toch no6 kan6 gezien aen koStbaar ptntje te vcrovereÉ. '' '':,
++ Opmërkiilg aàn de bàr'tussen twèc.vredstrijdcn door. 'tÀl die onzin in dè' '

LENSÈevuè l-Àee it niet. Van nii mogèn ze het wegla.tenr'. Dehkt U daar ook zo ovcr?
Mcld rlit dan eten aan de redaktie, dan kunnen de paar mederèrkers, die pro- . '':
beren iets leesbaare vaii de LENsre.iue te maken, hun tijd beter be§tedcn.: :. srK.
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Fro6ranm4 Junioren. -

Zondag 28 maart 1976

12.4) uur Vcrburch - LENS , -'

1 2 . 45 uur- LEI{S 1 1 - )(erxes C- i' '

Zaterdan 2? n:.art, 19?6

JJJJJJ JJJJJJJJ JJJJJJ JJJJJJJJJJJJ JJ JJJ JJJJJ- .. - ..

Arke1weg, Poeldi jk
v-1

v-1
v-1
u-z
v. Vrcclenburchleg
Brasserkàde, Del ft
v-3

Bra.ss erskade ,
v-2
I(Ie ine l,oo
Schaapwe6

Del ft

v-3

J17, Rwk.
ngende

...
en 10. ,O en. 11.0Q"

13.30
15 .15
15.00
15. OO

14.4'
15. OO

UUT 'LENS 1

uur LEIIS 2
uur LENS 4
uuf Vr r-denrourch
uuf Di{L 6
uur' LENS 7

],ENS 8
uur SIP J
uur LENS 10
uur VUC 12
uur Rijslijk 12

LI]NS 1f
uur LE]IS 14

- Duinoord 1

- Lyra 2

- Hr"rslr f .

4-LENS ,
- LENS 6
-ODBl
,- vri j
- LE}IS 9
- I'Iaïflthon 2
- LEJ.IS" ,I 

1

- LENS 12
- vrij
- Duno 11

15.OO

12. 00

1r.30
14,45

11.30

AFSCHRIJVINGEN.

Schri f t ql.i.ik mÍnste
Telefonisch vri j da.s

ns 1O dagen tevoren bij dhr. J.C.l{oprDr.v.Mooklaan
avoncl tussen 'lB.OO en tB,4! uur (uitsluitentl in dri
n) voorecvalle

à-l(-Las s erE baJ clnr.
B-enC-klassers bij
I n , nood6eval-1e n kunnen cle junioren no8, ol) zat er daSo cht cnd._
uui afbellen bij dhr, J.C.liop t'el. 94.41ir9

fr>)
n..14) ,.

1t/
6!/
tuss

R.Bccker të]- . 5r.9\.?7 (lENs
dhr, '.Y.I(ouwenhoven tojL. 29.19.91 (LENS

AI'KEURINGEN: De junioren noeten bij slechte we ers orlstandi gheden steeds de'
inf orrnaties wordcn hierover nietafkeur in6sli j st en rnarlplegen. Telefonische

ver6trekt.
OPSTELLINGEN.

LENS Aí-A2-Af -A4-ri5 als vori 6e rve ek. Leiders els.bekend.
LENS A, samenkomst 1il i:45;uur Lens terrein LBNS A5 sanienkomst 14.00 uur LEI{S
terrein en zonder N.Groenevregen ' -. . .' :

LENS 6 aIs vorige.week Leiclcr T. Hc efnagelSauenkonst 1J.JO uur LEIíS terrein^--.^--

LENS 7 al-s'vorige vreek net'lI.tl-cutnan Leid-er J.lleulcrnan
..' ii

LENS.8 vrij J.v.li1eef - C.v.Rijk - H. iioppedbrout'rer zie Lff'lS 1O

LDIIS 9 als vorigc week mct Th.Iloógeveen Leitlcr lil.v.dTof samenkomst 1J. 45 uur
LENS tcrrein i,,. i , i "-.r.

LENS 1o J . VoBeI-T. Fl.uggc-J.. Buis -J . Kok-R:KIi ib eril-I(. Se.nder s -R.. Roverk.r.np -
R.liaaphorst:E. v. d. LinCc-R. Dtie ss cn-iI.lloppenbr ouvr er -J . v. Kl-eef-C. v. Ri ik
Lcidcr f recl de K3,eijn'-

LENS 11 als bekencl Leider P.v.d.Steen samenkomst 11.45 utr LENS terrein
LDNS 1e als bekend mct J.Elzermen / R.Goedhuis naar- LENS 1l
ÏIIaZi-n; rtoufnagel- snmenkomot .1'1 .Oo uur LEITIS tcrrei'n .

LENS 1, vrij !

LENS 14 aIs bekencl met'.R.Kresner -Leid.cr C.v.d'Hu1st sa[renkomst 11.00 uur
LEIS terrein .



UITSLLGEN 20-21 naart 19?6

Monst er 'l

LENS 2
LE].IS 

'Laakkvrart ier
Croxnvl-iet J
ÀDO 7
LENS 7

lïe1:: en

Zaterdag 27 maar"l, 19?6

12. É0 uur Vrealenbur'cl} 1

11.J0 uur IENS 2
12.10 t»r LENS f
rïFSCHRIJVINGEU.

LENS ,I

Naa.r dvri jk 2
WP4
- LENS 4

LENS 6
BMT f

LENS B

],ENS 9
., JAC 5

LENS 11
,, ODB 5
. RVC 12

LENS 14

1-O
z-n
5-1
1-1
é-l
b-u
1-2

- DVC 2 o-5 .:

- Quick Steps 6 2-O
- LENS 10 'i- - ..- - ,2:0 . . -

- DSO '12 , ,.-.1:0
- LENS.12 O:1
-_ LENS 1, .. 2-2
- Duinoord 6 Duinoord nièt'

... opGekg_qen. _ -_._.

PUPILLEN

Scheveningen 1- LENS 1

Quick 2 - LENS 2
LENS 

' 
- FCSo 1

Te iierve 2 - LmlS 4
LENS5 -VCS5
PROG RfÍ'.iMA PUI,ILLEN EN WELPEI'I.

IygiÀ!"n
Zatcrdag 2? naart 19?6

12.J0 uui' LENS 1 - Quick 1

12.JO uur ADO 2 - LENS 2
12.J0 uur LENS f - Tedo 1

11.19 uu{ Vretlelrburch 5"- LEN§ 4
11 .'JO liur LENS 5 '- ,Vretlenburch 6

1-o
0-1
1-1
b-u
o-2

3-o
1-1
2-.1

IiIELPEN

iilil-helmus 1

LENS 2
LENS f

- LENS 1

- quick 2
- Quick /

- LENS 1

-ADO2
.- Gona J

v-1
Zuiderpark
v-2
v. Vre denburchweg
v-2

v. Vredenbu::chwe g
.v-1 ,
II-Z

í1

I

§_*Si&_gEÈ min6tens 1O dagen tevorcn bij^dhr. J,C.Hop,Dr.v.Mookfaan J17'Rvrk.
fgf" i._Ei"_qq vrijda6avond tussen '18.00 en t8.45 uur (uitsluitend in drin6ende
6evaUen) tij L.Ilonin6 tel. 19.17,_47
In noodgevall-en kunnen de pupilJen_en ';reLpen'nog op zàt ex da6oc-htend af-bq.1.1.9n.

te]. 66.1J.14 klub3ebourr, '/ragen naar dhr. L.Iioning.
AI'KEURINGE§: 3i j slechte rvo ersomst a-ndigheden ZIE ÀrKEURfNGSLÍJST. Voor de
thuisri,é dstri j clen noct juniorcnlijst worden geraadpleegd. Zijn de vre dstrijden;
van LEIIS 2, 4 en / 6oed.gekeurd, dan ,gaan ooh de lupillen en welpen $redstriid.en
op ons veld door. Uitsluitend voor dc uitwedstrijden mag tel-efonisch vrord.en- -

gcïnformeerd of hun-r,rcdstrijdcn doorgaan en'we1 op zat erda6ocht end . teI. 66....11.1).

NTET OPKOI,iER; lVE gcns nietiopkomon afgelopen rveekeind krijgt de volgende spglqr

OPSTELL]NGEI{.

LENS P1 IÍ.v.d,Lans-E.Vafentin-R.Groen-R.de Jong-R. v. tl. Eo ek-t{ . C olpa-J. Cdenliírchen
ÉFoenskcrk-E. Eykelhof -L. v. Ri j n-P. Pronk
Lcider HanE Zoun samcnlionst 12.00 uur I,EI{S terràin
LENS P2 I.Kaffa-E.Perreijn-R.de I(ro on-R.Ilouwelin6-R. Kanis-V . V eenman-
M.v. Ddrichem-J I v. d. }]of,f-P. v.i'lareÍ-8. Bo elhouwer-C, Bergmans-C. Ho e fnagel
Leider Martin llcuver Sa.menliomst 11.45 uur ILENS terreÍn (6aarne ouilers rnet

vervoer)

-o-

2 extra reserve-beurten: E,Djojooetorno.
Bij herhaling r.oI6t. uitsIuiti4g.. van de elnening. a'.,n dc kpmpetitiewedstrijdcn.
In d.at 6eual:, b1} j f t.- de vefplichting tot bctaling van de kontributie tot het--r:
eind van het scizoen (10 ;uni) gchandhnafd.



LENS Pf H.Diernel-M.Schobbe-M.de !íinter-!Í.v.d.Boogaard-fr.Maa6-E.v.Zij1-A.Franken
iV. v.MeLzen-B. Driessen-M. Bon-J. v. \iassem-I.{. v. d.,iÍaIIen RES. E. Dj oj ooetomo
Leider Frans Disseldorp Samcnkomst 12.00'uur LENS terrein
tENS P4 R.Mattens-E.v.Santen-X.I(orving-lI.v.Reeurrrijk-R.Soebarta-E.AEsenber6-
l]il. Sorp-n.lliekendaal--M.l(orvinB-R. Verb o'om-J . trïoI f f -t'i. Po o t -P ' liiin d '
(G:arne ouders met vervoer )
Lcidor Jan v.Gastel Samenkomst 10.45 uur LENS terrein
LENS P5 ïl.v.Veen-E.Jager-A.v.Blittersrvi$k-A.i(oks-R.lÏannce-l,4.v.Houdt-R.v.d.i'Ïerve
FilEEerg-1,.v.Scheltinga-R.Huismln-n.,v.a.zi5dcn-E.Uàffner-u.Bïrcksen
Leider Kaas Schenkcl-s Sarnenkomst 1'1 .OO uur LEI'IS terrein
LENS,í11 lrl. Sa"rrloos-t{. v.Vef zen-M. Lent ze-E. r,larnenhoven-l'1. Z?.a.Ib erg-A. Kuip er -E.
IïiEEa, -B.Hulsker-J.YJasserman-E.Roos-P.Gerungan-A.T jin-As joe
leider Ton rs-Gravcndijk Samenkonst 11.45 uur LENS terrein
LEI'IS Vr,2 G.Verhaar-E.Keus-J.v.Iiester-R.v.d.Boogaardt-L.v.Leeu\',en-E.Corct-
JfïïïïSpieg"l-M. de Haas - IÍ.1{oelemij-F'C1àus-R.ilarn-R.v.d.Heijden-J.Ricmen-
Leider Petcr v.Ríjn Sarnenkomst 11.00 uur LENS terrein
LENS 

",j ' 
M.l,1o11eman-R.Dekher-T.v.d.1ïerve-E.de vos.P.Àerts-E.Ií]-ip-T.SchilperooIt

IlFiànken-n. Vreesrvi jk=R. Lcnt z-J . v. Balle gooien-D. Verschelden-E. Endl-ich-
À. v.' ijngaarden-M. Enclfich-R. Slats
Leider Górard Bloks Sanenkost 12.00 uur LDNS terrein
TRAINING-Y'OENSDAGMIDDAG I ! !

Al1e pui:ÍIlen, vrelpen en mini-lvel?en kunnen op de woensdagmidda8 trainen.
Enige trainers 6taan ter bcschikhinS om te trachten jullie te leren voetbel-
Ien. Oit wordt afgevlÍsseld. net wedstrijden tcgen scholen. Zo zijn er in
februari trvee weclitrijden Sespeeld tegcn een schoolteam' die Bewonnen zijn
door LH'trS. Verder vronden cr reselnatig sportmiddagen gehouden, ruaarbij jul1i-e
kunnen laten zien of je vrat hebt geleerd. Dus kon í11-emaal op woensdagniddag
-!De treining begint om 2 uur.

I

-7-
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In Ballotage.
Z. j.Hogewoni.ng J-4-195o Berenrade 2!, ri.en'Haa6

Nieurve Leden.

- 1189 A.D.ï(ramer ?-12-1966 Den Held.erstraat 21J'
/ 1190 R.J..Zuyderwijh S0-1-1968 Nieuwendamlaan f4,

0NDERIi0UDS'!dERliZAII,{HEDEN.

ilet bestuur zoekt een timmerman of metseLaar die tegen ver6o.edin6 eniSe repa-
ratie erÍ ond crhouCsvr crkzaamhcden vril uitvoeren.' GegadiSden g-elieven zich Ln
vèrbinrlirig'te stellen mèt onze secretaris, de hecr G.v.d.Stöen, te1.19.86.94
CO}.TTRIBUTIES.

Denkt U aan Uw contributie voór het laatste kvrartaal van ons boetjaar?
Stort het tijdig op onze rekening, dqn kunnen lvi j onze bocl(cn ook op tijd
afsl-uiten' Penningneester.

HPHPHPH
H,l?HzH

ËËHFfi",

Erlwin Eyckelhof ligt monenteel in het ziehenhuis. Er schiint iets niet in
-orde te zijn,rnet zijn "bLindedarm., Hij ligt in Leyenburg 1Oe etage kaner 2.
Edvrin alvaÀt lvan harte beter6chap en tve hopen je ueer spoedig in P'1 te kunnen
zien yoetballen.

-XERXES MCEI Z;i/il'{ LÀNGS' LENS 1 .

88888

oooo
EESSooooooocooooooooooocooooooooo0oooóocoooöoooo0ooooocoooo
8888

F,HPH

DE ZIEI(ENBOEG IEPiIPHPHPI{PHPHT}I?HPI{PHPHPHPHFHPHII{PHPHPHPH PEPEISFHPHP
PHPHPHPHPHPHPH

den Haag tel.23.11.53
den lIang \9\. 25.92.20 .

'íe, ginfen a1 clenken a]n een leuke 6ur]ri6e'
toen Xerxes met nog acht minuten te 6aan
toch nog op O-1 kvram. Onbereikbaar voor
Bas v.d.Lans rolde de baI via de binnen-
ksnt van de paal achter díj doe1-Iijn. Die
voorsproíg voor de RotterdamoErs rnocht
zeker nÍet onverdiend wor,f,en Senoend, inaar
als je de stand aI tachtig ninuten op
O-O hebt weten te houCen, dan is da.t éne
doel-punt toch eèn tel-eurstelling. De Rot-
terdàrase koplopers heersten de 51ehe1e :

weCstrijcl, dankzij een wat betere individu
el-e baltechni-ek en een beter kombinatie-
ve?nogen. Onze vcràcrliging echter hield

,ïerxes. 2'l-1O-
Papendrecht 21-1O-
Gouda .21-10-
Nept unus
EOV
tlïilhe1mus
Blauw Zwart
LENS
IIion
Coal .

DHS
EBOH
Zv.ri j ndrecht
DHL

9- 2-29 40-16
8-.j-z9 )2-16
B- 3.zB 23:17
o- À-2q )?-1o

11- 3-21 30-28
i4- 3-22 16-14
B- ?-zo.-.26-24

' 6- 8-zo ';24-29
B- B-rB t6-19
B..B-rB 21-25

12- 6-18 22-26
8- 8-r8 ó-26
?-1o-15 15-27
B-tt-tz 16-j5

1t-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-

o-

4-
6-
7-
5-

4-
2-

het hoofcl koe1. Helags was de opbouvr bii LmIS vrat mindër 6oerl verzolgdr zodat
dc aanvalskracht nict altijC evèn groot rvas. Niettemin'-had Xerxes sotrs grote
moeite.met enkele'gevaarlijke couíters. Dc tweede helft bracht veel scneatie
en opanning.-Zo beland<1e àe be.l- eenrndal bii LENS op de paa1, terurijl Bert Bl3ne
eenmààI keihard op cle ktuislng knalde. 11 mct al- een aentrekkelijke wedstrijd.
Door cleze OveirvinnJ-ng kwant XerxcS weer alLeen Op ho1:r rvant Gouda verspeclde een
punt aan EBOH (l-l), Papendrccht won Èet 1-O bij ZwijnCrècht, zodst IJENS nog
Ëteeds een voorsprong heeft van ! punten op Zr,vi jndrecht. DHL verLoor de_be- - .

1ln6rijke stri jd tegen DIIS. net 'l-0. Verder Hion-',itrilhe lmus 1-1 i Coal-NeptunÈs
1-J en Blcuw Zrzart-H0V O-0.
zonaag komt Blaurv Zrvart op bezoeh. Dan kan LENS het gemiddeltle weer op-pei1
brengón. Vercer HOV-DHL i Dlls-Goutla; Nept unus-Zr,ri j ndre cht ; EBOH-coal-i Papendrecht
-Hion en Xerxès -:'lil-hcl-mus.
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NOG KANS VOOR LENS 2??

-. -.r!1l1.r-' ,,.--- . 18-a8 , - . LENS .2 -heef t .zij n uiterst kteine -kans op.hc.t ,kampio enschap
LEI{S 2 1?-23 behoudcr:. Htt twecde-won Je r,roeili jke tiuiswedstri5a tcgen
!ïestlandia 2 17-22 RKdeo 2- net 2-1. vuc J kwam thuis niet vercer clan 2-2-ÈKïöó'2:--'---ig:18'--- ielaeii óö; Éö;; 2; d;;; àï,e "à",rf"ï"ï'ïè"it íÈr,is-,'"
.Postqluiven 2 1?-16 relatief lez:.en 3 punten achterstand. Het is cchter niet
Velo 2 17-15 te vcrrvachtcn dat VUC J zijn laatste twee we.lstrijclen
Naaldwijk 2 16-14 zal verliezen. De strijd o. 1 rle gracla.t ic,piaa.t È is-nog '.
DHC 3 1?-14 snannender. l4et voor le neeste elfta.l_Ien 4QS CIi e_._vjqààtrÍ j-
Den Hoorn 2 16-fi d-cn te spclen, zijn in principc a1.l;.;; ilUdl"lnts, lrestlanl
spoorwijk 2 16-12 dia en FJ(creo veilig. voór zonàag siaan er etechts iwèe
RVC 4 17-11 wedstri jCen op het progre.rnna t. i. LENS 2-t{eqlrhvijk .Z en
Spoorwijk 2-Den Hoorn 2-

GELIJI(SPEr VOOR LEï{S 
'. 

i

Vrednnburch 2 19-32 In Ëen lve,Jstrijrl !ron clen keiz-ers..b:erd", behe31dg. I,ENSI
!i.9s 2. 18-2? uun 1-1 .r;elijkspel tegen Verburch Z. foàir heerst er in
ToGB. 2 '19-28 deàe ..:frlctinS nog vo1-op spanning. Een kc.mpiocn valt
Vcrburch 2 19-23 hie:: ào3 nict arn,te r.rijzen. Met nog ] vredstrijden te xHBS, 19r?1.. 'spè1en hebben Vreàcnburèh 2 en Vios 2 ile beste papieren
r,IJest1andia 3 19-18 Ook hier zijn slechts 2 weclstrijden n.I. .L.ENS J- -- .-

LENS 1.,. 1B-1! Sche.veningen 2 en Vios A - IIBS ,.
vuc 4 '. 19-15

Schicbroek 2 .19.11 ITVERECHTS '
vcs I 19-12
ilillegersber1 2 1?: 1 :..
K,IMFIOENSCHAP VOCR LENS 7 ??

LENS 7
HVV 5

. SEP 2

ctiF 2
, VrcCcnburch I
DHC 6
Kranenburg I.
ÀDS 

' 
..

.DIIL 6
Flaningors J
Quick 6 '

ochrijven.

FFFFFFF
.llJIE ST

EETFFEFI'FFFFFFEEÏ]FFFFFSEES
Ar',T EI? .'.CHTER DE E.,R E$FBEFTFFFFFFTETFFI'FFFFFFtr"FFFEEEIIïFI'FFFFTT'F
FFFEFFFFFI'FFFFEFFFFFFEFFFFF

_Zaterdag J :rpril 19?6 t s-ocht öiris: Ton en Cor. .. -

. , , s-niclCar.'d : Greet-Jos'- en Sirnón " :
I s-a,rond.é : Sirccn-Jair/llart in

Zondà6 4 aprll 19?6 re-ochtenCs: Iinus-Rini-Fauia en I,lirja'
, i6-nidr)a.3é : Frànli-:in v.S:rnten-l.levr.v.cI.Steen-l.ievr.

. Jónmr'.at-Eric-Linda-Gína-Jan Bom.'
.{1s U níet. bescÉihbaar bent, beI dan op tijd e.f .tet. 6?.58.8, nà 18.00 uur.
ÀI1e'ineQervcrk(st)ers vc-n de bar' r,voiden clonderóa6avond B rpril voor ecn

. besprekíng uit1len9r1i6d.,ianvang.'20.J0 uur, , . 
.

r'18-28
18-22
17 -21
1B-20
16-19
17-18
1B-1?
iB-16
1B-15
t6-1j
| /- lé
17-11

Ilet.zevenclc lijkt ha.rd op we6 om kampioen t
dc ilES 2e hlas'va.í dÉ ïl.V.B. Mct nó13 ! ureds
spelen, hel.rben zij zes punten voorsl)ron6. í.
zondag r-ron (lit elf ta1 - r,raarin o. a. spelen
Hans en r'a.l RooCuyn J.v.t1.1(naap e.a. - nct

tIw
tri
fge
Cce

orden van
jCen te
lopen :
s v.d.Beck,

van

PA.ISDRIVE I !

DHL 6. Zondl.:g a.s. is dit cl-ftal- vrij. UiteraarC zal..alè -
rcdnktic het rèstcrcndc coIlrpe ti ti epro6rcnma votgcn. Dat
clit in het verleden níct is gcbcurd; ligt in het fel.t,
ilat,ct-e rc4aktic nog stecds bostoat uit een man. Daar
er nog rnt; ar ..e1f tall-en in .Je race-on- een kempioenschnp
liggen, r'-dviseert de redaktie- de-aLnvocrdcrs va,.n dczc
tcam6, on zel-f eens een stanC en/of cen verhalltje te

ÀVERECiirs;

I

Na.haIvör'uege dE clrive dó s[ana opgerna:-kt te hebben, blijk] hét'koppel
v.Santen:Driessen vreclJuidelijk op rle eerstc plà.-.ts in de einCrangschikhing .

af te stovencn, hoevrcl het jcu:dtrg talent zich ditneaï nadrul-Jlelijk aandient,
het koppel lleyn en-Kon5-n;., vol-f t n:rnclÍjh op no6 geen 2OO 1:unton. h.sJ vrijda6g
rvordt er niet gcklaverjast, ma-.r vrijda55 ! april tolgt hèt 2e d.eef van de l'
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Paasthril-Ier. Do stand is a1s volgt:
1e. v.Santen-Driesscn -' 10194 pnt.
2e 'Ileynen?I(on in8 . 9942 pfi,
,e Mevr.l{ichef s-l'Íevr. Borrenans 9822 pnt.
4e v.Doorn-v.Doorn . 9?86 pnt.
5e v.Gastel-Osse 9492 pnt.

KlJffr
P.s. Mocht u op een nvond niet kunnen komen, wilt u zelf dari voor. ecn verva.ngi-ng
zorgen of tijrtig de iiaKa inforrne:.en door Ben Osso te bellen tel. 60.20.90.

.OPNIEUlil(§ ) Vr'rN DE !OIiO.

Door'.eein nisverstand heeft Ce loterij af6elopcn zonda6. niet pla.ats kunnen
vinde'n. A.s.'zondag gaat deze in ieder geval lvel door...irls vergoerling voor- hct
wcg'v:iL'cn vah deze raogtJ.ijklci 11 tot gokhón, znl er ,een cxtra grote prÍjzenpot
ter beschikking zijn. De ho.-rfCprijs zal- wedcrom aangeboden vrorden door
zuivelhandel. Duindigt, Bechlnan hoek St ephcnso nst raat lO2. I.v.m. rtil 6rote
aantal- prijz-en, za.l ook ile prijs van de foten iets gervijzigC wortlcn, Dc prijs
pcr Iot zli- ÍO,75 zijn en 4 stuks \roor f2,5O. De prijzenkast bevat o.a.:
een mancl nct-fles wijnren franse l(ae.s j es -badmint onracke ts - ee n cognac fles met
zccl: aparte.glaasjes- èen heerlijko fles (alkohof bcvattend)- ccn sier onrler-
zetter in dc vorm van een te13c1 en een vcrzarneleLpee. ;\Is het druk is dan

.zuIlen vre no6 wat extra nj-et te versmaden prj"jzen inzetten. iïij hopdn-.U een-
beetje opgervarmd tc hebben. .ian U de tank a.s. zonda6 vcèl lootjes te kopen.
Tot _4 

"apriI bi j LEI,IS -Elauw Zls.rt. 
LoKo.

=== POL, díe nltijC grlag op ile hoo6te .blÍjft ve.n aLles wat-zi-ch binnen onze
vereniging L.,Ei,trS afspeol,t,. inforneert bij tijd. en rvijle l_an6s ztn neus vreg bij
tronsen. Ci-e het kunnèn lreton hoe hct toch staai net Ce oirvoi6ing van voorzitter

- He.ns van der i(1eij. Het cntwoorC rvordt dan meestal in gebar:en 6e6'even.. De -

. óén haalt deenoedi6 dc schou{èrs op, de ander kijkt je nistroostig a3.rt en vrec;
een ander doorboort je net ecn vornietigcncle b1ik. En .Jan ttoor ,je. de onuit-

-. eesproken gcdachte: Hoe k;..n je dít nou vra6en? O! zorn monent krij6t zelfs POJ,
s chuldgevoel ens. IIij worrlt zich ervan beli,ust cïrt hij zich geCraagt aLs hct .

doorsnee LENSIid en dus ofijk wacht op r'lc' clingen die konen zull-en. LEIIS heeft
immers altÍjd ccn voorzitter ;chad dus zal cr straks cok r{e1 vreer eentje zijn.
Een houding r1,i o kortvreg a1s vo16t. te bcschÈi j1'en is: Dat so<.:rt zaken moct het
bcstuur rn:rar uít io ekcn.
=== Het grcte probleem is natuurlijk dat indien iedereen ecn afwachtende
houdi!6 aanneemt,er helonaal nÍets 11ebeurt. Een handjevol LcCen zrl ds.n nidrlen
juni tijdcns de a1-gernene ver6'rllcring te horen krij5en da.t het bestuur in cle

Srootstc rnoeilijkhcdcn zit cmdat ríen niet is geslaagd in het foirneren van een
nieuw tcstuur. Dan d.rl er we1 !ïecr eun beroep geCaa; tvorden op rrqnkeLe wijzc
r'lannenirr teneinde een zoGenrr.nide f ormr.t i ckommissic te vorxnen. En dan rno8en l.Je

in septer:rber of zo horen of rte wi jze ríanncn er wel in 6esla:r6.J , zi jn een voor-
zitter 'oh anCerc bestuur6lu.dcn tc vindcn.
=== []s deze raindcr prcttilgc l,oorspcl-Ling vr.n POL getuigt v,ln rverkeli 5 kheids ziu
clan zou hct huidige bestuur er. gocd aan do'en reecls NU een beroep tc doen op

'.de !ïijzè Mannen. Dj-e ltunnen dnn een pae.r naanclcn eerdcr arn het werk. En a1s hcf
bestuur necn{ dat het aanzocken van l;ii5ze Mlnnen gesanktioneercl lnoet vJorclen
door dc algemene leCcnverga,.i eri ng, nou, dan kan er altijd cen builcngewone
elgcmcne lcdenv erged ering vror.r.cn uitp;ebchrevcn.
=== Besturin is vooruit zien.
=== lOL signal-eerde afgclopcn zondag nft oen mindcr prettige. zaak. Vcrschillende
seniorenteams, r,ra?,rondcr hct vierdc en. vijfdc krs:men zeer onvol-l-edi6 in het
vel-cl. Oorzae.k: Een fikse groep spel-ers ha4 hët bed verkozen boven, dc grasprat,
zonder de nedcspelers en dc ,5Elí0 hiervan tevoren in kennis te ste11en. Nu
begrijpt POL ook weI dot schorsing öf royement van de zo . bedl c§erigen j.n dcze
fase van de kompetitie ook voor de goedwill-eàdón triestà gevolgen kan lrebben.
Maar je ltunt je wel afvragen of die triqste gevcl-6en (bijvoorbeetd het alsnog
terugtrekken van'6én of meer elftalfen) niet minder triest zijn dan het vrekelijL!



optreden vin achttallen net r.ll-e ergerniq ,voor de tvel-ollEckorxcn spelers van
dien. i(ortom: ellminecr de niut-oplcomers'qii het tetlenbeitan.l eri gr. verder
met Ce echtc sportnen6en.
=== Dit was een rvat sonbcl.c IOL, goeioncle.g)

sEiíHtiHirHHHHirHrIriHHHHHHHrrrIHr{HEHITHHHHIiHHqHEiÍHHHHHHHHHHTIHHHIi
Hfiflflil ppoGl.rMr,rA or'srELLrNGEt[ ïirsLi.GEN srrrN!]tN scr'rronrN
HHtlllHuHnnnrilrrrHirHrrHrrrrrruriHH-EiIgiiIiHHHHIIliHHHHHHrrErll{ITHHHHHTII{HH

Zondae 4.hpril 1j?6.

H

v1 c1 L1/2/1
\r1 G1 L2/4

- v2 .G2 L\/i
Teir. §av. Lohmanlaan

v2 G2 L1l1

'vj Gz L2/+
s'"relen V3 G2 L1/3

HI{HHHHHHHIiIíHIIHII

14. Sli-ngenberg
J. de Boer
CJ.Meijer jr.
tï. Becirs

B. Scheffer

J . Krupe
GC.Hoeks

14.00
'11.00
11.00
14.00

IENS 1

LXNS 2
IENS f ,

O"ui ck l
IEI{S
LEIIS
LÉNs
LEI{S
TENS
IENS

uur
uur
uur
uur

- B1auvr Zwart 1

- IIar J-i;ri jh 2

.- Schc'rcninÍ.en 2
- Llr,rs 4

14. o0 uuï
5 .- vrij
O - LrÈt/ Z

? - vri j
8 -GSC4
9 - V\rP 5 15 nin.
.10_11_12_11 _ vr:-i

1Lt
12

.:

.00

.00
uur
uur

Uf TSi,..GEN.

LENS 1

t Elrs 2
Vcrburch 2
SCri 2
LEI{S 

'I(r'anenburg 4
LENS "7

ÀFSCi]RÏJVEN:

OPSTELLTNGEN.

LENS 4'met B
LEI{S 8 met W

' Z,iiLVOETBrl], .

Z0 I'irii.R :ïLT LOSSE OI']MERKINGON

- Xcrxeé 1 .o-1 Dllo 4,'
- RKcleo 2 2-1 Texas/oHB 4
- LENS 

' 
O-0 . LENS 10

- LENS 4 2-2'Nivo 6
- SCHEVENINC.EN I 0-1 LENS 12
- LEI'IS 6 2-4 LENS 1'
- uH! o t- é.

- LENS B

- LENS 9
- ilijs',.rijk 7
- LENS 11
- vrij -

- Nivo :7 o't4 ,

vrijclagavond van i8.45-t9.J0 uur l;ij J.v.liassem te1. 68.65.11

. Oss c -,1. Timners-J. Janna:-t-;i. Broulvcr

. v. u. !1n(rc

Dinsdag 1J april 1976 Spórth..I BuÍtcnhc,f ,
.18.45 uur oSVD - LEiiS schr. CB.CorIon

De SEKO vrr.o6t fl^.nd1cht vccr Y-et'?ei z1e

+

t- |

l- I

1-1
1-4

Dclft
tijCrv. Gi'.l,Ieyer

hicrvoor standeir! ! ! ! ! !.!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++t.+++++++++++++++++.t.+++++

++ U zult rl.cze wcclt weer cven nar.r le oucl,er tlruk van rle vorigc stencilmachine
moetcn kijken. Dc a.nclerc rnce';lnL:r.'lc schocnnaahr maar is voil3enCe lveek weer
in bcdri j.f .
++ Eèn plui[í vcor cns cerste clft::I, det mct vol1e inzet c1e aanvq.]]en vLn .

XEnXES 82 ninuten lrng vj-st tr: keren. Daarnr moest ecnms.:tl vlorCen Sccapitul-eerd
Jarnrner rna.ar rvel vcrdicncl vocr:' X.ERXE§.
++ ';rear vrarcn ile rv.:gbIi jvr,'r's r.f ge lopen zonllag. Diversc el-f tallen stonden in-
kompleet vooï .le ,".n.rurrg van liulr weclstrirjd. Danlc zij mcdevrerking van ecn f]ink
aantal spelers, tLie meestaf nl- haclcen 6espeelcl, kondcn elftallen toch noB wor<ler:
gekornplet c c rcl. i-lclaas moest het vijfder dat ook a-l niet kompleet waE;, vrecr
een ncrlerl.rirg ink:ssercn, zodl't hun positie nu rvel hopeloos is geluorilen.
Jammer vool hun aLnvocrCcr , l'.:.t1 Timners , clie een 

- 
voorbeelcl mag tTord.en Senoemd I

voor rneni6 LEIISER. In zi jn . LEiJSp.':l:kie 'ging hi j noE cvcn naa.r het vierdc om

daar het cloeI te verd.ccliöcn en àa.p.rrnede tel;bereiken, dat zij nog gelijk
.kondon s?el-en. In hen dankon t';ij sl1e spelcrs, clic de SEKO af6ó1open zonda6l'hebbcn. geholpen c1e clf t:11en t..: lcoraplc t i.rre n .
++ Ome Nico was zick. IIij h:.i 39.6. De voorzitter kan betcr zick zijn den
Ome Nico. iiie,nt lvie kalkt andcrs c1c ]i jnen, trie han6t de vlaggen uit en \'Íie
zorgt voor r1e cent jes o? zc11c,:,lt bi j de .in6ane? f nderclaaC, Nico, onze onvól-
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,oot)r1
too
12?

olotot+,

prezen },lanus van lLl:es. Beterschr.p, Nico. ;ils jij zieli bent, drae.it LEN§ niet
op vo1le toeron en dat kan .toch niet. Zeffs ons-eerstc cfftal was vsn strcek
door jouw ziekte, dus volgcndc week lyei:r prcsent hocir.!
++ 25 Jaaï is een helc tijd, d.ar.r moet je zelfs e e'n kampioenschap van het
trveede juniorenelftal voor laten schietcn, nietwaar hecr sccretaris?
++ Kom, kom, beste ?CL, nict zo somber. Iïij hebbcn vrel voor hatcrc vurun gcst:l::-

sïK.
2Dr91qnI1rr22'

1ÍïIST U DÀT
c1222111C12irC

- Urv reilaktcur vorige week gevel.l vlas d.ooi gricp. Vandaar zijn absentie ían
vorige week.
- ille dit j:.ar 6een 1 april'5rai: .höbben veten te 'beclenkcn,'volgend jaar beter.
- De redaktie al ver gevorderC is mct zrn verhalen uit de eet'ste jaaïgan6 v;rn
de LENSrcvuc. Nog evontjes geduld, .dan worden ze geplaetst.
- LENS 7 (sen) nog r:raar tvree punten noCig heeft om zich kampiocn te nogen
no emcn.
- Dc rodaktioncle 6oedkcurin6 doze week gaat naarhct personeel achter ile ber
det al-, acht ere cnvol6en de zohdagen ervoor zorgt, dat een iecler op tijd ge-
holpcn wordt. Hulde dus voor Ccze rdcdevrerkcrs.
- Annie en Gcrarcl van dcn Steen af6clopcn zo4dag 2, jae.r waren 6etioui{4. Dit
dee.st vrerd. in gepaste rrstilterr gevicrd. Het bcstuur - nat a11es ter orc komt ..
àond namens d.c voreni6;in.3 een rriocmstuk. De redaktie.bij doze a1sno6 hnar
fclicitatics
- Ton Baurnan, bestuur Juko en l-c<len baCankt voor het ontvan6cn ve.n fruitmandcr-
en attenties tijdens zijn vcrbLijf in hct ziekenhuis T,eyenbur3..
- u ge6roct rvor.dt door 

- AVEBECI{TS.
ITAI(-FEES TMEDEDELI NGEN .

ZaterCag J apriJ- a.s. zal hct bici weer stronen (ook het appelsap) i{ierdocr
en ook door hct gutscnde zweet za7 dc vc cht ighei dsgraad in de kantine stj-j6c-
tot ver bovcn hct land.el-ijke gJrridcleld.e r naar wi j hopen de sfccr ooli. ,'tll-e
reden dus off-za.tcrdag tc l(omcn swingcn op clc Ceuntjes v:1n ons 1ller LENS-
huisorkest I'ZÀRI-TUSTRÀ'I .(d..rv. z. Zril RÀmnen Tot U rS-nachts To.ta.r1 Reddeloos
Àfnokt). Er zal- o.ok soul gedraaid worde4 tot c1e soul onl'.er je schoe.nen wcg- ' '

sIijt. Deze te gekke avönd zc.I bc6innen om 8.JO uur (haff ne6en voor niet-
ingewijden) we rekcncn op aIle A- en B-klasserG eb belcgcn juniorcn (l,reclcrou
voor- niet-inge',,ri jíloYr: jongc 'scnlbren). Tot zatercl:.6 'c1t's.
N.B. (voor nict-inei..wijden: Nota Bene) De toegcrng is tc verkrijgeí voor c1c

belachel-ijke. lage prijs vàr s'1 ,==. I(inderen onder (1e 4 en 65+ers me!. lÍa..rt 
-_gratis toc5ang

F.S. (voor niet-j-ngewijdcn:Post Scriptr.im = naschrift) Bovenstaand ,....../....,*betreft een beatavond.
*doorhalen rvat niet vcrh,ngJ l'roràt.

oooot
i c D t o 2 t) 2 2 1) 2' C O O C q i I C i 0 C A r' C I 2 I e O q O D e Q Q O O C C O O C C O O o O o D o o o C O o t
+rtt,

.I4.I.I.IJJ JJJJJJJJ.]J.]J JJJJJJJJJ JJJJJJJ
ït$$Í ' v,',N trEr JlINroRÉNFRONT -$$*Í$.r.r.r;uJJJJJJJJJJJJj,l,.r,l.r.r,r,.r,ruu,r.rJ.TJ.IJJ.r.rJr.rr
SÍS$$;,r,r,iu,i,rJJJJJJJ JJJJJJJJ J Jïï$$JS
ProAlammo Juníorcn
Zcnda E a ril_ 19 6

1O.00 uur LENS f - .Èil- J sVr]- J.Ir I
L{aandnq 5 apr.í! 19? 6 .

19.JO uur BMT 1 - r.El'rs 4

Zat erd

'v -z

- LINS 1 I
- !Íestlantlia J V

- vrij ( zie- qnendag
-GDS 5 V

ril- 1

16 . 15 yur GDÀ '1

15.0O uur IENS
LENS

.00 uur LENS

?
4
5

.Iloofdstraat

5 anril)
21

I

6.
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1J. J0 uur
15. 0O uiir
1J. ]O uur

T,ENS 6..., 
-

LEI,IS 7"
Krancn burg
.LEirs 9
LENS 1Q
Vios 9 ..

vcs 9
BMT 5 . '..'

HBS 9

Monstcr 4
VD"C

T,ENS B

vrij
Graaf i,
LENS 11
IJE"l\lS 12
LH\IS 1l
Lnit,s 14

11.
13.

12.
t).

10
30

00
?n

uur
u,ur
urir
uur
uur

v-1
' V-J ( vrien dschappr.li jk )
Ki j kdÈÍns o stra.at

iLlem II Vr.c 6 ,v-2I . Declemsvaartweg/hk. Melis' SiokeLaan
'Dedernsve.artwcg:

Hcnge 3-ol-aan ( vri endsc happ eli jk)
Da '.1 en Bcr6s elaan

i.FSCHRiJVIIiGEN.
Schriftclijk minstens 10 dagen tevoren bij dhr. JC.Hop, Dr.v.l,looklaan J17,Rwk.
Tcl-efonisch vri j cla.gi'.vond, tuspcn 18.00 en 18.4-5 uur (uitsluitend in rtringencle
6evflL1en) voor
í-l(lesscrs bij dhr. R.Becker te:.. 5r.94.?7 (LENS 1 t/n 5)
B-cn C-klasscrs lij tl.hr , 'lí. Kouuenhoven teI. 29.19,91 (LENS 6 í/n 14)
In noodgèvallen kunncn dc jutriorcn nog op zat.'r drgoc ht end tussen'10.J0
11.00 uur afbe]-lcn bij dhr. J.C.Hop tel. 94.41 .59

en 4

.FKEURINGEN: De juniorcn moctcn bij shcchte 'irc er6 omst andigheden steed.s de
a fkeulin6sli j st cn rraclple6en. Tulcfonischc infornaties vrorcl,en hiero.ver niet
verstrcht.
NIET-OFKCI{ERS: [JeCens niot o.r]:ornen afgcJ-opcn wcel(einde kri-j6en .Je vo16cnc1ó
spclers 2 c5tra-r c scrvcb curt cn: ?.Gordijn-1?. Zctz.
Bij herhc.ling volgt uitsluitin3 vrn cle.elneming ann de konp ciiti ewerlst ri j clen.
Ïn dat 6;eva1 blijft de vctlrlichting tot bctaling Ïan tle kontributic tot het
ei-nd vr.n hct scizocn ( lO juni) 6eh:rndh:.af d.

1!.OO,yua T,EN§t cr

t

LENS 5.:.1s 'bekcnd rnet N:Groenelïcgen RES: P.Gordijn-!.Zetz LoiCer ir.Blok
LENS 6 1'l.i{eynen -F. Bauns.n-ll. du Chdtini er -P. VallccnbUrc-À. Ovcrgcurv-O , Huis:P.
LèÉóvcld:ïï. tr'rant zcn-R.Noor .r"uloos-Th. v. Luxenburg-R. v,loon-À.1J. de jon5 :

Leià-cr Theo .l{oefna6c1
LEI,IS ? J.Rienen-C.v.Beek-n.ilcssels-'rÍ.tcr'Leare-P.Brocha.rcl-R.Ve:'stqeg-R.v.i.ii,jn/
gaar clen-ïI. Vaf ent in -I,1. v. B:r55un-*. v. C. VaJ-h-II . Ho,utne.n j .

LENS 8 C . v. Ri jk-I{ . i:lanken-R. i?:, rphorst -F.MoS-R. Duindan-E. Kou.ler er -R. v. Vi crsen-
HJoppenbrcurrcrs-T.Kin6-l{.erhelcns-J.v.l(lecf-J.irinsi 

.

LeiCcr E'on'gt'um:rn SancÀhon'st 12.1O rur LEIIS terrein
LENS9VRIJE.Verbarend'sc-J.v.Rijzen-Th.Hoo6.evecnLENS1o

J.lrins LENS 8 . :.
LENS 1O J . V ogel-T. Fluige -J -Buis-J .Kok-R. KIi jb orn-K. S anrlers-R. Rcv e rkeh!- : ;'

IlEiSEors t-E. v. d.. Linde -F. Dricss cn-F.Verbai^encis é -J. v. Rij zen
RES:TH.oogevcen Lcidcr Frcd dc Klelin .. . - . ",i. . ;- -'- - :'

LElls 11 R.c1e Soer-F.dc Br,"rin-R. Gro cn -M. y. c1.llo ek-L. Jar:maat -f':Lékàh'eiià-n: íóvóii.fcs
tf . f,f i"f*f .-,f . v. cl. Nieuwenhui j sen-J. Rens-P. S chott es- R. Tjin:ís j oe
§aninhomst 12.45 UUr LENS lerrcin Leider clhr. ?.v.d.S _... --, -., _

LEI.IS 12 R.v.Ba5gum-R.Bl-oks-t.,.'lc Gro o t -0. Köncnan-Il. Leij n-lj,.l,Íc ernan-C . Cclenkir c hen
M. Ras-F. ToIlen::ars-L. Touvr-1"I. Vccnuan-l*I. v. Z,yof -R. i(resner
Sa.mcnliomst 1O.45 uur LENS terrein Leidcr dhr. R.lloefnagc'J-'.,...-.-.- ..-.r.

LEN§ 'lf J. E}zerm:n-R. Erornberr"-R. Goerlhuij s-L.lIcnlces-?.Krol-1,1. Lus-t enhour-;rer-
J . Rasphorst-R. Radcmakcr-R. v.luijven-J. S chipperen-I,1. TiIlerlir-J. Verneulen-
R. iriass erman-M. :?i-Incr.
Sanenkomst 1'l .JO uur LENS tcrri--in Leider clhr. J.Vo6c1-

-t

-6-

O?STELLINGEN. ':

LEIIS '1 al-s bekend..r,et.'J-íIpcrloo LeÍder Hans Zoet samenkomst

_ LEA{S 2 a.Is behend zonrlcr J . i-p1:crloo Lc'irler }Iim Iiectman

LENS f als'bchcnd Lcider Irans FlunRn6---------:-

; I.,ENS 4 .als bcl<end zie ! aprif ieide r Ben Oss e



tENsjt R.ir
Haas -'rï. Kliin

er5enhcIregouwen-!'. DulIaart _H Duyvest eflm-D. Frankeh-R.Ginbeen-R.Mahi e'tr-1,1. Riemen-e . Sana ort -B . Vest er-J r Voorduin-lvl.l{i

Vrodenburch 
1

LENS 2
LENS ]

- LEI{S 1

- :'rdo 2
uona )

rg-R. de
nC

o-o
4-1
2-O
4-o

6-o

1-1
1-1

S94e4ko.nst..12.30. uur L0NS tèrrein LeÍJ
UIT,S LxGEN 27-28 mas.i t1 9?6

l- f
er dhr. W. v. Sprunda I

LEN.c r ;
rENt i : ;ï:l':uJtct t
V C.r Ourch - r rrr'r. -

i;N;-4"" . -r*1ï" lVredenburch5_IEI{S5
gHr,.6 _LErrsÉ
LENST ' _oDBl,
PUPILLEN

rd '1 7-1
6- 1 ( IEI,is kamp.. )
5-J( vricndscir. )

2-O
LENS n/o.
0_o
u-+

LENS B
sEP l
LENS 10 r

vuc .12
Rijsvijk 12
LENS 1'

iïELPEN

- vrij
- I,ENS 9. Marathon 2
-r LEI{S ,1 

1:- LEI\IS 1 2
- vrij
-.quno .1 1

1-
6-
6

lfià'.'. , : fl;iso,,
IENs j, _ TEDó ; .

vred.enburch .5 _ LENS a
LENS 5 _ VreJenburch

o
1

o
1-4

NEÏSGELD BUITEII I,'.NDSE REI ZEN.
Reis Sleeswijk Holstein (B-klassers. en lens 14)

van .f 12O , =

.li. s. zaterdag , aprÍI uoet voor. aLfe dcelnerncrs dc _ totale reissom voldaan zijn,0ndanks onze herharl-de verzoeken ön- 'beta1in6 ziJn gr na.tuurli jk nog d.coLnemers
bij, die in het geheel niets betaaltl hebben. O o)r zij dicncn echter J april het
volledige bedra bctaald te hebl:cn. MaeJc ' darro m het versc huld i1;cle i.:eclr.'àg
tijdig aan de p

:: ::;:::i";Xrïil,ï""",reis-nocteÀ oori n,s. zatercas wecrerom ecn scàeertc van,inut"n"-]gö;=:-;;;"ïil fl:irl"""t.,uu, 0"., i.'à;;;-';";il;íli :i"or" datun irnn
LEt{s 1 .viist . zich .rt,:.o '- ' . '

ï::":."r_ il""í'iïr' il;it"'eri t'rockenci 
"lenin te hc1:!::rl"i vs.n .rr... nccrcrr..5:!ug",

fjy-f^-"1iii.";';;;.;ï::;'uu"oi"ï1.]-l; l1ï;"1""'hr.d h..r rii",,à"r.lia nict zo
l::-:r" ko1: -is d,u u,oo'-,Jio;;";';;";.".ï:'ï Iï.Li"':doic *konnen. Dc striji.:
m;, *ï,;, j"*:,:ï:i:' -:iïïi ïEt!, "t"1Ë,1Ë';n :!;;; 

"";' ï;"ï"ïl; aro oli nr

;:i"*f 
'l 
tÍ*flÏítxrff :rÏtr":j:.,Íiiï:{§*:;;"i;:;:.i::;: ::i';.ïr;'" ,,"'u

+;i;-:rl;.:iï j";:;,iïl.up"ort""ii.ià.ïË"ii',1rX"il":"*;"i';:.ïi:";:;lrïi*.í:r:;r.
à?"si:i;i;,1*-;3:Ïli":;-;:i";l:3i:*;iÏ, zaak' wÍrnt a" *"à'i"i.i a MoNsrER--

mer rre. spqnnin6 ,". oj"'::,1",; ;;;;ilÏr.;.ï;":;ïdi:'l; ilÏr'ijlríii iïIà":ï"ii
?: l:t' 'i,;p.-z',,"à"';lj;',:X';ilï:;, Ël"i::r;i ;;;.:.ïj::;:irÍ:,:;r:'fi;::Ltr"
ËïI;'""t;rXí"ff:i:;t3:]ins besro-tEn;";;;n*;"" 2-or rnói:rdcro cr,r," mct ecn
"inoór:,5re-r;.;;;;'":ï'ÍlFil; íi],1;:.ff:).::ilf;i;#:S:li:ïlki.::,;l:,nl-et toescirast.--
LEIIS a rverd zoaf s verwacht a.fgclopcn znterder,. t .!D-, ^^- _ -1i;tgn^er in hct r:c6ii 

""n ao""oà§i"rr:."àlï,9 knrapicen in clc r.frtctins A-5. Eijolt, 1:o ach!eq te kàmcn. uitoi.oa"iiJi",.ï.,ià il'"n"tn§ lgs.even in te hourten dooi-f.h:t.'dit',r.rerr*";;"-;i;";;;:-::,ï::'^:v::r.jn:t 6-1 vcrplettero.,re.mrnàr I:rinicri "", ;;;;;;;; ff:"i';iï:;.'Ë*,;i.;3 n.' r..,pio..À"[n,]"ii'à" ,.rr_'crIcten. Jan von h^.ito bot"rs"r.,".p. -" È ' ' /'v uur kon hi j hct àiekcnhuis pes

ennrngmeester over oi:6ironunne r 336?11. Möcht :U- zorgen hebbeà
dat het geld nLet tijdis bij ons binnen is hebt dan beslist geen slapa.loaenachtenr want a . s. zat er cl eg i s de heer i.C tTo! aanlvezig in he t klubgebourvvar 1J. OO_ 16.00

ncÉen.
(C-klassers + pupilJ.en )

uur en rvíI drn met al.Lc genoegcn. hct nog te bet:1cn reis6eldin ontvangst
Rei-s llessen

-7-
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I,ENS I $ras hct ...f6c1opcn *IuÈkeind vrij 'en speelde vriendschap! c1i jk togcn
Verlurch, Den'5:3 neder]I-,1aB 

'ras het resultaat. Fiu vracht noq ÈUenàu op eennisstap ven RKSVM, dat nog gt.ecds met 1 punt voorstaat cp i,nttS.
LEI'IS 4 hec'ft ook zijn vocrhetste vredstrijrl in rvinst omgezet. i(oaend ueeken6zijn zij vrij en het tracht..n is o1: zatercla6 io apriI., wanneer de topper i6
Devjo 2 - LEI'ls 4 met a1:' inzet het k:rmpioenschap.. Bön heeft nan ecn 5èri3rcper
Senoc6 om not zijn elftat te kunnen feesten.
De spelcrs vr-n LEI,ls 5 hcbben hun rcidér en cc Juko dani6 teleurl3estctd.
slcchts f ilan k,,vom opcl.agcn, dus kon er niet 6;espee ]cr woiden. Ileien, die zonder
kennisgevin6 ivegblevcn, bcrl:lnlct. I,Íocht u van plan zijn clczc h::ndeLïi jze ín
dc toclcomst te hcrhalen, rloc ons d.-.n een llezier en zeg u§r lidnartschap af.
,"rn dergclijke .lcclcn hebben rvij nicte cn zijn zc rfan'oók Ii..ru" kvrijt àan rijk.
JEUGDTII.:INER VERLi,,.Í LENS .

vanavoncl (nrirnclag) cleclco Theo Ilocfni:.6e1 de reclaktie mede, dat hi j LENS
verl..ten. Theo ga;:t het voli;enie seizoen L1 en B,1 van !,,,ilhel-mu6 traínen.lrlij rvenscn Thco voel succcs l;i j zijn nieuv{e vereniging.

. DE REDTiITTIE.
Frogre.mma Pupi]Ien en l,Ve1 'ilc11.
Puiril-1en
ZatorCflo.. J april 1976.

6.,at

12.39
12.30
12.10
11 .1O
11.1O

uur
uur
uur
uuï
uur

LEI[S
IENS
LENS

LEI'TS 1

Spoorrvi jk 1

- DIIC 1'
- IENS 2
-SCÀ1
- D.V.J. '2

- Quick St eps

u-z
IIengcIolean
r/-i

3 V-1
4
5

I,ïoIpcn
Zat ercla6 J april 1976.

12. JO uur Cel-eritas 1

1O. JO uur LEiIS 2
10. J0 uur LEIS f
Zondrr: 4 epril 1976.

12.4! uur LENS miní

- IE}IS 1

- Spoorvijh
- D.v.J. 1

Leyweg
I V-2

- Schcveningen mini V:1
,:ES C ï,1I JV I I,lc Ei\i.
S chri ft e1i jkkain6t ens
Telcfonisch vii j <1:6avo
alevaLlen ) bij L.Koning
In noodgeva-I1-en kunnen
Tcl-, 66 . 1'J. 14 klubsebo
r:tr'I!URINGEN: Bi j slcchtc lvc crsons tantli8hc den ZiE-irfKgUnINGSLIJST. Voor rl.c
thr:is rzcdstri j c en noet juriior,:alijst vroiilorr 6ers,e.clpl ee61d. Zijn dc víerlstri jden
ven lBNs 6 en 10 Eoed6ekeulJ, iian 6a;.r'i oclc ce pupiJ-Icn en wóIpen rvccstiíj:en
op- ons vöId door. ïJitsruitenc voor de uitvrc(lstri jclen ma6 tercfonisch word.en
geïnformeercl of hun vred.stri jcl;r <loorgailn en vrcl- zatercagochtend te]*. 66.1r.14

1O '.r1r-en tovoren.bij .Jhr; JC..lIop, Dr..b.Mookllan 11? tRvrk.
nd tus;cn 18.00-en 18.45 uur (uiÈsluitend in dringendc
tet. 19.1?.4? 

-

Cc pupillcn en. r:relpen nog op zat er.Jagocht end afbelleb
uw vrc.gen nnar CI1r. L.l(oning.

niet oplionen afgeJ-opcn weekeÍnd.krijgt de vol3endo spcler
ten: R.ii.:.nnee.
uitsluitin6; van de,l-nemins a"n Ce kompetíti ewedst rlj <len.
de verplichting tot betelin3 van de kontributie tot het(fO juni) ;ehanilh::af d. .

I,IIET OPI(OMER urc gens
2 extra ïcserve -bcur
Bi. j har[aling volil
In d.at 0cval bli j ft
ci-nd van het seizo en

OP,STELLTNGEN. :

!EI§-31 Ivl.v.d.Lans-E.Vol-rntin-R.r1e Jong-R.Grccn-R.v.d.IIoeh-ïÍ.Colpa-J.O,leirkirchen
B. i{c<:nslccrk-L. v. Rijn-P. Frolk-tr. ?crrei jn
Sancnkornst 12.00 uur LM,iS terrr..:ín L..:iàcr dhr. Hans Zoun

LEI{S P2 I.l(;lffa-R.de Hroon-R.1{ouwcling--R. Knnis-V . Veunrnan-p. v. }.iar cn-I,Í. v.;:d.ri ch.ení
J.v. d.IIoff -8.3oel_houler-C.3er,_-raans-0)Hoefnagcl
Íiamenkcnst 12.O0 uur LENS :qrrcin Lcider clhr. l,Ic.rtin Rouver

o
-o-



LEN,S Pf H.Diorncl-E.Djojooetorno-l'i.Schobbe-M.de ilint er-IÍ. v. d. Boogeardt -i:.. Erankcn
.:i.lvla:s-E. v. Zi j I-tl. v. i,leJ.zcn-0. Driiessen-J . v. !ïassern-M. Bon-M. v. d.l'ral1cn-
Samenkonst 12.00 uur LENS terlein Leider Erans DisselCorp.
LEI{S P4 R.l'lattens-E.v.Santen-R.l(orvíng-H.v.Reeurvijk-R.Soebarta-R.BLiekendaaL-
P. !,li.nd-E. /iss enberg-l,l.l(orving-i'1. Foot -R. Verboom-J.'.ïo1f f ul. v. Gorp
Samcnkornst 11.00 uur LENS tcrrein Lcicler Jen v. Ge.stel-

LENS P5'"l.v.Vecn-À.v.Blittersrvijk-À.I{oks-l{.v.iIoudt-E.Jager-R.Huisnan-R.v.d.
Zi j,len-L. v. Scheltinga-F. v. ci. ilerc-II. Biircksen-E.Hàf fner-R. v. d.iïerve
trES , R.i'rrannee
Sanènkonst 11.00 uur LEI'IS terrein LeiCcr F!e!'s Schenkels

LENS ïí1 I'l.Saerloos-M.v.Ve1zen-E.',.jaruenhoven-M.Lentze-M.ZelILrerg-jr.iiuiper-
E.,imirerl-aan_B.IIuIskcr-J.,ïassermen-E.Itoos-,1,.Tjin-rlsjoo-P.Gcrungan
Sancnkomst 11.45 uur LEIÍS terrcin Lcider Ton rs-Gravcnclijk

!EILS_I? G.Vcrharr-E.lieus-E.Corct-I. v. 11. Boo6alrrlt-.Í. v. d. Spi e6o1-J . Ri enen-F.
Cfaus-L.v.Le"u\ircn-:i..lc lïa'.rs-ir.iiocIei,li j- J . v, !ícst or-R. v. d .'ici j 1en-R.Harn-
Sr.menkomst.lO.OO uu.r l,EIi§ tcrrcj-n LcÍilcr etcr v. liijn
fnl{S \{, M.l'lofleman-R.Dekker-T.v.d..1ïerve-P.Jrerts-E.rtc VOS-Ii. Kramer-J. Klip (2x)
T.SchiJ-peroort ( 2x) -R.Lentz ( 2x) - J.v.Ballegooier ( 2x)-lt.Frenkcn (2x) -
R.Vreeswijk ( 2x)
Samenkonst 'IO.OC uur LENS terreÍn ],cider G6rarcl Bl-oks

LENS I'IINI voor zond ag 4 a.pri1-.
J.Klip (2x ) -t. s chil1:eroort ( 2x) -R. Lent z ( 2x) -J. v. BalJ"egocien ( 2x) -lL.Eranken( 2x)-
R.Vreesruíjk(2x)-I,t.Endlich-D.verschcLlen-E.Endlich-À.v.liiijnGaarden-R.slats
R. Zuijdervrijk
Samenkomst 12.15 utr LENS 

Jerrein 
Leicl.er Gërard Bloks





49e Jair: en numner ?8a ril 1
)-
b

weekblad van de..v
DE ],ENSREVUE
oetbalvereni Gan Lenig en Snel

LENS 1 ZoND,lG N,l,irR DHL.

OVER!ïINNII{G LENS 2

'xerxes zz-1o.-' 9: 3-29 4a-1? Bij LENS 1 - Blauw Zwart was er maar.Papendrecht 22-10- 9- ,-29 12-16 één <lie een ruime vol-doen<le verdienile.Goud.a 22-10- 8- 4-2,.3 21-18 Da! was scheÍdsrechter van art*"rpàr.':Neptunus 22- 9- 9- 4-2-? a4-tg 'De spelers van beid.e part:.i"" iÀÈïàn'",
ï9y , zz- 6-1.j- J-25 12-28 nietÀ. van, ze hadden àeer àandacht voor!íifhelmus 22- 5-14- 1-24 1?-14 efkaar dan voor ce br.r. Resultrat, t*.eBfauvr z'art 22- ?- 8- ?-zz 28-24 rode en 5 5e1e kaarten. De.t LEN. metcoaL zz- 6- 8- 8-20 26-25 invalrers in .het velc kwara voor Dick
.jDH 22- 4-12-.6-A0 Zi-26 v.d.t"lark (Bas v.d.Lens). I,ioL JanssenrENs 22- 7- 6- 9-zo 24-11 (peter Hop), Jan Englebórt ( paui-Àctrönhem )Hion ' 22- 5- 9- 8-'12 '16-19 en Harry Brrinaenburf, (Leslie irou urr" t i--Ànà'EBOH 22- 5- 8- 9-18 15-22 nauwelijhs als excuis vrorclen a.rngevoerdZwijndrecht 22- 4- 7-11-15 1r-28 voor cle verdiende, ruaar onnodi6e ned.er_DIIL .22- z- B-lZ-tZ t64? fqa5. De kopl_opers lnten in het zichtvan. de haven stcken vallen. XÍ)rxes l.iet dà rvinst aan !,.Jil-hel uus en Gouda aanDHs. Papendrecht speelce 1-e1i jlc tegen Hicn. Gelu}<kig voor LENS vcrroïen DHL enZwijndrecht restr). van HOV. en. Ncptunus zodat cle ,roorËpro.rg op nummer voor_lEatst no6-oteeds 5 puntcn berrra:6t. Ér 4oeten noe vier weaËtri,joen geepàera
rvórden. .Lridere wedstrijden zijn: Zvri j n<Ire cht -EBolI ; Braul zwart-Íerxes; coal-.

-DHS; GouCa-I{OV; lVilhelmus-pa.po ridr e cht en Hion_N epirrrrlr".

Het tweede wist d.e i-nhaal-we cls tri j d tegen Naardwijk 2 te winnen. Met 1-o bl_evende onze aan de positievc kant'van rlc Àcore. zondaG a.6. is het twecde vrij.concurrent vticJ spe.clt tegen rr(cco 2 en is bij'ecn ovcrwinning i*rpi;"n:-i;
de onderste re6ioneie won trbuurnan[ Spoonwijk 2 met )-O van Den Hoorn 2.. Door
deze overvri.nning van spcorwijk, lijkt Rvc4 het kind van c.e rekening tc *rorlen._Voll edigheidshalve geven uij U nog er:ns dc stand.: :

vucl 18-28 (r,tna.1dv;ijk2 1?_14LÈNs2 18-25 i.Dr,c3. 1Z_14lïestlandia 2 17-22 . Spcorwijk Z 1?-14
RKdeo 2 18-18 Den'Hoorn Z j?-11
Pcstduiven 2 j?-16., RVC 4 1?_11
Velo 2 ??
Het pro5ramma voor.zondeg luirit: RVc 4-spcorwijk 2; Naald.vrijk 2-i)ostduiven,2;
DHC ]-Vo1o 2; llcstL::ndia 2-Den ]ioorn 2 en VUC l-Rl(deo 2

IEIIS I kri int 2 punten in minde.rl-nii?
Door een administratieve fout., kriigt ons'tlercle vJaarschijnlijk 2 winstpuntenin mindering toebcd.eel-rr.. De rvàcstrijd tegen schevenincen 2 nóest niet óm 11..o0uur maar ora 14.oo uur rïorcen 6espee1d. Dàar er,op dat mornent geen veklen be-..schikbaar wsren, kon Ceze 'Àedstrijd dus 6egn_door6ang.vinden.. tioe de bondhicrop rea8eert wa6 l'a.navoncl ( naanclag 4rv.,)-nofu niet bekend.- óe enige wedstrijddie nu werd gespeeld was vios 2 tegen I{BS'}. Vios rvon cleze Ëclangrijtce ved-strijd Ílet 3-1, v;:ardcor z:j nog volop nccdr::aien in de race on iet-kampioen-
schap. Stand bovenste J- Vrcdcnhurch 2 19-jZ.

Vios 2 :.. .19-31
, .T0G3 2 ., 19_28

IÍet programma vool a.'s. zondrr,' bevat o.m. Je vorgende weclstrij,Jon: LENS ,-vuc 4
Schiebroek Z-Vrerlenburch 2 en ToGB 2 - Vios 2 

LVpAfCUfS
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'=== Tot zijn verbazing mistc ?OL volig.c vrcek de rubriek lrNie t -opkomcrs r in het
gedeclte van dc LEl,isrevue d^,t Cocr clc Seko rvordt 6cvu1d.. Er is toch zekcr
niemand die.durft tc beireren C.:t aL dic niet-ophou:crs van voriEe rvock alleilial
achteraf ecn' Eoeie smoes hnclden? SII( heeft Belijk cls hij schrijft clet r',e
wel voor hctere vurcn hebben qestaan. I'lear hij.ver6eet rver erbij te vertellen
dat vre cr vroeger bij stonderi om dic vuren te blusien en niet aireen maar om
ernae.r te staan kijkcn.
=== In verband. rnet cticns zilveren bruiLoft hecft de sekretaris vorige week
kennelijk aan alle nict-oitkorners amnostie vcrlecnd.
=== Toch noÍ; op de va.lreep e:.n vrije zonc,,ag voor de heer M.Slingenbèfg. Nou,
het wae hea van harte ge5uu.1. Een scheidsrechtcr is ook^maar een mens.

=== 
De tTouwe LENSsupporters zu11en Íntusscn ook we]. hcbben Cemerht clat ons

hcofdveld ecn voor j aar 6s chconmaakb eurt hceft gekregen. Dc mannen van de
gemeentelijhe Flnnt só enqndic nst heirben dc 6raoranden wecr nctjes recht af5e-
stokcn en het onkruitl en vurf verrvijcr.ercl. l.Iooi srerk. Nu, kunnen we tenminste
ze$Bcn d?.t efthans dc kantcn va.n hct velrl er ;oed uitzicn. Ov-r de rest zu1len
rve maar zwij gen.

'=== IIet ziet ernar.r uit det it glemeentera.ad FC Den Haag toch een groter portie
Saet tjeven uj-t de gemecntelijke ruif. En dat al1euaaI in het kad.cr von clc be-
vordering van Cc pe.ssiL've rclcrcatie. Ílet komt er du6 op ncer clat dc t o e s choÍr'uer.r;
vírn dt: FC Den Haag mecr 6e s',rbsi die ercl worden. Die subsidi cverhoging zal
vol6ens POL weinig uithalcn. i;as a1s cle tocschouoeïs geld toc krijgen za1 tlet
Zuitderpark pas echt goed. volstromen. '{trethouder Vink zal d.us no5 fLink moeLËn
sp-e.ren om dat doel te bereiken. . ;l

=== Buurman VIOS is kampiocn gewor<len en heeft de +' iner naar huis gestuut.d.
Da's lo6isch hö?
=== Die Balladejcn6ens van de ila,tflsche Courant zijn soms 6oed bij de pinlcen-
Zo ontdckten ze vorigc we elí dat rreen Ha^gs ochtendbladrr niet in de geten had
gehad dat Bas vnn aler Lans de geblesseerde Dick v.d.liark vervin6. Ook ar.rclig
is n3tuurlijh dat Cie cntclckll:ng kon r,,orc.,en €ied,..an clanhzij dc fotogrea-f van
een an.f.ere honkurrent3 i{ct Binnenhof.

'=== POL b1-ijft na.uurgczet .le st:afzaken in de eerste klasse vo1,1en. se dert
half januari is er yreer het ncili6e gebeurd. NÍet bij de meest sportieve ploeg
DHL. De Dclftenaren wisten cni,rnhs de benarcle kcnpetitiepositie r1c nu1 te
hand.havcn. Dc stand:
DHL 21-
LEITS 21 -
Neptunus 21-
Vlil-helmus 21-
HOV 21-
Papcndrecht 21-
c0i.L 21-1
U vreet het toch no6 wel
op. Een vo orvraardeli j ke
zonda$ zijn niet in de
=== Dit vras ?0L, goeicn

0
2
2
2
o

9
2
? Een schorsin6-
schorsin;6ón

stand vcrl'uerkt.
daÍ1.

EBOII 21-1i
Xcrxes 21-18
DHS 21-23
llion 21-27
Blauw Zwart 21-11
Goutir 21-38
Zwijndlrecht - 21-45

'/o ol: cón vrc(rstrijd levert.
s'trafpunt. De rrresultat entl

2 strnfpunt en
ven af6elopen

$ESIEFTFFTFFFFIFFFFFTFFFFFIITTTIFFF$SSES
$FSSS rrrrE sririr Ei? ,'.cHrER DE 3.,rR E$H#SEFFTFEI
FTTFTFFFFEI'EFFI'FI'T'I'FFFT'ï]J. FTTIFI'I'FFFT'I'FT'F'

FFFFF'FFFTEI'FFFFFFT'FEFEII'FFTFFFF

ZaterdÀg 1O april- 1976 's-cchtcnds: Cor en Grcct
( s-nid.lr'.4s : §imon-Bep-Ítnn eke en Erans

Zondal; 11 aptríl. 1)J6 rs-ochtencls: Tinus-Hr.en l{evr.v.d..Hoek
I s-micldrgs i .lin' van Bcrgenhen c6ouvren-!Íim l,Ii c hels -Lint]a

Denkt U aan dlc barbesprekin3 van clonderCol a.s.
DB'IKT U 

^,iN 
DE KONTiIBUTIE V00R HET LIT.TSTE I(,I.'LRTri-,L?
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Het erftnr besta.a.t uit dc. voli;enie Epel-ers: iï.Iiror - G.I(ernperman - il.Roodbol -J.v.d.l(naap - G.Oostrum - i,.Ràorluyn -- 
H.Roocluyn - G.de.Hoo-6rl - H..v.Dijk :

Gr],boyestein - C;v.d.Beelc - G..Verhaar.
TOT ZONDI.G ! !

sprekend i n grote getale op, ón onze oud e'eiste elftalspelers aan te moetligen
en naar het hnmi:ioenschap toe .te schreeuvren .! i .!

HHHHHHI{HIiliHHïlIïHHHill{i{E}i;{HHI{HIIIIiInH III{HHHHIIIïHEHHHI{H
FNCGRf,I.I],IÀ-Oi,}ST]]ILÏNGIiN-UI?SLÀGE}T-STANDEN SENIONEN HHiII{HITIÍIIHHII]I;{}IHH

HHITHHI]Ii!ii]I{i]HIIIIHHHHHEHHHIIHHIï}IHHHH

LENS 7 SENIOREN i(ÀMIOEN ???

Zondag 11 april a.. s.
notlig en dat kan a.s
H.V,V.5. Deze rrrcdstr
Is het nodi5 om sulp

kr.n -H,ïS / kampio en worden ! Z
. zonCe.g vyordcn binnengeha.ald
ijd urorrl.t 5especld om 1O.OO uu
oïters oD tc roepen ? Ncc toch

e hebben nog'maar 'l punt
alo ze moeten spe}cn tegen
r op het HOCFDVELD va.n I,ENS
, we komen toch vanzclf-

J. vd. Leeh

B. Heshusius
/.J1,1.ïorstnan
TBC. Timmer

GC . IIoeks
JN. Romijn
VrIPI'Í. ?iet ers
IIT . Denicer"s
[Í.] . Scheve -:

ZonCa

. t4.l,o

14. oo
12.O0
10.00

10 .00
14. OO

14. o0
1a. oo
12.00

lta rÍ1 1 6.
uur DHL 1

LENS
LEi'IS
LENS
Cromv
LEi,lS
LENS
LENS
VVP 5
ÀDO I
LEIJS
LENS
vvP g

uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur

0
11
12

2

4
liet
6
7
o

2

LEIIS 1 ' Terr Brasserskacte , Del ft
vri j
vuc 4 v1 G1 L1/1 .

Iïippolder 2 V1 c1 L2/4 ;

LEI,IS 5 . '. Terr r?ederi jkerstraat
vríj voor 6i>e1ers zie . opst e1-lingen
HVv 5 v1 G1 L1/1
Zvrart llle.uw 4 VA Gz Lz/ 4
LEI',IS 9 Terr Zui derparli 2e ged.
LEUS 10 Terr Zuidcrpark
Rvava ! V? G? L1/3
vrij voor spelers zie opstellinnen
LENS 1f Terr ZuiCerparl< VVP/Rava11.45 uur

Sr'rl'lnNIOlisT .

LENS . 5 !.00 uur hlubgebour,v
LENS 9 1J.00 uur klubggbouw
Voor dö thuiewedstri j,Jen I uur vocrr cle

UITSLJ,GEI.I.

.LENS 1O 1'l .00 uur klub6ebouw
LENS 1f 12.4! uur klub6ebouvr

weclstri j d.

LENS 1

LEIIS 2
LENS ]
Quick ]
],EIYS 5
T,EÍíS 6
LENS 7

F. ilc Vos (k)
u . i)cnner-der
F. Vcercn
I{.Michcts
?. c]c 1,lo1f
K.lichthart
R. do !Ío If
B. v. d.l(o oy
I"1 . v.tlassem

- i]l-auu Zrvr.rt 1 O-2
- I{re.Irlwi jk 2 1-O
- Schevcnin6erl 2 ni et
- LEI,IS 4 1.2

LEIIS 8
LENS 9.

3e6pee1
LENS 10
IENS 11
Lnl{S 12
LENS 1f

GSC 4
vvP 5

vrij
vri j
vri j
vrij

1:1
-.2-O

-vr r-j

1',l

.1-'

i.FSCIIRIJVENt vri jdo.gavond van t8.4!-r!.J0 uur bij J.v.l.ïassem Íct.68.65.ff
OIISTEI,LINGEN .

f .v.m. het belang ven clc wcds',;ri jCcn van het Je en 1Oe zal
in ondersta:.ndo opstcllin6en.'
Het 7e moct no3 1 punt hebbi.n, dan zijq'ze kami:ioen. Tegen
1uk}'.en, kont U ook kijl(en.íii!if i!!!
LENS 5 LENS ,1O

vlo.rd.en. sespeeId

nr. 2 HVV noot dat

..,

P.Duchateau.
(ir) H.Tenty

DÉC

x-l§chönhorr
"r. de Ruyt er
P. Driescn

B. v. Rij n
R. Pcters
{lBqrgmanu.IJcr-J er
v.Declen
I{. Rient j es
lII . v. d. Linden
v.Declen
.1..Irouyrcr

A. Lamot
F.de Vro e ge
C.Hooghienstra
P. Boons

-z-



naar LENS 4 E. St raatho f -J . .i;it ting-R. Scholten
near LEl,trS 11 C.Goosens
naar ffiN-§-FP . oolÍs -r-t . Bom
naar @_!f l.l. 1,la6ne e -F. l,iàFiio c -.r. Dannin6
ZAALVOETBíL.

Dinsda: 1J april 1976 Sporthal i3uitenhof , Delft
18.4) uur CSVD - LE.,S- schr. CB.Corlon iijcLv. G/.r.Mcycr

ITTENTIE LENS 12: Zonc1a6 18 :.6:'i1 (1e i)aasCa3) tournooi GONà aanaang 1e rvecl-
stri jd 10.00 uur. Nad.cr ?ro0r:nme. lvorilt ac,n c'l e a:nvoerdcr bekenil geuaakt.
De vol6cndc spelers l.rorien vcor diË tournooi uit6cnocr.igC:
1,1.lle.6n e e-J.,luyt ers-P. Driesen-I .l{agnee -r,.Iamot -jr. Ooms-lrJ. v. d, Linden-R. Bou-
C . Ho o6hicmstra-ji. Brouvrer-F . Jonlicr-ri. Banning-G. Go os ens .

het schoolvoctb:.ltoeruooi, dat ooh op onze vel_i1cn znl ryoril.en ver-
woens rlagnidrlarlklub op 14 apriJ- e.s. Ceen cloor6ang kunnen vinclen.

ZO Ml-'.R iï.r'.T LOS,'i,E O?l"tElii;IIiGiN Ï***********+++++++++++++++++++++++++++++++++ ++
++++++++++++++++++++++++*******ï

++ rk ben zat erd.a6avonri. vrcer eens naar een BEl.Tavonc gel,lecst. rk h:c gchr:crcj.,
dat het cr. daar noglrol ecns r.-.uï, arn too zou gaan en ik was benieuwd- vrat claar-
van nu rvel.waar rvas. I'lou, het vicl alles 10@ nee. De nuzick- lvas zel.fs voor
een fi8uur von mijn lccftijd dragelijk v,rat nerodic bctreft. Àl-leen dat vorume!
Een nornaal 6esprck ves 6etJoon nict rnogclijk. De watjcs, dic ik in nijn orcn
had gedaan l<vamen goed v':.n pcrs. ilelaas rva.s íh vcrgcten mijn ooghleppen op te
doen om nij te beschcrrnen tegen Cat rood, groen, geel en ora.je ficht, dat bij
elhe zvrare bastoon opfl-iklcerilc zorlc,t het lteeli of het bl-ikscmdc en elonclcrdcr
1l1 ract al een avonC, die =c te zien bc6t in c]c snaak vicl_ bij de in nict aL tc
grot getale op6ckomen aoulklckcrs.
++ -Heeft U hen ook gezien af:;clopen zond.{:E. Hij liv,ran samcn met de sekretarirs
het terrein cp en nu be6rijl: ik lvaarom hi5 trpo La.ngetr word-t 6enoemir.. Hij st r
rnet kop en schcuders boven cnze sclrrctaris uit en Cat r,ri 1 wcl vrat ze66en.
illelhon bij rElils hecr van l/ianen. Helaas was de cerste índruk nict zo best,
naar het harr echt tïc1 betcr hocr, dat zul_t U zelf srel ontd.cklccn.
++ Ik had cnigc lvchcn 6el-odtrn vel í;elijk, (iie LinksbackplÍr:.ts is besnct.
Ecrst tr,'ree blessures (Jan i(rii;cr en llarry Br:nllcnhur5), daalnl:- eentje, Cic
hem smeerdc na:-r Polen (No1 Janssen) en nu wccr ecn in hct boelcje (i)eter l{op)
tffie durft de vakantc plaa.ts in tc nemcn? iranmelden bij 'Jiira i,nCeriesen, s.v.p.

SIK
BEE]NDIGII'IG LIDI,L:,iTSCHAP

Voor Cc 6ocdc ordc nehcn wij cnzc leden cr op attent, det vol6ens artikel 52
van het huishoudclijk rcglencrlt hct beëinrtigen van het liCmaetschap slechts
no5clijk is te1;en hct einr':c ven hct verenigJin6s j aar , inclien het bestuur hier-
vsn minstcns een rnaand tevoren schriftelijk bericht heeft ontv:.n6r;n. r,nn;ezien
het vereni"gin5s j aar op JC juni einrliSt betekent clit dus, dÍ:t Ut'r brief eventueel-
uit.erlijk J1 

.nei 
a.s. bij hct sckretariaat moct zijn ontvangen.

. 
IIET BESTUUR

iï0ENS D1.GI,1I Drr'.cKLUB.

In verbr.nd rnet
slecld, zal dc

KLítVERJT.SDRIVE.

.í1.s. vrildag ! epril hebben ru5-j ahlecr Ce Je avond vnn onze jaariijks terug-
kerencle Paasdrive. Iiisschien i-s dit de avonC tïa1rop de dj_vórse koppels hun
grote slag wil-fen s1a3n. ïij rekencn dan ool( rveer o];) ecn si>annentl.e strijd
tussen al clcze zlÏoefers en zlïeters. i'iij hoi)en erop dat iedereen zonrlcr r-fschrij-
ving op Ce juiste tijd lrnrrezil: za1 zijn. (d.w.z.tussen 8 en half 9) en hopen
opnieurv oI een or5 i1eze11í6e cn'geslaagilc avcnd. Voor c'l e licfhcblters dan no6
even c1c tusscnstc.nd .na 2 avon,lcn:
v. Sanet en-Driesen 10194 v.Doorn-v.Doorn 9786
Konin6-l{eynet ggLr? Hecr I.licheLs- Eorr..mans 9092
IÍevr.i"Íichef s-Dorreral-ns 9822 Kjrlft.r

-4-



ttDta,otoo
o+++o

JJJJJ

$$$$Í

o.)DD2CC9t>222C'

!ïIST U D.iT
9C2290r2211C9r)

- U gegroet worclt cloor

JJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJ.]JJ
Vi.lI I]ET JU;.ITC']iE}T.Ï'iOI{T

JJJJJJJJJJ JJJJJ JJ JJJJJJJJ
Pro reuma Juniorcn.

iivERECHTS .

JJJJJ.TJ JJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJ

otr*
7 O 2' 2 2 1 1 1 a' 2 1 n I 9' 2 C 2' 2 C 2 2 2 2 I 1 7 1' 2 2 2 I q C' I 1 2 2 2 0 j I I 2' I 2 e j n O 9' 0 r,10000' '
tooöo

- LENS 1 zonda6 noet rvinnen v-.n DilL. pils dan- en a16 zrvijndrecht verliest van
EBOI{- is ons eerstc veilig.
- De recaktionele 6oedlicuring dcze weel( 6ar,t narr cle mensen d.ie voor de muziclizor6cn. Er rvordt op ctit noncnt uitstelccnde nuzick 6elranid..- coli cor lioppenbrou*rcrs crcn rocl'ktionero 6oe<lkeuring krii8t. 'Dit voor hetvcle vrerk wat Cor verzet. Je ziet Cor de reCaictie hoórt aiÍes.
- LINS 7 ( sen) zonc'l.ag; kampiocn gaat wordcn.
- LENS 5 èn Lm{S 1O (sen) zcn.1a55 belmgrijke degradat i ewerls tr Íj Jcn moetcnsperen. De rocaktie venst a.l}e ] cle e]fta11cn ontzettend vecl- succe6 toc.
- Frans. Frumans met 1-1 hecft verrorcn van Rijs,ijk 4. f,ldus onze Juko.
- iEIi 1 (jun) afgelopen zaterCa5; kanpioen is gervórden. Jon6ens van harte
6cfclicitccrri.

JJJJJ
.1.1,1.1J

*$$*$

Zondag 11 april 1 976.
t!.]O uur Gxaaf ''Jill-cm Il Vac 2 - LEiIS I Terr Roggervoning, lïassenaar
Màenrlan 12 april 1 976.
'19.00 uur ,',DS C-1

ZnterCaq 1O ep:'iI
- -LEIIS 12 Sportparlc iiadestcyn.

19?6.

15.00
1r.oo
14.45
.16.15

15. O0
14,jo
11.OO

l

iTSC]IRI JVIl;GE}.I :

Schriftelijk ninstcns 10 d.i:6en t evoren
TefefonÍsch vri jdagnvonrl tussÈn 18.00
6evaJ.1en ) voor
i.-l(lasscrs bij C.hr. R. iJecker
B-en C-kl-assc'rs ,bi j.rr,hr. I l. tiour.runhoven
In nooCgevalfcn kunnen clc junicrcn-nog
uur afbcl-Ien bij r'lhr. J.C.Ilop, tcI. !4
J:I'KEURINGEIí: D
aflicurinSslijs
verstrekt.
OPSTELLINGXI\.

bij dhr. JC ,llop , Dr. v.l,iooklaa^n J'1f , Rurk.
en t8.45 uur (uitsluitencL in dringcnde

v-1
De I{oi:;e Bomen
OosteinCe 2BJ, Voorburg
i{et l(Icinc Loo
v-2
Schimmeh,reg
v-)
v-2

De Sav. Lohnanlaan
v-1
v-:ï
i'lbllrdestrae.t

. 5r.94.?? (LENS 1 t/n 5). 
"9.19.91 

(LEli,S 6 t/n 15)
zat erc.La6o chtènd tussen 10.3O en 1l,O.J

uur
uur
uur
uur
uur
uu1'
uur
uur

LEiiS 1

Na:.lduri jk I
Devjo 2
vuc 5.
LEiis 6
Cranje SLaur,r J
LENS B
LM:IS 9
LEI{S .10

Quick 11
l,Elils 12
LEITS 1]
n,is 6

- I s-Grevonzande 1'- LEIiS 2
- 1,11r\5 +

-IErrsS' '
-RVC6
- LENS 7
- Quick /
- Lóoscluinen J

,rrrJ

- LBNS 11

- Rijsvrijh 12
- Vrcrr,enburch'11
- LEI,IS 14

11. 15
13.34
11,10
11.00

uur
uur
uur
uur

teI
tcL
oi)
lL1

e juniorcn noeten bij slcchte tve arsomst andighe r1e n ste.eds de
ten r:adplegcn. Telefonische infornaties vlorilen hicrovcr niet

LElls 1'1 a1s vori6e lvecl< L:,idcr dhr. H.Zoet samenhomst 14.00 uur LENS terrein
Lxlls À2 als vorige weck Leirl,,r dhr.'.l.Keetroan Bamenkomst '14.0o uur LEI,ls terrej-n
LENS l, a1s bcl:end. l'1 . v. Zr:re Con-R. Guit -C . Liilman zie oolc LENS 5.LeiCer clhr.F.Flumans Samenkor:tst 1].00 uur LEIIS tcrrein.
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],ENS jr4 a1s bekend. Leirler ,f,hr. B.Osse Samenhonst 1j.JO uur LEi{S terrein
I,ENS r'"5 R. v. Lë e dcn-R. v . d. Bocgaarrl-ll.lubbc n-?. Dulleart -8. i.lblas -N. Grocnevregen-
n.Leyn-R.v.ooreburÉj'R.Guit(2x)-c.Lipnan(2x)-M.v.Ztruu.rrl21)-l)'.Gordijn-.zetz
l,ci.tter dhr.i..31olc Samenhckst lJ.4) luur VUC. tcrrein.
LENS 6 aLs vorige vreeh LeiCer rl,hr.Th.I{oefna6el
LENS 7 J.Riencn-C.v.Beelc-R. lossels-ii'.ter Lea.re-!.Srcchard-R.Verstec;-R.'ríi jnga:::'rlc:
',Í. Val- entin-Il. v .3a;gun-i-. v. cl. V^.lh-tl . Houtuan-R . Bon
Senenhor:rst 1f .fi-, irui LENS tcrrein Leiriler dhr. J.l'Ículcnan
LENS 8 C.v.Rijk-ll.lfanhen-R.Rn.:3:horet-F.lios-P.Duinclan-E.Kauclercr-R.v.viersen-
I{. Hopir cnbrouwers-T .liing-E.Ilrkefens -J. v. Kl-e ef-J . Frins
Lei<lcr dhr. T. Baunin

LINS 9 F. Verbarcndsc-J . v. lli j zc n-T. v. d. Tol-R.:ilb1as -II . v. Zonnevelil+.1,-ri.iover s-
S . Kramcr-l"i . Lukassen -Th. hoogevecn-J .I'ranlicn-S . Tefiniss cn-8. Bo ogaard
Leider dhr. l;. v. d.ToI
LENS 10 vrij
LENS 11 R.cle Boer-i).tlc Bruin-R. Grc en-IÍ. v . d.llock-t. Ja4ma:t-F. Lchah ena-:i. Lov cril(Í:
n.ll:-ctrcfs-,f . v. d.lrlicurvcnhuyscn-J.Rcns-1. Scholten-R. !jin-As joe
Samenlcornst 12.15 uur LEi.S tcrrein Leirler dhr. P.v.d.Stecn

Eg§-€ I?.v.?ag5um-R.Bloks-f..'.c Gro ot -O .Kö nern:'n -il. Leyn-li.l;Ie àrnrn-C. Cclc nlcir chen
M. Res-8. Tollenaars-!. Toulir-}i. Vocnnan-l'1. v. Zwol
(ziè o"i. naanclag 12 april) ''
T,c i.('lcr dhr. R.lIoe fna8ói
IENS 1, J. El zorman-R. Eronb er r'-il. Go c clhuys-t. H e.nl(ec -P. Krol-M. Lust cnhoulver -
J .kaaphcrst-R. ilarlcnrker-1i. v. Ruyven-J. Schipperen-l'1. Til.l-eraa-J . Vermeulen-
R. .Jas sermrn-;.í .rli}raer-R.Iir osner
Lcidcr dhr. J.Vogcl
LENS 14 B. V est er -M.riind-R. tscr genhone 5ouvr en-E. Dullaart -H. Duyves t eyn-D. Franken-
llEIEEEr,:-1. 11e IIaes -'.'1.Iiliinen-i?.Ilahicu-Il.ltiehen-E. Sandi f ort -G. de Kok-J.Voof,duin
Saraenkomst 'iO.CO uur tEI'i5 Ltrir.'icr dhr. il.v.Sprunrlel
UITSLI,GEN J-4 en ! april.
GD,\ 1

LENS
IENS
I]I,ÍT 1

IENS
LE}IS
LPNS
LENS cn 13

LXNS 1 1-4 i(rane.nburg , - LENS B

.icst 1:u.1ia f U-0 LENS 9 - vri j
,ïijswijlr 4 1-1 LENS 10 - Graaf II.II
LENS 4 2-1 .tlios 9' - LEI,IS 11
GDS 5 1-1 VCS 9 - LENS 12
Ilonster 4 2'-1 ' BlÍT 5 - - IENS 1,
vDs 9-1 IIBS 9 - LEI{S 14
spccltr.en vri cnas c happ e)-i jhe wedstrijCcn.

1ïelpen

vac 6 1-2
2-2
t- |

)-+
u-z

1-o
2-2

o-?
t- l

1:2'
1-0

)-?
2

o
7
4-7

Pupillen
LEN§ 1

Spoorvri jlc 1

LEN
LEN
LÈN

-DHC1
- LEIiÍS 2
- S01i 1

- D.v.J. 2
- Quich Steps l

Ccleritas 1

LEI{S 2
IENS 

'i{INI
IENS

PRCGR/,I,íI.J,1 PJ,],S ïIEËI(END.

Juniorcn Pu aI-Lcn e11 L'l c-L en.

vriidag 16 a12ri!
7.oc

10.o0
'ro.00
10.oo
Zat ct

uur vertrek vc,naf klulgcbonvr B.klassers en LEI{S
uur BI'1T tocrnooi voor L.0i'íS .10
uur RijsrvÍjlc toerncci vlor pu'til}en '1

uur Rijsrvijk toernooi vocr lvclpen 'l

- LEI{S 1

- -Spocrl'ri jh 1

- D,v,J. 3
S4
si - Scheveningen 1-0

14 naar 3ad .Segeberg.

cl.en 17 april
Quce:lrs Park Iiigh School- uit Ótristór, dezc weclstli- j11-

gospecltl. oir veld J.

-6-
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Zond.an 18 a r i.I
11.00 uur LEiiS Utopia toerncoi vocr LENS 1

'111 .00 uur SpoorlvijLq toernóo.i voor LEI{S 4
11 .oo 'uur spoorvi jt toernàoi r,'oor LE^\S l

-:i
4ea,r-gea-l9igi1
circa 18.00 uur thuiskomst B en C-hlassers
DENI( A.qN.DE IíbNTR IUTIE VOCN U'!J ZOOI'I

Dc Junicren-hoek.
Í,ENS 1 blijft in rlc runnir:1 rloor. cle overwinninl op GD,' met 4-1. DHC kvram met
de ha.kken ovcr rie sloot en tron net 1-O vi:n Den lIoorn, terwijl }íonster met
clezelfde cijfers \ïon ven Larkhvr.rtier. In dc vorige LENSrevue schrecf ik reeCs
clc.t het voor.mi j onbcgri jpct: jk-r'Jasr cle.t I.lonstcr en l,rnkkrvi,rticr vrii $,arcn.
Ook cle Juho-sccieËuris vr.n llcnstÈr was bliJkba.ar deze mèning tocseCoan en heeft
toestemming i;evre.;lgd en .B-clre í.!en on cl.cze vre'.istri jd alsnog te s1:eIen. LEIIS 2
bJ-i jf t doorgaan met scoren .en verslo,eg. 'i;íestlan rlia J met B-0. E"ans ,tr'l-umans 6oci:'.i'rnct zijn J-1 ncicrlaa1j- allc hrupioenskensen ovcr boord en st:1t nu J 'punten
aohter op RKSV},I. LEI'ïS 4 rverli nfgelopen zatcr.ia6 faupioen zoncler zelf te spelen
Concnrrent Devjo verloor nl-. Éet '1-C van Laakkvrartier. Ecn en spel-ers onze
felicitaties, naar'wij vt:rvachtcn rvel a.s. zaterdag een overlinning op Devjc.
LENS 5 rïas v,ccr ccr:p]óct en versloeg GDS met J-1. -; ' '

IIENS 6 pàkte cloor hard rryerhcn 2 1:unten o1: lÍonster en nen hiertr.oor revlnche
op dc 2:O nerlerlaag in cl.e '';itacd.àtr:-1e. ifirS rZ f,ooi(le roet in het ctcn'van'
-VÓS, ëoor Ínct 1-1 geJ-Í jh te s1:u1en, waardoqr VCS net geen kampioen lïërcl-'
LENS 14 btijft zijn kr.rn;ii o enslcrnden behou.Jcn en vron de noeilijko uitvreclslrijd
ic5.;cn I{BS roet 2-O.

?RO GRJ'I,II,1I'i ?UÈILLEN EN 'TEL!)EI{.

. Pupil-Ien
Za.t er{n1-; 1O a.pril 1976. ,

en2

uit Dui$sl-and.,

12.
12.
12.
11 .
11 . 'uur 'LBIS !

in
1a
00
)U
10

uur LrEHS 1

uur LEli,S 2
uur DZS 1.

uur LEl'lS 4

- Monster 1

- vvP '1'
- -.i- -:: !END. ,

- ïalkcniers 2
- ilest crkvrartier

v-1
v-2
Ocliànbur6
Y-2

J v-J (vrrenílsch.,
trVelpen
ZaterdaÍt 1C arril 1976 .

1 1 . O0 uur LEIIS 1

10. JO uur Vredcnl;urch 2
1O.JO uur D.v.J. f ,

i-FSCHR]JV]NGEN:

- Pava 1

- LEl,iS 2
- LEI.iS ,

v-1
v. Vr ed.e nburchvteg
Schaapvreg, inganglbij Rvrt

In noorlgevallen kunnen tlc pupillr- n cn wc1-pen noil oi) 'zat cr(l.a6ochtcni1 a-f beLl-en
tcL. 66.11,14 klubccbouw vrf'.i-cn naa.r dhr.'L.l(onin6.

j slcchte y/e cr s onst and.i1;he den ZIE 'i'FKEURIIIGSLIJST. Voor de
n noct juniorcnJ-i jst rvor:len Bcra'dplee6d. Zi jri ric trt:clstri jddn
n.12 6oc,.1gekeurcl, clan 5a:rn ook dc 1lupi}l-eri cn lYclpen ,,verlstri jrlcn

Schriftcfijk &i
Telcfonisch vri

nstcns 1O drSe ir tevoren
jdagavond t.nss cn 18. OO

gevallen) bij dhr..L. Ko nin,; tcl.. )).1i,

,14. v . l- clr i
Samcnkon

chem-B . Do e thourïer-C . 3ër6nre.nÈ-C .1Io c fnagel -
6t 12.0O uur LEiilS terlein l,eider I'ir'rt in fleuv.er

bij Chr.JC.Hop,Dr.v.l{ooklaan J1l,ilvrk.
en 13.45 uur (uitsluitencl in dringencle
4?

iIÍ'KEURINGEN: Bi
thuiswec].stri j c'l e
ve.n LENS .8, .B e
op..ons veld door. Uitsluitcn,l voor de uituredstrijden na5 ttl-efonisch worden
3,-eïnformeerC, of hun rve:Lstri jr',en rloorgc.anr i-e]. . 66.1J.'14 kl-uhgebourv.

C;STELTINGEI'I

.LEN§ P1 M.v.d.Lans-E.Vafentin-R.rlc J ong-R. Gro en-E. ?errei j n-iï. Uolpa-J. OÍlenkir che:'I
B. Hcemskcrk-P. Pronli-L. v. Ri jn-R. v. d.. Ho ekrsamenkornst '12.00 uur l,llii tcrrein l,eiclcr dhr. II.Zcun

'',LENS p2 ï .Iiaf f a-V. Ve eri:re.n-R. de ]iroon-J.v.d.Hoff-il.Kanis-R.l{ouwc1-in5-P.v.}Íar'en-



LEIrs P, H'Diemel-E.Ejojooetomo-),r.schobbc-M.de:,ïinter-r,i.v.i1..Boogaarc-E.v.Ziji
i;.I{aas-.,'!. Franken-ll. v.Mclzen-J . v.',iassed-ts. Driessen-1,1. Bon-M. v. r1.i,i,,I1"r,
Sanenkcmst 11.15 uur: LEI,IS tei:rcin ï,ej.dcr clhr. Frans Disseldorp
+Elr§i ,?4 R.l'lattens-E.v.santcn-it.v.Ilceurvi jli-p.wind-R.soebarta-I.l.Korvin5-J.',,ioIif-
À. v. Gcrp-I.I. Poot -R. Korvin5-R.31iekcnd.l.I-R. Verboom-E...ssenl>er6 "..Samenhonst 11.C0 uur LEI{S t,crrein Leidcr dhr. Jan v.Gastbl :-

ry. P2 !ï.v.Veen-,..v.B1ittcrslrijk-ii.Kolcs-l.Í.v.C.l{oudt-E.Jeier-R.v.r1.z:íjdcn- 
.R.v.d.',;crve-R.i-Iuism..n-F.v.d.Ii.:rg-L.v.ScheItinEe-U.BiircXsei-E.gàfiner-àlS.:

R.l{arnee samenkornst ït.oc uur tÉi{s terrein Leicler dhr. ilees schenkel-o.
LENS !ï1 M.saarlooe-l'Í.2e.'lber1"-iÍ.Lcntze-E..rarmcnhoven-B.Hursker-l,l.v.vel-zcn-
À.Kuiper-P.Gerungan-E..inrncrLe.rn-J.'lÍassernan-n.Roos-8.Tjin_risjoe -.
Saraenkornst 10.J0- uur LEÍS terrein LeiclèC- cr.hr. Ton rs:GravenrtiSk 

,

LENS li',iz G.Verhaa.i-E.Coret-?.v.r_l.Boogaardt-J.v.Kester-D.Iieus-L.v.Leeuvren-
J. v. rt. Spie3-e1-E. CLaus-i,i. C-e linrs-l.I.Iióelemij-R.v.d.Heijlien-J.i?icnen-
Samenkonbt !.4) uur LEI,IS terrcin LciJer cr.hr. peter ,; n:_;.,
LEN§ \ïU 11. Ilollcnen-R.Dekhcr-r.v.c.I;crvc-E.dc vos -ri.l(rancr-J. iilip -f. s chil;: er-oort -.L,óntz-J.v.Bellcgooicn--".Frcnhen-R.VreeswÍjlc-l'í.1!nd1ich-D.Vcrschel-.ren-
1. v.r,r,'i jn3a.r.rOen-8. Snatièh-n. Zuyrlerrvi jk-?.:ierts
Sanenkoust !.4! uur LEj,lS te:'rein teiCer clhr. Gérard Blohs.
DUITENL;.NDSE REIS B-KLrïSr']ERS nti LENs 14.
Iiet -pro6re-mna vcor cle reis ni..:'.r srccswijk Eorotcin mct al-s sta.nf,lrer,.ts Daal'
Segebcrg is 'binncn. Een hcrte c2somming-,ven het pro5ranna zal- Coor cle cleelnemers
net- berr,n6;st e1rin5 gelczeir 1ïor*en. Eer§t'evcn het volgence. oi: dinsilag 1f +)rilzal er on 20.00 uur voor a,lLc B-lilassers clie aan rle reis clceLnerícn ecn voor-
besprcklnB zl-Jn. .lezanen net r'le feidcrs zuIlen er dan vJat n&dcrc inlichtingenverstrckt rvorrlen en eventuele voorstellen kunnen ,norden overrvosen, en ju11ie
vragcn beantrrooril.. Event uele belangstelling v:n ou-lers zien wij p;raag te$emoet.
rndicn jullic Nederlands ge]d. ingcleveri!. hebr;en,'bij de reiclers kunnen juilie
het ovcreenkcmstig aantar Duitse Markcn op ccze avona in ontvr.ngst nemen.
vertrck: vrijcagmorqcn 16 :prir on ?.o0 uur vanaf hct klubge-boulv. i?eis-route:
Den-HaaB -;1.mer s f o ort -Deheka-rnp (45 nin. pau z e ) -,'trordhorn-Lin3en -cropi: cnbur.r, (45
min.pa.uze)-autob.1hn Drencn-llnnburg-Liib eck-Bad. Segebcrg (a.i.nlconrst--circa'ï7.0órr")
lrogr:'mma: zatcriag 17 ?ril wordt rloor LEttrs declgenomerl aan een toernooi bij
SV l'.lecdc. DeelnemenLle vez cni5inrcn zi jn Íl:rlsllov (Dencnnrken) SV ïïahlstr.Llt en
SV Eintracht Segcberg (Ou:,tst:.nit). Uoór zonrl,-,63 zi jn cr cliverse nogeli jlchetlen
voor co lciders or,r clcze cla6 zo nuttig r.ro6e1i jk te bcste clen. !ïie de Lcidcrs, pijn?
Dat zijn dc hcren Jal:p Colpa, :ïiur i(cuwenhovcn, Ton Baur:ran,, Jooi: I1eul eman_, S/im :
v.Sprunrlcl en Loek iionini;. In t1c voorni,JCag zu11en deze heien een lteuzc ríLken
uit: Í..roncrÍt in slccsuijli i;olstein rret bczócJl ann ïlíel, B.excursic nni.r IIan-
bur6-st odsrontlii t -havenronílva3.ï t , c . onderlinje kegelvrecstrijd o1l de voL automa-
ti6ihe heilcIb..nn in hct dor;: IïeIt enlcirchen. Getràcht zal llàrcleh bm 's-niclrlags,per elftal nog ecrn rvedstrijc te spr:len bij een plar.tscrijkc vereniging. .coli cle
avonden zuf Ien nuttig, bcstec.l ',v.orcen r' vant cle rcidcrs zi jn votletliS ingql-i-clrt
over i1c rnoGclijkhedcn in i(aIt cirkir.c hen (o? pirca Jo km. van sc6cber6). Teruii-
keer: Op hct pro$r..nría sta.at verneld, tt_at d..e te_1u5reis is ge!l-1nd op 1 1 . OO uurrs-norgens. De leillire is echtcr geedvisecri't er naar ie strcven deze vertrek-
tijd net 2 uur te vcrvroe3cn. Tijd
18.00 uur zijn. Op 2e Parsdail liunnc
16.00 uur infornercn, uranneer rlcze
IELÀNGRIJKE ?UNfEll: 1e Elhe dcel-ncm

v:r.n nrnkonst zzn de Eentel-olaan zaI. dan. +
n 6-eint eresse erden bij de Juko sekretaris ni:.
jongcns thuis zulLen zijn. te)..!4'.41.59 ..
er noet in het bezit zijn van een paspcort
ors.-ís nie t. '6e1-,'1.i6. 2c het voIlerl.ige reis-
e eten.s$raren tij(]cns de reis (cÍrca '1O uur)

of t oerist enl<anr t , pasi)ocrt van ourl
geld rroet vold,aan zj-jnt Je volc'loend
Dii bespoart op het zek6el:1. Iii j ' 'ar.nlcomst stant .een rvarnc rnarlti jcl te vrachten.
4e Zakfrgld. Het zohigelcl is Co:r Cc l-ei.lers en cle Juko vastgestelà -.9p. f. ?5t=.
maximab,l voor de B-klassers cn I )0r== m:xima:l voor <1.e C-lil-essórs] ' Zij rli e een
groot 8ecleeïte van ctj.i 5e1d om r,vi].len àetten ih Duitse l4erken, tiànàen i:it a.sj
zatcrriao bij cc leirlers inlcvcren. !e tlen roöet bij zich hebben: vo ótbf,rspull-àn-
t oÍIc tart ikele n-2 laliens en 1El-oöp slaírpzakhen zÍjn niet toeglcstar.n. De Juko
yenst aI1e.deel-nemcrs een voorsirootlige 1eís en. zij hoopt
zal r,rorden als voríg jaar.

dat. het nct. zo 5ezeL1i6;
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word.t Rietveen 6'1 , den Haag.

.Ber6enhenegouvlcn - À.v,d.Steen - Mevr.
evr.v.Doorn - J.Bom - P,v.Rijn - C.Schenhels.
? .r8.8,
gen Barcorimissiei . i

I

Iulutat j.es 
. Í,edenIi.j s t .

!-
1ïi.i ziginSen.

"- 674 R.N. de Boer, aclres
I

Afvoeren.._-
< JOJ C,St ape!'
/1149 J, C. v. d. Ende

- /+u I.v.d..zwant-
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Zaterdagrnorgen 17 april tot 12.30 uur:Cor Iloppenbroutrer en Ton de Kok
Zaterda6;niddag 12.00 uur':Rini v, Noort -Ton ' s -Grav endi jk - An v.Santen - An

I v.il,Stean - Greet Riemen - Sinon Sandifort.
Zondagr,;orgen 1e Paasda6: Tinus - I,len.en ltevr.v.d.Hoek
zondagmitldag: ,Erank Sbraathof - P.v.Rijn - Marcia l"iichalo - J.Rienen - Harry
I . v.d.lt/ilk - Ottc Kortehaas - I,len..en P1evr.v.d.!liIk.

l,leírndagnorsen 2e Paasda6: Tinus-Ton - Iini - Paul-a
lÍe.anda5imi ddag: Rinus i.íichel-s -

: Jannaat - Lincla
Afbellen bij dhr.S.Sandifort Le

i Vroli jke P:-re

LONO 
.}.I 

IEU'IiIS .

Oök a.s. raaandag 2e Paasda6 zult U vrecr in Ce 5elegenheid lrordèn gesteld Uvr'
gel-uk te l:eorocven. Het eerste opeelt dan thuis tegen Gouda. De opbrengst van de
Ióteri-j za.t rveder.ori_ aangeiicnrl ii,orden ten bate van de interne geluitlsinst a11ati e

Maar, zult U zeggen, di: muziekhandel is ei toch aI een tijdje? lnderdaadr maar
hi j moetnog rrrel $rord,en- aibetraLcl. lile hebbcn nog zo r n .f 400 t == nodig en als U

een beetje meevrerht kunnen vre de 'l9e zeker de helft vaí dat bedrsA uit Uw

portenonnaie trommelen. tlat er- íLfs 'le priis zal- zi-jn is'no6 niet oekend, maar
wé zullen er we1 voor zol"Ëcn Cat Ïet weer iets "moois of lekkersrr,rryordt. De

Lciotjes zullen llederom te koop zijn bii ecn aantal rtlarfjestr(ze konen vanzelf
aan Uï,J hoofd irzeurcnrt). Stel ze nÍet teleur en koop een paar bonnetjes van ze.
(Í0,50 per stuk er 6 voor .f2,50). De prijzen zullen te bezichtigen ziin naast
aé :-ngan§ ve.n het klubger;ruw, achter het raam van de adninistratie.
lïi.ij zorgen 2e Paasdag voor rlooi rvecr. Tot 1! apriI.

t ' Loko '
LENS 7 KA}.TPIOEN.

Nict tc gel-ovenr vlat een genot on LEI'ÍS weer eens te zien voetballenr vrat een
irizet hadden dezc jongens, l'rat een samcnspel, wat een 6emist.e -kansen, maar
vri.: j a1s toeschouvíers hebbcn ',roIcp Senotcn van het spel van dit el-fta}.
ondcr voortreffclijke lcicing va.n scheidorechter G.Hoeks, hij voelde de sfeer
vollcornen aan, heeft LENS hard ríroeten vechten orí deze vredstriid in winst om

te zcttcn, vrant H,V.V. hecft a1lc raoeite getlaan om LEt'iS een nedcrlaa6 toe te
1:icn6en. desteund. door het vrou:veliik schoon'langs de 1ijn, rvaaron zijn zij
zot uài:.-:'-5 aanrvczig , nam LEI{S direlct het hef t in hdnden.
Tla.ge Gerard; strijdende Geral'd.; mi6sende Kees; bouwende Gerarcl; 6oms falende
l1anÀ; uitblinker Aadi Gerarí noeite om meeLte konen, Hans overal waar nodig
erl ,,1ao, J vrije trappen begcn zich; a11es omver lopende Ronald en wegtiappende
Jick. cle rust in eigen persoon zijnde li1im, ondersteunde 6iensrochter Gerard.

A. v
- I'I
1.6
sd.a

t
t

I
I
i
;

I

I



Deze spelers presteerde hct or:r dat sukses te bereiken.
Verhaa" moet uitschakefen? Irr'::.g het aan een achterspe
ureet- het nu noE rliet.'

K0IÍ1tr SSIELEDEI,I TITTENTIE.

De hopy rroor de LEliSrevue rnc:et op
dhr. G.v.d.Steen. EventuecL ktrnt U
omslag van hct irkra.ntjerr.

De traininsl;roep op vrijàrgavonC o.1.v.
plaatst naar. donderdagevc d.

a:iIIc
d

ïlteet U hoe j_e. Gerard
ler van H. V. V;", hij

^É' nlt -

i{HHIII{HHiIHHH

zrn minEt n:aandag a.s. worden ingeleverd bij
de kopy opsturen. IÍct adics vindt U op de

De Rcdaktie.
TR,'LINING V00R NIET GESELEIiTiLII.DEN.

Cas trrancke is i.v.m. Goede Vrijdag vér-

De Redaktie.
HI.Il]}iI{HHTIHHHHHHHTJHIiiiHIIHIIHHHHHHI{]iHHIIHIiTHIIHHHHIIHIIIí}IH
PROGB^ÀJ"IMA-0PSTELLIficEil--UITSLAGIiN-§TANDEN SEIIIOREN
HIiIIHHHHHI{IIHHi{HHHHHIïIIH5i:IiHHl{TiHHI]HI{HI{IIEHIiTIHHHHIIH]iH1Í

I,laandag 1 9 april 19?6 2e Par s d"rr.
14.00 uur LENS 1 - GouC.: 1 V1 G1 L1/3/4 pJ.Meecler
11.0O uur LEi\iS 2" - lrlcstlandià Z V1 C1 LZ/4 Ju;Stevens
12.00 uur l,ïestlanrlia 3 - LBJS 3 Terr IIoge Bomen , Galgenrveg,

12.00 Éur LENS 4 ," - DilL 3. 

")!^à3'ïl)' 

Jivlasveld

10.00 uur LEIIS B -'Ceter:taË ? VZ GZ LZ/4 GC.l{oeks
10.00 uur HVV 6 - LIiiS 9 Terr v. Hogenhciuckl-aan L.Iletten
Attentie ingeiast !!!. .

10.00 uur Toernooi der 1à6e el-ftall-en LEI{S 12 samenkornsi Gona terr O9J5 uur
Berenstcinlaan

Zonda 18 a r iI 'le Paasd.a

14.00 uur Vogcl 6 - LLiIS 1 2 terr Genermuydenstr;at ( zie onder)
IFSCHRIJVINGEN: vri jdagavond van r3.4! - 19.3O uur bij J.v.WasseE teL.6B,65-.11
OPSTELLITIGE}I .

LENS 4 me

-,1.
LENS 8 r,re

LENS i2.1

t B.OBae - J.Jenmaat - E.Straathof-J.iïitting-R. Scholten-A.Timmers-
Groenendijk
t Ul. l4ichels-J. Rient j cs -R. Pet ers-C. Beyer-A. Ber6man -'rï. v. d. Linden
e Par.sda : lí.1,1a6nee-J. iluyt ers-P. Dries en-F.l,lagne e-A. Larnot -P,0oms-

en-R. Bc:r-C . Eoo ghi ens tra-4. Brouvler-F . Jonker -A. Banning-G .tU

G oosens-P " Boons
e Paasda g: idem zonCer ',?.v.d.Linden, deze gaat dan naar LENS 8

GEEN ZArll,VOEIB,IL,

UITSLAGDI'I.

DHL ,I

LElrs l
LxN§,.5-".

- --.Cromvliet 2
. LENS'11

- LENS 1

-vuc4
- Iïippolder 2
- LENS 5
- Rava 9 r

1-O
2-2
4-1
t-v
1-o

],ENS 7
LENS 8
WP5
ADO 10
WP9

-EVV5
- Lvt. Bl-auw+
- LENS 9
- LENS 10
- LENS 1f

2-0 LENS kanpioen'
2-2
1-6
4-1
2-1

LEI'IS 1 I]EER IN DE ZOÉGEI'I

Xerxes,
Pap endr e cht
Gouda
Neptunue
,!ïilhe1mus
Hov .

Blaul Zwart
Coal

)7-1 /t 
- O- Z

21-10-10- 1

2Z- O- O- 5

23' 5-15: 1
21 -6-13- 4
21- ?- B- B
2r- ?- B- 8

Hion
DHS
LENS
EBO,Il
Zvri jndrecht
DIIL

-31
F10
-qo
-2?.
-2C
_2i
-2?
-22

)z-

)z-

2r-

4j -1?
32'1.6
)í-1a
2+-2C.
1?-14
33-11
lö-2,
a, -)q

-2-

6- 9- 8-21
lr-a)-')-)^
?- 6-10-20
5- 8-10-18
)- t- | t- | fj- B-'t"-14

1? -19
é)-2, /
)l!-Z)
1r-30
16.-28
17 -37



i

ï,ENS 1 nct invallers voor Di-ckr'. d.I.ark( Basv. d. Le.ns ) , ,riarry Drenrlenbur6 (peter.
Iiop), Ja.n Englel:ert (Trimo Resocliharcljo), Bert Blanó (lesi:.o Haze-i-zet) en itol
Janssen -hee'ft «1e punten noeten laten r.:.:r hct zrval'Jte DIÏL.. LEi'iS s;:ee3-Cc on6eïr-tc-
resseerd en omdat 'DIIL ook heer lveinig kon laten zien, l-iel- er vocr c"-'toe-
sbhourvers niet vecf te be.l-e:ren. ondertussen zit L,rNs vreer in c1e hock lï:\ar dc
l(le.I:pen varleni-'omdat Zvrijnctricht van EEOIi tron, Ilion passcercc LEss aoor :!et
];O va1 Neptunus te winnen. Co-,l rvon van DIIS. Verher GouCa -EOV f-1 I Blauvr
zl,rart-xerxes o-1 ; 'lilhelmus Papencliecht o-0. l,laandr.E z:r cr in eLn thuisvred-strijd tegen Gourla '.rit een anier vÀatje getapt noeten worilen. vcrcler: DHS-
Zvtijndrecht; EBOH-Eion; !]auu Z.,'rart-DHL; HOV-Ccq1.; I,iept unus-.?ïil-hc Inus en
Xerxes-Papendrecht.Narnaan.1alreEtercnnog2vlc..;trijcïcn:

-!EI§_ 
lll=tZwi jndrecht; uit COiiL DIIS thuis r,ithelnrus; uit .t{ion

Z'.4JIJIIDRECHI thuis HOV; uit ],Er\S DHÏ thurs iierxes; uii Goudà
EPOIÍ thuis Papendreiht; uit 'r.Ji1ire1mus EilON tfljis DHS; uit HOV

vuc 1
LENS 2
r.ÍeSCl.ilndl-a Z
RKdeo 2
veJ_o 2
Postdui-ven 2
N-ialdr,rijk 2
Spoorwijk 2
uen lloorn 2
DHC} .

RVC 4

VUC f KAI'ÍPIOEN.

19-10
18-25
1B-24
19-18

'18-1?
18-16
1.8-16
18-15
18-15
1B-14
1B-i2

L

SPIflNING AÀI''I KOIJ ]N- RES 5e IiLÀS' D]
I

Vrsdenburch 2
Vios 2
TOGB 2 ::
Verburch.2
HBS ]
lÏeit lanilia J
VUC ,4
Scheveningen 2
Schi-ebroek, 2
v ww )
Hil-1e gersberg2 '

MEDEDE],I,NG VCOR DE SPIILERS VÀi,[ SXNIOREN

Door'eeu 1-O over,,yinnin6 op RKdeo 2 is VlC3 kamlriocir
' 5el'lordcn vein de res. Jc l<1as C. Dc enige spannin6 clie er.

nu nog heerst, is in dc onde:ste regionen. Spoorlijlcr_
Den Hoi,:n, DHC eh RVC rrechten hier voor degradatie.
In principe zijn cbhter ook Na.alclvri-jlc en Postduiven
nog niet ris'aferr. LEN.S speelt naandag thuis te5en
iiestfa.nrlia 2. De rrdegradantenrr ontrnoetcn 11c vol6cnde'" iègenstanclers:RVC4 gatrt naar de Postduivqn; Spoór'rvijir 2
oiitven6t Rl(dco 2. Den Hocrn 2 en DIIC J ontmor;ben e1-
kar:'in cen zEn. 4 

-punten wedstrijd.

20-34
20-31 ..
20-28
-2O-25
20-25
20-18
19-16
20-16 .

19-i,
?o-11
)i:'17
20- 1

In tu6cr:stc1ling tot de afdetin6 van LDI{S 2, ire:rst cr
in de ..fdcfin6 van, ons derd.e nog volop spnnning aen ,le
top.;i'ist nog 2 weclstrijdcn te.spe]en otart Vredenburch
één punt vbor op Vios 2. Vredenburch 2 ontv;rn6t maa-n-
dag hei; op de vierde plaats staende. Verburch 2, terwÍïl-

,.Vios 2 het laaggeklas seerde VUC 4. ontvarigt. LDI{S , t
gaat ..prr-.rt:ere.n om t.J,est1andia J tvree punten nfhanCig te.
ma]ien.
T,

. 
I arrnrcut, .

ten+
On'

vop
4i9
a ar,I

f! ri1

E.H
I' t1

scir
oii
d"i
vcr

vrijdag 2J april a.s. 2.11 c: ecn'rvedstrij11 worclen 6cspceltl tussen senÍoren
n 4, ,l,ansluitend zal ei een gczelli6e avoricl zijn in het LH§S -klubgebouv, rr dcze spelers en hun daues. De ueclstrijcl'begint om 19.JO uur'. De8enenidie
t aanvrezig kunncn zijn word.en verzocht dit zo spcedi5 nogelijk mee te delen
Hans Bcrtens tcl. O\J-1J,)?.86. »e spelers die verriacht' tvordcn zj-jn:

uitendijh-P:.Boeseken-F.Dissc1dor1:-J.Disseldorp-Th.v.Rijn-J.v.Rijn-
rommelen-tr'. Blokland-'-l , Iiouwcnhorien-Ch. BLoks-i'Í. Bres-G. Colpa-8. tso er':oom-
ocfnsgelvE.IIess-R.lIocfna6el-,ï.v.Sprundef-J,Janmaa.t-J"Gr.ttohuj-zen-P.Lancce.
e Pagter-H. v. Beieren-R. Bres-F. Guit -ts. Ossc -H. Bertens-P. v. C. St c en-J . Co1pa.
eidsrechter i,.l4olenaar. iici; spreckt vanzelf dat spelërs di,: door bl-cssure
.d. niet in sta.at Ce vtcdst:'ijd te spelen, wcl van hs.rte tïe1kom zijn bij
festiviteitEn r:r,liarna. f:'lriner en lei:1crs van ] cn 4 lvorilen uitero.ard ook
r,vacht .
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- De redaktÍone1-e goedkeuring C.eze week gaat naar LENS /
het behaalde kanpioenscha!.
- Iiet víjfdc seniorcntoam is gedcgradeerd.
- Joke en Peter liop ecn kaa.rtje hebben gestuurcl, lïaarmee zij hun dank betui.gen
voor dc belangstelling Cie zij ondervonrlen bij hun hur,relijk.
- De heïen P..lI.M en rt.C.G,Ifuo1 40 laar verbonden zijn can de KroI schoenbedrij-
ven. De heer J.J.Krol is er ttp6Lslr 2j jaar werkzaan. Heren jribilarissen onze

- LEIÍS ..i1 ureer gevlonnen heeft. llet 2-1 versloegen de jongens van tràiner Zoqt
I s-Gravenzandc.
- LEI,IS 10 (een) ook vÍel- zal dearad.cren.

.H.S, zond:r6 nr.ar rnoet vrinnen van Zwijndrecht. fie kunnen na-tuurli jk ook
6en dat l,EllS maar noet winrlen van GouCa.
e Loko tegenv'roordig vooï het weer kan zoïgen.

vol-ger,C seizoen deze (cn r,rr rschijnlijk nog andere) rubriek moet missen.
drvin Eykelhof we'.r uit het ziekenhuis is. IIij beCankt ieclereen voor de

bela,n6stellinB en P1 nog voor do fruitmancl.
- U gcgroet worót door

zqlqjtt.>+t
o o c t o 9 c c 2 c 2 Í2 2 0, 2 r » o' e 2 I A 2 C i' 2 2 q 2 2 D 2 I j q I 0 C 2 q 0 D 2' C C C O 2 C n' r? 97àO+t)' ',otiDo

+
EO I,IAÀR \ïAT IOSSE CPMEEKII,IGEN Ï****+******+ +++++++++++*******i+***++++++++++

+++++++++++++++++++++++++{-r-****++

++ fk vens de leidcro van de 3- en C-klassersr d.ie a.s. vrijdag naar Duitsland
vertrekken veel ei5enschrppen toe, zoals daar zijn: 6edu1d, vrijsheict, inzicht
in jeugCige ver]r.ngcns, r e clrt vaarciigheid , natigheid en vooral veel- inschik-
kclijkheid. Ik dacht,
Loek bij de C-kfassers
d.eelneners een fijne r
ïÍehou:len t erul3ke er .
++ Een hceri-ijk rveekeind op de T,Ei,ISveldcn ddorgebracht. Veel- zon en soms leuke
wedstrijden. ZaterC.a.g za6 ik tege3-ijk A'l en 81 spelen. Iíoeilijk hoor. Ik heb
A1 vrel eens betcr zicn spelen. Vooral d.e tweede helft was niet al- tc best.
Toch no6 net 2-1 gel'ronnen, i}1 hald een goede inzet maar inoest descndanks haar
meerdere in RVC erkennen. Js.nnrer, jon6ens vol-gende keer beter. Daarvoor legcle
Pupilten 1 een gu.'.f iJartijtJc op de Brasrlat. I'iooie kombinaties, vloeiencle
aanvallen en 6oed spelinzicht vÍaren er de oorzaak van, dat Monster mct een
nederlaag naar huis kon gaan. Gir zo cloor jongens. Heeft U dit elftcl in de
rust rvcil eens ronCon hun }ciCel', Hans-Zoun, zion zitten? Een en a1 aa'ndacht
voor cl.e ririjze lcssen v:ln hun loider.
++ In de LESI{revue vlln augustus 1937 l.as ik een artikeltje iaan ene P.J., waarin
o.rn. het vóIgenile voorkvran:rillet is jamÍner, dat enkele Iec'en hebben be6loten
onze verenigi-ng de rug toe te lteren ont hun heil ergens an,Jers te gaan zoeken.
Het is betreur cnsvraar dig, de.! tvrcc va.n deze spelers het l-ef hadden om nu aI_
uit te koncn voor cle vereni6inÍi waartegen ons eerste efftal ziin eerste
oefenlvedstrijd speelrle.'r LÍ ziet het, er is in feite nietg nieuvrs onder de zon
De tijden verand.ercn wel, naer dc verschijnselen bIÍiven in vrezen. het-.ze1fde.
++ Zonda6 een k.:mpioensfeèst op LENS fleegemaakt..De cuC.e knarren van het
zevcnde hebben het zo!ïar.r rzer:r gepresteerd. Ilen duidelijke overwinning op
medekandidaat HVV rnaokt e nan elle tlvijfels een eindc. Een laniJdurig en rijkelif
net bicr be6oten feest na afloop en als ih alle verhal-en mag Seloven Ís'dat
feest rs-avonds nog eens dunnetjes over6edaan.
++ Nou ja, vclgendc vreek ian !Ier.r. IIoevJel, Goutla is ecn van de koplopers en
zal best ook rvillen vrinncn. Gcluldtig voor ons zijn er dan raisschien lveer een
paar spclers beschikbaar. L:.tèn lrij rraar het beste hopcn.
++ lIJar.r is POt dc'ze vreek? SIK

clat
het

eis

AVERECHIS .

r,'im, Jnap, Joop, Tcn bij de B-klas6er6 en lJïim en
rvel- zullen rooien. In ieder gevaI rvens ik alle

cn veel genoegen in DuitsLand'en natuurl-ijk ecn
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a.s. donderdag is dan eindeli;il de grote finare van cle paasd.rive. Dc hoplopers
zul]en het, gezien hct prcarar4ira zrvaar te verduren krij6en, niot errcen v;,.n
het jeugdig tel-ent (lto-ttei3), ilat oi: het ;:unt staat d.oor te 1_.rreken, mair oolí
van de geroutinecrde koppers, die, dcor ''reranderin6 van omgeving ar.nvankeriji<
wat rnoeili jkhetlen hadden met ekkliinat is er en, nu alles in het lrerk zullen stel--

AÀSDRIVE !!

v.Santen-Driessen . 1

'r.Doorn-v.Doorn 1

Ilcynen-Eoning 1

lÍevr .l'Íi chels -IÍevr . Borr cmans

Tot

v. d.. Be ek-v . Doorn
v. Gast el--Cs s e
v . <1. St e en-Dr.rivcst eyn
Hr .l.ii c hcls-Hr. Borr cmans

dopèerda,q dus. ! "

len om hun, gezicn hun succcsvol optrcden in eerd.ere
prestatics v..n dit keer wflt o;r te vijzelcn, en dot za
spektakel gepaard p5aan, vrat uiterao.rÀ onontbeerlijk i
sJ.otavond, en -rye vcr[rnchten dan ook ecn encrne vcrsch
De traalitione e uitreiliin6 van dr; rtpit-eierenrr zal rli.
vin3,en, tr.lt voOr hét 4rootsie. deel toegeschreven kon
belej-d die dc, natuurlijk aLom geliefde, voarman Joop
gbzicn onzc financi'dl"e to:stanrl (inflatie? ook nij?)l
d-c eiermarht ! 6orry, in Ba.rnevel-d, te bewegen, naar d
uj-teraard niet ónrler'voor vori6 jaar. De ar,nvàngstijd
De idschrijvin.3 z:r1 Seopend zÍjà vanaf 20.11 uur: Voo
hier Cc 6tand:

drives, wat t egenvallende
I zeker uet hct nodige
s voor' ecn cnervcrende
uiving in ile rangschildring
t, jaar hela.as niet p1-aats
uorden aan het prij s-
voert, die het one,
niet toelaat on ons oj)

e trgrote prijzenr: doen
doriderclhq is 21 .0O uur .

r nieuwsgierigen volgt'

1

2
z
4
5
6
7
ö

l+, 3
4.8
4"3
14

14 , i4o
t tr"oro
i3,542
11.1o2

11.22O
12.998
12.949
1?.32C
12.?42
12.621t
't?-.544
12.1o9

65 ptn.g.
11 10.
86 11,
.185 12.

Lindenhof-v. Sant en
v. (1. L1n(t en-5rourïer
1,1b1as-,\1b1as
Peeters-31ok
Kuiper'Kuiper'
v. Gast e1-l{ichels
v,d,Tol--v.cl.ToI
Ilum:rns-lïit t ing

13.
aL

15.
16.

.I.I.T.TdJJJ,].IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,]J.IJJJ
$$tt$ v-'-N HEr ruirrohENrnoNr *r**$
$$J$$.1.r;,l,r,l,l JJJJJJJJJJJJJJJ JJJi$i$$

Kal(a

JJJJJJJJJJ"TJJJ JJJJJJ.] JJ JJ JJ JJJJJJJJJJJJJJJ

Pro6ramma Junior en, Pupillen e:T ' lc1pen.

Vri dp-n '16 a

1

f.0O uur Vertrek B-en C-irlas:;ers naaï Duitsland
'10.0O uur LEIÍS 1C zie BUT-Ioernooi
'10.00 uur LENS Pupillen 1 zie iiijstïi jl(-tcernooi-,
10.00 uur
Zaterda.q'l

LEilS 'lèlpcn -l

/ april-.
zic iir j slri jlr-t ocrnooi

te8en iueens Pa.rh lÍi[h School ve1-d J14.J0 uur LEIIS 11 (C-1)

zJnarr; 1B npríl;
111.00 uur I.,EN§ 1

1 '1r . OO uur LEIIS 4
1 1l . 00 uur LEI'ïS f

i
IÍi.aryI;iq 19 april

t
T-TTE}i

cn2
zlc
zl-een

Uigpia-torrnooi
Spocrvrijh t oernooi
Spoorurijk t ocrnooi

+ 1lJ
-l

Ovcr

.00 uur Thuiskomst B- en C-l<la.ssers (voor
. te1.

6c elftal1e4 vrij.
TIE ;i- en B-kl-öss crs :

juistc tijd bó]-l-en na 16.0C irur
ol-r L. qo\

a

De vol6cndc spelers uit andcrc elftallcn staen opljesteld.bij
IEI{S 10 J. v. Rij zcn-Th.Hoo

Llll'iS l, 4 cn 5 l,i.Groercwc

r"cvc on-S .I(r::mcr -H. Zcrnnevcld-J . Elzornan
gen-R . v. d. BooE:ercl:R. v. Dpmbur5-R'. Leyn-R.Zeïl

?

I'Yryi{qg 16 .apri}.
O0 uur Vcrtrek nànt Duitsla.nrl' venaf líl-ul,) geboulï. EaxxcnhoL'lst uitcrlijk 6.45 ur-lr

deel-neners nai..r Duitsland ryc,rclen + 6.45 uur in hct hlubgcbour,r verwacht.De

-5-
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Ilet ribarmannetjei za1 jullie c:.n voorzien vcn een sterke kop hoffio, r.lvor:r.;.
in ile bus tc stappen. Ook clc cu:l:rs zullen voor hun blijken vr.n l; cI r:r5st e ll_ini.
vÍorCen bclootrd met ecn kco kcffj-c. SÍnon nantens de Dui$ sl-an<l-vaar rl.ers hart r:1ijli
bcclankt voor .ie sDcntane neCci,Jerkillg. No6ua:1s de d.eeLnumcrs noeten bij zich
h,'bben:
l.Paepcort of to erist cnkaart
2. Zr'.k5e1c1 (naar icders verÍIo6cn: f?5,== resp./!0,== is beslist niet nci,ii6; arz,:

beCragen zijn a1s maxiu:um gesLclci)
J. tunchpaldret
4.Sporttenue en toiletartikclen
5.2 Lak-ens en 1 sloop (geen à.1-r?Izq",
'10. OO uur 3Mf -toernooi voor LEI{S '1O

Op Goedc Vrijda6 neernt LEIIS 10 deel- aan hct BMT-toerncci. Hct prc-
Granrna is als volgt: 10.JO uur DUNo - 11 .3O uur VCS - 13.OO uur BI'II - 14.00 uur
'/ocrburg.
De volgende spclers dicncn on 9.45 uur aan dc ingang van hct LENS terrein tc

J . Vogel-T. P1u61;e-J. Buis -J .liok-R.I(1i j berg-K. San'1ers-R. Roverkarnp-R. Ra.rl;horst
. LinJe-B. Bogaard.-J. v.Rij zen-Th.iloogeveen-J.El-zerman-S. Kramor-H. Zonnevc Id
r dhr. F.dc Kleyn

.. 10 . o0. uur Ri i swl.ik toeïnooí voor Iupillen 'l en ïlel-pen 'l

Ook Prirpillcn en !,'c1prn Íïnan op deze da6 trachtcn Ce '1e bekcrs j-n
ontvah8st tc nemen cn rvcl bi j ,1.c' v. v,Ri jsvrÍ jkr' ZoalÀ gel:ruiheLi jlc is het pro-
gr:e.mma niet tijclig binnen cn. Zijn de informatics dan oolË prinitief. Na tel-e-
fcnische informatie kan ik U ncdedelen, dat Cc deel-neners zijn: Vredenburch,
RVC, VUC, Rijewijk en LEI{S. À:nv:rng toernooi 1O.OO uur, cindc 15.rC uur. Go-
speeld wordt om dc C.v,d.}lei1c vrisselbeker.

lqprlfqq'l I"l.v.d.lans-E.VaIenti.n-R.clc Jon 6-R. Groen-E. Perreyn-',.I. Colpa-J . Oien/
kirchen-B. Hcemskerk-P. Pronk-L. r'. Ri jn-R. v. d.Hock-E.Eykc1hof.
iifschrijvcn bij llans Zoun tel. 65.t0.88 clonrl.e,rdag van 18.0C-1B.JO uur
Sanenkomst 9.15 uur LENS terrcin Leiclcr Hans Zoun

'r'Jè1pen 'l M, Saarl-oos-l,L Zasl.ber6-I!. Lent ze-E. ï;rarmenhoven-8. Hulsker -1,1. v. Vcl-zen-
rt. l:u:aer-n. Oerun6en-E. AnmcrLrrn-J.'ïasscrman-E. Eoos: l. I jln-ts j oó
ífschrijven 'bi j Ton rs-Gravenrlijk tel, 63.16.40 donrlerdag van 18.0O-18.JC uur
Sàmenkomst 9.15 uur LEI{S terrein Leider Ton rs-Gravenclaijk ..

Zaterdag 17 apri1. r -

14.90 uur I,ENS 11 tegen Queenrs i'ark High School
CpstelDng bekend Lcicler .raul- v. d. §teen

Zcnd.aq 18 april.
1'1 .OC uur LENS Utopia toernooi voor LENS 1 cn 2

In tcgenstellin6 nct antlcre jarcn wordt Cit tocrnooi dit jaar öp
1e Paasda6 gespeeld. Eit omdat l(oninginnodag op vrijdag valt en LEltrS 1 op
zaterrlag '1 mei dc laatste ko:mpetitie wedstrijd noet spelen.
Poule en prograrama indeling: 11,00 uur LENS 1 - DIIL I

'12.'10 uur LENS 1 - I§eptunus
1J.4) :uot LElls 1 - RKhVv

11 ,15 u.ur LEN§ 2 - Vrcdcnburch '

1 2 .45 uur LEI'ls 2 - TSC
r4.Zó uur LENS 2 - cDS
Gespeeld ,,vor<lt o.Íl ctc Ut opia-wi s selbeker , waarvan T§C hourler is. i'le dstri i d'i.uur
2 x 15 uinutcn. Duur dcr fj-na1es 2 :r 20 minuten (eventueel verlengil iret 2 x "

! minuten). Einales om 15.00 uu- cn 1!.4) uur.
LXI'IS 1 À.v.Velzen-tl.cle.Kok-J.cl.c Hilster-Ppiel1eyn-R.v.d.Laan-R.v.Noort-li.ilcynen
À-lG-Gravcndijk-ri. v. Klee f-ï. Hi,;r. E, Lendrnan-9. Colpa-M, Bres-f . Boës eken
Leicler Hans Zoet .

LEI'IS 2 J. ÀIt ena-G. Bl-oks-J . v. Gàstct-R, Hófman-J. LausberS-R. v. LuxenburS-R ' iiops
El a-E- tt:-et , o. Borst . J , Apperloo-R. v. Loon-C . S chenkels
Leider t.Jim Ke e tman

zi iÍt I
n.v.d
Leide

Í



11 .00 uur Spooryri jk toernooi ','oor LENS 4 en kom. LENS I en 5

en heeft h
Pro6ramna

Ook Spoorwijk hoef+. een lL-hlasse toernooi op het progranma star.n
iervoor uitgcnodi/ïd LENS 4. en lrl5

IEN§ 4
Tfi5 u:u, Spoorvríjk
1J. 20 uur DHC

15. O5 uur DHL
16. 1, uur Fla.nin6o I s

LENS t/5

UITSL/rGEN 10 en

11.00 uur Spooruri jk
12.45 uur DHL
14. jO uur F1e.min6o ' s
15. 15 uur DHL

LENS 4 A. v.l4a.r cn-J . Lust enhoulrcr -M. Pep erkamp-rt.
À. Reesink-T. ijrins-H. Ruyter-J . v. d ,lïcl--R.T,eyn-B.
Samenkomst 1O.JO uur LENS 'terrein Leidcr Ben O

v.d
Zeï
6Se

.Meys-4. de Groot-À. v. .J.lÍcul-en
z

LEIIS t/5 P.v.Ri j n-R . H e emskerk-J .llout schildt -II . Jans en -C . Lipnan-R . S antlors-
.ldc [Jaal-J .ïii j ngaard c -I. rle I'ilo on-M, v. Zr,reden-l{. Groenewe gen-R. v. d . Socgaard-
..v. Domburg
amenko st 1O.rO uuï LENS terrein Leider Dhr. Jansen

B-hlassers bij

dringgende 6eva11en clontlerda6avond tussen 18,0o en tB,4! uur
dhr. R.Becker tel. 55.94.?7
dhr. !,1.Kouucnhovrn teï.,29. 19.91

11 aprll 19?6,

J
R

AFSCHRIJVEN in
À-kle^ssers bij

LENS 1 - I s-Gravenzalcl.e '1

NaÀl-dl'rijk 2 - LENS 2
Gr.ï{i1f ern II Vac-LENS J
DEVJO 2 - LENS 4
vqc5 -LENS5
LENS6 -RVC6
Crcnje Blauw J - LENS 7

- §uick 7 o-?-
- Loosduinen 5 2-2
- vrij
- LENS 11 1-O
- Ri j slri jh 12 O-'l
- Vrcdenburch 'lJ 1-1
- rEr{s 14 1-o

LENS
R,lS 6

triíeIp e n

LENS 1 - Rava 1

Vredenburch2-LENS2
DVJf -LEIISf

( vr . sch)
(vr.ech)

1-l
2-4
3-2

'2-2
4-z

1-1

8
9
10

11
t1
13

LENS
LENS
LENS
quick
LE],IS

Pupillen
LENS I - Monster 1

],ENS 2 .VVP 1

DZS 1 - LEI\TS f
LENS 4 - Valkcniers 2
LENS 5 - !ïestcrkwartier J

lr
AOSC 1 - LENS 12

I
Viec'tenburch lir2 - LENS 1,12 0-4.
DË rvedstrijd begon netjes op tijd en het bleek clat LENS het vrij rnoeilijk zou
krinnen krijgen, omdat LENS nog nooit van Vredenburch hacl gelvonnen. Het bleek
eóhter dat LENS het dit keer wcl korí klaren vrant LEI{S kreeg in Cc 1e helft r.l-
wat aardi5;e kansen. De tegenpartij kreeg echter ook een paar lransenr rxaer
kèeper G.Verhaar vrist zijn tlocl schoon te houden. fn r1e 2e helft kree6 Ltrl'ls
mèer vat op het spel- en in de 2e minuut scoorde M.Koelenij net ecn mooie bal-
0-1 . De jongens van LENS kregen nu íle snaa.k te Dald.en ' l'Iant al snel daarop
volgde het twecde doelpunt. J.v.d.Spíegcl schoot hard te6en de paal cn e tc!:u(r"
sÈuíten<Io bal vrerd hoo5 in de hoeh geschoten door R.v.d.Heydenr 0-2. ?aklve6
vijf minuten daarna lcrecg l,Eil§ een corner mce. E.Coret schoot die hard in en
via de tcgenpartij bel-anCCe dè bal- in het cloel 0-J. VIak daarna vo16de het
vierde +oófpunt van F.Cl-aus Cic na een mooie solo keiha.rcl scoord.e, O-4.
Vierlenburch kreeg echtcr ook ro5 een pe().r l(ansen, maar ae LENSverdcdiging

2-O
2-4
z-rl,
o-2
)-z
1-2

lcste dit knep op. Vlak voor tijd kreeg J.v.
schot 6ing net naast. Zo cinriintle d.e wet',stri

, doordat iedereen er hslrc. voor gel'Ierht

d.Spic6e1 no6 een líans, maar ziin
jc1 in een mooie ovcrt'rinninS voor
heeft.

' Peter van Ri jn

1-'l
o-4
2-1

LENS
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Mutaties Letlenlijst.
Ldresrvi j ziAinq.
2J1 C.M.Hoo6hiernstra wor clt St.:urendaal

1In nall-otaAö: - .. 1

27-9-1959 Irlewt onst ri.r.t AB5, clen Iiaa6.

17, den Haa6 tel.23.J4.66

M .'h.3f om
IQn11r222rr222211eOrDlDnO)', '

?BiB? !ïrsr u D.f^r 3
o ot t o 1C'D OrCllllnecO

DOööccro,0tó
22?2

2 2 C n n 1 2 a q D 1 D C 2 0 2' i' 2.) 0 2 2 2 I 2 q.> O' I C.> 2 i 2 C I 2 D D D 2 2 2 2 i C i D q C

- iJoap Colpa en El1en van Leeulven qaan trouwcn. Dit ieugelijke feit vindt
plaats op vrijdo.g / mei om h:Lf vier i.l: cle hulpsecretarie ï,oosduinen, Loos-
duinse HcofCstraat 1O1. Geleganheicl tot feliciteren van 19.OO-2O.OO uur in
zà1 ttFocusrt, I'Íiquelstraat !Ó. Laatkomers behoeven niet. bc.n6 te zi jn. I{et
feest gaat na 20.0O uur nog uron door. lrïij vrensen Jaap en Ef1en veel 5e1uk.
- \riI en r'ink Verheul- ool:, hun bijdra6c hebben p;eIeverd. aan C.e verjon6ing ve.n
i,mtS. lit 6ebeurd.è op 11 apri1 om tÓ.JO uur tóen in ziekenhuis làyenUur5 hun
zoon ECwin ',i,erd 6eborcn. l{i j wensen cle ouders en natuurlijk ook LEII-S van hartc
6eluk net deze aanurinst.
- I{evroulv Jufferrnans (vr.n -).J,) LEitS lerlankt voor de aan6cname vcrrassing op
haar vcrjarrcla6 bereid. iïeI mevroulï Juf fern:.ns, rnag LENS ook ecns iètE terug-
doerl voor rle zeer ve1e, vcle uurtjes, Cie U..alleen heeft rnoeten zittenr, i
omda! Uw man zo nor1i6 tvecr iets voor LENS had te aoen?
-,De wasrnemend redakteur dacht, dat FoL onder het puin was bedol-ven en dat
hij" daarom vcri6c rvech zijn bijrlrage moest missen. Gclulrlcig harl hij het mi!.
POL J-ceft no6.

I

i een INVÀLLER.

LENS 1 HELI]T XERXES.
-_lX.crxcs
Papcndrecht
Golrda
UilheLmus
Neptunus
HOV
Bl-auru Zrvart
cOi!L
LENS
tlaon
IEÀ
EBOE
Zwijndrecht
DEL

- 3-13
- 44o

- 3-27
- 6-2?
- 4-26
- ó-zt
- ö-zt
-10-22
'9-21
- 8-2o
-1C-24
-11-19
-12-15

24-1
24-1
24-1
24-
24-
24-
24-
24-
24-
24-

"4-24-'
24-

,-o
o-10
1- B

46-18
13-21
za-29
20-15
)q-)z
)+- )z
zB-25
tö-16
)q-z)
1t-21
)z-)o
15-30
1B-28

6-15
9-9
6-t4
?-9
?-9
ö-b

^- 
o

4-'rz
b-ö
6-?
,-9

LENS t heeft Gouda kampio Ënsillusies ont-
homen. De,Gouvrenaren kregen geen kans
hun eigen.spel te spelen en rlat mag zqker
cle verdienste.van I:EIIS genoemd, vrorden..
Donnlcl Schönherr verving; de onn zijn mond
geblesseèrde Ruud f'ortrnan en deecl dat
rustig en bekw4am. NA ]an6e r.fr,vezilgheid '
deed H:.iry Brandcnburg rveDr me.e, terwijl
I:io1_-Janssen vreer uit het buitenland terug
lvas. -Ienslott e stoncl Dick v. sljll+rlc weer
onCer clc tat, tervíijt Jan En8lèbcrt terug
was van zi jn schorsing. Ging -.3e stri j.d in
de eerste helft no6 gtelijh op, in tle tvrecde
helft rverrlen de Gourvenaren soms wcggetÍkt.

Dat twintig minuten vocr tijd l{ol- Janssen. het enige doelpunt scoorde -na een
raerkwaardige sofo van i.,li. n l(ectman- vras dik verdiend. Deerna kreeg LENS no6
enkefe levensgrote kansen, rlie helaas om zeep r.tcrde-fi -gebracht . Ondertrtssen
waè de urinst erg bclangrijh, §ezien dc ovori-ge resuftaten: DIIS-Zwijndrectrï O-Z
EBOH-Hion 2-1; Blaurv Zwrrt-DHl, O-O1 Xe rxes-Pap endre cht l-1; !i eptunu6-1.{il-he1mu6
1-f; HOV-COAL '1-1. DocI dczc resultaten is DI{L gedegrarleerd. Zonda€ i6 er
6een konpetiti eproigarnma i.v.n. de interland Ne clerl-and -BeI6ië . Het eerstvol-
6eíde konpetitÍeprc6ramna is: Co;1L-LENS; ZÏrÍ jncirecht-HOV; Hion-DH.S; 'dilhelnus
EBOII; DHL-XerxesI Gouda-Blaulv ltva-rt; Papendr e cht -ltrept rrnus . Cp de l-l.atste
kompetitiedag word.t gespeeld: LEI,IS -Zvrijndrecht; EBOH-Pap enclre cht I Blaurv Zvrart
COÍII; DHS-iïi1heImusl I{OV-Hion; DHï,-GouCa;- ïerxes-Neptunus.

Ii-',-
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'.'* Eetr-uitëiÉt- ïËràöeid tvreede eIflo1 kon nog net Sefijkspel-en, tegen tlestlan6ia2
rk hoorde iemand Len66 cc tijn zeg3en,_ dat cle s1:c]er" À"+oriSaun hadilen mct

,-- - dS - bat... Elh-.zacht tikje tegen dit leieir mönster deed dc spclàrs rI pi.jn.
Gerukki6 nae.r dat raur schönhcrr 6én keer wel fors uithaarde cn de stand. dírardoor op 1-1 bracht.
UITS],{.GEN.

LENS 2.

De vrarrnemend reclaktie
Volgencl.e vreelc'l)etcr.

=== Iilaar was FoL, vrceg SIi( in de vcrige lENSrevue. Nou, i:Cï, \,ras zlchr gevroon
cen vrcokje ean het bczinncn. cf ,..om het.in voor LENS.bekcndc terrncn ue zeggen
POL was Bewoon een keertje irniei opgekomeí zondei af,.te schrijven:'. L'ran6èàien
daar bi j LENS toch gecn straf ()p strat, heeft PoL, dezc week vreer gcr,.roon z r n

i.,n dc
oen
e

FEFETFFFT'FFFFF
-!,JIE STAhT ER 

^CHTER 
DE B,.R ET'EETEFF] 'FF'-T.'I'FFFI,'FFFTFT'I'FI'tr'FFFEE"F

FFFTFF'FFI'FT'FFJ'FFFFEEFEI'FFFF

ZaterJagmorgen 24 april: Greet Eiemen en Cor iloppenbrouvrc,rs.^.. .

Zaterda6midclag : Hct barmÍtnnetje net zijn vrouw,en Jos. Iícctnan.
Zondr6morgen 2l a1:ri1 : Tinus-Pau1a-Ilar je ..en Rini.
Zonda;midàa6; : iiir,i l:i.cheLs-Àn Èe rgenhen egoulren en Eric.
Bij moci w.eer o'ok becliening op hct terras tijdens het radioverblag vnn rle
wedstrijd N cdciland'-Bel6i ö. ::

ontving 6een uitslegen van de overig.e rreclstri,jden.

stukkie in5elcvcrd.
=== Terwijl senioren / yorige ucck zondnll uitbunCig het fraai bche.:lcle kam-

'pi.oenschap vierde, 'zorgrlc scni-ct.en 5 voor een toepasselijk prcserit5e. Door
een ]-0 nddeilaag eindigde het vijfde ordcrarn en voorkgram dÍlajrmëe pronotie
van LENS 7. Je kunt zgicts na.tuurlijlq ook positief beÈijlcen: Lnlvs z voorklam
degradatie van IENS 5.
=ï= Enc AB deed vorige treeli erg ryrisch ovcr hit a1 genoemdo zevenrfè clft:rt.rrï\,at een genot om LENS weer eens tc zien voetba.l_1enrr, schreef hi j onr]er rneer.
Nostalgie noenen ze dat, of jeugCsentimcnt, zo U rvili. Nou meneui ,,B, pCL
wordt ooh lyrisch als hij ecn- stoffige, gehraste /B-ioercnplaat van El_vis
Iresley tevoorschijn haol-t. l,t::r"r aIs hij rero afdraait op zrn nieutvo Hitr,i
draaitafel dan is die ouwe nlvis toch niet Eteer om tan te horen.
=== Qysl jcul5dsentiment gcsprol;cn. Ilict en Ton Iirol zitten vccrti6..jaar
schoenen. 0m rrKrolsrr van te vror'len. PoL herinnert zich belde hcren nog,
zij in tE}ïSshirt 4estoken wekelijks hun part.ijtje meespeeklen. Bikkelhc,r
.knol<kers waren het. Manned net een geweldige inzet, De firrna l{rol- rcdt h
wel, met zttlke mannen. l'iijn l.clukïrensen.
=== §p6rf, e,7sl hou.Ier Piet Vinlc wil- FC Den Ho.aE i:..r]-ijks 6:an stcunen nët
ecn half niljoen gulclen. Daarvan is 15O.O0O 5ulCcn besteÍtA voor olleidin
van jeugdige voetballers. Veel Ilaogse amateurlil_ubs- dccn.tlat ook 6n 6oerl,- zonder subsidie. U rvect toch Dok tv&t er gebeurt net talsntèh dic jarenI.l.
door die amc.teurs zijn gekoesterC? Juist, clie verdur.ij.rtcn voor noppes naa
het beta:.}C. voctbal. Vofgens iC;L hàd ïict Vink er Èeter.aah gedàan die
'150.0OO grrl. :n te verdelen ondcr d.e llLagse amateurklubs.*
=== EVC is in staat van beschul-diging 6estcld omclat er Eckn'óeid zot zijn
onkost enver5o c clin6en aan spelcrs'. Dat krijg je, a1s je C.oor.anateurs d.e
bockhouding l:at verzorgen.
=== Dit rvas I'OLr Goeiendc.g.
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ZJndar.25 april 1!76.
In verbnnd net cle interlend ',.r"rlstri jd ecn klc.in pro6ramna.

HHHHHI{IIHITIIHIl

r8.45-r9.5o uur.

1

I

I

q
o
o

I

.OO uur LENS 9 .- Robin Hood 2 V1 G1 yzh HHJ.Bai:ti.ste

.00 uur Flanin6rors ! - LENS 10 (65 mÍn) Tcrr. pr.Irehepark N.Gocdhart

.0o uur tENs. 12 - VVp E vz Gj Lt/4 J.ltijsnrn
.|TESCHRïJVINGEN 3 J. v.':ïas6em tc1. 68.65.1i vri j c1.::.6avond van
O]?STËIJINGEN.

LENS 9 Bckend.

LEI{S 10

t.
],EN§ 12

i

B. v. Ri j n-R. Fet ers -.í1..;eï.Aman-C . Bei j er-C. v. Del-cn-ll.Rient j es-ïJ. v. d. Lj_nden
E. v. Del"en-À. tsrouler-.r1. Lanot-F. de Vroege-C.Hooghiernstra-P.ScÈuften
i'I.FÍa6nce-R.Bom-J,Ruyter-F.ltagnee-P.Oons-P.Driesen-r'r.Banning-F.cleJonker
C. Goo s e4s -C . Berenbak-tl. l,Io orduin-E. de Bruin-P.Booms.

eenDcl Seko verwacht van het tiend.e een overlinning, zodat er Can tegen /.DO
bcsLissin6sweclstrijd notlig is voor de l-aatstc pla.ats! ! t i ! ! i !

Ook het 5e kan zich no6; redden .door de'Iar.lste 2 wedstrijCen te vrinncn,
wiilisvràar staat Tedo 2 punten ricor, naar wie weet verl-icEen ze 2 of rneer
punten, vol6cn<1e w:ck valt hicr dc beslisoingt ! i ! ! | ! .

l,

VERSLTIG GONJI TOERNOOI LENS 12.
Met negcn ría.n ecn finalc berej-ken Ín ecn tocrnooi- en dan nog rvinnen oolct dat
is; uret LENS '12 op eerste P:.asil.ii; prestecrde in het zgn. La6ere E1ftalLen toer-
nooi bij Gona. fndcrdc.ad. mct ! nan i-s hct on6 6c1ukt een toernooi te winncn
vraarin ploe6en zateir clie trvce ridelinlen hoger speelden dan.wij. Dat Cit is
gelukt is te danken aan de vol3cnde factoren: 1)K,IRÀKTER dat rverd getoond;
in, a3-1e rvodstri jdcn.2)iyILSKR.',CIiT orn net 9 man het onno6elijke toch to d.oen, en
f)LilERi(LUsT dic ivcrtl getoonrl or,rirt icdereerr zeer goed. besefte clat iedcre neir
d.ubtí-el zo hard zou moetcn trcrlicn tegen dc tegenstand.ers d.Íe ,veelal compleeL
inl het veld verschenen. Ik kl.'n dàn àok niet enders doen dan een zecr groct
cohp}irnent gcvcn aan cle 9 Cie r',j.t rósultrat hcbben bereikt trv. l.rnold Banriing
die 8cheel onvoorbereid het doer verdedigdé(geen tegendoelpuntcn.in cle poule)
Hans Ruijters; Bro.ra Lamotl Piet:r Boons en Fcter Driessen <1i.: icdez:e aanvaL
bckvraam afstopten in de achterhoedc en nog lucht overhielden on nee ten aa-nval
ler trekken en het niilcle nve ld,/r.lg;16e c dc dc.t bestond rÉrit Rob Bori; Gerard Goosen
/rrirold Brouwer (weinig geluii met zijn acties) en gasts?efer -;iin van cler LinCen
(enige en beslissende doelpunt van clc puole) die veel brehend en.opbouvrend
weik derlen. Onclertussen vraren cok rle andere spelers gearrivcerC en kèn in de
finale met een compleet efftal :vorden aanffetredon. Tegen 6asthecr Gona lvas .

het al- sneL 2-0 door ecn stxafschop vÍ:n !,rirn v.d.Linden en een rrreboundrt van -
írrhol<I Brouvrer. DoorCat d:arna de eandacht iets verslppte hon Gone tangozij
komen 2-2. Strafschoppen zouden de beslissing moeten brèngen. .írLs eerste voor
LENS zou ïíirir v.rl,Linclen garn irroberen cl'e prrtijen op gctijke vggt te scbj.€.f,en
Hij schoot ó la Neeskeno lícihar-1 recht op Ce keoper af rlie hef eni6e d.eecl rvat
hem in veili6hcid kon brenicn voor Ceze kanonskogel n1. lvesduiken 'l-1. Arnol-d
Brburver was cle tweed.e mfln van LEI;S hij cleponeerCe cle ba] ijskoud i-n bct. uiter:
st'è hoekje 2-2. Tocn tre.s hct C.e l)eurt a.an rie Gona aanvocrder die zich ecn goed
gastheer toonde en de kans liet 1ig6en. Dat claarna Píetër Booms lrel eens zou
kuhnen miEsen l(vram nict Íncer rri j ons op. Dooclnuchter legde hij de baI klaar
natr zijn aanloop schoot. en toen vras er bier hecl veel bier orn cleze
ovbrwinnin3 te vieren. Een overwinning die gestalte had gegcven aan de rlríc
punten dic in hct voorgaande zijn gememoreerd. Dcze ovcrvlj,nning $Je.s ecn
ovcrvrinning v1n de ploeg en nict.va.n 11 (of licvcr gezegd 9) spelcrs afzon-
.ler1ijk. Het bervi j s-iE-frc cleroru gclevcrd LENS 12 kan veel ho;;er. fk vrilcle nog
nahl-s hulCe brengcn aan hen dic ,lit hebben bercikt rvat toor complete e1ftallen
di-e normàliter veel ho6er spelcn niet tot de mogelijkheden hceft bchoorC.

-1-
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++ Ecn heerlijh lr.ng laa.s.eekeind is àlveer achter d.e ru6. rh v:s ook nog evenop onze velden en heb mogen gcnieten van het zonnetje èn:enkere Lëuke r:reà-strijden. Zater:',a59 hoorde ik i.r-reen vreen.Je taren en zeg zcrfs, dat FC Barce-l-ona ön6 mct, een b."oek hacl vereerrcr. cruyffie en Nees vlàren er'echtcr nictbii. zondag op een ongebruikelÍjke dag hct UTCPI/I-Ioernooi vóor .íi-hl-àssers..Íil-Ies vcrlieil vLekLefoos . . Jamrier , dat hct i.1 niet Eeluhte de bc6eercle trofeete behalen. rn de finale moest in G.D.s. rrc meerdere rirorden erkóntt. Na afIootr)hét gobruikclijhc biervcrtocn in de UTCi)IE-trofee.
++ líat moet ik nog over maanclnl; vertelfen? at een strijdlust,. rvit ,_-e4d;1nss I ;Suit enstaan c1.crs konden niet ijeIoven, dc.t LENS vocr hct behoud'van.het eerste-
kJ-asseschop vocht en GOUDÀ ecn r:-.mpi o ene k.-indidnat lï..s. IIog tvrée weastri5cten(of .een) scheiden onÉ van rlc,uitciircel-Í jlce beslÍssing. i(oít u rl.an onze .eer'te
cIf talLcrs ..a+ni"ro e:ligcn?
++ Ne.afloop ban dc thuis'c,,istri jclen van.ons eorste moeten onze arme,bgstuurs-leden altijd voor het be.tuur v.-.n cc te5enpartij in de bestuur.kamer a1s
8astheer optreden. Dat is nu osnr:aaI gevroonte in Cc eeretc kfasse. onzc trourïe
6aètvrouwe Greet van Beelt zcir5t aan aiti5l voortreffcLijk voor enkele lekhcrehapjes, hetgecn door clc bczoclccrs eltijd ten uoerolc ,ro".It 8ervaardeerd. Lf-gelopen zonda6 rvas het wecr zo ver. Greet 'opence n:l afloop ían d.c lrecl.etri jal
het pannctje vraarín mocstal cen heerrijlcc..?estei zit. Maar rilie schetst haàren onzc verbazing, toen crd deiiscl 0pcn6in3? Geen rekrier pe.steitje naar croocr-gcwone alpelmoeG zat cr in. Grcet lling af en ile bestuursle-dcn vln Gouda moesten
he t dit keer met e.ll-een trnar oën e tulrje r,rorst cl.oen. r'irme dieot, 

- 
zi j hecft hetwcl noeten horcn.

++ ÀIs 1k rlczc r,reckin cc red:l(tic hed gezctcn had ik dc recaktionele i;ced-keuring ve'st aan dc menscn achtcr crc bar. Eegeven. voorar zoncag hebben zijhet hard te 'vc.rrlurcn i;eahd. i],;;iig bicrt jc, broocje en wr,t c.ies neèr z:.5, isover-de toónbank gegaan. Het in t c-rnationille lubliek moest soms net h*ncen envoeten bekcnd n*ken wat hun ver1r.n61cns rvarcn, .reer iodèrecn rzcril pronlt op-_--.ti jcl gcholpcn. Danes cn heren vr.n d.e bar, h3rdstikhe bcilanli!.
++ L-ENS 12 reet nc5en ma.n v,'inna'rr va.n het Gona toernooi ! ! | i Danlc zi j ,le inzèt
Yan dit nc6cntal kon dit result.-.:t ivortlen i;crcirit. IIct vcrslag va,l ífo aanvccr-der elclers in dcze LEl,lsrcvue s?rcekt boekJclcn. Dit e1f te.L stàr.i natuurtijtr
ooh,hsndidac.t vor,r r'lc redr.l-:tron.-.lr.l go c c1.1rcur ing.
++ PCL is er urecr. Gerul<ki6 illoí,r, cli,n Eta.at er tenrninste.no6 iets l-cesbaarsin de LEIJSrevuc. 

SIIi
tI4+.I+JJJJJJJJJ JJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJ
ff$ff v.iru HEr JUNroRxr\FRcirr *j****
lSJJ$,r;,:,r,r,l.rJJJJ JJJiJJJJJJJJJJ$$$JJi
Fronrtnna Jun l_or cn.
Zondcs 25 april 1976.
'12'.0O uur LENS 3
Donderdan 22 aprit 1)76.
18.00 uur:, Den Hcorn 1 - lLnNs 1

Zat erC,ag 24 aoril 1 976.

.]JJJJJ.]J JJJJJJJJJJ JJJJJ JJJJJJJJJJJJJJ JJ JJ

- Grrrc.f liill-em II Vac 2

15.OO
11.OO
15,
14,
14.

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

00
45
o0

LEN§ 1

IENS 2
Vredcnburch
Vios 4
Vredenburch
Vrcdcnburch
Lyra 10
LDNS 1 

,I

- LaaklÍwarticr 1

- I.1a ..srli jk 2
- -T,E,.S 4
- .tElrs 6
- LEiis 7 )
- L.,lïI.Ís B,
- J.rÉ b 'lU

- f.ijsvri-jlc'11 :

iÍoudsclie6;, Cen Hoorn ( komp )

v-1
v.-1
v. Vre.denburchweg ( vr. schap )
I'lc1is St olcel-aan
v. Vredenburchweg ( vr. schep )
v.Vre.:lenburchtveg ( vr. schap)
Sportparh De Zweth, De Lier
v-2

14.O0
14. OO

't5.Oo
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1?

LEI'IS 12 als bekeàd

LENS 1, als bekend

LENÉ 14 al-s bckcnd

PROGEJ.}.Í}IÀ PUFILLEN

uur Vredenburch
uur Vre denburch
uur LENS 14

LENS 5 cn 9

' - LE.'IS 12
'- r,Ells 1f'- auich 16
- vrij

Samenhorist 11.45 uui LENS

Saraenkornst '11 .,45 uur LENS

Lci-der cl-hr . W. v. Sprundel

EN' I'JELPEN .

-GDS1
- Dulro 1

- LEi"is f
- Rijsruijk I
- LINS 5

.v. VreCenburchveg
,v. Vredenburchweg

2 45
LIi

to

( vr. schap )
( vr. schap )a2

jT.ESCHRIJVINGEi{ ;
i

Schri f t c1i.ik ninstens
TeLefonisch vri j de.gav
Gevall-en) voor
.i:,-lilassers bi j dhr r R
B-'en C-ltlassers bij
In nood3evalLcn kunne
uur afbellen bij clhr.
J.EKEURINGEN .

Dc'juriioren moctcn bij slechtc vrc ersomstanclig:ha den steecs ie l..f hcurin;srijst en
ra.adplegcn. TclefonÍsche infoimatics worden hierovor nict verstrckl.
OPSTELLINGEIi

LEIIS'4 al.s beltend.. Samerikonst 14.oo'uiir ï,ENs terrein Lcidèr dhr. B.Csse...,.......:_
tEN§l vrij }l.Groenewegen zic LENS 2

tEN;6'rí.Hgyncn-F.Eaunan-l{.dc.Che.tenier-l.Valhenbur6-,,r.Cvcr1;aul-O.lluis-
P. Lefi evcld-VJ. Frant zen-R. No orilcloos -Th. v. Luxenbur6-R. v.Locn-i. ïIJ. de Jong .-
Sancnkomst 1J.45 uuc LENS tcrrein Leider dhr. Th.llocfna6e1
LENS 7 aIs bekend Damenkonst 1J.00 uur LE\TS terrein Leiclcr clhr.'J.l{eulcrnan
LEI'IS B a1s bCkCncl Sanenkonst 1fiOÖ urir LE}IS teriein LeiCcr'clhr. . B:iunarr- --.--

1 0 d.agen tlVorc"n bi j' dhr. JC.IIop, Dr. v.l.Ioohiaan |1?;Rwlt.
ond tussen 1B.OO eh 18.4J'uur (uitsluitend in dringóncr.e

.fecker r.e:-. 55.94.?2 ( LENS I t,/n il
dhr. ',r.1 onr,renhoven lel. Z).1),j1 ( LEI'IS 6 t/n t4) . :...n dc juniorcn nog o.J zaterCegochtend tussen 10.r0 en .1 1.00
,J.c'.HoI tcI. 94.41 .59

'LENS .i1 jr.v. Velzon-I:.. dc Kok-J. Ce IIiIster-P.?cirdyn-R. v. d lLaan-R. v I Nocrt.-
I.Í.i{eynen-L.Iioning-L.'s-Gravend.ij}r-,t.v.KIoöf-PiHop-E.Lanrlnan-J.ljiperloo
Samcnkoast 14.00 uur LEI,lSt err ein 'Lei cldr Chr. H.Zóet. :-

i-

LENS A2 G .lSlolts:J . v. Ga6t öI:R. Ho fmen-J . L:rusb crs^:R. v. Luxembrirg-R. Kops:r'..lriutder-
C.Schenke]s-B.ceNiet-O.Borst:i.I.Groenerve8oIi
Lcider dhr. Iï. Kcetman

LENS iiJ'P.v.Rijn-R.Grrit-E.,tleemskcrli-.I.iloutschiit-J.de1,,'lnaI:E:líouterÈ-C.Lipnan-
R. Sanders-J. 

"ïi 
j rtgr.arcle-P j dé liroon-Th.n.Voórt-:M.v.Zvreclcn-N.Jo.nsen

Lcider dhr. tr'. Elumans

LENS 1O JiVo6eI-T.Pl-u68e-J.Buís-J.Kok-l.Klijber:;-(.Sandcrs-R.Rovcrlcemp-
R . Ràaphorst-E. v. d.l,inde-J . y. Rij zen-Th . Hoogeve en -J . ELzèrr4an .

Samenkornst 12.J0 uur LENS terlcin Leider F.dc Kleyn
LENS.-11 als.be.kcnd.Leider dhn. l.v.d.Stecn .

terïein
t errein

reaëcr
Leider

R.IIoefnageï
J . Vo§el

ul't
dhr .

lupi11en.
Zaterrr,aí; 24 djrril
12. J0 uur
12. JO uur

LENS ,I

],EN§ 2
GDCPH 1

LENS 4
lïeIpen 1

11
11

.00

.30

ï
I

v-2
v-3
0ckenbur5
v-2
v-111

uur
uur
uur

1976.
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!ïeIpen.
ZaterCa n 24 april 1976.

gcvallen) 5ij dhr L.Koning tc]-. j9
In noodgevslLen kunnen de pu;ilIen
tel 66.13.14 klubgeboi.rw vrr.ilen na+

J.F'I(EURII'IGEN .

Bij slechte rveersonst andighe clcn ZIE i{IKEUiII'IGSLI JST. Voor de thuiswe ílst ri j den
moet juniorenLijst rrror c'l-en ;r:r:raclpl e cgd. Zijn cle wcdstrijclen van LDlls z en--ll
6oed6ekeurdr. dan [iaan ook i1c ;:upi11en en w,:J_pcn vueCstrijCen op ons ve1d.
door. Uitsluitend vocr rle uitrÍedstrii(r.en trag tetrefonioch ÉorCcn geïnformeercl
of hun weCetrijden .Joorija.rn cn rvel zat er.l eSocht end te:-. 66.jT.14-
CPSTELLING]]I{

LENS P1 II.v.'d.La.ns-E.Vitentin-R..<le jon6-R. Gr:o en-E. perr oi j n-l+. CoLpa- ..
J rc-EEiÏi r chun-8. Hecmskerk-P. Fronk-L. v.ii;n-R. v. d.lloek
Samenlionst 12.00 uur LENS terrein Leiclcr shr. Hans Zoun

LENS P2 'V. Vcenrian-R. de Kroon-ll.^icuwelin6-R.Ke4is-M.v..lclrichen-J..u.C.Iioif-
ffien-C.Iioefna5c1-B.Bgo1Ilouvlcr-C.Biiemons-i{.v.veen(zx)
Samcnko:lst '12.O0 uur LENS terrein LeiJcr c1hr. I,{artin Eeuver
írus pl Ít.Diencl-E.Djojooctonc-M.§chobb.c-.II.de iïintcr-]t.v.d.,Boo6aa".,1-A.tiaas
E. v. Zi j I -J,. Franken-li. v .Melzen-}1. Bon-J. v.,,riasser:r-DÍ. v. d. UaLIen-B. Driessen
San-enkomst 10.'15 uur LENS terrein Leider dhr. Frans Disscldorp
LENS F4 R.l,tattens-i',.v.Gorp-H.v.Rceuurijk-R.B1i.ehcndae1-M.l(orvin6-Pl.poot-:.
?. i,ïintl-E. v. S ant en-R . iiorvin6-R. §o ebarta -R. Verböötr-E.,,ss en !,: er6-J .l,,..IóI f f .-

Sam'enkomst 1'1 .OO uur LENS-. tcrrein Lei.:l.cr rlhr. Jan v..GasteI
LENS P5
E'.T#ffi
lilcrve
Sa-menkomst 11.0O uur LENS terrein Leidcr rlhr. Kees Sehenkels 'l

LENS iï1 II. S nrrlo cs -1.1. Z:la.Ib er r;-E.l.iarmenho ven-M. Lent ze -8. Hril-sker-L.l(uipcr-
M. v. Vel zen-E. Amnerlaan-E.Iloos-,r .'ir'ass crman-ir. T j in/Íis j oe-P. Gerungan
§auenkoEst 11.00 uur LEI,IS tcrrein Leicl;i.. clhr. Ton ts-Graveirtlijk
LENS t'r2 G.Verhaar-E.Cor'et-R.llo.tr-R.+.C.30ö6earcr.t:.E.i.e's-F.Ciairs:L.v.Ieeuvron-
J.v.d.Spiegel--M.de Haas-M. F-o cl-cmij -8. v. d.I1cij den-J . Ri enren-J. v. KeÈtcr
Samenkomst 9.15 uur LENS terrein Leir'l.er ireter. v.ftijn
LENS !,ï, M.l,1o11eman-n. Deldrer-T. v. d.Werve-E. .f e Vos-?.Aerts-J.K1ip-L.Iirauer-
T. S chilperoort -R. Lent z-J. v. Bn l.I ego oien-A. Franken-R. Vre e srvi- jk-l,l.lnOti ctr- 

-

D. Verschel-den-8. Endlich-A. v. I 
I j. jngaarCcn-R. Sl-ats

Samenko.rst 1O.00 uur LENS terrein LeiCcr dhr. Górard Bl-oks

oren bij dhr. JC.Hop,Dr.v.Iloolil-a.an J.1Z,Rwk.
.0O en l$.4J uur (uitsluitcncl in dringen(le

aà l.^. t l.+ /
en rvelpen nog op zatcrdagochtend afbell-en

r dhr. L.Iionin5.

11. J0 uur. LENS 1

10. OC uur RVC 2
'1O. JO uur LENS ,
iiFSCIRTJVII.IGE].1 :

Schri ft eIí.ik mine
Telcïonioch vri jd

- Iul)i1]en 5
. - llirs 2
- 3i.ÍT 2

v-1
Schaapweg
.v- 1

t cns 1., C:.Íen .t cv
:r6avoird tusccn 1B

lï. v. Vecn( 2x) -8. rJagcr-.'.. v. Blitt crswi jli-il. i'-anne'e-1"1. v.I1cudt -ii.I(oks-
er-R. v. d. Zi j dcn-R. l{uism;:n-F. v. rI . Berg-Èi. Siirckscn-L. v. S chelt in5r.-R. v. d

-6-



L TSTE BERICHT..

Eeden bereikte ous het bericht, dat ons a].ler.vrieud Theo 3er6enheaegouwen
i4- d.e aacht van 21 april is overleden
De ter aarile bestelling zal .plaats:ri.od.en vrijdag 2f ,april 4..s.. oní 9;.JO uur'
oIi de begraafplaats [testduin.
Eij ruste .in vrede,

TIET BESTIruR.
I
I

i.

I
I
i
)
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49e Jaar an* nurnmer 40 29 april 1976:

DE LENSREVI]E
weekblad van de vo e tbalver enieinE Lenia en SneI

/
VANrir/OND ( dohderdaA zy aprr_-l, IiAN A1 KAI'IIIOEN ÏJORDEN lt ï

0p

Vanavonrl oro 18.t5 uur speolt À1 een zeer belangrijke wedstrijd tégen aede-
koploper Mongter. rnzet is het kampioenschap van d.e Pronotieklasse -1., dat recht
geeft op e'en be slis-rlingsweds t ri j.J tegen de kampioen van d.e Fromotíekl_asse B
(RVC). De uinnaAx is" al.s "Iiampioen van Den llaagr' 6erechtigC àèel- te nemen aan

. eeh promoti ekompetit i é om tlvee plaa.tsen in de re6ionale j óugdkompetit i e .
(Meer feiten vindt U verl.erop in de tENSrevue)
TRATN]NGEN.

vrijdag J0 april a'.6.,.zijn er geen trainingen en ís het klubgeboulv gesloten.
. BESTUUR.

IN.MEI,ÍORIAM Theo Ber genhetre Aouv,,on.

',llat reeds geruime tijd verivacht werd, io geschied. ïn de vorige LElisrevue
er nog juist melc1in6 van uorden [iem.,akt: In c]e nacht van 2i-april l(wan het
einde van een smartelijk ziekbeC waaraan Theo Ber6enhenegouwen sinds öni6e
maanden gekluistet'd rvas. I.{et zeer veldn hebben rvc hem nr.ar zijn l-aatste ru
pIàats íIebracht, in .stil-te hem cl.ankend voor zi jn deadwerhelijke belangstel
voor LENS, biddend dat God zijn ziel genadig ma6 zijn. Mevrouw Bergenhene6
met haar. kinderen wenscn rrrij,sterkte om het gèmis van hun goéd.e iinan en

lIij ruste in vrede.
i . .1. :: .P'Juffernans'

I

LENS

ik iedereen bedanken voor: d.e belangstelling en het mede-'
het overlijden ve.n mijn m:rn. Het is voor rnij een grote

Ilevr. Ber6enhene6ouwen.

1 K/.N ZICH VEII]G STELLEI.I..

In iae óèrste klasse B resteren',roo"'àïfo klubs'nog tvree kompetit iele cls tri j cle n
LENS heeft J punten voor6lron6 op nummer voorl-aafst 'Zwijndrecht. Zondag volgt
een_ uitwedstrijd te6en CO^L, Cat 'l punt nodi6 heeft om definitie.f veiIig..te. _
zijn. L.,ENS zal on hetzelfde .te l.:ereihen twee punten moeten vergaren. De thuis-
wedstrijd destijd.s werrl net 1-C gevronnen. CO/.L hecft thuis gervonnen v':n Blcuw
Zwart, DHÍ,, DHS eh EBOH, speelcle 6e1ijk tegen Goud.a, IIICII, HOV, \Ililheï.nus,
Íerxes en Zwijnd.r.echL, .en verloor van Neptunus èn i)apendrecht. Resultaten
waaiuit weinig .konkl-usies getrokken lcurínen worden. ïn feite speelt COÀL nin-
der, 'uisse1va1lig dan LEliS. In Cè Rotterdunse voorheede opereert anateur-
international Dick de Riddcr, een goeltje6dief,. De wiss eJ-vallighciel bij .LENS .

heóft veel te rnaken net het aant.rl- mutaties in het e1fta1.; Vast 6taat, de.t,
Jan. Krijger en 3er:t Blans zondag niet van de partij zullen zijn; de eerste
vanivegè een blessure en de tureede van$rege ecn schorÈi4g.. Te ver,flachten is dat
ong.iveer.hetzel-fde èIftal in iret veld komt als tegen Gouda, behoudqns d.e toen
geblesseerde Ruutl tr'ortman, die .reJ-1icht zondag we1 beschikbaar is. Of
zrnl bekend.e stekki-e (ausputzer) za.} opereren blijft nog dg vraag, omda
Donald Schijnherr op die plaate te6en Gouda vor:rtreffelijk speelde. lïe
natuurlijk Zwijndrecht 6oen in ,le gaten houden. Deze klub ontvangt HOV,
waaitegen clestijds in <te. uitweCstrijd een 1-1..drp.w wertl berèikt. Bij een 6e1-ijk
spel is I,ENS aI veilí6, vrat natunrlijk .een heel prettig gevoel geeft met. de
slotwedstrijd l,El{S-Zwijndrecht in het vöoruitzicht. Interessant is cok het
treffen tussen HION en DfiS. Do.ze'k1ubs staan resp..1 en 2 punten achter LEllS.
EBOiI (op 2 punten achter IENS ) gaat op bezoek bij liilhelmus. Xerxes kan het
kanpioe-nschap hehalen in de uitvetlstrijd tegen het a1 gedegraileerde DHL; het
moet dan we1 winnen. Verd.er: i:apendre cht-N-.eptunus en Gouda-Bl-auw Zivart,

I
I

I
Ii.
I
It.I -r-
I

k9n

st-
1in6
ouwen

Langs de ze "rveg .wiI
1e ven getoond bij
troost geweest.

hij op

]:1i jven
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- Bill Heynen trvee lakcns is l;ïijt6 e"cakt in Duitsland. .liie heeft ze? U rkunt
kontakt opneuen met de Jukó.

Í'FTEEi.I'FETI'íFÈF

- LENS f zond.at tegen Vrcdenburch 2 speelt. iieten de Rij6wijl(ers v..ln tlc tronzerl
'' tè r.rinnen'r dan rlo€ien zti zích 1ic.::1iöen noemen 'van cle ReÀ.Je-klasee D.
- LENS 1 zich zondog vcilig hrn stel-Len. Iij een 6e1ijk6pe1 bij COLL en een
nederlaag van DIIS bij HICIi d.rl is het. eersteklaaseschap berverkste[iga. .
- De rcdakteur, dc wi.a-rnemencl rcclalrt cur bedsnkt voor het vràr.rnenen van zijn
tcak.
- Op rnaandag 7 iuni a.s. (2e i-inksterdag) het traclitionel,e vet ersn ent ourno oi
gehouden wordt. I'ladere puhHl::.tic hierover votgt.

'. De redaktionele Goe,lkeuiing ,lcze neek nàar LÉllS 1O (sen) gar.t. Door hun
wedstrijd tcgen EJaringors met 1-0 te rvinnen, wisten iij een besl-is singsrue d -strijd tegen rl.DO te b ewerkst e1li-gen In dezc vJedstrijd lrord.t dan beslist rvie
er zal dcg]'odcren. :..-.. - . ..- ,.-

-'iïi-j dit. vo16endc. lveek oo}-. van senioren , hopen te schrijven. 
.

- LXNS.Al vanCaag kr.npioen hcc,pt te $ofden. Jongens r:ntzetten<l vcel suices.
- Jasper, Stina en Henlc vfln .iuyk er eeri zcon resp. broertje hehben bijgc-
krcgcn. Jasper ïvo vrcrd op 20 r.1;ri1 gcboren. Iïij woog j?5O $afr... ..
- U gegroct rvordt' door. 

ÀVERECH6S.. ..

ESSEEFFFFFITTTFTIFF
#FEFF iirE sr.\i.r Er
rFÍ'FFT'FFFIFEEEETTET'

ÀCHTER D]i T. ,R
!.FF

FFI'IF FETT'.ET'EFFI'F[F'EFFEFFNFFFFTFFFF

VrijCa5morgen JO april , ii,rrr, I.levr . enHr . v. rl.llcek
vrijdasmiddas J0..apri1 , 

f,:ï:.;ïiï:n, 
ronrs-Gravenhi5k, /.nnie v.d. steen

Ton de Koir, Cor I{op?enbroutvor
Simon, Grect, Jos, liartin Heynen.
Tinus, I4arja., Iculn-,'Rini." ..'- . .':im i;ichel-s, in v. §anten, l,inda,

:
l
À

ZaterCagnorgen 1 mei
Za t er Cegmid(r.ag 1 mei
Zcnda6rnorgen 2 nei
Zondagmidrlag 2 mei. . Ln Berge nhene6cuwen
Afbellcnr Simr.I Sr.ndifort te1. 6?,.5E.85

K]j.}IPïOENSFEEST ].,ENS 7. ..: . :

Zaterdag ö mei a.s. viert lElLS f haar.kampioensfeest in het rrl,idorl te
Scheveningen, Gcnocii6Cen ruor.lcri lrurroàht àn ca. 1f.00 uur a1n$rezi€r: !e zijn..

: i 'J. v. d.K.

ZO MijiR i]AT LOSSE CPI,IERKINGEN
++ +++++++++++++++ +++ ++++ +++++ ++

++ De spelers van,. LEI'IS. J en,4 habben met beirle handcn. àe mo8eli jkheid aange_-.
Brepen om met- hun. vlou,lyeLijkL arnhsng een avondje gezellig bij elkaar te zijn.
Na een aant r ckkeli jhe ' ond erlin6e r.redstrljd, die tot ieJers (?) verrassing
Cuidclijk door het -vier.le urcr'.1:gewcnnen, rïas het gezè]Iig in. |',,{aterLool en
ie.fereen 6in6 na afl-oop tevretr.cn huislvaarts. ]++ Onze.yoorzitteï is op oerlo spacl! ]Iij is zoals.te <ben gebruikelijk,in ,i
Seze tijd op zgek naer 1eden, ,-li'e bereid zijn voLSc4C seizoen in een of enflere
kommissie zíttíng, tc nemenr N:.:r verluitlt zou hij al aardig Àp weg zijn, .

maar hij is er no6 lang.nie!. " l-s U. misschien door. hcn öf andc.re B-estuurs-
of koinmissiel-edcn wordt bcn;rqlerJ, ze6 dan nict direct rrreenit. U krijgt nu aI
vast gelegenheid bij UzeLf te r!rí-1:en te gaan,. uelke functie.in LSNS U het beste
1i5t;ïjijkennenopditgcbicrivc].'cvari:rtj.es!:.-
++ De 

^ïjunioren 
hebben er rf1-:1o1:en zater,.Teg een rloelpuntgnfcstijn van É{c-. .

rnaakt. .1r.1 en 2 maakten er liefst 'lB. Zel-fs l.Iartin ileynen lvas erbi j, aI vra6
het rrnaarír uit ecn strafschcp. 1

++ U kont toch ook kijken nar.r .í'!1 , dat vanavond (dondcrdag) om fB.3O uur noet
aantreden vocr dc eer6te b eslie singsrve dstri j d orn het kampioenschap.

srr
-2-
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zoilaaa 2 nJi 19?6.
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Terr Cldegaarde 351,
. Rotterdam :, À.P1oe r

Tcrr Brass erskaCe , De lft T.Àkherrnan
Àttentj-e aanvangetijd
v1 G1 L1/1 CJJAM. i4e::rijn

vz q L2/4 JCA. Moesman
Terr Rot terd&msevrcg

(Hoornbrug) À. Beijersber6
vl G1 L1/3 j , L.Netten'
terr JÀC Bqurtweg G. Bczeml:inder
zie LBNS 5
V2 GZ L2/4 Ber6werf

14. oo
I

. 14roo
, 1 2:00

I
I

12;OO
12;OO

.uur

uqr
uur

uur
uur

CQAL 1

DflC a
LENS ]
LENS 4
LENS 9 

-:

Juventas J

-IBNS1. ,

- LEi{S _ 2

- Vïedcnl;urch 2

- rrri i

- Vredenburch J

- ^ni 
?

- LEII§ 8

- vl.-LJ

- iuick 10.41

OO uur RCDH ,
LENS 9-10-12-11

0O uur LENS 11

AFSCHIIJVEN.

OPSTXLIII'IGEN.

'lOr 0O uur LD,IS 7
10

LENS , Jul-Ii e

ueten jullie.
.. 1

Ingaande a. s.

staan voor je
ALs de inzet

Attentie i.v.m. Koninginnedag, - .:l.onderda6atronrl afochrijven van 2O.CC-20.J0 uur
bi j J.'t-.lilassem te1. 68.65.11 of vr5. jdagavonrl bij -{.Bogisch l-el. 93.11.56

i.

LENS 5..l'.Tisrmer-B.v.d.Burg-F.ïeei"í.i'.4è',,bIf-R.de iïo1f-K.J:igthart-B.v.*.Kooy
ffiÏeir1er-iÍ.Tenty-I"1.v..tïàssem-F.Duchateau-i,.Schu1te.R..Schö1herr
LEI'IS 11 met ïJ.v.d.Linde :

l,ar.tste ke.ns. Dat er vool geknokt möct rvorden,
zo is, als de la.?.tste vreken, rvel wie weet , sukses ! i'
geen tr:aining meer voor de B sele-ctie.maandag is er

Vooriopig PRC GRAi'II.ÍA 9 nej- 19?6.

14:oo uur LENS
LEi'IS

0O uur LEi{S
C0 uur DYJO J
O0 uur LEN§ 7
00' uur \gasscnaar 4

10.0C uur Vredenburch B

LENS 1O-11-12-1J

AGENDA.

1

2-r-4
- Z:,ri jnrlrecht '1

- vri j
- Crrnj eplein

ï'ïÍ.Íë (
- D,,:c 6
- I,EN,s B '

- LE'S 9
- rrri i

12
12
1Z
1?

16 mci Toernooi SchevcnÍn6cn vo(:I LENS
2l'rnci Toernooi Juventas voor LENS 6
2J'nei Yeteranen tocrnooÍ' CDS "'ui:lilcum
16 mei Texas toernooi voor LE]§S 1

27'.neí Veteranen toernooi }.iarat.n
7J Suni'ei6;en Veteraoen toernooi

I

UITSTÀGEN.

4-1

o

LENS 10
LENS 9
LENS 12

I

- Elanringor s
- i?obln Hood 2

-VVPB

l,
==! Om te bèginnen moet i)OL evcn.iets rcchtzetten. Een fatalistisch ingestelde
LEitrS-maltoot heeft i)QL vorige we'eh onjuiste informatie verstrekt over. I

senioren 5. Gcbleke
kahpióen senioren f
Cel heren van het ví

n i-s dat senioren 5 (nog) niet iS gedegradeerd- Voor
is er dus rr()B een sprankje hoop óp prombtie. Hopeliik zÍin

j f c.le zich Leuust van hun ontstellendè verantwoordeli ikleid

-1- -



===.lrns Greet.' slooft 'ze zj.c:f...\..et here seizoen uit met Iek]iere hapjes voorbcstuursleden .van.crc teBcnpàrtij, àcnder rlat àaarover in oirzo irliÀiérr" u"r,letter wordí gàLchrur"o, rti;koi:'ioo"nu dc pennen roÈ te komen ar.6 ze eenkeer per ongeluk appelmoes meeneemt in irJ-aats van haar oveih-eèrIi5trq pa6teitjestlPanne-pechrt, zu11en we naar r'1cttken.
==: +". PoLrs eigen sportivit eit srangli j st bliift DHL fier aan kop. De Deirte-naien'heblen nog geen enkel strafpunt. IENS 1 zakte naar d.e vieràe plaats a1sgevolg vàn de, schorsing.rln, Jl.n En5rebert. zrvijndrecht verdetli6t au'r"àà'rrr-taarn rnct vervel d.e zvri j ndrbcht enar en blijven punten vergàren3 :r. n""-6àriàa"r-de.vun óón geschorstc spelcr per wedstrijà.
=== fia, het is bijna mei, oftcrvel dc , anat eurtransfermaandir . ook dc naand.waarin de vogeltjes ncsteLen. Let o1: f,C l(ockoeli. Iiiekeboe! ----i

=== De naand o'ei is oorc cle m;ir.ri. vraàrin het beËtuur de bemr.nning voor het
kömende seizoen werftj veel Le,-lcn wortl,en dan Bevraa8d ock een stee4tje p*j t.
dragen,' vrant het is de bedceling de.t onzè veróài6inl ook het kcmendè ueiËà"n ,'seer krn funktionerón. . .

=== Q16ef,616 struikcLblok is dit,real- het vooraitterschap vàn nnze vcreniging.
Hans v:n der Kleij hecft eI in septem':er vorig-jaar ziii afscireiÀ onngckon-digd, sedertdien is het hel-aas st gebreven.-Zóals elri 5aar zijn er 5ok nuweer fakatureE op allerrei fronten. pol wi1 de aandq.cht van het bestuur ves-tigen op dc generatie van.-de dcïtig""". Hnt gàa.t rlan ,oorài "rto;g.;ór, ài"na een leuke'voctbal-carrtërc in ílc selektie .jfschdid'hebben 8urorJn van hat
pre otat ievoetbal- en zich nu rekreéren in fagere eLftal-Ien. zirje -Ieaen zigje dikvrijls rrrvegebbenrr uit.rle -vereniging ("...they just taae aiay....*'). pOf,
vindt'cat dic lcde'n'dit zichzölf niet moetcn a.ei"iàei. rENs kan ,in iorà-."i-
dierstr nog iiet missen.- Zd'riqt' èr voor de -spelers 

""n "à"i.".n z--noË-"ui't-andere en waa.rdevol-Ie promotiukans: de promotie tot steunpiiaar van àe vereni- -
ging ilr bestuur of komnissic . .. ___ . .;j;.L1 heeft kans op,cen uitvocrigé ne&ompetitie. Iiet zit er dik in, a"f mót
MonÈter en DHC besfissingsvrcrlst ri j den gespecld moeten worden om het kanpioen- -
scha.p. Bij een hanpioenschap vracht een b csLissinged.uel net de Èanpioen van
de Pronotieklasse B om een pl_aats in de prorno,t iekoupetltie me1 eei stuh ofvijf andere potentiëIe pronovenrli uit anàere distriËte; om twee piaatsen in
rle regionale B-klassc. Dat wor't een soort r nirÍzomernac ht dro onr 

.(oi 
n""frt-

nerrie )
=== Dit vras POL, goeienclag.

jiÍÍt
$$$$$

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
VAN IIET JUN] OIIENFRONT

JJJJJJJ JJJJJJJ.]J.]JJJJJJ JJ
UITSLIrGEN 24 en 25 april 1 976.
Den Hoorn 1

TENS 1

LENS 2
IENS }
PUPÏLLEN

JJ JJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJ JJJJJJ

LENS 1

LEN§ 2
GDCPH 1

LENS 4

PROI,ÍOTIEKLÀSSE A

- GDS 1 3-2
- Duno I 1-2
- LBIS f GDCPH n/ o
- Rijswijk 5 2-o

EINDSTA}]' KG1-,GROEP.

- LENS 1

- Laakkwart ier 'l

- I'loasdi jk 2
- Gr.W.II Vac

o-4 Vios 4
7-1 Lyra 't 0
12-2 LENS .l 

1

2-4 LENS. 14

iïELPU{

RVC 2
LENS f

- LENS 6

- LENS '10 ,

-. Rij€vrijk 11 'r
-' Quick 16

'1-2'

1-1

1-1
?-n

vrÍe zich uiteindel-ijk
rvedstrijden staan

- ,LENS 2
- BI{T 2

LENS 20 15-4-1-34 64-19Monster zo .16-z-Z-j4 jo-1,
DHs 20 15-4-1-14 48-14
Deze 6roep-van , gaat-ín een hehre nakoÍnpe.t itie- .uitmaken;
kampioen mag noëmen in,deze nronot i eafde ling. De volgende
hiervoor op het progranma:
dinsdag 2/. april ,18.15 uur l,{ohster-DHc
donderdag 29apri11B.15 uur,LENS-:,ion6ter
zaterdag l meÍ 1l+.O0 uur; DHC-ï,E}IS

-4-



DE 1IJEG TS NOG LÀNG.
t

Na'deze. wedstrijden zal dc kanpioen 66n b eslis singsvuedst r ij d moeten spel.en . '

te§en r1e k'anpioen van d eprom-af clel:in6 B, rvé1he -reeds enhele wehen bekend. ís
nt: nVC. De winnaaa van àeze be sIJ e c ingsweïstiij d gaat strijden om een Flaats
inl de regionale afdelin6 B, met Ce disirict skampio Àn uit couda, Leiden,Rotter-
dam en Dordrecht. ïn een halve kompetitie (4 rvedstrijden, waarvan 2 uit en 2
thuis) 6aat men uitnaken, wie in aanuerkin6 konen voor.de 2 beschikbare plaat-
sen in de regionale afd. 2. Cnclanks dit evenluele. Zlyare progranma, vrat bij
soinmige stuclenten bijzonder slech! uitkomt, hoopt de Juko,dat iedere selelctie
speler beschikbaar ,.ze.l zíjn. Èlet een.bèètje goede wil uoct cl-it rnogelijk zijn,
a1'zal men zÍjn tijd weloverlo6en in noeten dcl-cn. Uoorlopig wensen vrij
ju1Iie een suksesvolle nakornpetitie tegen l,Íonster en DiIC toe. ..-,
Nal ov"erleg 

-rn:t. g: KIyB eh de vereni6ingen LENS, I,lonstàr en DHC lijn !óven- '

staaride rvedstríjdcn hedehavonrt vrstgeste3-d. Mochten a1le J verenigingen rveCer
omigelijk eindigen, dan j-s het doelsaldo van de kompetitie beslisoend.' LENS
kan daarom met zijn betere doelsoldo theoretisch a.s, aonCerdag kempioen zijn.
llanneer nI. Monster dinsda5 wint van DHC cn rvij don.Jt:rdag vah l,lonster is LENS
karfnpioeri en komt de wedstrijd te6en DHC op l mei te vervallen. I'leutrafe
grénsrechters zijn bij deze wedstrijden aanvrezig. De beslissingswe d6t ri j d
tegen RVC is vast6este3-d op mar.ndagavond J mei op het iïilhelnust eir ei n._ Bij ''
gelijk eindigen wirdt 2 x 1l minuten verlengd. ïs de stand dan nog.geliiL' i11word.t deze wedstrijtl op woensCailavond 5 uei overgeepeeld. Ook hier eventueel
weer verlen6ing, daarnà. volgen strrfschoppen. De pr omot iekompe tit ià voor 2
pIàatsen in .de, reg. kompeti.tie 2 !eg5,nt reeds op zaterdag 1 mei met de ived-
strij dcn;

mel-

nel-

me l_

nel-

Índien elftallen gclijk eindigcn beslist
r'rIIe wedstrj-jden be8innen aE 14.JO uux.

I

PROGRAIO'I/I JUNIOREI{-PUiTILLEN EI{ iÍELl F:N ;'

Dondardae 29 april 1976.

- Papenrlre cht
- LFC
- Xerxe6
- Kamp. Den Haag)

-.Olympia
- Xerxes
- LFC
- Iiamp. Den Haag
- lapendrecht '. '
-.oIympia
het do e.Isaldo

, 
'".

(zie ook 2 raei DloS-toernooi)

o

15

22

20

0Lynpia
Xerxes
O1ympià
LFC

..Kanp. Den iiaag
I?apen('l.recht
Papendrecht
Xe r.xes
Kanp. Dcn Iiaa6
LFC

18: 15 uur lENs 1

Vrijdae 30 apl"íL 1976. t

t 2 !'oo 'uur .LENS 6 : -
11 :0O uur LENS 9
12.00 uur LENS 11 .
'l2lOO uur Punillen 1 -
lz'.)o ut:r Puiittcn 4en5

:

Zat erctap; 1'nej. 1976. '

10.00 uur LENS
LENS
'l',le lp e
Pupil
DHC 1

quick
I

ZondaA 2 mei. 19?6.

uur LEIIS 14
uur Pupillen 1

- Monster 1 ( b esli ssingswe tlstri j d )

zte
zie
zie
zíe

LElilS t oernooi
OSC t oernooi
LEI{St oernooi
LENStoernooi

13:3O
9 ioo

13:3o
141oo
14:10

uur
uuI
uur
uur
uur

zie Goneloernooi ( pup. 4 zie ook 1 mei Laaklíwartiel)

12-11-14 zie LEIIS toernooi (LENS 14 zÍe ook 2 mei) I :'

n i-Zll zi.e LEI'IS toernooi . :

len' 2-1-4 zie La:kkvuartier toernooi l. ": - ..:-,:-.'
; - LENS 1,' ( be striss ingswedstri j d )

Steps-LENS 7 (vriendech.):opstel1in6 a1s bekend verz.11.3C unr

- zie VC§ toernooi
- zie DI05 toernooi (Nvr.Vennep)

oo

-oo

10
12

5

l:

t
I

I

I



OVERTGE XLT.'TÀLLEN., VRU. -

KIJK ECHTER iïEL -BIJ DE.DI,VERSE OFSTELLTNGEi{,-OF JE NJ',J,T4 DAI.R,VOCRIiOI'íT. TJIJ
HENBEN NL. DIVERSE SPELERS, J,N ;-IIDERE EI,FT.',LLEÏ OI,GESTELD. . -
ÀIsCHnï.r\iEtï.' . .

!el9erÈlsecsag-]Q,.QQ-=-19 -u]l: bij
í-kl-as6ers:' dhr.' R.Secker" 'ref . 55.94,?7 .'
B en.'C ktàssers: *hhr.1ï 

. Kolrvéirl:oven te]- .29.19.91
Pupillen qri 'uefp'en:l dhr. L.Ko1.in6 te1. -19.1?.47 (tussen 17.3o en t8.oo uur)

:-1 . E4ntrana 12r9O qql.
Voor de 2e maal ze1 gestreien r'rorden on de rrGera.rd v.d.VeLdc" r'Jissclbeker.
lVinnaa! voriS; ja:r was UDO ,-:it OeSstÉeest. Deelnoraencle verenigingen zijn:
oDS(Dordrecht):UDo(oesstgeest).-('/Vc(Àmsterr'i.am) en DIoS(Nr,v.Vcrinep). iïetlstrijd-
duur voo:' alLe el-fàaIIen 2 x 12e- minuut. Behalve de wisselbelier voor die
vereniging nei rie-beste result:'.ien is er per afdeling een 1e en 2e prijs
beschikbàar. Progranma voor .1.c LENS elftal}en:
12.00:uur. D10S i..... l

'1,,00.uur OVVO . . . .

14.JO'uur.ODs-,:r '.'
16.00 uur UDC :j ..,. pri j suit:'ciking 1/.OO uur. 

,

LENS 6 F. Bauman-R. Noordeloos-;;. fr"nt rou-F. cte Jong-P. Valkenbur6-R. v. Loon-
ó'lE'ilÏË-vt. tt.ynen-E. d.e Chat inier-.:..Overgauvr-P. LeIi evelcl. leicler:Theo Hoefnagel ,

LENS 11 F.Schol-tes-R.Loveriks-Il.Ijin/rlsjoc-R.de Boe:'-P.de Bruin-i?.Groen-
frllElEoek-1,. Janmaat-F.Lckahcra-iÍ.v. d.Nieuvrenhui jsen-R.l'lichels-F.Rens-
I.{. v. Zsrol-}Í.I{e crman-I.'Í. v. Er-ggun - -eider Peul- v. d. Stecn

TJENS iIlen 1 M.v. cl.Lans-É.Vaicntin-H. de JonE-R.Groen-E.Perreijn-'i. Colpa-u
J.0denkirchen-B.l{e enskerk-E. Ei;-il:eIhof-L. v. Riin-P.Pronh-R. v. d. Hoek
Leider Hans Zoun

OSC toernooi voor LENS 9. _rjó", ". I j-:-S!__EgI.
IENS 9 trekt op Koninginnedag naar lÍariahoeve om bii 03C aan de Vl-amenbur6
deel te ncmen aan hun toerrioo:-,; LENS'bpeelt on" i 'i .. ' ,

11.J0 uur te6en Gons 14.C0 uur. tegen Blauw Zwart''
1].00 uur tegen Vredenburcii 15.00 uur tegen CS.C

LENS 9 F.Vcrbarondse-J.v.-lijzen-T.v.cl.ToI-R.l'iui.!-it.".zonhcvöId-À.RoVers:
ffis -s . K"aner -'rÍ..Lr:l<assen-!h. Ho ogcvc en-J . Franken-B. Bo ogaard-I.I(ing- -.
Leider tlhr. v.11.Toi lsanenkörnct 'lO.CO uÏr LENS terrein
GON/+ toernooi voor IENS pupil-l-en 4 en Aanvan 0 uuf.
Pupillen 4 en 5 zoeken het icts dichter bij .huis en blijven in lulo.rgenqtcnd
wel bij Gona aan de Beresteinlaan. Onze pupi-l-Ien zullen daar ontnoeten:
12.J0 uur Gona 15.OO uur'Vredenbuxch .,
1r. 45 uur 'ilaÉs etiqai .: 16 . 1 5 uur ADo : ;

iïedstríjdduur 2 x 10 ninuter.:i;rijsuitiei-kin6r 17.0O uur. .

Pupil .cn 4 R.llatt ens-E. v. sant et1 -R. v. Gorp-P. ïiind-H. v. Rec

en

1,1. Korvíng-R. Verboom-M. Iout-R. Irorving-R. Blielccndaàl.-J.
Leidcr Jàn vaà"Gastel Samenhonist 11.4, uur LEiilS teire

!'Jo

an

uwi jk-Il. So ebarta-
1-f f -E. Àss e^nl"6b§-D

:-

. Paye

Pupil-Ien 5 iï. v. Vc en-;". v . Bl-itt ersvti jk-8. Ja6er -.i\. Koks-M. v'. Houdt -R.l'ianne e-
I'. v. d. Berg-M.
ïrtrerie Leider

Biirckscn-E,liAf fneï'-R. ïuisman-R. v. cl. Zij dcn-L. v. S chelti-nga-R. v. d
Ke'es schcni{eLs SnmenhomsL 11 .45 uur LENS terrein :

Zaterdag 't uei.:í-
VCS toernooi voor LENS 4. 'lianv'.:r,q 1O.0O uur.
Ben Csse gaat a.s. zaterdag s.e..:'' zi.in' kampioenselftal op toernooi bii buurmal
VCS. Hopenlijic staat Ben Íqet e';n vollcdig eJ-fta1-, want vrat zijn spelers bliik-
baar nog niet vreten isr dat zowcl bii vri entlschappeli jk rveCstrijden aIs bij

L



toernooien afschrijvcn wel- "ee.r verplichtin6 is. NatuurLijk kun je àoncler be-
richt wegblijven, maar. je ciupecrt daarmecle weI je leider en medeepclers, Vindt
je ldat niet.'.belangri jk, zoi:rt rrrij niét in staat zijn vcor vervangers zorg te
dragen, -zeg dan je liÈmaatschap op. Het kan'nu zorid.er financiöIe gevolgen.
Programma LENS 4: 10.0O uur DIïC J 12.00 uur Spocrrïijk 2

I 11.0C uur VCS 1 'lr.0o uur ,-ri j suitr eiking.
LENS 4 Ír.v.Maren-J.Lustenhouwer-l,l.Peperkar,rp-lï.v.d.Ileys-À.de Groot-Arv.d..luleulen
J. HoLlink-i!. Re esink-T. i'rins-I{.'Ruyt er-iï. v. d. }iye-J. v. d. i el-E.IIop}enbrouwer.
Lcildcr: Ben Osse Samenkomst 9.3C uur I,ENS terrein.

L
LEIIS toernooi voor IINS 12-13 en '14. Àanvan g 'l J. JO uur.
Op deze zaterdagmiddag rvorCt gestreden"on d.e Frans Fluuans trofce. Vorig jaar.
Bewonnen door OSC. 'Drie elftirl.Ien per vereniging gaan cleze hostbe.re beker OSC
trachten afhandig te roaken. Iiiel'voor zul-l-en zorgdrcgen {e heren Hoefnagel,
Vo(eI eri v. Si:rundel , . 1e i-ders l'an rcsp. 12113 eyr 14. per afdelin6 zijn no6
2 prijzen beschikbaàr'. Prograiina LENS eLftaLlen: .-

1 J .'J0 uur OSC 15 . J5 uur VVP
14.20 uur RKIIVV '16.50 uur DEVJO'
Prijsuitreiking door de heer tr'r:ns tr'Iumans 17.50 uur.
LEI{S 12 I.l. v. Zwol-M. v. Ba6gum-R.l.Ioks-F. Ce Groot-0, Koneman-M. Lreyn-M.!,Íe ermad- ".
:'-i-. . .
C . OCe nkir chen-1.1. Ras-F. ToIl-en;,ors-L. Touvr-M. Ve enman-lri. v. Zwof -I.l.l,leernan.
Leider Rob Hoefne.gel ,..' :

IE'NS 1f J . Elz erman-R. Frornb eri-X . So edhuys -I,.IIenkes -P. Krol-I4, T,ust enhouwer- '

J. Raaphorst-R. Raclení..ker -R. v.Ilu1,'vcn-J. Schipperen-l'í, TiLlena-J. Vcrmeulen-R.r.ïas/, -
sernan-M.trïi1mer-È.1(resner l,ei-der J.Vogel

i_
LENS 14 B. Ves t er-lii. iiÍnd-R. Bergenhcn cgouwen-F. Dullaart -H. Duyv.est eyn-D. tr'ranken--
e-.Gffià.g-n. de llirae -ïï. Kliinen-È. t{ahi ei-14. Ri eaen-E. §an di f or t -G'. de Kok-J.VoorduirÍ
Leider tï. v. Sprundel

. '' .:

LENS toernooi voor 'rlelpen 1' , 2 en 1. Àanvang 9.O0 uur.
Ookl aan onze vrelpen is Sedacht en ook zij hebben hun eigen thuistoernooi. De
pri jzen zi jn niet zo bi j zonder ii-root, maar l,reL kri jEt iedere decl-nerler een .

persoonlijke herinnerin6.rnee nnar huis. De.vcreni6ing, die met hàe.r J elftal-
lenli het beste resultaat bcreiht, ontvangt de vereni gingspri j 6. Bovendien zijn
per afd.cIíng 2 prijzen beschik'baar,. Programma LENS:
9.40 uur licstl-anclia 11.20 uur ÀDO 'l ' -.' ....

'10.20 uur Quintus 12.00 uur VUC

LENS VI1 I,1. Saarl-o o s -IÍ. Zaalb crg-I.Í. Lent z e-ts. Hulsher-E. iiJarmenhoven-M. v. V elzen-
IIRII!6r-n.Itunerlaan;.íi. T j in,/hs j o e-P. Gerungan-J .1ïass erman-E. Roos .
Loider Ton ts-Gravendijk

LENS !12 G.Verhaar-L.v.Leeuvren-i?.Ham-E.Coret-R.v.d.Heyden-R.v.d..tsoogaardt-
F. Claqs-E. Keus-II. de Haas-M.Iioelcrnij -J. y.Iiest er-J. Ri emen-J. v. d. S1:ie6e1
Leiclcr: Peter Ricmen

IENS. '.lJ J.IíIip-D. V ers cheklen-l'I. tlollernan-T. v. d.r,'ierve -P. Aert s-l..Kr,amcr-I'. v.
VIi j ngaar Cen-R. Delilier-R. Lent z-T. Íi chilp ero ort -R. Vr e e s!'ri jk-R. Sl-ats -E. de Vos-
A.Franken-J. v.3a11e65ooien-R. Zui 3 errvi jk
],ei.ler: Gerarcl Bl-oks

laakkryartier toernooi voor pupillea 2, 3 en 4. Lanvan1 1J.JO uur.
J Pupillen el-ftr'.l-len trekhen a.s. zaterclag naar Laakkvlartier en zuIlen daar
hijzonclar, gastvrij ontvangen uolLen. In verbnnd met ons ei6;en velpentoernooi
kunàen rvi-j jaromer flcnoeg nict Gee]nernen aan hun wc]pcn loernooi.
Prggraniria- vào, orrró pupillen:
Pupilterr 2 Pupillen I Pupillen 4
13.10 ulr Laald<wartier 1J.55 uur Laakkrvartier 11.10 uur Laakkwartier
14.55 ultr Rijswijk 14.2{ rrur Ilijsrvijk 14.55 uur Rijswijk
15 . i O uur DI'IC 15 . J5 uur DHC ,'l 5 . 10 uur DIIC
P;ijsuitreikin8 16. oo uur
Gaarne zr.gen rvij vele oud.ers, di: rleze jongene per auto naa.r Laaldrwartier
kunàen brengen.

| -?-
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LEIIS P2 r . Kaf fa-E. Perr eyn-R.1r., rurue 1in6-R. de Krocn-R. Kanio-v. vc enrian-p. v.l,Iaren-
J.. v. d. Ho ff-I1. v. Àdrichem-C . iic efna6cl-C. Ber6r:rans-8. BoeLhourver
Lc j-cler Martin ReUver Samc;1kots.- 12.J0 uur LENS terrcin . ,

' LENS PI HrDieme]-E.Djo jooeto:-rc-i,l.schobbe-M.de ïlinter-M..v.d.rioo5aard-II.l,(e.ad-
E. u. ZÍ j 1-A iFranken-lr/.-q. Melzen-Li. v . d. [JaI]-en-M. Bon-J . v.iiàsse m-B. iriesse n
Leid.er Erans Disselclorp Sanenhoast. 12,10 uur LI;jNS . terre j-n.

LEN P4 R.n..attcr,e-E.v.santen-;..v.Gcrp-p.:riind-H.v.Reeurvi jk-R.soetrrta-l4.Korvin5
ffirÏ6on-l{...Po ot -R. t(orving-l..n1iekenàaal-U .}lolf f . E. Àsseib erg-D . paye .
l,eid.er Jan van Gastcl Sauc.ni;onst 12..30 wr LENS t_errein.
Zonda '2 mci

VCS t o ernooi voor LEI'IS 1 4 iranvanfl 'lO. O0 uur .
LENS 14 ko;r
Het ontmo et

dit weeken
daar ' om

LENS 14 zic opstellinG 1 rxei. :'
LeiCer [Íira v., prundel §amen]t+nst 9.JO uur LENS terrein.
DIOS tocrno oi vocr lrEi'l§ pupillcn 1 Aanvang 12.00 uur.

15.2O uir EH§

Ook pupÍJ-len 'l heeft dubbel pro€:ranma en trekt vanclaa6 naar
speelt daal in het sportpark 'rDe Trapschansrt. Er woldt in 2
waarbij LENS iE in6edeclcl in poulg í uet lielgmger, VDO,.EIIS
LEi,lS. speelt on 12.5C uur:V0C

1J. 4O uu:. Den lIoorn
14.50 uur;',a1smeer

'J voor ile 2e maal uit in een toernooi en vrel bij VCS
00.uur Verburch
,i) uur lllau!ï Zwart :.
JO uur VCS Pri. j suitr ei-king 1J.0C. uur

Nrv; Vennep. Dioè '

;oules gespeeld.,
en Den Hoorn.

10,
11.
a5

Finales on de,.'1e t/m 4e plaats '16.'lO uur
PupilL cn 1 M. v. c1. Lans-E. Va.l-entin-R. cle Jong-P.Gro en-n. v, d. IIo ek-lï
Orienkirchen-B. Heemskcrk-E. Eykelho f-L. v. Rijn-P. Pronk-B. EIèhcut .
Leider Hans Zoun Samcnkohst 'ii,00 uur: LEN§ terrein.
]C,ÏIJTGERA/.1(T.

. öoJpa-J,

- VJie
baJ

Hot

hecft per abui6 d.e, voetbaltas van. trïinfried Val-entin nee6enomcn???
thuiskomst. uit Duitsland v.;as zijn tas spoorlooe verdwenen.
toernooi voor onze C-kfassers , zat erdag 1 nei.

Uit bovenstaancle zou 1l k'.innen opmaken .dat het aLleen voor dc kleinc jongehs
be.stcrnd is, r4aar daarrned,c zi--n .le ueesten het verkeerd.. Het is een irorali jsting'ir
bij een fee'st. Zij Voetbatl-c:. maar.het is juist éen dag voor ontraoe!Íngen ,
en orn U eens hecrlijk te hunncri vcrpozen! tussch onze opkorrrende v.eCei.Èóà.' .'
Dus geen plichtple 8ingen , vrel voor ongebon:ren contacten en nen hoeft niet te
mopperen van.is.dat nou 41 of .zo iots.. Ilier niets van dit eIIes!!! A.s.
zatertlag vrordt er .dan gevoqtli.ild om cle. E-lultrans cup,. eiin wissclbeker, $raar :.

verl-eden jaar zo verlvoed. on gestreien vrerd, en Vercliencl gcwonnen'ctoor hct ..

aloude.-clu'oje van de Scher:i..kacle 0.S.C. Zij zglten natuurlijk alle zeilen bi_j
zet-ten cin dit 'kleinood riiederom ro-ar huis tè ncmen. l.Íaar.dat LENS C2-J en 4
dat probeien tc belètten heb ili hier en clal*.aI rr"i-nomerr. Veel zal- nàtuurlijt<
afhanEien van de vrccr6oden, B:rr J-e l-ej-clcrs rloen.hun best, jullie de rest!!
U ziet het, Iezertjes van Cit e1tlste1, van alles kunt u zat erda6 .ne enaken op
onze veld.cn. Ronlvliegendc b:11-ren, huiLcnde keepels, albiters die.het niet
ncer zien zittc'n en den stel l-r -.àhbp i gi barbedienden. Da! hor;rt er nu allemaal.
bi j , want als dat niet zo ,.;,':s, is zo | É toernooi toch nirt 6es1aagd, vindt U
oolc nict?
I(omt U dan óok vadcrs cn moecl.crs, senioren en oudgcdienCon en belangetellen-
den, nen is nief aan een bepe:rlr uur 5cbondcn, dus wat l-et U?.
Àut.o vrassen? Dat lciln de volricnde dag ook of vnnavoircl nog, want dit evenement
]ront niet r:recr tcrïg. Tot zàterclag àan.

-B-
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ÀUl, I,tax, Ton, Kuno en René aI--'n spelers van het kar:rpi o cnself tal- h 4.

TEN LLSTE I;IORDT GELEGD: Het in de steek laten van hun el-ftaL afgelopen zater-
dag tijdeno de vriend s c happeli jlre ruedstrijd tegen Vredenburch.
OPGELET ! !! ! ccn enkeling r,'-in genoenden is recidivist.
Eeiherstel is cchter *ogàIi;t , want er volgen nog enkele toernooien, t.w.
a.s. zaterrl.ag VCS tocrnooi (za. programría JUKO van deze week), B mei lÏeEter-
kvàrtiertoernooi, 1! mei l(ranen' urgto ernooi , ! juni die Hahgetoernooi (aIs
Loíden niet rloorgaat) en uoGclijk nog op 29 mci S . V . Voorburgt oernooi .
Thèo, Lex, Joo, I:lenk, Hans, irthur, tJitlem en Jan rekenen dan ook op de komst
van dc rvr-gblijvers van afgclopcn zaterCag
Ovèr Londen gesproken, die6ent n dic nlet de Pinksteren meegaent tloeten vlel op
zeLr korte tàrmijn een S.I.C. stnd.iebewijs (Stuc|ent Identity CarC) halen bii
de
r-n6
!ïan
I{op

.B.S. rcissrinkel, Schoolstraat 26. Hierloor is nodíg een lrewijs van
ijving vnn de school vraarnp jc zit, een pasfoto eí f ,r==. Spoed Eevraa6d
e reis zelf rnoet hinnen 14 dagen geboekt worden.
jk tot zaterdag met 13 n:.n.

i Ben oss e
I

P.S. De I spelers v:n Bl wordctr nog hartelijk bedankt voor het meespelen
af8elopen z:t erda6.

N.B
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49e jaar3;^n6 nurhmer 41 6 neL t9?6.

DE LENSREWE
weekblad van ile ,, oetbaLvereni ging Lenig en Snel

TRr\ININGEN... .ij 'f ,- .. -

A11e trainingen, zolel voor ile selectie als voor. de overige spelers worden
metringang van a.6". maantlag 10 rnei stopgelzet i.v.m.'.4e reparatie van Ce trai-

i BÈsruuR.i

LENS 1 TART DEGRTIDATIESPOOK.

XERXIïS 25-12-10- 1-14 44-18 LENS t heeft trainer i;iim Anderiesen geen
Papeillrecht 25-10-11- 4+1 14-22 -rustige afs chei f,swedstri j d ge6un.J. De
Gouda.. ..-' - - -. 25-11- 9- 5-31 2?-?? laatste komp etitiewe dst ri j C zonrlag tegen
ïVilhel-muo 25- 7-15- 1-29, ?i-1) Zrvijndrecht zal- beslissend zijn voor het
Neptunus 25. 9- 9- ?-27 26-24 a1 dan niet kontinueren van het eerste
HOV] 25- 6-15- 4-2? 1644 klasseschap. Dat betekent onJertussen
COAI ''25- 8- g- B-25 i1 -2?. ook Cat er deze week no8.flink getraiirrl
Blauw Zrvart 2r- ?-1O- B-24 =;:t-2? zaL moeten worCen. Dit al-les is veroor-
DHS; 25- 5-12-'8-22 2+-29 zaakt Coor cle"onnodige j-1 nbderlaa8 bij
:.,'jill,9, ,. .-'t .:25-.8-' 6-11-22 2é -15 het Rotterdanse COÀt; en natuurlijk íloox
HION _25- 6- g-1O-21 t\-'zZ het gelijke spel _dat ZwijnCrecàt uit het
Zwijnilrecht 25: 6-- 8-11-20 19-"ï vuur sleepte te6en HOV. Nol JanESen moest
EBOH -25- 6*8- 11-ZO 17-,72 nooCgeclwongen *àgerrs een blessure buiten
DItt: .. " 25- 3-10-12-16 f 8.]8 rle pÍoeg gàtrouOen rvorden en d,at scheelt
een'stuk in..,le aanvalBkracht. lie:t Blans uoest nog we6en6 een schorsing langs
C.e kant bIi jven; hi j vrerd vervír.nden cloor John Bakhuis, tlíe a1s rechterspj-ts
niet eens onverdienst eIi jk speeJ..ie, maar toch nog de nodige ervaring mist. A1-
met' al- hacl onze voorhoede eieze ::onclag onvoltloend.e stootkracht. En onilat het
"i.n onze d.efensie soins all-errninst kloptè krec6 COAI vooral in de eere.te helft
legio kansen. Daarvan werden er in Ce eerste tlvintig minuten twee benut. We
begonnen aI aan ecn forse necterlaag te J.enken, toen een kwartier voor rust "

DonàId Schönherr heel- sfi;r een,vrije trap langs het muurtje naar lïim I(eetnan
tikie en die beclacht zich 6een sekgn.Je . LENS veertle na rlit cloelpunt <luidelijk
op. Ook in .1c trvecde helft l-eek IENS er. nog van aIles aari te wilIen Coen, rdaar
het;ging toch allemaal rvat tc s1ordi6. Na e.en half uur kwani COAL ze7-f s op J-1
to.eir Ruud Fortman wat a1 te Lakoniek met de bal jojoile. De besliésing viel
eohter tÍen uinutcn vooi-ti jd, ,na,r,at iïim Kcetnan een tiegekèhle straischop te
zacht -had ingeschoten, waarilocr ,le Rgtterd-ansq do.elnan gelegenhe[cl kreeg de
ba1;te stoppen. Zond,ag heeft LEII,S in rte thuiéóedstrijd tegen Zwijntlrecht aan
een,6olijkèpel .genoeg on zich vell-ig te.stellen. Verliest LEN§. dan za1 we1- -''
richl' eci 

. 
bàs1iËsinfí'rerlstrí jc1 om ,1ó clegrac]atie gespeelti noetc'n ,,,rorden, tenzi j

DHSI'EBOH"en HION rte punten,velsve1en, want die'kl-ubs zijn ook no[r niet veiJ.ig
EBOII. ,ontvangt PapenCrécht , H:toli inoet naàr HOV en DI{S ontvangt \]lJil--he1nus. De
overige vredstrijden àijn nict ineor van belang: Xerxes-Neptunus I Blauvr'Zwart-
COAL en DHL-Gourla. Hót woiOt in elk geval ecn leuke en spannenilc voetbat-
miclCag. Ír'l-s rond vier uur .fe balans vrortlt op6ereaakt ,la.n bestaat cl.e theoretische
mogelijkheid. clat vÏ-jf klubs in ecn nakonpetitie om óén degra,Jatieplaat s mogén
knohhen. Maar da.t zieh we zonCr.3 c1.an vuel,, wèer. Voorlo?i6 zuLl.en lrij 6upporter6
:" y".l':tT,.11g q.3n Coen, v.oe3- ,Jro; tc etèn, zodr.t wc met 6oeC gesneer,Je kclen

LENS,9 houdt Vredenburch 2 -ran kantpioenscha.p I

Hct iderde heeft zijn sportievc -:richt vervul-rl. Met ccn tomcl-oze inzct rvelf
kampi-o enskandi-daat Vredenburch 2 'bestrecr.en. De Rijsvrijkers die moe6ten viinnen
om zich kaÍflpioen te mo6en nocr.'jr kregen een zware pi1 te slildren. Het der e
wasln.l. niet ven pilan om VrerlenL:rcÀ 2 cle punten trkqdotr te tloen. Na een
spannenclc strijd- rvat ons i:ced terugdenken een het be6in van de lcompetitie, toen
LENS na J vrerlstri jtlen bovenaan r t ontl-' 'e inCigde L1e veCstrijC zoals hij be6onnen
wasl Door ..lii resuLtaat is er 'lu ccn b e slissingsrve cls tri j c1 norli8 tuseen
Vrecl.enburch 2 en VIOS 2.

-1-

AVERECITTS .



FEFFFIFFFFFFFFÏ'FFFT'FFFFFFITFF
!ï]E STÀJ,T BR .ICHTER DE ,J,tr

Í.I'ÏËFFÉ.FF
N'FTFFFT.'EEEJ'EEFFFFFFFFFFTI'ITI'FT.'FE FFFF

Vrijdag 7 mei: Ton v. Velzcn -, Jan Rienen.
Zat errlag

Zonlag; J- ".9

Àfbel1cn

B rnei 's-norgens: Cor-Jan v. Gest el-l{arc ia Michel-s-Gera-r,:1 Colpq
8 nci ts-nirliags:. 

S imon-Eep-Anneke -IIart in Heynen
mei|,s-noigens:Tinus-i4evI.eh],1en.v.c.IÍoek
mei ''s-midCàgÉ:' 

:i-n v. É',,rht ci-r''.n. v. Bergenhen cgouwen-J. Bbm-Iinl.a-
A. v..]..S leen-Pcter v. Ri jn-,rimtFrank-l'Íevr. v. Doorn

na 6 uur clhr.;S.Sanrlif crt teI. eZ.SA.Aï

::= y.l!?..C 'JvÍ] PCL het eens óver FC Den HaaB/I'DO, hebben, ömait ee verenigin6endie behö?dii tot c.e 
^f 

:1e1in6 DeD Iiaag vorige vreet i:-;au"ilaà 3.rrrtiltr.u àt[urórre
vergadering i'an cd .íifrr.èiing het historische b e siuit - 

genomei: trllui"-aat de KNVBhet hoogste erftr-I iràn 4e arnGtours van ÀDO moet toesta:ln aon iu stanlaarc-konpetitie (voor ccrste 'erftarlcn) cer:l te laten nenen.'Jaienlàng hebben d,evere4igin6envance.Àfce]-ingDen.ïaagl,locatnietgegund...EiI*teiecht.
=== ps vqrsni6ingeri zijÍi cr stec:"ls van uÍtgegaan aai Àlo dàor r'.e rechtstreeksebin0ing net,het betàa.ICe- voe lrl r,,e amat euiklubsi.eve el- ónàËrfi'5to concurrentie
aanCèëd. Die concuirentic-bestr:,ncl hierin'r]at ADO'als beta. ÍCo ÈfrU veel zui6-h-":hl uitoef en'f e on meqr ietalcnteèrtle spcrers van anc.làre klub:,- clie best een
Sokire i'v'Ide wagen oul ooit in llet betaal-àè voetbiL terecht te komen. Dc amateurklubs r:raren uiteraard íiet- in st'aat icts dergelijks in . hèi 

'voor.uítri"ht, 
to

st el-len.
=== voàirr sccert ce fusie v.in -;o cn lIolland sport tot FC Den Haag/ADo, i-s cr .t
van ile-'zi jcle van rle rrama.terrraf i.;lin$t' van dc FC op gewezén anu "" E!"-.trixi" . L
scheiCing is'Bekonen tuÀ_rsn ,Ic l:etaal|c èn cle amaleirafJeling van i1eze .Í
vercnir6ing. rormèel éen juiste stell-in6.. De betaalde afdelin[ ,.r, à" Fc werc :
zelfs in 'ecn afzoriierlijke stichting on,tergebracht. fn rlc.pràr1i5t<. e.chter is è:.
weinig veiendcrd. De bindid6 t:rssen rle amat eurafd.elin g en àe betàatdc:àfdc1in5
van FC pen_ {aa6rZiD.O is nog' steÉr'rls er13 groot, terlvi j1 de inilruk bestaat, dat di; . .

bindlng ook in financieel opzicht n<_,[ ÀtecOe reëe] is. ..
==='Dic 'financiëIc bin,1in5 zou o;, ziàtr niet zó bczvraarlijk zijn incicn tr,e
gemec..nteriSkei financiijle Itorn (.r, .le voim 'van subsidicsi. voràt"utltÀ"rilr. ,."zijn aan iíe fÍnd.nci'dfe steun v:n rle i;emeente a3n aIle overige klubs ïn oà 6e-meentè. u'rveet .làt dit sÏee.ls ni-nr1er hét 6eval- is. voopàr àË r"rt."t"-i-";urr''-.
heeft t1e Eemeente (in hot h'::Iang van .le bàvor.'.eringi van d.e passieve ràcréatie)le steirii aan àe I'ö s!.erk opgevoàr.t. Recentelijk no[ tot ,rii "o" i,ofi ;iij";; 

:

Bul-deri per jaar. Daarbij ib obk rls argument àrngeío"ra clat rr.e FC ,uo" 6"Í.,1 . ...'
nodig'hatl om talcntvollc jeugJ r;p te leii).en (t5O.OOe gu}àen per laar). óaartegciris vóor 'fe' amat'eurklubs geen cr:nèur'.rcntie rvèg6l1cgar. ferwijr'vcei amaieurkLuuË
toch uit ei6en.midrleicr'vce1 àan,l:röht besteiló-n aai begereiàing en ópleidin5l .

van ;-cu[r1i . - '.. " " .'- - - '

=== !.131'611 is tiet beÀruit v.-n i*c l.;}uts'van' vori6e rvèek eigenl_iji< onbe6ri jpelÍjk
te noenèn. zo'n bgsruit hair p,r.s .:enomcn kunnon iiorrl.en inrilen oiomutotËri- jic' . -
vantstond clrt cle 'ànnàt euraf ,lc-linql va.n- FC Den'fr"u.i/i:,ó-op à"r"iiJ" '*iize 

behancteli..
zou urorCen a1s a]1e overiÍle amàt:urjrl-ube
=== rnoitè}s hebben .le oíerir-'r af ,.1eringàn in het District l,Íe6t rr (ï.eirlen,
Goud.ar Rotterl.r.n en Dor,lrecht) uit6csprókcn dat het aan'anateurefdclin5rn van
betaalcle klubs NrET toe6estaan mcet-_r,rcrden. in stan{aarclklassen ui!- te konen,. ..
Dat betekent c.at ce overgrotc ur,-. er.ieiÏài,: vàn llest Ii de bestnancr.à situatie
vrenst te.handhavcn. Dus zar ook .Do'hoirehd seizóen B.enoeEen mocten nemen methet feit. d.at ha:r hqggste amatcur.:l-fta1 niet tegen ËorstË elftal-len van anller.e
klubs kàn spelénl '
j==J,otvinàt'datgczien,i9ornctanàigher1ennog,steeds5erechtigIr.eic.
=== Dit vras POL, goeienflq[.
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PRoGRTiIÍtilr OPSIELï,INGEN öI. ïDEtï UI[SI,.!GEN SENIOiTEN

Zondag p mei 1 976.

IHHHi{HITHHHIT]I

Rijswijk P. Bodbi j 1

Terr. Vogel Genenui,3ehstr/
bij Lei jrteg SJ. Fabriek

el- f t a.11en.

.. .al
uur LENS 1

LENS 2
UUT.LENS :i

Junioren
IEI'IS 4

uur I:EN§ , 5
uur Dl I0 J

HIIHHITHHITHHI{H}IHHHITIIITHIIIiIIflJ{.íIHHHHHi.IH}IHiIHHHITIIH:iHHIIHHiIH

- Z$rijnCrecht 1 V1 c1 L1/1-+ CtdiJri;Govers
- vri j
- Scheveningen 2 vz CZ 1,1/1 CJ.ueijer jr.
en 2 r j.e opEtellingen

- vrij
= Oraa;eplein 2 VZ GZ L2/4 GL.d,e Bruin
- LtitS 6 Terr Verneclebport-

, park trlo Nutricia, Zoetermeei" .MC.v.Rjj6wiJ:k
- DHc 6 v1 c1 Lz/1 JlL.Eijgendàal -

- LEI;' B '"".*",ï::::ïll, u.r",.,"ru
- LEN§ 9. ,, . . . .Terr, Vredenburchwe6,

,*t .lI I

12.OC
12. O0

I

12.OO
12. Q0

'ro.00
f.
I
t

uur T,ENS '7
uur r'Eassenaar , 4

uqn.Vredenburch B

Junioren van A1 en 2 zie opstellingen
§ïJEDSTRIJD! ! ! ! ! ! !BESLISS]NG

12.OO uur 'IJENS 10 .. .- t.DO 10' . .

I
i r,rws 11-12-13 - vrij zie andere

ïri da 7nei1 /o
2O.JO uur IENS 12 - i,ElIS l
UITSLAGEN.,

goal 1 - LENS 1 3r1
LEIYS' f . -. Vrednnburch 2.0-C
DHCS -LEN§2 1-2-LENS, 5 - Vr.ederburch 3 Z-Z

tJun, van Gast eI.

,Juventas l
LEr{S 7
RCDI1 J':
Rcst vrij.

-LENS6.
- ADS' 

'- LEli§ 8

+-)
1-2 ,fl

JÍ

:
11hFSCIIRIJVINGEN: vri j,laÍïavond 'r:rr 18 . 45 19.J0 uur bij J.''r.iïassem te1.68.6!.

OPSTELLINGEN.

LUIS 5 .íi, Timraer-8. v. c]. tserg.-R.Vc c:.cn-P. d.e liJo
H.Teiety-1,1. v.lïassem-P.Schultc-J. v. Gast et-C . S

I
LENSI 8 B. Osse-A.Larnot-G. v. d.K1ey
LENS 9 R. Bon-J. Ruyt ers-P. Booms

1f-R. de l'íolf -K. Ligthart-C. Schneider
chenkel-s-J . Janmaat -R. Hoppenbrouvrer

+ENs 1o YI.v.Rijn-À.rcr6man-c.Bcijen-F.de vroege-M.o]thof-H.nientjes-',1.v.<1.Líncö
C.v.De.e1en-E.v.Dee1èn-R.PeLcrs-,l.Kops-G.B1oks:.J.rrrpperIo LEIDER F.Flumans

I
Dat ure het 5e bij z'n laatstè '.iu.;strijd arle sterkte toewensen, d.at we hopen
dat ze r1e d.egradatie kunnen ontlopen, behoeft geen bctoog. !íij roepen veel
mensèn op om het 10 bij te siaan öm op het terrein ven vó6e1 àe beËlissings-
wedstli jcl- teggn rïDO. te hclpen wiluen ! ! ! Lui, knok eruoor, i.ot r'r.e nod.igc inzet
noct hct lukken. Sukscs!! !

I
Voorlopi4 pro6ramma '16 mei 19?6.

LENS l1 naar Texas tocrnooi
LENS'9 naer Schovènin 'en tocrnoci
Rc6t 'no6 niet bekenil.

I
LEIIS 12 vcor vrijda.6; ? mei aanvang 2O.JO uur.
J.Ruyters-R.llon-l-.Lanot-l-.Erouwer=À.lla,ning-P.0ons-p.Booms-JI{.v.cl.Llnden-
P.Dricsen-G.Goosen-8. Jonker-C.llr.rclhiemstra-F.i'iagnee.
SameÍikomst 1!.J0 uur §cheirlsrechtcr. dhr, van Gastel.

!

Do vdlgende spelers worclen op me,-inrlagavoncl 20 nsei om 21 . oo uui verzocht aan-
wezig te zi-jn i.v.m. het niet opir-,nen zonr1a61 j.l.
B. v.d.I(ooy-R.schönherr-F.Duchatc:u-H. de Jong-bÍj niet verschi jnen vrorrlen zij
tot 1 novcmber niet meer op6elr'i;eId.

I '" sEKo
t-I -)-
It-

t





Àanotaandc zondag ! nei, aIs Lïi.lS 1 zijn 'uelangrijke rvedstrijtt te6e.n Zvrijnrirec1.r.' ..

speclt, wordt voor de 1a:.bstc l<ecr dit seizo<in-ien 1otèrii gàhouctón. Het coel- .

van de.loterli ln " onrlerhàni: '.,er bekenrl, dus rlaar àeuren-wii niet over. yaa.r I

v/eI vragcn r.ri j .lI deze Eecr zcveeJ- nogelijk l-cten te kopen, geyroon omilat het, ,. ,,.:
uw laatète kans is om 6ón v,n onze vÀte lriSzel te vrinnen. Ë" ,rora"n-""t;;- r' , 

'

mooie prijzen ingezet. Nrar horen zeg6en zal tle eerste prijs wéer zo,n verschrrl.:.,.
keli jk mooicn qn lelcrere levcn s;:ridrJelenmanrl zi jn, die ae.n6eboden wordt d.oor i.
Zuivelhandel rrDuindigttr, St cphcnsons traat hoek Beek1aan. :
De voor deze kecr 6cvraa5clc rtd.ilarrelsrr zurlen tle ïoten voor d.e bekende prljzen
aanbieden (0,!0 i:er stuk en 6 voor fZ,JO)tilij hopen u 2ondag een tc trefferi om o.ns te'help.en de grootste stag van clit .

sej.zoen te helpen sIaan.

N]EU'dS V,rN DE LOKO

LEERLINGEN TEGEN HUN I,IEESTERS

-0pst e11in EL1

A.s. vri jdaggvo.nd 7 neí 2e,-15 uur zal het clan. voor ÀJ rtbi jlt jescla6rr zijn, n.1.'
het praktische'6ecldc1te van hur:. cxamen worCt hun clan afgenomen cloór hei bekendc
LENS 12 om Caartegen hun bel-,waanheid te mogen tönen. om van hieruit in ons
scnioren convent te worcen opgenomen. Het id openbaar en zocht u aanvulling of.
versterking van uw qlftar hercl ae.nvoercl,ers, seko kon clan rustig kijken, niet- i .'tot septenber wachten!! cas Era:rcke zal- hierover het Àicht doen opoteken. ,.Vele opkcmende cïaclts kunt u tr.e.n :anochourven, zelf g cle oo6appel van onze nierrr:'i:ltraincil ! Zo kunnen we lyel j.oorgaan aLles aan te prijzenr--màar kijk ze1f. I{a
deze vrec.strijd zuI]én ile ÈuI1en vicr stilletjes afclruipen eh vieren rle overige 'het feest in beslotbn kri-ig vur err tevens tot besluit van cle Fluman,s ppriode.
dus hct ,,,rordt -..een latertje clie ;lvond.

Jan Tett
E. ïout er

- RES M. v. Zrveden.

ero-J.lioutschilt-Kees Lipnan-P. v. Rijn-R.i{eenskerk-J. v.rii jnEaard.en-
s-M. Jans en-R. Sanclers-l?. Suit -J. de !ïaaI-p. cle .Kroori-Th. v. cl.Voort

d.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
$$$$$' vnr iltrr JUNroïrENFr.olrr *t$$ti,l.i.r.r.r.lJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.TJJ.
ïIIïJ;;;;,I,i;JJJJJJJuJJJJJJJJJJ,-'S$S$ - ,. i,

Programma Juniorr.n pill-,Pu en en i'elpen.
Zaterdag B mei 1>ci76.

9.50 uur LENS
'1o. O0 uui LENS
1 J. lO uur LEIíS
10. fO uur LEi'lÈ
11. JO uur LENS
1O. OO uur IENS
10.J0 uur LESIS
1 J . 15 uur LEl,lS
Spelers LENS 2

ps
10.J0 uur lupillen 1 " zi
r p.00 uur Pupi,Il-en 2 en J z
'11 .00 uur Ma:rathon 1 -

zie Ri j swijlctoernooi
zic ïícst crkn'art i eito ernooÍ

: RVC toernooi "

e'TSC.tocrncoi
c LÉi..J,5 t oernooa
c 1ï cs t erkllart icrto erno oi
e TSC toernooi
e Ccl.gritas t oernooi
n6 bij senioren 10 en !.
tellingen bij LENS 9 cn rO,
e ïS: toernooi
ie LEI{S toernooi
LEIIS wclpen 2 oosterspdrtpark ( lvdss enaarseweg/

waalsdorperlaan )

1

4

6

o

ZL

zt
enB
en '10

11 '-. zí
X2 zi
zie opst eI1i

Spelers LENE 1 J , '14 'zíe o

T,T'SCIIRIJVE}I TUSSEN 1B.OO en 'iU.JO uur oË vriida avond bii

^-lrtrassers 
- dhr,, R.Eecker Le)-. 55.91+,?? '

B- en C-klasser6 - dhr. ï.,. iíour.re nl:cven teI. 29.19.91
Pupillen en welpen -'c]hr, L.KonÍng te1. 19.j?.4?
scHCRsrNG. E.Land.nan ís voox 1 toerncoj- van LEss 1 geschorst rveGens, zonder
kennisGevin6 wegblijven Iij. de ucdstrijcl LENS-Monster
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Zaterda6 8 mei 'l 9?6.

Ri i s r,vi jktoernooi voor LENS 1 .1 ':nvanA 9 . J0 uur.

lPïS 1.vrorlt"a.s, zaterclag vèrr,racht in het èportpa.rk prinses Irene bij dc v.v.Rijslvijk. Een zeer sterlc tizet toeriooi met d.e hóogste A_el_fta1len van DHC,DHL, GDS. 9Ir euiok Boys in poulc rï en EBOH,LENS, l,i_sèe "" nij"riif.-in poule B.
Prograrnma LE{s :,í0.05 uur ni jsïijri - 11 .15 uur EBOII - lz.zr rrri sc r,i.u".
Final-evre cs tri i c cn 14.oo uul oï. i.c le Jn 8e plaats, winnaar poqr" rl'-nr.2 iourer14,15 wr om c1e )e en 6e 11nars,innaàr po"io l-ni.à;;;i; i-'-''^IJ,JO ut:.r om dc.. Je en 4e plaatc - 16.00 uur om cIe 1e Ën 2e pJ.aats

lEryS 1 h.v.Velzen-À,rte Kok-,_ï.,'.p!crloo-p. perr eyn-R. v, d. ï,aan_p.Hop_1,Í. Heynen-
A. I s-Gravondi jh-0. Sorst-L.iion. ng-,,. v.1(Iee f _R. v. Noort.
Leider J.Zoet sanenkomst 9.15 uur pij6v,ijk terrcin.
V]ESTERKTIARTIERI oernooi voor LEI{S 4, ! en 'lO Àanva r14 10.00 uur.
0p.het. nieurve'spàrtcomplèx rian .csterklartier op ocke(huril ingang l4achÍe1Vrijenhoeklc.an íordt LENS 4, 9 en 10 verwacht. ier afdelin8 iÀ eàn 1e en 2eprijs te vcr'iÍenen. Ileren lei'rirs er kunnen nog bekers ín ànze prijzenhast,
93: ,li verlachten pcr eIfta1 ccn beker. Fro[Tranma
LENS 4 r: 11 'o

ffir* eui-ch. i ',. ffi#rr; westerkwarti", H5#r, Quiciciz,3o u)r 'rïifheimus 1z.oj uur vCS 11.4ó uur .liu"i orr.ra"ti."14.20 udr vcs ^ rr ;;'=;.:.::;;
15.35 uur rïesterkwàrtdrer i?,:ZZ ÏÏ Í::;'i,,., ^,rr., 11:12 ÏH lÏÏn.r-,.

IIENS .4. -Th. 
i-'ri-ns -T . v. Maren-J.l{ol1ink-H. Ruyt er -H. Lu's t enhouiver -f,. Re esink-iï. cle Mij e

A. v. d. Meu1en-.l,. de Groot-J.v.C.l:eI-M.peperhamp-il.Iloppenbrouvrers_Ií.v.d.Meys
Leidcr B.Osse Samenkornst 9.J.l uur LEI,IÉ terrein
lE-Is 9 F'veibarendse-ïrv.d..To1--n.;^r as-ti.zonnever-d-s.Teunissen-il.no,r"""-r.'
Lt'kaos en-J . Franken-Th.llo.-;eve en-J. v. Ri- j zen-8. Eo ogaarcl -p. Krol-R. RaclenaherLïider dhr.W.v.d.ToI S amenkcits t 9.15 uur LEI{S tàrrein.
*EI§- 1O J. Vogel-T. Fluggc -J.lluis-,I.IGh-R. iiti jber6,:-K. Saniers/R. Rover.kamp-R.Raaphorst-E.v.d.Lin,-e-R.-riesen-J.Elzernan-ll'.liliincn-G.rle liok .Lcider F.de Kteyn Saruenkonst p.J0 uur LEN1S terrein
RVC toernoci voor LENS I iianva.r' 13 ,J0 uur
Dc jongens van Toon Blorr 5'lrn a.s. zaterd.ag op. bezoek bij RVc en spelen (r.aar -

in poule ! Irogrammaï 14.CI uur. DHL - 15.1t uur RVC _ $:25 uur VUó

tIE§l R. v. Leedcn-R. v. d. Boo6gaar' .' -it.',Jut:b e n-p. Dullaart -R. zet z-F. Jrrblas -A. Gordi j.n
N. Gro enewe gcn-R. Leyn-E. v. tu_.l:c.ili:tr::g-R. Domburg-R. Guit -K. ï,ipman.
LeiCer dhr.ji.i]lo]c Sarnenkomst 1_7.,.00 uur LENÈ temein..
TSC toernooi voor LXNS 6. 1'1 'cn ,rupil-Ien 'l .ianvan,r 1O . JO r-rur

Traditie getrour,r gaan ïri j
lrobcren de wissel-bcltcr i
toernooi, winnaar van de
toezeggingen kregen Ce le
Y,li j konen echter nog enke
Uvl telefoontje aan J. Hop
DreCa, neemt 4e afsla6 Br
0p de Oosterhoutseweg gaa
JOO ueter op c,.eze rvcg 1i6
zijn Lon6a (Tilburg), RBC
IENS 6

11.50 uur TSC
1J.10 uur §neek
15. 10 uur nBC
16.Jo uur Longa

''il , ,C uur TSC
1'1 . !O uur Sneeh
1J. JO uur l,onga
'1 5 . 5O uur RBC

'l O . JO uur RBC
12. JO uur Sneelc
14. 7O uur Longa
16. JO uur TSC

ook r;-it jaqr wedercn naar Oosterhout, om claar-te
n c.rtirrngst te nemen. Gezien'de resultaten op ons eigen
G.v.d,t/cklc trosee, noet C.Ít nogeJ_ijk zi5n. ieeds veÍcider; và.n ouCers on spclers naar OoÀterhóut te brqpgen
Ie ouilc:s tc hort (:net auto). yJiè gaat er mee? Gaarne

te1.9t.41 .59. Hoe ].omt u bij TSC? U rijdt richting
eda-Noi;rrl en volgt dan de boiden richting Oosterhbut.
t U vl rh voor zwembaC rrDe r,.larandart rechts af en ongev.t lin:;"s. .het '!§C Èportparlc. Deelnemers aan het toernooi
(EL,oscn.Jaal), Sneek èn fSC. Programma LENS:

.T,:i{S 11 puiillen r

-6-



LENS 6 trï. tleynen-tr'. B&uman-E. du Chatinier-P.Valhenburg-,t.O*ergauw-O.Huis-P.. 'i
Leli eveld-lï. tr'rant zen-R.IIo ordeLros -Th. v. Luxcmburg-R. v. Lo on-'ll. de Jong
Leider Th:'Höefna6el Sàmenkc.inst 8.15 uur LENS terrein:., '
IENS 11 i).Scholtes-R.l,Íichels-R.Tjin,/r\sjoe-H.v.d.llieuwefrhuysen-E.Groen-F.Lekahona
F. Rens -R. v. d. Iio ek=R. Lo3criks -L. Jr.nm:.at -P. d o Sruin-R. íe -Bo er
Leider ?.Í.d.Steen Samenl<omst E.15 uur LENS terrein
PUPITLEN 1 M. v. d. Lans-E. V:lentin-R. dè Jon6,-.R. Groen-R.,v. 11.l{o eh-lil. Cotpa-.I. Cden/
kichen-B.lIe emskerk-E. Eykelhof-L. v. Ri j n-P. !ronk-B. Elshout
leider II.Zoun Samenkonst 3.15 uur LENS terrein.
LENS toernoqi voor LEIIS 7 cn 8 Aànvanq 1 J.1O lrur .

Op zat erilagmiclCag wcrílen t1o ..qlf t;r.ILen. vàn..Joop }Íeuleman en ïlon Bautnan veivracht:
on in eigen huis hun hlaese,te r;rewi jzen. De t oernooikommissie heeft echter ,

voor geÉeklige tegenstaniers ;.;ezorgd, rlus gernakketijh zal het 'niet zijn. i
Progranma IENS ? et B; 1'1,.7q uu;' Vred.enburch - 14.45 ruur Graaf i(íllem 11 Vac r

],H{S.? J. Riemen-U. v--Be ek-R. ï{ess cLs-tr?. t er Laare-P. Brochartl-R.Versteàg-n. v.Vj.jn/l
[?-araen-rll. VaIent in-M. v. Bag6un-i-. v. d. Va]-k-H.lioutman-R. Bon
Leider J . Mcul-eman Samcnkonst 11.00 uur LENS terrein
LXNS B C. v. Ri jk-H. Ptanken-R. Rac.phorst-F.l,]tos-R.'ruindam-E. Kauder'er-R. v. VierËen-
H . Hoppenb-rouwe'rs-T.I(ing-H. Erliel cns -J . v.Kleef -.1 . Prins
LeiderT.Bauman.:sar4,e4ko.m6t1}.lCuurLxl,ISterrein,,.:
CELERIITiS toernooi voor LENS 'i? tianvan8 13.15 .our.

LEItrS 12, Celeritaè, Velo, Verhurch en VCS gaan bij Celeritas op v.e1cl 1 uit-.;' t'

maken wÍe deze uidàa6 de sterkstr..: is. De và16en.Je wedstrijrlen r-;orden gespeeJ:d:',.
14.0! uur CelerÍtas - 14.55 uur VCS - 15.45.uur Velo - 1?.OO uur Venburch { !

LENS i2 l,t. v.2,,'rot-M. t'{e erman-C.0,.'eni;ir chen-P. Touvr-P. rle Groot-il.v.nàggum-M.1,óyri: I

n. g1"k"-0. K;n.r.n-ll. i"" -1,1. Vc er.y.:an -Í. f of f cnaars. ':" ''ï ' r

LeiCcr R.lloefna6el Sanenkönst'.i2-.4! uur l,Ei{S terrein ; 
f

LINS trc er4qqi ,y.oqr pupilJ.elr a et 3 hanvang 9.0O uur.
Onze pupillen noeten a.s. zate-r:ag'vroeg opstaan, wil-l-en zij op. tijd binneí <le

Iijnen verschijnen tegen hun tclcnstanders in het LIiNS pupílIen toerncoi. In
weclstrijden van 2 x 7* rninuu; z:r1 uiteinlelijk vror.Jen besfist ryiè in eianmerking
homt voor d.e verenigi-ntsspri j s e:i;d.e 1e en 2e prijs per afC.e1in5. On6cacht de
resul-taten zal eLke cleelnemer i-n hct bezit vrorclen Sestel-d van een herinnerings
vaantje. Pro6rarnma LENS pupillen 2 en 1t 9.OO uur JÀC - p.40 uur DSUP -
'10.40 uur 'slGravenzande - -1 1.40 uur Delfia
LElISPup. 2 I .I(affa-E. Perreyn-R. de I(roon-R.llour.re1in6-R.lianis-J.v.d.Hoff-P.v.Maren
V. Veenman-M. v..l:Crich 6n-B jBo elhou*'er-C . Beqgmans-C .,Ho e fnagel
Leicler I'l.Reuver Sdraeniromet 8.3'J uur LÈNS terrein
LEI{S Pup.J H. Dieuef-E. D j o j ooetomo-l'{. Schobbe-M. de irVint er-M. v. d. Boogaard-.l.Maas
E.v.Zij1-\i.v.MeIzen--[r.Eranken-D.-!iiessen-J.v.ilasscm-]4.Bon-M.v.d.lÍall-en
Leicler J.v.lUassem §anenkorest 3,30 uur LEI,IS terrein
Vriendschappeli ike rve dstri. i d M;rrat-hon rvelpen 'l teaen LEI{S vreLDen 2 ianvanq 11 .0C

!ïeIpen 2 speel-t a.s. zater 1ag er..n vreCstri jd tegen Marathon. In verbal:.d rnet
d.e verre uitrïe4stlijd gaarne ourl::rs met vervoer.
LEIIS'rtJelpen 2 G.Verhaar-R.Han-ll.Corct-R.v.d.Boo 6aard-E.Kcus-J. v. Iiest cr-
J. v. à. SpiegeL-L.'r. Le cuu,en-'?-Ciaus -i''1. de Haa.s-l{.Koelernij-R.v.d.Heijilen-J.Ríemen.
Leicler P.v.Íiijn Samcnhornst 1O.OO uur LENB terrein.



LENS 14 ÏOCH NOG IL1}iP]OEN?

De 6tand in groep C-Jj waarvan .LgllS
volgt uit I LENS 18-28

NatuurJ.i jtr hcu,-ten rvi j

14 deór Íitmaakt , ale L er Eoment e cJ_ a-L.s
;

. - . Rijswijk 15-24 ., .;, . , ,j.
Quick 16 16-24 . r .

R^s 17_21
l'EN§ is uit6eepecrd, tervijJ- ri-jswi jk arsnog zar proberen a" rouàr"o.t" 3'wedstri jden te spèlen, nr.. Qui-cr t6-_ ni;swi;tr . '.- - . ," .l - ""--"'

, RriS - nijbvrijk
Ei j s1,i jlr - RK/,VV

iliirc van S1:5undeJ. en zijn jongens op. cle hoogte
REISGELD C-KLiTSSERS ?UPI],iT]:' , ],XIDERS EN SUiTP0RTERS .
op zaterrJag B nci noct vöor arfc d.eelnemers aan cc reis naar Bac Hcmtrurg d.etotale reisooa, z:irjnde Í1i? r5o lier pereoon volda.an zijn. tïij .rà"rooLn, dan ookallen' c.ie:no5 niet het'volr-e bà*rag bót.aId hebben, àit uiËong in oo"r, uo.wel op gironumner 316?rl r.n.v. dc lenningneester. óot tuni utii"i-"""t""ende be
9I"q g:.. . zaterdasniddtg::l:q!!:]lutarinsuuórii-1s lrwijt aan o.c.uàf. : - . .,.Is JULLTE'prspooRi öF ioir.lrÈirrul,.^nr aí"rrr ónpnz.

maar bleek erg kort te-zijr.'"LEIls 1 trad atjótopcn doncrcrdag ar-s'favorÍót'aan -.
tegen Monster, clat de dinsclag tii:rvooï net ï_r ;"g"; tua,;;ïrir.à""n""ia-;r;:.:Reeds na 5 minuten had LEt{s de reidin[ genomen 

"n ti"t ,o! 
"" 

" 

"ïr"í."i-rr";p""r 
-

uit. Monster lict zích echter níct intlmicteren cn rrwam stecdo gevaarr.ijr;eropzetten. Àr spoedÍg maa.kte-r4c,retcr gelijk en hun leicrer reageËrde hierop mct:...nu cloor6aan! afles of nictsl i

En d.cze jongcns 6ingen door en h:'.ddcn doe-r kcihard. wcrken mct cle rust een r_1voorsprong. Jamiieï sas het vocr 'LnNÉ r' da:.t 'zi j na de rust hun ausputzer Jac.de Hilster noesten missen vre8.ns een neus--bressure . Jac. mag minstens J rvekenniet voetbal-lcn. Na de rust àen steqh aanval_Ien.l LEI,IS, dat echter voor .eMonster verdedigin2; gecn cr.ir ekt :,.e.raar betekende,. vlak voor tijd wist l4onstèrde score- nog. te verho'en en vrcn verdiencl uet 4-1. ltNí 
=p" "r 

àJ " J"["rrr.ti6enri j zcin rLeze besrissendc fase de sr'eehtse vredotrijd van het ;;i;;;;..Ii;"ster..wonvan LENS .door rneer dan 1OA/" inzct en werklust.
Een grote I'ENS en DIlc sàhare rnocst met weenoecl toezien hoe I.{onster in cte bloernrnvrerd gezet. iïij. hadden het LE;iis =o g"onj-g;sund. De ganc is ovcr en wij rvensenMonster veel sukses toc iu de lee: íssinfsieàstri j rl tegen RVC :

;
., J. C. Eop

TRAININGEN.

DE I'.IEG IS NOG t ,]IG

In verband met
tra.iningen voor

t1e reparatie van vcl_d on trainingsstrook, worden , dè avon.lall-e sclelitie f:roepen n.i.v. IO=uei stopgeiz,è't. 
-:--:-



e Jaar nirener 4a 1

DE LO{SREVUE

nei 1 6

weekblad van de voetbalvereniAan Í,eai.g -en 'Snél
VOORBEEEIDINGEN VOOR HET NÏEIJ.ïE SE]ZOEN.
Trainin en.
zoals xeeds eercrèr bekend'gemaalst lverd. za1 l,rartin van vianen vorgend eeizoenlvim rinderi-essen opvölgen aIs hoofcitrainer. Eij zaI. ae A--eei.tti"ïun de senioreiren de A-ser'ektie van 'd._e. junioren onder zijn hàede,nenen. H ni--voorr.opige- .

aCres van de Heei- van Via.nen: _tt""r"f oorr-iöl .Heenskerk, tel. 025\0_3756?.Afs trainer voor de senioren_B-selektier. i.". reirs ) en 4 heeft het bestuurovere ens t emninp; bereikt mef .e 
'eer 

J.G.r.Jaasen, Thorbeckelaan J2l, den Haagr-t'el' 21'48'6]; de Heer Jansen is tevens-leràst met de begeleiding op zon.agvan LENS- J.
De traÍning van de B- en c-klaeee selekties'junioren za\ .worden verzorgd. doó!Hans Zoun. Dond.crda6 a.s:_I-11 celr bespreÈng plaatsvin<len tussen de l{eren 2trainers en de betrorrlien LnNs-func t:-onariÀsln. De voor d.e s eniorens elekt ieo .,in aanmerkins kómende spele:s zu1,en rijdie 

""" ,itiàài;.;"il;;;;n.yoor eenop donderdag J.juni a.s. te houden kennisnàkingstij ee*Ëmsï. n""Ëir"t voor de .

t::aining senioren is vastgestefd op fl juii. 
i.,.

Seko.

Gebleken is dat deze kom^issie het afgelope.n jaar dusdanig . on<rerbezet i.s gew6eetdatlde Heren Bo6is.ch en .van trlassen teieeL hboi op de vork moesten flenen. .Eris. dan ook aI vroeg gezocht naar. versterking.rot.op heden zijn de heren do Eilster, norr.Ëu, van der Kreij en N.osse bereiàg".rol1:l in de seko plaats te.nemen. Énige verdere aanvullii6 i";;;";";;:"'"zakelijk on tot een i:oed. functionerende Ëenrrni s61g te komen. Deze week hebbende eerste voorbereidËnde besprekine"r-prààt" gevond.en. Elftalfen en of spelersdie vrenseí of infichtingen v,iIIen hebbèn'over de gang van zaken voor het komendseizocn kunnen zich tót een van genoende heren wenden
o0c

HHH

000c000000
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oc000ocoo0 00

I(OI{TRIBUT]ES.

SLUïTING KIUBGEBOUT/V

KOMMISS IE-AVOND

BB

§H
000000c000000000o000ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Er is een aantal leden, clat nog
butie voor het faatste k,partaai
verondersteLd. te weten, dat kont
voldaàn. hl-Ie vérechulàigde ueCrtaald. Heeft U nog niet betaald,
konen.

niet heeft vold.aan aan d.e voorwaard.e d.e kontri_
van dj.t eeizoen te betal_en. Iedereen mag lvord.enributie bij vo ortitbeta1-ing dient te *oiaà"-
aEren dienen thans tot eind juni te zijn be_

cloe dit dan direkt on noèilijkh,eden ie vooi_

i. ,.
vrij, want op die avond zai ónze iraditionel_e

Ieder kom.nissielid krijgt uiterÀàrdr pereoon+

Het krgbgebouw zar op de -volgenée alagen zijn gesloten: zaterdag zz B.eí | d.onder-da6 27 roei en op rle woenddagàvonden izr..r9-en-25 nei. . --" --,

Houdt U zaterdagavond 29 nei a,s.
lconmíssie-avond vrord.en gehouCcn.
lijk oen uitnodip;ing toegezond.eÉ.
ZIEKENBOEG.

De heer iï.Zoet 5r. is vorige week voor onderzoek opgenomen in het Bethrehen--ziekenhuis, zaa]- zoJ, 2e eta6c. Bezoekuren zijn altàdagen van 1J.Jó-i"i'-ïi}suur, a1]een zondagen..van t).JO lot 14.15 en van 19.00 tot 2o.oo-uur..tJij n.oÉ"nde Heer .Zoet een.strioedig herstel- toe !



],ENS 1 VOLGEND SEIZOEN IïE]JII IN EERSTE KIASSE.

Xerxes
P-apcndrec

' GbïAa'
Ylilhefmus
HOV

26-13-rc- )-16 4?-18 -. LEIIS 1 speclt het komencle seizoen weer
!]-.._?6_-11-11--. !-ll .1.1:ë .',' in- de .ëers.t.e klasoe, ondanks dc 2-'l neder

26-11- 9- 6-11 2ó-2, laag te6en Zwijndrecht. EBCII wercl ten-
26- ?-15- 4-Zq 2't-16 sl-otie het kind van de rekening cloor met

. .: ?6- -6-16- .4-28 W-:,i5 ..: 4-1 van Papónclre cht t e vert-ie zön. over
Neptunue 26-
Blauw Zwart 26-coAr ?6-'
DHS - .26-
Eion " -.. 26-
Zrvijndrecht 26-.
LENS -- :. "16-
EBOrr.. . .' 26-
DHLJi.26-
een t e6enstd.nd er,

9- 9- B-?:?
B-10- 8-26
B- 9- 9-2,
6-rz- .B-14
6-to-tó-zz
6. B-12-zz
B- 6-É-zz
6- 8-tz-2t
4-1o-12-18
die <lankb

.2b. rU c1e wedstrijd te§en Zwijnclrecht lcuunen we
i5-28 kort zijn. Tot een kvrartier voor.,.tijd had
:2-32 L,ENS het allemaa1 volledig in dà hand.
25-29. 4an O-0 had LENS immers Eehoe8. Merkwaar-
19-21 :. . {Íg genoeg raakte de achterhoede in het
21-29 laatstekwartièr'.gedesorganiseerd. !oel-
li -i_7 , .mon. Dj-ck .v. d. 'l{ark kopte d.e baL in een
1ö-lO . ..po6ihg buiteri hct'strafschopgel:ied een
21.19' dieptepass t e . onders cheppen precies naar

a,ar O-1 scoorde. De hitte had toen ai Zoveel van
de krachten vàn de 22 spelerr: gever5gd, dat ook LENS niet meer bij machte vras
een kraclrtiS slotoffensicf in te zetten. Twee minuten voor tijcl vrerd het zelfs
nog O-2. En. dat §eschiedde .op .l.ezelf de r.rondcrbaarli jke rvÍ, j àe. Op d.e valreep
kopte Nol Janseen,een vrije tr:.? ïan l.lim I(eetnan nog in (i-2). Hij maakte
dankbadr_ 6ebruik ivarn .de vreug<levolle roes bij .de Zrvi j ndr echt enafen , "toen de
omroeper.rle g-tgí<I van. EEOII-Fepcndr c cht door6af. De besli.ssing viel dus nÍet
in Den laa6r -inaar in Dordrecht.
Hion speelde '1-1 tegen HOV e::. i)lIS ging op zql(èr door lïil-hel-mus net 1-O te.
versl-aan. De overige uitola5cnl Xerxe o -Iiept unus J-C, Blauw Zwart-COAL.5-1, .'
.DIIIT:Gouda l+-1 en IiB0H-Papenclrècht. 1-4.. Zondagavond. hebben de spelers van de .
selclstie, afscheid Sqnomen van hurr trainer 'iii.u .i,nderiessen en van voörzitter
Ilans van der ltleL J.

==i.'De sèctíe Betaal-d Voeii:r:J. v-.n de [.NVB rvil komend scizoen.ecn zaa]voetbal-
koó$etitie voor beta,rlde Fl-ubs..Dat cle heren.dat will-en is. totrlàaraantóe, maar

. dc argumenten, rlie l,rorclen uangevoerd, lijken nergens naar. Volgens de her:en
zou er ..qen . beti:alCe za',rh'o etbr.l-l:onrp et itie moetcn konen, oirclat het pubJ-íek
dat zop. wiilen.'l'lou, POL kan ri: hcicn hoo 8stpere oonli jk veiZekercn- dat het
publiek hclcrnaal geen betaa)-{ ziralvoctbal wil, want tlat leÍtlt alleen maar tot
hogere t o cgan6spri j zen. Noe, hcren, het publiek wenst gevroon aantrekkelijke ...,
zaalvcctbalwc rls tri j r1en, Irliets neer en niets mintler.
==t Hct bcstuuruori LLitS tooncr.r j.n àe vorige T,Elïs revue écn grenzoloos opti-
misrner Re,ads: toen a1 .wercl alln6ekondigd., dat met ingang Van d,eze week cl.e trai- ..
[ingcni ::, ookr.voor tie e elek':ie i löuden' werde.n stop6ezet . 'Eet :betuur gín( er
simpelivc6 van uit'; ctat ïet ccrutc clitaI hct ,.gu-ii5t zou ràdd.en en-niËt
meer zou hócricn ilógirinen aran ;'.c'de6radatiel.eclStri jden. Hct eerste heeft zÍch
keurifi aa.n de afspraak p;ehourrr:n. liceyrel ?

=== Senioren I heeft zich vorÍ6e rïeek tegen kampioenspret enclent Vred.enburch 2
vooraf van een ge."rcldige uit gl ngspos itie . ver zelcerd. De heren ban Vredenburch
haddcn enhdle kratten pils in :hot voor.uitzícht gcstcldr inrlien LEI,IS J beide
puntcn aan de Ilijsrvi jkars zou hieri. De lionkurrentie van Vred.enburóh - Vios 2 -zat evenain stil. Ook van die kant urerden hratten piJ-s aangeruht-..on. LENS J
ertoc te -brengon Vrcd.enburcb t'.';ee punten af .te snoepe4l. IntusEen weten vre dat
LENS f d-it verschrikkeli jke .r]:.I.mxrfl op cie'enp.ïj juistc wijze heeft opaelost:
hct hield'Vrecienburch óp-O-ri, z,.dat eËn UesliËoihgswedstiija tussen Vreclenburch
en VIOS noodzakelijk vrerC. ïncle :.:ila rr-d r LEIiS J, taten zc het zélf maar uitvechtèn'
=== Dit rïas POL,6oeienr1.:.6.

TEXLS-toe lrno o l-.
LENS ne'emt; zonaí§ riecf aan het ,To:tas -t oernooi met een kombinatie van spelers
dic inmidàeIs 'rechtstroc:;s ecn aanschrijvià!' ontvÍn6èn. LENS is ingeAeËlà in
Foulc B en speelt het vo15end.c ltro6ramna.
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11.00 uur I,ENS - Scheveningen ..i.
1J.J0 uur Postduiven - iElts
14 .'20 uur LENS - Tcxad :iiii.l
Dd winnaar van Poulo B spcclt oI dondcrclag 2O nei om 18.45 uur een gehelewedstrljd tegen de.winnaar van Fcule .L vraarin' ,spelen Celeritas, HBS, RK,ïW envuc . De nunmers trvee epelcn cir cinsdag rB ,oi';tÈunà"r."r"i-""-iolià ,ror op t"tTexas terrein aan de Duinl-:reit,

HHI'I!IHIII{}ii{IiHIïI{HHH]i}iI{HI{IJ]iHIII{HI{HHTIiIH]IHHITHIIIIHI{HI]II
PROGRiit4MA-0FSTIJtIItiGEN-S,r itiDEN-UI TSL.LGEN SENIOREN HHHHHHHHHTIH

!IHHHiIl'IIIHHEIIHiIiIS L

Progranma ' zondag 16 lreí 19?6.
LEI]§J neernt deel aan tocrncoi van Tcxas/DHB om ccn wissel boka.a1.-
LEIIS 9 neemt tleel aan een toerncci ïan Scheveningen. Samenlcomst !. JO uur klub-gebouvr. De

UITSLJGEN.

LENS 1

LENS f
LEI{S 5
D\:lo 3

Voorlo

aanvoercler io in hct bezit van het programma. Opstelling àIs bekond.

- Zr,ri jndrecht
- Schevenín;-en 2
- Oranjeplein 2
- .LENS 6

ro ra]Dma voor nel_ .

1-2
1-4
o-o
3-1

LEI{S 7.
riïassenaar
Vredenburch B
I,ENS ,10 

,

-DHC6
- LENS B

- LENS g

- -ADo 10

2-2
4-1
2-B
3-5

O.D.S. jubiLeura vet er.rn ento ernc oÍ (L,pNS Z) met dee.Iname van de v,ereniBingen
tr']uks -RCD-s lilclcerveer-DMC-Elcli-i.e erdamsport -IENS -oDS . Einde 1z.oo uurVopr een J-unchpaldrct r,ordt 5;ezorgd, opstelling bekend met J.Rasi
JuventaË toernooi voor seniofeh 6 i '

IIcf veteranent o er nooí :op il erne-r-./í,.ant sda6 bij v.v.Màrathon gaat niet door.

cc40 Dottntoooot

l)l).)1.>q,,jl)2o,.)

IïIST U Dr'rT
,222?q92r.71CCC

- Er af6elopen zonda8 twée prijzeir zijn tlijven liggcn. Een sigarettenkokei
op nummer 293 en eer. voetbal,_kr"ra:rt et sp el op nunner ZXZ, Zíi zÍjn zaterdag bij
Aad de Pagtcr rirn dc kantine. af ie haIen.
- Papendrocht bedankt vrordt vocr cre hulp «tie zij o$s geboden hebben.
- Ons vijfde seniorenteam gede:6r'adeerd. is.
- Dc besfissing is gevallen L:: ce poule van LENS f. Na een beslis singGvre dE tri j d
tussen vredenburch 2 en vrcs 2.wcrd vros d.rn.v. ëen 1-z overwÍnníng kampioen.-
- Er op ons. vel-d een horloge zs gevonden. Dit kl-einooal clat vrrvarsc hi j nriJk een
vrelp toebehoort is terug te'belicnen bij dhr. !'1..v.d.tJi1h, lteppclvrcg ir76.
- De Redalctiongle Gocdkeuring deze vreek naar ons tiènde senioren ieam 6aat.Dit ondanks hun, Cegradalie.
- Franh de vos en Josee Druggcirrl'l op 28 mei a.s..Eaan trouwen. Dit gebeurt on
15.15 urr in het stadhui-s tc i.:.jswijk. Voor personen'die met hèt br;idspàar
feest rvillen gaan viere4, reccllt-e van 20.15 - 22.L\o uur in de riBijhorstrt t .

Zijdeweg !4, ',vassenaar. tr':ank en .Josee bij dezc af'rast van harte gàfericiieèrd,
- Marja en John llahhuis cen do;l:ter hebben glekrc6en, cLaudia is dó naan van . .
/rèzn +À'l

- Er op !, 16'en )O juni geen LEI{Srevue verschijnt. Op /. juli ontvangt.U het ,

'rkrant5s" dan weer wel. Tot 28 jr:ii is er dan ,vakantierr r . d.oo"oa be6innen we
weer met frisse. noed.

e il.lgemene Le denvergaderj ng r.ra ers chi j nri jk op 28 juni worrlt gehoucen. Houdt
eze datun voorlopig vast rrrij. inze secretaris en zijn v-.:uw afgelopen vrijda6 de gehele dag achter de ba}
ben gestaan, samen met de vrour,r van de voorzitter.en nog =oin fijn stel
housiasterin8en al-s Tinus, ii-,I en f e -mitlclags met a66i6tentie van Ton en peter
Se*roct vrordt. door 

,tvpnrcnts
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dag in an€st g€l-aten. Gelukkig, lionden wij het eerete klasseschap behouden en
dat is, ddcht ih, toch trel eetl beLengrijk feit,, of je het nu uÍl prestatief
of rekreatief oogpunt bcki jkt.
++ Ons tiende elftal heeft helaas in de beslis singsrve dstri j d tegen Ài)O het
onderEpit gedolven. riDO kon cyeli ïoor tijd de stand op J-] brengen, zodat ver-
len6in8 in dc moordende hit+.c noodzakelijk bIeek. Uiteindelijk wist t:,DO i-n r]e
tvreede verlen6inr3 de stancl op 5-3 in haar voorcleel te brengen zodat ons 1Oe
dat vol overgave en ir.et 1OO% i:."zet heeft gevochten, volBehd seizoen een klasse
lager za\ noeten gaan spelcn. ,T:mner jongens, aan jullie heeft het niet 6ele6;en
De inzet vras steeds optimaatr .i! víat nog véèl belangrijker was, de stenrning b3-eef
steeds 6oed.
++ Kon ik dat ook maar'van het vijfde zeggen. Tcgcn kampioen Oranjeplein had
zondag bc6t Bcr?onncn kunnen vici.den aL6 er naar wat neer inzet vras getveest.
Zclfs zag, ik ecn speler uit iret '-cId Lopen omdat de wedstrijd niet naar zi-jn zin
verliep, zijn 1O over6ebleven mcrlesl:e1ers licnd.en het toen verder opknappen.
Fijne bcurt!!M!
++ IIet bestuur schijnt aI een f lrnk eincl ol vreg te zijn bij cle sàmenstelling
v:ri'ile neiuvre konciseies, Zo !,e't ik 13ehoord, dat vrij een beregoeie SEKO zgudgn
kri-jgcn, die alle aandacht zEr.l ila:rn besteden aan het yrel en vree van aLle
el-ftallen. Het zat rïeI eer. tijd worden ook. LENS heeft Joop van lïàssEffie-b1' f;:

te -fang aIleen latcn nod.Cer"n, t,"- lcan nij vo6ïfre11en, dat hij aI clat g.ekànker
zat :is en dat Ëij hct moede hi:oii er blj neerlegt. Ik neem Eijn petjc àf voor'
de trijze, lvaarop hij el-lle ri,eok naar vleer c1e zaak draaientle heeft gehouden

+

++ Het zit er r{ecr op, clie .1"ange lconpet:.ti-e 1975/?6. De s;:anning is gebrohen.
lïij hebben t eleurst el-l-ingeir noeten accepteren, maar $rij hebben ook Íreugde be-
leef.f aan belaaicte kampio enochalpen. IIet eerste etftal- heeft oné tot de laatste

oncla.nlis alle - ilikvrijls c rnod.ige - afschrijvingen en de vele wegblijversr
++ Toen in januari bekend v,rerd, rlat iíim Anrleriesen onze vereniging zou gaan
verlaten heeft de delektiep;:oe;'spontaan besloten, dat bij zij_n vertrek een af-
scheideliaclo zou lvord.en overhancligd. Xr is zwaar voor Gespaarcl'd.oor de noltallige
selektie en zodoende ryas ei' een fIÍnk bedra6 beschihbaar on de fanil-ie Anderiesen
een géze1lige avond aE.n tc biecletl en aan lïir:r cen mooi 6eschenk. Tevens vreril
bcsloten on llans van der l(1ei j en echtgenotc bij het afscheid te betrekl<en en
hen bJ,j gelc6enheid van zijn vertrek a1s voorzitter iets afs herÍnnering aan
te bió.len nancns de selcktrc. ïlelnu afgelopen zonrlag v?a6 het dan zo. ver. De 

_

voltallige huidige selektie, die claarbij'ooh de oud eorste el-ftal spclers van
weleer en heí bestuur haclden uit1",:nodi6d, heeft er inderdaacl een gezel-J-ige '

avond van pgemaakt. l'Íet een tocpas;eIijÈ.1ied gezongen door vijf eerste elftal
aenvocrders, vrerd het afech:id.ingezct. Iïim vras hierdoor kennelijk ontroerd. en
door het mooie kado, een t uner/verst erker en piclc-up. Het bestuur completeerde
het geheel door aanbiecling van t',lue epeaker-boxen. I{a.ns lree6 een làmpleet stet
woordenboelicn, waarmede hij Cii: tcvrcden blcek te zj-in.'Jat afscheid nenen
doet alti.jd pijn, maer als je -rub op zorn ruanier moet doeí, vlcet je dat je vrerk
vraardei'ing heeft opgelcverd en ttiLt je echt wel zal vrorden gemist. En clat on-
danks de fouten, dj-e er ongettïijfètd zulIqn zijn gemaakt.
++ ïlat is eigcnlijlr prcstatie- cn rekrcat i cvoe tbal-? 1ïíe mij rlit nu eens gocd
duicleli jk kan maken, kari rekcnen op mijn ho ogs tpc'r soonli jke SIl(keneurige goed-
keuring. I,Ícn moet echtcr rveJ. var, 6óerle huize konen om mij ervi'.n te kunnen
overtui6en, dat er in LEi,lS 91-1.4, | 12 of 13t oa naar een paar e]-fta]J-en te noenen
niet naar prcstatic vrordt gestreefd of dat de spelers van l,DI'lS 1 in hun 'eLftal-
niet aan rekreatic doen. Bclceft niet i-edcrc'Gleler, e1k op zijn ei6en niveau
zijn plzier arn zijn sport en streeft hij er daarbij niet vanzelfsprehend naar
om rret zijn raedespelers het hocrste te berei-ken, clat mogelijk is. Ik ben van
rnen:ing, d.at prestatie en rekr-e'rtie best hand in hand kunnen (en moeten) gaan
en dat het ene niet voor het and.crc uit.de r:re6 behoeft te gaan. Maar vrie ben ik?

-4-
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LElls 1o _IADO 10rr.

Itf6elopen zondag moest het 'loe hct opnemcn te6en .IiDo 1o om arsnog het gevaar
v.'.n degradatie te voorkomen, de verliezer zou immers de6raderen. -cndanks 

tle
v ers chrikJreli jk hitte hceft het ioe sportief gevochten iot het erbij neervíer.llet o orspronlce 1Í j ke ADo 10 ',ïis vervangen cloor het complete A1 elfta.L van die
Haagse klub. Dit rvas sporticf g,'ozien ecn handelin6 vao ;rDo die vrij niet ver-
vracht had.den. Desondanks 

'raren 
cle LENSers niet van pJ.an bij de pakken neer tegaan zittcn. vanaf de eerste ni.nu.ut vochten ze roet tomeroró inr-"t. lïat ze aantechniek tckort kwamen werd ruii:schoots goed gemaakt rloor zlvoegen en hari! werken

en dat viel echt niet mee in riic hitte. Gere.=r} Bloks en -n.rnold. Broul,rer werhtenaIs gckken respecticverijk het front en het midc.envel_d. .trchterin werd. aIIes opEpcrtieve wijze prat 6crnaakt. ;.a:rvoerder Ruucl peetcrs had 6eko2en voor een
sublíeme tactieh. Toch rverd het gevreld en liunne van ADo Iangz,:am rnerkb+ar. Door
een hlein rlisverstand lrlïam liDO mct 1-O voor, niet lang claaria echter kreegI'larcel, alias ruojo Buitenzorgtr een pas6 die hij op nà6nifi.eke rvijze in eendoelpunt verzilv'erde, Maar r'.DO ll,,ran teru6. iteepÀr liul aio op eei schoonheÍtlsfoutje hier en daar cen goeic lve'strijd keepte, moest aI zijn kunnen gebruiken
om een hard schot uit de linker hoch te stompen. Ed van Deeien zorgde kort voorrust voor 2-1 . Opgeto5en gingen ze n?-- dc thee. In de 2e hel-ft gingcn EE er
weer hard teseaan. Dchter hrvam ..!c t, I op 2-2. Hoewel- cle uitputlin6 nabij en
ondànks cl-e 6oed-e zorgen van ti:rr.iner Mr. Euy;ere en ons arrer Erans Èr-umanÀ, dieonvernoeibaar niet englers water kwan aandragen, bleven ze gaan. In cle achterhoedebleef allcs dicht, voor Ïuerkte non a1s nooit tevoren. Dit resulteercle in eenderde goal voor LENS riet nog m.l.ar een kwartier te gaan. l,lede gesterkt door deaanvrezige ï,ENSsupporters probeèT(:eh de de minieme voorspron€; ie behouclen. DÍt
mocht echter niet zo zijn. Iïog geen t,ee uinuten voor het vàrr-ossende eindsig;
naal- scoorde ADo de Bel-ijknaker. llen vrsënd doelpunt d.at door de overÍgens góed
leidende scheidsrechter Fabz'iek ;;oedgeheurd werd, want nadrt cle bar vànuit àehoeÏ voor het goar gebracht *o","r"rà eerst Lrnoíd lrouwer k.o. gestagen, kreeg
heoper Bil-l- een dur,, en Írerd. c1e llnr erin 6ekopt. onda,nks lrotest ierd het punt
toch toegekend. Zo kr,vam het du6 tct een verlengin5; r'raa.rin LENS 10 niet arreen
ADC moest bevechten maar ook de warmte en uitputtíng die blijkbaar bÍj huniets meer parten speelden dan hij i!Do. En zo verloràn we op lunten toch no6 met
5-3. roch klra.m LENS ars urinnr,,rr v:,n het vefd. Niemand haci hcl gevoel dit duelverloren te hebbenr in tegeir.i.eer, o:a tegen een elftar a1s A1 vàn hDO ,et 5-j teverLiezen wa6 geen schanCe. l,Ja.nt had ÀDO a1s zij sportief 6eweest was, het
cchte tienrie gestuurd, dan hacl-leLr zij net versÍikkarijire ci5fers klop gekre6en
I,XNS 10 ging aan de pilo na afl(,op on toch no6 even na te praten over het
vrel- en wee van die mídrt-ag. Onda.nks de degràdatie zullen alle LENsjÈtienèrsrr net
ondergetekende cens zijn dat on.la.nks dc vele teoensr,agen vr.n dit scizoen, ertoch bevrezen is dat r1e goede oliarcrringe verhoudingen à, de fijne' sfeer ervoor
Sezorgd hebben dat het elftal- niet verbroklíeld.e. Dus gaan ,re àr na cr-e vakantie
rveer rnet frisse noed tegcnaan om te bewijzcn dat het tiende zelcer geen 2 x Jominuten zou moeten spefen, maar Ge 2x drie kv.,artÍer jlïr-ïlr._lr;.

i
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fSSt$ v,J,r HET Jur[roiiïllirnoïiir SJil*
S$$ÍS,i;,r,:;,r;JJJJJJJJJJJJ JJiJJJ$;$J$

JJJJ.] J.]JJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJ JJJJJ.]J.]JJJJJ

9!-U9IP9!.Tqq44oqipro6ranma voor iuniolen. pupill_en

Zaterdag 15 mei.

1O.J0 uur L,ENS 4 zró liranenbu"Gt oerno oi
1J.JO ut:r LEII§ 9 en'10 zie .,,EllS toernooi,
1J. lO uur LENS 1 1 ,",ie WP to ernooi
9.OO uur Pu1:i11en J zie Cr>leritaS toernooi ,
$.O0 uur Pupil-1cn 4 en 5 zie i.,ijlls toernooi
!.0O uur Helpen I zie Vlj! toernooi

Spelers l,EI\rS J en I zie LEN§ l+ (ll.Guit-1).v,Rijn-R.Zetz)
Zonclo6 16 nei.
1 'l .00 uur LENS 2 zic iiIC toernooi
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ÀF,SCITRIJVEN:
opzichtc van
teeren. Vri da avond tu66en 18. Or; en 'ló. rU uur.
-Ít-klassers -
B-. en C =kl-ass
Pupill-en en vr

dhr, R.Decker .tel" 55.9

Za.t crda 15 mei

Krancburn toernooi voor LENS ,lt r'.ianvan6 1O. JO uur.

1íefst in uiterote nood,zaak, ooh lli j h
de verenigingen, w. lrvan rvij errn i:itno

ers - dhr. 1ï.Koriiï-'nhoven tel. 29.19.91
elpon - Chr. L.KoninS tel-. 39.1?.4?

ebben onze ver;olichtingen ten
di6in6 ontvingcn én accep- -

Vanr,:,regc het behaalde kampiocnSchap ve-n Cit eIfta1, is het een ve 1 gevraagde
gast'o1 to.;rnooien. ii,iétcn zi.j r.:gelopen deeh nog d.e 2e prijs te behaLen. -

A.s. zatérdag kan dat bcslist',Jc 'le zijn. Hopenlijl', is het dan niet zo urarrn.
LENS 4 speelt ! ueclstrijrler- va.r^ 2 x 10 ninutËrr en-uióI om: 10.55 uur Flamingore
12.75 uw Schevcningen -. 13,25 uur 1(r.-.nenburg - f4.40 uur Senper .l.lt:irus -
1J. J0 uu: Spoorrvi jk.
LENS 4Ih.Prins-H.r?uyter-J.HoI-:Ínla-H.Lustenhouver-li.v.d.I:euien-A.Roesinll-
r1. dc Groot -J. v. d. tiJel-Iï. v. d.Iíi j c -ií. v. d,Ileys-R: Guit-P..r.Ri j n-R. Zct z
Íeitler B.Oose.Saraenkomst 9.}C uur IENS terfein.
LEl{§ toè'rnooi voor LEil§ 9 en 1O iranvans 1J.10 uur.
A.s. zaterda6middag gaan ónze ia.agste.,8.;èl,ftaltcn de LEilStoerhooien afsluiten.
De ]aàtste rlbelierslL rvorrlen ingezet ,en \iij hopcn, dat onze B-klaosers in Ce
prijzen zul1en vallen. Uit5;cnorli;d vcor cleze rniclclag zijn de E- ,elftaIIen van
DieHaghe'VuP.'sEVebDuno.Prc3ramnaLElISe1fta1]-en:
1J.JQ uur Die Ëaghe - 14.20 urir Duno - 15.75 uur VVP - 16.50 uur SEV

J ,,,
IENS:9 F-.VerbarenCse-J.Prin6:J.v.ttijzeir-Th.Hcogeveen-T.v.d.Tol-R.ÀIblas-lI. 

.

Zonhevel-rl-S . Teunisscil-r1.. Rcvers -ï.l,ukass en-J. Eranken-H.I'Iopp enbrouvrer s-I3. Bog:..ard
ï,eiàer dlir. J.v.cl.ToI '§amekomst 11.Ot riur LENS tcrrein
IENS.lO J,.VogeJ- - J . Buis-J .I(ok-I{ " Iilt j berg-I(. Sanders -R. Rover}rani:-R. Raaphorst -
E. v. d. Linde-R. Dri essen,-',ï. Kliinen-G. Ce Kok-R'. Bergenhenegoul,ren-K.Franken
Leider.!r.de l(leijn §amenkoritst 1J.00- uur LEI'IS terrein.

!
VVP toèrhooi voor LENS 11 j.-nvaníI 13.]0 uur
LENS 11 is op rleze zaterc',r5 uitgenodigcl door VVP. olr daar een interessant toei-
nooi bij te; uronen. LENS speeL; alle rvetstrijilcn op vcld 1, aLhoerycl dit weinig
te .betekenen heeft, *rant gres. rlul-l-cit jul-Lic ook .daar maar sporeAisch viirrlcn. !'le1
degelijke tegenotanders, rïat uit het programrna zal blijiren. i)er poule zijn :

2 prijzen beschikbaar en ied,ere deelnemer,ontvangt een persocnlíjke herinncring
Prograrrrnra- LDI']S : 1f .lC uur \rVP .. 14.45 uur l,ïasGenaar - 16.00 uur SSS (I{laasvraal)
17.15 ur DFC ( Dordrccht )
LINS X1 a1è bckend....Leider.!.v.d.Stecn Si:.menkomst 12.15 uur LEIIS terrein.
Celeritas toernooi voor Pupi].len J AanvanA 9.OO uur.
De 1:upi1len van. Frlrns Disseldor,,r treldren zaterdagnorgen naar dc Leyrveg en ont-
noeten daar hun leefti j dsgenot Én oni 9.50 uur Celeritas - '1O.40 uur qui-ck -
'11.J0 uur Í$BII - 12.4! uur Velo ?rijsuitrei'ing 1J.15 uur
LEl,lS pupillen J .lI.Diemel-E.D j o j ooctomo-M. SchoSbè-M. Bc,n-I4. d.e .iJint er-lvl. v. d. Boo/
6aard-A.Maas-E.v.Zij1-\ï.v.Mc1rcn-À.Franken-J.v.'riassem-M,v.d.iïal-l-en-B.Driessen
Leider T.de Kok SamcnlconEt ö.3i uur LEIrI§ terrein.
LENS toernooi- rvoor pupil-Ien 4. en 5 Aanvann 9. OO uur.
Onze laagste pupillen elftallcn zijn op deze laaËste LEI.iS toe:"nooida6 de gast-
heer van Te liierve, DiiiO, VCS cll Glrra. A]- deze ef ftallen gaan stri jdcn on de
vcreniginsprijs of om de 1c en 2e prijs in eJ.ke afdelin. Geen beker getronnen? .Niets a:-rn do hanti, vrant vrinnaar cf niet een persoonlijke herinnering is vopr eJ-ke
deelnerner beschikbaar. Programn:a LIiNS: 9.OC uur Te lïerve - 9.4O uur VCS -
10.4O uur DlïO - 11.4O uur Gona
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LEI,IS pupillen 4 R
R-Soebarta-i?. Verb
Leider J . v. Gast eI
LEi'lS pu

. Mat t ens-4. v , Gcrp-I,1. Korving-IÍ. Poot -R. B1í eke n<laal--R. Korving-
non-E..Iiss: n'uer1.;-J. h'oIf f -E. v. Sant en-H. v. Re eurvi jk-p.iïind-D. laye

§amcnkomst 8.,30 uur LEiiS terrein.
ilIen I fl. v. V . en-ii, r'.I1itt crsvrijk-R. iiannee -À. Kotcs-R. v. C.iierve-E.Jager-.

L. v.Scheltinga-t{. Biircksen-E. Hàf f ncr-t'1. v.HoudtR. v. d. Zi j C-en-R.lluisrnan-I' . v. i1.'.J,:rg-
Lcider C.Schenkels Samokcr,;ist Íi.J0 uur LEI{S terrein.
WP toernooi voor we1ien i -hanv^.nq !.00 uur.
ïy'e1pen '1 is zatcr.la0norgen tr:5rsL bij VVP en on.ler 1eiding vin Ton rs-Graven,/
dijk zurlen zij zelier nnet een ..:rijs naar huís komen. zo nj-et? ecn persoonlijke
herínnering aan dit tocrnooi Etaat ïeecls va.st. Onze ryrlpen spelen om:
p.00 uur VV? - 1O.C0 uur OSC -'i 1.0'l uur VIJC - 12.00 uur Gona

LEI,IS rvelpen 1 I,1.Saarloos-l?i.Zaall.\cr 3-E.ïiarnenhoven-M. Lentze-ts. Hulsker-E. Roos-
J.',ïasseÍman-P. Gerun6an-A. Kuiper-À. Tjin/Às j c e-E. J.mnàr1aan-l,Í. v. VeLzen.
LeiCer Ton ts-Grave,nciijk Sa'r.e'l;omst B.1i uur LENS terrein.
ZCllDi'G I 6 nei.
IIBC toernooÍ voor LErTS 2 tr.n Hecrïstede Aanve.ng 11 .0O uur.
LENS 2 trekt a.s. zondag onCerlr:i-ding van .lc heer Íipperloo naar Ileenstede om
tlaar d.eeL te nemen aan het ;iaerlijks teru6kerende Kemphaan toernooi. De rvÍnnaar
va.n dj-t. toernooi komt voor 1 jaar in het bezit van een kostbaar zilveren Keup-
haan. LENS 1Íon cleze prijs in 1972. In verbanC met de veLe blauvr-r,rit klubkfeuren
op "clit toernooi, vrorCt dc hecr ,';.1:perloo verzocht zaterd,agmiddag reserveshirts +
lrlubvlag o1: te ha.Ien. Deerncnerc zijn in poule À: NFC ( /rrast el_veen ) , quick Steps
(dën Haag), Docos (lei.'-en) cn I(IC(Vàlzen) en in poule B: Leonidas (Rotteraan,-
Roerl-i,iit (rlnrsterdam), L,ENS en E)C. De rvedstrijd.en duren 2 x 1O minuten en ei
wordt een hele kompeiltLe 6especiC. Pro6ranna voor LlIllS: 11.55 uur Rood l{it-
12.4J uu.r HïC - 13.5"s uur Lecnirirs - 14.25 Roor) iíit - 15.15 uur IIBC - 16.05 uur
LeoniCas - 16.45 uur tr'inal-es o:-. C.e '1e t/m 4e prijs.
LEIIS 2 G. llohs-J . v . Gast el-R.Ilo fnan-J. Lausber6-R. v. Luxernbur,3-Íi. Muld er-C. S chenkels
O . Bors t -J . Àp?er1oo -i\ . v. VeJ-zen-l.;iop-L.1(oning-P. Perreyn-E . Lanilnan-J . AIt ena
Lcider dhr. hpperloo Sameki:rst 10.0O uur I,ENS terrein.
Gaa-rne ouJers rnct vervocr. ",:raar iigt het HBC sportparli? U rijcit via rotonde
Leidschcídrm richtin6 jlmst.erdan. u vol6t dan de afslag richting llaarlem. Direkt
bij binnenlcoÍnst in Hecmstede 1i;t aan Uvr rechterhand. het sportpark van HBC.

21 neí COCKTAïLfOXPI{OOI voor nulillcn. vrelnen en nini-rvelpen AanvanA'12.0O uur
Dit jaar organisecrt de PU.IDKO rïeer een cocktailtoernooi, d.at wi1 zeggen
dat rvc aIlc pupilIen, wolp:n cn nini-wc)-pen door ellcaar mengen en clae.ruit B
e1ftallen samenstelfen. Dezc eIft.,-.11en hebben we genoeud: i'rjax, Fcijenoorrl,
Eeal Itlarlrid, Barcelona, Bayern liïnchen, Liverpool, l:,nrlerlech+- en r..C,l{il-an.
De opstellini;en worrlen volgendt: vreeh bekend gerrraaht. IIot is de bedoeling dat
iedcrcen oplicnt, Cus bij vcrhi:: r..ring verplicht afschriiven c.s. vrijda6 bij
Ï:ÏoníG ti:- lg. 17.47 tissen ':ó. JC e; ïEo 

"ur- 
Ti j ilcns de pauzc za:- er een

vredstrijrl vrordcn gespeeld tussen Ce vaclers van de pupillen en welpen evcntueel
aangevulC met l-eidcrs: rrDe beste stuurlui a.an waltr - F.C.I(apitein. Zijn er vadcrÀ
die mee vril-Icn spelcn, dan gaar.nc ecn berichtje. À.s. zaterdag 15 nei kunt U
zich opgeven bij i,cter Ferrc'ijn en Àad de Pagter op het LEiIS vel-d of. teI.
66.11.14, Er zijn al- enige vaclers clie zeer pcsitief gereageercl hebben. De Puweko
hoopt dat iedercen aanwezi.6 zaI zijn, .en det ool( vele ouders op deze rrzonitdag
present zi jn.
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DE LENSREVI]E

weekblad van de voetbalvereniAina Leni eà Snel,

BHPHPHPHPHPIIPHPHPHPH- IN DE ZIEIIENSOEG

5O JrlÀR LENSrevue (deeL r).

Ëfl 
?ÍIPHPHPHPHPHPHPHPHPIIPHPHPITPHPEPEPEPHPHPEPEPHPH í

i;
Met alle gewel-d. ruilde de heer Iï.zoet sr. het 10 jarig bestaan van Bethlehemter plaatse aIs patiënt neeviercn. Hij is op zijn ,runk", bediend. A1s ;;;--voret trof ik hem te bed., b-l-i; roet het bezoek dat hij als géste van LENS zeerrrraardeerde. rn tegenéte11ing uet zijn vorig verblijf vreet_ ien nu wat hem
mankeert en rnag hij derha..-ve op de juiste iherapie rekenen. -Èlévroriw Zoet.kwam-Eet een blij gezicht haar man hezoeken en verraste hen rnet ilé .zo juist ont-
vangen tijdi.ns lat hun zoon iiar-e ,as 8eslaagd voor het c-trainersàiprona.
Op verzoek vàn dé zieke: hartelijke groeten aan all-e IENSers.

P.Jufferuans.

rnderdaad de L,ENSrevue best4at in juli Jo jaar. Een feestel_ijke gebeurtlnis
$'aar rrre toch weI enige aandacht. s.an nogen bested.en. Enkeile siukjós uit de .verschijning vzin rron6 krantjeir. en rnogelijk een interview met een van onzeeerste redacteuren Etaan er de konende vreken op het prograxr a. De eerste tENs,
revue verscheen in 1921 LENS r{as toen- nog een R.K.vereniging. vand.aar ook
lat_onzc toennalige geestelij} ariviseur, J.v.d..Bergh, neI oleningswoord. schreefin dit j ubileumnuÍnmer.. De tweede r.rredakteur, biijkt iemand te zijn, die nog
steeds voor ons krantje 6chriji'- (o.a. rn tte Ziekenboee) n.1..ahi. p.Juffeinans
Hij schreef naar aanleÍd,ing ri:r-.'het ] jarig bestaan van leNs het volgende.
'TLENS JUICHT'i .,ta ; - :

Het is reeds tlrie,iaren geleden, dat eenige l<l-oeke raeirsËhen de han'den in
erlcaar oloc8en om een werk tot 6tond te brengen, dat ieder! hoogachting ver-client. IIet was in den tijd, dat de Nederl-andoche Geestetijkheid met zoóvee]
lcracht er op aand.rong toch vooral. niet de neutrare vereenigin6rn te steunen ofer zelf lid van te rvorden. ooh .:ot de voetballers rïa6 aat woora geeproken.
En zii, de oprichters, hébben i:e ; zeer goed begrepen en stichtt"i ""n" vereeni--gingr dio Lenig en snel gedoopt rverd. rn die drie jaren van bestaan heeft zijhaar iiaam eer'aangedaari. si;:I, zerfs zéér sner, b1àek zij te zijn: bestond zij
eerst, uit zes ledep, thans kan z:j bogen op vier.forsche elftalien. lÀte hebben- ;

zelfs cen tijd gekend, dat ool: ecn vijfde ei-fta1 i, het leijt geblaze'kon
,,rÍorden. Dat bleek haar toch te.machtlg. te zijn gerveest, want ais reactie op
dien gerveltligcn groei, blcek zij op hei. eind van het vorig se.jzoen aan b1oÉd-
arrnoede te lijden iu vrij bedenkeLijke graad. Er weid genopperd, er werd ge-
klaagd, maai eene vereenigin5' ir:* nenschen die vrat voor eltàr,r ón voor d.e
gerneenschap over hebben, g+at niet zoo genakkelijk ten grondel thans schittert.zij vreer boven vele andere \è?eeni.gingen uiti èn veel wijst erop, dat zij ,;.mettertiid aan den sPits zal gaan ían een lalri-jke schare soort6ànoten. LEI'ls
bloek'ook lenig te zijn, wànt na;rst het voetbalspel worden schoone kunsten
beoefendl zang, toneel en rnuzicc. Ook op àe atheletiek verdeu.vras LEIÍS verte-
genvroordigd; zij het dan ook tloor Ireinig afgevaardigden. En dat hier 6ucce6
geoogst vrerd bevlijst ons de lauwerenkast, die reeds te weinig ruimte biedt,
on naast de vo etbaltrophe een d.ie cer atheletiek te plaatsen. Lenis en snel
mag dus'rve1 juichen en het Bciiiuur juicht mee, oEdat het rekeneir kan op zijn
leden en omdat het de goede 1jeest kent, die in ons kanp heerscht. LENshurkje
vaar rustig voort: de zee ie vl:k, de vríad is gunstig en de stuurman' behoeàt
U rvel tegen de gevaarli.jke i0ippen, ïïe hebben het stukje van de toen no6 .' ,

jonge hecr Juffernans rvel enigzins ingekort, maar vrel in cte. oude speltin6gelaten'_ 
wordt vervolgd.' 

-

. AVERECIITS.
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.o_c-ht ends ... ..-.. .: Tiàus- Marja- .Pru1a- Rini - - 
'

rs niCdags : An v. Santen- An B ergenhenegouwen-

Afbetlen Simön Sandifori tui. 5?"58,85
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J1f"IC- )Ian Èlichel-s

POL PRAAT I4ET IiJII,'T ANDERTESEN

Gezelli6heid kent geen tijC bij iïj.n en Riek Andriesen. POL heeft op tlie avond
en een stuk van de nacht in Ca-''elle a/d IJssel naulelijks kans 6ekregen een
pen vast ie houden. N.ou ja, iiei i-oeffde ook geen boek tè worden. DuiCclijk Ís
vreL dat Vrlim Anderiesen no6 niet echt afscheid heeft genomen van LEllS. llisschien
zal hij dat ook we1 nooit ddèn. 'tïant a1s je vijf jaar met hart en ziel bij
zorn klub hebt gevrerlit, dan wordt. het ook een beetje rr jourv liluppierr ofu hèt'
maar met de woorden van YJim ltn<.eriesen te zeggen.

IIET KOTT ETGENLIJK NIET L}.NGEN

FOL: Vijf jaàr trainer zijn bij rLezel-fde klub is Iang. I.leestal houden trainers
en klubs het rLiet zo lang,met elltaar uit. Je hebt altijcl geze6d riat drie jaar
het narimum wàs. Virrdt je, Cat jè nu te lang bent gebleven?

liJlM: Langer hacl.het zeker niet Cekund. Je moct er aLs trainer voor waken dat
het jouw kluppie vrordt, dat je 'oed,ri j f sblind rvordt. Je leert de jongens té
goed kenr.len. Dan kunnen andBre zahen, die niets met het t:'cetballen te rnaken
hebben, een rà1 gaan Eeespelen, Dan loop je het risico dat je gaat narchan-,
deren. Dat is altijd nijn angsl Berrees.t afs ik tc lang bij een klub zou blijven
Vandaar die uitspraah over'ma;-imaal drie jaar. f,chteraf bezien, had ik nis-
schien-toöh vorig jaar al- weg n'lor5+jdn gaan. !,liet voor nezelf, hoor, maar voor..
de, vereniging.
POL: He t.-.af s cheids f eest dat de spelers je hebben aangeboden, toont vrel aan dqt
er- tussen spelers en trainer ecí hochte band kan groeién. Vormt zorn ba4d
eigenlijk :geen gevaar voor dc gczagop.ositiS,,t"n Un trainer?
ÏïïM: I,tijn gézagspositie i6 nooÍt in het gediàg gerveest. De spelers hebben mij
in het al-gemeen urel als leitler l;eac i ept,eercl. Er was tÍidens het vrerk ('- trai-
nin6 en rvedstrijden POL) voldocncle afsLand. Er was een goed onderling begrip.
en vooraL een goetl vertrouweir, vrederzijds. llee, dat gezag rvas nooit een punt.
ïk kan rac wel- voorstellen dat nen buiten de spclersgroep misschien een andere
iàdruk -had. door de inanier lraarop iÈ rnet de jongens omgin6. I4aar je moet het ,

onderscheid goed zien tussen Iti.J-jdens het lïerkrr en .rrna het.trerkrr. Overigens heb
ik er attijd voor gs vraaht irivö tèvee1 met de jongens on te 6aan. Om dÍe
reden kvramen ze bij mij ook .looit over de v1oer.

POLI Toch.het 5e éénraat een uitzondering op die stelregel gemaakt.

tïIM3 (Brèetl grijnzend). Dat was r:a de verloren be slissinEsvre dst ri j d om pïono-
tie naar de tweede klasEé tegcr: Texas. Daar uaren-vre met z'n a1len goed kapot
van. tile zijn toen nog wel ntet hel' team naair de óhinees ge6aan. À1Ieen de pils
smaa-kt e. Toen ih rlie avond thuisllwam zaten er trvee diepbedrocfde en aI aardig
geschuffelc',e '!ïimoen bij mij op het poitiek. Een fles cognac stond ziclig
tussen hen in. Nou, ik heb lxiu r(ecÈman en iïin Hansen toen naar naar binnenge-
haald. IIct zrn driéön hebbcir r,rc lie flps cognac lccg6cdronl:rn om te proberen
ons verdriet weg.te spoelen..Ik 'rond dat ik toen die uitzondering op de regel
we1 moest maken. Zij hadden er 'oehoefte aan en ik ook.

POL: Er zijn tatuurlijk al-tijd lrcl mensen in d.e vereni6in6, die kritiek hebben
op het beleid. van de trainer. Scmrigen vonden je een ribehoudenderr trai-ner,
anderen vonden teveel een trpr e statietrainerl . Hoe reageer je op zulke opmerkin-
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EEN OFBOUTïTRAïIIER IS EEN GILLER

vJïM: Kritiek vanuit ile vereniging - dus niet vanuit de sperersgröe? - kont
zerden rcchtstrecko bij rló traincr terecht. De praktijk Éectt àang-etoond datik niet behoudend ben. Eet tvreedc en derde erftal zijn vrij jong, uaar bij het
eerste ging dat minder eenvoutlig,Het eerste 

'ras trouweas niet zó'oud. oilr in.het eersto te kunnen kornon moet je 6f net zo goed, óf beter zijn dan c1e speJ-erdie er in staat. Dit soort kriticl( doet ne wcinig. Na.tuurlijk Éen ik uo., 1.""-tatietlainer. Daarboor ben ik nu ecnma.al ingehuurd. Als je geen prestaties
wil, noet je gecn trainer aant:.eldien; alat zou zonde zijn van het geld. Dan
Ivordt het een recreatiekl-ub. À1: je prestaties vi1, heb je een prèst ati etrainer
nodig en ook de jongens díe hoge:cp wiJ-Ien en er vrat voor over hebben on datte bereiken. LENS had zurke jol:,gens. Trcuuren§, elke goeie sportnan rvil hcigerop.Prestatie geeft voldoening. E:n trainer die zichzclf een rropbouwtrainerir noent
vind. ih een gi1Ier.
POL: iiritiek is er ook wel vs.nr:it de seJ.ektiegroep gekomen.
die niet in het eerste terecht zi_in gekomen. Jongeren vaali,
te:;weinig kanscn hebben gekregen. Hoe zie je dat?
ï{rI{: rn feite zijn het de spel.cr.s zerf die uitríaken vrie er in het eerste Èouren
ï,lie goed is, kont in he+ c'erste. Dat heeft niets te rnaken mct de reeftijd. De.
trainer is er on te beoordel-cn o.f een speler goecl genoeg ls. Er zijn heel- rvatjongere spelers 6evreest, di.e hct belang hebben ondcrschat van het be6in van
de trainingopcf iode. Die zijn i.:n net net vakantie en ars ze tcrugkomen ctenken
zë d.at ze binnen twee vlekcn in .;ct eerete l:unnen staan. ze zull-en d.an cerst
de opgelopen achterstand. moeien inlojlen en clan nocten ze nog piobereh d.e nan
die erin staat te vcrdringen. Gewoon een kvrestie van prestatie. Fas uit dejunioren gekomcn opelers <::rd.ers chat t en ook vaah de sprong naar het ee:rste. IIet
verschj-l is cr6'6root. De soeir: sportjongens geven niet ueteen de mocd op,
naar knokken om índerdaad h.)gerrp te komen. De trainer moet kunnen zien dat ze
er wat voor over hebben. 

I

A}il.TEURKLUB NIET VERGELIJKE}I I,ÍET :Ej§ PR0I'KLUB

POL: Ln]{s heeft volgens rcij retlelijk veei geld over voor training cn bcgeleiding
van de selekties. llas het genccg? Àls gelcl geen rol spe'elde, waÈ had zorn kJ-ub
aIs LDI{S dan meer moeten doen of klnnen doen?

i?rl'Í: Ars gerd geen ro1 speelt d.rn dcnk je a} gaulv aan d.c professioner" u"kto".' 
r''

En dat zou juist niet goed zijn. 'Ie moet kijken naar tle nicldelen van de vereni--.
ging. Bij LENS vras het a1 nct a.i goed voor elkaar. E1_k jaar is er weer vrat ver
beterd. Zo is de medische verzcr:ring óptinaai_. IIet etentje op alonderd.a.6avond 

,is ook ideaa-l. Het cnige dat on-tb:.eekt Ís ecn hulptrainer, xraar dat is voor
een amateurklub ook moeilijl< h::cl-baar. Mét. zo'n nan erbij zou je in ile gelegen
heid zijn de trainin6 meer incL:-viCueel .te richten. Maar ja, tlan ga je aÍ
aardíg naar het professionel-e t:c. Ih .was al blij dat Cees van d.er Beek clc
keeperstraining deed. Dat betcli:nde aI een verruiming van nijn mogelJ-jhhedèn
veel intensiever trainen hacl trou'r:eris toch rtaur,rclijks gekund: lire hebber,r het
afgelopen seizoen 1OJ trainingien 6emaakt J . :
POL: IIoc is jc ervaring rnet.rlc r^erde trainíngsavond.?
IVIM: Die derde avond. raaakte he; voor de rnecste spclers no6è1ijk, tenminste
trveemaaL pel' vreck te traÍnen. Vooral voor de jongeno die sturlereln was die
keu z e-mo geli jkheid een verbcteri-rg. 0veri6ene is die derri,e avond er niet con-
otant 5ewcest. In het-begin va.» !.e trainingsperiode hebben we zelfe vier avonden
getraínd. Dae.rna vielcn vre ter..lg cp drie en op het eind van de kompctitie op "

twee. lle hebben veertig trainingsr:,/eken gehad, dus de meestc s1>elers hebben B0
trainingen gchad.

VOETBÀLLEIIS ZIJN /iLTIJD EN OvI:r-.rJ HETZELFDE

POL: Elke kl-rrb heeft rvel typische karakt crtrek[es. Heb je die bij LB{S ook
ont dekt?

t?II"Í: Moeilijke vraag hoor. Ih bci: in.vijf jaar ook een beetje insicler gËworderi
en dan vallen die typische trekjcs niet c.eer. zo op. Het viel nij in het bégin

Vooral van spel ers
die vonden dat ze
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rrel op dat LEj,ls een goed georaànis e ercle en 6eleide verenig:in6 was. Met frisse
ideeën; men stond. ook open voor surqgesties. Kortom een veienlging dic met de
tijd was xíee8egaah. l,n},lS heeft c:1 tíjd cle sta.p gezet naar he.t xíeer doel-bevruste
prc o tat ievoetbal. líat de 6DC1:is betreft zie ik !ïeinig verschir tussen d.e.
spelers in d.e' verschillende k1ubs. sportLieden: zijn overar en altijd hetzelfde
IIet is me verder opgeve.Llen dat de vèreni5in6 de iartste trvee jaar. - toen de
sulcsessen wat minder wcrd.en i rlict meer zo achter het eerste elfta.I.stond.. En
dat twiíijI het elftal- die st(:un juist.-zo herd nodig had. Iqen verBeet genakke-
lijk dat juiet dc prestaties vr:1 het e,erste el_ftaI er mede toe hebbcir Éilge-
dra§en dat er nu een prachtige i,i:homodatie i.s. De vereniging onr'i.erschat haar
mogelijkheden. a1s stirnul-ator rit'r het eerste elfta-1.
POL: Wat vraren je fíjnste erv-i,.r:rr6en bij LEIIS?

ï,/IM: Dat waren d.e beide pronot'.es. Niet aLl-een omdat het .rl, ."rrrorf'*ijn. vrerk
was on dat te behal-en, maar ook oadat het Eijn vras voor de speJ_ers en voor de
vereniging a1s goheel.

POL: En t eleurst ellingen?
ïlrl'l: Ja,. dÍe riaren er ook. vocrri clit seizoen. Het trvelde had karnpioen kunncn
';rorden en moeten worden. IIet ct-rste vras ook een t el_eur6t el_Iing. D:t had best met
tle eersie vijf kunnen àecdraaie;., De kuraliteít vras er. , :

POL: Hoe was je rclatie net he- bestunr?
lïII,Í: Die is steecls goed geweust, vocral met Hens va.n der l(Iei j. !,re hebben vael
met elkaor afgcpraat, ook over v er enigingsproblemen (RÍek: "Je hae voorzitter
moeten Itordenri). Toch had l:ct ko llakt op sonraigc monentcn nog intensiever ge-
rveest moàten zijn. 0p zich vra.o irct natuurlijk we1 pretti6 aa! tret bestuur uij
het vol-Le vertrouuen 6af. I': heb naar eqnrrsal echt een conflict geha<!.. :Daarna
zijn rïe al-lcbei nreer fris ult de strijd gekomen, Uiteindelijk had.Jen we sanen
hctzel"fdc doel voor ogen.

PCL: Na- vijf jarr een e.ndeïe k.!.,rb. IIoe eta je claar tegenover?

',ïIM: Daar zie ik niet tegenop. inte6endeel, het is ,roor oor nieury.avontuur
zcrals LEIï§ d.estijds ooÉ ee,: nieulv avontuur vra6i LEIIS had imners in vj-er jaar
vijf.traincrs vers,1et9n, I{et is voor mijzelf verfrissend, maar ook voor L,EN§.

POIr lïin,. jij ma6 het laatstc u'cord hebbcn. . i

rilIM: Graag. fk heb bij LENS ccn fijne tijd gchatl. Als dat niet hct gcvqf V,as, '

dan zou ik dic vijf jaar niet h:bbcn 'volgenaakt . Ih draag LEI{S een goed hart
toe. Ik meen het echt al-s ik hi:r' op deze plaats nogeens de s el- elctiespel- ers ,
het bestuur, Gera.rd van Reene::, í}e verzorger en de vele anderen bedank voor <le
prettige samenwerking. En niet in de laatste plaats dank ik de selektiespelers
voor het onvergetelijke afscheii. .ïK wrjns LDNS alle sukses ií de toekomst. En
dat geldt oolt :voor l.iart in var: l:iarlen. :

Op 18 nei viert Kas Bontjer dic :-;o veel voor onze vereni-ging in vroeger jaren
heeft gedaan, zijn lJe ver jaa.'J:l;,.. I(as en ook nevrouw Bontje van harte 6elulc-
gewenst net deze dag en nog vc..c, vele'.jaren toegelrenst.

P. Juffermans .

NTEUI\JS V.iÀ DE SEKO i l,':;iruu guttttuHHI{HHHHHHHI{IIEHIIHHHHI{ÍTHHTHHEiHHHHHHHHII
r'tIt

tt ProA""r,q,q ?qrLqCB 23 neí 1?'76

LENS 7 naar ODS toerncoi. Sp.ne rl:chst 9.0O uur klubgebouit.
Ligging ODS sportpark Reevre6 0?3-15?63

LEI'IS 6 naar Juventac toernc:i. §r:lenkonst !.JO uur klubgebouw.
Ligging Juventas sportpark, over Le Hoornbru6 traÍn volgen.
À. s. donderdagavond í8. JO uur ieo ne:-).

leïrein Ockenbur6.

il

ri
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OPSTE],LINGEN.
. \ ..

LEI'ls 6 r.de vos-F. straatho f-ir. verheut-E. tsàkkere-R. v..d;.Bemt -J. Groenendi jk-
.r.-widï:.n6-r,v. pngl-ebert-Th. craenmehr-p. v. d. stecn-G. v. d.K1ei j-R. s"ho1;;;:i:;rouwerJ.Jannalt. .. i::.. "'.- , :

-LENS= Z A. Timmer-J. v. d.Kaaap-Il. i-e Brui j n-G. Ír.emperman-À. Rood.ui jn-H..Roodui jn-
J. v. Dijk-F. v. Di j1<-J. Ras-G. iooyonsteyn-c. v. d.Beek-À. v. Luxemburg-A.IloppenÈxouivers
rrï. I(ro1-H..Kempcr-P. Schul_tc.

LEI'{S 11 als behend.

Voor dezei toernooien hoeft U niet aï te schrijven,
beI dan: J.v.rila6,.jem 0?0-68611l vrijdagavond tussen

is .dit toch noodzakeli jk
'18.00 en 1B.Jo uur.

Ik vcrzoek de heren het materiea.l dat nog in htn bezit is, zo spoedig mcigelijkbij de seko in te leveren. I,ia6 iJr _om neer neclewerking verzoeken- dan vori[ ;aàr,toen kreeg ik de. aIlerl-aa.tete 
'rceli nog inlevering. r.v.n. het tijdi6 aanÀcf,at-'

fen van nieuw material'-r verzoeli ik julrie on ned.er.rerking. Tèv'ens berinner ikde aanvoerders aan i1e gevloontc,. om een lijstje net nanen in te leveren hoe hunelftal er vo16ond. jaar uit rlcr zien.
De volgencle spelers moeten in het seizoerL 19?6-19?? gekeurd urorden, voor zo ver
dat in onze adminiotratie bcl'.cnrl is, mocht urv naan niet vporkomen raadpleeg
zelf Uvr ae git imat i e -kaart j e.

Attentie IIH aanvoerders! t ! !! !

À. Benning '

F.v.d.Ber6..
A.Ber6nan
J. Bor+ t
II. Brandénburg
B.v.d.Burg
J . C oJ.pa
G. Duivest ei jn
li. IIei j nen
A. Hoek
S. de Hoo6d mrt 7À.lloppenbroulers cep!
A. C . Jansen d-e:. 7
Ph, de JonG nrt I
H.de Jon6 juhi:
H.Kenper -. jan 7
G.v.d..KJ-cii .: : . oht 7
À.v.tuxenburg . 6ept
l{ij raa&en tle leden er op atten

4. Piemen
ïioltdrs Ruckert
Rinmelsvraan
Roodbol
v.Rijn
v.Rijn
S chiinherr
v. d..ct e en
Tintrefs
Tinnebroek
Tenty
de Vos
Voorduin
Verharendse
Verheul
Pet ers

juli
nrt
riov
jun+
r"ept
j uni
mrt
mri.
j uni
junl

1)?6

76

-X
nó
76

76
?6

?ó
6'
?
75

6

J.
M.
q.
R.
rF

D.

G.0ostrom aus. 1976
apr 77juli 76
J unr- '/b
f ebr 76
J un]. '/b
au8 '/b
juli 76juni /6
aug 7t)
aug 7b
okt 76,
okt ?6'
okt 76
dec ?6
nov'/O
o]rit 16

ö

E.: r.
,L.
J.

?iï -r 
R.

tr'
t .lat in dc IIVB niet 6evoe'öba1-d mag vrorden zonder

geldig 
-1egit 

imat ieb ervi js, gei.it ook voor de KNVB. Dat bij verwondingen dit
fiinanciËIe gcvol8en kan ,hebbgp i.v.n. de verzelcerin8! ! I ! ! !

ac2n22219qD2e.)
VJIST U Dir.T

t)2qD214.>112qC'
n12nDne2.)tiennncqr?eozrnne 22o Doe q cc.?ceeo ol 

"2ib 
2rr,c,ic

ooaotötDoo
or+t,

ooóöt
D,11+Ooooóo
22 ???

+
- IÍet vet eranent o ernooi tveér vror de deur àtaaí, 1ct U op de LENSrevue -van
volgende wcclc.
- E1' nog steeds leden zijn, dic c:.e-nken, det..Texas/DfIB op Ce Buurtvre6 speelt.
- LENS '1 vanavond. (rlonderrtag a/v) de finaldwedstrijd speelt van-hei Texae,/DHB
toernooi. De opponent is dan IIBS '1 . Dc inzet is'een fraaie belierr' welke -naarvrij hebben vernomen- 2x zo 6r,.ot noet zijn a1-e de Europacup
- Iiet bijna J1 mei isr Dit is rle sluitingsdatfutr van de amateurtransfertijd. En
vIe hcbbcn slechts 6én gcrucht gchoord. Enc !ï.Lauvrerens zou zich bïj LENS hebben-
gemeld. hlthans volgcns dt' Haagr,che-Courant.
- i.rad Bo6isch zelf ónderhand e:n trveteraanrr is gevroiden. : .

- Deze vre elc tle story begint o\'.r rrl0 jaa3tt LDNSrevue.



- p1f elq9t etr-ende volgende weeh niet kan verschijíen Ín tieze rubriek. l,iaar_schijnlijk zal f.e rrinva1Jellr enige. ironzinn aan U med.edelen,
- Het tweede vefd en de t rainin5;sstrook zÍjn ingezaaid. i.ïirt u a.u.b. nietover de velden 1open. Daar ar:cers aI het wàrk. vàn dhr. Appeldocrn ,oà.ïi.tuis gevreest. '

- U gegrobt vrbrdt door

ZO l,ïliÀR UAT LOSSE OPMERKINGBIi
+ ++++++++++ + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ +

JJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJ
VÀN IIET JUNIORE1IINONT

JJJJJJJJJJJJJJJÍJJJJJJJJJ
To ernooiproArann.a

AVERECIITS.

+++++++++++++++++"+++++++++++++++++++++++++++++
+
r
+

++ i'fat een heerl-i jrr rustig vreci';ei.nd.. Zond.er d e 6racr.at ie zorgen en zo. zoíd.ag rek-ker in mijn tuintje genoten van ,.re zon. vijf uir achter, eirraar lezeten. IIet ooefenpro6rarnna vrn het eerste begint op 4 Àugustus. Het zal *"1*tijà-;;r;;;. -
++ I(onkoramertijd noercn ze dat, I'Iaar ei is toch no6 vrel wat te vericllen hoàr.-,Jíi6t U h'èt a1r dat wij voJ_gind.seizöen een dricnapJ i"àrti:_. i.r,i5gen. tiette gefovcn. rk b3n benietrvd v::.t rJim Jouvrenhoven, hini va., Noort Ëi írad dcPagter in petto hebben. r.k ben e:. zeker van, d.ai zij vele nieuwe initiatievenzulLcn hcbbcn.
++ De.ï(AIG vogr_v_o]gend. seizoerr io er nog steeds niet. zijn daar nu echt geengegadigden voor? Kom Densen. ,ian u de nrogeJ.ijirheid nieus ieven te bl-azen in
LH.,IS , indien U dit nodig vindt.
++ No6 ruím twee vrerrenr vrrzuchtte onze secretarisl d,an gaat hij op vakantie.'++ rk rrra-s d.onderdaGavond toev:IJ-ig op het LH,lsveta. ttc zàg daar"een zeer grootfiguur. Kenneli-jk roFze ni-eurvc trainer, I'rartÍn van vianen, hij was in gezeïÀchap
van onze trireede trainer, de heer Jansen en Hans Zoun, dié voigend .eizoen deB- en c-klasse,s 6à.at trainc,. Een hele avond hebben zij geboànd met een eantal-bestuursLeden over wat volgend, seÍzocn mbet $Iorden gedaàn-om de trainingen zovlekkeloos nogeJ_i jic' te l_aten verl-open.
++ rh kan cle Iïeer Jufferman. 6;crusi stelJ-en.' Een aantar r,ENSled.en, dat onzevereni8ing in het verleden c'j-e rug toekeerder' hecft zich uro"r ,on6óro1d. Kénne-lijk^vras het bij die andere verenigíngeri toóh nict gezelJ-Íger aai ti.5 r,olls.++ 28 Juni dan rueten r,ri j het. Ber:t U óoh zo benieuwd. tïie onze nieuwe voorzi.ttcr -.zd] rvorden? '.
++- lntls heeft in het rexastoernooi de'eerste p].aats i, tur. pour-e behaald. enmoet vandaag (donderdag) on.tB.{5 uur t'egen HÈs oo de eerste plaats speJ.en.Te-rrein van handeliig Duinlaan. u kunt dàn cen al-ternatief LENS 1 bervonderen.
dat_afgelopen zondag ctc strijrL net veel elan hecft gestrcdén.
++ P. J. viie lrent hem niet? I{i j hccf t va-n ar-f es gedaàn bi j LENS. u kr,rnt geen
komnissie opnoenen of hij zat cr in. En clo.t 'gedirende uei nénsenleeftijà. ilijis no6 eteeds alctief aIs ziek:nbezoerrer, arcÉivaris, bezoekt nog steed.s veeJ-ïredstrijden ooli op de zatercragen. Een rasechte LENSer. En weet Í noe oud hij
rvordt a.s. mnandag? f1 Jaa.r, cle.t herd u niet gedacht ,hét zu11en rvij hem eens...verrassen en hem op zijn verjaarlag een kaartje stuïen. zijn adres is lmandel-straat J1r al-hicr- 

SIK

$$$$$

JJJJJJ

$$$$$JJJJJJJJJJ 
JJ JJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJ;JJJJJJJJJJ

:'lunaoren. 'uupillen en vrelpen.
Donderd ag 20 mei 1P . 0O uu:: LEIIS 1 1' LEirS 7

- LENS 12
- LEiis g

Zaterdag 22 nei 1976

13.30 u:ur LEIIS 6
13.10 urs,r LEN§ B

9.OO uur Pupil-Ien 2
9.00 uur Puirillen J

zl- c

z].e

oernooi'
oernool_"
i'
o ernoo3-
öernooi

vv,r
vvP
lTVP

t
t
L

tzie VVP

(



Zonda 2 mei'l 6.
12. OO uur LENS 1 | 1i,-lionb. zle

'12.oo uur L,EI{S c ocktailto erno cjj. voor pupi1l
14.00-15.00 uur tijilens d.e pauze 

""n u,eàSt,' pupillen en welpen. Heeft U
llet ken no6.

Donderdag 2I ne:- 1976.
10.00
10. c0
11.1c
12.OO
12.00
10.0o
13.30
'1 1.00
10.60

ilhekaus t o ernooi
elo toerhoöi
en uclpen.

dje tussen de vad.ers van de
Is vader zíc-h a1 opgegeveni

v. v. Zlvaluwen toernooi
v.v. Zvraluwon toernooi
SEV t oernooi
Velo toernooi
-Ve1o to ernooi
v. v. Zwaluvlen toernooi-
SEV to_ernooi
I.iusschen toernooi
l'íuoschen toèrnooi

iiI
v

en
ij

a Nee?

uur
ÉuÍ.
uur
uur
uuT
uur
uur
uur
uuT

IENS
LENS
LEi'lS
LENS
LE}IS
tE, s
LENs

Zie
zíe
zíe
z]-e
zíe

. zie
zLe
zíe

I

6
7
B

9
11
aL

Pupillen'i
\EeLpen 1

Zaterda6 22 nej. 1 onA

P.OO uur LENS.pupillen.2 et J
13.30 urr IENS 6 en. B.

AFSCHRIJVEN.

Vrijdagavond tussen j?.3O en 18.CO uur
À-lrlassers | 55.94.??
B en C-k]àso ers,tZg.19.9j
PupiIIen eó vrelpen: 39.1?.4'l
Maar liefst vier el-ftaIl-en verbHjven a.a. zaterdng ih het Zuideípark en zijnte gast bij de v.v.V.V,P. Onzc pupillen zijn daar rs-morgens te vinden_ en dà
B-kfassers ts-ftiddasd; Per africling zijn tlvee prijzen beschÍkbaar, terrvijl
de pupil-Ien nog eèn persoonlijke herinnering ontvan6en.
Programna LENS:

WP to ernooi
WP to ernooi

-Pu illen 2
9. O uur VVP

'lO.2O uur Ooievaars
-11 .20 uur Del-f Íà "''
12. O0 uur Rava

p.00 uur I s-Gravenzande
LENS 6
T4lfo uur con

LENS 8
:-i=-..=--- - -?--1r. ru .nuJswl_ Jlr

Pupillen

'. 9.40 uur. VVP
1O.4O uur. :ïiSVM
11i4O urr DSO

'' 15.10 uur 
"Vilhelmus 

14.20 GDÀ' 16.25 uur ÀDo 15.,5 sss I
17.15 uur VVP 16.50 vvP

LEltS, =pupiESg_a 
ï i l(af f,a-V. Veenma.n-R. dc l(roon-J. v. d. Ho ff-R.I(anis-R. Èouvelíng-

P. v.l,Iarcn-M. v. AdrÍchem-B. Bocfhourïcr-C. Bergnans-C. FIo e fnagcl-E. i)errei j n
T,eider lvl.Reuver Samenkomst 8.1, uur LENS terrein

E. v. Zi j 1-rl,.l{aas -À. f'ranlien-lry. v.}iclzen-J. v.,líaesen-8. Driessen-14. Bon-M. v. d. trIaLlen
Leider T.de l(ok Samenkomst 8.1:; uur LINS terreÍn
T,ENS 6 R.v.Loon-lfl.HeynenrF.i3aurnan-II.dc Chatinier-P.Valkenbrirg-A.0vergaurv-
O . Huis -P. Lel-i evcld-Ví. Frant zcn-R,I'lo ordeloos-Th. v. ï,uxcmburg-À. de Jong
Leidcr Th.lIoefnagel Sanenkomst 1j.OO uur LENS ?eriein;
L,ENS B c. v.Rijk-il. Planhen-R. Raapliorst-F. Duindam-E. Kauderer-R. v.viersen-H.Hoppen/
brouiver-T.King-E.Erkelens-J. v.lile e f-B. Bogaard-R. Verst eeg-C . v. Beek
Lej-der J.Meuleman .Samcnkornst 12.I+J uur'L:ENS terrein
ggrggs,=4___s+

L4{S Pupilfen 2tt . Dierael=E. D.j o j ooet omo-l'1. Schobtre-I1. de trïint er-l{. v. d. Boogaardt

YJilhelmust o erno oi voor LENS .t1-2 komb. Í:anvanf, 12. C0 uur.
Een LENS A-komb. neemt zonclag cr,cel aan het lïilhelmus toernooi. De winnaar van
dit toernooi zal ecn wisselbeker ontvangen. LENS is ingedeeld in poule B en
speelt om 'l2.JJ :u:ur.liYSB-11'-45 aur 'ililhelnrus-14.20 uur Vios. Poule A wordt ge-
vorrnd door DEM-DHL-RKI:VV-WP. final-e6 ortr'15.1f5 uur orr de Je t/m 8e plaats
16.2J :uur om de 'le t/m 4e plaats

-7-



-lEl'IS 
A.-komb, R.v.roon-A.de i(or<-R. v. Noort -E. Londnan-G. Bloks-J. v.Gas ter_-R.Iio fnanJ . Lausber4'-R. v. Luxemburg-À. Muld er. -c . s chen:ràts -o.8.""i -i. app"rioJIi. 

". 
*r""t.Leider dhr. Àpperloo Sanenlconat tt.OO uur-ifNS terrein :.

geLo toernooi voor LEll§ ,(ianvan uur .
0p deze zondag wordt het" elftar:van Frans FLunans ingezet oi on,aan te vullen. itopenlijk. zit tr'rens cteze zoiïàag niet in ffoogXar;p
Í:l:_r::til!rende aanvrèzisheid zutlen "esuiiaten uitbLi jven.,itisrrens lïederom voor cen i31 heefr bljgetekend., onàanr." ,lir-"i""te6on IENS 12 (senioren)? Dus r,EiÍS -;;"" ;;;;u naar.serust er isgckonen aan de Flunans-peri-od.e. 

_IENS I "pu.it o, fZl55 uu i"Ëàr,13,45 utr Ra\ra-14.35 uo" Velo_15.2: 
"í" ifAVV

e prij zenkast
el, want - zonder
t U Ieed.s dat
heidsvredstrijd
geen eidde

GDS-

LEI'ls f P.v.Rijn-R;Guit-R.Ileèiskr'rk-J.Houtschilt-J.deriJaal-F.ï,iouters-c.Lipnan-
Il. sanders-J.ivij n8aarden-p. de Kroch-rrr. 

". 
alvol"t -lr. v. Zr.reden-M. Jansen-J. Tett erbolcitler F.Flumans Sarnenkomst 1..1 .JO uur .f,nUS ierrein.

Pel9srgsc=32=s91=LIsEsU33rl s ggs.
v.v.Zwalulentoernooi in Vlaardingen voor IENS A.1_B1_C1 en pupi].len 2 Aanvang.

1O.00 uur
LENS 6aat op cleze d.ag met 4 ;Ifta1len deelnemen aan het H .v.d.3erg vij fkamptoernooi. iir'at vait er te verdicnen? Voor de f eirlers een lunchpakket en voor despelers een koneunpt l_e. Voor dc verenigingen: I ver enigingspri j zen, 2 prijzenpcr poule en l wisse1b eker. Deelnemers zi jn: s . v.Bunnik , LHIS, Velo; lïilhelaina(.Den ljos
per auto
sportpar
te VLe.ar

LEi:,Is 1

ch) en v. v. ZwaIu ríen. Ilatuurlijk rekenen vij vreer op vcle oudcrs, die.hun zoon meeneu en en ooli enekele nedespelers nee rvillen nembn. Eet
dingen. Pro arama IEN§ :

LENS 6 LE}IS 1 1 Pupillen 2

lr van de v,v. Zvtalurven ligt aan de Zwaluwenlaan 5OO in de vrijk Holy

11.OC Bunnik
12. J0 lïilhelmina
11.00 Uelo
16.lO Zualurven
/rLl e rve dstr.i j Cdn du

Velo
ZwaLur.ren
r,{ifhe1:nina
Bunnii{
x '1, ninuten

lïiLh ern:irna -

Velo
Bunnik
Zrvaluvren

10.OO Bunnik
11.O0 Zrvaluwen
1.2..JO Velo
14.c0 li'ilhelminà

@. n""vulzen-A.de Koli-J. r-pperloo -p. perr ei j n-R. v. d.. La.an-p.IIop-M.Iteynen-
_0. 

Borst-L.Koning-A. v.Kleef -n. vlNocrt_J. cle Hi1Àter_E.Landma-n'Lcider J.poet, Samen}.onst 9.rO uur !ff{S terrein .-, .-r;*,:
LEl{t í'tt.Heynen-f .fauman-H.rio Cha,.;inier-p. Vallcenburg-À. Overgauw_O. iluis_p.Lelie/vel-d-iï.FrantzeÍr-R.l'ïoordeloos-Th,t,Luxemburg_R.v.tooi_A.de i;;À 

-'
Leider Ih.ï{^elía8el Saraenkonst g jOl uur LSiíS terroin
S--It-n.a" Boer-P.rle BruinlR. Grcen-II..v. d. floqk-L. Jannaat-F. i,ekahena-R.Lóveriks.n.Hichel6:J.v.d...I'lieuuenhuy'son-J.Ic:-is-p.Scholtes_n.t5inrZfre3oel--.."-'
Lcider P.v.d.Stireh Sanëhkomst B.JO'.uur LEil,iS terrein ,.

10.1O
12 .00
11..00
16. o0
ren 2

10.00
11.OO
.14. oo
15 t30

P
L

I,ENS pupi]-]en 2I.Kaffa-V.V
. v ,I.1a4en-!l. v.hdriche:n-B. Bo
cider I'Í.Reuver. Samenkonst

§EV toernooi voor LENs7

eennan-R, deol(roorr-J. v. d. Hoff-R. KaniÀ-.R. ilouweling_
el-hoi:uc_:-C . ícrgnens -C . Eoe f,nageI-D. perrei jn .

U. jL itir:. LENS terrein
en 1l: Aanvan 1

Joop l4eu1èman en tïin"v. Sprundel
dam. llet SEV sportpark ligt 4an
hage. LENS 7 spoelt in poule IïI
2 x-10 minuten .pr,ijsuÍf,reikir,g
LENS ?
ïFlö-srv
15.45 VaLkcnburg
16. )0 lïet . Boys

lElis 7 J'Riemen-c.v.Beek-R.!Ïessèl-s-'.l.ter liaare-P. Brochard-n. uerst e eg-R. ïli j ngaar/d cn-r,7. va-r- e nrin-M. v. Ba66urn-A. v. c1. v r.Ir.-rr.HoutEan-a. nà" i ri".+"i5 ài[ "àr r"ilLeider tr.l'Ièuleman SaàÀnkomst 12.00 uur I,UNS terrein _ ".-. -

urt
trckir-en met hun jonlens naar'SEV in Leidschen-

dc Heuvel.rcg tegenover winhelcentrurn Leidschen_
.:1t IENS 14 in poule IX. Duur der. ivedstrijden
1 7 " i: uur . Progranna?, ,. ,

LENS 14
Ttrïö-iosc
15.45 De.uio

-B-



LEII§ 14 R. Beigenhenegouvren-3. vest er-M.líind-F. Dulraart-8. Duyvest eyn-D.Fra.nken-
R.Ginberg-R.de Haas-Vi.I{liinen-R. iir.hieu-M. r?i emcn-E. Sandi fort -G. de Ílok-J.voorduin
Leider Il.v.Sprundel Sanenl;onot 12.00 uur LEI,IS terrein
Velo toernooi voor LEI,IS 8 en9 Jianvan6 12.00 uur.

<le NoorC.veg in tltraterin@en z,al LEIIS op Henelvaartsdag vert egenwoordigd
LEI{S E en p neraen hier'rieeL aan het VàIo toernooi en spelen om

LENS 9

Ook op
zijn.
LENS BÉw
r,40
14,55
15.45

Ve Io
Euiclc Stèps
Cel-eritas,.
Cromrliet

uuI
uur
uur
uur

12.2J utr Vredenburch
11.15 uur Uronvliet
14. 05 uur Velo
'14. 55. uur xava

LENS B C.Í,Rijh-[.Planken-R.R.:phorst-F.Duindaro-E.I(auderer-R.v.Viersen-
H . Hopp enbrouvrer -T .Iting-I{. §rkel ens-J . v .Iil e e f-J . Prins-p.Iirol-J . Raaphors t
Lcider .ifi. Bauman Sanenkoust 11.,15 uur LENS terrein
LENS 9 F. Verbar cncls e-8. Boogaarti-J .1I. Ri j zen-T. v. d.ToI-R. /i1b1as-H. Zonneveld -
A;Rover6-1 . Lukass en-ih. Ho ogev c e;r-J . Franken-s. Teunissen-R. Driessen-J. v. Rij zen(zic vrijdag 2'1 mci)
Lcidcr dhr. J.v.cl.To} Sancnkonst 11.15 uur l,Ells terrein
v.v.. De }4us schent oerno oi voor l:rrlil-fen 1 en vlel-pen ( Àanvan g 11 .00 uur,
Zonder andere toernooÍen'tel;or.t te d.oen, lijkt mij het l.luss chent oernoó i een
van de nee6t int err essantst e. i,,i-ie t aLleen voor wat de weclstri jden betreft, rnaar
ook het progranrna er om hecn. Er worclt rLoor zes verenigingen lestreclen on de
À,E.Po1s trofee (wisseLbeker), waar LENS momentecij houder rlan is. De taal< van
Hans Zoun en Ton ts-Gravcndijh on te.proberen deze kostbare trofee weer mee
terug naar Den lla.ag.te brengcn.Tijdens de pau4e vrordt de leiders ecn Lunch
aangeboden, terwijl spe3-ers en vldcrs hunnen genieten van de narjorettes en
drumfc.nfare fExcelsiorrr. Gevoeti:cld wordt on:
de vrisseipriSs- 6 ver èni§inspri j zen- en 1 afdel,ihgspri j s. Progranna:
TENS LEI{S welpen 1up. '1

-11.OO
11.50
11,o5
13.55'14,45

4 4 .)t:.

12.15
13.10
i4.zo
15.10

ullr
uuI
uur
uuï
uur

uur
uur
uur
uur
uur

Laakkwartier
Dc l{usschen

. ., I'Ieeuvrenplaat
Slilclierveer
BoInes

Vr.l-entin-R. de Jcng-R, Groen-'.1.Col-pa-J. Oclenkirchenï.EtïS ;rupiLlen '1 M. v . c1" Lans-E.
B.IIeettskcik-P. "-ronk-L. v.Ri jn-n. ï , d.IIock-B. DIsh out
LJeider IIans Zoun Samcnl(omst 9.3t) lJ:ur I,ENS terrein
ï.IH'IS rv e1 en1 M. Saarloos-l{. Zaalberg-ltÍ. Lent ze -E.liíarmenhoven-B.IIulhker-M. v.Velzen
h.Iiuiper-P Gerungan-E.rinnerlila:,t-J.1{asserman-E,Iloos-/r.Tjin,/.t s joe
Lcider Ton rs.Gravendijli §ancnkonst !.J0 uur LEi{§ terrein
Voor degene, die het sport;:ark De llueschen niet weten. U rijttt via de Maastunnel-
naar ZuÍdp1ein, uraar U bij cle stopl-ichten richting ,^.hoy rechtsaf 6aat. Voorbij
het i'Lhoy sportpa.leis gaat U linksaf en aan Uw linker hqnd ligt het sportpark
Dc Musschen. Juiste atlres is Oldegaarde hoek Zuicl.erpa.rkweg.

IENS A honb. - V,C.S dame

M.l{eynGn-P-l{op-À.lrÍu1der-J.Lpperloo-G. Blolts-R. }ioffmar-E. Landman-J. i.1t ena-
L. I(oning-r\. v. I(1 cc f +Marion-S . S an di f ort ( k)
Samenkonst 18.JO uur LENS terrein.
21 meí COcKTÀlltoernooi Aanrian6 12. OO uur.
Aanstaande zondag wordt lvecr he+- boroende cocl<tailt o ernooi gchouclcn op hét
LENS terrein. .trlle pupilJ-en , r'relpen en nini'welpen worden dan verrvacht om te gaan
strijden voor de eerste prijs. De PUl,ïEiíO heeft bereid gevonden om deel te nenen
in poule r1: iljax, Real lviaddíd, l3.ryern !Íiinchen en Liverpool en in poule Br
Fcyenoord., Barcelona, Il.C.Ili1an en Anderl-echt. I{et wedstrijdschema J-uidt:
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12.20
12.40
11.OO
13.20
1j"40

uur
uu}
uur .f,

uur
uur 'l
uur

VELD 1

Ajax-Real- i,ladiid
I eyeno ord-Barc c-l-ona
Àjax-Bayern Miinc'en
Feyencord-h. C.Iiiian
Real- Madrid^.3rIern I'liinchen
Barc clcna-.Í^. C. Mi.ian *

VELD 2

' Bayern l.Íiinchen-Lilerpool 
-- A.C.Milan-AnderLecht' .

ReaL Madri d -Li verpo o 1 -.
Bar c elona-Anderfecht
ï.iivcrpool-i. jax

-- An d er 1e cht -F eyeno or d i

15 . '15 uur nr .
15"45 uur nr.
ilet is de betloeling
uur aanwezig gcacht
afschrÍjvan:

- vri j cia

REÀL LÍADRID I.liaffa
It. Bliekendaal-R. v. d

2p
1p
da

gav

.PI.UZE:.!
oule À--r::.2 po.ute B . nr.4 poule a-nr.4 poule B
oule .fr-nr. 1 poule B nr. J poule A-nr . J poule 'B
t iedereen needoet. r1!.§ spelers vrorden zond.ag cm 11.r0het LE-IS velcl. Ben JËïerhinderd om. mee te döen, dan-
ond tusscr 1?.3o - 18.00 uur bÍj L.Ií'ning tet.lg.lZ.4?

De pauze wordt op6evà1à rnet ecn lvèdstrijd $raarraan de vaders van onzc pupilren
en ure11:cn hun meclerveriiing verJ-cnen: ,De beste stuurrui aan. wal, - r.c.Kapitein
De volgende. vadcrs hebben zi.ch reeds bereidgevond.en on nee te doen (sonmigen
onder voorbehoud): de- heren 8o:s, sa.e.rIeos, lentze, Zaal-berg, ïïa'r-nenÈovenl
i'lasserman, vèlschelden, Lentz, Endlich, Ershout', Írykelhof I i.sant"n, v.Meizen,
Bon, Drieecnr v.d.BoogaarJ,, v.zij1, v.d.rïa1Ien, de-iïinterj BlittersvrijkZijn er nog rneer vaders Cie nc: lrillen doen, d.an gaarne bóUen: L.Koningvrijdagavoncl bussqn 1Z.JO - 1r,"jO uur tcl. 19,fi.4?.
De PULIEi{o rekent behalve-op eed ronnige dag ook op zeer vefe irad.ers en noed.e.rs
zodat ue.er een bijzönCc.: gezellige dag van kunnen maken.

P1IJltrï(OP.s. Dó..vaders noeten 2c1f z::'1;on voor ecn brbek[ie, kousen en schoenen. LENS
zal- voor shirtjes' zorgcn.

l:{4I M.v,a.lans.(K)-E.Vat".riin-L.r.itijn-J.v.d.tioff-M.ale,,ïinter-l,t.v.a.i.,tallen-
R.KorÍing-R.,r. d. Zij dcn-I,I. Z:r.albeià-J .l"as6erman-J . v. d. spiegel-lÍ. Endlíchleider dhr. Zae-lber I

(1() -R.<i,: Jong-P.Pronlc-M. v.hCrichem-M. v. d.Booga rd -E. v. Sant eE.
.:':'erve-M. tent ze-E. Rooo-E.Claus-E. ile Vos -D. Vers chefden_

Leidcr dhr. Roos

gIflBI_ruISEElt H. Dieuel_(K ) -li. cröen-B. Elshour-B. Boelhouwer-E. v. Zij I_H.V.
EcËffiJEf,f,vËiboom-R.Huis.a,r-E-'íarmenhoven- A.T jin/as joe-u. de'iràu-a.Irr.."r-
L. v.ïjijn6aarden
Leid-e:' dhr. Elshout
LrvERPooL R.i'latt ens (I().-i?. v. d..Ioeh-v. veenman-p. v.lÍarcp-h.Maas-R.soebarta-
E.Àssenber6- r'. v. d . B e16-B.IIulsj;er-R. v. d. Bo o6qaarclt -tÍ. i(o elenij -t. schirperoort-
T. v. d.ïierve
Lcider Tbnt d-Graïendi jk
IPIPllooS!' P.iïind ( K) -lr;. Colpa-Er.Irerreij n-c. Ber8mans-A.tr'rankenlM.Korving-À. v.
EJ,itt ersvli jh-L. v. s chcltinga-l1 *.ve1zen-E.corei-R.v.d.Heijlen-n.lentz- . zuyderr/
wr- Jr(
Lei-dcr HapÈ, Zoun ;

!.+C,P!9N+ M. Saarl-oos( K) -J. Cdenkiï'chen-R. de Kroon-C ,IIo e fnogel-ïï . v.Mel zen-
J . tlcilf f -.rr. Koks-I{. Dàrckscn-A.Kui.pèr-J. v.Kester-J . Riemen-J . v. Ballego oien-p. /.r.ert eLcider PauI Hop

h'c.IírLÀN G.verhaar( K) -B.He emsker.ir-!.Ilouwelin6-E. Dj ojooetomo.B. DrièsseÉ+A.v.'-
E;;;:l:i=Houdt-E.Hàf fner--:. cerunJan-E.E;;"-M.r;.ii;i"i-À:i';;*"-nl.r"r"-
Leider Ton v.Vclzen

lNPERLEglir J . iilip ( Ic ) -E. Eykciho f -.R.Iianis.-M. s chobb e -t"1. Bon-M. po ot -E. Jager-R,ïtannee
E..fimmerlaan-L. v. teeuvren-R. I r,ldrer-R. Vréeswi jÈ-D.p:lye ".Lcider I'{artin Reuver.

-10-
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DE LENSREVUE
vreekbl-ad van de vcetba1'fereni n "Leni en Snel

00o000ctr_-o.0000000000000000000000000000000c0000óoooooooo
000000c000cl OFFICIEEL

00000000000

MÈtaÈies LedenLi .ist,
Verhuisd:

547 C;14.Ve1dink naar van BeeckEtraat
959 C.C.Vermeulen naar Forf ellenciaa3_

MEDEIiJERI(ERSAVOND.

?, Zoelermeer
4f3, den Haag

079-114348 /
0?0-232716 -

teI.
t el.

AI1e uitnodigin6en 2ijn verzolcrn. Heeft u niets ontvangen en behoort u tochtot onze vaste nedewerkers. -naemt u dan even kontakt op met onze eecretaris,tct. 19.86.94 "
' Besturr.

]iLGEMENE VERG ]NG.

De Al6emene veigadering is vastgesteld op naandaaavond 28 juni a.s. De agenda
,.-4a1 in een van de vol6ende l,ENSrevues worden gepubliceeril.

Noteert U deze datum alvast :lr: 'l;ir agend.a ? ,,:
SLUITING' KLUBGEBOUI,V.

UJoenEdagavond 26 mei, d.ond-erd.ag l? rnei en
gesloten zijn. 

.

zonde6 JO nei za! het klubgeboulv

50 JAITR LENSREVUE (deel 2).
Egn van de eerste vred'st ri j itversla.gen die ondergetekende te6enkomt in de eerste
.jaargang van on6 Írkrantjetr ie e:. een uit november 192?. De schrijver was
rJAnonyinusrr (ooh toen schreef :ren aI ontler een pseurlonierÀ), de rveàstrijd. gin6
tqssen T,El{s I en Duiven 1. -izz: r,redstri jd werd gespeeld op p oktob er j9ai. -';
Eet eerste had zich .voorgenomen het .seizoen 6oed in te zetten, zij het ,dan ook
dat Duiven met groote vreugde u.rtvangen vrercl. Doch de,elftal-commiseié .meende,dat het eIftaI danig moest worilen herzien.. Joop smurdere en Léo Ramaker naar
de half-Iinie, vraar zij een ri:.':stckende indruk- riraakten, lïiur van Bohemen opzijn oude pJ-aats; de voorhoede 6ehee1 veranderd, een en ancler zal- Nijp c.. b"-
vredigd hebben. Daar all-een cas op zójn oude plaats stond in de voorhoede, was
van mool samenspel nog geen sprelie, doch. een gevaarlijke en schotvaardige

.J-inie r'ras het zeker. Duiven wae nà rust uitgespeeLd, daarvooi hadden zij tret
beste deel van het spe1, doch dc onzén knal-den beter. Eef ien Henk verrasten
door hard.e pi1J.en. d.en keeper, tcrlvijr Leo een penalty inschoot. Denk aan het
karnpio enschai: , I{eeren! De l{ee:: ;ïezenberg sr. heeft "wet in $eitot Een goed beginis het- hatve werk. Een van 'de eerste standen die A-VERECHTS te6enk,.ram, is er
eenin-februarir928.Deze,stailr'i.wasa1svo18t:
1

Z
1
4
5
6

12. 29-10
11 25-11
| 1?-18
6 tB-24

.5 9-25
i 2-22

LENS vrerd uiteindelijk in d.oze 2e kl-asse R.K.E.F. kampioen.
plaatsr:uiu.te ( toen'al-) - za6 riÀnonyxlusrr. zich genoodzaakt tot
der c ompèt itiest anden i.p.v. dezc lijsten te publiceren.

Duiven
tENS
DOI.IK 

.

EDOH
Graaf !'Jill-em
Leideà

8
B

?
B

6

6-o-2
q-1-2

1-o-4
14-4
1-1-l+.

Door gebrek aan
een beepreking

. wordt vervol-6tl
AVERECHTS .

f
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ta
oo,o

lrila22qroreiaoo" " "? wtsr u DAT -
+ 2r,?2c2e.,99 rDór)

- Bos v.d.Lans en Maria I(ouue:ri e:.g gaan troulven? Dat zal 6ebeur.en op.2! juni a.s.
an 13.4i uur in het stadhuis r ai,. ÍIateringen. Kerkelijke inzegenin8 à, t4l3o .,o,in de R-K.t(erk o.T,.vr: van AiLijddurende Bijstand., Goudsmid sgaarde. Het wordt..
cen clrukke dag voor het b'.'uialspr.ar vrant zij moeten ock nog naar nde Rusthoekrr,
Noolcvreg, iïaterin6en, vraar van ',7.3o t,ot 19.00 uur gelegenheid tot fericiterenís. r.Íij wcnsen het echtpaar .r-:l gel_uk.
- I'íario van ndrichem op 8 m,:r een paar zwarte puma voetbalschoenen is kwijt-
tjcraakt. \7i1 de_eerl-ijke.vincer deze even terugbèzorgeni Het adres is iïi1ïem
Ei jperstrs.trt 218; 'd.en Haiig."-
'- Iiet alternatieve LENS 1 ?.c,;ti,.,,: de Texas/DHB bokaaf heef t gerÍonnen door HBS
-'r.n de f inale ngt J-1 t e vcrsl-aan.

.i.r 2) rtei, i'{edewerkersavonrl, lat iretekent het eind van het pei2oen en dan wil
het Bestuur graag a1lc Ieden, d:ie hun.steentje hebben.bijgedrasen om dit sói-
zoen zc gocd riro6elijk te. Laten ïirlopen, daarvoor bcdanken. Een 6oede zaak
vind ilí. Zc hoort het ook.

ar2ioo
2 27 2 ?22 ? ? 2 2 2.t 0.i 2 D e D q i c.> I 1c I 9, c2.' q Q e I q C C rn I I C ? 2 D 1 e 22 I 2 I 1.) t)DO.r..'..-
À À.;-I t-,

oto,
o4ot

+til,),)

i-+ Iïect U cigenlijk we1 hoe-:rcef mensen hun steentje hebben bijge<lragen?
llec hoor, U sl-aat cle plank voI!:ouren mis. Het zj- jn er bi jna honr,r.ercl, een res-
pectabel aante.I, r'íanrop LEI'r S tri t$ kan zijn.
++ ïk heb d.e afgelopen zonalag ,.Lnoten van het Cocktailtoernoói, dat he pu|.,jei(o
voo:: alle pupillen en wclpen rilcl- georganieeerd. Onder het toeziend'oog vnn'eeri
6rote scharc oudcrs en 6roctouricr.r: en verdere belangste11end.en,.hebben onze
jongste leden het seizoen op ^? n fijno wijze kunnen afsluitén. "Éen woord ï.àn
].of-voordePUiïEKo,ishierzekei,:pzijnp1aats.
++ lïat heb ik 5erachen om die v.rdcrs, die in d.e rust van het cocktailtoernooi 6nu eenË aàn.hun zoons }:onilen lateu zien-hoe het riu eigen1ijk wel noet. Elke I
zatérdag hebbcn zij langs de l.:..'r hun a:invri j zirrgen .an hun zoons gegeven. Zo i'
van: niet Èo pidgeleni loop wrl sneller, houd je plaats, speel eens 6anen enz.
enz. Nu konden.de zoons hun irart ophaleri en dezelfde kreten waren nu ook
vrcer langs de lijn te horc r. .hci:, de bestd stuurlui staan inderrlaad aLtijd
langs dc 1ijn.

rr lIet XENSfeterànentoernóoi .il 1975;
§Iií.

Op naandàg 7 juni 19?6, 2. PínkstLrde.g, .zal- ïoor c!.e /e riaal hct LENSveteranen-
tocrnooi p1a:rtsv-i-nden op onzo -.,'lccn ann cle Hengclol-aan met a1s inzet de strÍjd
on de TTLENS Golden Cuprr.. Vc,-r onze oudcrè spelters eón traditioncle 6icbeurténis

:.uic j.s nog mogelijk, vooral door de sfeer.en de
en ve: l.assingurr. Vóor dit jaa.r zq1 er t-ijdóns de.
iÍ : 1f.0O uur, een demonstratie plaatsvinden over
lctt cn materialen. Deze d.emonstratie za1 rvorden ver-j-nzigt'i uit clen tlaa6 en Rj-jswijk. U rveet wel, daar
annen en saunaien. I

ars 6eileest clie in rte afgclopen 6 laren de "LENSo':h!el ncaen? O.D.S. uit Dordrecht presteerd.e het
rïínncnr ïiilhelmina uit clen Boëch, B.M.T. en Spoor- '

wonn li: dezc Cup 'l masl.
voor Gj-! jaar gijn: Duinoord uj-t den Ilaa6 - G.D.ri.
IL;;,1 1 0.D.S. uit Doralrecht -. R.1(,S.V.M. ud-t

cli 1r.-t den Haag - SpoorÍvijk uit den Haag en t evens

De hanChav.in§ vàn cleze trari
aan deze toirnooien verboncl
rustperiode van dit to ernoo
het 6ebruik va.n trinroest el
zorgd door sportcentrum rrDu

\ïaar uen hee::lijh kan ontsp
iïiÈ zijn dc 6elukhige vrínna
Gol-den Cuprr mee haar huis n
on deze Cup reeds J naal tc
rvi jk, bciden uit den llaag,.
De deelne.llcndc_ _velenigingcnuit Cen ïIaag - LEI{S uit den
i'{onster - Schcvèn:Lngen nu o
bekerhouder - V . \r. P; uit den IIa,..
De I... N-. V. B. ,.Ï-EÏ.f goraar.dt-Ë,:c:;
Ienen en ook rrst.RuphaëIrr zal 2
zi-jn bescltikbaar gesteld door rr.Íi

Suijkclbuijk autohandci, Voor :::
"-clcer cle moelte l-raard zijn.

B
toesteuning 6ei.ren om hun mederverking tc ver-

o'l J E.H.ts.O.er6 6turen. Bekers vocr dj-t toernooi-
','iarroliepr o dukt en - rrDuinzigtrr sportcentrura en
Liefhebbers za! een bczoek aan het Í,ENSterrein
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De opstelling geèchiedt door r!.c và16ende spelers: '
A.Timrner-J.v.d.Iinaap-G.v.oostraui-G. empermàn-A.Rooduyn-H.Rooduyn-R.Roodbor--'
J. v. Dijh-G . Looyensteyn-G. verhaar-c . v. d. Beek-r'. v. D:.5t-J. nas-H.. suiter-r1.. v.r,uxen/burg-A. Hoppenbroutvers.

.I4 444JJJJJ.IJJ JJJJJJJJJJ J JJ JJ.T(Í,JJJJJ

$$$ll,,JjÏrï,ï,jylj3Ï3)iÏ3Ïirr$$$$$,JJJrJrrJrrrrrrrrrJrrrrrrrrrrrrrJrJJrrrJrrJ
Toernooiagenda j unioren , upillen en rvelpen.
Zat erclag 29 nei 1976.
p.OO uun IENS 4 zie v.v.'Ioorburg toernooi
t.0O uur LENS 10 zíe v.v.'!ocrbur! toernooi

11.OO uur tïeIpen 1 zíe Velbur.cir toernooi

LENS 4 en 10 nemen a.s. zaÈerda"r deel aan het voorburg toernooi. i,ij hopen dater voor dit toernooi vÍeinig af.cr:ïijvers zurlen zijn, rvant de narcen der deer-neners zijn reeds opgegeven. Dit in verband net de .pórsoonlijke herinnerinS,
welke zij zuIIen ontvangen. programraa LENS 4 f,ÉNSf O' ',3.!3 IÏÏu,",,, ,?:i3ffi#

''12.J0 euick Boys 12.J0 Cromvlj.et
15. O0 Scheveningen
1 -4 . JO Voorburg

Tij<lens de pauze ( 13.oO-13.25uur ) broodmaaltijd voor

15
16
de

AI'SCHRïJVEN: À-lclassers : t eI.6c.20.90
Brklassers : let. 29.19.91

' VIeIpen ; tet, 63.t5.4O '

S.V.Voorburg toernooi voor LINS 4 en 10. /ianvanA P.O0 uur.

S.V.Verburch toernoo i v'oorc tvcL,'lcn'1 Aanvang ''l 1 . OO uur

.O0 Scheveningen

.oo ADO
leiders.'

_!EISlg- K.§anders-R.KIi jb erg-J. Vegel;J. Buys-J.Kok-R. Rövekamp-R.Raaphorst_
K. Franken-Th.Hocgeveen-R. Driessen-J. v. d.Ri j zen-8. Boogaard_3.Kranei_
l,eider:Frer1 de Kleyn Sauenkot[et 3.OO uur iENS terreín ..

tEIs 4 A-. v.l'íaren-J.Luàt enhouw':r-i. v. d.Meys-A. de Groot-À. v. d.Heulen-J.Holfink-
A. Reesink-T. Prins-H. Ruyt er'-ïJ. v - d. r'{i j e-J. v. d.wer-R. Hoppenbrouvrer-M.peperkamp
Leider3 Ben osse Samenhomst B.O, uur LENSterrein.

.h.s. zaterda5 gaat fon rs.GraverCijk met
veroverde vtisselt'eker vreer voor 1 jap-r in
wordt hier n.1..om de A.v.Dijk bckaal-. pr

zijn welpem proberen <le vörig jaar
onze pri j zenkast

o anma weI en 1:
te zetten. Gestreden
11.50 VIOS
12.40'verbdriir ,.
lJ.Jo \,Ielo :

14.20 trïít Bl-auw. .'

de
be-

LENS welpon 1 I,l.
h.Kuipcr-M. v.Vel
Leider: Ton I s-G

S?iarl-oos-M.Lent:re-M. Zaal_berg-E.Roo6-J. v.I(ester-J.rija66erman_
idn-A. b j in-iis J c c -P. Gerungan-E. rrïarmenhovcn-E. Anmerlaanravendijk Sanonhomst. 10.10 uur LIlllS terrein

pupÍI1en voor
wel bij zonder

REIS C-I(LASSERS EN ?UI.II LLEII NJ^; N BI1D IIOI'IBURG !

llog ruim 1 week cn dan 6taat dc r.cis voor onze C-klassers endeur. Het programma is binner: en orze d.eel_nemers zull-en, dÉar
nieuwd. naar zijn. Een beknopt overzicht volgt hieronder. -.

Vertrek: vri j clegraoïgen 
-,1i 

juni om. /.00 ,r, lrorlJf ons kiubgeboi,u, .àmun-
komst tussr.:n 6._;C en 6.45 uur. paspo orlkoàt role en uiireikingetickers.
Den Haa6- Uti'echt- l.rnhen!' autobahn Oberhausen-KöIn-Erankfurt
tot afrit, líiesbaden. Bij d.e afrit naar iïiesbaden worclt LENS _ ,
ontvangen door ccn Eurosportmecl elerker, die ons zal begeleiden
naar Bad Hombu!-ij.

Rout es chema:
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Ilankomst:

- Zat.erda.6:

Zondag:

Maandag:

Zo ttàt is
. granna met

Om circa 1f.00 uur zullen vJij aankomen in de jeug.dherberg
Bad Homburg.. I'Ieiereiberg 1. Na ontvangst en kamerindeling is

, het- óin 18.Oo.uur eteà gebliZen. -. ..
- 8.oo:ir.,r óh'tbiiÈ .. ' ' ; :

9. 00 uur s t.,.i.i'o e zichtigin6
12 .00 uur cten
1J.O0 uur ,.'crtrek naor trialdsportplat z in ï'ranhfur t -Ob errad.
'11.00 uur LENSC-1 gaat d.aar deel_nemen aan. het toer:nooi van

s.v. I 05., Oberrad.
. De arclote elftallen spelen daar 1 iredstrijd.tegen

- een;llaatselijke.rereniging.
'lB.0O uur eten c:r evenals vrijdagàvoncl dadrnd vrije tijrI.

B, OO uur ontbi jt
B.3O uur Lll'ïfj C-1 rvorclt àf6ehaa1d d.oor de vereniging Oberrad

en j-s daar tijdehs dc voortzetting van hct toèrnooi
rollerlig Ín.dc kost bij dezc verenigin8. rsrj.vonds
na afloop ven hct toernooi wordt C-.1 door s.v.oberrad
na..:' larl Hoilburg t eruggebrncht .
De ;rn,:lere 2 el-ftal-Ien zi jn 's-norgens vri j. Er is

- .. - ,6e1e3enh.eid om t e zwemden, rleze groep gaat oÈ .

12. O0 uur mialC.-.Íet en.
14.00 uur Rondrit door hct Taunusgebergte Ect bezoek aan d.e

Feldbcrg ( rOOO ntr. troo[)
18. OO uur eten.

Een tÍ-p voor Ce betreffende leiders: Probeer direkt
bij .ainkomst ]contaliten te leggen via <le Eurosport-
mc,-l'i!ïerker on voor dcze zond.agnorgen alsnog 1 wec]-
striji vast tó leggen tegen eén piaatselijËe c1.ub,
vrat praktisch .beslist mog.eli jk moet zijn.
ontbijt.'00 uur

.Ó0 uur vrrtrelc naar Den Haa6

.OO uur'aankonst HengeloJ-aan (de
' {ïemanht )

dan het progiamma dr; 'ons tc ,,vachteí' stàat.
voor e1k wat wils;.

DNKXLE BELÍ:NGRIJKE. MEDEDEII]}ÏI],I.

juiste tijà vrordt-ngg bekend

Een bijzonder goed pro- I

enkaa,rt of niet

ijdens da rei'
uzes. 'Om de
eze pauzes
grens) en in

n mogen
l- dit rnoet niet

B

9
o1

1e.

1e.

Elke rleelnemer nloet iri hct bezit zijn van een geldige toerist
langer dan 5 ja+r,.verIopen pasl:oort.
Bij vertrck moct.rncn voorzià zijn'ven voldoende etenswaren t(circa 10 uur). Dót bespaart op het zakgeld, tijdens d.c rustpa
driè. uur ieizen vrordt. een peuzË gehoudéi van rl::ie klvartier. D
zu1Ièn wofddn'gchoudcn in ' rasthaus' ttiinxe (3 kwarticr over de
Limburg a.'d . Lahn.
Zakge.Id. Iëcl.ere deel-nerlei, zo'.ïeJ- de C-ktassers aIs cle pupille
niaxindal l àan zaligeld ncenèIucn een bedrag ,ne.n i ?5r==. Let rve
Denkt; U. als oud.er mi-jn zoon l:rn het net,mitcler'-dcen, dan zijn
volledig rlee ecns. Tijcle.ns (ie bu6rei6 zulleri de. Ièiàeis een-g
het zak6e1-d. ae.n'd.c grens omlrissclen in Marlien. Gezieri dc ]eef

lvij het daar
edeelte van
tijd, van onze

deelnemers zulIen de leiders een re6eling treffen voor het beheer van het
zak6eld. Voor zover U het nLríl flÍet nocht vróten, ma6 ik den de leidèrs aàn
U voorstellen: Leider C-1 Paul-'v.d: Steen

4e. Uitrusting. .I4en

Leider 0-2 Rob ïIocfnagel'
l,cid er Pup.Hàtr's Zoun
moet vocr aovr.:r nodig bij zich hebben:

Verzekering. Ti

Een goede ra:d.
heeft. gelecrd.
j tl ens" de reis

' a. voetbalepullcn '
b. toiletartikelel- "

c. 2 lakens.en 1 sI-oop ( Elaatlzakken zi .ln niet toegestaan)
merk de lakens en het sIoop. De prektijk

clat meir het mÍjn niet van het dijn rveet
cn hct verblijf in Duitsland zj_jn a]le dee].r

nemers ve::zekerd voor bagage, 6el-dr ongcvellen, ziektckosten
ctc.

5e.
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'1e. 0p

2e. 0o
Ho

ENKELE M]NDER IRETTIGE MIDEDELÏNGEN:

de dag van vertrek uoct clke deel-nemer in het bezit zijn vaE de vereiste
Idi6e papiernn.
k het reisgeltl moet vollct1ig binnen zijn.
e hard het ook mo6e klinir.::r, r'rie aan deze ? punten op het tijdstip van

vertrek nict voldoet , gg4rt; iri. et mee !
fer herinnering, vlie noet nog reisgelC betalen?

R.de Soer f27
ekahclr.
eeuskerlc
rol
olpa
. d. Nieu';:cnhuysen

t deze opgaaf niet kloppen, 6een probLeem, d.an even J. C. Hop , teL.944159
vri j kunnen fouten maken. I,locllt U inderdaad nog niet aLlcs betaald hebben,
dat is geen ?robIeem. lr:ij liomen het wel- na telcfonische afspraak bij U halen

REIS NÀrtR ENGEl,iil{D.

Tijdens de Finksterdagen trekt Ben Osse met een aantal- spelers van LEI{S 4
naar Engeland. Voor de goede gan6 van zaken, delen r.rij via de LEllsrevue nede,
d.at deze trip geheel brriten verantwoording van LENS geschiedt. Des aI nj-et te
min wensen luij deze Arocp errri p:ettige reis en verblíjf in Engeland toe.
IïOENSDÀGI,II DDAGIfi ,UB.

'50
t _-

t50
,50
r50
,50
be1

E.L
B.H
P.K
G.C
H.v

-12
-57

"117
I,loc h
Ook
ooh

ï.n verband. met de h erst el-r'rerkzaaraheden aan onze
vroensdag 2 juni de luoens dagmicll'ir.gk1ub tot na de

ZONDAG 2J mei.

velden,rvoralt met irngan6 van
vakanties stopgeset.

Ent-housiast aangenoedigd door vel-e b eLangst ellenden lieten de ouclers van onze-
toekomstige voetbalglorÍe zi§n hce het eigenlijk moet.
De F.C.Kapitein te6en de tr'.C. Íle Seste stuurfuj- aan wal- $ras een grote voetbal-
klqchtr vcrsier{, net vele gcle kaarten en eaaers rvater, is de rvedstrijd gewonF
nen door E.C.Kapitein rloor het nomen van strafschoppen.
ïIet absolute hoogtepunt van het 1iupi11en-welpen Cocktailtoernooi.
VEl0toernooi 1 9?6.
In Zr,'ritserland wordt jaarlijks 6estreden om d.e irSprengler Cuprr waar de sticks
on(lcr het gevJeld het luchtrui"l Coen doorklieven, en het dal van Davoo met
raurve kreten d.oet overspoelen. Hicr bij Velo in l.dateringen vra6 tocll in tegen-
stelling van wat hierboven beschrcven 6taat. Hier ïras het deelnemen belangrijker
dan het vrinncn. Voor de speJ-ers dan, vlant de rrfeiderstr weren meer gebrand op
een boketaltje vanwe6e de onderh:r6e rivaU-teit die zo in de loop der jaren
tussen hen gcgrooid is. Dan zrjn de jongens hun pionnen, op papier prachtiE
in het veId, nexÍïens. Voor hoogstaand voetbal moet men niet naar een toernooi
6aan, vregens de te lcorte speelduur van de rvedstrijden. In zijn totaliteit zag
nen eigenlijk van a11e6, panick;:chtige achterhoedes, die de baf in ei6en docl
rlcden belanden en voorhoedes c1:.e net bal en aI stranden in een of andcre zand-
hoop en ga zo maar door. Ovei' het geheel genomen vras het een goed geölierl
toernooi varrt hct liep gecnreerd., en de op]romst san affe verenigingen was Be-
weldig. Gcmickletd 14 man per e:r-f lal-. Voor velen van hen was het tevens hèt af-
schcid van hun juniorcntijd, rïi,".rin ik hen.naar ik hoop tot iedcrs tevredenheid
heb mo6gen'be6eleid.en. tr'outen worden overal gemaakt, omdat rvij ter plaatse atles
allecn noeten oï)l-ossen net .:-Ls een generaal te velde, die het in de slag ook
a1leen noet zien te hlaren. Tot elot hoop ik dat de jong'en6 een 5;oede toekomst
te6emoet rncgcn gaan, zorvel geestclijk als maatschappeLijk. VerCer Cank ik de
spel-e:'s van trJ om het vertrou[,e].r in mij geste]d en de trouwe opkorílst vraarvan
enkele aL drj-e jaar in dit 5roepjc hebbeh gebivakkeerd. Ve1en gae-n over naar de
6 enior enafdeling, anderen gaan cJuderen, cn wecr nnderen stoppen er mee cn vex-
d.wijnen uit het gezichtsveld, naal het gaat jullie aIIen goed.

. Frans Flumens.
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49e Jaar ajl nunmer 4 uní 19?6 -
DE LENSREVUE. ,

vieekbl-ad van, de voetbalveieiliÈ ing' Lenig eri' Snel
00000000000c0

OFFÏC]EEL
OOCOOCCCCC

rIIGE}IENE LXDENVERG ADERING.

De.LENSrevue za\ to
LENSrevue op 2J jun
nieuwe seizoen vers
elke week.

OPENSTEI,LING KLUBGEI]OUi,Ï.

SECRETI.'RIÀ4T..

QQI
§§coooncoooococoooocccoooooooooóooc0öcocooococcoocooooooö
UU

Het bestuur nodigt a1le seni-oren, ereleilen, leden van,veriiíenste en A-klasserËuit tot het bijwonen.van rre op maandagavonà. zB juni a.s. oru.21 .00 uur in hetklubgebou' te houden 'algenene_ 
1-e d-enveigaderin6 iÍtgu""hreven vor-gens artiker lvan het huishoudelijk reglementl

Àgenda:

0pening
VàststËffing notulen- van de algenenc . vc:.gadering van 29-g-1925
Behandeling van het voorropig verslag ,r, nót'rinanciëcr'.oniio:_e orgaànBeslreking van het gevoerde bel-èid
Besjrrelciirg. van het ie vo.ren beleid
vàststelring van d.e,.begroting en va.ètsterring van contrituties, mínimumdonaties en inlcggelden
Verkiezing bestuur

I:l{riezing van het financiëel-, corrirole oïgaan .

HOnd_vraag
SS.uiting

1

2
3
4
5
6

7.
B.
ö

10.

loelichting:
De op tie 4gendapunten Z, I en B betrekking hebberide beqcheiden 1i6gen voor
b e1-an6st eIIend e leden op maandag 21 juni van 21 .oo t,ot.z3,oo rrr, ïà" inzage.
LENSREVUE..

2J juni a.s. niet verschijnen, d.aarna komt er nog een
de ]aatste van dit seizoen. De eerste LEl,lSrevue in hetijnt op 7 jLli en daarna vanaf 28 juJ.i rveer regelnatig

L

i,
ch

Na 7 iuni a.6- zal het klubgebou'r uitsruitend op de maandagavonàeà .geopend zijnBijzondere openstel-1in6en word.en stceds afzonaerri5t 8epubíiceerd. rndienhiertoe noodzaak. bestaat kan kontakt rvorden opgenornen Eet dhr. s. sandifort ital. 6? .58.35

onze secrqtaris gaat van B 5irni tot 26 juni 19?6 net vakantie. Het secretari-aat vrordt in die tijd waargenornen door hhr.J.v.d.l{Ieii, N i6t eve cht sestraat z,Den Haa5, te]-. 63.21.3?
iJRETTIGE V/.KANTÏE.

Het bestÈur vJenst alle l-eden en ned.e,rerkers arvast een pretti6ë vahanïie
wi j vcri'rachten u no6 r'rè1 op de argcrircne redenvergaderin! op 2E juni a. s.er zijn al Leden,. die vroeg hun b.iezen pa.l<ken r. vàndàar.- - '

TRiiI NfNGEN.

Dondardagavond J juni zijn er aI r,reer trainindsbi j e enkoms t en geweest
onze nieurve trainer l{arti-n van vianen kennis hecft kunnen rnakén metticspelcrs van. de scnioren en c1c L-.juniorcn. A.e. d.ondcrd.ag za1 dit
6eva1 zijn met cle tweeide écnioren sel_ectie6roep. .De heer J.Jansen za
kennismaken. De betröi<kenen hebben een récÀtstleekse aanschrijvin6 i
ontvangen.

toe i
maar

,'waarbij
d.e s elec-
ook het . .

l- d.an korEèn
nniddel-s
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...ïN .BALLOTTIGE VOOR SEIZOEN 19?6/??. ":'.,:'

- A" W.Acht erka.rnp
2 F-rCh.van Beekum
,. C.P.van Beel(um

J.R. Blik
E. A. Borot
IÍ. C. Borst
E.de Bruijn
Ih.N.Diemel
B.J

- L.T
tÍ. \:
J.F
J.rIJ

.- H.l,l
.M. v
J;tJ. 
J.E

- -E. 1.

)1- o-q)
'14- j-56
10- 5-54
í.- 6-so
9- 8-63
2- 6-68

11-1o-67)z- z-Aó
19- 1-65
25- 8-56
31-10-59
30- 6-61

4-'r' -6o
23- 9-55
28- 2-68
8:i j-)1

20-12-57
24-11-54

-H.Jocheme 27- 2-55
- T.Kattenburg 4- 6-53

8..0. LaarakJ<er 5-10-68
- P.Meijer 1- 4-r?
- J, M. de Niet 2B-1o-51

B.C.van Nieuwenhoven 6- 9-6?
N.H.Osse 1-10-41
E.C.Radeuaket 21-10-66

- C'.J,van Rhécnen 14- g-5o
< R. S-champer .'' 14-11-I+B
- J. P. Schoenmakers t4- g-ij
-.4..J.-Slabbers 8-6 -Sl

M.N.SIuis 27-10-66
;. R.J;TeLle 19- 9-57

R.Timmers 29- 1-68
R.J, van Vt;lzen 9 -11-68

- J.r,1es6e16 15- 2-61
- J.B.Zoet 11- 5-46

HEISFry
flË*Efi,"i

Klikspaanweg !, Leiden O?j-?6O511
Mispelstraat J), den llaag 25?843
Rienhovenoelaan 62, den Haa6
TeijlerstraaÈ 28, den Haag . 61??48
Steurendaal- 41 , den Haag 251195
fdem
Steenzicht !f, den Haa!' ---
Meppelrade 1J], den Haag 6? 19C,9
IÍuJ-dersgaartle lB, den Haag 6Z4OZ4
Drapeniersgà arde 12J, den Haag 6?5151
Plantcnoord 242, den Haa6 -:-
Idern
Burg.v.d.Veldestraat 40, den Haag 256??9
Drapeni ersga:.rde 1O!, den Ílaa6 295216
Hertenrade 20, tlen Haàg 66?619
Beeklaan 222, den Haag 6+? 148
Roener Visscherstraat J1J, den Haag---
Melis Stokel-aan 121 , den Haag $8583
Nieulc LangerJ.ijk 47, Deltt 015-Í22291
v.ÀLkemadelaan 201 , den Haag 241189
Hengelolaan 1016, den Haag 6?9560
Vrederustlaan 1/1, rlen Haag 670870
Obrechtstraat l43A t Cen Haag ---
Ctterrade 6, den Haag 298?09
MarconÍstraat 4J, den Haag 602090
Steenzicht 2), Cer llaag 676?62
Lamarckstraat 10, den Haag 904rOO
Steenzicht 1JJ , den lIaag
Slijkeinde 6, den Ilaag , u-.
Meppelrade 2'l!, den Haa6 6Z1S19
Meppel-rade 141 , clen Haag 6?6861 '

Tomatcnstraat 42, den Haag 68\an'
AnsloËtraat /6, dcn Haa6 B84OO7
Ruin erwold straat 4!, clen HaaE 669? 23
Landzijde 1!/,. den llaag 296755
Doni.zettirode 11, Zoetermeeir' A?9-219988

A
C

ri,

ïJ

P
sen.

B̂
À

11, ,
N. S.

s en.
gen.
s en.

6en.
scn.
6en.
6en.
1"Í

6en.
6en.
iï
I\T C

!1

6en.
sen.
sen.
s en.
uÍ

sen.
w
TI

B
N.S.

. Elshout .

. Endlich '
eluk
. Geluk
. van Gil-s
. Guit
an llelden
.de Hilster
. v. d.Horst
. Jabroer

HPIIPHPH
N' DE ZI EKENBOEG
I]PHPiIËI{PHPHPHPI{!

FIIFFFT'I'IFFFFFF

PHPIïFHPHPI]PHIEPiIiTIPH,PEPHPHPTiPHPH!IIPHPIÏPfi i)EPi

lïij vernamen dat Gerard van der Kleij af6elopen weekend zijn enkel_ brakr- ter-
wijl oolc dc cnlcelbanden er niet on§eschadigd vanaf kwamen. Een operatie bleek
noodzakeliijk.. Górard veiblijft in hèt Leyenbur6-ziekenhuis, .Ëezoekuren <lage;
J-ijks van 19.OO:'tot 2O.OO uur. Gera;d, beterschap!

-t

vanaf lJOO uur: MevrlJanmaat - Mevr.v.d.Steen - l"levr.van Santen - Frank Straaí/
hof - It{evr. van Doorn - Ton van Velzen - Linda - Ton rs-Gravendijk. ..... -.':..
Í.fbcI]en bíj Simon tel. 6?5885

\dIE STATT ER ÀCHTER DE BÀR FFTFFFFEFITFTFT'FFFFFFFFFFFFFFEFFF
FFFI'FTFT'FTFTFFEFFFF

7 inni 19?6'. Tinus - Rini van Noort - I,larja - I'Iarcia - Jan van Gastel - PàuIa.

In tle ioop tler tijd, heeft'dè.LEl'lsrevue rubrieken gekend vraarin alleriei
zottíge enTof toiie berichtóri stoníl.en. Ilebben rve hàden ten dage rubrieken al-s
rrr'OCUSrt rrrZo naar vlat l-osse opmerkingenrt en rrJist U d.atrr, vroeger hadd.en. we
echter ook rrlJat dacht u da.t, Variaa-ntjes, Variar6rr e.d. Zo ook in de eerste
jaarga.ng vx.n ons rrlijfbladrr. hl-leen noemclen men het toen lGeruchtenrt. Het begin
van deze rubrick was dan ooh altijd:ttlli hoorde mompelentt. Enkelen van d.eze

-2-
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Beruchtjes vJil ik voor U nog eens op papier zetten.
Ik hoorde mpmpelen ,

d.at een le6io copieön voor hct uoJ-gend nunruer waren in6eko-
men, zöorlat VerschíI1ende stukjes moe6de; blijven 1i6[en,. ' ,

dat dc ruiten onzer kleedgelegenheden zuIlen worden vervangen
door mÍka"en bordPapiera : - :. -

dat op de eerstvolgende klubavond een bordjè za1 geplac.tst
worden uet de bekende spiEuk uit fsaias VII-J-1o: ?as op de zakkenrollers.

dat nu vrerkelijk een feestavond is op tpuvr gezet, tot groot
genoe6en van diverse 1eden, die gewoonwèg geit op zooiets zijn"' dat het Bestuur plannen ovenveegt om een grote tribune te
laten zett en
Tot zover een terugbJ-ik van.50 jaar LENSrevue r. Er, za1 .nog een clee1 4 komen,
maar dat wordt een interview met dhr. P.J. Laten we hopen dat onze reàaktetr in
ju1,í 2026 not een kan terugblikken op llOC jaar LENsrevuerr.

^vEnEcIiTs.ot)cDo2ancz1Cao
'iïIST U DrrT

22DCD122.)2121C

- Peter van Rijn het duj-hershoïloge van i,lichel Saarloos aan iemand heeft afge-
geven. IÍij weet al-Ieen niet meer aan wie. Ilichel vril graag zrn _horJ-oge terug,
wie heeft het?
-Er tïrecde Pinksterdag hcel wat te doen i6 01> het LENSteriein. I{ét traditionele
veteranentoernooi 1'rordt weer,gespeeld. '/ïiIt U getuige àijn van'sprankelend en
trvrijstr voetbal, korn dan op deze da6 naar onze terreinen.
- Dít voorlopig de }aa.tste LENSrevue i-s. Op 21 juni ltornen we nog een keertje
terug.
- ,{VÉRECHTS benieuwd. io hoe de verschil-lende commissieo en het bestuur er uít
gaan zien. Dit hoort hij op 28 juni, U rieet vrcl- do alag van de atgenene verga:Í
dering. U kcmt toch ook-
- ilohn en l4ar ja Be.khuis ops bedanken voor de getoondc belangstelling bij de
geboorte van hun. rlochtdr Ciàridià. ''
- Dit vraarschi j nl-i j k de allerlaatste I'V/ist U datrt was. /TVERECHTS keert volgend.
seizoen niet meer terug en lrat de nieuure redahtie van plan i6, blijft nog een
verieissjng r... .:. . ..
- U dus,. voor het"Iaatsl-he groetc krijgt- en'misschien nog eens tot schrijfs:
van .' AvEREcHTs .

OPSTELLÏNG SENIOREN ]IHHHHHIÍIIIlHTIHHHHHHI'IFII
HT]iH

De olstelling voor hct v e t eranent oernooi op maandag 7
aanvang 11.00 i6 a1s volgt:
ri.Timmex - J.,r.d.Knaa.? - G.v.Oostrom '-" G.Kemperman -
R.Roodbol - J.v,Dijk - Fr.v.Di.'jk -.G.Looyensteyn - G.
J.Ras - H.Suilcer - 

^,'\r.Luxeaburg 
- L.Hoppenbrouruers.

§peJ-er-Coaclr: Ll ,Zoet -

juni 2e Pínksterda6,

Af schri jven cp ./ri jdagavond bi j J.'v.l'Jassen- tel. 070-6B. 65. 1.t v.4n tBt4J-1 9. oo uur 
'- 

'

+
ZO I4.,'^LR -ïi;iT LCSSE OFMERI(INGE$I Ï***** ******++++++++++++++++1+++i++++++++++++++
++++++++++i++++++++++++++++++++l

++ Zo, rie ne rlerve=kcrsavo nd zii er ódk op. De o1;hónsi viél- vrat tegerir Zelfs de
pennin6meester en zijn hele.fruril-ic $ras er niet, die wareE op bruil-oft. .iIet
uas vrel gezel1i6 en een 1;oe dc . efsl-uit ing van hct seizoen. Nu nog al}een het '

vet eranent o ernooi op'ze PinkÈ'icrdag. l

++ Ik ben vorige rveeh een avond.je op bezoek Eieweest bij onze secreÈaris met
het i-dee een intervier'r, met a16 moticf, "K1ubl-iefde, bestaat die nog?rr af te

. nemen. ïlc heb er maar vanaf gezien tocn ik na een poosje het gezicht van onze

lDCA2co70t .
o, o u o 2 D C 2 1 1 1 t) C I I 0 0 D 1 D a D 2 0' C C r? C i i C n » C e C 2 D C q C'> C O Q 2 A 0 C q q O C D I 2
TÖODÖ' '4t 10D

.lL.Rooduijn - H. Roodu,i jn
Verhaar - C.v.d.Beek -

$ti$tltit



Eecertaris steeds somberder'zag vrorden. rk keek op de karender en zag dat het
de laatstg rveek in mei vras ,.. inderdaad. een, zeer ongelukkig xaonent on rnet zorn
tnan over klubLiefde te praten.
++ Mi6t u PCL ooh? Naar ik hcb begrepen heeft. dàt níets tc maken met pOlitieh,
een bijna gevallen kabinet en een aantal rooie ra.kliers. I,looi uit ben je'a1s je
daarvan in je vrije tijd afhankelijk bent. ilij bskt het rvel Bruijn, die po!,
om zo maar zonCer e.f te schrijveà niet op te komen.

SIK.
JJJJJ
***$*
JJJJJ

JJJJJ

$$$$$,

JJJJJJJJ JJJJJJJ J.J.IJJ JJJJJ
V.!..Ií HET JUNIORENFRCNT

J JJJJJJJJJJJJJ.IJJJJJJJJJJ

Progranma", voor

JJJJJJ JJ JJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJ'JJJJJJJJJ.}JJJ

juniorcn, pupillen cn vrelpen ieugdleiders.
v rr_ J dag + Junl-3
la'lqldqgl juni:
Maandag / juni
tijd beIlen na 1

Zat erà.aA 12 JUn
Zondag 2C juni

/.OO uur Vertrek C-ÈLassèrs en'pupillen naar Bad Homburg.
t.00 uur LENS /i-honb. en LENS 9 zie Die lïaghe toeríooi
+ 'IB.OO uur lrankomst C-lclassers en pupillen (voor de juiste

6loo r',ur 65.8.14)
r 11.00 uur LEIiS 11 zíc. v.v.Naaldwijli toernooi
! 11.OO uur LENS- jeu6dlei<1ers zie v. v.I'laaldrrri jh toernooi

Vrijdan 4 JUnr-:

7. OO uur 'rlertrek naar Bad Hornbur

Tussen 6.30 en 6.45 uur vrorden d.e deelneners naar Bad lloriburg j-n ons
k3-ubgebouvr vervracht, Natuurlijk zul-Ien vele ouders hun .zoon uitkoroen
zvraaien, zodat het op clit vroega uur bijzonder druk zaI zijn in het
kl-ubgebouw. Ilaar liefst 47 LENSers hebben voor deze reis ingeschreven
dus een volle bus voor LENS al}een.
ltlat moet men beslist bij zich hcbben?
1e. Paspoort of geldige toeristenkaart' +rÉ -- \ee. Zalc8eld ( ruaxr.nasl J c/ ,--,
Je. Sporttehue en toiletartikelen
4e. 2 Lakens e'n 1 sloop (gernerkt ) GEE$I sJ-aapzak.

Beotuur, Jukb en vrienden ivensen julIie een goede reis, Èest l{eer en
een prettig.verblijf j-n Bàd Homburg.

Zaterdag 5 juni Die I{aghe toernooi voor LENSI,-lEomb. en LENS 9 AanvanE 9.OOuur

I

LENS ir-kcrnb. en LENS ! nemen op zaterdagmolgen deel aan het Die Haghetoernooi.
Die I{aghe speelt op Ockenbur6 ingang 'fli jnd,aelerrrireg (einde L. v.ltleerdervcort )
De heren Elunans en v.d.ÍDo1 zullen hier trachten nog enkele prijzen in ontvangst
te nemcn, zodat onze prijzenkast rveer voor een seizoen gevuld is. Het progra4-
ma voor deze elftallen isl
iENsA-t<ont. IENS 9

!.J! ' 'Die Ha5he 1O.OO VCS
1 1 . 15 g',IrP. 12. O0 'juick St eps
'12,55 ADS '. 13;30 Die Hashe
14.f5 Del-fia : 15.oo cot

'LENS À-komb. is door de heer El-uma-ns eamen gcsteld: J.Iett ero-M. v. Zueden-P. v.Rijn
J .lil-blas-P. c1e Kroon-Er.!Àioutirs-C.Lipman-G.3Iolcg-J.1tpper1oo-J.de',iraal--R.Sandexs
R. v. Luxemburg-R.Lcyn.
Saroenhomit 8.JO uur LENS tcrrein. .

LENS 9 F. Verbar endse-J. Prins-J. v. d. Ri j zen-Th. Hcogeveen-T. v. ttr. ToI-R. Al-blas-
H..ZonneveId-S . Teunissen-À.Róvers-Iil.Lukassen=J.Franken-H. Hoppenbrouwers-8.
Bogaard-T.Iíing
Leider dhr. v.d.'To1. Samenkonst 9.00 uur LENS terrein. '.

Eventueel afschrijvenr bellen vri-dagavond tusscn 1B.JO en 19.00 uur te]-.291991
dhr. ïl.Kouwcnhoven.
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I4aandag 7 juni: Aankoms; C-kl assers en pupillen
Voor de oud.ers,
kunnen gaar deze

V:.os I
Rav: 1

rn Poure 2 speelt Rijswijk, t,::ïï:Ïài'j, r:
Final-e6 om de 'le t,/n 4e prijs bcginncn om
LENS 11 als bekend. Leider dlir.. pauL van al

die hun zoon riJ-len begroeten bij aankosst op on3 r+rrein,
het kl-ubgebourv, tlàf .66. i3, r4tifd infor'reren na 16.00 uur bi J

Zaterdag 12 juni: v. È. Nai. toernooi- voor LENS 1 
-1 . .itanvanq 'l 1 . OO uurfq!4rE

Na terugliomst uit Duitsrand ..':'."t voor c-i nog óén toernooi te wachten en rvelbij de v.v.Naal-dvrijk. IIet prog:amma is moraenteer nog niet bínnen, ríaar natelefonische informatie zi- r rvij toch de voornaamste punten te weten gekomen.
LENS Epee1t in poule 1 tegen Veri:urch on 12.10 uur '

J.2O uur
5. 05 uur
6.15 uur
heveningen, RI(DEO en t s-Gravenzande.
17. O0 uur .
er Stecn, samenkomst 10,J0 uur LENS

Zondas 2O juni: v. v.Naaldw: jktoernooi voor j eigdl eiders. Àanvang 1'l .00 uur
saraenkornst LEiiS terrein 1O .OO uur ! !

Àanqezien de jeugdleiders van .',i!NS zich vori6 jaar netjes 6edragen hebbentijden6 het jeugdleiderstoer::oci van de v.v.ltraaIdwíjk, ontvingen wij ook ditjaar wederom een uitnodigÍng. LElr_S is ingedeeld in poule 1 en speelt on
1';.35 \nr te6en RVC
'12 , 45 uur DHt
11,2j uur Verburch
1 5 , C5 uur RK.ÍIVV

in poul-e 2 zijn ingedeeld: Celc::itas, iïestlandia, HBS, Quick en IrlaaJ-dwijk.
Gestreden vrordt om de v.Loene. l;rofee.
Frans Flurirans aI sinds jaren ieicler en or6anisator van d.it e1fta1, heeft ook
nu weer zijn best gedaan orr een. naar zijn strategisch inzicht, zeer sterk
eIftaI, incl-usief gevaarrijke -:'ritssperers, op de been te brengen. Frans mochtje vreer besruiten om na afloop :."ict dii efftar te gaan eten. Er zijn ook res-
taurants te vind.en op d.e weg van Naaldwijk naar Den Haag. Je hoeft dat beslist
ni-et te zoeken in ',ïasscnaar, zoÍ\ls dat vori6 jaar het 6eva1 was. lïat opstellÍng
en menta.l-e oppeÍ)per betrc.ft Iaat ih graa6 Frans aan het woord.

JC. Hop

Zo zoetjes aan loopt het voctbalseizoen op zijn achterste benen, waarnede de
activiteiten te velde, op onderl: .udsrverkzaauhe den na, weer tot het verleden
behoren. iïat er binnenskancrs r:5 gaat 6ebeuren is van later zorg, dat merken
we dan $,e1 afs het eerste LENSkranlie voór het seizoen 19?6-?? ten doop word.t
gehouden oí liever 6ezegd. bij crro ale bus inrxaaierd.
Maar voor het zover is doet v.v,Iiaaldwijh nog een beroep op.Ulv spieren door
er nog een toernooi aan vast te l-"nopen en vrel voor leiders uit diverse vereni-
gingen. rn de loop der jaren is hct tot_ een traditioneer evenement uitgegroeid.
wat we node zouden missen, a).s zoiets ter ziele mocht gaan.
Het wordt verspeeld op het complex van rtDe Hoge Bomenf te Naa.l-dwijk en vrel op
20 juni. lire schrijven dif bijtij:ls vanwege vakanties ene.enz. Ond.erstaand.e
lENSartiesten worden hiervoor '.1:tgenodigtt om hun tas met voetbaLspulren nede
te brengen:
W.l,lichels cantine Jan van Gastel P4
Rob Iïoefnagel C2 Ton ts-Gravendijk Oi
Ben Osse À4 paul v.d.Steen C1
Hans Zoun P1 Gérard Bloko !ïJ
Fred de Kleyn 85 Kees SchenEels p5
Joop l4sufsmnn 32 Peter van Rijn !1r2
dhr.J.Vo6c1 CJ keeper Anton Bauman Bl
Martin Reuver P2 keeper trÍin Keetnan ri2
Frans Disseldorp PJ Peter Perreijn Pu!ïeKo
Loek Koning adn. Jos l(eetman ad.m.
U ziet, een gemeleerd gezelscha; da-t de st:rijd gaat aanbinden- Goed voor een
eerste pla.ats ! I'la af loop gae.:-r we ergens eten t',,ant het lvordt daar al_ti jd laat.
Algemeen l-eider .fhr. Flumane AJ.i-anvoerder. !ï,l,Íichels Àfschrijven l2rJpO tijdig

s.v.p.
-5-
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DE LENSREVIjE

iïe elcblad van de voetbalve reniging Lenig en Snel
A-I,GE}IENE TEDEI'IVERGÀDERING MAIJ{DAG 28 JUNI IN ONS I.GUBGEBOU!Ï.

Nogmaals rodigen ,gij aIle senlor-leden en A-klassers uit tot het bijvronen van
de ilgeuene Le d envergadering aaandag a.s.
Gezi.en dc agenda is íeders konst dringend gewenst!

VERSCHI Ji'.IEiT LENSIIEVUE.

De eerstlcouende ï.,ENSrevue kunt u vervuachten in de week van / juJ.i. Daarna
verschÍjnt uvr klubblad pas I'reer re6e1:aatig vanaf 28 juLi.
VOOR DE STATÏSTÏEK.

Eindstand zaalvo etbal-t eaur, dat speelile ín de 2e klasse Al
144- 54
109-
105-
91-

11r-
105-
,a-
Bo-
7B-

?e lÍervö
CSVD -

Ri j s',vi jIr
due Ilaghe
HDV
Dalco
FulI Speed '

Leni6 cn Snel
VOV
tilestl-and:a
d.c Ja6ers

22
22
22
22
22
22
22
22
zz
22
22

19

5B
4j

öt
B4
o2

9B

7,)

17
35

?o

2B
20
13
t1
lé
6
4

+
52-119
19-1\1
18-143

.+ LEIIS 2 winstpunten in mindering vregens niet-opkonen in-'de wedstrijd ,-

clEl{S-Rijswijk op 1-10-f6! ' §'

, Be sJ-issingsrve tlstri j d Te Iie:'ve-CSVD !-4
]Voor dc gocde ord,e lrordt vermeld dat voor hét koriend. . e eizoen bovenstaand team
rvederon,is ingeschrevèn, terrvijl ook voor een trveed.e.teau i.ndeling is gevraagrJ..

Indien- uogel-i j k zu11en in de,komende LENSrevue 'dè . Ètanden van tle ]IVB-senior-
elftallen vuorden gepublicee.rd. : ' ..
TR.:1 INERSDIFLOIvI.4..

In de I(NVB-cr van J juni lazen lvij
van ondq. B-'en C-seLektie juniorcn
geluirlenoon.

DANK3ETUIGING J .

Vooruitlopend op de
vast te stellen beg
seizoen 19?6/19?? (

seniolen
nr-et-spel.ende -Lede4

junioren

dat ene J.P.Zóun, konend. seizoen trainer
geslaagd is voor het dipJ-oma D. Hans, onze

Van :revrour; An Bergcnhenegouwen-Vastenburg ontvingen wij een dankbetuiging
voor de betoonde beLangstelling van veLe LENS-Ieden bij het overlijden vall
haar man Thqo.. 

.

VA]iTIiTIEGROET.

Van dc hecr Juffeí$ans ontvin6en wij een kaart vanuit de Steeg. Hij 6roet
bestuur cn alle LENS ers.
I(O}ITRf BUTIES

door de Àlgemene T,edenvergad ering van naandag 28 juni a,s.
roting vermel-den wij nu rèed6 de kontributiebedragen voor het
rl.us .vanaf 1 jttl-i 19?6 l/n 10 juní 19??)

+ 'tLL --J l l l,

f 60, -- pupilIen,/welpen f 92r--
J 1Oo'--

-'t -



( naxiní]Ie ge zinsl<ontribut ie .f 28O,-- per jaar)r
u.-aql-reve b-'i-j overoch:'i jving voor hct koroend krzartaal reedo met deze bedragen
rcheuing t.c. houd cn.
Overi.[;:-. doen rvij oi: ieder ].id een.dringend. beroep on uede ter ontlasting
van de kontributie-administliatie'de kontïibutic in 6én keer te betalen.
iloor de goede orde het 5iro-nurnmer-:

ii671l íuyt.v. Pennin6meester ï,enig.en Sne1, clen Haag.

rStiHHl-iHlii{
-iïrnut'rss {c, ilHIIIi}IHH}iHHHI{HHEII]IÏ{J{ ]HHIIHEHHIIH

.A.TTf NTI E SENIOREN

van do volgenrLe sperei's is de keuringo-tlatnm vervallen, of van d.e nieuwe le6en
ontbrekcn de gegevens, of van de bestaande leden ontbreken no5 steeils d.e
gegevcns, 'ïyij maken de onderctaande led.en er op attent dat LENS (Jutro) iederjaar 2 avonden reseiveert specÍaaI voor LENS-leden bij de sportkeuring. Zij
d-ie d.aa:' gebruilc va.n wi1len nalicn, kunnen dat kenbaar maken bij J.v.Wa6sen.
Voor Ce goede gang van zaken: U kunt zich ook bÍj de hui6art6 laten l<euren
zoter hij daartoe bereid is. !! ! ! ! | I
JUN]OP.EN DIE A. S. SEIZOEN SENIOR ],ïORDEN:

J. ï. Gast el-R. Guít -R.Heenskerk-R. Hoppenbrouwer-J.IIoutschilt-M.Jansen-T. de Kok-
P"dc Kroon-C. Lipr:ran-Il. Luxembur6-G. d e Niet-A.Reesink-C.Sihenkel-s-J.Tettero-
A.rilVelzen-T.v.d.lioort-J.tle 1ïaa1-J. v. tl.'iIeI-J.Ui jngaard.e-T. Prins
]IIEUIÏE LEDEI,I:

A.,icht erkamp-F. v. Beekum-C . v. Be ekum-N. EndLich-H. Guit -J . v. d.IÍorst-H. Jabroer- _"
H,.Jochems-T.Katt enburg-P.l'Iei j er-J. de Niet-Clv.Rheenen-R. S chanper-J. Schoennaker6
A. Slabbers-R"Tel-1e-H.tsres-J. Bres-F.Peters-1\,. Louweren6.

LEDïN lïAilltV.[N DE I{EUR]NGS/DLTïtq vERVr\Lt x}'t rs:
. BannÍrlB-I' . v .§. Ber6-A. B6lgnran-J . Bor s t -l{. Bra.nclenburg-8. v. d.. Burg-J. C olpa- ;
. D'oivest ein-À.Ilcincn-A. Hoek-rl,. i{oppenbrouvrers-4. Jans en-P. d e Jong-H.de Jong-
. iícmper-À. v. Luxemburg-G . v . Oostrom-J . Rieiren-M.l.r'ol-t ers-Ruckert -II . Rinmels zaaan-
.ïloodbol-ï,|. v. Rij n-D. Schönherr-P. v. d.. St een-A. Timners-A. Tinnebroek-H. Tenty-
.dc Vos-L. Vo orduin-J . Vorbarcnrls e-i{. Ri ent j cs-iï. VerheuL-R. Pcters.
e6ene $,icne naam niet voorkont kontroleer ure ]taaf tje lrij kunnen fouten naken.

LEDEN I'JT1.:iRVA}I II{ NE ÀDMTI'IISTR.I-TII DE IiEURINGS/GEGEVENS O}ITBREKEI.I:

D 
" 
Branclenburg-P. Burghout-A. Bilderbeek-M. Ciaenuehr-D. v. cl.llark-t. Rieraen-P. Schönhem

H,Suiker-II.Dietz.
Men d.ient hc': ;i-eulvc keurinBs-bewijs + paofoto (net tle naam er achter op) in
te leveren bij de SEI(O. fNDIEN GEEN GELDIGE IGURII{GSKA;rRI NIET VERZEKERD EN
i,TOCR DE HVB GEEN TOSSTEMMING TE VOETBJ',LLEN? ! i ! !, 

-
50 J-A.rtR ],EII§REVUE ( cteel 4)

lla watrrllcrinneringetukj e6rr uj-t de eerste jaargang ven de LENSrevuer Baan we nu
eens kijken hoe on6 lrrant je ís ontsta.an, rrln den be6innei' kwan het krantje
slechts uit.al-6 er vol-doende kopy vras. fn ciat krantje schreef bijna a1-tijd de
Geestelijk lidvióeur -LENS was inmers een Roons l(athol-ieke vereniging.-
Deze G.-fl.. schreef vooral net hoogfe est dagerr. À1 vrij snel kuau dhr. D.Juffernans
de redaktie ;r,rerst erlienrr. IIet de ( waarschijnlijk) al-l-ereerste rerlaktéur
-dhr. Iioos llagcraats- schreven 2ij verhalen o::ler verschitl-ende poeudoniemen,
àodat het l-ech aLsof er neerd.ere redakteuren $raren. Ook het bestuur schreef
v;e1 eens iets in het clubblaod-jc, Zoals u in de vorige ilelen heeft kunnen
1ezen, stonCen er ook uitslagen en lvedstri j clversl-agen in ons clubblad. Doch
zelclen kon nen lcren tegen lvic en trranneer nen noest voetballen. Dit kreeg men
tc lczen oj) cen zgn. ttvcekiraartir. Daarop stond tlan te lezen tegen r,,i-e nen
rnoest bpelen, hoc lact, waaï en in weIk elftai. '

í
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Deze kaarten ruerden op maandagavond géschreven. Daarna werclen zij -om de hogeportokostcn uit te sparen- door de heren vanidè toen ontstàne el italccrenis sIe ,op de fiets rond. gebracht. Dat kon toen nog, nmdat het orn slechts tientarren
kaartèri ging, Men hon e-chter nooit lezen vranneer én waar'de andere eIftalIen,
moèsten s$elenr' zodat er ook vleinig toeschouwers op on6 veId. klamen.'In de oor-
log -s3f de. toenmalige voorzitter -clhr.Dubois- de start tot het uitbrengen vanrrvreekb ericht cnrr , vlaarop men wel kon lezel vrat andere elftal-l-en die weeÉ moestenlrdoenii. Itraast deze weekberièhten onts.tond er een nededelíngenbIacl. Dit blad ver
scheen eens per naand en daar stonden arl-een rverhafen, ín. De redaktie g.afals inl-eiding altijd een ggdegen artikel, dat net graagte"wercl 6e1ezen. EcnartrheL dat men bijzonder goed verslond, was: rvan over zeeir. Dit varen neestallÍingezonden stukkenlt van sPortlieden die in de oorl-ogsjaren naar het buitcnlan6
Íraren gegaan (t.v'. lraàitië). Dit nededel-ingenblacl, heeft srèchts 2 jaar bestaann.r. van 1939 t/n. 1941 . r'Íen moest er toen àee stoppen,.ondat u, uen] gebrek'
aan papier 1va6. In lverkelijkheid echter Eadden ee öuitéers dit papier no6igi Men
probeerde in de oorrogs jaren het brad mins_tens éÉn naat peruaród- uÍt te biengenDit lukte niet artijcl. Daar waren vers chil].eride oorzaken voor a-qn té wijzen,
de typeqa-chine was kapot of er waren door nfkeuririg 6een wedstri j den 

. 
g"Àpe 

"ia. 
'

I'la de oorLogojaren ging dat beter. I,le n kon, ond,at het.krantje een naandbLad
rvas, vrat meer aandacht besteden aan cle te ochrijven onderwerpen. De.reclaktie
bestond uit 2 of J rnan. ook in het.ve,rleden heeft de. redaËtie wereene uit
1 persoon bestaa!. Dit was echter gecn doen, .claar LENS in ilie dagen een van
tic best verzorgde ctrubbladen. had, moest tlus deze commissie -om dàze goede naaate behoude4- uit meerdere personen begtaan.
Bovenstaande kreg'en li,i j te horen, van een oud-rërlakteur uit die tijd. Een man
clte er het nodige'vanaf weet, onàat hij zorn J2 jaar (van l9Z1 toi't955 rea.)ín de redaktie heeft gezeten. v

AVERECI{T8. 5

LEI\TS C1 , CZ en P1 NAAIT DUITSLTIND

viijdagochtend 4 juni 19?6 6éo uur. De heer sandifort rvas speciaal .rro., Jp- -

§estaan on d.e te verwachteh toeroop van koffie te voorzien. iangrr.n naag zeker
d.ruppelden de jongens (veIen vergezel-d door hun ouders) binnen. Nadat de koif:-e
v.ra.s- genuttigd ging ruen naar vast. naar de Henge3_o1aan oE daar op de bus tc
vl'achten. Dj-t wachton duurde geLdrlcig niet lang en nadat alIes iao ingeladen.:
kond.en wij uiteindelijk om !-?.15 uur richting Duitsland vertrelcten. 'B;i -à;
grens vrerd. voor het eeret_6Estopt. Níet on ,rai te nuttigen, Eear o& ecnieder
een onpretti8 gevoel Ín dè blàas kvrijt te laten ra-ken. Èet'zaf eeniecler duide-lijh zijn dat toen aI cle diverse blikjes (echt puclers ze hoefde sl-echts iatste _drinlien en te eten. nee tà nemen voor de heenreis en niet voor 2 r,relcen)
bro'odjeo en and.ere tönsvraren zowat op waren. {nmiddels had het l"oaj" uà"
Andr6 van Duin aI voor algehèIe hil-ariteit gezorgtt. ïJe vraren rle grens 6epaeseerd.tocn incens iomand ontd.ekte dat er een microfoon in do bus ,oouroàig *ruu.
Ddwin Eykclhof werd hÍerachter 6ezet. Hij presteerile het om alIeen ied.er analer
een uur lang blauw te Laten zitten van hct Iachen. I,Íede hierdoor verJ-iep de reis
een 6tuk sncller. IÍet had overigens nog sne"Iler BelEund als niet een paar
rr figurentt soëp lvarcn. 6aan eten! ! ! Oà + 1 Z. OO uur kr,lauen we bi j de j e-ugdherberg
aan en een uur latcr haal iedereen een-becl gevonden. Nad.et men tret ótèn rraa
laten opqcheppen bleek dat de. soep (dat Í,as het geloof :irh) toch een vreemd
smaakjehad.,.Eeniederwasdairookb1ijdatzijiot22.Oouurtle.6e1egenheitl
hact'den eén pa-tattent op te zoeken. r s-Avond.s nàcat iedereen zijn Ël-aappLaats
vreer Bevond.en hadr bleek'dat op onze gang ook nog een paar Fransen. lagen'die..er
een verschriki5eli jke" rotizooi van nàahten. De hetb'ergier kon dat,niet waarderen,.
en de Fransen könden hoewel zÏ5 h.et hele vreekend nog zóudeir blijvèn vertrekken
De volgcnde ocht end . . vrcrd 

. 
er gezivommen. rn nuÍtoranà moet dit gàbeuren met

badnuts en rvij moeten dan ooli zeg6-en dat dit síverse.frtguren bèot leuk staat.
t s-Micda6s rverden.we naar de s.v.oberrad gebracht. c1 nan deel àan een twee-
d:rags toernooi. c2 en P1 speeJ-rle er een wedstrijd. c1 won de eerste twee pouie-
wedstríjden te6en oberstedten s.v. en BGc 19/sví net resp. J-o en 4-1. cz Àpeel.cle
met '1-1- geli jk togen Tempe.lsee s.v. P1 ï.ron met 5-O van Oberrad.. r s-Avond6 .
bl-oek iedereen toch vrel noe te'zj-jn en nadat ied.ereen geclouched had en zijn
bed opgezocht vrerd het sneJ_ rusti6.
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De volgende dag werd de 6roep gesplitst, c2 en pi gÍngen rs-ochtend.s naar devLieghaven van Frankfurt, rgruggekomen ,íerd er gegeten en de J.unchpakketten voorde avond klaar 6emaakt. I s-l4idda6s reden we naar óbereureel (zonàet ate luuch-pakketten! ! 1) vraar c2 tegen de ciub net dezer-fde naa' speeldó. De wedstríjdging net 4-1 .verloren. Eierna werd naar oberra.d g"r"à"oèo .p"àrau p1 tegen
EC npe en wonnen uet 1-0. I,Ta d.eze wedstrijd spee!-de een c1 Én c2 konbinatiete6en SPVGC Ol Obemad en v,on Ínet 1-O. C1 haal rs-ochtencis zi jn d.erde poul-e vred.-stri j.d in vrinst ongezet. Tegen het sterhe offenbach vrerc ", à" 

"u1 
hele knappewedstrijd uet 2-o gewonnen. Daar er een '6rote pattze zar tussen de vredstrijrl Ënde finale werd deze pauze benut om te uini-6o1ven. Het mini kunt u er vrer- afl-aten vrant de baflen en kluiten aarde_vtogen oÉ je oren. on 17.00 uur de final_etegen vFB Berlin }lergentheim. oncier gd'reltlíge beiangstcrl_ing 1 3oo man speeldec1 een goede vredstrijd. Na 2 x 15,inuten was de stàd 1-.1o rii àe vcrt.engingvan 2 x I ninuten wisten wij snel te scoren en deze stand, va6t te houdcn.

De 6rote visselbeker (vorsend jaar moeten wij hen verdedigen) en voor iederespefer eeu 6hirt, vras voor ons. Na;iioop mochten ook de Leiclers van IJENS en
Ip: 1, een tean tegcn een Duitse ploeg 1iten zien of zij er no6 rvat van konden..uitsJ-a6 J-1 .voor Ho11and. ts-Avoncls nóg een keer de staà in, *ào" .un nog steerisniet weet rvat nen 'rilde eten. onze jongens probeerd.e naualijk in de Duitsetaal te bestellen. Nadat er rveer gedouched vrerd, gin6 men 

"iop"rr. Dat dachtenv,ij,naar er was vergeten dat c'.e rrussens no6 ,opgeÀchid" aue"tèr, wordon. Na
5 minuten we.s ook dit 'verh.orpen en vóeL men vrij enel in slaap. De vo]_gende
dag vertroldren we om p.1j uur-.richting len itaa6. ai; Zevenaar v.,erd gesiopt en

. dit bleek voor cre l-eiders rvel-nodig??à? Zij haàrlen ichijnbaàr iror6"r. ook hieris het dat een paard door zijn rug is gezakt omdat iemand dacht dat het beeet
hen we1 kon houden. Na eon voorspco<Iige reis kÍramen lve on 1f.OO uur aan bij r
r,Elis. 'flij nogen rvel zeggcn dat het geÀ1aagd geweest is. Alleen het eten waÀ vor-
sgn$ sommige niet vccl-. irel noeten "i; ,o[6"" dat fien nj-ets probeerde en arleenïuiai trek had. in patat. ?De.Leider§. i
PUPJITEN 1. .ii
I{et de reis naar Duitsranrl werd het seizoen voor p1 afgesloten. lïij kunnen ir
Eeuugzien op een fíjn seizoenB met ar-s hoogtcpunt n.i. het Dros-toórnooi en t:
natÈurlijk de reís naar Duitsrand. Langs d.eze rve6 vril ik alé oucers bedanken
voor-hun spontani-teit en enthousiasne (vooral in d.e toernooien) die zij hetgehele seizoen getoond hebben en natuurlijk voor het vervoer *raar zij Àteeds
rveer bereid Eoor waren orn dit te verrorgen. Jongens jul]ie veer succeE in het
volgenà Èeizoen en uiteraard ook bedankt voor de fijne sanenwerking. ooh d.e
Puvreko bedank Ík voor de fijne samenwerking en de Juko (tir.ttop) voor het ver-zorgcn ven de reis naar Duitsldnd. .trlLenaal reuze 'bed.ankt.

HÉNS ZOUN.

PUPILLEN EN ]IJELPEN OPGETET T !! ! !

0p het noment denkon ueer nensen aan vakantie rlan aan. voetballen. op IET{S zijnvrij echter a1 weer bezig, rnet d.e voorbereidíngen voor het volgend suiroer,
de cornpetitie begint op.4 september.
$lij starten vorgend jaar met, 4 pupirlen en 2 rvelpen teans. De pupillens electiedie traint op dinsdag en d' jnclerdagavond. van 16.jó - 1z.Jo uur -is-als volgt:
B. Boefhouwcr-lvl. v. d. Boogaard.-D. He enskerk-R. v. d. Hoeh-R. EouwelinE-r . Kaffa-
IÍ. v. d. Lan-s--E.1)err eyn-P. Pronk-E. v. zi j l--8. Elshout-E.AmncrIàan-BlJ. Hulslcer-A.Kuiper
M. Lent ze-l'Í. saarloos-i'1. v. velzen.'E. iïarmènhoven-J . rvas6 erman-E. Roos .. 

.

Dc eerste training iis op dinscagavond J augustus ón 16Jo uur. Dà eerstà wed-strijd is op / augustus tegen DUltO.
Degene die nog niet van- va-hantie terug zijn moetön dit zo snet mogelijk opgevenbij T_on rs-Gra_vendijk, Valkenboslaan t96 (tel. 61.16.4O na fg.oC uur)]
De welpenselectie txaint op rle vrijàa8avond. van 1?.45 tot 19.oo uur . De eerstetraining is op 6 augustus en op 14 augustus EpeJ-en d.e rvelpen een onderlingewedstrijd.
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De voorlopige eelectie zíeL er a1s volgt uit: F. CLaus-R.Ham-I,Í.Koelemi j -M.Molleman- A.Tjin-Asjoe -M. Zaalberg-R.Lentz-T.s chilperoort-p.Àerts-A.Ibamer-
J.K1ip-R. v. d.Heyclen-J.Itiemen.E.Ratlenaker-14. Sluis-M. Bórst-F. de Bruyn-M. v.Eelden
B. v.Nieuwenhoven-R. Tinuers.
Deze seLecties zijn nog niet definitief. rn de loop van september vaIleh erbeslist nog speJ.ers af rlie den bój d.e overÍge pupillen en vrelpen terechtkoraen.
Deze 6aan op de woensdatruiddag trainen. Iïanneer zÍj beginnen publiceren wÍj
aan het begin van het volgende seizoen.
voorlopig hopen wij dat íetlereen een fijne vakantie zal hebben net nooi vreerÍot het nÍeuwe seizoen.

Juko.
IIET LEIDERSTOERNOOI T5 NAALD!ÏIJK.

Daar stond.en we dan met ztn veertienen in de sproeire6en wachtend op de dingen
die komen zulIen. voor de rvegblijvers han il< wer zeggen dat ze iets gemist heb-
ben, want het io een mooi tournooi geworden, waerin we zel_fs na vi5f- larende eindronde hebben nogen behalen. 'ríat hebben onze jongens hun besi geà.an en
een otrijd geleverdl l! Jamner voor die nederlaa6 te6en RVC 1-o in de eerste
rvedstrijd, anders ?i
Al-Ies is natuurlijk niet te ne&oreren op deze plaats, van wat er al1enaàI op
het veld beeft plaatsgevonden en rvat er is uÍtgehaald; want d.at kunnen we
onder elkaar later nóg wel eens ophalen.
Een persoon wil ik toch wel- even naar voren halen en dat is onze keeper peter
van RiJn die toch naar een straÉgchop wl_st te lieren, ocherp gepLaatst aloor
een 6eroutineerde RI(^VVer. Het was wel de groep die het toernoài gemac.kt 'i

-heeft, vrant dat sas en is juist cle bedoelin8 van de onderlínge ianenkoroot. 'JDoor dat geJ.íjksper op verburch; verliezen tu66en haakjee tegen hun is beneàdí
niin i:tandt deden wij de tvreecle plaats bcreiken in onze pou1e, waaruít autoi "'matisch volgde de strijd om de ]e of 4e praate en we1 tegen dè Eaantjes oftlweJ-
Qirick, de tweede uit groep 1.
Dàt is de nooiste wedstrijd van deze geolaagde dag gevrorden, waarin cll_e
T,ENSers zich net vo1Ie overgave hebben gekweten, waarvoor hier op deze plaats
o_nze dank.
Peter van Rijn deed de beker in ontvangst nenen.

DE TEIDER VAN
de leiilers.
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DE LEI,ISREWE
weekblad van dè voetba.lvereni ging Lenie en Snel

Vandaag J jlJ-í 19?6 bereikte ons het droevige bericht, dat de Heer
A.Th,Janssen, vader van IIol- Jangsen en tïourv sulporter van onzc vereniging
na een. verblijf van een maand in het ziekenhuis i6 overl-eden.
Víi j wenoen zijn vrouvr en kinderen a1le oterkte toe, met dit verlies.
De uitvaartnis hecft plaats vrijdag 9 juri oa 10,45 uur in d.e parochiekerk
E.Bcrnatlette, SÍr iïinÀton Churchi1l1aan 1?2 ie Ri jsvdjk.
Aansruitend orí 12 uur crematie in creruatoriun Eykelenburgh, Laan van Eykelen-
burgh, li j srvi jk (einde Schaapvreg)

Het Be6tuur.
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Adrcswi-i zipinnen:
.Rieraen $roralt Schevenings.elaan 161 , d.en Haag -
..Rienen wordt S chev enings elaan 163, clen Haag ?

.Ricmen wordt S chevenings eIa.an 163, d.efl IIaag -

.v.d.Lans wordt l,Ienno ter BrÉ'.ek1aa n 2J1 , Delft -
In Ballotage:

O]'FICÏEELE I.IEDEDELI]'IG.

KONTRTBUTIES ?6/Z?z
Senioren
Juni-or en
Pupill en/ïIel-pen
Niet spelende l-eden
Doorlopend tocgangsbeuri j s
Abonnenent , Lnesrevue

.de Beer, 6-7-1965 (P), Boendalestraat 6, den'Haag tel-. 65.81.r1

.l{eyer, 10-10-1966 ([,), Bercsteinlaan 168, rlen Haag te1. 6?.46.13

.Eortman, 7-1-1939 (NS), Veenendaelkade 407, den Haag tel. 29.60.?5
h.Fortnan, ,-11-1965(1ï), I/cenondaalkaae 407, den i{aag te]- . Zg.60.?5
.van Kester, 27-3-1968 (tir), de Rade 1!, clen Ilaag tel. 66.9?.69
,Straub, 22-1-1966 (P),. ciutenstraat 62, den Haag tet.66.66.24

J. -4.

J.A
u.E
B.P

R.H
D.h
c.J

F.G
P.J

144,=.=
100 r ==

bUr==
2q --
,q --

per J
Per j
peï j
per j
pe} j
per j

aar
aar
aar
aar
aar
aar.

V/i1Len alLe leden er aan denken dat nu, het eerste klvartaatr van het nieurve
boekjaar is ingegaan, de kontïibutie weer overgemaakt nioet rvorden ?
Dit kunt U het beste doen door het hele bedrag iieens te storten op
giro 33.6?,11 t..n.v. .Penningmeester Lenig en Sne1.
Zij die een doorlopend toe§angsbervijs vriJ-len en/of een abonnemcnt [ENSrevue
kunrien deze bestellen door het 6ehe1-e bedrag te storten op bovenstae.nd
'gironunner, nct verneld.i-ng van het gewenste.
Den-kt U ooli aan Urv cventuel-e achterstand van het afgelopen boekjagr?

Het Bestuur.
, SESTWRE.IIORI.IÀTIE.

-A.an het be6in .ran een nieuw oeizoen.net de irlgemene Vergailering net achter
de rug en rnct een bcstuur, dat nog niet kor,4rleet is. ïlans van der I(Iey
heeft nauelijh tijdens dic al-6euene vergadering te kennen gcgeven, d.e voor-
zittershaner definitief neer te leggen, zoals hij dit een jae.r gel-eden aI
heeft aangelcondigd. Dc À.V. heeft de overi-ge vier bestuursleden, clic bereid
zijn de lopcnde zaken af te handelen, de taak mee6e6even uiterlijlc op de
ecrstvolgende vergadering in september a.s- een koupleet bestuur voor te
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àraicir, oàt hc' insteuniu5 van hecl LEti s i:an nobben. Er z::.f rlus in de koaendeperiode vcel gepraat, 6ervikt cn gel:rogen moèten rvorCen naar wij zi-jn er vast vanovert.uigd, -.d'at. rïij er. uiteinderi j]r. tàch nel- zulJ-en uitkomen. iïi3 lut'len u vanonze vorderinsen op dc hcogte houdeno u zult. bear-i.ilenr dai LENÀ niet zondervoorzitter kan vorrler draaíen en het is daaron àat ón<1ór6etekende zish bereiclheeft verklaartl tijdeLijlc -naast het secrctariaat- het vàorzÍttersch;;;;--tc nencn. '
jriar,rens het bestuur
G.B.van ddn St ecn

V lIi:'rN? I-:;iGRO ET ËI'{ .

De familie rle iiilster vanuit al_Initz. Costenrijk
Piet de Pagter e+oe,t 

.le 
A1 selel<tie van vorig jaar, vanuit Roe.mÀnië

Ii{IIUiÍE LBDEN

Caffy en Iularja vs.n llheenen
Chlnoo]<.

feliciteren vrij.nct C.e geboorte van hun dochter

VERSLÀG JILGM"IENE LEDEI{V ERGIDERING 28 JUNI 19?6.
I'{a..ndagavonc 2B juni 19?6 rvcrrl dc 1e Algenene Le clen vergadering van dit jaar
6Sehoudcn. Deze velgade:'ing lvas tevens d.e raatste onder voorzilterschap vanIlans van clcr K1ey, dic de a.fi;elopen zes jaar voorzittér van onze verènigi,gis ge,eest. Het heeft vreinig zin on van al-Ic besproken puntcn uit deze. vàr--
§àdering versfag te docn. !ïij vrirlen ons bepez.rrei tot cl-c belangrijksten.

- 1.: Het bcstuur heeft de afgelopen jar.el duidelijh gekózen voor de.kombinatie .::'esta:lcrlrekr eatie-.voetbaI. li;t iÀ echter gebl-ótei, dat 600r d.ezeheuze, ondanke tle successen van ons eerste elftal- (proÀotj,e van 4e naar 1e kl-as
INVB ) en- de uitbreicling van ons klub8eboulv en aanscha.f van de tribune, datgecleel-te va.:r de vcrenigi-ng d.:t nict in cle eerste prsats prestàt i egeriàht is,zich benadecl.d voeIt. Ooli het bestuur onclcrkent dat er v,ràt betrefl deze groópfoutcn zijn gernalkt. i{et nieuvre 1:estuur, in vrelke semenstelfing d.an ook, wir.hierin verandering brengen, maar- initiaticven vanuit deze groel van recreatie-voetballers zijn uiteraard noodzalcelijk. (De Heer vah lïa.ssàn (Àeko) vrees nog_naals op het grote aantal_ niet opkoners l.air afgel_open jaar. )

2.: De begrotin8 rverd door ce al-geurene vergrl.tlcring zonder tegenstemmen
aan6enonen. Ook de kontributieverhogon6 is hiermed.e ecn feit.

].: Door hct aftrearen '.ran voorzitter Hans van der Kley en comnissaris
ceee van Beek, tel-t het bestuur nog dlie 1ed.en. De heer van leeÈ bl-i5ft tot
septenbcr nog in functie" De Heer van d.en steen is bereicl 8evonden a1sint eriarroor zit t er te fungeren. De Heer van èun steen deelt d.e vergadering nede,dat er getracht za.l r,volclen, ij de periode tot septerrrber een nieul,rà voörzitterte Yinden en een nieuw bestuur te forneren. lÍen vlil- eventueer een bestuur'forneren, dat 7 of 9 leden za1 t'erIen. Men crenkt hierbij aan c onnissi el- ed,enclie tevcns zitting in het bestuur zul-Len hebbcn.
De *ergadcrÍng heeft hierte6en bezlvaar. I,ren zegt dat de praktijk heeft geleeraldat ccn bcstunr van 5 nan veel efficiËntcr vrcrkt. Ilet bestuur Àteft vast dat tle
tahen bij een ! mans bestuur veel zl;aarder zijn en clat clit op den d.uur tehhoste van de bestuur-sled.en zar 6aan. Ooh het kontakt mot cle Ëonmiseiee ishierdoor er6 beperlit. Het bestuur ze65t toc eerst de vicrde en vijfrle man op te
sporen, en in overreg uet het nieuwe gevorrnde bestuur intern nader over uit-breiding te zul-Len berae.dsla5en, eventueel in overl-eg net dc conmissies.

- 4.: Rond.vraag. ilet ber-a-::: r':;jrsste was het dankurcorcl van de Heer Houkes,
naaens dc vereniginfi bècankte hij Hans lan cer Kley voor het vele werk dat hij

, als voorzi-tter voor I,EllS hecft geclaan.

_ Redaktie.
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V/J,l DE sE(o.
TRAININGAENBDELEIIT IE SEi\tI OREN - o.1. v. de Heer ItÍ. van V l-anen.
0p dinsdag-1f juti a. s.
6eizoen.

1e week.

begint .ahveer cle trainingscampa.Ene vcor het nl_euwe

dínsdag-woensdag-donderdag training in de duinen
vertrek per auto vanaf LENS on / uur
op woensdag.vanai sportcentrum Duinzigt ook om Z uurde gehel groep blijft deze vreeli dus. bij elkaar
2e week. t

zelfde als eerste vreek.

Je rveek.

DE TRAINTNG VOOR DE GROEP ONDER LEIDING V.qN DE HEER J;JÀNSEN

dinsdag van 19.OO tot ZO.JO uur lraining. op het vetd groep Adinsdag varr 2O.JO tot 22.00 uur trainin6 o! het veld Ëro"i e ,
woensdag training vanaf sportcentruh Duinzigt voor teIà" lroependonderdag aIs dinsdag
4o weeli.

dinsclag training gloepen A en B apart
woenstlag oefcnrvedstrijd en
donderdag a1.s dinsdag
voor betroklienen en be1-an6st elrenden volgen onderstaand. de namen van deuit genodigde . 6pelexs :
A -Acht erkamp=J. Bi druys-8. Blans-D. Drandenburg-H.Brandenburg-H. Bres-H.Diet z- :-

J. Englebert-R. rortdor-T. rs-Gravend i jk-u. de Èil-st er-D.Iroo gËnaorp-n. ilop-ll..ran66en
-P.de 

Jon6-t.Katt enburg-yJ.Keetnan-T. àe I(ok-L. de 1(oningrJ.Íri5 gei-8. v. a. Lans-1ï.r,ouwerens-D. v. d.Mark-J, de Niet-R.v.l'roort-p.perreyr,Ir.Rouoàiirardio-
c.van Rheenen-L.Ricnen-J. schoeruaakcr-D. schönhem-p. s"rri;.uuir-t. t"ír"-g. 

". 
d.lirilk

H. Zoun.

vangt aari .op,woensdag 21 juli 1976.
Er rvordt getraind otri woensda6en van 2O.OO tot 21r.7O uur en op.vrijrlagen van
1P.0O tot 20.10 uuà.
Deze groep bestaat uit de volgende opelers:

. Apperlo-H. Bertens-F. BLokLanrl-G. Bloks-4. Boerboom-P.Boeseken-J. Bree-1,1. Bres-J
R
M

E

T

Bres-G. CoJ-pa-J.Co1pa-F. Dissel-dorp-J. Disseldorp-J. van Gaet el--J. Groot hui zen-
Heynen-R" Hoefnagel-T-.IIo ek-R. Hopp enbibu,lers-A. v.I(1ee f-','rl.1(ourvenhoven-P. Lanc e e -
Landrnan-R.. van Luxenburg-B. de Niet-B. Ossc-À. de Pagter-J. van Ri jn-p. v. d. St een-
van Velzeh.

Een. aarital van bovehstaand.e spelers hebbcn het op de Éànni'Àuà]cinssbi j eenkorost
uitgereikte invulformulier nog niet aan d.e heer iansen terugbezorgd..
Zij gelieve dit alsnog zo snel nogelijk.te doen.
Het adree is Thorbeckelaan 527, d".r.$q+g, tel. 21.48.63

SA}iENSTELL]NG SEKO.

De voorlopig'è samenstel-1in6 van
tI.de Ililoter"- H.Houkes - H.van

E eÉioxenconnissi e is als volgt:
r Kley,- A.van der },Ieyden, - N.Osse.,

de
de
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Ej:rrlstardeu H.V.B.-eIfta11en seizoen 19?5/19?6

?os. iïoof dlÈasee A Res " 
'1 e l'Jasse H

n 4rzó
11 17-21
zA 44-24
)q
22
21
IU
19
19
19
15
11

HW'
Quich J'
DeLft 2
GDA 2
In{S 4
soA 2
Tonegido 2
Kranenburg 2
DEL 1
Concordia 2
ADo 5
VJippold.er 2

Or.Plein 2
SchevenÍngen J
Croovliet 2
Vredenburch ]
RVC 5
osc. 2
Verburch J
tlen Hoorn 4
RIilVV 

'HBS 4 .ï

Íedo 2
LENS 5

,1 39-14

Res.2e klasse C

D1d0 f 20 33 61-19
sv DHB 2 Zo 2? 49-26
Juventas 1 20 26 66+9 ''
Gsc 2 2o 26 43-25
tJit Bl-auw , 20 20 46-52
],ENS 6 20 20 40-4?
Or.Blauw 3 20 18 55-52
RKDIo 4 20 18 13-79
RVC 7 20 13 27-42
Kranenburg 4 20 12 13-6?
Postd.uiven 5 20. 511-61.llit lJ"auw 71 tlee winstpunten i4
n'j-nderiíg. Teruggeltrokken Ooievaars J.

3c klasse' iC

D1I0 .4 .r ' 22 -.'?OrOO-2ó
Laakkwartíer 7 22 31
Zwart Bl-auw 4 22 32
LENS B 22 3o-

LB[s 7 22 33sEP2 . 22 27
Vredenburch ) 21 24
EVV 5 22 24
ADS f 22 22
GDA 5 22. 22
clïP 2 22 .22
DHC 6 21 20
DHL 6 21 1?
Kraneburg 5 22' 1?
quick b 22 .17
FJ.aningo ts 3' - 22 ",15
Kranenburg .51 twee winst

46-25
37-24'
Lz->o
4?-r?
45.4o
26-jo
35-40
19-50
19-31 t

23-44
15-50

' l+7-)) '

5148
54-3?
4s-lz
40-13 .

17-18
4g-6r+
41-42
44-5o
3o-41
28-41
4J-68

punben in,iaindering

óZ-Z.Z
,1-25
4z-16
36-12
15-31
10-24
34-52
25-16
1?-72z)-r)

22
'22
z.é
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
)t)

)q
25
24
22
20
1B
17
11
11

22

18-16
40-18
3648
4B-45
44-44
34+B
,o-18
24-56
't9-17

22
22
22
22
22
22
22

zè
22
22
22

Reo.2e klaeae N

GDCPH 2, zes winstpunten in nindering
RCDE ,, zes urinstpunten in ninclering.

4c klasse A

.klasse K

Te:taspllB 4 22' 3T 80-26
rENs 9 22 )5 8146
Dso 4 , 22 J1 ?8-16.'Robin llciöa z ' zz ji 89-51 -;

wP 5 22 25 53-40 ..
HVv 6 2?": zz j6:4t

Vredenburch 8.. 22 16 41-65
'ïlippoltler'J ' 21 16 t6-68

ADo 9 :.. . 22 12 3"-?4' '
Vallreniers. I+ , 22 11 4J-(7
HDV5 z',t 526-77'- '

Valkeniere 4, tlvee winstpunten in mindering
HDV Sr,trvee winstpunten in ,Eindering. ..

4c klasse J

i'Jaseenaar 4
H].J 6Tn-JI( b
GDA 7
Celeritas 7
GSC'4
BEc S
GDCPE 2 . .]
RCDH',.

22
21
22
22
22
-2?

22
21

,o
22
17
14

"' 1,
10

B

1

ot-),
55-26
71:48
4945
55-45
44-65
26-46
11-?B
21-61
29-61
14'-59

Íriornph 4 tB 32 63.18
vcs 8 18 25 4?-zz
GDs 5 18 24 4O-2o
Celeritas B ., fB zz 4?+o
Duno 4 18 18 26-25
Brc 4 18 15 29-36
Rijswijk 7 1B 14 18-49
tr'J-araingo I e 5 1B 12 41-51
ADo 10 18 9 12-85
rEr,rs 10 18 9 21-55
BesJ.issingswe dstrij d ADO 1O-LENSlO
5-1 na vcrlenging.

'ír.J6V/r-Jlr o
PDK 6
LENS ,11

osc 6
HMSH B-
Quíck 1O
ODB 6
Rava t
HBS 11
l\ t-vo t)

ö
8
o

B
o
B
B
B

B
B

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32
29

-.22
20
1p
16
15
14

o
6
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6e klasse A

Ooievaars 5 1

IENS 12 1

lrJrK 6 1

PDK9 1

taakkwart ier 1O
Celeritas 'lO 1

1rVPB 1

Triomph B 1

Voge1 6 1

PDI( !, twee wins

6o-t4
18-.17
z, -)z
30-19
21-30
15-31
17-33
20-48
tB-41

en in nindering

6e klasse G

[ranenouTg ö
Nivo 7
soA 7
Duindorp SV p
VeLo 15
Quick 1,
vvP 9
LENS 1'
Teruggetrokken:

7-19
5-15
b-Zb
4-tj
1-22

1-)o
1-19
n GDA 10.

629
6zz
6zo
61?
i6 17
61,
611
69
66
tpunt

14 1

14 1

14 1

14 I
14 l
14 1

14
lï

SV DHB

o2

83
52
51
12
Br
61
Je

lNDELING

0nderstaanrl de indeling van de KNVB-elftalleo (LENS 1,
konpetitie.
!ïest II
1e klasse B Res . e klasse A

2 en 3) voor de konènde

Les.]e- klasse D

ADS E
Celeritas 2
HVV 

'Lenig en Snel- J
Naald.vri jk 2
Quick- StepE 2
Schiebroek 2
TOGB 2
v l-oE; e
VOC 2
iïeEtlandia J

Blauw Zawrt
COÀL
DBGC

DIIS
Goud.a
IÍION

- HOV
Lenig en Snel
Neptunus

- Olympia
Papendr echt
Rooclenbur6
trríilheInus
Zwijndrecht

Docos 2
Lenig en Snel 2
LTC 2
RKDEO 2
Roodenburg J
RVC 

'Scheveningen 2
Sportclub Lisse 2
Teylingen 2wsf
vcs t
Verburch 2

De indèIing van de HVB-e1ftall-en ie nog niet beÈ.enrl.

Volgend jaar zullen 12 l{VB-elfta1l,en aan de koupetitie deelnemen.
De bond is verzocht om al-Ie eLftatlen 2 x drie klartier te laten spelen,
terrvijl voor LEI{S 14 indeling in de 4e klas is Gevraa8al en voor LII{S 12 en 1J
J.ndeling in de 5e kl-as.
Zodra de indeLing nekencl is zal publikatie in d.e LENSrevue volgen.

È
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NOTULEII VAll DE ri.LGEI'1ENE VERG/IDERING V;U'I DE V.V. LENI'G EN SNEL
GE]IOUDEN:OP 29 SEFTEMBER 1975, TN HET KLUBGEBOIn'I HENGEIoLAAN 600..

,X. OPE}IING.

AIs om 22.05 uur.de ïcorzitter de ver§iàering opent, wordt de hèer E.Houkee
tot notuiist benàemd" - :
In zijn opentngsnoord heet de voorsitter a1le aaawezigen haitel-ijk wellron,- rvàarbij brijht dat'44 leden de preeèntielijst hebben !e!ekend..

.'Een Èpeciaal r,relkon wordt gericht tot de heer P.Ríemen, Aie setlert eeu
I aànta1 lièiàn deel- van het bestuur uituaakt. GebLeken ie inntddeJ-s, dat

de heer P.Rienen zLch a.l goed heeff ingelerkt, en dat zijn. beatuurs-Iitt-' rÍààtschap zeker van belang voor,rle verèni6in6'j.s. De vooiaitter hoopt op
prettige tliscussies, . -

-!r 
". 

i'Í
4.

..'Í.r

.. VASTSTELLïIIG NOTULEI,I ALGEI''IENE VERGTIDERING V^I,ï. 2] JUNI 1g?5:.

TNGELOMEN SlUIffiEN EN I,,iEDEDELTNGETI.

bericht Ían verhindering
-:wdiire l-aatste zrch na kor

Het: trKO Ëeeft Èchrift eJ-ij
bij punt 6 vàà'ae agencla.

van d.e heren P.Meershoek, M.v.Zilfhout on'G.Halleea
te tijd toch onder tle aanwezigel bevindti. J

k verslag uitgebracht, dat zaL worden. beha-ndeld
:l _.i

,.'i0e heer lS.de Bluy! vraagt hoe het etaat met tte i4gedj.ende clains blj ile
emeeíte de schade ontstaan bi de vernieurvin g.van het, klubgebouw., i.t.m. J

0e'vo'oTzi!!er.deelt uede, dat de eerste claim door de gemeente rlq afge-
wezèh" De schadd'wegens wateroverl-ast zou ontst alt qlijn ,doorl de vërl-aagde
bo\rl het een niet overeerkvram net de i ngediende,teke4ing. De, itt(§ede olai-u
is innriCd e1s met:.ldc gemeent e. gere6e1d, w_aarbií eeí §edeelt e van de schade
door cle vcreniging ,.ze1f zal moeten gedragen ,orden.
OhË àe arc 6t geen aansp?akeli jkheid te aanvaarden.
De heer S. rcib.gt of hét geeí.'zín kan hebben eeh juridÍech advLeÉ
bmtrent de J.ijkheid in te wÍnnen, onalat de verenigin6 ín deze
zaàlr green. onrcchtmatigheid. heeft geirleegd. Naar de ueuing van de voorzitter
zal een dergelijh advies éen.dure

l vold,oe
z1
nd

ak worden, waarbÍj hij betwijfclt of
e sterk stÉiat.tde rerer.r_Br_n8 JurLdioch wè

hitect rveh.-de Sruyn v
aaneprakË

Volgens de heeY J d.Knaap zou in d.it geval een neutrale -desËuàtlige .de
2aàk dienen te c40er1óèke1r. om tot de vaststelling van de aansprakelij}àeid.

" te koubn.
Hét bestuur, zat de gcdftnc 6ugge6ties no6maal-s in overweging nenear. en naar
bevintIt-vhnàaken;ever1tue]-everdërestappeEontlerneE,en.'...4. BENoEI'ÍrNc,cotflflssrEs.

5.

i'De nanèh ,,r'n ,lu in de conndÉ'gies' benoemd" i.ed"o ,
. lensrevue Bepublicéerd. Er blijken 6een bezwaren.

BEIIANDEI,II.IG JJ"-RVERSLJ"GEN.

" .à.' Verslag à16etreen secretaris.' .':;'.De heer S. d.e .tsruyn. neént dat de opkonst van cie jongere.spelers nJet zo-''" dani6 is geweest'aLs wertl'verwacht. Hij zou 6raag willen.rveten of er een
, specifiiatie bcstàat van de ópËornst ljij de tiveedé trainingsgloep.

1.. Dqze bestaat volgens'de voorzitter inderda.ad en'is in het'bezit tan d.e
i .+l-beneen sccretaiÍs. IIet veriliont vreJ-iicht aanbeveling enkele na1en per

seizoen ccn overzicht te verstrekken van rle opkomet.in de beide traininge-
groePcn. . ".- 

ri .

b. Verolag toto-Iotto coatrissie ' -- :..

..:'d..' sqrió4énóonrnissie r. . '' ' " i :r, : ':' ','jl

..,.O.vcr dezc versla6cn worclen geen op of aannerkingen genaakt, zodàt deze

. onder dankzeggin6 aan de sanenstèIïeld worden goedgekeurd. r' ' 
.'

IJ
te

n ínmlddels. in de
gen.te beata:tn.
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6.1 FINANC]EEL OVERZTCHT., -.

De voorzitter Iëest thane voór"het verslag ve4 het II{0 (zie f+j}pge)
ter toeLicht.ing op-hàt financieel overzicht!
De voorzitter Ís erlcenteliJk voor dit gedegen verelag, lyaardoor We-,al9ghilj-Ëí

. lijk-veIe vragen overbodig zullen zljn.
, Eet fincngië1à - resultaat ian het kIuËgebouw is achter ggbleven lij èe

. " li, begrdtlns. Dit _is rioornaneJ.ijk veroo::zaakt door de vgfplgdgllÍ-rg yàn gF'opzet., ,i.v..n. de vele voetballoze deekends gedurende het verstrekep 'irèf:
: enigin§sJaar. Boyendien ie er een stijging van de onkoeten te .constatèiëFr

als gevol'g'van tl.e uitbr.eidLng van tret 
- 
Élut6ebouwi en de daaraan verboqdei'

6chil-derswèrkzaanheden..'De 
hcer' A.Hoefnagel nerkt op dat de brutorvinot Ln vërhouding tot inÉ en'vèrkoop ten opzichte van. cle be6roting ís gcetegeny hetgoen zoale d9 hecr

C.Nieuwenhuizen uiteenzet, mede veroorzaakt is, door híit nict aoorbgfgEèBg+
ran d,e 5% bonuo over de inkoop van drankeni
De heer va-n Gaetel vraagt nad.ere specificatie vari, ile onkostenpoÈt vah
het kluhgebou$'.' ï6gy1q1 de cijfere niet exact in het bezit van de voor:

'' . zitter Zijn, deelt hij rnede,'dat aleze post voornameli jlc ' best aat uit ondter.;
houdeltosten ( schoonnaken . enz. ) gratie veretrekkingen Éan de baraFedewgrEers
en d,e reeclb genoende poot ochilderswerken,
De heer Nic.Hoefnagel heeft nog ei:ke1e bedenlcingen tegen !9! in hg! E§.g ..;, '
verslag genoende percentage ven 1*À. Hem was'blijkbaar- tqr cfg Sg§gqe+r

_ dat .dit pèrcentage Ln een bepaalde periode 10 zou zijn geweee!.'
- Volgens d,e voorzitter ie tlestijde bij de berekening va_n-onjuiste vgfg+ggf,;I stelllngen qj.tgegaan, welhe nadien zijn.6ecorr!ge9rd. Het doql h.gf IEp .i'

. gèconstateerde tekort-perc entage van 11a]6 ovef het gehelg jga3 is- bepligl
JuistJ tlqist ondat Àit verenigingsjaar net vele nieuwe qeaerrert "". {.CèF,
woideir begonnen hèeft onervarenheid een grote roL hiefb+É ggspepld, ."n bi:is Ëet dan ook met'de.nening van het FKO.gehge.-l eq4§ 4a! dit pgfggàt+óg i

_verantwoord noet worden 6eacht. ïle zal- in het ko4ende jaar, dq -o-r lpg' int eusievere..c ontrole, gelrobeerd vrord.en het tekort tgiue tg Q+inggp.,
. De heer S.èe.Bruyri zou dan ook,graag zien da! 6i1 S jgàrIij*e +p héf"' overzicht tot uitdrukking kont* zodat een ver6elij§ cpeeliilÍ yel4tr.,' De heer |.i.àvt9n9 q} "qé 

graag weten of hij àrèÉ=iq*-Èét-eegepga yqn
rrepullsnrt tot hgt EïtO of de penningmeester uog! 'lrgqqgÍleDe''pëfini4g4e ester j-E daaqvoor rle aangervezqn EeIr qE lij Afry+j3+pg va_À 9.gg
verzoék, is beràep op het betÈur en eventueel !èt EI(O àltijd tlggeliJE.
Op verzoek van- het rI(O wordt gezocht naar een Dqetenrairg lan de op de' balans opgenorrÉn echuld aan tte JURA. DeÈe schï#d is ontÀtaalr uit de op;:
brengst'tan dè kranten-actie. Ondat de vereniging geen ÍURÀ neer kent
lijH het onjuiet dcze beËternming te handhaven. ID ltet g_Lgepee+ vlndt d.e
vergadering, dat dl-t geld besteetl noet rvorde4 4an {9 1g5frq-a+F8 .Va!t treÈ
klubgeb.ouvr. Hiertoe worden een groot aantal 

. gqgg_e-§ties qe+aa;1 ?geIF
verbeteiing vaÈ doucheruinte 2e kleedgebouw; eelqi4:i4e,Éq+1Stí9; apaftg
geluial6-Ín8tallatie voor bar.. . .. " - -i-
Volgane de voorzitter zull-ën d.e benodigde beilqage4 voor llet q|!w9g!99 vein
tle gedane euggesties veel groter bliJken te zi jn tlaq., heL,b.eschilcli+g ..b.e"{i.ag
Het bestuur zal evenwel ín het raarn van tle ter besoh:.Idci-n6 gtCSSCg 'Sgf"+eg,' allèi nog een6 Grondig overwegen, ed t.z.t, ee4 vogrsqej- éeéU1 

-

Het financÍËIe overzich-t vrordt tensLotte zondef tgge4gtggrgers g99gge\9g3:è
.en aan de.penninsneest'er wordt voor het ttqor- hàlq ÀËvààrèe. Ueleià-é€ëËe5É..

. verleentl.
BONDVRJU\G.

lt.Loykens, vraagt aandacht voor tle lohetten bij de ingaag v4rr h9! tqlrelp',
Er ia een tekenin6 ban tle heer C.Peeters. GebrelÍ aa11 fi++SC|Ë4 +q eI ale ''
oorzaak vaa dat een en ander nog niet gerealisperd kon wer4el_li Eet hegf+
evenwel de'aandacht van het besiuuT en naar een opJ-óesing *ooàt ge?ocht:i
À.Bo6isch weet dat enkele leden van de tot coÍrrnisbie het bijltje er blj
zouden willen ueer l.eggen. OfficJ-eel 1e hiervan bij het beetuur niets
bekend. Er vo]-gt op korte ternijn een gesprek uet cleze leden.
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A. Blok ís bLij thans kennis te kunnen naken met hct nieurve beÈtuurslid.
IIij .heeft weL enkele malen cen bijdrage gelezen in de Lensrevue oncler
een pseud.oniem C.v.L. naar 'melend.e rdat dit wel_eeno C.v.d.Laan zou kuunen
zijn. IIet'nieuwe bestuurslid iiertluideli jkt, clat zÍjn echte naan is
Peter Riemen, en zijn ondertekening van de ingezonden siukken C.v.L..
betekent comnissaris van Lens. lïailrvan acte.
Hr. Flumans vraagt aa.ndacht voor uitsragen van d.e we.fstrijrlen van junioren
pupill.ën en welpen. Hij zou graag,zien, dat deze in de pere 2ourlen urorden
opgenomen. Het zal moeilijk zijn hiervoor een krant te interesseren. ïïeL-
f-icht zijn er uegelijkhealèn via de redaotie van d.e Lènsrevue de heren L.
Touw en A.Vervaart. - ::
G.Halleen heeft benerkt dat'niet alie .medewerFers achter-de.bar het fijne
vreten van de behandelins van toto-forriuti eren':Hij vraagt dej toto-c'önmissie
deze4ed,eÍJerkersnogeenstewi11eninstrueren..:.
Fr.straathof wil handhavin6 vai, het sluitingèu,lr èp".zoàaag. AIs hij
zonrlagsavonds thuis kont vinclt hij"vaak'de rrhbnd in de pott. verschil-Lende
Ieden b3.ijken naar noeilijk gehoor te geven aan de on zeg uur gedane nede-
deling rrsl-uiten heren". Hij vraagt de aandacht van, het. bestuur oin het
sluit:ftngsuur te hand,haven. Er zaL nog eens op vrorden gelÍezen., dóch het
dienstdoende barlid heeft het rebht de zaak op het bekcnde uur tè sruiten.
G.v.d.Vel-de vraagt of het_ mogelijk is aan het pirbliek neer trservicerr..
te verJ-enenr 'o.a. door middel van de getuidsinst al1at ie.
Er vlordt Bezocht naar een rrnicrofonistir naar tot heden zoniler resultaat.
De pogingen rvorden voortgezet.
A.Hoppenbrourvers vraagt naar de uogelijkheid de trainiíg vooi niet gese-
lecteerde senÍoren te verpJ-eiatsen van vrijdag naar woensdagavond. Zàer
tèt de spijt van d.e voorzitter i.s dit gezien-het trainingslrogramma . voor
dit seizoen onmogelijk.
Hijvraa5ttevensaandachtvoorhet'prob1eemvande1an6duri5zíeke.
Lenoleden, Naar zijn rlening worden deze doop het bestuur vérgoten.
G.ezien dc vele werkzaamheden van het bestuu! net daarbij. het beàoeken
van vergaderingeà, receptie€ enz. blijft er te weinig tijd over. Gelulrkig
blijkt de heei P.Juffermans bereid hier in voorkomend.e gevall-en ite taak
van het bestuur"overité nemen.. Tevens.wbrdt de leden geàdviseerdr"'bij hun
ziekenbezoek, tcvene de verenÍging te velt e6ànruo ordigËn. ne" "oriià"t mut
het bestuur zal dan eveneens de nogelijliheid inhourlen, nauens de vereni(ing
een blijk.van mcdel-even te overhandigen.
De heer A. Hoppenbrouwero zou 6raa6 zien, d.at .aan jubilerencle l-eden12+, 25r
4O en 50 jaar Eecr aandacht wordt geschonken, zoals ook in het verl-eden -

het geval is geweeet_. IIij is, en velen net hem, van getlachten -dat deze
leden dit bijzonder'' öp prijÉ stell-en. llaar dan noet een en ander ook vrel
op een behoorlijlce manier gebeuren, enr niet zoals hem. bij het 12+ jarig
.jubileua van zijn zoól is overkomen.,
De indruk van het bestuur wa6 de.laatste jaren zod.anig, dat van een'enthou
Éiasne van jdbiferende'Led.en vooi viering van dit feit, niet 'neer gesproken
kan worden. Vele genodigde Ieden, lieten het op de bepaakie avond.-qfleten.
overigeng zal nog vJorden bestudeerd. of voor'de herdenking van jubilea een
goede vórn kan worden gevond.en. ' , :' '"." '
De heer J.v.Víassen vertelt.nog zijn ervaring bij het geven van eèh btijk.
van rnedeleven van geblesseerd.e en of zieke spelende leden. In het.vorig.,l:
seizoen bleek in acht .geva3-Ien slechts 1 l-id td hebben gereageerqj
De heèr .Ít . Hoppenbroulíers ís ernstig ontsteutl over een :brief tlie peze: avond
bï. j hero wórd bezorgd, en weIlce voor zijn echtgenote bestemd was,. Er bleek
een cadeau-bon in,te zitten ter waardc van f,)Or==, al-s 'dand.eel, in de
fooienpot van de bar.
Verleden jaar rverd. aan de mede,,verkers achter tle bar een. etentje aangeboden
hetgèen Ïijzonder. in_ (Ie 6r0aa.k bleek te va11en. Eij kan zich niet aan cle
indruk.. onttrekken, tlat deze bon een afkoopson voor hem betckentr.. oÍldat
hij; eni6e tijd 6eleden wellicht een aantal minder vriendelijlce opuerkingen
ten aanzien van het bar-beheer heeft genaaht r te meer oa.dat, zover hen
bekend., er tot heden slechts 66n brief weril verzonden. Hij weigert, nede
natreno zijn vrouw, de bon te accepteren, en vril nad.ruldrelijk verkJ.aren,
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dat de haa.r verrichte bar-diensten alreen werden.verricht in het betan6
yan'de vereniging, rvaarte6;enovef geen enkel-e ver6oèding behoort te beslaair
lit dc reactiee ían cle voorzittei en c1e overlge Èestuuisleden blijEt. I
duídel-'r jk, 

.. dat een tlergeJ.i jke ontboezeming ni'et rvgs veit)àcht. Dè .voor-zitter 
. 
vril': dan ook_ zeer positief ' verl,Jarei, dat er op geen enkef e lvi j zè

van enigc'bijbedoeling spra.ke is.. .' . -Het bestuur heeft zich over een'verderin8 van'de z.§. fooien-pot ncoit
uitge.proken, heeft daarmede geen enkele bemoeienis witLen hoËben. vorig
seizoen was het e-antal- rnerfewerkers veer kreiner, en ddarÈij wercl ond.er*lirr§ overe'en6ekomen 6czanenlijk te gaan eten.. Ook dit jaar-is er iloor
de metlevrérlcers uitvoerig van gódachten gewÈsseId, naar tot cen censtenn:igbesluit kon niet woqden gehonen. Er zijn ver6chí11-ende vàorsterleà gedaaio.à. bestedin6 in tle kèuken. Tenslotte-breek het voorèter or arle cËàr-
rrerrers een cadeaubon te verstiekken, dé méést neutrale oplossing
Het moet de voorzl-tter van hét hartr'rlat er'brijkba-ar onàerling te weinig.
vertrourven bectaat. H1j.doet éen beroep op aIle J-ed.en, rle verenigingbzakén
toch op tld eerete plagt. van àe pósitleve zijde te benadàren. ueI zàu hen
weinig moeite kosten een reeks negatieve punie., op te noenen, naar dat zou
dan voorar Ëestend zijn voor de l-edgE die ook nu weei versteh hebben .laten gaan. Alleen a1è nen het oog gericht hóudt dp de gocCe dingen, en '.
dat zijn er ve3-e, die in de vereniging gebeuren, kan aen atrs besiuurs-
of connissielid, de nged opbrengen rnet de werkzaanheden cloor te gadn. '
Hij vraagt all-é lcden met k3-en, deze gerlachte in het kotrend.e 5aai tot
uitvoering te wi1J.en bren6en.
De heer J.Ja6er, uaakt zióh bezorgd ovef, ale ontrvikkelÍng van d.e'toio- enl-otto. vele factoren 6pe1en hierbij een ro1. Het J.ijkt liet 6ewenst hier-'
over thans'uit te rvij<lenr'naar wiI-graag een en ander met het bestuur
beopreken. De toeze6ging wordt hem graa6 gedaan. :Fr.straathof wi1 rvcten .wat er net de fooienpot gaat gebeuren. IIij heeft
het bcdrag hiervan nog. in zijn bezit. Ook tri; wil_ beiestigenj dai van'
afkoop geenspràke is g'evreest. De verdeling noet evenlvel tàt Àtana'komen.
De heer }Iiche1e,.als íieul aan6estelde bar-baas, beaant dit nogmaals.-
De taak on.de brieven te schrijven had hij op zich genoneri. Door tijtt-
6ebrek was lriet alr'l es tijdig geregel-è kunnen worden, maar de gelcozen
wi'jze van verdeling is ook naar zijn iazicht de aeest geachihte oplossing.
De heer r'.d.l.iiIk deelt nog nede, dat het plan voor de cadeaubon van hen
afkornsti6' is. De groep is te groot, en de neningen te verd.eelcl, om
gezamenlijk iets te ond.ernenen. Ook'hij doet een drin6end beroep elkaar
ín rlezc zaken te vertroulen.
De heer.sandifort, steLt voor om een bord rrgeen fooienfr op de bar tè
bcvestigen. I'Ien kan evénvrel de liklantenlt niet verbieden' hun eikentelijk-
hcid voor de goede zorgen te tonen.
De heer .C,.. Hoppenbrourvers vraagt nog aande.cht voor het afgeven van waardeL
voJ-1-e 6oedercn aan d.e bar. Er zoll een betere controle op cle afgifte .

moeten koaen. !ïclLichÈ ,door het afgeven van bonnen. Er zal_ overleg ovel
worden gepleegil.
De voorzítter is erkentelijlc voor tle wijze vraarop de aarwezigen van hun
inzichten op de verenigLngszaken hebben doen .blijken
Er is krítiek geweest, deefs terecht, d.eeIs ten onrechte.
VeeJ-.problemen vragen nog de aandacht. Gebléken is ook, dat de fÍnanciëLe ..
toestand van de verenÍging, vcorlopig 6rote investeringen onmogeJ.ijh
maakt. Ilet is nu zaak aan de afbouw van de uitstaanae leningen te .werken. ,

Voor zover er nogelijkheden tzijnt za1 het bestuur al_les in het lverk I
steI1en, ou te trachten he! v.erenigin6shlinaat te versterken, en.de onder-
J.inge saahhorigheid te bevorderen.
Dip ge3.dt voor a1le e1ftal1en, seni-oren, junioren, pupillen en welpen.
Voor het bel-angrijkste deel hapgt tlit af van het aantrekhen van nieuwe
Eed.ewerker6. I'let dank aan alle aanrveziBen, en hen veel- suc-ces toewensend.
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I uERstÀG F.K.o.
Het I1(0 is dit jaar reSelnati6 bij eJ-kaar geweest. .fil1e posten rverden zowel
op rechtmatigheid a1s doelnati6heid Sccontroleertl. ook werd gecontroleerd of
de posten in d,e juiste rubriek waren geplaatot on een juiste ver6elijking net
tlo begroting te kunnen roaken.
Door de enorne, opbrengst van de toto konden net toesternr,linS van het FI(o extra
investeringen worden gerealiseerd.
Enige posten uit de jaarcijfers behoeven na.dere toelichting.
op verzoek van de vergadering werd de opbreng6t van t1e krantenactie exlpliciet
op de balans vernekl.
De post etaat geboekt als. een schuld aan de jura. De vraag ís of dit de juiste
benaderinS is, claar het bestaan van de jura op dit monent onzeker is en omdat
een jura nornaliter geen eÍgen.budget heeft. De vergaderin8 moet hierover
besLissen.
De post diverse baten en lasten verdient eniSe toelichting.
Doordat het klubgebouvr (nieuyre gedcelte) oncter rvater kwarn te staan is er schade
ontstaan aan de v1o erb e clekking. IIét beGtuur besLoot toen over te gaan tot
tegels. Daarcloor is de oude vloerbedekl<ing in ziin 6ehee1 af8eschreven en werd
een rond bedrag van f 2ooor== opgenonen voor reparatie van vJ-oer, deur, 61as ed.
In feite is het tegelvrerk een ondertleel van de inveeteringen.
Het FKo is net de penninSmeester van nenin6 dat een gedeelte toch bii diverse
lasten noet worden geboekt..
De opbrengst van het kfubgebouv, 1s tegegevallen.
Vorig seÍzoen zijn er d.oor het slechte weer 13 zonda6en verloren Segaan.
De inkoopsprijzen zijn onhocg §egaanr. zonder dat de vcrhoopprijzen rverden
o"n6ep.oi.-Er werd een tekort gesignaleerd van ongeveer 14%.
Dit Ís over het geheJ-e eeizoen constant zo geweeet.
De oorzaken moeten lvorden 6ezocht in de onervarenheid van de vrijlfillige
medewerkers. De glazen die boven de maat oorclen ingeschonken veroorzaken ook
een tekort. Het gerucht clat de tekorten er6 groot zouden zijn noet lvorden
tegengesproken. Uit de boeken i6 dit niet gebl-eken.
Verrler zijn de kosten van het klubgebouvr gestegen.
Het gebruik van gratis verstrekkinf,en krvan op ór,guve"r Í 5Or== (verkooppriis)
per vïeek, hetgeen gelet op het aantal meclewerkers redeliik geacht noet worden.
Door de uitu"àlaing zijn enlcele posten evenredig gestegen o.a. afschrijvingen,
ond.erhoud, ochoonhóuclen en energie (6asrlichtrvrater).
Dit jaar is -f IOOO,== betaaLd aan kosten voo à. schiidcr. (.p1afond-ramen-granol )

rn dé erploitatie staat een post van f l2or== op8enomen voor rvisselgeld'
Dit is niet juist. De pennin6meester moet rjit veranderen en de post onder-
brengen bij iuaarborgÍt. De rvinst van het kltlgeboulv zal- daar6oor met f lZQr==
stijfen. Dó Coo-missÍó rondje6 komen ten l-aste van het Bestuur (interne repre€en
tatie ) .
De energiekosten worden volgens ecn bepaal-de verdeelsleutel gewaardeerd ln de

verschiLlende rubrieken.
Van d.e toto is aiLeen de kostenstaat bekehen en in orde bevonden.. Tnkomsten en

uitgaven staan vast door dubbele controlel intern en bij de KNVB.

concluderend kunnen vre zeg§en dat de boekhouding goett verzorBd is en dat de

resultaten mooi ian6s de bègrotin$ 'Iopen. De liquí6it eitspositie van de vereni-
ging is sezond.. De Àchuldpositie per baleinsdatum l-igt binnen de grens. Voor
io1[end jaar moet nog rekèning v,orden gehouden rnet de onroerend goed bclasting
Vooi zovàr behend 6a1 de 6"meente echter een extra subsidie ver6treld(en van een
gelijk bedrag.
Èen iaatote ópurerking is dat tte post kruisposten nÍet in evenwicht is. Dit i6
het gevolg van overlóop per balansclatun. Na bestudering van affe stuldren wiflen
wij àfs 1l.f.O. ae vergàderin6 gaarne voorstelten de penningmeester voor zijn
finahciëIe beheer dëcharge te verl-enen,

Het F.Ïi... 
Ë:rïïnii,ro

- C. van der Laan
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vó€tbalverenlglng lenlg en anel den ha€g

oporlpsrk orcamp I hengsloloEn GOo klubgebouw toloroon 070-66lll/t
glronummor 33 0rll Ln.y. da pannlngmaattor van lanle cn tnal dan àrrg

Begrotinq L976-L977 verqeleken met begroting 1975-I976

l97s-I976 L97 6-L977B ATEI!
Kontr i but i es:
-snnioren
-ns Ieden
-jrrnioren
-PuP i l.l en/ulr'1oen,/m-i ni .
Uonaties/seizoenkaarten
Irrlegnnlden
llocettn/verhtrttr
roto/Lotto
Ur,mPentesubs. jeuod
Ilr:k.l amebor den
Hpsrrltaat kI ubqebouu
Di verse baten

LAS IE[I

2LOx132 27.720
60x 56 3.360

?-OOx 92 l8.4U0
I2Ux 80 9.600

1.000
500

6.500
35. 000

2. 800
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r6.000

3r.

r5.
o

1.

45.

2.

680
600
000
280
000
6[0
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000
500
500
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220xl44
60x 60

I50xI0U
9Cx 92

I 23.380

27.750-fE.rm'

r38. 660

24,
.7

Jv.
1r.

o

Terrci nhuur + onderhoud
Soelmatpri.aal-
I ra.in;.nq :
Bondsqeldnn
L en5-revue .{
Juko
snko
Llfltalaktiviteitan
ueoeloi di nq selekti e
Uestuur:/ sek retar j aat
Hentelast
Urverse Iasten

ExpIoi tatictekort

ToeLichti.nq:

130.700

TotaaI afschrijvinoen: 33.100 teqenovcr
ttax j.rnale qezinskontrj buti e onder reeds
tot een bedraq van 280.-/jaar.
Kontr! but j everhoqingen zoals opqenomen
Handhavinq i nleqgeld ad ;' I0.-.
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i nkoop 56.250o"t"ni:i:; 
!3:333
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10.
o

1
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ZIEKEN I2I. -DEN HAAG
TEL: O7o-Aa.36.60.

BESTUUR:

J, M. van der Klolj, vooreitter
Tel.632337

G. B.' van den S tee n,. secretaíls
Nunspeetla8n 303, De; Haag, Te|.398694

W. van der Wlk, pennlngmeesteÍ
Te|.292948

C. van Beek, commtssarls
Tel.3382à

P. À J. Riemen, commtseaits
fel. 678t56

SecretaÍi5 Senioien
,. A. van Wassem '
ChoptnstÍaat 21, DEn Hoag, Tsl. 6865t I

Secretaris,lunloren, puplllen en welpen
J. C. Hop
Dr. H. J. van Mooktaan 3t7, Bijswuk,
Tel. 944159 .i

Socretaris Toto

A. C. J. van Luxemburg
de la Reweg 28, D6n Haag, Tel. 60717t

SGcÍetads B6daktle:

' p/a: Nunspeetlaan 303, Den Hjag
i

TERRETNEN L-; ;_

tt - !
Hengelolaan 600 I '/ : l
. í ,. . i

KONTRIBUTTES ' I':"1 ', i! . .
't.n.v. pennlngmeesteí Lenigren Snel, '
Den HBBg, Postgiro 3367.1t 1 I :

j TRA|NEBS I \ J t
W.:Anderlesen. Tel. OlO - 500724
l. Zoet, Tel. 079 - 213988
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sTooMgAo
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2 SAUNA'S
ONOERWATER
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MASSAGE
SOLÀBIUM
KOFFIEKAMEB

WILLEM BOYAABDSPLEIN 27.28, DEN HAAG
TEL 070 - 24 27 93 - 24 99 77

PHINSEGHACHT 170 - DEN HAAG - TEL. O7O - 649932
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