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SPORTZAAL
ZWEMgAD
STOOMEAD
DOMPELBAD
2 SAUNA'S
ONOERWAIER
MA§SAGEBAD
MASSAGE
SOLABIUM
KOFFIEKAMEB

,'n ongelofelljke sorteríng

spijkerbroeken

pantalons

kosluums

enz. enz.

Alleen bij;
WLTEM FOYAABDSPLEIN 27-28. DEN HAAG

TEL. 070-24 27 93 - 24 99 77

Al,I( HO
BoekhoÍststÍaat 97

Vlamingstraat 47 - 49 -51

DEN HAAGilBUIilffiBU

a00ilt]til

PBINSEGFACHT 170 - DEN HAAG - TEL. O7O-649932

adverteerders

onze

.!

Koop bij

= [rukf,erij Hooduyn
ni_ào

Pander-Passage
nu ook in de

Telefoon O7O - 64 4972

Algemaen secretarls
G. B, van den Steen,
Nunspeetlaan 303. Den Heag
Tolefoon 39 88 94

Secrelorls scnloren
N. H. Osse,
Mercont8traat 43, De; Haag
Telefoon 60 20 90

Secrotaris runloren, puplllGn en wslpen
P. J. van den Steeo,
Elviraland 15, D€n Haag,
TeleÍoon 85 30 30

Secretaris Toto
J. Jager,
WelmaretrEat 67, Den Haag,
Telefoon 45 33 33

Terrelnen
Hengeloleen 600, Den Haag,
TeleÍoon 661314

Kontributieg
t,n.v. penningmeester Lenlg en SFel.
Den Haag, Postgtro 33 67

Tralne16
M. C. van ViEnen,
Sleepnetstraat 327, Den Haag
Telefoon 50 3Í 56

J. G. lansen,
Thorbeckelaan 527, Den Haag,
Teleíoon 23 48 63

l. P, Zoun,
Abeelstraat 53, Den Haag.
Telefoon 65 00 88

Secrelaris rédaktie
W. Kouwonhoven,
Tuinzude 26, Den Heag
Telefoon 29 tg gt

I

I

I

I I

II



I
ir
ílt

T

.rt

É
t,.rl:.h..
itl
4iI;r.r

It*,

Ë1.*
'Íëi.'i'É -,Í

to,

.t#!!ir

U KOMT ER VERDEB MEE I ! t

EN BOVENDIEN
Tank AVIA

Qratie ,9yoo'rrg"l,

Voor al uw Textiel
Bedrijfs- en Spo*kleding
Woninginrichting

naar Groothandel

TEXIN-Den Haag
N. J. Hoefnagel .Tel. 6801 38

MELKINBICHTING

,,DUlNDIGT''
BEEKLAAN HOEK STEPHENSONSÏRAAT 102

TELEFOON 451570 _ DEN HAAG

Speclaolzaak ln ZulvelproduktGn
!n Builenlandse kaassoonen

Q.uro Sport
LEYWEG Sl5 a TEL. 66 12 76

Voor
al Uw
Spo;tkleding

Leden koËing

I(ROL
AMBASSADEUBS DEB MODE

Filialen door de gehele stad !

VOOB UW.VERHUIZING
FA. v. d. VELDE

'T VEENT..IE
VONDELSTBAAT 248

TEL. 60 00 2s b.g.g. 29 24 04

Binnon- eí Buitenland Pianotransport

Bloemenmagazijn

A. Meijer

BEINKENSTRAAT No. 65

DEN HAAG - TELEFOON 45,1850.398727
l

l

INLEVEFINGSADBESSEN Slgoíenmagazljn À/tulder

Leen v8n N.O. lndië 38
SlgsrenmagEzUn VeÍgouw
Loosdulnseweg 3t5

SlgBrenmagazlJn De Plent8ge
Vreeswukstraat 671

(hoek Moertensdi.lklaan)

SigeÍenmEgazun J. J. Kramps
Almelopleln 75

SlgaíenmagazlJn BennewlE
Steenwuklaan 82

TOTO en LOTTO
Waag ocns ecn goklg ln de voet-
baltoto ot de lotto. BU u In de
huun 19 altUd wel een adr€s le
vlnden waar s Íomulleren kunt
krfigen en weer lnleveren:

Sigarenmagazun N. W. Veerkamp
Goudenregenpleln 58

I

Sigarenmagazljn GoÍdUn en Zoon
Lsan van Meerdervoon 868
(hoek AppelBtrBBt)

StomerU Anniac
Piet Helnstr€et 57

Café Tout eot Bon
Thorbeckelaan '122

SlgarenmogEzUn Wagenbrug
Statlonsweg 7

SloarenmEgazijn De Wijze
Velkenbosk8de 143

Slgarenmag. Bergenhenegouwen
De Rade 12

SlgarenmagazUn Endllch
HoeÍkade S0

Slgarenmag8zun l. J. Kramps
WelmErstraat 349 I

(hoek Valkenboslaan) I

SlgaÍ€nmagazU Adrlona
Ambachtsgaaíde l2

Slgarenmagazljn Rozendaal
Het Zlcht 79SlgaÍenmagazun Joli

Wlllem de Zwugerlasn 76 b SlgaÍenmagazUn HEmeÍ6
de la Foyweg 745

Sigsrenmag. Selecta Te Werve
Dr. H. Colljnlaan 247, BUEwUkSlgaÍenmagaz|Jn Adel€nte

Fred, Hendrlklaan 152
(hoek Stetenlaan)

Bazor De Kom
Loosdulnseweg 903 a en natuudijk ln ons klubgebouw



íedere lehser
een free-lancer .':)').' t ":..'| ,' t

t

uitzendhuro.

free

e k)aan( et mea teg

Iaan van meerdervoort 470 den haag tel. 648855
€*snd dooÍ algem€ns bond ultzendblr.àue/È-b.u.

Laat uw kleding
SUPER CHEMISCH REINIGEN
door

=4nniac'o Q.leaning Serviee

WJ halen en bezorgen ,

I. J. BROCHARD
Piet Hetnbtr88l 57, Tel. 454536

TOTO
lnldVeringsàdres

. , -.'..,,í t!-l- ,

Heeft U dezé week Uw"t "'-'

' LOTTOFORMULIER
reeds ingeleverd ?????l!!!!"..,.

Adressen z.o.i. '

VAMOR,,PIIILIPPO'r BOVAG

WJ geven les ln:
Opel Kodett - Opel Aecona - Ford Taunus 1300

Volkowagens - ShcE IOOO - Slmca t3ol
Daf 44 - DBf 55

Methodischo lnstÍuctie Ervaren lnstructeuÉ
uitgebrelde théorieavonden

TEL 45II53 . VALKENBOSLAAN 173 . TEL 45II 53

AUTORIISCHOOL

SUYKËRBUYK*;
Oranjebtiitensing ef +i ' "; - Tel.r 85'86 i3

Èg ons kopen . . . Nooit óèer ló5iéri

GARAGE

INKOOP
wnïoóp

.REPARÀTIE

UITDEUKEN
3rurrrH

9" Jluip-?ipo
ProÍ. Kaiserstraat hoek Weimarstraat
Den.Haag - Telefoon 60 56 39

WU VERZORGEN UW RECEPTIES
EN PARTUEN NAAR WENS.

o.a.
Salades - Hors d'oeuvreE
Koude Buffetten - Bittergarnituren

'r'ii-

SPERTHUI5

STARTPLAATS
VOOR
AI-LE r ..
SPORTEN

l$opceótrun in de Bogaard Rijswijk

- 
Leverancier van LenS

'ÍÉ

ai

.r{iCAFETARIA.,

DE RADE 18 _ TELEFOON 66 42 76

INWI
BELEGDE BROODJES

EN OVERHEERLUKE SNACKS I 4
I
:Ï
rt
-{-

*o +]. ar'
1i...

r#

rdd-r,ë,_
,§'
*':

Dono""ntrurn Qonotandoe "-:i: :h'ï'-""
heeft jeugdólubs vàn 7 tót 12 Jaar. Oonr"n ... .'. .
INSCHRUVING van hslf auguEtus tot èlnd september en ln de maand lànuarl.
Een Íolder wordt op l8nyraag toegestuurd..

TOUSSAINTKÀDE 2I - lEL G}gI 3II

.,,4-J i
Oarsen is

plezier voor

z
is...

jíi:;r,iíit'lÉ : l

r

,í k1
tr"
*ir;
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DE ],ENSREVUE

weelcblad van dé voetbalÍerenieiirr Lenis en §ne1
{,

88888 88888

;+:ïr
oc000000000000000000000c000000ooocooooooooooooooooooooo

0000c00000000
;,CFFÏCIEEL

0000000c00000
tr,t

IYUTTITIES LEDENI,IJST.',

.- 211 J
.--974__M

dé .Hj.Lster . !ïordt Hengelolaan BB4, den Hàag tel- 29,?l .21
R.vàn Ve17en wordt Ruinerwoldstraat ,45, aón.Haag

IN B]iT,LOTJiGE.

lJ. u. J ozee 1ö-Z-bZ. gJun.
D.P.Pajie 16-10-5:4 p,
E.IIazel-eger 10-10-6li P.

J.I.íPJJERS],ÀGNN.

EEI,I NÏEI,I,.JE RED,qIíTIE...'

Hertenrade 140, clen 'H.^g- tel. 29.BZ.Zj
Ooe t crhess el enstraat 4!2, den He.ag
\ïolvcnrade 77, den liaa8't-ef 67.51 .89

il

Iïilleri àc heren sëcnetarissen. va; de diuer"" kommiss:Ëes ervoor zorg dragen
dat,de. jaan'erslagen over hct ' verenigings j'aar 1)|J/f6 uiterlijk 7 àugusius a.s.
bij het. segretariaat zijn in6eleverd.

BESTUUR.

Í

lr\

,.]
Een nieuvr.seizoen otaat weei voor de cleur. De selekties zijn airvcer vorop intraining, hoervel het spelen van vredstrijden misschien nog rvel even op zich
zal- laten r,lachtenr'omdat na de 1an6e periorle van,d.roogte, het merenCeel van'de
velden i4 Den IIaa6 er zeer sLecllt bij 1igt. De competiti-e begint echter weI
volgens pl-an op ! september.
ïn die naand rvordt ook de tweede Algemene Ledenvergaclering gehouden en dan
moet er een nièuv, bestuur wortlen gel<ozen en de nieuwe kornmissies rvorden aange-
stel-d. Deze honnissies zijn nog niet alrenaal compleet en er vrordt no6 dïuk
naar rxcnsen gezocht die in een koumissie plaats rïi1Ien nenen..Wanneèr U benaderà-

,wordt, zeg dan ni.et onmiCdelijk NEU{ !!
xen jrounÈssie die wel ttkorupleettt is;,is de redaktie. De redalitie bestaat d.it
iaar uit: IÍans Bertens, Rini van l.Íoort, Adri tle Pagter cn BIim J(ouvrenhoven. vlij
wilIen proberen van de LEN§reÍue een revue te maken clie zoveer mogelijk infor-:
matie zal bieclen, omtrent datgéne vrat zich binnen onze verenig,ing afsleeft..
uiteraard hu4nen ook niet redaktiel-eden Íh dc LENSrevue hun ruehingen d.m.g.
ingczonden stul<hèn .lienbaar maken, De redaktie is reed.s verzekerd.. van een
schrijver die dit seizoen zijn med.elerkiríg aan db LENsrevue wii voortzetten
U kent hem on8etvijfeld nog .ran het vorig seizorjn. Hij ondcrtcÉent zijn lite-rairc ncestertïerkjes net POL. , ..
Aangezien 5U/o van cle redaktie no6,op vakqntie is, kunnen wij verrler nóg geen
Ureded.elin8en doen omtrent verclere'Ínitiatieven die lvij nog wilren ontpioóien.
'ili j rvrllen U in cle komende LEl'lsrevue6' hicrbver... nog berichten.

i :' De ]Ial-ve Eedaktie.
À,lN ALLE I,EI'ISERII .
HeeL hartelijk danh voor alle bLi jlcen..van ,rr" dJ'id., "., en voor de prachtige
bi.oemen bij het overlijCen van nijn man. Iiij heeft Lenig en Snel, zoals U on6e-
twijfeld heeft gezien of gehoord, altijd een warn hart toegedrageh en ér veLe
gczellige uren doorgebracht.

+

\

+

\

1

:

*l '- 1-

À. G. Janssen-lli jnveldt.
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Terug van d.e valiantie ben ik haastig in de ziekenboeg gedoken eh vond daar
eerstens Gerard va-n tler (ley in Leyenburg boven op bed zittend, de armen ou d,e
opgetrokken knieën geslagen en onringcl r1óor velen Cie hem fief- en het allerliefstzijn. Toch was er ook voor mij een plaatsje. Het rías overigens op cle val_reepdat ík mijn bezoek nanens LENS kon afleggen, vrant een paar dagen-Iater mocht depatient naar huis. ïk ontving een schrijven $raarin Geraid grole wa.ardertng
toont voor de in LEITIS gegroeide gevroont de zieken te bezoeÈen; en hij voegde .
eraan toe dat de fles echt reeg rvas. No6 te bedde heeft Geiard mÍj hàarfijnuit de d.oeicen 6edaa.n hoe zijn enkeL was gebroken geraakt. Geen spiake van eenwildcnansaktie door een al- te verhitte tegenspeler bed.reven. Neen, er lvas zelfs ..

6een tegenstander in de buuit. Bi j een vgn zijn heLaas nog te ,,,,lei_nig bekendepienter uitgedoktcrde schi jnbew egingen Eoet er iets nis 5;àgaan zíjn, ri,ant een,tel later zeeg hij ter plekke neer:
Na een lange reis belanclde ik enige d.agen later in St.Àntoniushove te leidschcn-
dam, na eert in voorburG tevergeefs op een legc plek rond 6ekercen te hebben ,niet wetend. --o, iF onnozelaard! - dat de verhuizing .ar Lang, lang geleden iÀgeschied. I'laar toch heb ik de heer !ï.Zoet gevonCen die vanuit ]ret Bethlemenzie-
Itenhuis naar hier is overgebracht. ook hier nocht ik constateren hoe zeer het
een behoefte kan. zijn bezoek te ontvangen uit de sportvri end enho ek. Aan zijn
ziekbed "gezeten óacht ik san het gelukkige monent, rvaarop A.Iiopp enbroulverE
extra aaldacht voor' onze, zieken vroeg, spaciaar voor tangeurigè- ernsti8e geval--1en.Juista].seruoei1ijkhedanzijn,ishetgoedbe].angÀteI1ingtetonen.
41::"" paticnt rueet, dat vrienrlen met hem neeleven en voor hcm bicrden, kandit hem welLicht sterken on cle soms gro'be moeilijkheden da.pper te dragen. Endat deze patient een da.pper nan isi heeft hÍj zijn. here 1evèn 1an6 geioond.Hij bevindt zich op de negenrle verdiepÍng, kaner 2. :

P.Juffernans.

ÏN DE ZIH(ENBOEG
HPITPHPH

OEFENPRoGRhIn{i SENIoREN (KNVB-ELFTÀLLEN)

vroencdag 4 au6. 1!.0O uur
20.45 uur

zondag B .rug. 14. OO
-11.00

30
00
00

uur
uur

vroensdag 11 airg.

PHPIIPHPITPEPI]PEPHPTIPHP]IPHPEPHPHFIIPHPHPHPHPHPiIPH

20.45 uur
19 .00 uur SC

LEN
Í,EI'I

LEI'I
LEI\T

LEN

LENS Comb. B
LENS Comb. A

LEN§ Cornb. rt
LEI,IS .C onb . B

cnb. A
omb. B

LENS Comb. A
LENS Conb. B
LENS oonb. C

LEI{§ Conb . A
LENS Conb. B

LEIi§ Comb. À
LEIIS Conb. B

RVC
RVC
I,ENS Comb.C

- Oran j eplein
- Oranj eplein

- FuII Speed
- FuI1 §peed

- | s-Gravenzand.e S.V.
- rs-Gravenzande S. V.

-. RKWII(
- RI(rftIr(
- RI|Í,I K

: RI(irVV
- RI{ívv

- Laakkvuart ier
- Laakkvrartier
- Laal'Jrwartíer

- CSVD

- CSVD

tl

zond.ag; 1J aug.

vroensdag tB aug.

zondag 22-aug.

rvoensdag 25 aug.

zonrlag .29 a\9.

14.
12.
10.

uur ,
uur
uur
uur
uu_r

uur
uur
uur

uur
uur

uur
uur
uur

20.45
19.00
14.00
12.OO
10roo

20.45
19.00

14,30
'1 2. O0
14. oo

- ],ENS

- IENS
- RVC

Conb . l\
Comb. B

Cornb. A
Ccrnb. B
Comb. C

gEIPIJIB9SE/JYS=9IEEISg==E!TT+!!EI=IEIPI

zonda8 1l aug. DIIB - tournooi voor LEN§ Conb. D-E en F

-2-

i



zon da8-:-r-.22. -au6:.'r :
'14.00. 

uur
12. OO uur
10. bo uur

12:00 uur
12.00 uur
10. 00
12.00
10. 00
'10. 00
10.00

LE.}I

I.,,EN

LEN

S. Comb . D

S Comb. E
S Conb.E

- Laalrkvrart ier'-. Laaldrvrartier
, - Làakkrvartier

zondag ' 29 -dtr6; ' I,ENS
RVC
RVC

LENS
LEI'ls
RVC

LENS

Conb r D. ,

Coub . G

Comb .II

Conb. L

- RVC

- L.,EI,IS

. LE'NS

- RVC

- RVC

- LENS
,- Èvc

Conb . E
Comb . F

Conb.K

uur
uur
uur
uur
uur

uiteràard vrorden beide progranmars sl-eihts afgevuarkt als de gesteldheid van de
.vefden - zie ook elders in alezè' LENSreVue - zulks toelaat. .

SELECTIE-SPELERS.

De.. §Pko verzoekt iede:re niet selectiespeler , lrellce tloor vakantie of enig.e anclere
r'eden ni

,,voor het
et bèsch,ikbaar is op de zonda.g en vanaf 15 augustus (dus ook in s ept ember )
spelen ban. "bovenvermeld. oef enprograrnrna of kompetitiewedst ri j den in

en aan S.Osse, Ilarconistraat 4J.septenber, di't
teI 60.20.90.
Dit om el-l-ende
baat te voorkon

Voor d.e laatetè
NIEUIVE LEDEN:

ao spoedig nogelljk door te gdv

van incomplete'eLftaI1ei, zoweJ-
en.

voor Seko a16 spelers, bij voor-

NIET G (EI'RD. GEEN VOETB]\L

Alhoewel reed6 in de LENSrevue van.2O Éei j.1r en l-ater no6naLls in dic van
24 juni C.e nanen werCeÍr gepubliceerd van diè spelers, van rvie de keurin6sdatun
ve
op

rvall-en r?as c.q. 6een keurin
heclen sLcchis J lerlen hiero

gsgegevens bij c1e

p gereagecrd.
Seko belEend uaren, hebben tot

naal vclgen hier nogrneals d.e no-men:

- A"Àchterkamp, C.v.3eekum, F.v.Beekum, !l.Bres, L.Endlich, H,Guit, J.v.11.iÍorst,
7 II.Jabroer, H.Jochems, TrKattenburg, lIí. L.,ouvrerens , P.Meijer, J.de Niet, F.Peters,

C.v.Rheenen, J.Schoenmakers, A.SlabberË en R.Tetl-e.'
Zii dÍe van and.ere verenigingen zijn overgeko[len en vtaarvan het keuringsbewijs
no8 Beldig is, verzoeken rvij het keuringsbervijs en/of ícient it eit splaat j e uet
nieurve pasfoto zo spoedig op te sturen aen:

N.Osse, I,larconistraàt 4J, den Haag .

JUNIOTNN DIE.A.S. SEIZOEN SEII]OR 'iJCRDEN:

;
d
T
W

J
P

J
J

.Gastel, R.Guit, R.Ileenslcèrir, R. Hoppenbrouwers , J.Houtschittr. T.deKok,
e Kroon, R.v.Luxemburg, B.de }Iiet, Th.Prins, À.Reesínlc, C.Schenkels,
ettero, A.v.Velzen, Th.v.d.Voort, J.dc !ïaa1, J.v.d.iVe], F.Eouteis en
ijngaarde.

A.Sanning, J.Bors§, H.Brandenburg, A.Hoek, A.Hoppenbrouwers, H. de Jong, H.Keurper
r\.v.tuxemburg, G.-ostrom, J.Rientjes, II.Riune1zwaan, À.Rood.uijn, D.Schönherr,
l1'.Timners, À.tinieborek'en M. ttof t ers-Riickert .

SENIONEN ïdÀ:1RVÀN IN O}IZE i'IUTITSIN.I.ÍTÉ OT TTUNTUCSGEGEVEN; OI,ITBRH{EN:

SENIOREN iïÀIIRVIN DE I(EUIIINGSD;|TIJI1 VERV]iLLEN IS:

B..Blans,. D.Brandenburg, H.Dietz, D.v.d..l4ark, L.Riemen, P.Schönhàrr en H.Suiker.
Indien deze spelers no§ een gël-di6 heurin6sber,lijs hebben, verzoeken rvi j hen
c.le 65egevens hiervan op te 6even aan: N.Osse, Marconistraat 4J, te1 602090.
Zoniet dienen ook zij zich te loten keuren en het kenringsb er,,ri j s + pa.sfoto
aan voornoemd adres op te sturen
Zij die inmiddels vrel gekeurd zijn cn het heur:ing;obewi j.s + pasfoto hebbcn opge-
stuurd aan dhr. ri.l'iassen verzoeken tvij .dit cven ielefónisch door'tc 6even
teJ. 602090. Dhr. v.l'Jas"sem is namelijk op vakantie zods-t deze gegevens nu bij
ons niet bchend zijn.
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Zij die inderclaad. nog steeds niet gekeurd 2ijn rad.en vrij .a4n:
NU J -I' over. te malíen op siro 7J7315 t.n.v. Bur.v.j'Ied.S portkeuring. Den Haag
l'1en ontvangt claarna een oproep on zich op een bepas.lde datun te keuren bij de
t/est er-Pol-ilcliniek, Goud.enr ege nst raat !8,
ïndien Uvr huisarts Caeitoe bereid is kunt U zich ook bi
icht is deze. anier sneller, ,r-raarschinli jk ook duurder1

hen laten keuren ( we1-

oop van het konend
d keuringsbewij s
Duivest eijn( mrt rfl? )
Iï.Miche.ls(nrrtt77)
y(okt'?6)
) , F,-de. vo6( okt t 76)

Uvr nann) v66r f4 augustus
da.t hij bij het begin van

rnreveren na deze datun houtlt .in dat men hct be6in van dc.kompetitie wel- kanvergcten. i

SPELERS ïJÀ:lRtIÀN IN

Een ieder di-e- zijn keuringsbewije + pasfoto (achtelop
inlevcrt izij Itr.0ssc, Ma.rconistraat 43 earanilcren trii
dc koupetitic@n. :"

Van de volgendc speler verloopt het ident iteitsplaat j e in de I
seizoen. .í.chter de nian sta.at verneld Ce datum van het aflopen
F.v.d.Ber6 (mrt,-771r À.Bergruan (nov '26), J.Colpa(nrt.r?il, O.
À.Jairssen(dect76), P.de Jon6h(nrttZZ), Koos Keeiuan.( febr r Zi) ,
R. Peters( okt t 76 ) r J.Riemen(aprr?Z), R.Roorlto1(febrrZZ), H.Tent
J. Verbórcndse' (dec t 76), !ï.Verheu1( n ov. t.?6), L.Voorduin ( o]r-t, t 76
err P.de !,ïo1f ( janr77)

_D_E_ !q qE_y_1rj_qE!_Ear_{Eryp cEI ZaEU DE 1(EURr r,rcs DJ,rlrM vERVt Lr

Deze lecen :'aden r'ri j aan ten sterhste niet te lang te rvachten met hun keurin8
daírr ock zij anders na de vernelcle daturn niet kunneu voetballen. -

À3-1e overige niet 6enoeuce spelers (senioren) verzoeken wij hun identiteits-plai:tje te kontroleren op de gerdig-heidsduur, rndien deze in het bezit zijn
'ven hun aanvoerders dan dient hij alit natuurlijk te doen.
De gegevns in de arlnínistratie van de seko kunnen namelijk onjuist brijken tezijn, zodat er Ëisscllien no6 oeer leCen gckeurd dienen te vrorÀen.
De SEI(O hoopt dat d.czc alferla.etste oproep het gervenste effect heeft zodat zijhet nieuve sei2oen nict met ac giootste moeiLijlfteden hoeft te .begi.hnen.
,I{,I+4+J JJ J J J J J JJJJ JJ JJ JJ J..I.i.I JJ
ïïËlïi+ ,JUNToREI{-NrEU,;s ${$$$.r.i,r.r.r.r.rJJJJJJJJ,rJ,rJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJi'JJJJJJ JJJJJJJJJJJJJ.]JïSïïT
TR.:iININGEN JEUGDSELXCTIES.

Vo16enc1e lveeh be6innen de trainingen vocr onze
cníge informaties ovcr de trainin5cn ;

.irls je niet kunt tràinen

jeugtlselecties. Hieronder volgen

Dc A-sel-ectie begint op maandaa 2 augustus om t3.Ji).uur..Dq vo16end.e sperers
ruorden ''rerrvacht I J.-íi1tena, O.Borst, J.Brongéï, E.llofma-n, p.Hop, R.v.d.ioan,
J.Lausberg, X.v:Lóón, R.Nocrdel-oos, rrï.lIeynen, \il.trrantzen, e.Vàikenburg, O.Éuj s,
F.Baunan, ïlrGeluÈ:, J.vrGils, H.du Chatenierr:F.de Jong.,., itr. v.l,uxemUur[, -G.BIik;
.L.v.c.Va.1k. .1., -:.,.
de 2e trainingsavonc', is noruaal gesproken op d.e woensclag ook ,o' fó.3O tot
2O.00 uur. ]rIl-een in tle rnaand augustus is dit op de. donàerdagavord van 1B.JO

"_tot 20.00 uur.. Àls fe verhi-nd.erd bent, bel dan even naar dhr, M.van r/ianen,
,'tc].lo"J1 .J6

Dc B-selectie be6int o1: clinsdagavond J augustus om 18.00 uur.. M.rr.zovo1, .p.schö1tes
L.Janmaatr r).overgaaurv, R.versteeg, J.v.d..Nieuvrcnhuiscn, R.Michels, R.óroen,
!. Lov_criks , ' B. BJólcs , P.Iouvr, J.Iliehen, p.Houtnan, lï.ter Laàie, R.v.lri jnga.lràen
en F.LelicveLd v,rorden hiervoor Verr,r':cht-. .

De 2c a.vond is op de donderdag van 1B.OO"tot 1p.OO uur.
.bel dan l,Ians Zoun (ter.65OO88).

De C-sclcctj-c begint op maandsrlavond 2 auguotus om 1?.rO.uur. De volgende spelers
worden vcrwacht: J.Erzerm:n, R.Tjin-i.sjoe., R.de Jong, J.odenkirchen, E.Eytcetiror
YI.Colpa.E.Vale.ptin, R.Groen, F.Rens, F.Lekahena, p.d.e Brrrin, R.v.d.Hoek, L.v.Rijnll.de ljocr, lr.de Groct, I'l.Meerman en Rrvan Baggum.
De 2e avonrl is op de vroensdag var, 1?.3o tot r8;3o uur. ifsihrijven voor d.ezetrarning bij IIans Zoun tel 650088
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Ook de jon8ere LENSleden 6aan rveer beginnen met de trainingen'. De pupillen opdinsdag' en donderdagavonrl. van 16|jO fot,.ll.JO uur. De vo1,gËnc1e 6pel-ers wordenhi_ervoor uitgenodigd; B. Boelhotwer r'- M. v. d.Boogaard, . B. Heeöskerirr'R. v. d..ro"t,
I.ll::I:]ii., I.[elf:,M.v.-d.Lans,:E.Perreyn, i.prontc, E.v.zijJ_, B.E1sàour,!;''hnnerf-aanr B.Hulsrcer, ÀiKuiper, l'r:Lentze, I,{.saar10às, Iur.v.ieizen, EriÍarmenhoven
J".r.Vassei.nan en E.Robs.
Afschrijven bij ron rs-Gravendijk t'el..6).16.4o. De eerste avond i6 op J augustusDe wélpenselectie traint op_dc 'rrijdegavond (eerste avond 6 o"gu.t"u1-"n ,iËier afs volgt uit: F.Claus.,.n.lIanr,rM.I(oe1em1j, I.l.Mo11enan, A.Tjïn_Asjoe,l,t.Zaa1berg, R.Lentz, T. S_chilp eroort , F.aertËj À.I(raaer, j.ffUp, n.via.Éeyaen,J.Ricmen, E.liatl ome.l:er r H.S1uis, ll.Borst, F.r1e Bru!,n, M.v.HelOàn. B. v. NÍeuviehovenen R.Tinners. Àfschrijven bij Loelc l(oning t, eL 39.\?:4?
KEURINGEN.

Op_naandagavond p augustus en d ond.erda6avond. 12 augustus zuLlen er orn .l9.OO uur
1.70 jongens gekeural moeten rvoidàn. De cle eb etreffeide. longens ontia.ngenhiervoor thuis een bericht. De keurin8 is in dé 'lirestér:poíikliniek, Goudenregen-etraat !B in den liaagi
Vergeet niet orn 1 paÀfoto, 1 flesje,ochtendurine(gaarle gepast betalen). AIs je verhÍnderd bent(na 'tB.Oo uur) teI. B5Jo7o, anders zurren wij
moeten brengen.

PUPII,IEN EN'TTELPEN-TR-1ININGEN

IN DE ZIEl(EI'lB0 EG;,

- .iirnol-d Broulver is voor
kLiniek te S cheveningen.
VTKTINTÏEGROETEN

en
bel
de r=

f13t-- uree te neóen
dan even naar lauI v.d.Steen

1J, -- toch in rekening

een nenis cusoperat ie opgenoren in de RucloLf steiner_

- Hans en.Àstrid Zoct vanuit Dinard., I'rankrijk
- Simon en Bep Saadifort viinuit Borger,: Drenàhe.

+++ IIet. toen no6 niet tÍjderijhe bestuur crat voorlopig de zaken in onze vereni-6in6 tot nader oreder zal proberen te rep;elen heeft dË algenene leci enverga6cringtoch zover weten te rcrijgen zonclcruorr"n ecn niet ar- te Éosterijke kontrib:fotie-verhoging goed te keuren, En dat nogvrel terwijl cc kranten tor 
" 

I onaen--";; 
-;;--

nagele .I'oonnaatregel van de regering die do gàniddelde arbeider- en wie is dattegenrvoordig níet? - een opsrag toestaat van plus,inus 4t gutden. ri."" ,"et"i-we de_'pri j sverhogingen van aftrekken naar clat vlcrd.t POL alIernaal veel te in6e-wikkeld. tvant POL Éoet het de ho6e LENSheren ook nog duidelÍjk naken dat zehelemaal vergeten zi5n cle prijzen van toegangsbilj ei t en tot Ènze verden bij uit-en thuio'e ds tri j rlen van on6 eerste zower àIs voor d.e kinderen en bejaarden ornvan de gezinnen en noeders naar niet te spreken; IIet zc.l arfemaàf ivel door dieverschroeiende hitte konen of misschien rtoor het tijdelijhe vraalttree hct be6tuurzich meent te moeten'sieren' tervrijl ieder l-id toch weet clat alles hielr op aerdetijdelijk is.
+++ Pol-hecft zi-ch ook nog gebogen over de lijst v.n voo? de o el Lrrti etrai.ninguitgenocligde. spelers van llie dus kennelijk verwacht worclt dat Zij hoge ogenzull-en gooien in àet doel van rr.e .tegenpaitiS.. De eerste seret<tie[roep À dusteLt 35 nanen en dan is er ook noB àen-6roep b dus die voor de vàorlopige echter-het-net-vissers net Jo nanen.. volgens póL zijn d.at er alres bi5 ettraar gesar-dcerd 65 en dus veelsteveel ,oot ii"r elftalien; De nieuvre SEKó noet daaron uaarna a.floop van de Tour-de France de bezeu*ra6en voor een zacht prijsje zien tehuren of aan te schaffen. De o e f enperiber'!.ó- zar imners zowiezo-eci srachtingte'ee6 bren8el anclers koraen rve epeleis terrort voor 1a6ere eLftarr_en J totenmet

:]4 *at.!o"-""dl9l no6 een rekord l-s in cle geschiecrenis van onze br-auwwitte klub.De eer.te kandidaten voor die slachting hebben zich vol6ens de vrelingelichtemededelin8àn van de sEKo ar ae.ngediend, rvant zi$ zijn zó stom gurrl"ut het op de



ke nnismakingsbi j e enkonst uit.gereikte invuÍformulier niet à'e.n de heer Jànsen
terug te be2orgen. Nou is d.ie Jensen net hier en dan _noetéh ze niet beginnen

,hem meteen in zi3n Tilanué te zetten, omciat clat zo sirrdig staat voor ieruantl
dio,fris aan d.e start wil verschijhen..JulJie no.eten het zelf mailr wetén.
+++ Uit de. eerste selektiegroep d.ie töch ai te. groot. j.s zijn enkele spelers
niet lerug te vinden onclat zij zo no<líg'nààr,een anderp.Èï.ub vri:-cen verhuizen.
Dick.IIuF,is duÈ toch rveer terug naar' vcs;'dat acire€rt nooi. twee kLaboen. Leslie
Hazelzet is als veteraan vJeer naar uoeders echoot teruggeheerdr,maar ook daar
houden vilgcn van vo et ba.lscho ènen. Ton Hop ís e.f6edaald:naar DÈL en dat spijt
POL. zeer; hij had nog best rneàgekund. Franh Raaff gaat.hct vijf hlassen lager
bij vDs proberen en nu heeft ljij vast kand op een zelcere praats ,in.het eerËte.
+++ In die eerste gï,oep Ir dus -heeft POL ook enkeLe nieuwe leCen ar.ngàtroffen
als q.aar zijn I..icht erkar,rp (Ra.ndstird Sport), Hans Bres (FC nen Haagl, T.Katten-
lure (I'jax), 1ïoudy Louwerens.(FC Den llaag), J.de lliet (VUC), Carry van Rheenen
(Randstad Sport), J.schoenmaker (Randstaà Éport), R.Tel.Ie (ÀOS).
+++ ooir aan overaekouen junioren l,rorr]t meteen aI de hoogste kans gegeven en zo

. hoort. het ook: Ton. rs-Gravenài5k, Jaques rte. Hilster, T. rle l(ok, Lóei< cle l(o"nin6
Rini','van Noort en Feter Perrei jn. 'Íiat een eér voor ílèze knapen. ir.1s ze nu fraar -

. nie,t rreteen. buitbn hun voetbalschoenen 5aan Iopenl ,,vant dan zítíen ze zo in'd.e

lÏï"ËÏi3i';e té6enhouders van batl-dn-zal ook ecn.forse slachtins noern.plaatsE
., vincleï. In de eërste groep télt POL maar l;-efst vier cloelmannen, lerwÍj] er

raaar óón heeper in'het,goal van het eerste kan stàan- Nti kan het ook ,i5n d"t'
onze nieuvre traincr Martin van Viauen die ooh van latten vleet een hel-e nieuvle'
truull in zijn achterhoofil heeft om radikaal een eind te m.q-ken aan het grote , -_:aantal- tegendoelpunten van de .liatste jaren. \
+++ j.I1es bijelkaar ÉaI het een hele kluo worden en nisschien ook nogal wat \
heisa veroorzaken om die tvree selektiegroepen À en E dus definitief te .rormenr\
want net als het bestuur zijn ook clezc groepen naar voorlopig tij<ielijk dei-
ha1vc. De eerste deuarrage is aI begonnen en Ce bezcnwa6cn loert als andere
jaren op de velnntie6ongers, dc langzame startcrs rlus die om maar een voor-
becltl tc noenen eën hcliel- hebbeh aan duinzand. voor het LENSpubliek wordt dit

- een hoogst interesoant voorseizoen.
+++ POLLEI,IS v/ordt doorgc.rns vervolgd . - '- '

. T$IEE VERJTIJ.RDIGEN.. ",..

Irie het in zij.ri hoofd haaLt on'iernand speciaal op cliens /1 ste ver ja::rdag in het
zonnetje te zettèn, hóét wel een graiiia; zijn. t-tàu, ik heb hen ontàclct tóen ilc

.:he.fi;de gedacht'é 'uit de vori6e . zin ontvouwd.e . en hi j mi j .net den guÍti6 Bezichtvroeg: heb je.een iveiimoccler vrie ,die 6rapjas is? zijn iete gezicf,t verriadde het.
IIet zi.j hem vergÉv:en ! '
ErrLijli gczegrl v:bnd iE het to:ch woi teutt dat ik op c1e 24 ste nèi eèn ovàrvloed.
val psot, warrondcr zeer originele stuLken, op mijn gangmat vondl
Bcstuur en vrienden, VceL dan-h. ' :

.-:
Tn dit verharl-t je is het aij echte.r vooral te d.oen om die andere ierjaa-rdag,
d.i e - abus ievel-i jk Ín rl-e LENSrevue.op de 18de was gestelcl, terwijl het op ae-i7a
nei. is,.dat Ca6 lSontje'zijn lJ ste verj.i.ardag heeft gevierd. Dat ís tenninste
ecri Betal-: het is ccn monurnent!.Daar b]-ijf je even vócr staan. En je neemt er
je;hoed voor o,f . 75! Dnt klinkt hè! pn nu frót ier:rand betreft rl.Í.e :6ed.urende
vele jaren heef,t 5etoond. metterdaad, oen 6oecl en ijverig, geïnteresseerd I,ENserte zijn, acht .ih.he! een goederza.ak iets. over hen te vertellen. De exacte
datum van zi jn cntr.ce in. LEIIS ka.n il-. niet vi-nclen: het zal vel_ in augustus 1p2l
zij4 gerïeest. Na enige .tijd Ce voctbalscho enen ' in het vet tc hebben gehouden

irvrarn iri-j na- de vcrgadering van 7 juli 1917 wecr teru'g tot grote "vreugde van
ïglen, rvant'Cab kencle in LE1YS atl-eeu macr vrj-cnCeir. Geen tvcnder! Opgèruiu& vau
iiid, eeir goed bruikbare arnval-sspeJ- er , ,uitstekencl vakulan, truipva-:rài6. !ïaar
hi j verbteef , . i,rns plezier. In de d.a.gen dat we po6 ,cen eigen tàneel-arf àeI.ing
bezaten, was,ook Cas Bont.;je vair de partij. Succes yra6 verzeker{, althens voor
cle toeschouvi'ers. 2i5n reedespe-J.ers tvri jf eitlen l,rcIèens aan zi jn rolvastheid. I(aart-
spèIcnI biljalten en schaatsrijCen vond.en i-n hel'n:ècn aeetser, ma.nr het liefst
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zagen we hem op de grocne lveide, a1s rechtsbuiten net zijn dribbelpasjesgemal<kerijh passerend on. d;n een uÍt6ekookte voorzet te geven. vele ja'en
vaste speler in ]ret eerste, opercertle hij latcr ooh nog In het tvreede erftalen in de'veteranenploeg.
Bij werkzaam§eden voor-ve1cr of club8ebouw, bij 'geldin zanelingcn voor een ofandere noodzakeli jkhei d, altijcl vief op Cas te rekenen.
Dat hij tcnslotte d.e voetbal-sc hoenen aàn de',,irgen hing, vinttt men vcreeulïigdin de enige jaren geleden vervrarclisd e. LENS fil-m.
I'Íet zijn vrouwr mcvrouvu Bontje-vissàr, heeft hij het goud.en hu.elijksfeest
mogen vÍerenr zoa-Is zijn even opgeruimde ouders dit irr 1g5O ook rnochten beleven.vanzelfsprekend. uroest ik me beperken in deze scheto van eàn groot LEiilsna.n.Ik hoop hern nog vaak te ontrnoeien.

P.J.
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den haag, ittl-i- 19?6
Betreft: Kontribu 1-7,ties 6

Spelende led en

Geacht Lid, r "

ii:ïË3ihq!"3:ï,i;iïyïu_ï§iifË:iu";"i*ffi ïiois,sr-oopt tot en mèt 
"n.qÍni ríl,l öË"r.àlt.:.urrti"" .ro1976-1972 zijn a1É vöiËr ;í!r;"Ë;.ïàï',,

s, dat geldig
e8onnen enor het seizoen

Seiiioreh I eboren r,óó 11-8-1958 Í 14+Junioren geboren tussen 1-9-1958 en J1;B-1964 '100Pupillen en weIpen oren na 1-9-1964
lt

[Tiet -spelend.e . Led.en:
geb o)

60
ll
ll

t

I
t

Overe er:-koms ti ct de. statuten var onze verenigin- en cle voorvraat-d.en van d.e KIWB bent U l-id. vcor het gchele s er- zoen 976-1977.1Dit houdt ond.er neer 1n , d.at ri onverho opt tussenti jd.s bedarrkenj
voor het lidmao_tschapd ek ontributie tot en met.J0 j un1. 1977Ln eIk geval is vers chuld i 8crlI/r.J naken U er opa ttent 7 dat f s6]sn, 6i. geboren zi jn tussen1-8-1 957 en -1 -B-1 !)B wel tswaar de rso gelijkJreid hebben an deJunloren afcteling te b1iuiven uitkonen, maar vol ens de leeftijds_normen van d,e KNtrB toch als seniore bn r,uord.en ger e gas treerd. enderhalve senio renkontrib utie zijn verschuldj-Kontributies d renen t e - word.en vo]d.àarl bij vooruitbetal 1nB Vantenninste d.rie maanrlen. UÍj doen echter een d.ri_ngend. beroepopalle leilen en op rle oud.ers van onze

8e
j
kon

onbv
t-r

re leden omibutie bi vooruitb e-
dienen1Bz1n§ noqeli jk d-e volled i aaren. I,,)rerz i jd.s OI]l

,l
de vele d.ul_ze nd en gr_

r all
ta1in6 tc vol.Lo J
schrijvrngen te beperken (t IO-OVer,

enei-nde de vri jwi11ige meclewerkersd.ie me t de adninis tratie zijn belast niet aI te zwaar te belasten

,

tterlijl and erzijds de fin anc iering rran onze vereni saktivi-teiten ons d.it jaa.r, gezien het venrachte exploita ekort ,
BangtÍetvool Srotc problemen plaatst. Door vooruitbetal lng van d.e' gohelej aarkontrÍbutie kunt u dit proble em verlichten. Ind.ien U t ochper kwartaal wens t te betalen verzoelten vli j U hieraan strikrde hanct te houCen Het is ge z.r_en het grote aantal Ied.

t
veren j-gin6, onmogelijk afzond.erl i jke herinnerLngen

en van de
sturen.

esteert,
De enige nogelijtrheià, die 'geva1 van ach terstand r
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is publikatÍe via d.e lensre.vue, het6een wij liever voorkónen.
Tenslotte vernelcLen vrij d.e regeling, die ook d.it jaar u,eer van
toepassing is bij r,ranbetaling: tred-óii, die nls vranËetaLer in de
lensrevue vermeld. hebben gestaan, kuirnen pas hreer aan cle wed.-strijdel deelnemen, nadat de gehele kontributie over het lopencle
verenigingsjaar d.oor ons is ontvangen.
Onderstaancl treft U een opgave aail van hetgeen door U vanaf
l! juli :1976 client te word.en voldaan. Voor éventuele vragen kunt
U steeds bÍj ons selcretariaat terecht. U gelieve na te [aan of
ond,erstaand,e gegevens juist zijn en tevenÈ te irontrolerón of
eventuele inmÍd.dels d.oor U ged.ane betalingen voor bet nieuhre
seizoen overeenstemmen met ontlerstaand.e opgave.
l{ij d.anken U bij voorbaat voor Uw nedewerÈing en wensen U eenprettig seizoen toe.

lloogachtend; .

Namens het Bestuur van d.e
v'. .Lenig n Snef

y'o
L

. v. d. . Steen
Sekretaris .

Verschuldi6de kontributie.van í juli 1976 t/n 10 iurri 19??:

Senioren .

'-Junioren
' Pupillen/t+e1pen/l'lini-r,reIpen
Niet-spelend.e leden

1O
et

i:urÉ 19?6
aa1d.,/acht erst ald-

f
f
J
f 4,-

I

i

I
:r

Totaal
Saldo per

voorui tb
TotaaI

Te volcloen d.
Penningmeest
Eventueel te
V66r 1, oktob

Bijlage: '1 .

f./
"ba.n

f t.-
oor overschrijving op giro ,V6711 ten name van:er Lenig en Snel te Den ll9.ag.
voldoen in juli_ 19762 .éo. -er, 1 j qnuari en '1 april 5x f _-
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ïn Bal.lotage

I,lutaties Letlenli .i st

A.Th.Schijf 20-6-5'4 sen. Louis 
- 
David.stlaat 475, d.en Haa6

R.Mooyman 27-2-68 wHoogveen 168r.den Ilaag te1 
"g.OB.j,M.F.Rijkse 9-1-55 sen. Gal_vanistraat 22, den Haag teL ?2.15.?2

M.H.Geurens 5-1-66 p. Hoogveen !0, den Haag te1. 6?.4.$
J.Th.I(uypers 12-?-6? Melis Stokelaan !B!, àén Eaa6 ter.. gZ.og.ó6

218 R.1,'.Hoefnasel irordt NS
OBB /r.Brouwer wortlt Ns

l.'iil-l-en a]le teden, dus ook juniorcn, pupillen en werpen ervoor zorgen dat dekontributie word.t overgemaakt? Ooli wij noeten onze rekeningen betaien.
De kontributie moet minimaaL per kwartaal- word.en voldaan, naarrdan rvel aan het
begin van het kwartaal. En dat was juIi. Nu in augustus zijn er aog altijd
l-eden die moeten betaLen. víaarom moet er toch altijd een wanbetafersu-j st
komen? 0p maandag Jo augus.tus nqet uw kottributie zijn vold.aanr, óok een even-
tuele achterstanc!, anders komt u op cle wanbctal ersli j st en dat betekent niet'
voetballen voor Uvr JAÀRlcontributie is betaald. r-

penningmeester.

PHPIIPHPHPH
EG PHPHPHPI{PHPI{PHPIIPH PHPHPHPIIPT{PHPHPJTPHPEPIIPHPI{PH

Gezonden doen iets voor de zieken. Da.t is een nooi beginsel. Maai ars je van
ziekenbezoek ecn.bcctje regel maakt, dan ga je d.e zuak ock eens ven de andere _kant bekijken. Dan korn je tot de ontdekking tlat dc zieken iets voor de gezontlen
doen. En nog we1 iets gröots: zij geven. je n.1. een lesje in geduld, .in overgave
aan ins childrelij kheid.
rn beído'geíàIten viel het me op deze vueek, eeret toen ik op bezoek vras bij
I{enk van Rijn. in de Preva en c}e voJ.gencle dag in de Genenuitlènstraat bij vader
zoet, blij wcèr thuis te zijn. Je had hun stralende gezichten eens noeien zien
Zo krijgen w5.j meer terug dan wij geven.
Morgen is de Eudolf Steiner klinlek aan de beurt. .

. . P.J.
HHHHH HHHHIIHH

, PROGRAMM]i SENIOREN TIHHHHHIIItHItiIHIII{ilHl{ïIHHHHHIIHHEHIII{HIiIIHEItHIIHHEH
HHHHHHHHIÍIiITHHI] IHHI{

8 augustus 19?6.
scheiCsrechter
E.v. d.I(l-auvr
E.Noordam

'11 au ustus 1 6.

2O. 4! uur LE],[S " Cornb . ii
19. 0O uur LENS Comb.B

IN DE ZÏEXIM{BO
EPHPIIPHPHPHPHP}I

14.00 uur LPNS comb. À
11.00 uur LENS Comb. B

Speed À
Speed. B

Fu11
Fu11

ZaterdaÍ{ 7 augustus 1tf6.

- I s-Gravenzande A

- I s-Gra-venzande B
G . de i{aae
Ii. Alblas

d.I.I.IJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJ
++++t vi^N uEr JUlrroRENFRoNr t$tt*u.T.T,TJJJJJJJJJJJiJJJJ.TJ,TJJJJJJJJJUJJJJJJJJ
ïJSlï.r.r.r,r,r,r,rJJJJJJJJJJJJJJJJJrS$JSS

15.30 uur LÉNS A1 - Gona

-1-
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14. 0o uur LENS B1

12.30 uur LENS C1

Prs6rarnna-PÍlíiilen

- Gona

..-..-. 
j.--j -.-..: 

j-- quick'-steps
riz
v2

Zaterda stu 19?.6

11,.r0. Éui--ÍÍilÍíËi
De el-f tal-1e
ver aaÍri6l-en i

n-

IFBelt-FÍJVEur

- Duno P1 V2
,.., 1 : .rvorden na 'de. training, d.oor de trainers meegedeeld.

O minuten voor de rvedstrijd.
vrijdagavond tussen 17.3O erL 18.OO -uur bij dhr. P.v.d..Steen,

IR,IININGEI.I: Junioren , FupiJ-len gn lïelp ens eledtie s. '

teti>.lulo

In tegenstell-in6 met.wat vorige week in de LENSrevue
nu enige rvijzigingen voor.dè sel-ecties. .De B-selectie
rvoensda6avond van 1,7 jJO. - .iB.fO uur.
De G-selectie traint op dinsdag rn donderdage.vond. ven
De Fupill en-s eLe c tie op d.ins.:lag en donder$agavond van
De welpen-selectie traint op vrijd.agavond van 1?,45 -
Voor a1le trainingen geldt natuurlijk 15, mi4uten.voor
aanwezig zijn.

stond 6epubliceerd volgen
traint op mo-?.ndag en'

17.
16.
19.

: 18.
- 17.
uur .

aanvaig vàn de training

JuKo

+t
45
o0

+) uur r
+) uur.

+++ B-.laury i6 natiur,tijlc rle mooiste ían a}le spor cleuien als je als pure
LENSeT in de wieg beni gelegd ea e-r op hluse voetbalschoenen Éent uiigekropcn
I'Íaar toch heeft POL in dit droge olympische jaar een zvrak gekregen voor groen. .
I(unstgrasgroen welteverstaan on alle sprieten mr.ar even op een rijtje te
zetten dus. lïant vrat is verdhockey tcch mooi als het op goed kunstgras geSpeeld
lvordt nietwaar? Temeer a1s je d+rt via een saterliet op je nieuwe kleurentele-
visie:rpparaqt; zonder storing lrrijgt geprojecteerd rvanneer er zoàLs meestal itijdenè de vakant i-elveken weinig bromrners doorje straat scheuren. Dan is het. ....
Broene kunstBras. op zijn groenst en dan sl-lan de, Litjens en ce Dolhuizen van
die.strakke bal-fen die haast strepen 3_ijken zodat je de!"kt,d.at er toch een ;
onontstoordc brouuer door jc str'oat Echeurt.
+++ Daarom_.is het zo sneu voor de milieuwerkers van de geneentelijke planteoenen
alienst dat"zij-zich de pleurj.s hcbben gewerkt aon de gràsnat van ÈijvoorbeeLd..
ons eerste veld om maar eens een veld te noemen. Ze hebben Eret zacd. gestrooid
en mct aI dan n-1et kunstmatig vervaardigd mest; ze hebbèn ondieptes ontdiept;
ze hdbben zich iriezenloos staan si.:uiten. En het resulta-at is omgekeerd navenant.
A1s ze hun vroui,rejn in die tussentijd eens flink aan de hralcpen gezet hadden
dan had LENS a11an6 ook zotn mooi kunstgrasveLd gehad en dan hadden onze trYinmen
Hanzen en Pieten ook van d.ie móoie strakke ballen kunnen geven dat je dacht dat
er uisschien onontstoord.e brommers lnng.skrvamen ofzo. , .

+++ Onze nieuvre hoofdtraincr Van Vianen dus heeft na tlveè'iveken zandhappen
op het strancl cle eerstè selektiegroep A gesplitst. Er is nu d.erhalveeen celek- :

tiegroep L sub B en een groep /r sub À; aè eèrste subgroep moet het tvreàde"
voorsteLlen en d.e tseede het eerste. IIij Van Vianen deed dle splitsing op het
rae de delingenbord en.dat moest daarou I'telhaast een enorne tr-oep word.enl of
liever: tvree enorme troèpen.. De door PoL voozsperd.e heisa du6 die ook weer niet
zo erg nodig riras omdat die subgroepen ook noB naar voorlopig zijn en deihalve
tijdelijk. IIaar ja hij moest vrel want d.eze lveek word.en al_ cle eerste. oefen-partijtjes 6espeeld tc6en Oranj eplein.
+++ TocÀ z:-jn Ër no6 spclers clie met vakantie zljn of nög moeten. De eersten
hebbcn nooi het zandhappen gentst r.rat natiurlijk goed. sneu is vpór aI die
anderen. Geluldrig 6taat er naast het eerste kleedgebouw .nog éen zandbak, terwijJ-je op het eerste veld ook leuk han tijgercí van de ene naar Ce ààdere gras-
spriet. . 1.";.:',
+++ Op die zwakke plek bij RVC heeft POï, vori6 jaar aI zijn toen nuïeen zwqren-.-
de vinger 6e1egd. ÀLs je eigenlvíjs bent en pure axnateurs de adninistaatie l

-2-



laat doen dan loopt het uit de hand. Dan krijg je 6edonder met Eeist en riie1ui zijn toch al zo lastig dat zerfs de Nos aan boycotten der:kt wat reuze
fLauvr is want wij geu,one kijkers wiLlen tangs c1e lijn ook best sport in beeLd.
hebben. Daar in Zeist en op cle Gooise matras in Bussum noeten ze zich maar
met hun binnenland.se aangelegenheden beuoeien, Daar hebben ze h8n hanrlen aIbehoorlijk vor aan terrvijt kindcrhanden zorviezo a.1 gaurv gevuld zijn. Hadden
ze dat bij RVC ook maar eerder beCacht.
+++ Mooi stelletjc dic nieurve rodalitie van de LENSrevue. EBrst schrijven zezichzelf komplcct te vinden en even l-ater fees le daL 50% met vakantie is wat
nogeens bevestifd vrordt door d.e onccrtekening: De Halve Redaktie. Àl_s die
andere helft terug is dan zal hct alrcrnaar wer rveer recht6etrrejen víord.en.
+++ onze zielienbroeder annex archivaris p.J. i6 onle.ggs ?i gewàraen en clus neemt
POL ooh even zijn klotjo af hoevrel hij p.J. toch in ràadsèré schrijft wat hijin het verre'ren ook a1 vaker heeft 6ed.aan. van ?oL mag hij best een /!-jarigàuit de schaduu ha1en, cie óverigens uit eigen vrije vril in die schaduu is
g-:an zitten. ondat LENS het te bont heeft gernaakt. De kr.asse dribbeLa-ar van
weleer komt niet meeï vool op de leclenlijst terwijr de titel- TENSER hem toch
no6 best zou sieren.
+++ Over ecn rnaandje §aat de kompetÍtie weer van start. r.{at nu nog rrLENs Comb.Arl
heet begint met een thuiswedstrijcl tegen Neptunus. Fol, die zich aÍ bij voor-baat zat te velkneukelen op dat reisje naar de eielenden waar DBGC speelt za1heel erg lang zijn gedulcl moeten be',,raren. Het zal nog bijna een heel- seizoen
naar die heerlijke uitrvedstrijd moeten uitkijken 

",ani de prograromanakers inzeist hebben die rvedstrijd pas op de voorraatste konpetitierlàg geptrogzarreerd
POL ziet dat helemaal zitten. Gezellig'met ztn al-fen in ae buÀ naàr óuc1e Tonge
Tegcn die tijd zar het urer Pinksteren zijn rvat het grote risico in zich ber6Idat het dan geen oude rnaar vurige Tongë za1 zijn geworden. Het is clus oppasÀen
geblazen,
+++ POLLEItrS wordt doorgalns vervo16d..
IIPENNESTREi(EI{II

.- I.O.C. I Inetrnationaal Oudel_iedcn Counit6
- Jos Hermens kon de tienkilometer en de rnara.thon nÍet rvinnen, ondat er teveel deeJ.nemers waren. IIij lc.pt inmers het liefst all_een. I
-- I(orneria, Ender en Ronald i,latihes hebben zich verLoofd. zij zijn nu op zoek rnaor een eigen zrvembad.
- Ben osse traint al-s nooit te voor, hii gaat dan ook in augustus naa,r canada.
- De heer van den stecn is vra.arnemend voorzitter. vergeet hét naar!! Hij
werkt zich de blubber.
- Vergeet Nico Osse niet te bel-Ien!! (zie vorige LENSrevue)
- PoL heeft geruh dat hij zelf niet meer onder d.c Lat staat. Iiij rvas dan waar-schijnlijk de eerste l(andida.at voor de bezenlagen.
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Et,

;H. Geurens
. Th.Kuypers
; Th"schijf
.tlazeleges
.G. Józee

ÏI{ I]ALLOTIIGE

P. J.ÏIoppenbrouvrer'' M.H.ï.rl.i,laaree :

r.B.9.r-9?c. $,
't5.3.t97o vt

i-2.8.1968 1í
20.L1,A962 C

24.9.t96?"tu
r.B.5.r-97o ví
22.4.t949:s

5.1"1966 (P) Hoogveen !O den Haàg, bel.6?.Zj;63
72.?.t96? (w). M.Stokel-aan 985 . 6?.06;06
20;6.]-954' (sen) L "Davidsstraat 4f§

10.10.1965 (p) yloJ-venraflè ff - 6?.51,89
L8.2,t962$.Jun.. ( Ilertenrade l-49 . -'- zg,Ba.?3.,

;RijÉwijksevreg 20 den 'Ilaag
. v re esl{t Jlrstr. rb'l
BeresteinL.42l . te]-.6?j5g?
Oude Eaagvreg 2Je 68?9?2
Lelnreg 1lro6 | 685139
Steenzicht BI ,. 2904??

en" Forellendaaf 129

1_"36 l'1
t"37 J
13i8. À
1.?t9 E
I24O B

'M;J. Sirirons
H . J. Zar,óhi
G. J , Smulders
E. S . Renzenbrink
F.À.Peters -

DEr.ÍrT u oM ïit{ KoNTRTBUTTE TE GIRIf,IEN ? ,oi 
^Í-Gusrus 

tlIoR}T ER zoNoDre EEI{
VJANTETALERSLIJST GEPUBLICEERD. ; .

N]EU.,JE LTDMAATSCHAPKAARTMI. : '

nu alLe Ied.en hun nieuvre kaart hebben, nog even dit. Deze kaarten zijn
ptr*tlersoonlij! en moeten ai-tijcl aan,het hek rvorden getoond.
Vergetel betehent onherroepelijk betalen vrant bóm Nico kent we1 veel
5ezichten maar toch ook niet -alIe. :
Een cloorlopend toegangsbeurijs rvordt u toegezond.en nadat u f. 25.-
heeft gestort op giro 13.6?.ll Dit geldt ook voor een.abonnement op
de Lcnsrevue. U krijgt ook aI had u voor het afgelopen sgizoen een
kaa:et, deze niet automatisch toegestuurd. Dus eerst gireren. 

.

. ..BeEtuur..

i) IN DN ZIH(ENBOEG'
PHPH

IiPEPHPHPEPHPHPIIPHPHPHPI{PHPHPHPHPEPEPEPEPHPE

-l.ppie Looykens 'is op6enoneri, voor een on'derzoek, in het .westei;d'à-'
ziehenhuis, Ànna Pavoljoen Kauer 47.

TVIEEÍÀÀL Offi,ENiiiINST VOoR I,ESS, 1

AIs u dit l-eest hebben'onZe beide hoogste selektieteans er a1 drie oefen-
weclstrijtlen-opzitten. 41Ei'dit geschreien.wordt ïijn' er .twee achter' de 'rug;
De ccrste rvedstrijd vor:i$e week I'roensd.agavond tegen Oranjeplein trok nogal
t'rat belangstelling. De tàeschouvr"r" ,ogó. zouel bekend" àt--ni"ri*e gezichten
:n het. veId. De vierd.e klassers boden heftig verzet en vristen ged.urend.e'd.e
eerste ïc1ft.de.skore in evcnl',icht te houden (1-1) Ook in de tvreede helft
híeLCen zij l.ang stand, aaar tensl-otte rïonnen de_ onzen. toch met 4-1.-
Doe-l-p',rntenmakers uaren Bert É3-ans , fiarry. van der, IIiIL-, 

" 
Ron Telle en Hanà Bres

In hct doel- deed Carry van Reenen verdoenstel-ijk lverk. Dick van der MarË
kcepie Ín het tureed.e rterwi j1 V/oudy f,ouwerens nog van valcantóe genoot.

-1-

905 ilrIi.Bcrgnan vordt -Fore11éndaal 269 den E a;iL ZO35
i-44,G.H"HalLeen teI. 600160

)LZ J,ii.I(uypers rvordt niàt 6?e1end
8í8-862 ,i.rlJ.Ën R.C.de Jong tei. 29,88.05

'iifvoeroil
66d-Í11-"fofenàar6, I,oosduins ekade 25I den Haag 2O2B

NÍrg3w:_!ede4r ' .,. :



Peter de Jonlh bezette de rechtsaxht erplaat s- en.Harry Brandenburg speelde
lj-nksachter. DonaLd Schönherr was auspu,t zer r. ,vraardoor Ruud Fórtmàn a1s voor-
'Ëtopper kon ope::eren. ;Bert.B1ans, Jan En6lebert en Jan Krijger vormden het
njddenveld, terwijl llans Bresr -Hàrry'van tler \fj-It ,en,ï/irl.Keetman de front-
linie toernden. llalve.ryege de trveed.e hel-ft viel Jan Krij6er uit. Zijri-.
vervanger - Ron Tell-e - vrerd rechterspitsr tenrvijl ll;rns Bres op het Eiddenvets
gin opereren. Duj-deJ-ijk werd dat dit elfta.l- nc6 onsamenhingena is. De kom-
binaties vlotten niet erg. Toen in de tweede herft lrat neer dieptepa66 werd
gebruikt klan er neer gevaal en volgdan ook de doelpunten. '. 

'

Zonda6 tegen de vierde klasser Ful
DeLftenaren boden minder t egenst an
voornamelijh in het massaal ver<led
zonder het J.ogische resulta.at. Ruu

peed wilde het.naar niet lukken. De
an Oranjeplein. Zij beperkten zich
n. Len6 kon daardoor doorlopend aanvall_en
ortman speelde ditmaal rédhtsachter; r

I{EHHHIIHHHHIIIIHHH}I}I}IIiHEHHHIiHHIiHHHIIHH

Scheid.srechter
S.v.ilken
C,Ratering
Ul.I,sel
terreín Ockenburgh.

Coab.F.

1S
dd
ige
dr

d.e hen beter passende voorstopperp3.aat s schijnt hen, niet 2o' ean te staan-
Peter de Jongh verhuisd.e daaron naar 1inks, terwijL }lol Janssen voorstopperde.
In de eerste helft stond harry van tler IIJilk centrumspits en íh..de tw,ee.èe-
Ron Te.IIe..Het enige doelpunt krvam een kwartóer voor tijd van de voet van
Iíin Keétnan, die vanaf de doeJ.Lijn met een lepe lob het achterwek vàn Futl
Spced verrasto.
Na deze beide wedstrijden kan ovor de achterhoede no6 weinig geeegQ. word.en
vanrvegè de geringe tegenatand. Het middenverd schakert nog wai te langzaam.
De vooihoëde is supersnleL, rnaar het schort no6 aan rvederzijds begrip bij het
conbineren. Hans Bres moet no6 duidel-ijk rÍennen aan het gekl-eefklit van zijn
tegenstanders en neeht sorn6 een ietwat te afvrachtenile houding aan bij snerle
-counters over J-ínks, wa. ard.oor hij mogel,ijkheQen tot afmaken Iaat 1open.
Hamy van der !ïirk moet het vooral- van dieptèphs-ses hebbeÈ'en die waren te
geríng in aantal. Ron Telle noet nog laten zidn dat hij ook bij grotere tegen-
stand zo genalrhelijk blijftbpasseren en i.iJin Keetman l-ijkt zijn vórm ar uqràigte paJ<kèir te hebben, hoewel ocik voor hen het voorbehoud van àe zrvaardere
te§enstand 6e1dt. :

Hct-tweede eIfta1 won trieemaal met grote cijfers van respectièvelijk de .re6e-rve6.van Orarrjeplein (7-I) en FulI Speed (Z-00 l{opelijk bieden de
volgende te6enstanders neer tegenwerk, zod.at de prestaties beter beoord.eerd
kunnen word.en.

Felicitaties voor l{ans en Laura Bres net degeboorte van..hun zoon Àrthur.

- o-o -O- O-O-o-o-O-O -O-o-O-o-O-O-O-O-O -O-O-o -O-O-O-O-O-O -O- O-O-O-O-O-O-o-o- O-O-O-
NIEU',ïE LEDEN , .'

HHI]HH
PTOGRIiMMÀ SEI.TTOREN.

TruHHJl

'1 'l . 15 uur'iz.5o 
"13.40 r.t

r,ïoensda 18 au tus 1
)i I p'ri, Lens Colieb:A -

H

Zondag 15 auEustus 1926 .

14.J0 Lens Comb. ri. - R.K.
12.O0 Lens Conb. B
10.O0 Lens Comb. C

DI'

- E.K.
1-0.1) uur S.V.D,H.B. tournoo

C omb'. D Conb.E,

ltl,.I.K. i z eea.t/
!ï.r.r(. v 2 L/
1ï.I.r. V 2 2
i voor. Lens Conb-D. E.

4-6
1-5

en F.
Van S'.V.D.Hr3..ontvingen wij. de uitnod.iging om met J etftall_en mee te d.oen
aan hun tournooi'op t! august tts L9?6. Dà dóelnemend.e verenigi,.ngen zijn :
H"B.S- H.V.V. - Lens - en S.\I.D.I{.B: ïJedstrj-jdduur 2 x 20 nin. Het w;d.strijd-
prograrEma voor de Lensconbinaties ziet er a1s uit.

H. V. V.

s.v.D.H.B.s,v.D,lI.B.
II.B. S. H. B. S.

H. V. V.

V ? Geb.1/
v.2 Geb.1/

R.K
R. t(

10. JO uur
12.05 :t
1r.40 

'.:

1'1 .'15 uur., S.
12.05 tr H.
14,25 " 1r.

v. D. E. B.

B, S.

6 Scheidsrechter
D. v.Antwerpen
H. de Vos

. ,1. V. V.

.A.V.V.
3=5
4-

-2-

6

..,,i.



Opst ellin Aen !

" Daar de Seko'vöor zijn adeinistreiti'e cIe jufste gegeven; yril hetiben van deeldi heidsduur van het identi-t eits laat e verzoeken wi j de spelers van tleze
Comb.C t n F a. s. zonda hun laatje mede fe nemen.

@Cl : A. v. d.L,ans-H. Diet z-L.Riemen-&iDísseLdorp-G. Co1pa-J.Bres-R. Bre6-J.,hpper-
1oo-8. Boerboom-P. Boeseken-M. Bres-E.Landman-J. Co3_pa.

@sD. t r,. ,. verzen-M. Heynen-R. v. L..xenburg-F. Bloklanrt-H. Bert ens-p. v. d.§teen-
Y,l.Kouwenhoven-J. Groothuizen-G. Dlolis-tI. v. Gast e1-p.Lancee-H. Rimneizwaan_D. v. d.
Kooy-P.de tVolf . Leider:.1.Bertens. o
$$.: H.lo.ch-ems-F. Straatho f ( A ) -lï. verhcul-J . Gro enendiik-E. lat<kdrs-R. S c hanp eI-
!i. craenmehr-1lt.IÍichers-i{. de Jong-K. Fransen-R. v . d. Berot -J.vJit ting-J.}4eu1eman-
À. Bauman.

@:Ig: I'1. neuver-G.Duivesteyn( r', ) -J. § chnat-rt. Bilderbe ek-M. lrrolt ers -niicfrurt -.f .Tinnebroek-B. v. d. Burg-F. v. d. Berg-J.Keetman-J.Janoaat-p. Heynen-,f.Vertàru"asà_
lV.Englebert-R. de lïcil-f ,. - " :

Verzamelèn:
comil--
Comb.D + F

Àfschríjven!'

9. JO uur Lens-terrein 'r

10.1J uur lcns-t erreín
g. ]O uur Lens-terrcin I

hlLeen vrijdagavond van 1!.00 - 2O.OO uur Lene-klubgebouw te1.
_Uitsfuitend in noodgevall-en ook rs zaterdags tel.60;20.90.

66,8.t4

C onpetiti e-indeI in6:
Daar er in.de voor6aande publicà tie ober de

U6eslopen én nu ooli cle indeling vàn Le'ls 4
de indeling van f,ens 1 L/n ?.llestlï (K.N.V.B. )
1e klasse B .

Resi c klasse ri,.

Res. e kl-asse D:

.comp etit ie-indeling. een foutje is
/m / beken"è is,,volglb híeronder

EGffiZ art-coar-D. B. G. c. -D: H. s. -couda-t{ion-E. o. v. -Lenig" en sner-flptuiu.-.' :
o1impia-Pa.oen0recht-RootIen.burg-iïÍihetmub.zWijndrechta.,.

D0cos2Jeni6 en.snet- 2-T..F.c. z-R.K.DEo 2-Roodenburg ,-R.v:c. J-schèteningen 2-
Spcl.Lisse Z-Teylingen 2-U.V.S. ,-V.'C.'S. J-VerËurèh-2- ' :-

/i
È c

).S.2-Celeritas Z-ESTO 2-H.lIiV..'J-Lenig eri §nel f -Na'ald.wi jk 2-eulck St
hiebroek 2-T.O.G.B. 2-VIOS Z-lteÈtlandia f:

eps 2-

:.4 2-HDV 2-H.v.Ho1l-and 2-Juventas
2-WP 2-iïase enaar 2-

2-Lehig 'en

competitie voor deze elftaLlen net de volgende we.tl-

H. V. B.
Res.Eoof dkl-as'Se B.
Concordia 2-Delfia 2-Delft J-G
§neI '4-Orair j eplein 2-Tonegido
Res.1e k1a66e c.
AUO . J-Den Hoorn 4-DHC 5-DSO J-Kranenburg J-T,enig en SneI .5-Nivo 2-Olivèo 2-
RKSWI 2-Scheveningen ]-Tonegido J-Vredenburch 4-
Res.2e klssse E.

^DS
J-Concordia 5-GDS r-Gr. uJ, ï 1 Vac )-Lenig en SneI 6-LïRn 2-Quick. !-Ràva J-

RVC 6-TEDO J-VCS 6-Wass enaa.r 1-
Res.2e klasse. N.
/D

-Po
0 /-Adel-aars 2-Conccrdia 3-DHL B-Gona J-lIBs 6-Kranenburg 5-LeniE en Snel Z-
s!.duiven 5-ru(nEo. J-St , Voorvraart s ,-iïestlanalia 5.

september begini' de
den:
1 - Irleptunus 1,
eplein 2 - J,ens 4.,

7-DHLB.
DS

Verburch -2r' EST.O 2 - Í,_ens J, . ,
.- J,ens l r- .- 

^ Lens 6 ,- Vtrassenaar J ,

op5
stri j

, f,en6
Oranj
Lens

2.-
o3

Lens

TraininA overiÉe serI.io.ren
À. s. vrijdagavond. begint
o.l-. v. de heer C.Franke.
I ed.eneen die :durs niet bij

de training voor de niet gesel-ecteerde senioren w.eer
rl.anvang 8.30 uur.

de. selecties zít is'hierbij dan ook .wel-kou.



Programna Junioren zater.d,ag 14 augustus 1!f6.

Lens À-1
'-'I,eirË'È-r

l,ens B-2
'Lens'C-1
"Lelns C-2

- ODS.'toernooi
- ODS toernooi
= Quick St eps
+. ODS toernooi
- Vred.enburch

14.00 -uur

. 1l.JO uur -v.2

ii'

ops'ËdirinAen:
],enÈ 4-1 : zie toernooiprogramn+
t""u_ P-f, zie toernool-progranha . .

@!]: .. -C. v. Beek-R.tiessels-J. Pràns-W
R.Go edhuis-8. Henkes-H. P anlce

.. ... Leider: J.i,ièuleman. r

Lens C-1 3 zie tocrnooiprogramtra.
Lens C-2!. R. v. Ber6enhene6ouwen-E. Dj o j o

J. Verneulen-R.Wassernan-M. tie
G"de Kok-L.v.Rijn-p.de Groot
Le.ider : G. Duivest eyn.

hfschrijvingen: vrijdagavond tussen 18.teI.85.lo.lo

ODS.-toernóo
au6qetus .ïertreld<en À-1 rZalerd, a8 1

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

. Va.Ientin-R. Bon-R, v..Vièrsen-J.Geluk-
n-C. v.Ri jk-0. Könemann-T. Iiln!-S.Kramer-

o etomo-R. de Kroon-II. Schobbe-M.Tillena-
tliint errCh. Bergaane-B.Vest er-J. Voorduin

-E.Val-entin. :.

O0 en fB.4J uur bij P.v.d.Steen...
l*,':

en C-1 , naar Dordrecht voor het eerste
jongens zull-en: èi harcl ían: noeien

naaT den Haa6 teru6
17.15 uur vindt de

-,.,:,( ,

. "'" '

uis:f . bauman-r. geluk-
mburg-a.v.d.neulen.

B-1
0nzetoernooi in het nog prille seízoen.

opst e11i en3

treldcen om de vcri6 jaar 6elronnen wissel-beker weer mee
brengen. Het toernooi zal-.'on 9.45 _uur beginnen en rond
llijsuitreiJring pLaats.
§amenkonst: aLle elftallen 8.15 uur.

te

Lens À: r. v.loon-a. v. d.. valk- j. aIt ena--ru..frantzen-p. hop.-o.. hj.v. gils-r.noordeloos-h.d.u chatbnier-f . de jong-ih.v-.Iuxe
teider: m. v. vianen.
Le$sB: 1. j anmaat-a. overgaauvJ-r. versteeg-j. v. d. nieuwenhuisen-;. nichels.ir. gtroen-
r.loverihp-gr': t ouÉ-j . rien:en-n-t er iaar-p.lelievel-d..
Leider: j.zoun. , . ,i-. - ,t
Lens c:r.tjin-asjoe-r.cg jon6-j. odenkirchen-e. eykelhof-r. groen--J.lekahena- "'
p.de bruin-rt. v..d. hoek-i. ale boer-m. meerman-r. v. bà6gun. : -

L.,eider: p. v. d. §t een.

Àfschrijvingen: vrijdagavond tussen 1B.OO en tB.4! uur bijr p.v.d.Sieeh,
tel. 8J.Jo.Jo.

', .. .|

l/roAramlua pupillen en vrelpen 14'augusius
12.10 rtur l,en6 p,'l - Lens p2
'11. J0 uur ítrrer:é ;w1 '- Lens w2

v2
vz

0pste11in qen:
Lens p'l :-,ra.v. d.fans-e
a. kuiper-b. heemskerk-
l,eider l A. I s. Grave4dij
lJeÉs pz l .lu. saarloos-m
n. f ortman-m. 6euren6-c
r. terboom.
Leide?: G. BloirË: " ': ' ,. i.' ''

-Lens. lvJ: f.cl-aus-r.ham-ra.koelenij-m.moll-enan-a.tjin-asjoe-n.zaarberg-r.Ientz-
t. schilpcroort -p. aeitrS-a-.lrIamer- j.k1ip-r. v. d". heyden-m. borst.
ï,eider: L.Koning.
Lens lv2:f.d.e bruyn-m. v. helden-b. v. nieuwenhoven-e. rad.emaker-n. stuËè-r. timners-'
f. v.keoter-tl.neyer-j . v. ballegooien-a. franken-j . riemeri-j . kuypers:r. zuyderwijk-
g. snulders.

I pàtr"yo-". *armenhoven-r.ï. d. hoek-nrlent zg4=p.. pronk-' . : :

b. b o e L ho uw er- e. r o o s -b . e 16 ho ut -r. h o u,,fl e Ii.nE-.ts. .., , 
.. . , " l;ï ... .: ....:'

. v. velzen-8. v. d. boö§a-ard-e. amnerl.aan-b. hulsker-e.v. zi j1-

. hoefnagel-w. v. meJ.zea.- j . u.kester-h. v.reeuwijk-b. drieesen

Lfechrijvin6en:
teL 85.3o.3O

vrij dagavond. .tuss en 1B.OO en tB.4! uur bij p.v.d.Steen,

-4-



A.+l.a$sq!ïs on let .
A.s. rrri j rlaga'rond r 1J-B-19?61 be}lr\Í dhr-. C"Franke me'b de traj.::ing vco.r de niet

. gesel.ecteerde A*klassers. YIij rekenen crop dat ju}lie hieryan gebruih zullen
maken. . De 't:-r'ainj-Eg begint om 20. J0 uul.

Tra:Lners Èe!ïaaAd&

Vool de over,:'r€e- 3 .e!- C*klass.er-g zokcl wi j r:og een trainer" Dei;enerr die inLel's$e
-hebben -or..Ée-zc ti'ai.ni;rg op de .maendagavond te 

"e:'zor8en 
lcunnen cit kot:be.aj:

ual;erL cbor- ?=.v-.*t.Steerr te be'lltrn.. Lc1., B5^1o"30- 1lJie bet 'eerst i"omt, vrlo i:et
' eerstl. .na.att-

Oojr-r.oor-d.g "woelsdaguidclag zoel:e+..r'li-j- .Ecg'enkele-traiuers ' Wir: vril van 14.00
tot er} net 16..00- uÉ oaze._5origs.te '1-ed,eu beaig houdea- -BeI even. .naar I'"v,rl"s'::cen
'teL"B5;ro46;

i u-ko"

P O L tEN §.

---..-..--.-;--rP0l'jrIlN-(-+lord.t' 
rio.rrrgaa:cs,ren-o16d.

;4J.- j-.Sobr€i< . aaL..Era§§?l-if te:rgr-.re B-aiscchien.of - get'rcon-uit'-wrgeetauhtiSheic
- 

"u*i,nË"ïietxre 
SEKö treelt pOL., iiet bf.:ocriet e1r jlc in de oefenperiode "!ENS -'.. . .-.-Co.rnb.Àu genoen'.d.c-.elf;ba} t*ee!1aal.*l1i-eu.l i:rÀl,ar:nmtt eien -sp.el-en.De 'eerÍite rlaai

..had de-SIifO ez' nó5 het kl»',-eitI.oht bij aangestcrken zodat jenog b:-j jezclf dc

gedavhte- kon-opircrr.r -'.ta,c.ook*.c.e-rrietrr;e- geto-ngt-a-1-S-"Po]- kapot is van 'dat ..eooie

- .--à:-y::Wisere-ri'-uit.gt=B€!ce:r,.ofschoou aie -'ÈLi-rt ies-daa.'aa' al-l-errrluet lili1den
tipi*t. ' De".bf,.arnve'-heietro"iiSg"r-'oeee'Iilk;ogf bii de yP""::.i te i'ei'dic"gen'
wa:rl*ook.-de--i:weed+-wedstrijà-rvas er geen. bla:rn=àemd-b-i j " ïle1 b-l-auure 'broeken
dus (tat-.is-al-ie-ts,-...1{.aa:,: aie-.geJ= ,L".Ed-e-a2Je- Seko is vast*lcl-elireadoo f of anclers

- -i"!a".rd- ono'-too*c.ir-rrr*.".-*. 11ich, rvilrer-d"ren-geJotYrÍ dat daaz' LENS conb'A
. . -.... hele[e-a.1...J-icl- speelèe*Jr ,]jiepela- jJgloEfs-oolí-nogal wat-'rre'emde- E!'oesharee' te." 

dà;;r,; Ëli""ar-.--ro"chaa.en vrai..eu- er.-ec.hter-1.eli--zoÀaL--Po1, nog stoeds r-o1 net
' ra4decl:.-z!i-.. .

+++ l4et cie nierme..geko'és-"h<i.:-;r.e'urrers-'t'ogli-€c-11-heLc--r',ocrni'c5a:r6*-,4Ls- 
jI aan

..- . - ;zo:-n- nte,i-iy-aai1 de bar. -ajj tsrdleholid.. een ,vraag stelt reageert hj'i nctcel"
Hi j E.tj eelii-?:o4lr.-z:4:r: armeois- te;-l}r.kl*- s:r.'zrÉIC,*:--f )c--tc'o*+i ew, i.1;--'vre':t- van-

-.. ' 'nilrs-*l,taae-geh:.kkig is er dan.ook nog cnze ar.e 
'uaarneJ)e,,d-loerz:t".fL'cr, 

i'le
tevens het sek,.etafoa*'*-erbij' deei;*en-hij, +,ee'i:-tiu,eall-es. E1 trij uoet--ooic- alli-'s'

. Eii-I^al.!,'ce-'bal1en. uit de sioot, hi j coitroleert na èr-r'edsh: j-cen'-'de- kleed'"
J-okalen; hii..haal-l'--d.e -aclrtsrg€trlJvflr--bal-Lec-n'an-'he.l:.-vet<l; h"j nntvaLii6'u '!e

'' ...sctsei.1lsa'eC:te1'Ëi hi j p'aat ,ót au bezoekende besfu,1,r'èe-'s---!Èar' a.ariez*:l'- ver: e'li-
' ' gingen; hr j docl-de:J.cCertattej.:rr+;'ttrali'efldj-:rc-:'ze2ldJ" het kl-ubhl ad " izr ' err hi j

.---. Eoekr-Ëok*,neg.-:-enald die hem van het rvaariemeuc, 1'-.ffi!+te'r*schat-''1ar-vcr1oesea'
Duideli jk is i-n-.e,L1i-geva1-cat-Tart-'fallo-2,e-lrant'eB-beg'-r'íp wordt 5c i;oond rtoo! de

, " - aoeiiijte -s:i'iruatie-.rsaar:i-u.-e-:r-'.raa::nuend- vcorziËJeqzlsek'::cd:ari-s-';''èa]I'IalLàe-
vindenn

" - ' -*.r-:-l-*é'1-;Le;r-- aJ*-i s. POL,--i"och- bll:r-;ï oer:j''-cerrs--le'v er'^iÈ-rlo-lierrgeirjoJ-aalse Ïi uuwc-r'i i
Ee zien t e irel'oen' i'loc""a"€'";iia ( vo:'ige vcek althans ) "uren "" 

dertíen doel-
' -fyr,.nt!'rÍ-È?-!.evro!.d.e-Í"e:r-€o-s,o!"dag -anUt*. Uc -r:a-nnen' ài-o-'r'oor'1irpl6:.'aog-aci:{"er- da hand

vto::d.cn gchoud.en-tooudea ..de mee e te scorin6sdrif t .
-'-'frr-"d.e-'r.à,.striide!-uaa.J,S'I5-'l..blerran..dei:àge:rsLalders-ats-1{à--zc]-e-'I"ll-Ï"i*--.l*

beide spi'bsen Bres en K.eeitar». Ze +eit'ea--lJaïJaakt alsof LENS nie,'c :T:ijÏïi*
..,..-pJej.4-.gàatr-,!egea.-Or-ar:ie6.eL.speel"d.e*,À1s...clo!-4+.$ILiJf,'br'eken"É-f*Soliéelr"rlJ''

dcn aair voor cnze -centtiraspits,
..' -"- -'r-:-r'-POI'-LEÍ:'zi in.-rl+l.en - eeirs' ove r- hel; "esrst s-Ye1d" 'I-a"e n- gaa'n e['noet- -beaaas

.4e sonbé:.e bcrichten 6taa.eÍL, Vefe fafe-pi"i-r.en àntsierén de tuat, De P1ant-" "'

- . .' ' --€arirasrrÈics*i. *c;U.lii' ff-à"" -t". letiren -h;'':,:'?.eutJe-Íxet'"eo4en*-dicht t':-Eo o j-eL

Galuirki6 ligb heí*iveàde ve.t-d er r.ae-i-5:r.'l-:-i, i'oaat 9r,tufk-ewo:-T:l do

-,--*-'te.I-6.ostoej.r).,-I:.an..iÍó:.deo..In-Ze-ist.ir"UUilzelËósJ-ot.elr'de.a.Eaieurkorxpetjtj-e-- -'

toctr"cp t+ ii''S À"Ë:*nbàr :e-.gtra'ce*"-.nas-ze-tích nu ook eens vai X{1*:r,*
-. --.-'-zoud.eu: t one.r..;L:r. hè t .heEteLl-€n '\'ari I'eBe:1r- dajl -v;eàen ge lu- ellr" 6evíL)" zFEëT -tau

all-c oef eniíer3-: b:::Ljèen "doorgang ir::t:=:..r 'rrj.:a,'J.er-

=-----i
2
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DE I,ENSREVUE

lreekblacl van de voetbaLvereni sine Lenie en Snel-

00000000c00000
oF!'1CIE!tr

0000c000000000

I,lutaties Ledenli jst.
Nieuwe Leden:

000000000000000000000000000000ocoooooooooooooocoooooooo

,1
-1

-t
.1

241
242
243
244
?_45

-1246
/ 12,4?

D

l.I

ï'

H

E

. J . Iioppenbrouvrer
..v. d.l'íaarel
. §imcns

et ers
nulders
4noni
enzenbrink

1B-9-19?o fr
15-1-197O lit

1?-8-68 iï
22-4-1949 _S

24-9=196? :i{
20-11-62 C

1B-5-19?o ',fi

H
J

J
J

Rijswijlrsevreg 20, den Haag
Vre e6vi.jh6t r e,at J6l , den liaag
Beresteínlaan 421 , den i{aag te1. 6?558?
tr'orellendaal '12p, den Haag
Leyvreg 1408, aen Haag te:-. 6BJf7p
Oude Haagweg 2Ji.r den I{aag te]. 6BZSZZ
Steenzicht B'l , d.en IIaa6 teI. 2904?? '

P
s
Z
R

IrÍi j zi nEen:

r OIOJ J.G
.. 0154 P,G

- o1B5 r'.ri

P.i
R.H
T,I-B
lt. c
T) Í)

.Colpa r,vordt: Gruttostraat 6, Rozenburg per 1-)-16

.[ieret vrord.t: Du yvenvo or clesiraat 10/, I,iónst er pcr 1-J-f6

.Guit wordt: Waps erve enstraat 114, d,en Haag per 1-)-16
Afvoerenl

- 1227 W.Lo\tïerens Sen. Haagsestraat 93, den lIaag 201/
. 1225 J.iiiessel-s Ejun. Landzijde i!/, den Ha.a6 ZOJ4
) 1190 R.J.Zuyderr,ri jk 'delp Ni euvrendamlaa.n /4, clen Haag 2OJO

In. balfotaàe I

1

1

I
I
1

248
?49
250
251
)q)

.Íilsemgeest 31-8-1965 P ftinkelstetle 1ZO, den Haas tet. 6?869f

.Roo6 6-4-1966 P Sterrenoord 65, den Haag te1 , 29?515
lolrpo e1 1"-6-'1966 ','í Gasselt estroat ,l2p 

, den ilàag
.Bosch ?-B-197o ïÍ 'rïybeetraat 47, den l{aag tei. 6?99j5
osch 10-11-1951 Sen. lïyhestraat 47, den llaag let. 6?9915

Denk on de contributÈe!tr!! onze pennlngir ester krij6t er een grijze haer van.
LENS - t s-GR|VENZÀITDEE §V

Deze. derde oefenwedstrijd vras bij vlasen reuze eantfekkelijk. Bèide ploegen
onderhielden in ce eerËte hel-ft een zeer hoo6 tenpo en vJisten dc.t ooÈ in-de
tweecle herft l-ang vor te houden.voor de pauze vrerd niet gescoord., omrlat de

'verdcdiSingen d,e zack ac.rdi6 onrler kontrole hàiiden. In d.e tvreede hel-dt namen
de bezöekers de leidiri6, Dehutant ron r s-Gravenclijh bracht de stanrl in even-wicht na cen fraaic dièptepass van Dona1d Schönherr. LEi,lS hrvam achtcr nadat onze
acht-crhoedó zich liet verraseen door een link 6enomen vrije trep. Kort daarop
was het alvJecr 6e1ijk na 6:,ed doorzetten van )ona.ld schZjnherr via triens oor
de ba1 in het doer caramboleerde. lleter de Jongh verzekerde cïe winst na een
kombinatie met Ron Telle; De opstelring was a1s vogt: Dick van der l,lark- peter
de Jongh-.Ruud Fortman- Harry van der 'tïirk-.ilarry.Branclenburg- Donalfl schönherr
Peter Hbp- Jan Krij6er (Bert Blans)- Ron Te11e-,iïini Keetxran- Ton rs-Gravendijk.
sonrnige eperers zoekcn rnet de trainer no6 naaï hun uiteindelijke stekhie.
Ruud Fortman had de ausputzerplaat. overaencnen vsn Donard scÀönherr, clic op
het- middenveld een 61a-nsror vervurde. I{arry v.d.ji}k was no6 rvat.onvrennig op
de hem vreemd.e vo or6t opperllaat o . Peter Hop epeelde wat te nonchaLant voór
iemand clie voor een plaats moet knokken terrvi-lr ron re-Gravendijk zichzelf te
weinig in het spel betrok. Ïïim l(eetman kon ars vleugelspits beter uit cle verf
komen dan c1s centrumspits.
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' SPELS-YSTBEI4 í lr,I"idi.,g, De nieulre hbofdircÍnci. van IENS, I,lartin van
L,NPir§SB{ 

=i 
leEFGr inniddels dric wel<en opzitten. .l,anleiding.vooilN ,!lP-IiE-Rq. :. eqt1.:rtant je met- hen- te 6;ran É'alièn. ri1e dó 

-6espcel-àe.oe
'" -dèn tcr sprn]rc komen, mng' BOL ecn oprncrkelijke uiispr:.ali noteren; He

gaet hierrnee van start. .. .. - ,.i. ,.
IlvV: lij vocrkcur laat ik cen spel_cr spelen op ile Coor hemzelf neestplaats. Dat betckent bijvoorheeld ook dat i.k het spelsyg!.gep lrgeL aa
aen hct beschi-kb..rc sp e lcrsnat criaal. Ik heb 8emerkt aat'ait bij riee
verenigingen precÍes anderson 6ebeurt en dat is vol_strekt on5uiÀt..Vis een hobby. Je noet er pleziér .in hebben en het noet pleziér gevensfeer wordcn de beste prestaties geleverd.

ui:::"'
I.!t}]J eens
fenvredstrij-
t int ervievÍ

geliefCe
nPaE€en
l- andere
oötball-en
. In zorn

$],: Jc hebt 'tijccns dc oefenleclstrijclen no6a1. veel geËxperiment e,erd. Heeft datte uakep met cle zojuist verkoncli6.dó opva.ftin6?.
ry: vool' een dcel VeI. I{aar ., r'r.s meer. op cle .ecrste plaats heb. i} te xoaken
met een voor mij geheel- nieuwe groep slelers, rrie vanuii c,e vereniging gezien
weer i-s ohcl-er te verclel-en Ín éen zogena, nde-riou&elr kern, ober8etonàn 

, 
juiior en

en nicuvre spelers uit andere verenigingen. Gegevens uit het ràcentc. verlcden
speclden ooli een ro1. Neem.het grote aantal t àgenrloel.punt cn bij.LENS 1. Eénander gegeven is dat LENS (op palier) rijker iÀ gervoràen aan sfitsbpcfers.Drie tot vier rvecstrijdcn voor het befin van de ÉompetÍtie moei ik èr in grotelijnen uit zijn. Dan moetem de elftaLien grotendeelÉ hun beslag hebben gukrug"o.
Tijclens de huidige perÍode van opboul is het mijn taak c1e spelËrs.te obÀerveren
en te beheleiden en tot de heste fornaties te komen.
39!: vlin Ln(ierie6en hceft eens gezegd het vrocrcl opbr:urutrainer onzinnig, te vinden
$YYi Daar ben ik het hclemaal mee eàns.'EIke speJ.èr lïiI plesteren, ojr welk niveau
fiij ook s?eelt. Een trainer is er onr die prcstatj-es te bèvorcleren.. II( heb in e]-lc
6eva1 een hekcl aan verliczen, hberveL ik vind rlat je a1s verLÍezer ooh hebt te

- gedragen, terl'rijl je do overr"rinningen cok op sportieve wíjze r.lo-et nastreven.uit een nederlaag zurLen ve reri-ng reoeten treÈan om-hen óen vorgende keer ie
vcorkoDen.

. !0L: r n- t e6enst erling tot ohze vo.ige hoofd.tiainer verzorg jij ock de training
en begcleiding van A1 . i;las dat een bewuste hcuzc?
]I"V, 0p dè eerste ltalts was het rle rvens van het beetuur. I,laar ik wilc]-e het zelf
ooli Braa6. Dat steft nc in staat de A-Idàssers voor te.bereid.en op een soepcl-eoverganE straks naar d-e s eniorenafdcling. zo kunnen ze alvast wenne4 aan <1e
t rai ninílsprograrnna I s. Verder is het voor mij y9l Fnlr$g dat ik tle raogeli.j.ké,
toekornstiSe kandÍdaten voor de sclektie6roep iir een"vióeg stacliurn 1eer kennen enlran begeLeiden.. Dus toch oolc urel aandacht voi;r de o?bourv]
PoL: I{cc ervaai je LEIïS eigcnlijk na drie jaar al-s iulr--tir,re trainer te rrebbengerverlrt bij dc 6rootste anateurcr-ub v:n ons la.nd; hct ileeqstierk.e ADor20?
W-, ]k heb'nog Seen eindoordeel. fh kan clat ooh'nog niet treUUen 

-rr"- 
à.I"- ,orr".,.rk ben LEN§ als vereniging ri.o6.aan het vcrkennen; op'voorhand. wil ik ook nietaI]-erfei eisen Àteucn. Eèrst--èens zien wat er is, ivat ." ;;;";;i en hoe hetgebcurt. Natuurlijk bcn ik op onvoikomendhe den Be.toteo, ,io, Cie zijn ergedurence dé eianlooplt eriode naar het, nieuvre seiioen bij een vereni5ing _artijd,zeker p.1s zich wijzigingen hebbeh voorgedaan in komnissies.

. EERSTE KLLssER = rk vind rvel det een ecrste klasser zich ook eerste-kLas mc,et
Y9Iï_!i9I. - .! pr"s"r,tercn. .Dar gercrr níct el,cen voor lret bcstuirl-;i ;;;;-EERsrE ]ills r -de kornmissied, maar cok voor cle erfta]r-en. l" "p"iÈi" ,rrià,
PRESENTEREI{ ..1 .zích v:r, hun representatieve ror r"*r=i "à"iàn-"rri". Dat zijnzc verpliqht a:n'hun klub. ,"ian dè.andcre, kant noet de vereniging beseffen dat
6 cl-ekt i osp erers voel voor hun sport en hiin vereni6in6 overheËbeí. Driemaal per
lgeck traÍnen, op zoncla6; spelen, de zater,daga.vond Àp fepaste rvijze d.oorbreng-en.
!19r magr.nee, daar ncet een 69oece begere:-àin6 on àrganisatic iegenover stnan.POL: Iloe.waren in d:t opzÍcht je erva.rin6en bij rlDo'ào en kan LEis tlaarÈee z'nvocrrdeel- doen?
MuV: LENS naE zich niet b}Íncrstaren op d.c situati-e bij ADo'20, rlat mct steunvfln de Hooaoveus is 5eorganiseerd. Zo had IÍoogovens vier meclewerkers aa,n .J.Do
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beschikbaar gesteld. ',ï e hebben er 6ezanenlijk. een jaar ovef géd.ian'oo een goede
or6;anisatie op poten. te zetten. Dat lie; voortre f fel-i jtr. Toch had die .voruri6ing
ook ncdelen. Zo was hij. bijvoorbeel-d té 6root. IIaar ik heb er veel ervaringei
kunnen opcloen. rn nijn èerste gesprekken net het bestuur van ],ENS is me duldeï;k
gelzorden dat het bestuur zocht naar een traincr, die ook op organisatorisch
gebied wat zou kunnen. rk ben in erh geval bereid uee te ctenken en te dískus-siëren over al-lerlei organisat crisc he probténen.
I!!1 ,rq hoori sou.s ock verhcndigen dat c1e sclelctiegroep eÍe6enlijir een soort
klub in de lclub vorr,tt, IIoe sta jc cr,aar tegenover?
{vvr Het is natÈur3-ijk onzin te menen dat jongehs die op vier van d.e zeven
do5ent dÍe een rveek te1t, net hun vereni8ing bezig zijn, niet bij die vereniging
betroldren zouden zijn. Ik heb ar eercer gezegcl, clat ze zich wer Éewust noetenzijn van hun verl'!ichtingen tegenover de verenigin6. l,Ie zul-Ieru de nensen die
hierorntrcnt vragen hcbbcn rustig moeten uitleggón Àat je van een selektiespeler
nens e1j- jlicrwi j s niet kc.n en xraB verw"-.chten dat.hij meer <Ien vie" daEen per week
neL dic verení13i.ng bezig is. ook die sperers hebben hun werk en hun gezin.
Overigens zie ik rver mogelilikherlen om clezg problematiek oniler de Randacht te
brengen en om cr daadwerkerijk vrat aan te doen. perioden van afheuring ensinterstop biedcn daartoe nisschicn de gere6enheid. rk zar er zeker ruet dcjongens ovcr prht en.
p: Dan r,i,orclt er clit seizoen wcderon een bekerkonpetitic afgevrerkt. Bi j rENsis daar in het vorloden nooit Eeel werk vsn gena.:Jrt. Hoe zie jij dat? .

YvV: Je raag natuurlijk niet voorbijgaan aan cl,e situatie in de nórma.Le tconpetitie
VcrCcr is dc benaderin5 heel sinpet. ïïat kun je in tlie bekerkoml:etit i c berciken?
Je kunt dc districtsbeker l'rinnen, die recht .gecft op deel-name ain oe grotà,
bekercompctitie. Irlou, dat is eon a '.ntr eklceli jke doelsterring. Dat levert d.e
vereni-ging §oedc publiciteit cn is ooh financieel- g.unstig. Daorom zullen wedie bckerwedstri j den terdege voorbereicen. De spelórs moti.r"run, ook a1 heb je
een kcer cen onaantr ekkeli j ke tegenstan<}er, of speel 5e àen ongàLukki"ge ui-t--
wedstrij C.

P!: ltat zijn je n'cnsen of verrvachtingen voor de honpetitie?
IvJvv+ LEI{S heeft nu twee jaar in d.e eerste krasse meegeclraaid. Die situatie is
dus bekend. Nu noeten lve proberen ecn stflpje verd,er te komen. Dus: hoofdklasse,of gp z'n uinst needraaiei in c}e top: Een-Ëetere aa[sluiting van het tweede isbittcre noodzaakl dus pronotaè naar clc res.tweccle klasse. op.wat. langeie ter-mijn aansluitin6 van hct clerde. En het vierde in de KNVB.

.POL: i{cb jc no5 speciale vrenoen?
$vv: Nog niet veeL. Daartóe moet ik de organisatie st ruht uur van LENS nog beterleren kennen. YIol za1 het trveed.e elftal- over een vastc leider uroeten |iunnenbeschildren en zo ríogelijk ook oveï een vaste grensrechter. Niet.arreen.uit
oo5punt ven begcleicing van de spelers, naar ooh vanrvege de noodzakelijke goedepresentatie ne.e.r buiten. liet tiveecle elftal i6 troutvens toch ook een beiangriShcIftaI. Zckcr gczieir nijn streven paar het. beschik'.cen over tr,ïee. spelers perp]eats.. Jc krij6t ihrners altijcl te mai(en met blessures, vormvurii-às ot (Ëeiaas)
schorsinaen en dr.n moct je over goed-e vsrvan6ers kuanen beschikl(en.
POLI Jij hebt hct le.atstc lvooril.
IjvV: Laten de spelers en ili het samen proberen te mahen.
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Volgens beLofte ben ik.naar d.e ludolf Steiner kliniclr guiogur, nogtijd om ÀrnoIcl iJrouwer in gips rarr te t,'ef fenr daar ij cle-voigenàe
con revalide.tie oorcl in Doorn zou vrorder. gevoerd.
lJi j hebbcn 5ese11ig Ecbabbeld.

P. J.
DEM( om de liontributie! ! ! ! onzc penningmeester krii6t er een grijze haar van.
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Zat erde;1 21-8-19?6

tiri j hcbben no
Vooral op zit
Iïi j denken hi
en cotrnissiel
Het is bcst gczol
het eens een poos
tct. 5?5885

i s-ochtends:
' s-niddngs ;

r s-Ochtends:
rs-nicl.riags' :

Zondaa 22-B-'l o- í,

Afbellen bij §.SanCifort tel-. 6?:885.
in5;end, behcefte aan nensen die a.chter de bar will-en helpen.
qnor6en en zoncl:gniddag.
j ocll vooral ^.an d.e vroulïen van otlze spelers., of hestuurs-
, ciie Can.ook Hat ncer bij _'e vereniEin6 worclen betroklcen.
lii r,rerk. Dus denk niet Cirekt clst cloc j_k nie t, rnarr probeer
je. Hct zal u echt niet tegenvalLcn. Geef u op bij S.ÈandÍfort

De 3arkomnissie.
Dgnii or,r c':.e kontributie ! r i ! I cnze penningrneester lrri jgt er een 6ri j ze haar van.
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Cor H6ppsn516urÀrs1
Diuon - Gerard Colpa - I.de Kok.
Tinus- I{r en lÍevr, v.d.Iloeh.
lrank - ^ri.n van Sa.nten - Gina van Doorn - Eric
Landne-n .
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Zon 22 au6us

L,RoGRi.i jid,, SXI.iIon1fl,l
IIiIïiIIi]HII]I

t.us 1976

-1 4. JO uur LENS Cornl À - Laakkrvartier r.:,'12.00 uur LEi{S Comb.B - Lacldrivarticr B
10.O0 uur ,LENS Conb.C - LanlCrlrartier C

I,Joensd,ag 2! auguÈtus 'l 9?6.
20.4! uur LEItrS Comb.i'r - CSVD A
1!.00 uur LEIíS Conb.D - CSVD B

Kourin

irll-een vri jdagavond van'1!. O0-20. OO uur LENS-klubgebouw tel. 661 J1 4n nootlgevr.ll-en ooli Is zaterCags teI. 602090.

G.^b 1/1-1
1/"-4

scheidorechter
S. v.l,ken
Il . Ce Lr.nge

P. i,nneveld
ll. de Voo

Geb 1/1-)
1/2-4
2/'t-3

v
V.'

Opst ellin flen :

Dc -bctrokken sÈelers voor cle Comb.l + B krijgen vc.n rIe trainers een aanschrijving
SSl.-9., I'rTir.lirers -G. Costron-G .I(emperma.n.À. RooCuyn-R. Rooclbol-,I. v. i)i jk-G. Looyest cyn
G.Verhaur-C. v. d. Beelc-J. Ras-i{.Rooduyn-J. Verhaar-J . Gro enenCi jk. .

vanrT e6e rfe ac.nhoudende droogte zijn rroor het konen<i weelcenc ver.I 1+ J nogniet beschikbaar. vand.aar rlezc drastische inkrinping van het a-.ntaI oefenwed_
etrijden.
Àfschrijven:

rifgefollcn weekencl lraren ce votGendc spelers niet aanwezig bij het DIIB-toernooi
J.v.Gastel-ii.v.d.Eooi-ll.cle Jon5-I(. Fransen-!. v. rl.. Burg en i,,r.SnàIcUert.
ze vrorden verzocht zích ín verbinr'ling te stel-len n"i d" seko (teI sozogo); tot
zo1an6 vrorclen 2ij niet opgestekl.
UITSLT'-GEN:

1-?-
2-O
o-1
3-1
2-2

Uitsluitend i

. xx-B-.1g?6 Lni{S. Co.nb.1, - ts-Sravenzancle SV,' LENS Conb.B - rs-Grr.venzande EV
15-8-19?6 LEIS Cornb./r - Rt(!.iII(

tEl[S Conb.B - RIC!ïIli
. LENS Conb.C - RI(!ïIK
SVDIIB-t o ernooi. LEI,I§ Cor.rb. D 2e plarts na verlies van 1-O tegen SVDHB en 2 over-

rvinnin6en op IIBS 2-1 en IIVV J-1
IENS Conb.D 2e pl-fla.ts na verlie s van J-O tegen §VDI{B en 2 over-

. r'rinnin5;en op I{BS 1-O en HVV J-2
LEIIS Conb.F 1e pfaatq na 2 overvrinningen op SVDHB 2-1 en i{- 2-1
en cen 6c1Íjllspel vun J-J tegcn IIBS' totaÍr.L

sbervi j s cn/of
per verenigin6g : 2e pla3ts

pasfoto inlevereri.
Àlhoeurer de oproep van de seko in de LEI{sREVUE van J weken gereden eindelij)r
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een ledclijJi reoultaat heeft gehad,. zijn er nog a.ltijd + J0 eeriolen die 6een6choor 8ègevcn hebben a!.n deze oproep. I{ier nogmaals deilleen ecn pasfoto noet cn wij nog ontvangen van; J. v. Gast eI-F.I,rlout ers en J.Zoun
noeten rvij nog ontvangeir van: IÍ . de Jcn6 en: f . de Kok
oet en no6 rvorCen ingeleverd door: /i . Acht erkcmp-

ii .llanning-F. v. ncckun-B . Blans -J . Bor6t -D . Brandenbur6-H . BranCen bur6-H. Bres-H,_Diet zJ.v . d.Horst-T.l(àttenburg-D. v. d.llarh-P.I,Íei j er-J. de Niet-C. v. Rheenen-L. Riemen-
TI.R i['rne1 z l'ran n-J . S chocnnalcers-D . S chönh err-A-S1abb ers_H . Suilier-R. Tel].e-À'. v. VelzenJ. dc ',ïaa1 en J.v.d.',iel
vnn cr.e ze r""t 

"i " 
- 

À".àp' ,i
indicn zíj n:g in hct bcz
evcntueel ooh dit ploat jc
Zij die tot cle sel_
aan de l:a.r afgcven
I'larc olistraat 4Jr

De'k on de kontributie! ! ! r cnze pcnnj.ngneester krii6t er een grijze llaar van.
KO]'..HTSSIES IN CNZE VNRU.IIGIIiG.

jn
it

d en 
_ 
gveTEehgingn. yan_ anC gr e ver enigintr-en!

.qeJ-(il:g idcntj.tcitsplaatje kunnen zij
veren.

een aantal tre
zijn van een

n pasfoto infe
ciitiegroepen behoren lcunnen l:.un keuringsbewijs eventueel
o9 trc.iníngsavonden cn anclers opsturen aan: N.Csse,

dcn Haag.

Dcze lvceli had de redaktie voor U ecn gesprch net de S eniorenkoranir eie (seKo).
Vra.:.5: Uit hoevcel'Ieden bcstaat de ScKo?
Seko: De Seko bestaat uit 5 leelen. Dhr. N.Osse (sekretaris) _ Dhr. J.de HilsterDI1r. i{.van de Kley - Dhr. H.Hou};es - Dhr. À.v.cl.lieyden
Vrapgg: IIoevecl seniorcnl-eden hccft onze verenigingi
Seko: 191 seniorcnleden.
vra:g: l'Íet hoeveel crftallcn speert LEITS dit seizoen ín rle kompetitie en voorwelkc cIftallen is de Selio verantwoorrleli j h.Scko: LEI{S speclt dit jàar met 1J elftallen in de kcnpetitÍe.vraa5: Dit aantal ligt hoger cran r1e afgelopen jaren. vàrwacht d.e seiro vocrdit seizocn ooli cen hcóg perccntage niót-optomàrs en lverke .roaatregelen zc1 nendlaricg,'en nemen?.
scko: Er zal- dit jaar \,vor(1en opnetreden tegen cre niet-opkomres.- De strafnart
voo::. nict-ophoners moet no6 bépaard r,rorden, uiteracrd in ovcrleg met het . .-
bcstuur.
VraaS: Het öestuur heeft neer aanclacht voor de niet s el-ehtie-elft al1en toe6ezegd.tien hecft ecn bedrag van fI.. ?500,== voor cle elftallea beschikbaar gesteld.(Dit kan en noet mcer lrorrlen) 'iteeit oe seko ook prannen ontrent het meer aan-'de.cht besteden aan clcze elftall-en?
Sel<o: ijiij t?cEgen Ce eanvoerders op cLe hoogte van deze naatregel. Tevens
rvorclt er in clc I,EN§revue nog wel aanclacht aan besteed. De i4eeÈn over de beste-ding mocten vrel- van tle el_ftalfcn zelf koraen.
vraag: Dc invloecl vcn de aanvoercr.ers is er6 groot in cle l-agere elfta1len.
W.ri'.lt de anhvocrder door d.c seko bcnoend oi ào,:r de spererË van het elftcr ge-
lcozcn en wat zijn de taken ïln ecn aanvoerjer vof6ens dc. Seko?.sel<o: Dc nccste na.nvoerclers zíjn a1 bekend (traait:_e). De seko ziet a.Is taakcan de aanvoerder: àorg dra6en voor r1e 6-oecle.sfeer en de goec).e gang van zalcenlllftnllcn \ïAarvoor no6 6een a.r.nvoercler bel;end is, za1 men trachíen dit in
ovcrJ-cg teet het elftal te docn.
vraag: Relcreat Í evo etbal vrekt de indruk crat er ín zijn 6ehee1 geen prestatie
behoeft te 

'rcrden 65e1cverc. uiteraard milt ce serro nog-op karafioenen clit jaer
en rïellie clftarlen zi-ct &en het liefst ka.mpi-oen rvorclcn en vraaron?Seko: IIet Liefst 1J e]fta11en.
vraag: za-alvoetbal- rnaaht i1e afgelopen jnren eni6e opgaí6. Hoe staat ce 6ekohieÍ teBenovct en spcett l,EitrS dit jaar nog zaatÈomi:ètiti e fSelto: De Sel:o heeft ingeschréven nct tvrec e1ftallón. IIet is niet zeker of clezeinschrliving rvordt geaccepteercr.. I.Iet nfgeroi;en seizoen hceft trcn immers ééne]ftal rnoeten intrelcken.Verder j-s er van d.e kant van ce verschillencle verenigingenveel anino en cr is Ín den Haa6 een 6ebrek s..-.n speclruÍrctc.
vraag: Iloe liont €le seko tot de samenÀtel-1in6 van de elftal_len, die br i-ten c1e
sc 1-clct iegro cp en valIen?
seko: ve:'schirr.enèc aenvocrclers 6cven hun rïensen te kennen voor het seizoen.vcrcl-er probccrt de scrro tot een zo cerlijk nogel&he sanenstellin6 te komen.IÍcn wi1 zcif oo}-, vecl- v,edstrijden gean UàUjkàn.
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vraag: IIoc ïnn3t cle seho de jona'j senioren o1: clie uit cle r',-lcl-esse konen en nietÍn een sclekt;ie zÍjn o!6cnonen?
§eko: 'Men r'ÍiI aLs .uïocp. met deze juniorcn 6tarten. Daarna rvi] men in cle roop
van het seizcen 6ae.n selektercn. ',.'at cio begereiilin5j betreft: het liefst heeft
mcn voor iedcr el-ftnl- cen l-ciller.
Redrlrtie: Een leidcÍ voor e1l; e1fte.I i's uitera.arcl ecn uitstekend. iclec, zo'niot
een nood.zaah. Dcnk, ér eens ovef na, vanrieer u interresse hecft, bcnader'dan
de, S eko.
Vrang: De treining van rlc niet s elekti e si:eIers , hoe is Cie gcre5el<l?
Seko:_ Vri;.laGavorid vr.naf 20.5O uur ó.1-.v. cle heer C.Franke.
Denk om dc kontributie! ! ! Onzo pcnniní'meester kriigt er ecn grijze he.ar vnn.

Jon,Tens rnet afwi ikenci t enue

JJJ4JJJJJJJ JJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
$$$$$ v.,n.scr JUrrrc;lrilr rroi{r $$$t$;T;.i,T,i.uJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJUJJJJJJJJJJJ
SïlïJ,r,r.r,r,r;,TJJJJJJJ.TJJJJJJJJJJJSJ$$J

Het .nie uvrc scizoen.
rn het lveekend van 4 en ! speteraber start de nieuwe kornpetitac. -voordat het
zovc{ is 2a.1, Le. j unior cncomr,rissie, die dit jaar vocrlopi6; bestant uit: paul_
v.d.Steen sekretaris - GorarC Duivesteijn - Peter irerràijn - I,lartin Rcuvcr en
Rob Bom, no; hecl wat rverh nocten verzetten on aLle erftalren compleet en zo
sterk.mo6elijl( íle 'komlretitie in te sturcn. Se selektieopelers zijn alweer
enkele r'reken a:'n hct 'trainen en'hebben ooli o.1 enkele oefenlcdstrijcleri gespeeld.
voor de niet s e:L ckti espe 1-crd Ëopcn rvij ooh zo snel mogelijk trainers te vinrlen
zodat ook ,lezc jonlens hun cond.itie op peil kuirnen brcngen. Hetzelfclc ge1Ct voor
cle r:roensda6middagklub voor onze jcn5stc 1c:1en.
llij uillcn juIlic noig even o! een aant::l_ puntcn vlijzen. Zorg ervoor d.at je
voetbartenue i,n ord.e is. liijk even naer ce veters i-n je schoenen zodat je dc
eerste vred.stri jd daar 6ecn fast ví1n hebt. IIet verdere verl:lichte tenue is:
een bLauv shirt net cen rzitte ronde kraag en ulitte manchetten, een viitte brock
niet g1-immend zonder strcpen en bl-auvre kousen zondel' strepen, iict shirt en
l:roelije mogen q.ieÈ ían nummers rvorclen vocrzien.
voetbnllen niet me c.

- Dc regels t.a.rr. tret rolcen en bierd.rinken zijn ongervijzigtl 6eb1even. Dit houcr.t
in clat C-klassers niet mogen roken cn Geen bier mogen clrinken, dat c1e ts-lilasserc
voor dc vredstrijd en cr.e trairing niet mo6on rol;en. Dit Ís wcl toe6estí,rÍ1n na

' het voctbnl-Ien,'eihtcr niet in de klcedkamers en niet. in sporttenue. IIet drinken
van bier ie voor en na d.e vle c"strijd en traÍnin8 vcor D-klassers niet toe5estaan
DÍt geldt ook. voor de feestavonc',en. De -,'--hfiissers mc6cn voor cc ueclstrijcl en
trainin5 niet rokcn cn. drinken (bier) erna is clit vreltcegeÉtaa.n (niet in Ce
klccdliamers en nict in dporttchu.e ) .
Bij, thui svrc ds tri j ilcir moct $e een hal-f qur van te voien a.a.nrzezig zijn, bij uit-
r,verlstrí j.1en op het.in de lntSnnVUilffief-d e tijdstip. Niet op ii;d aanwezig
betekent niet necspelen. iïij rekenen op cen sportief seizoen en aan het eind
daarvan hopen rvij de nodiSe kamiriocnen te kunnen fericiteren. veeL succes,

, Juko.
oDS-tocrnooi.
r-fgeropen zatcrdag om 8.30 uur vertrok c1e completg LEl.lskaravaan naar het oDS-
toernooi. Irlaest clc spelers en Ieicl.ers za6en rve rveer veel- veltrouurde 6ezichtenvan ouclers die er cok weer veel zin in hadclcn. Hct vervoer ',vas hierdoor I'reer
een stulc makl:eli jker' Íc rcgelen voor ons. De speters ho.iklen er oolc zin in...Vooral
ons cerste rj-clftal- deed. het inte6enstelling tot de. vori6e week heel reuk.
Evenals c1 behaaldè het 4 overrvin[ingen en i 6elijkspcl-. c,l uerd hierdoor eerste
en.rron rle llj-sselbeher. i1 moest straischoppen nemen. Dit 6ing mind.er gocC.
Een -speler miste zclfs tot Jx toe. j'1 .speelc'ïc cluiclerijh oi: dc nuI. Er werd in
5 wódctrijdeh nief eenmaa-I gescoord. gl;dhts een te5eirloeii:unt viel_ er te
noteren.. In.total-iteit klamen rve i punb te kort voor d.c wiÀselbeker. Àl-1e ouclers
rvorJen hartclijk beCanht voor hct vcrvocr.

. De Lciclers.
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Prorranma ,Junloren: zat erdeg 21-au8ustus 1976.
12,OO
15.10
14.0o

uur
uur
uur

.I,ENS

tENS
LENS
LEN§
LENS
],ENS

.I,ll

!L?
31
B2
c1
c2

- Jelu-tocrnooi
- Quick /ia: Quick D1

- zie maanda E 21-8-1976
- Quick C1j zie maandal 21-8-19?6

Savorin Lohmanlaan
Savorin Lohmanl-aan.

Breda
v2
\12

.|t)

I(wintsheul
KvrintsheÈI

12.rO uur

!iX{S =^1 
R. v.Loon-.ír. v. d.Valk-J./rltera-lï.Frantzen-p. Hop-R.}toordeloos-0. Borst_

R. v. d. Laan-J.Lausberg-O.Iluis-J. v. Gi1s-p. Valhenburg-F. de .long.
Samenkomst 10.00 uur LEIIS [vervoer per auto).

3EI§-A3 t't. it"ynen-F. Baunan-R.. GeluIr-H. du chatenier-Th. v.ï,uxenbur6-G. Blih-À. v. d.Meulen-M.v.Zrved.en-R.Leyn-E.Erkerens-F..írrbr.a6-II.Hoppenbrou*rer,.-É,2"tr,..

IENS 81 r".Overgaauw-R.V erst eeg-L. Janmaat-R.Michels-E. v. d. Nieuvrenhuizen-Vl. t er
Laare-P.Houtnan-R.Lovériks-L.Riemen-R. Groen-p.Lc1ieve1d.q ..
Samenkomst 11.15 u:ur leitler dhr. ,I.Zoun.

ry.-9.1 R.Tjin-rlsjoe -R.cle Jong-J. Od.enlcirchen-f.Eyteihot-R. Groen-J. Elzerman-
8,. Lèkahena-P. d.e Bruin-M. v'. cl.IÍoekr"R. de Boer-M.I,leeràan-F.Rcns-Ri v.lalgumteider dhz'. P. v. d.Steen

OpsteLlin Aen:

Junioren Maandar 2f-8- 1 976.
18. OO uur Quick C2
19.15 uur Quiol( 32

- LENS C2
- ],ENS 82

ry R. v. Bèrgenhene gouwen-É. D jo joo etomo-R, de Kroon-li.I. Colpa-Ei Valentin-L.v.Rijn-P.de Groot-lvl.de l"Jint er-J. vermeulen-ch. Ber6nans -j. vóorcluin-G. de Kok=
R.Huibnan
Eamenkonst 1f.OO uur tENsteriein Leid.er G.tsIoks
LE1IS 82 R. BIoks-P. Touw-R. v. Vi ersen-C . v. neek-J. Prins-J. Geiuk-R. Gocdhuis-R,lïesseïs

' ltl. Valentin-R.Bon-C. v.Ri jk-R.Duindan
Samànkonst 18.15 uui LENS Terrein LeiCer j.Iieul-eman.

jdagavond. tussen 13.OO en 18.JO uur bij'pau1. v.d.Stee.nr
85Jo.3o

0t:ste11in Aen 3

Afschrijvinsen: vli
Elviraland 15 teI.

, P.ROGR.Í!}tr,1A P.IiPITLU{ Zaterd 21-B-1
1O.b0 uur pup '1 .'

10. OO uur pup 2
11.JO uur pup ]
Programna trïelpen zondae 22-8-1 9?6.
12.00 uur welpen 1 - eulntuÈ-t oernooi
12..O0 uui welpen 2 - QuÍnt us-t o ernooi
Àfsehrijven: vrijdagavond tussen 18. r0 en 19.00 uur bij Peter Peireyn teI.

29..29,5?
0pst e13-in 6en:

lulillc t J I.I(affa-B.Driess qn-h.Franken-F. v.Maren-M. v. d.IJal_1en-J. v.1ïassem-
P. ïJind-R. soebart a-E. coret-J. v. d. spieger-E.Keus-M. de Haas -J. !ïorff-R. ce Be er-
E. Hazele6er.
Leider: .14.Beuver Samcnkonst '11.OQ uur lEsS

- Zl','a1uwrlhtoernobi' - Paraat v.Drienenlaan !rtïassenaar
' t..o.'Duindigt ,

- Zvaluwentoernooi - Verburchv. jlrke1_vreg 20, Poeldijk
-puP4

Pipiu;; 4 P. stiaiib-A. v J Blitt erswijlc-l'[. Burc]csen-E. Jager-R.lÍatt enE-E. v. santen-
L. v. S cheltinga-E..[s6 enb er6-8. Haffner-ïí. v..Veen-R. v. d. Boogaarclt-R.Dekker-L. v,,
Le eulsen-G. Verhaar -T. v. d. ïVerve-r1e Vos
Leicler R.Bon §auenkonst 11.OO uur LENS
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Zaterda5 2'! augustus 19?6 a.s. \"Iordt het traCitionel-e JEI{j, À-klasse toernooÍ
Seh!',uden. Er lrordt gcstreclen om .de llKerkho f §1,{i-§s.gLï!-of e ért l' Èie _-1rqL}S... jAar- .door Ba,ronie ,,verd. gàwonnen, clocr' iir'ïe tinàle va, in}ls . te ,vin.reo.
Ook dit jaar zijn er lveer vrcdstrijd en trainingsballen te behalen voor de eerste
zee plaa.tsen, cle /e'+ Be plaats betreft voet bala.tt ribut en. De B deelneneride
vercni6ingen zijn verdceld in 2 poules: . -

Poule L: f,aronie(3reclc.)- Brabantia( Eindhcve n ) - Mi<1C.e1bur6 en LENb
Poule B: Jeha(0reda)- ï/ílhelnina( 's-llertogenbosch) - J('.V,V.r^. (.fimersfoort) en
R.I(. Z.SrVr (Dcurne) l

Iiet toernooi start ou 12 uur aet <Le prulewerlstri jrien, cluur cler wel.Jstrijden
Z. x 17* ninuut r
ia.oo ,ï, Raronie - iËr'rs '{ " ' '

12.50 uur LEIIS' - Bribantia I :'
14. JO uur l,lid(leLburg - LÈt{S

. De .ftnalcvredstti jden <h.iien -2 x 20 ninuten . On 15.10 uur ope.len cle ,nors .J van
poule Iv en B r ert dc nors 4 van poule "'^.en B tegon elkaari .
0n.16.15 uur cle. nor.s.2 va-n poulc..l,.+ B en de nois 1 van.poule L + B (finale)
Na'dc finel-e on + '1'7.b0 uur vo16-J de, pri.; su'itreikin§. 'Hei sportconiplcx van Jeka
is 5oIc;en tusscn iiÍolen6racht, Por.lsóvi,c6 en Clau<Iius prinssenlaan (t'.o. het
Ercdase spcrtcentrurc). Kcnende van Den Hea6'brijft rnen oi) dé 5;iotc rveg richtin6
'Til-burG. .!ii dë afrit Drecla-Bavel rveila.3,t .rneÀ de grote ïreg erï ga.iU neÀ .:.ííkbaf 

-
(ondcr hot viac1uct rloor) naar het''centrun. cn6eveàr t!0 metcr na irct viàauct
bij het verkeerslicht sIa::t nen dÍrect l-inhsdf en zict men het co6!l-ex rechts
1i6gen

.íi .-iui! en-i). Hc cmskerlc--l . Do cf hour,r cr-8. Elshout -R. Houvrc3_in6-1,Í. For!man .Leider P.Perreijn Snnenkonst !.00 uur LEI,IS r,

Denlr om de kontributie! ! ! onze p.enningneester krijgt er. een 6rijze haar van.
21 augustus Zwalursent oernoor- aadrsàng '10.00 uur
Na vele jaren or5aniseert dc IiNVB rveer het Zwalurvent o ernóói. Dit toer4eoi
becol;t. o.m.. zc.vecl rn-o6elijh gcldcn te ver5arcn.welke in landelijk verband
-norden .rr-n1;ewcncl t er 'verbe,ter.ing van de ]àve._nsomstancigheclen van f-i,chame1-i jk
gehandi'capten jongeren. I,ENS 'he;ft ingeschreven vocr triipiJ-1en 1 en 2..
Pgl11ler"t 1 is ingecieeld in poule 5 op het terïein van peraatnet: paraat, Obn,
SVtJ5 en Postal-ia. Pupillen 2 is' ingerleeld ín poulé | met Verburch, Oranjeplèin
Qui'ck cn Dlio. Er word.t gespeel.d op het .terrein v+n .verburehi verdér rvordt- er
van el-l;e toeschouyler tenninste f.or!0 entrec gcvraagd.. 'Di.ndr toernooi + lJrJo uur
Pupillen 1 : 1.Í. v. cl.l,andiE.}erre:ir jn-R. v. d. IIoek.E.iiíarnenhoven-P. Pronk-E. Roos-

Pupilfen 2: M. Saarloos-I,I . v. VcIzen-M. v..c1. B99gaerQ1§p irmtrgilean-ll. Hulslcer-E. v. ZljI
J.'lasserman-i'l.Gertuens-c.IIoefnage!-lï.-v..lrÍ lzen-J. v. Keste1-H. v. Reeurvijk-M. Lent ze-
R. Vcrbo om-Ëei,*rer rlhr. G.3'l-oks Èairenk-onst !.00 uur LEI.IS ''
P.S. Ganrne.ou<r.ers niet'vervoer..
4.gintus-t oernooi
.ir.s. zonCag 22 au5ustus gaan \ï1 + lï2 naar .IG.'rÍn.tsheul..r.raa.I 

_ Itqt . Qrirint qs-to erpo oi
6;espeeJ-,J worr'l.t; iï1 is in6ec-teeld met Verburch-Goha- _uint-us en iïestlanclia
lï2 net Kraneni:ur6.-verburch-Quint us en Gona. Eet toernooj 6tart om 1.2. uur'eir cluurttot + 15. JO uur."
!ïedsEri j d.f r og'rarrr3a :

Vtr1 1'2. 20 uur Verburch
1J. 00 uur Gono.
t J.4C uur Quintus'- f 4; 40 .tur {est1and.ie...

0ï:st cllinEl

'!'i 
, i

11r2 . èt)

.20
;00

uux
uur
uur
LIU I

12

14

Iirc.nenhur5;
Verburch
Quint us
Gona j|

lïeIp en 1 R. Tinners-J .Iilip-F .Ol-aus-R.Han-ltÍ.I(oeleni j -M.!ÍoLlenaniÀ.T j in-r:r.s j oe
eroort -R. v. r!.. Hei j den-M.Ilorst -_F, v.KesterJ .Riemen
1'1 .OO uur'LENS, 1 .' ':'.-

..,14. Zc.n1b et^ 6-R. Lent z-T.schiIp
Leider P,: v. !i jA Sc,nenhomst
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P.S. Gaarne ouders met vervoer.
Kr'J(ri

Nu tlc divcrse komnissies na,ver-e noeilijkhed.en 5eforneerri zijn, i6 ook de KaKa,eer in bcclrijf . Deze (zecr) belengrijkÀ konr4issie bestaat ,'ràorrofi8 uit devolgend G !ïensen: simon s andi fort -r'íariin i?euver-Ton de Kok-Rini van Noort cnncl-conin6 vrone.n in Ce LENS -be st uursuol_en líar ja vsn To1.De i(aJ(a opent het seizoen net ecn oudervretse barb e cuo -avoncl. Deze avond is geplandop zateI.:a8 28 au6ustus en zal on + 20.00 uur aanvangen. De bijdrage in dekosten z..l f. 1Jr== p. p. 
- 

beilra;_en, -rïat ons gezien cle ge" t "g"o-iri 
jre n van vl_eescn *rocntc niet te hoo6 Iijkt. De wijn zaI iiteraard óv"rraL's ii uàorafgaancrejaren van zeer 6ocr1e kr,ra1-ireit zijn. tiJeini6 , 

" 
c;;;; -r;;;--iIà 

"iË"r" o"s orn vreg.reblijven. 'Íïij hopcn als I(aI(a dan oÀrr op een zeel Ër.t 
" 

- 
opt"i.t 

- 
uàï "ra en jonE-, omcleze avond tc c1oen sla,Ben.

f 's' :1 u -hunt zich opgeven bi j de r(aría-leiilen of aan cre bar t/m narndag 2J augus-tus. Na deze datun is inschTijving niet neer riogelijk.P.S. e i'/ir-t u vrer- zo vriencclijrr ;ijn, attrekt te beialen als u zich opSeeft,dit i. v. rir. Ce inhopen.

líelpen 2: F.d
D.Meyer-J. v.B
Leider O.3crs

Noot von de redakt a€.

e Brui jn-?. Aerts-I,Í. v. Hcfrlen-8. v.Nieuwenhoven_E.Radenaker_M. Sluis-aIle6ooien-r',. tr'ro.nlien -J.I(uype rs-G. Snulrlers_M. sinrons -R.Mooymant §amenkonrst 11.00 uur LENS

faard hce
rder warl
de toel:c

tcr
ec

an

- U.L
jac.r
len
rlen.
- De redaktic is uiterst verbaascl oler de keuze van het nicueerste senioreneLftal. Iiij kunnen ons voorsteJ.J.en dat veeJ. 1eniiJing van het be.tuur zl,ucien lyillcn ve?ncmen, lzalrom het telftr1 zo gÉ.]"UjI oet aftvijken van het traditÍonel_e tenue

+++ POl-heeft ecn princur. En clat is natuurlijk nooit we6 in een tijcl vaste en duurte. lEjd' 1 zal het komencl seizoen bestaan uit tien bLa.u.o zeben een keepcr. Ilet ni-eu!'/c tenuc zal naltelijk besta..n uit horizontaal bl-a
-Gcstrecptc shirts, vri-ttc broekcn en blauvrwit gestreepte kousen. Een beetI{erxesachti5 dus. Dc rcdcn ven dic tenuekeuzc is uitèrst merkwaardi' ma.rmindcr interesBant. Volgcns ingevrijden zullen onze spelers hierdoor veel_trbrederrr Ii jken clan zc in werteti.SÉneicr zijn en ,Jat -schíjnt 

<le te8enstanontza6 in tc boczcmen.

n schaar-
rals
uurvli t
je
r niet 

_

ders
+++ De nicu',ve JUIto bestaat blijkens het aan tle recraktie vÍeggegeven interviewuit een a.antaf !ïerbelvuste jr:ngens. Het antrvocrd op 66r, ,rra]!-fià"il por, 

"ci,t."reuze verbe-asd. Het zou tot rle taak van cre JUI(o bèhcren ook"de irainers tekiezen. Het probleen in dit geval rvas natu:tr1i jk wer, dat clie niàuwe trainer ereertlcr vr:rs dan clic nieurvc JuÈo. r',ls por het cluÀ 5oec1 heeft b"g;;;;" zoucren denicu§re Jrdiofe.rren een sor>rt prcnatale inspraah wiifen bevor.forËo.-+++ rcuk, dic plannen voor hct aantrekkeiÍjh xnaken van on6 l/ater100 in hetIiJ-ttb5cboulv. van éón onJerdeel,va.n die planien rran in e c geval niets terechtkoncn. Dat is het icree cen gedecrte te verlagen.Hct r-a6e feceertà in het klub-
6;ebourv hect niet voor nicts 'r,ïaterr-oo,. Het is te vergàrijten Àet een enormebadkuip en het heoft aI .eLlcnde genoeg voroorzaeJ<t or.1 clie Uadkuip droog tchoucen cf te *rii6en. vcrclere verragiig zou eet cro6e resurtaat 'van nu ernstigÍn gevaar brengen. pol mecnt ovcri6àns-dat iïatcrroo ook in zijn huictiBe vornbest gcrchillt is on cr feestjes in te bouwen. Konsunptics kunien er vror;cr.enverstrcrrt aIs het rofluili vrortlt opgehaalcl, terwijl cè te6elvoer uiternate 6e-schiht io om o1: tc dansen.
+++ In verbancl met een puhlikntie elders in cr,eze LEliSreuue, laat poL het hierbijook g1- -oli 

onzè zojui-st van vr.kantie teru6gekeerce typiste niet o'er te ber_asten.+++ IOLLEI{S wordt ddor6eans vervo16d. -:

cla.n
nst r:.r

L
de
c1

6e1ijh l'iannccr hij stelt, dat Ce ::ieuvre trainer er dit
+ieuvre Juko. ile." 6aat cle Juko on hct princípe en ze l.ril_inspraak hcbhen, vranncer er j eugcltraii.rurs oàrgesteLd wor,_

Iro

Ëí vle tenue van ons
cden in onze ver-
enue van ons eerst e
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Adresrvi j ziiTinnen:

- 9fÍZ 1.|^lning lvord.t 3 Gabriel Metsustraat .10/, rten Haag 200// o+47 R.S.Roodbol vrordtl Krce.ienburg J, pijnacker ZZZ4 r tel. Oj?16_54?9/ o194 G.It.Halleen wcrcttl Eikctraat àZr'aen-ttarg ZOri- '
NieÉvre Leàen:

I,lut aties Ledenli jst.

., 1250 IÍ"BJ.okpoel fi-06-66 p GasseLteetÍaat 1Z9t den Haag. 20J1
In Ballot age :

À.Bruinsna.,
P.G. Bijlsna,
.iif voeren i

Ruirnzicht 22,
!Íeima.rstraat

den Hasg 29311
401 , den iíaag 2oZ?

1189 .(.E.Kramer, den Ilelclerstraat Z1J, d,en Haa6 ZO'O

Zat erilag B.50 uur Barbecue-avoncl..
BEi.TIÀVOND..---ïl-

Het. voetbafsei.zoen 6aat 4 en 5 eeptember beginnen en dan kan r1e ilaKa niet
-.achterblijven met het organiseren van de eerste bent-avond... 1i september i-she? zover..'iJe roel:en a1le swingvo6els en arles wat daar enigzinu àp iiir.tl--
om te luisteïen naar en te dansen op grandioze sou1, funk- ón .blueinÈzieki,
(u nerkt, voor el-k wat vrirs). Toegaig"rvordi verreend aan 

^ 
en B-kr-assers enjon5e senioren* Pcr nan is 6én introducé(e) toeBestaan. Zegt het voort!!l!

op

Bericht voor kazrrtof i el-en

De niculve zit boorcrevor ideeën. EEn is er nu ar- uitgekookt: een kaartclub.lïe stell-en voor om ellce rveek een avond te reserveren voor een nÍeuw op teri.chten kaartclub. or,r prijzen te vorzorgen zaI een contrrilbutie van een nognader te bepalen geldbedra6 nodig zi-jn. De hoogte zar afhangen van het .^it.r
. aanaelders. !e65enen, clie w*t voor zorn kaartcrub voer-en kunien zich zower per-soonlijk ats telefoniach opgeven bij de har op zat erdaExciddag tus.en ,r .oo en6.00 uur. of bij simon sanàIrort na-6.00 uur ier. eiigEi.ï;Ë .aJIi ,i"rur,,hoc neer vreugd.

K,J(A.
l,ENS - RKAVV l-0.
rn te6enstelJ.in6 tot RKflrK bleek RI(Àvv wéÍ in staat l,EI{s te inspireren. Geenwondelr;aIs bedacht vrortrt dat !ïin Ànderiesen deze ploèg tegenwo'ord,i6 onderzijn hoede heeft. Hoe*rel RK.rivv nogar ,rat epelers tijdens de transferperiode
was- kwijtgeraakt, had het in oefenrvedstri j àen totdan redeliJke resuliaten ge-bcektr zöal-s onder ueer een gelijkspel- teg.en vuc. rn de rvedÀtrijd tegen LENStoonden de Leicls chendarnners echter nogal ivat t errortkomingen, diË uiteraard,vrerclen Geaccentueerd docr het 50ed.e spel van de onzen. Dó l-0 0verwinning ishierriee verlpJ-aaid en met- die uitslag nag Èn^,vv cle handen nog dichtknijpen. .

De achterhoede lijht zo langzanerhi;d w;r zijn beslag te heËben gekre8en. .

Peter de Jon6h en Hat'ry Brandenbur5 opereerd.en viederóm ar-s vleugàrbacis. Harry
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..--é4 ! e-!e.q..5ukt e-r:-r.cgg J-Er t i g : àee. oir ."tèn..aanvàtr , ivaarbii Harry tle 'fout bÈ6ing"d.e
bal soms te lang bij zich te houden. Bij balverlies kon dc tegenstandeË steed.s
geneJrJrelijk cn snel counteren. Peter nam nin.Jer risicors.- Ruuà Fortna.nrq dj.g. zi jn

--pfoës ënthóusièst àahviiuirl,ë' 'cii aanïö'ebïé, stohà' vecr àts' àuJputzer en dcecl dat
naar behoren, hoevrel_het jammer is, dat hij zoveef aarzeJ-in5en heeft bij hci
'6even van dieptepasses. De ontdeldcing van het voorseizoen is voorstopper IIarry
van der i'lilk; hij speelde voor de derde acht er eenvolgende mÍ1aL op die pl-aets
een prima p::rtij; hopeHjk hourlt hij dat zo vo1. Op het nirldenvelcl opeieerden
ditnaal- Bert. B1ans, Jan En6lebert, Jan I(rijger en Dick BranCenbur6. Het is nog
een open vraag hoe deze linic er in cle konpctitie, zal uitzien; DonalC Schönherr
ontbrak r'íe6ens ccn vreekje vakantie. Hij heeft zich aI eercler duideli jk.,genani-
festeerd ele ui-tstekenrle 'rschakeLaar[ e_n alszodanig kont het 6enoern<le.vierta]-
nog vrat tekort. B,lit nfirs en Jnn l(ri j6qr maken nog te dikrvi jÍe cle f.out cle balrrtc brcngenrr, waard.oor sneLheid r.Jordt verloren. Jan En6lebert hecft zijn oude
vorn no6 niet te pakken, terwijl het oorcr.eel over Dick Brandenbur6. nog opgeschort
uoet worden; hij speclde §lechts deze wedetrijd mee; .overifens we1 o.: 6ronC
van zijn 6oede spcl in de tpeecle kombinatie. Ilans Bres ontbrak wegens zíekte.
ÏJim Keetman stond rvcer centrunspits, waardoor in de eerste helft Ton. rs-Graven/
dijk en in de tveede helft Ronal-d Telle op links kond.en spelen. l.Ji.m blijft .echter
over Linke hct rnccste gevaar otichten. Ton is nog bezig cerste klas ervaníng
op te d.ocn, terwijl Rcnalcl bij vIa;;-en té balverliefd is. 0i: rechts tenslotte
John Ba-]rhuis, die zijn vreu5de over dcze keuze uitte door zeer - soms té - -.."
enthousiast speI. iïat uecr overle6 za1 .de ]<rlali.teÍt van zijn .inbrang. t.en 6oede
konen. Korton een l-euke rvedstrijC met l-eerzame aslectcn.
VhN .frLLES iïJrf !

- Bas en I'iarian van de Lans I'riflen l:rngs deze vísg die LENS-Ieden bedankeJr dic
bij6edrggen hebben tot het cnver6etel-ijk rnaken van hun huurelijksCag. Kennelijlc
heet't, deze dag crg.,vee1 geld 8ekost, vrant.onze secretaris rooest strafport be-
tal-ën .bij het in ontvan6st ncmen vr.n het bedankkaartje.
- Biriten clit rvcnserr. wij Bas oo]( vccl sterkte bij de genezing van zijn blessure.
- Van trvee Hea6se vo etLrel-verenigingen ontvingen rrri j het bericht dat er binnen-
kort een jubileunvierilg gaat plaatsvinden. Ohze' buren - BI"ÍT -.,vieren zaterCag
28 au6uètus r..s. het fcit riet cleze verenigin6 6) jaar bestaat. Op dezelfde
dag Ïrorclt bÍj VVP fcest gevierd orndat dcze vereni6in6 60 -jaar gelcden is op6e-
richt. ,

--f;rif. Lekahena uit C1 is na een oni;eIuk[e tijricns de trainin6 met een ncnis-
cus opgeno cn in het. ziekenhuis Leyenburg. '.t'li j wensen hen al-le sterkte toe.
- De paginars van de LENSrevue zullen de komendc 1íeken van een kleiner foraaat
zijn, als tot nu toe gcbruikelijk. tJaarom??? Het formaat van het sten'èilpapier
is 5ewoon kleiner.
NIEIII]S OVER LENSERS T'I']'I VROEGER.

Bep Janssen, díe l're nÍet po hecl vaak meer in ons nidddn zien, 'belcle ne op met
het verzoelc om nancns twec aL lange jaren geJ-edcn geëmi6reerde _oud.1ec1en spe-
ciaal aan de iroucle haprt hun groeten over te brengen. Dat gcbèurt bij dezen.
Het betreft. Jan Roodenrijsr .lid van de bij ons zo'zeer bekende fanrilie die in
iiustraÍië zijn ni-euvre vaàerl-nnd heeft'gevónC.en. Hij speelde in de periorle di-e
rïe aan.de duinvoet bij de te6e4vroordige Savonnin tohmannl-aan.cloorbrachten.
Evenalc trouwens Huub Kuipers, oolc lO jaar gel-eCen IiC, die 4ijn voetballers-
loopbaan beëindigde na een bgenlreuk, uraar Èa incl.ertijà ,erre ,ra-n b3-ij mee rvas
en dit boodschappqq, I(oos v.d. ï(Iey, tluidelijk toonde. Hij heeft a16 Li-d van
ecn Àustralische hr.i..rtc1ub cen vliegreis naar Europa gewonnen, wat in verband
loct .het goutr.en 

, 
kloost erf eest ven zi jn zus ui-tsteken.J van pa6 ktuau.

. 
P.J.
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No6 v6ór it'- :-ir ae 5elegenheicl was /.p Looykens in hct lïes t e ince ziekenhuis eenbezoek[e te brengen, was hij aI vreei thuis. Toch hriigt hij hi;; u.o po*
::g:1li::-Iin me, r)ie.-1u--:uo wearcr.erenrl couplimentjó-teaoàta ri3n. I., dovoragc. J?ar§als vnn cle LENSrevue heeft een van onze kofomrnen sc hri; vers nI. zeerterecht clc loftronpet 6estoken over het enorne vrcrk, <lat allerLci-lieclen lveek
il--r::I."il" vocr het 5eregelC uitkomen van. ie .LËNSrevue verrichten. ftr voncl hete-LÈ; Irucur i'. zaren ue zrïccEer§ er niet op tc 'lachten. Iuraar. ik miste dehaam van ,J.e aCrcsseertier, heb ileze clat làter ook gezegcl, doch kreËg 6een and.erereq.otie dan een [ebaar.van: hef_emaal niet er6! I(ijlc, nu krij6t hij _en nuhelemae.l- alLeen- in zijn eigen LxNSrevue namens airà rezu"s'ilet oË ous-m omhoog:
BRí.VO , .[P !
De ziekenhuizen Lensersroo., dan ma*r naar d,e Genemui-ci enstraat . Kun je netddnken! Niet thuis! vriendeiijhe buren ver.oe.Jden dat hij -dat is meneer zoet_waarschijnlijrc rvel op het_LENÀterrein zai ,i5n. an ja hoor, lekrce:, in het ver-rildrei-Íjke zonnetjc 'en ond.er de veiJ.ige hoecre van mevrouw Zoet trof ik hem aanop hct lan6e pad naast onze vclclcn, ,ioro"" hij een prachtig ou""ri_"irt n"aop de sp_o_rtverricht ingen uan de voetballers, wie hij-uurt 

"Ën-6àeJ hart toe-draagt. I{ij za.t ilaar in zijn koets a1s een veldheer in zijn jeËp.

?.J.
DE REDiII(TIX ] i\Ï GE§PREK IUET O].TE NICO.

,Il^t]: r::t:ik::".9i,: de reclatrrie met de verschillende konmissies heeft sehrid(»el(o' Jurro,, cn de honnissles dic noB aan cre beurt zulIen komen, mogen zeker,Ce mensen die een kor,rmissie op zichzóIf vornen, niet ontlrelcen.
Vraa5: Hoe l-ang bent U a1 bij LENS?
.rrre Nico: Dit is het ne5encre seizoen. rk kan rne zlefs de serste rveJstrijd noghcrinneren. Lxrrrs-irvv uitsrag J-1. De doelpunöè, zijn me her_aas ontschoten.Daarvoor r,yas ik bi j r.,DO.

, Vraag: lïat zijn Uvr werkzaamhcdén bij LENS?
ome -Nico: Tot vori6 seizoen karkte ik de lijnen ea stontr r op zatercag enzondag aan de poort. I'lu heb ik ook de werlizaanhe cr.cn va.rr de he-er Zoet ovcr6enonenen ik naak nu de kleedlokalen schoon en rrerzorB het spclmateriaal.vraag: Hoe vinclt u rle sf'ser bi j LENS en hoe Ís crie in- vergelijr<ing riet ,.,10:
!ne.Nr-co: Het is bij LENS vecr harterijrrer, hoe.rel .itc sfeàr oàt ui3 LINS cle--laatste harén tèrugrbopt. De animo bij ve"í r-o,r."n om iets voor de verenigingte doen, vrordt stecds mÍndcr. Volgcns mij komt clit door de vele buit enstac.nders
_1i" .a" afgclopen jaren bij LEI,IS zijn komàn spelen.vraa6: ziin er'bcpaelcle clingen cie U bij LENS t,a.v. Uw v/erkzaamhaden veranderd.tvf,-t- zfen?
ome Nico: over het algeneen bcn ik tevrerl.en. r,ïel vind ik dat. cle 6f eer om het'reld veranderd. ltan worden. rl< rlcnk hi'crbij aan nieuwe vraggen (wat vre nu hebben'is puin) or;r het vefrl en de tribune noet eàn tleurt5ethetlEï.1.2à""r" die nu is,is hij vcel te 6rauv.
vraag: Hoeveel rletaLencre tceschourvers rrornen er gàmidderd bij een wed.strijd vanhet . eerst e?

9i" Ii:gi. g"mitlrt ekl,,2!O betalende tocschourvers! Toen !ïe nog in de 2e klas speeLoe' '[a8 c]-t iloger. iYe spelcn nu te veel tegen ploe6en va.n Éuiten clc stacl. Ookvind. r dat het spclpeil hier een rol in sieeri. iË ,"nà--r.à 
-tËt 

.r6utop"nseiÉoen niet zo best. ïrr hoop da,t rve dit s-eizoen goed *u" c"iaio, en deardoorde publielce belangstel-1in6 ook lveer.beter zaI vrcràen.



Vraag: IIeeft U r,rel eens aoeilijkheden met mensen die niet rvilLen beta.len?
Cnc l,lico: Dl.t soort mensen ís or r.Itijd. Over het o.lgeraeen heb ik weinig noei-
Ii jkhcclen.
Vra.ag: LEIIS heeft cte rcputatie een slecht hoofdvel-C te hebben. Eent U het hier
mec ccns cn zo ja. vrat moet er gelleuren om dit tc verandcrcn?
One Nibo: Cp het ogenblih valt het rlel- nee. IÍet vel,l r'rordt in het seizoen te
zwaar bel-ast. Cp c1c zater.dagen is drie vedstrijrlen neer d.an genoe6. Verder
viurr. ih ,-io'aandacht clie de 6eraecnte er aan besteeclt niet vol_doende.
Vrr.5g l iÍoeft U zcl.f ook nog 6c-voetbald?
Cne llico: Jazalcer, altijd in .íi!O. Iir heb daar in het Cerde e1ftaI gespeeld.
ïk heb r:le. Èok nog ccn keer e.angeflcl-r bij I,ENS, maar onclat ik ruzic had gch:a
met ecir bestuurSl-icl van R-..',V-:-? wer.J ik toen niet aan6enonen. Nu ben ik er toch!
Vraag: fs de sfecr: cn'Ce nentalitcit in het voetbal er6 verand.crd in vergelij-
king nct ilj e vaà vroeger?
Ome lIico: Vroeger lvas het veel ninder harC. De sfeer in het vefd vras veel ge-
moerie]ijhcr. Coh wat treininB en begeleiding bctreft is er veel verandefC..
Vroe5cr trs.indon vre éón keer lcr peek, hc.,o6uit ecn uurtje. Toen ging het ook-hardstihlic goerl.

-Vraa63 liunt U zich een leuk voDrvel hcrinneren uit de tfild in het Lretaalde
voctlral bij r-DC?
One l{ico:Ik noest voor cle ue dstrij drÀDO -Feyenor:rd de r,redstrijdbal .aan de scheid.s-
rèchter efgeven. 'Ik klv:u toen Ecldy -ieters Graafland. tegen, <lie mij vroeg of
hij Ce wedstfijdhe.l even nocht keuren. De bal was vo3-gens hen niet goed en ook
de schcidsrcchtcr lrcurde hen af. Ih heb er stieku:n wat lucht uit laten loper:.
en heb dc bal toen \ïeer non cr.e scheidsrechter teruggegeven rcet de nededeling
da't het ccn c.nd.ere b:I was. Na e.fLoop van rle l.reclstri jcl, uitslag" J-.1 voor {DO,
vroeg ih :.an E4d.y P.G. of de br1 goed ruas 6eueest. Vol6ens hen was de ba1
uitEt clicnd ! !

Vraa.g: Is het i'raar dat U ernee lvitt stoppen? ,

Omc Nico: Deze weeli noet ik voor cen on..lerzock naar het Àcademisch Ziekenhuis
in Leirl,en. IIet zal- d'a-rvan af han6en of ik nog raet ctit vrerk door mag gaan.
Eerlijk 6ezegcl ka,n ik er noeiLijk buiten.
Rednktie: llij ho?en dat het resultezt van het onclerzoek gunotig za1 zíjn en dat
Omc lilico bij LEI{S zi.jn 12$ jari6 jubileuru na6 viercn..LEtlS lrs.n rooeilijk buiten
Oue Nico "

Redakti-c.

+++ l?im van llanegen na3r .i.ll<naar I LZt 67+;
+++ Er ruat ccn vloch op 'fe Coelnannen van LENS. ,Eerst trok llourly Louvrercno
zijn overechrijving in. Vervolgens scheurde Bas van c1,er Lans zijn kniebanden
en hopclÍjk lenslotte kneusde.Dick van r1er l.íe.rk EEn pinlË. Zou bij LENS cle
rrhecperspestri hccrscn?
+++ ';iín i.nrl.criescn is even teru66erveest. Onze tapperi j stond op irvloedtt.
+++ Een piclhlein stornpje in een borrelglaasje net .water zat er n:rtuurlijh dik
,in,.toen POL vori6c rveeh zijn prineur ove:. de nieur?e shirts van I,ENS 1op het'L:t'lSvolk lcsliet. En ja hocr, pronrpt zat onze nieulve rcilaktie op de tlcor POL
zojuist Ec?lcatstc kast. ltru mc.6 er v..n POL best diskussie zijn over de toelaat-
bnerheiC van hct afvijken door LENS 1 van het traditionele tenue. Die diekussie
houL anrlers we1 er61 laat op 6an6. !,/ant rond clat afvrijken,Je tenue is 66k cen,
tracli.tie oo6ebouwd. r'.1 in het bcgin van de jaren 60 vreek het tehue van LENS 1

of. Danr is in onzc vcreniging nooit ccn punt van gemaakt. POL zou cle ste3-ling
vrillen verílcdigen dat allcen op ba.ssis van het gevroonterecht het tenue van
LENS 1 na6 afvrijken. IÍissöhicn zLjn cnze juridische deskund.igen bereid d.eze
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stellint te stnven. voorts meent pot. Jet het tcnue een funkticnere ro1 mag
vervuLlen. POL is inzoverre teleur(esteJ.<l over de redaktie (nen is vertaald)
dat in het geheer geen argurrrentcn l'rorclen aangevoerd., behoucl,ens het arGunent
van aflrijken vr.n een traditie. L1s Ce retlaktie een clisliussie lril forcèren,
moetgn er l.re1 er6;umènten komen.-
+++ .ils clie redr"ktie dan toch zo graag aaE Eonumentenzorg doet, Èeóft.no],'nogIrel een aar.rlige suggestie. Laat cle redahtie een aktie on[ketenào ,tot behoud
van de ene grijze haar van de p enningmeest er, . Daar worclen wc met z'n all-en ten-minste nog ecn beetje wij2er van.

'+1+ 
. 
cncl,ert ussqn - n6€t P0ï, zích te herinneren crat pakweg ti'en jaar 6e.rèden ookar is gecliscussieerd over het tenue van'onzé vereniging. oorzÀak rvas de weige-rin6 van de vaderl-andse shiàtmakers in het vervoJ,g Àirirts te. voorzien,vanItraagjcs. ilct officíëic LENs.hiit behoorde toen gitter kraagjes te.hebben;

De shirtme.hers wensten echter niet verrr.or te gaan dan een *iite bi.es- op eenrondc hafs. vrijwer tegelijkcrtijd gingen de vo etbar.kous e nbrei ers tlwarsl_iggen.ze ureigerden plo.ts cmsrasèn van afwijhénde kleur té narren, tcrwijt a.u oriïËiÈi"LENSkousen.toch ccn rvitte omsLag behoorden te hebben. uit arren Ë";a" ,r"rà-----het. officiëIc LENS_Ienue toen maà.r _aan6epa,st. aan d.e grillen van.(tc shj_rtnakersen nouscnbïc1er§. r,ater wcrd. de tenuekeuze. wcer gevarieerd oncler invloed vanbuitenl-andse vo etbairnoclehuizen, maar L,ENS liet zich niet ,necr beetoemen.+++ I{et leidcrsprobleem voor het tvreecle soniorenel-ftal i6 opgerost. Good-oIclJoop lii1lens is bereid8evonden de2e taak op zich te ,r".on. iit i" rr;.r ir3":van Joop, Die er (gelukkig) een trad.itie vÀn naàrrt steeds rveer tèrug te komenvan even te zijn weggevreest.
+++ POLLENS vrofdt dóÀr6àans vervöIg. . _

- Dht LENS-1 at sinds-jaren een afr:ijkens tenue heeft is de redaktie bekend.,'ct tenue is echtèr'nog nooit z6 afrvijkend 6gvreost, zoars nu het gevar is..DatPoL de redakti-e aehvalr E!T6 ai6umè;;;ai; ïan hun opmerking vindr zij nietterècht. r,Ie PoL goed gelezcn hacl zou hij opgemerkt hebben àat ae redàkticreaktics witrde opxoepen vanriit de vereniging. De redaktie heeft dan ook ver-schill-ende reakties ontvan6èn, zij het.dan Àond.eling. Iriij stellen het op prijs
aLe cleze xnensen hun reckties qo're1 positief a]s ne6itief op ochrift_.stelren.rs <iit nÍet het 6eva1i rlen kan wad de ,ed."^ktie betieft, hei ,,gewoànt erec ht r inwerking tre Cen.
- De rraardigerr sugges,ie van pOL ^'.rraan zul]en vrij,.naír.r 6een p+p+el verspillen.
Zi'.TERDÀG B . JO uur SriRtsECUE-avoncl.
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LEIYS 5-6 erl 9 45 min: voor d.e aa.nvang van hur l,redstrijcl (.tEt'lst err eÍn )
LEI{S 11 11 uur LEiiS terrein.
OPSTDLLI}TGEI{:

LENS , i'..iroek-J.Disseldorp-R.ï!res-8.!oerl:oon-!ï.Bres-P.Böeseken-G.Colpa-P.Perreyn
J. v.Ri j n-''/. Kculrenhoven-E. Landnanr

LEI'IS 4 H.Jochems-[.B1ohlanC-i{.Heynen-R.v.ï.,uxeroburg-H.Bertens-P.v.11.Stecn-G.Bloks
P. Lanc o e -J . Colpa-J. Er c s-F. Diss e ldorp-i. S chi j f -r',. v. I(L e e f .
LINS 5 R. S c har:lp er-F. S traathc f-J . Ve:hcar-il. Verheul-E. Balrkers-J . Gro encnrli jk-It.
I(cctm:rn-l'Í. Craenmehr -il. ilichels -R. v. il. Bemt -,I.\ïit ting-lV. Engl_ebert .

Lm{S 6 M. Reuver -F. Ve cr en-C. § chenkels -R.Iloppenbrouwers -P. cle',,ïoIf -R. de iïoLf-lï.
v, d. Mi j e-J . Hollink-G. Duivest eyn-P. Heynen-J . Verbr.rends e -J .I(e e tman-l{.',,ïoIt ers
Ruchcrt -J . S chmal

LENS 7 F.cle'V.s-,^..Eaunan-J.i{eulemen-F.v.3a65urn-l,l.v.BagguÉ-G.Schnéiilcr-G.l,leyerv
II-Tenty-Q. v. d.IÍeiIs-H.Rgyter-J. v. d.'.;c1-Í. tle Groot-R.Verbarendse-F.v.cl..Derg
LDNS B','t.KroI-P.Fieret-J.Eníl}ich-J.liiernen-R.v.rl.Vel-<Ie-P.Schu1ten-F.v.Dijk-
C.iiooghienstra-P.Boons-P.v.Rijn-R.lJeenskerk-lí.v.d.T,incien-J.lrlijngaarde-J.
Houtschift.
ieSS I T. irins-R. Guit-l.l. Guit-K. v. Deckun-F. v.Ileekum-L. nncl1ich-J. v. ct.Ilorst-
H. Jabro è r-P.l!Íeyer- ji. Slabb er s -i,.. v. d. Bcr6-.t.Re esink
LnlIS 1O J.Tettero-R.!on-J.Iluyters--.Lanot-J.l,io6;nec-fr.]!agnee-P.Dricssen-Th.v.d.
Voort -C. Lii:man-F,.1: out ers-P. Ce Kroon-M. Jansen-C. Go,-:s en-J. cle t.íaa1

.LËNS 11 il.v.Rijn-R.Petcrs-C.i.leyer-i.Der[man-H.-Rientjes-C.v.Deelcn-E.v.Ded1en-
E.rle Vroege-P.clc IIaan-J. Borst -F. Pct ers -G. Lelievetcl--P. Verhoef
De Seko rvil er nr-clrukkclijk op vijzen dat bovcngenoemd,c opstellinsirn en de
indcling van Ce elftall-en beslist no6 niet definitief zijn. Er zijn'narnelijlc
nog divcrse spelers door vakantie e.C. 'rcrhin:lerd.
IiFSCIIRf JVI]'iGEN: /,1-l-e en vri
*t, 664 .lFen uitsluit c

jCagavoncl van 'ip.OO - 20.00 uur L
nd in nocJgevs-Ilen oolË r 6-zatercl.a

ENS irlubgebouw
gs t e1. 60.2o.9o

COIIPET] TI E-inCelina LEIIS B t/m, l4
Nadat rvij 2 vreken geleden c1e

vol6t nu de in:lel-in$ vcn LENS

Jc klasse A Je klasse B

Nl(swl 4
VDS 4
v cl-o o
Gr.':iil1en II
Blauvr Zwart f
l.ill_J.Ir_dul-n )
oDB 5
I{aaSstraat l
Cror:rvliet /
rEM_-2. . _.
-L(r-JS$Íl_JI{. O

Quiclc Steps I

''l ac 7

c onpet itie -in 1e1in6 van LENS 1 t/rt ? publiceerJen,
I t/n't4z 1-l.V.B.

4e klasse B 4e,klasse t
RIULW 7
Voorburg 4
H. van Hol_tancl +
Spoorwijk )
rEi{s B

BEc-u- ' '

PostaLia 4
Tauruo !
Tanur.cna J
Laakkviat'ticr B

HDV 5
RroEo 7

BTC 4
DZS 3
Vios
iide l-n
Toofa
C eler
RVC 1

HI[,SH
Soh 5
LE}IS 10
=---""--'i-UonA fr
GSC 5

Velo 11
HVV B
HI,ISH B

Flanirigo.ts !
LENS 11
HDV 7
Ooievaars 4
Hava',lo
Hr-J svn_Jk ö
Delfia 9
GDS 6
Osc 6

o

n4
aras o
o
7

t



\ïestlandia 1J
de Ster p
Teclo 7
RI{/rVV 14
LE},IS 1 2

'ufusT-
VVPB
Toofan 5
vcs 11
HMSI{ 9
Zvrart Blauw 6
IïIK 6

Quintus /
EKSVI,Í 8
ríïestlandia 15
Gona 8
Èu_li. ó
Rijsr"rijt r -

Nivo 9
Lyra f
Velo 16
LENS 14
716-ö-
Triomph B

5e lcLasse I e kLasse K 6e kl-asse D

Texad DHB 7
Tedo B

GDS 10
LEI{S 1

Velo 1

Iïestlantlia 14
Ooievaars I
Quintus J
Vredenburch 12
D',tio 10
Nivo 7

ons verzoek aan de KNVB'om LENS 11 in de 4e klàsse en 12 en 1J in cie !e klassein fle deLen werd aIclus ingervilIigd, echter op ons verzoek om al-1e elftaIIen
2x 4, Fin. te laten spelen werd. niet ingegaan.
vanaf de !e klasse c wcrdt namerijk zx jo- ntn. gespeelcl zod.at voor ons LENS
12 t/a 14 hiervcor in a:',nuerkin13 Èomen. $lij hopàn àat de sperers d.ie straks in
deze elftaLlen rvorden olgesteld bcgrip kunnen opbrengen voàr d.eze situatie.
De'Seko heeft- echt zrn best gedaan.
Zaterdalg B.3o uur Darbecue-avond. "'-:. '

SEESFFFTFTF
B$$E$ lïrE
FFF!T'FFFFFF

FEFFI'I FFFT'FIFFFF
STr',IT ER .TiCIÍTER "DE B/IR
FFFFFFFI'I'EI'I'I'FFT'ÈF

Cor Hoppenbrourver

Simon-irnne&.e-Marcia-Janvan Gastel--
Tinus-Desir6e - Marja- Paul_a

FFruFFFFI'FI'FEFFFFFFFFFFFTI'FFFE

Zat crda6norgeh :

Zaterda6middag:

Zondagmorgen:

Zondaguiddag:

Progranma Junioren
Zond 29-B-19?6

14.00 uur LmIs Al (l)
ge!erg3s-3q:q-122q

lïin l{ÍcÈe1s-Àn v. Sergenheíe6cu$,en- An. v. d. Steen-l,levr. Janmaat
ÀfbeLl-en: S.Sandufort te1,, 6?5885
Nog geen realctÍes ontuangen va.n Ieden, die zich inzetten achter de'bar, .roorÀl
voor- zaterdagmorgen én zondaguridCag. 'vïi e belt 62.5B.8J.on J.ange rvachttijden _

van bestellingen te voorkonen.
Barkoranissj.ei '

+4+,I4JJJJJJJJiJiJJJJJJJJJJJJJJiIJJJÍ

$$$$$rr];)rliiriiÏ13i3Ï5Ï35ïrr$$$$$JJrJJJrrJrrrJJJrrrrrrrrrrrrrrJJrrJJrJrrJrrr

- Den Hoorn AJ V3

15.10
12.00
14. O0

uur LEitl§ Ii1
uur LENS. i,I..2

uur LINS 81
urrr LENS Il2
uur LENS !J
uur tEltrS 84
uu:r Den Hoor
uur Den llocr

(1) -A(2) - r)
(4) - D
(5') - D(5) -D(?) -D

uick Steps À1
en Hoorn r'.2
en H;orn 81
en Hcorri ts2
en Hoorn Bl
en llccrn Bl+
EN§ c1 (8)
ENS C2 (9)

v2
y2
uz
v1
v,1
v1
'rïoudscweg, Den Hoorn
I d.enr

5
2
4
5
1

I
1

I
1

1

.10

.o0

.00
n C'l - L
nC?-L

.00

.45

-7-



1J.45 uur Den Hoorn
LENS D4 (1

r'tLLE OUDEËS Oi)GELET:

Cl - ÍEI.ïs c3 (1ol lioudsele6, den Iïoorn
1,, - vrr-J

Gcarne meCevrerhin6 voor het vervoer naar Cen Hoorn.

1)
?)
11)

lfschrijvineen.
Schriftclijh: voor vr:i- j daí.:avond. ltj.JO uur bi j dhr. P.v.d.Steen, Elviraland 11,

Cen IIaag
Telcfonisch: vri jda6avoncl tussen 18.J0 en 19.JO uur (uitsl-uitencl in clringende

gevallen) voor
.r,-klassers bij clhr. ?.v.11.Steen telefoon B5lOl0 (LENS 1

B.klaseers bij dhr. I*l.Rcuver telcfoon 67z8ll (f,nNs $
C-hlassers bij dhr. R.Iom telefoon 219377 ( LEI,f S B

In noodgevallen llunnen c1e junioren no6 op zat erc',agocht end tussen
10.00 en 1O.J0 uur af'.:eIIen bij ilhr.P.v.cl.Steen tel. BrlO3O

OPSTELLING.

LENS 1R.v.Loon-J.i,ltena-O.tsorst-',ï.Frantzen-P.llop-R.v.d.Laan-J.Lansberg-P.
Valkcnbur6-G . BLik-O. Huis-J . v, Gils-R. Ncorcleloos
Sarnenhomst 14.JO uur klubgeboulv Leicler dhr. J.1,pperloo
LEI'IS 2 .Ír.v.d,.VaIk-F.nauman-R.Geluk-J.iu Chatini-er-F.C,e Jong-Th. v. Luxembur6-
i,. v. d.l,leulen-lI. Erhelens
Leicler dhr. r',.31-oh

IENS j J. v.I(Ie cf-F.1il.b1as-P. Gol di j n-T h.lloogev e en-I{. Hoppenbr oulers-R. Leyn-
II. [,ubben-R. Zet z-ll. v. Zvreden-Th. r.le ulitude-i,I. v. Bag5um-R. v. d. Docgaard
Leider dhr. F.Flumans

LENS 4I"l.v.Zuol-L.Jannaat-.L.Overgaaurv-R.Verstee65-J.v.11.Nieulenhuizen-R.l{ichel-s
R-Gro en-R. Loveriks-J. Ri emen-lï. t er Laare-P. Lelieveld
Samenkornst 13.15 tur klub6ebou'J, Leider.dhr. .J.Zoun
LENS 5'F. § chol-t es-R..3lchs-P. Touw-C. v.3eek-l?. ir,ress ets-J. ?rins-r.J. Va.lijntin-R. ilon-
R. Duyndam-R. v.Viersen-8. Jo zee
teider d.hr. J.l,Íeul-erean :

L.,EifS 6 F. Verbarendse-G , Bo6aard-R. Goerlhuis-B. Hcnlies -T. King-O .I(önemaon-S . Kraurer-
M. Leyn-iÍ.Lucassec-II. Planken-ir. Rovers-C.'v. Ri jh. J. S chippenren.
Lcidcr clhr. J. v. Gastel

LEIIS 7 J.v.Kleef ( 2x) -R. Dri ess en-R. cle IIae.s -:;i. iif iinnen-P. KroI-E. v. d. Linde-
Fiffienhouvrer-R. j'íahieu-R. i?e.dcmaker-R. v. Ri j ven-J. v. cl. Ri j zen-E. Sanclif ort
Leid.er Chr. iií. v. Ri j n

LENS B J . Elzernna-R. cl.e Boer-R.de Jon6-R. Groen-P. tle nruyn-R.v.rt.llcek-F.ilens-
J.0d enhÍr chen-M.l.ioerman-R. T j in r^,s j oe-R. v. Daggum-E. Eykelhof
Sanenkosmt '14.0O uur klub6cbour,:r ],cicler dhr. P.v.C.Steen 

... 1.. ..
LENS 9 R.v.nergenhenegoulen-E.Djojooetonro-R.cle l(rc on-J i Verneulen-M. d e lïinter-
P.r1e Groot -L. v. Rijn-E.Valentin-',ï. Colpe-G. de l(oh-B.de Vest er-il. Huisman
Vervoer per autc. Gaarne neclewerhing ouders.
Samenkomst 12.J0 uur klungcbourv Leider c1hr. G.Dl-oks

IENS 1O ]I. Di enel-I1. S c hobb e -lií. Ti 1lcma-8. iïass ermc.n-Ch. Bergrna.ns -r-1. Bl-iekendaal-
F. DuIlaart -D.Eranlcen-M.Korring-R. Korving-J.Voorcluin-R. v. d. Zij den-H. Zanoni
Sancnkcm€t 12.30 uur klubge'bouv/ Leider dhr. E.Landmen

r/n
t/n
t/o

-B-



Pro6ran.na Pupillen en 'rvelpen.

Zat erdae-39-ereg:!g P-122Q
11.45 uur Den Hoorn.Pl . LENS .u-1,"(zie ooh zondiig)
12.10 tt»r Den Hoorn P2 - LENS P2
11.00 uur Den Hoorn Pl - LENS P3 (zíe ook zondag)
10..4! uur Te ilerve F2 - I,ENS p4

LENS p5 ( zie zondag)

Zgrgsc 2! augustus' 1!/6
12.00 uur Quintus toernooi LEN
12.00 uur Quintus toernooi LEN
'1 1 . CiO uur Juventas P1 - LEt'lS

tríeIpen

Zat erdas 28 augustue 1pl6

Iïoldseleg, d"en Hoorn
I dem
I dem
v. Vredenburchweg, Rij swi jk

Kwint6heul
I(wintsheul
achter de Hoornbrug, Rott erdara
6eweg te Ri j srvi jh

Vloudseweg, Den Hoorn
Iden
Vrederustlaan

sP1
sP5
Pt

10 .0O uur Den Hoorn I'.I1

10.00 uur Den Eoorn I'12
'10 .00 uur HI4SI{ nini

- LENS 'iÍ1 
( zie ooli zonttag)

- LENS 1.ï2

- LENS mi-ni

!erg3§ 29 au stus 1976

10,15 uur Juvontas Iï1 - LENS ï1 achter de Hoornbrug, Rot t er-
oanscweB t c lir_J sr?L Jlr ,

AFSCIIRIJVINGEI.I:

Schriftelijl(: vool vrijcla5avond 1B.JO uur bi j clhr. P.v.d.Steen, Elviral-and 15,

Telefonisch:'

In NooCgevall
en 10.00 uur

OPSTELLINGEI.I:

LENS P1 voor zatertla6 28 au6ustus M.v.d.Lans-E.i)erreyn-E.ilarroenhoven-R.v;cl.Hoek
R.lIouwe ling-/i.I(uip er-E. Roos-P. Pronk-ts.Heemskerk-B. Boelhouwer-8. Elshcut-1,1. Fortman
Gaarne ourlers net vcrvoer
Sanenkonst 10.4J uur LENS Leicr.er dhr. Ton rs-cravendijk
LENS P2 Ii.Saarloos-M .v.Velzen-M.v.ó.Boogaarcl-E.Àmmerlaan-E.v.ZijI-J.ftassernen
I,l.Geurens-C .IIoe fna6el-ï,I. v.l'ielzen-J. v. I{est er-M. Lent ze -R. Verboom
Gaerne oui'-e:'s met vervoer
Sancnhorast 11.J0 uur LENS Leider dhr. Ton de l(ok
L,ENS PJ voor zaterrlaL- g zondag I . i(af fa-B. DrÈessen-E. v. Re euwi Jk,.l^. Franken-
P. v.Maren-],Í. v. cl. iJallen-J. v.lïassem-R. S o ebarta-P.I.ïind-E.I{eus -J. v. d. Spie6el
Garrne oud.crs met vervo er
Sancr romst zatercl.ag en zondag 1O.OO uur IENS Leider rlhr. John r\ltena
IENS Pl+ P.Straub-E.v.Santen-E.I{azeleger-R.de Be er-J.tïolff-}I. de Haas-E.Coret-
R.Matt cns-E. r',ssenbcrg-R. v. d. Bocg3aardt-L. v. S chel-tin6a-D.Rilyc
Gaarne ouclers met verr/oer
Samenkomst 9.4J uur LENS Leiclcr dhr. Theo Prins
IENS 1ï1 r.oor zatcrdaii SI zondag It.Tinmers-J.Elip-E.CIaus-R.llam-M.Koelemij-
E.l,1ol-l.eman-4. T j in irsjoe-M.Ze.:It:er14-l.Lentz-T.Schil-peroort-R.v.d.lleydenïF.v.
I(cs t er-J .Iiienen
Ga.arne ouc'.e:'s raet verv-uer Samenkomst zaterda6 9.OO uue en zondag 9.15 uur

-9-

d-ol .ït"'s = . :..-vrijda8avond tussen 13.O0 en-1B.JO uur. (pitsluistend. ín clring-ende
gevallen) t eL.' 29295?'bij Peler Perrèyn ,

en k-unnen de pupillen en wolpea tlog op zaterdagochtend tuosen 9.rO
afbel1en. teL 661114 lclubgebouw



Leirler 1ï1 Bhr. toek Koning

LENS irïz F.c1e Druyn-P. riert s-I4. v. Helclen-B. v.llieuwenhov en-E. Rademaker .,lIÍ. S luis -
D.l'ieyer-J . v. Ballego.oien-1. Franken-J .I(uyoers-G. Smulders-M. Borst-
Gaarne ouders net vel'voer
Sanenlicnst 9.00 uur IBNS Leíder dhr. oscar Sorst
IENS raini-vrel pen Th. Di emeL:E. Endlich-M. Sin:ns-M . EndLÍch-F.Laarakker-R. SlatS -
R. v. Vcl zen-D . V crs chelden-P.Iloppenbrouwcr-lI. v . cl.Maarel -E. Rcuzenbrink
Danenkorust 9.'1, uur LEIIS . Leídre clhr. Peler ?erreyn.
Q,uintus tcernooi zonda6 29 augustus a:.nvang 12. OO uur.
.i'r.6. zoncla6 organiseert Quintus vreer haar jaarJ-ijkse pupilJ-ento ernooi. LENS is
ook dit jaar weer uitgenodigd on net LEItrS .P'l ei LENS p5 te prcberen een eerste
prijs te veroveren. LENS P1 is ingedeeld in prule 1 met GDS, euintus, I,laald.rvijk
en Zvrart Blauvr.
LEI'IS P5 is in6edeeld in poule 4 met HI,ISH, Quintus, P.I§VM en Verburch.
'.iÍe dstri j ilpro6ranxno :
P12 12.20 uur I'Iaa.1flvrijk P52 12,20 uur. FTKSV]4

1J.00 uur GDS 1J.00 uur.HMSH
1J.4O uur Quintus '13.40 uur Quintus
t4.40 uur Zr,,rart Blauvr 14.4C uur Serburch

Frij suit r eilcing t 1!.JO uur
.. OPSTELT,INGEI'I.

LEirS ?1 M. v. tt. Lans-E. ?erreyn-R. v. C.Hoek-E. vïarmenhoven-E. Roos-R.l{ouweling-
,ti.$uiper-P. Pronir-B. He ernslcerk-B . !o elhouver-8. Elehout -M . Fortman .. :
Sanenkomst 1'1 .00 uur LENS

LENS P5 11. v.Vecn-L. v. BIitt erswi jlc-I,I. Biircksen-E. Jager-E. Hif fner-n. Dct*ór-
L. v.Leeuvren-G. Verhaar-T. v. d.iÍcrve-R. Roos-8. de Vi.s-P. Alscngeest
Sa.menkomst 11.00 uur LENS

P.S. Gaarne ouders r,ret vervoer.

Zaterdag B.30 uur !;',!3ECUE /avoncl.
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5Oe JaarEanÍi' nummer 6 2 sept eraber 1976
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IÍutatie6 Ledenfi
Nieuwe Leden:

000000000000000000000o0o00o0coooooocoooocoooooooooooooo

!ï Yiijhestraat 4/, den IIaa6 te1. 6?.99.15
S t'íijhestraat 47 | Den Haag teI. 6?.99.15
1-12-15 NS Rozemarijn 16r, t,rateringen teI. 01?42-5223
69 !Y Ruimzícht 22, den Haag tel. 6?,69.43
9 lï iïeimarstraat 4O1 , den Haa6 tel. 46.6j.'O5
! Oost erhess el- ens traat 4!2, den Haa6

'1z5t
- 1252
. 1251

- 1254

- 1255
. 1256

M.C.Bosch 2-B-?O
P.Bosch 1O-11-51
,':. G. v. d.Mei j den 2
/..Brinhsma 11-1O-
P.G.BÍjfsna 4-9-6
D.PajÍe 16-10-64

1ïe er oPvoeren 3

- 1257 l"Í.1§.Ron 6-5-64 Meppelvreg BlB , den IÍaag
' Àfgoeren:

- 1219 J. P. Schoenmahers, Slijkeinde 6, den Haag
-- 0151 R.Feekes, Lakenstraat 73, VJamel

Tí Xallotage.
b
J
P
iv

.V,

J
L

.I(eus r 6-!-68' VI Hertenrarle 2!2, den IIaa6

.LiSsson 28-4-62 B Incligostraal 11J, den HflaB
..F. jSakvip' l,lolweversgaarCe JOI ,, den Haag
.R.v.c1.Tól 31-1-30 NS de Rade pO, den Haag tet. 6?.52.4?
;.i,Í,Tronp ?-?-7O W Oost erhe s selens t raat ZJ1 , den Haag
.H.Jrpperlo 13-7-35 NS. .Sirt emastrnat 64, tlen ll:lag
. H., Z:.rlber6 16-4-17 NS. lllezelrade J1 D , <1en lÍaa6

LENS -BÀRBBCUEÀVOND .

|f6._eföpen zaterd.agavond was het zover. K1oks1a6 half negen ging het (2?)-jàar-
lijkse vreetspektakel- van start. Iedereen kon er lejrker in komen met een
schnitzel waarna wat karbonade en saté vlerd genuttigcl. Zoals bl-eek uit de vor-
da.né 6ezichten rvas het allemaar van uitstekeia" mr.Ïi- "., troriiteit. Rood en
wit vocht zorgdè voor een gra.ndiaze stemming en toen om harf elf iedereen uit-
5egeten vras girigen cp muziek vsn onze onvolprezen cliscotheck Zaratustra de .voet-
jes yan'cie vl-bcr.. De sfeer en de vocht i8heidsBraad in c1e LENS-kantine stegen
daardoor tot ongekende hoogte. rk geloof, dat we dan ook mogen stel-Len, dat de
barbecue-avond een succes ie geweest en voor herhalin6 Íatbàar (hik).
]{.f . Jiàus, Nj-co,.Marja en Ri-ni, }rartelijk bedankt voor het nathouden vsn de
kelen en PauI en ,lppie voor de asèistentie.

KaKa

BEirT-AVOND.

zoats' reeds in ile vorige LENSrcvue aangekondigd zar zat er d.a-gavoncl '1 1 september
het huppeLseizoen rveer van start gaan. AIle jolige À- en B-klassers zijn uit-
6enodigd dlsnede de dansgrcge jonge senioren. Het begint allenaal om B.Jo uur
en toegang is te verkrijgen tegen betaling ven een 1uttel_e f 1.,?5. De muziek
vlordt verzorgd door dc discotheek Zaratustra en é6n introaucé(e) is toege.staan.

Kalta.

-1-



+++ Ha,, hal die ome Nico, rr.ie vindt dat de sfeer ook bij TEIIS de laatste iaren
teru6loopt, omdlt er c1.e d.f6elopen jaren vele buitenstaanders bij LENS zijn ge-'
komen. iloel-ang zot orne Nico ook al-weer bij LENS?
+++ Overigens vond POL dat best een leuk gesprek tussen de'redaktie en ome NÍco.
Die opmerking over onze grauvre tribune rvas uitstekenC. De vrolijke kleur van de
tribune is I,UVS dcetijtr,sr opgedron5en door een paar heren van de zo6enrsmde
',.Jelstandkommissie. U !ïéet vreI, die kommissie doet er al-Ies aan om onze.6tad
mooi en gezelli6 to houden,; Cver smadr valt niet te.tv,rísten: de heren dulden
geen incijrcak.
+++ ï|.'lt dacht jc ríat? De pa6inars ven de LEÏtrSr'évue zijn klcincr, omdlt'hét for-
nact van hct stencilpapier kleiner isr'zo vrcrd ons vori6e weck onthuld. I.Iaar
vraarom is het formaat vc.n het stencilpapicr nu ei-genlijk k}èiner?
+++ lleptunus heet ile eerste kornp etit ie t e genst aniler van LENS 1. Vori8 seizocn
kwamen cleze Rottcrdanncrs nogal verrassend vocr Ce de.g, zeker gezien d.9 pro-. ,

blemen van 'Je akkor:rcrdatíe. Er rvercl verhuisd naar een nieuw complex, waar. hct
traininti-sveId nog niet Bebruikt kon Ïrorden. Daaron organiseerde men een penclel-
clienst met busjeÀ naa-r het strancl vr.n Hoek vcn ÏIoLlancl. Dit seizoen ziin de .

t rainin6;sveklp er j-keIen achter de ru6, zodat er nog neor van Neptunus verwacht
kan woràcn. iloelrel, sekretaris Jan D.Swart ( sportr e clakt eur van het. Vrije Volk)
heeft echter verklaard dat nen bij I'leptunus meer aan handhàven (le'n a:1n promo-
veren tlenkt, nrer rvat is zotn verklarin6 rvaarC? Een feit is vrel, dat bij. Nep-'".
tunu_s een 6;oet1e sfecr hcerst. Zo zíjn cr hele bussen met Neptunianen op velan-
tie ge6aan, worclt trots verteld. 'lÏe zien weJ. of drrt heeft 63eho1peri. LMS 1

speelcle vorig seizoen thuÍ6 2-2 en verlocr uit ne'b J-0. Sl-echt 6én punt...,....
+++ XOL heeft bij LENS nbg niets gemerkt van de nieuvrc rcge in de supportgrij,
het yellen cloor in klubkleuren geklede 6roepjes clames. Nu vras LENS vorig sei-.
zoen in het gelukJcige beeit vrn daroes, clie hun enthousi.asrne voor (le ploeg nie.t
on{er Ce tribunebanken stalten. Dus de basis is aanwezig. Nu no5 de dassent
shirts, kniekousen, bantlages, rokken broekcn, vriml:els en LENS 1 weet zich ver-
zekerd van een niet te on;lerschatten aorele oteun. En het is naiuurliik oÖk
meegenönen, clat op deze manier onze 6raulïe tribune een uiterst fleurig en
vrolijk aanzíen krÍjgt.
+++ Bi5 toevaL.l-uisiórrle'POL op rvöens<lagavond 'lB au5ustus naar de V,rRÀ-sport
uitzendin6 rrlussen stàrt en finishrr en tot ziin verbazing hoorcle i)OL plots
enkele LENSers aan het uoord. Het bLeken opnanen gem:akt tij'iens .le laatste
algenene l edenvergadering, clie POL helaas niet heeft hunnen biiivlonen. POL vrao

erg 6etroffen door de afacheidsvJoor den van voorzitter IIans vaa cl.er Kleij. Orndat
verrervefi cle.mecste LENSers di.e alSemene 1ed envergad ering niet zu]-1en hebben
bi jgevrooncl cn evenrnín deze uitzendin6 Gehoord Zullen hebbenr l-aat POL-u cen
passage uit d.e afscheicls spe ec h lezen!...rrE6n ding moet mc van.het hqrt. Het is
in Leirig en Snel zó, dat je hobby g§.u1', een kwalijke zaah r-rordt voor je ei6cn
priv6leven. Het is vrel eens zo <1ct je hobby zich tegen jezelf keertrr...
Nu neemt POL aan dat dit niet de enige vroorclen van Erns van cler Kleij zijn 6e-
vreest, maa,r al-s ze zo geïsoIeeril in een radio -uit z ending op je afkohen, dbn
ontkom je niet aan Je indruk dat d-ar ccn teleurgesteld man aan het vtoord was.
On vcn lrverbitterclrl-maar niet te sprekeni j',Is die inCruk juist i-sr dan is er
voor a.I1e LEtrSers a}]-e eanleiding'zich ecns cliep8aand te bezinnen. r",Is lo], tlc
gevoelens vaii Ilans van der l(leii Soed taxeert' da.n noet het voor heil een bittere
teleurstel-Iin6 zijn dat LEIIS hen niet eeirs een opvolger heeft 5eguncl. IIet af-
scheid zou zoveel plezieri6er zijn Serveest indien de hs.mer meteen over6edra6en
harl kunnen vrorden. John F.Kennetly beeft - geloof ik - ooit eens Eezegd: EIk
land krijgt de regerin6, rlie het verdi-en!.
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FOL neemt de vrijheid te konstateren dat LEI,iS
verdiend: Góón.
+++ LEI'{S , det bent u , dat is pOL, Cat
+++ POL,LEIIS worrlt d.oorgaans vervolg.
Vi.N ÀL-j,ES !V;'rT .

FFTFFFT'T'FFFF-I'FEFFF
lïIE StAr'.T ER TOHIER DE B;.R Ff EEI'EFFFiïI'FFIT'FI'FFFE FEFI'F
I:TFFI]EFÏ'FT'FIFFFI'

Zatcrdagmorgen: i7ín Michcls -' íiiinie v. Bcrgeitllencgouvcn
Zat erdeErddda6.: ,Simon Sandi.fort - T.on de_J(ok - I,{arcia Miche]s.-.Jos Kg6lman"
__tr;Zon(taílnÍor6en 3 Tinu6' ,-"'l{evr. en dhr'. v. d.Hoelc
Zondagmiddag : rln_nie v.cl.Steen - I,{evr.. Jannaat. - .finnie van Santen. - .Cee6 v.

HuLst - Andrea, v.d..Ilr11st - I,larja v.d.Lans
Eventueel afbel-Ien Sinon Sanclifort tel. 6?.58.85

d

HHiil{HIIHHHHHIIHHHHIiHHIIHHHHiIIiIHI{
PROGR/i!:.1i4rI- OPSTELLÏ}IGE}I SENTOREN I{HI{HHI{[HITHiIIHHIIIiHHHHHHHHHI{EHHH

IIIHIIHIIHIIl] ITH HIiH HHIIIÍIiHHHIIHTTH I]HHH}I

Zondag I seY)tember 1976.

rr,e voorzitter krijgt die LEIIS heeft

a]Lemaal.

- Vakantiegroten ontvinsen vrij v:rn ROB en r'.nc1ré v.'LJi j nge.arden vanuit Zillertal-Tirol en van 3en Ossc, Rob en ÀCri rle pagter vanuit r,linnipeg, Canada.
= Jos Dissel-dorp en Paula Pronlc hebben het 6eiroe5en u tenniÀ te gèveri van.hun
voorgenonen hulelijk op 1l scptembèr a.s. De vortrekkin6'zal_ praàtsvinden on

-.1t.oo .uqr,stadhuis Bu€g. cre llonchyprqin en de karkeri5tà inzegening om 1).oo uurin de kerk II.Fius ï, Zonneoord, dc4 Haa5. Receptie van 1Z.QO tot tí.OO uirr i,ndc bovcnze.al van dezc kerk.
- Niets vernoedend hebben vrij onze da.nkbet ui6inÍien aloor ce p.T.r. laf,en.rond-'strooi'en, Í'n vele gevalren vergezerd van ee'n door cl.e p.T.T. aangdhechte étraf-portkaart. Hiervoor onze excuscs. Daar ons feest alweer eni6e rvóken achter .:ie
ligt ht-lbbcn .r'!q lveeï vrat kunnen sparen en u rle 15,cent straflort d.oen toekonrre.

., Eas eh !Íarian van der Lens.
-Dc wijkagenten van cen Haa6 organiseren weer hun traditioneLe stranclloop over5 en 10 kr.r.op 11 septenber a.s. 6tà.rt ou t4.oo uur bij wandclpier in schevcningen. Inschrijven vanaf ï* uur voor de start op tle proneiacle bij de pier.

t4.oö'irur
11.OO uur
12tOO uur
12.00 uur

LENS .1 .

IENS 2
E.S.T.0,2
Oranjeplein 2'

,. Neptunus 1

- Verburch 2
- ],ENS 'f '
-'LEÈïS 4

- tE-l,ls 5

assenaar J

- LENS

= I,ENS

- rr.D.v.7
- 1,ï. V. S.4
- Velo 14
- IENS 14

zijn vij

12.00 uur D. S.0.,

Sèheidsrechier
Y1 G1/1-3 LV. J. f'ransen
V1G1/2-4 1l.luÍoerman
Groene Zoom,Bodegraven iï. P. !1. Hartman
Verl-. lïar.1s dorp erlaa n/
hoek Buurtweg T. D. C. Timmer
3urg. v. Tuyts p .park/
v. cl. Ha6lenstr, Zàetermeer-O P.Boon jr.
YZ G2/1-3 C.iï. Kaud.erer
vz G1/z-4 s.J.I(reijn
V2 G2/1-3. G. J.I(Ieefnan
Redri jkerstraat. ._ J..Tt.v_.Oyen ..
Nu. Ochcnburg./l'iachiel-

12.
.tL

10.
12.

-;
-B

00
o0
o0

uur LENS 6
uur LENS 7
uur LENS B
uur CrornvLiet 7

EI

.E,
.Lr. ö
Cz6

9
1010.00 uur S.0.1,.5

uUr LENS . 
'1 1

uur'LENS 12
uur LENS 1J
uur Velo 16

rË.oo
10.o0
12.00
12.15

Vrij enhoeklaan
v1 c2/.2-4
v1 c2/?-4
v1 G2/2-4
Noordwe g , lïat eringen

'N.Gijsbertsen
J. h.l.!. v. d. Lans

:r-



voor de aanvanG van hun tvedstrijd.
I,ENS 9 11.00 uur LEIIS terrein
LENS 10 9.15 uur LEI{S terrein
Lnl\is 1l+ 11.JO uur LENS terrein

OPSTELLlNGEN

LENS I H.Jochens-J.Disseldorp(L)-R.Bres-!.Soerboom-M.Bres-p.Boe6eken-G.Cclpa-
P . Pcrr eyn-J . v. ïlij n -ïrl . Kouwenhoven-E. Landnan-J . .pperloo
LENS 4 i,.Hóek-F.Blok1ancl-J.Groothuyzen-R.v.Luxenbur6-il.Sertens(À)-p.v.C.Steen-

''' ElïÍffis-P, Lanc ee-J. C o1pa-J. Bres-À. É chi jf-r'i.v.Kleef-Leider 4. Berteus.
LENS 2 RlSchanper-J.Jannaat-tr'.Veeren(A)-C.Schenkels:F.ile:r'olff-R.cle lÍolf f-
Iï. v. C.l,li j e-J .IIcLIónk-G. SchneiCer-H.Tenty-B. v , d,I(ooi-H . Rinnelzvraan-Res : R. Hoppen/
brouvcrs
tENs 6 ii. Timilers-G . 

v
ostr on-G.liercp err,ran-i.. Roorluyn-R. Roodbof (,\ ) -J. v. Di jh-G. Looye/

st eijn-G. V-erhae.r-G . v. d. Bc eic-J. Ras-H. Rooduyn-lI. Diet z

I]ENS ? F.S'traathof ( /r ) -J . Vcrhaa.r -l:j. Vcrheul-E. E.rkl..er s-J. Gr o encnCi jk-K. Ke etnan-
ií.IIichels-I?. v. d . Bemt. -J.I.ilitt ing-lï . Engl ebert -lÍ. Craenmehr-l{. Reuver( 2x)
I,ENS B lÍ.ncuver(2x)-G.Duivesteyn(ir)-,I.Schnal-l{.l,Jol-ters Riickert -tr'. v. c1.l3erg-
J .I(e etrnan-P.lIeyn en-J. VerbarenCsc-R. Verbar end.s e -F. Guit -A..3e Groot-P.Driessen( 2x)
LENS 9 F.c1,e Vos-r'^. Bauman-J .iIe ulenan-F. v. Baggun-I1. v. Saggure-Q,. v. cl.i,lei j s -H. Ruyt e r -
J. v. d. i,Iel-P. v.Rijn(A) -Ul. v. d. LinCen-G . Leli evel_d-?.3coms-R.II e cmskerh

LENS 1O rï.Í ol--J.End1ich-J.Rierne4.(A)-R.v.d.VeIc',e-P.Schulten-F.v.Dijh-p.Verhcef-
JIGïEïc f -,f .lÍi jniaarcle-P. Bosch-P.I'ierr t-C.Hooghie!06tra-J.I{outschil;.
LENS 11 lï.v.Rijn-R.Peters(/i)-C.3eycr-A.Sergman-J.Rientjes-C.v.Deel-en-E.v.Dee1en-
F'. c1e Vrocge-P. de IIaan-F. Pet ers-I. llanning-Th. v. d. Vocrt
IEN§ 12 T.Prins(/1)-R.Guit-H.Guit-I(.v..Deelrun.F.v.Beehum-L.End1ich-J.v.d.i{crst-
H. Jal:ro er -P.l"leyeI -rt. v. d. Derg-.fi. Reeoinl.,-J. Sorst
LENS 1, J.Tettero-R.3om(/.)-J.i?uyters-i..Laruot-J.ire,gnee-F.lle0ncc-F.Drie6sen(2x)
C . Lipman-I. :,lout ers-P. de Krocn-M. Jansen-C. Goosen-J. de',,iaal
LENS 14 C. Derenbek-E. Dourir( il. ) -H.suiher-G. Jehee-l. ïrli j nhcven-P. Bur8hourvt-Ir. v. Luxem/
bur g-I.Ilcppcnbrour,rers -C . Vclilink-E. de Sruin.'E.Ilemp er-L. VoorCuin-tr,. Jonker.
T1ESCIIRI JVI}.IGEN: Àf16én 'rri jd;,rgavonC van 19.00-20.00 uur klubgebouw LENS tel.

ood8cvallen zatcr.la5 tel-, 60.20.90 '66.13.14. Uitsruitencl in n

NTET-OPKCMXN:

Vt:naf heCen zoll-en rÍaatregel-en wo::rlen genorflen tegcn niet-opkcnefs; Àl1erlei
arnoesjcs i1s 'rik rvist het.niettt of rrik ben hcÈ vergetenrr zuLlen niet wo.rden
Bcacccltecrd. .ïndien duidelijk overnr.cl]t aentoonbaar"is, is verweer op naandag
avond bij de Seko tussen B en ! uur no6e1ijk.
]DNNÏITETT§:'LTi..TJIi I{EEI\H'IEN.

i'let rngeng van a.s. z-ondag (begj-n vàn rr.e competitie) noet elke seriicjr elke rvdek
zr-.1n s1:el-erskanrt j e bii zich hebben. Voetlla

S.:.nenkorost:

rEl.rs 6-7-8-11-12
LENS I 10. OO uur
LEI'IS 4 11.00 uur
LENS , 10. 4J uur

en AJ J0 nin.
LENS t errein
LENS t errein
LENS terrein

eniieLe echcidsrechter Geaccepteeril.. Degcne
hebbeir in6clevcrC dicncn zcntk5 op LEi'IS hun

Il-en zoniler kn:.rt je tvordt door Geen
c1j-c hun keuring6Ëpu11en bij de Sel<o
kaa}tje o? te hÍrIen bij II.Csse.
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.I4444 JJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJ
fïffï vr,l.r'HE? ruNroRsNFRoNn jjlll"r
ïïïll;;;,r,i.r,rJJJJJJJJJJJJ.l,t.l,l.r.r$J$JJ

JJ J JJJJ J JJ J JUJJ.].J.JJ J JJ JJ JJ J JJJJJJJ JJJ JJJJ J

.VOOR SPEIERS EN LEIDIRS

Zondag ! septcnbcr 1976.

14.J-Q uur Gr.l,'ir1en II.Vac 2 - LENS I.' BuurtÏre6, ,;Jas6enaax

MaanCa6i 6 seitdxaËer 19?6.
19. 00 uur LEI{S 10

Helaas konccn afgelopen zaterda5 do fícdstrijc.en op veld J àiet clorrgaan. pii
k'am omdat rve op woensdag tc horen kregen tiàt ae -velden noi te clroo8 lvaren om
,9".":n. vollecli6 proGrarnma op te hunnón spelen. j,I1een oir zànCa5 Eochten er 2' Íredstrijden gespeefc worcren op dit veId. lii.ercr,oor kvran À3 ook Ie vervarLen./t.s. woeliend bcgint t:lc compctitic. Een volleclig progranrna dus. OnÈ aerac-r.-errtaf
Fpcelt op zondr.g, cle and.ere elftaflen op (le zr.terle.S.
Dc opsté11in6en cie deze vreck in cc LElISrevue stac.n zijn nog niet ceïinitief,drwrzr' ctat cr nog verand.eringen aangel:racht kunnen !Íorden. :iij zurlqn, in naul,roverleg met de trainers en r-eicrers, zo snel mogclijk tot de vàste elftarlenkomen. I(i jk wcf elhc tveek goed in vrel-k elftaI je siaat opgesteld. j:

Van 'le leiders verwachten vrij, dat.ze iecl,ere rveek een eerlijhe sp el crsb e.oor de 1inggeven. Dus niet affeen vcrraefclen.vrelke speler te zvrak is. GÀef oàk tre ne-men .
ven spelers dic ho5;er liunnen sper-en. vermekr.t ook op het rve cls trij 6fornuli erw.Ike sperers cr niet-opgekonen zijn. Niet-opkónen ietekent z teËr'ru=u"vestaan. Hcrhaalt niet-opkomen houdt in dat je nict meex opgesteld. ivordt.I"Íogelijhheid tot vervrecr Ís er natuurrijk ;rtijd. Dit ka-n op au ,ài"a"i"uonatussen 2o.oo en 21.00. uur. redereen rr.an op cleze .avond. en ceic tijo zi.jri pro-' bl-ea'en net ons b'espi'eken. Di! 6c1clt. ooh vlor (ic ].eiclers en/of triiners. Kom "
dus tussen 20.0O ezr 21 .OO uur bi.j ons 1angs a1s je rvat rvili praten over d.e oP_stelJ-ing van jc erftar-. Na deze tijcl rvordàn de opsteIling"., -ri"t neer. gevri j zigtl' lJ"i j hopen jutlic a rlemaar weer vanh' olr het velcl' ià zicn, "ni-ei alreen bi j cle'.vcdstri jrlcn, maar zel.er ook als het a-fseheurrr is. ook uijt iè""iun ,oor",
Beatavonclen en eventuele klaverjas en ia felt enni sncdstri j dcn wílien wij jullie
vaak zi.en. Een geze11i6 iaar.met regk voetbel ,iIlen rvi-j ervan naken.-Doen -..ju11ië nee? Vecl succes.

JUKO :

PROGRÀM'LI JUNIOREN.-------r---"':-- -!.. -.:'"

- LElts 11 V2
Zat er-da6-!-eer tember 1976.

15.00
15. OO

11.Ja
15.OO
12.O0
15. Oo
15.od
11.io
1' .15
\J,30

1ïegens het
t en.

- L.EI.I§ 1 'rJoudse.vreg

- DSVP 2
- LENS 4 l,:rat cringcn
'- Sportver. J5 ]
- Scheveni.ngen 5 (vr.)
-vcs7
- fEt;S B Zuitlcrpark
- iil.rsF 6
- I,UIIS 10 Re dcri jkerst raat
- itvc 11

uur
uur
uur
uuti
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Dcn lIoorn '1

LE}IS 2
VeIo I
LEUS 5 "
LEI.IS 6
LENS 7,
.,{Db 1a
IENS 9
Cromvliet 9
tEids 1 1

( zie ook maangag)
( zie ook maanCag)

ni-et-opliomen krij5t À.v.C.Meu1eir 2 Ëxtra reëervebeur-NIET-OPKO}ÍERS:



.[FSCHRIJVII'IGNN :

Schrifteli

Tel.efonisch:

À-klassers bij
Brl{lassers bij
C-klassers bij

1O.JO en '11.J0
dg
tb

hEi{EUnI}iGEi'i : D
kcurin6slijste
verstrekt.
OPSTEL],1},ÏGEN .

L.,EltrS 1 worC
Samenkomst

15,

18.3O en 19.J0 uur (uitsluitenct in clringencle

62,6r.Bl (rrus
6?.20.rt (LENS
25,98.?? (LENS

jk: voor vri j danavond 18.r0 uur bij dhr.P.v.cl.Steen. ELviral-and
tlen Haag.
vrijdagavond tussen
Eevallen) voor

dhr .
c1hr .
clhr.

In noo
uur e

G. Duivest eyn
I,{.tleuver
R. Bon

eva.llen kunnen de junior-en nog
e1Ien bij dhr. P.v.d.§teen teI.

t/n 3)
t/n ?)
t/n 11)
zat erdr.gocht encl tussen

5.30.10

1

4
O

op
B

t e1.
tel.
teI.

e junionen moeten lrij §Lcchte I'reersoms tanilii;ireden steecls Ce af_n ra:'.c1.p1egen. Telcfonische infornaties rvordàn hierover niet

t. n.. de training bc,icncl gema3.kt. ,

14.00 uur LEI{S tcrrein LeiCer dhr. J.Àpperloo

!E]]§-?_ n. u. a. iioogaarcl-[.3auman-H. t1u CLatinier-...Huynen-E.I(ortekaas-F..]e Jong-
H. Erlce l-ens-H.Iloppenbr ouvrer
RES: li. v. d.lÍcul-cn.
tE{§l J.v. Klcef..( 2x) -R, Geluk-F.:'.1-blas-N.tr'ranhen-F. Gordij n-Th. Hoogeveen-R. Leyn-
H. :ïu.l:ben-R. Z ct z-M. v. Zr,ïed en-Íh. Cc' :ilcle -N. v . na glum-p. Ba.kvi 6
Sanenkomst 1J.OO uur klubgeboulv LeiCer A-r. F.I'lumanè

Ptr-! P.Schcltes-Janmaat L. -r'.. Overgaaul-R. Vers t ec 6-J . v. d.. Nieuvrenhuis en-R.Michel-sR.Groen-R.l,overiks-B.ter Laare -p. Leii eveld-J . G el_uk-J. príns :
Sauenliomst 12.10 lur LENS terr.ein Lcider dhr. Hans Zoun
rEI§1. tr'.vcrbarendse ( 2x) -R. Dloks-p. Tourv-u. v, Beek-R. r:resscls-ll. valàntin-R. ron-
R. Duynrl,au-R. v.Vier6en-8. Jo zee-p. Iloutman-G. noogaard .

Lcider Joop i,Íeul_eman .

L,-E!,ISJ F.Verbarcnclse ( 2x ) -R. G c e clhuis-B. Henkes-T.I(in6-O. t(önenràh-S . Kramer-Ivt.J,eyn
lï. ï,uiassen-H. Dlanken-.l. Rovers-C . v. Rijh-J. Schipl:erenl
Leiclet Iíe es v. C.Hul_st

lEry J.v.K1eei (Zx)-n.Drriesu.rr-R.d" Hao.o -rri.r.Iil-iinnen-p.Krol-E...r. U. 
"rnd "- 

"

l'1. Lust enhoulver-R.l{ahi cu-R. Racenaker-R. v. Ruyven-J. v.'c1. Ri j zen-E. sanclifort"Lcirlcr '.7i1 v.Ili j n

ry-§ J.Elzcrnan-i.?.T jin irsjoe-R.ce Jong-J. ot',enkir.6hen-E. Eykelho f-R. Groen-
F. Fens-P. de Bruin-tl. v. d.Hoeh-R. <le Io er-1"1.I\Íeerman_R. v. Baggu;
Sanenkorast 14.0O uur LEi\'lS terrein Lcic'ler ?.v.rl.Steen

$Is 9 E.v.iiergcnhen6oulen-E.Djojooetono-R.de I,íroon-J. vermeulen-I1. cle i.lint.er-lï.Co1pa-E.Valentin-L.v.ï?ijn-p.,.1_e Grogt-G.de Koli-C . O.l.enkirchen_H. ZanoniLei-dcr clhr. G.Dl-chs

!E§-! H.li ernel-R. i/ass erman-J. voor duin-Il. Dri ehenclaar-c . Bergnans-F. Durlaart -D.I'ra-nhcn-lri. S chobbe-1,1. Korving-R.l(orving-8. Ve s t ór_E.lIuisman
Scncnkor.ist 12.]0 uur LEiiS torrein Lcidór dhr. E.Le.ndnnn
ZIE OOK i'Í,i'.NDi!G 6-g-ZG

H§--ff II. Duivest eyn-R. Gimbcrg-1{. v.IIoudt-/r.Kous-1,1. Poot -t{. Riemen-}Í. iiind-R. Kresn erE. Sorst -M.Ti1l-ema-R. v. d. Zij ien-IÍ. non
Lcidcr dhr. -'.. v. Ve1zen
ZXE OCI( I:.Í!illD/rG 6-9-?6

t



TTL'T1N]NGEN.

Dc Jr-sel-ectie training. is .voortaan op de maandag eri vroensdagavond van í8.]O'tot
20.OO uur. De definitieve selectl-e ziet et als vo3.gt uit: Rlvan toon-A.v.d.Val-k
R.Noordeloos-P i Hop-ip. v. 6rf,aan-J. L.,ausberg=R.Ho fman-P. Val-kenbur6-O.Borst -iï.Erant zen
GrBfik-Jrvan Gils-J.AItena-0.lluis- en Th.v.Luxemburg.
Voor de overi6e i'.-klassers ís er d.e 6elegenheid om op vrijdagavonC te trainen
o.L.v. dhr. C. Franke- De -trainilg is van 2O.JO lot 22.00 uur. Deze taaining is
aI eni§e wehen bezi6, i-edcre l',-hlasser -is r4an harte.vrelkom.
Vooï dl-e traíningen van rle,Bltl-assers he-eft ,dhr. J.Eienen zich be s chilsb-aar- .6est eld
De aa.nvangsti jrien'1ioilén vol6iende week i-n de LENSrevuë. Voor cl.e C-klaseers
zceken wij nog cen trainer. Gaarne even een telefoontje naa.r i)auf v.d.Steen
Op t'roensCagniclcla6 B sept'ember l'rorden ook ellc pupillen, welpen cn nini-vrelpen
om ll+.0O uur vervacht voor cl.e eerste trainin5. !ïelk LENSIic1, vanaf dc /i-l(lasse
of misschien rvef een paar ouj.ers hebben ttn om cleze jonge jongens op cleze ni4da6
van 'l4.OO tot 15.00 uur te trainen? Iel- even naar Paul v.cl.Stecn tel-. 85,3O.1O
J.liltena en S.Brard hebben graa6 nog vrat hulp.
Oolt de ouders zi jn op deze rcidilag van harte wellcom. Het. irlubgeboul,r is . elke ..

vroensdagmi-ddc.g goopènd.

PRCGX.'-; .l irï ?UPILLEIÍ EN I'IBLPEN.

PUP]]I,]IEN.

h!:r9ge-3-=sp teinbeb 1)16,

12. ,0 uur iEl,ls 1

12. J0 uur Den lloorn
12 . JO uur l,Ei'is ' a '.

12. 15 uur Cromvliet'
11.j0 ,a:ur Spcorrvi jk
Zie ívo ens clagmiddagkl

iÏEIPEU

!e!s:!le 4 septembcr 1gl('r

ïlouCsevle6, Den.Hoorn

Re aleïi jkerstraat
Hengelol-aan

DarJ en Eergselaan
Hoornbrug, Rot t erclannseïreg Rijsrvijk
zie ook zonclag..

- LEII-S mini Vrederustl-aan

0 uur (uitsluitend in dringcnd.e
P.Ferreyn. . :..
6 op zater.:'.agocht end tussen
ebquvJ.

1

-vuc1
- LENS 2
-DVJ1: iENS 4
- LENS 5

3
1
ub.

12. OO uur lrronst er .'i
11.JO uur IiBS 2
12. O0 uur Juventas mini

- LENS

- .LENS

- LENS

1.
2
nini

Zonclag J septeuber 1!f6
1J.4J- rur 'HMSH 

rrrini..
Zie vroensd.agmicldagklub.

i$'sct{RrJvr}rcm{.

Schriftelijk: vàor vrijdagavoncl 13;JO uur bi j dhr.. F.v.d.Steen, Elviraland. 1l;
Den l{aag

Telefonisch: vri jdagavond tussen 18.00 er| 13.3
, , 6eval1en) tel-. 29.?9.17 bij dhr.

In noofl.6evalfen kunnen de pupillen en vrclpen no
1O.OO en 1o.J0 uur a.fbel-f en tet. 66.11:14 lcl-ub6

OPSTELI,T NGEI'I .

LEi'trS P114. v. cl. Lans-E. Fcrr eij n-E. iÍarmenhoven-R. v. d..l{oek-R.llculve ling-l'I. Fortman-
fEóEt .Kuiper-J.3.Heenslcerk-P.Pronl<-B. Boel-houlver-B.El-shout

Sar;renliomst 12.00 rlur LBIS LeiCcr Ton ! s-Gravendijk
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ry-P, M.,saarloos-M. v.velzen-l'Í. v. tl.,3oogaard-ErAnrlerlaan-E. v ? zri j1-J.llya6serman
M.Geurens-C.lioefnagel;'rï.v.l,te1zen-J.d.l(ester-U.ientze-R,Vg356e6 -

Ga;.-411g cil,lers net vcrvocr , :'-. ;.
Samenl(í)mst 11.JC uur LEI,IS"Leid.br,Ton rle Koh
rENs..P, r.Kaffa-B. Driessen-ll. v. R eeurvi j!r-Ii. Franken-p. v.Ilaren-M. v. d.!ïarren-
J. v.r;Ïessem-R. Soebarta-E.Keus-J.v. d. Spie ge1-p. iïinr1-J . ïÍof f f
SauenlioÍrst 12.O0 uur LENS Lei<ter John Altenà
LENS P4 P. Straub-E. s. Santèn-E.l{azeleger-R. de ïleer-}I. c1e Haas-E.Coret-R.lvla.ttens
E. r),ssenberg-R. v. d. Bocgaardt-L. v. Scheltin6a-T. v. cl.liervé
Gaa.rne ouders ner vervoer
Sarnenlcornst 1 '1 . 1l uur LENS lleirler Theo prins

ry--U'r,r.v.veen-ii.v.ijlitters':rijh-],í.Biirckscn-E.Ja6er-E.Hàffner-R.Delher-1,.v.
Leeuvren-G.Verhaa.r-I?.Xoos-E. Ce Vos..ö..,1.1sem61eest
Samenlionst 11.00 uu5 LEIïS -I,eirlcr Ronald Hofnan-

ry_U.1 R.?in.rers-I,l.Zaalberg-M.Koelerrii-L.Tiin.t'.sjoe-R.v.d.Heyden-R.Hau-
F. v.Kest er-J. nietren-lÍ.I,Íollenan-f . Schilperocrt -R. Lent z-F. CLaus
Samenko::rst 11 .00 uur LEl,lS Lei jer paul IIop
lENs I',12 J.Kuypers-F.cle IJruijn-p.Írerts-i,r.sruis-I4.Dor6t-ts.v.Nieuvrenhcven
E. Rademaker-D.I.íeyer-J . v. Baflegooien-t. Erankcn-G. Snuklers -J.I(Iip
Gaa.rne ouders met vervoer! ! I !

LENS I'IINï voor znter.,.ag en zondag
T.Diemel-E. Dnrllich-I'r. simons-r.1. Enàlich-F. ranrakkqr-R. slat s-R. v. vel-zcn-
D. Versc heICen-P.Iloppenbrouwer -1,Í. v. d. i,Íaar eL -E. Renzcnbrinr:-p. tri j lsma
Gaarne oulers net vervc er.
samenkcmst zatcr,,lag 'i1coo uur en zondag 11.0o uur Leider Kees schenkels..
C,J.P....,. . . .'1,ïEETJEiiDL ! !

Het-pulturcel jeug'-haspoort, kortvreg cjp bestaat aLveei een aa.ntal jaren: IIetvrordt uitgcgcven cloor de Haagse I(unststichting voor cle jeugcl, naar is niet'uitsluitend bestend voor lIa6enaars. Jongeren uit zo,a tvÍin;ià g;iemeent en in clebuurt van Den Hnag kunnen erven rree profitàreh. Eet cjp -is vàrkrijgbaar voor-jongcn mensen van 1! tot en mct,- 25 jaarr. ongeacnt of à:.5 rverken oi op schoolzitten. IIet biedt er6 veel mo6e1i jliherlen om eens fijn en voorar 5oec',Èoop uittc Gaa-n. 0p vertoon van het cjp rvorcrt aan ile houder ervan nauelijrr reductieverleend bij toneel- en cabaretvoorstelr-inr:en, cocerten, ,cusea u.Ir.-Teven6recluctie op licl,uaatschc.p van o.a. de bibli;theek, Sazzciub, artotèek enz. ènrecr.uctie. op abonnemcnten ven ongeveer derti-g tijàsàirr:-rten. De pri;s van hetcjp iÉ .f4,5C en hct is.geldig vóor één 5anr. O.o4 can infornatie voor cle cjp
h<.:uder ontl:ree]-'L het niet. Je r.ntvangt .ieílcre maanci het blad de sreutel. óitblad bevat een vollecige maan dliar-en.r er en ocre cen aantar geïllustreerde
artikelen, Iïaarrrree enige nanifcstaties rorden toegel-icht. De aainvraagk"art enclie worden uit6e6even zijn verkriigbaar op het stàcrhuis, oa school en ook bij
de redairtie. IIeb je interessc, dan IiuR je íJ.I(o uvrenhoru, , tÈI. 29.lg.gl beIIen

De Redaktie.

Samenkoms! 10.JC uur LE}IS Leirr.er Oscar Borst
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e Jaar an nunmer

DE IU'ISREUUE

se enber 19 6

vÍeekblad van_ de voetbalvere n].Ar-ng Lenig en Snel
00000000

OI'FIC]EE,T,..
co00oo00oooooo

Mutaties Ledenli .ist.

0000000000000000000000000000000000000000o00c00000000oo

!3i::srj=ieilser, '

Oi'19 J.lï.lisseldorp wordt Lekkenburg p6, Gourle. ZJOO pet ,15-9-t?6
046! C.Schenkel-s ruordt v.d.Veldestraat J1 ,, rlcn Haag 2OOz

Nieuive LcCon:

/ 1258
- 1)CO

- 1260
. 1261
- 1262
-'tzo)
/ 1264

J.
1ï.

L;
J.
D

v.

H. /rpperloo 1t-O7 -t5
R.v.d.To1 11-O1-3O
I(eus 16-05-63
Il.Zaa1ber6 16-04-1?
L.,inssen 28-04ï62
E.lakvis 21-08-59
I"l.Tronip O?-O?-?Q-

NS

NS

NS
B.
ÀJr
'tll

Sirtenastraat 64, Den I{aag teI. 60.66.21
de Rade !0, den Haag te1. 6?.52,4?
Hertenrade 212, .Jen Haag.
tl/e zelrade J1D, den figag
Inili6ostraat 11], den Haag
I,iJolwev ersgaat tle )Ol r- den llaag
Oost erhess el-enotr--.af.. 2J1 , den Ilaag

In BaLlota g9

1265 c.L.Valkcnburg 21-02-68
1266'F.ïIein 09-10-64
126? M.c.v.Rie1 Z5-11-6?
1268 E.M, v.d .I,aïd,e .26-o4-5j
1269 R. A. de Vroele '.29-11'-54

EAANICLUB,.

de
te

.l
de
de

1rï

P
l|II..

s

Coevordenstraal JBI ,
de Rade 64, dcn IIaa6
trïaps erveenot r.c.at 26? |
Drap euiers6carde J0,
Dràpeniersgaa.rc'l.e 42,

n Haag t eI.
t. 6?.06.48
en liaa6 tel.
n llaa6 t eI .
n Haag t eI.

66.93.o4

29.06.69
6?.55.84
6z.tz.gs

Laatste oprbep! Mensenr die maf zijn van hraverjassen, pokeren en andere kaart-
spelen, krijgen nog óón kans om zich op te 6even. iïe hebben reeds 10 aanmel-
din6en, f,iaar det is toch nog te vreini8 om rnee te beginnen. Vanaf herlen }funt. U
zich aanmel-clen bij de bar en na 6-sen bij Sinon sandifort te]-. 6?.58.85. Ook
Martin Reuver is op tel. 62.28.13 bereikbaar. U zult zelf over rle bru6 noeten
komen, vant C,e kaka han niet iedereen vra6en of hij.of zij geïitt er ess eercl is. .

Nognaals, on(lerling wordt gere5eld hoe hoog de contributie worclt en wanneer
wordt gespeeld..

Kalta
Een binnengekorcen t e1e

DISCO-^V0ND. Stop. -._
Zaterdag à.Ë. is het'vrcer zo ver. Stop. Om B.70 uur be6int het. Stop. Zaratustra
zorgt voor de herrie. Stop. Gezellige barbezetti-ng zorgt voor vl_oeistoffen. §topTicganEsprijË f1t75. Stop. Dus kyr:rrt jes ueenemen. Btop. Kvrieksport komt ook.
Stop. Leldrere wij.. .Dus I Stop.Stop! !
Dít was een .kakgran-. Stop. I'ot zaterdag dus,i §top.
P.S.Stop. eenrrhuÍhoutr.eli jketr rnerJ.cde3-ing. Stop. B-kl-assers.krijgen Eeèn bier.'

EENSTE NEDDRLAI.G LffiS 1

In een a.antr e1drelÍ jke ruedstrijC.hecft-LENS onnodig bei.Je punten aan het 'tezoeken-
de l{eptunus rooeten. laten. Ee etart'van IE}IS vras veelbelovend. iL.na } minuten
nam LEIIS cen voorsprong. Bert. DIaEs knal-de .le be1 uit. een. fraaie en srlel o1:6e-
bouwil,e aanval tegen de touwen. Ook hierna bleek. LENS in staq.t de Rotte;damse
achtcrhoede in grote moeili jkhoi'.èri te brengen, iraar het rloelpunt viel aan de
andere kant. Harry Brandenbulg verslikte zich in'de ba1 en,het ho6e gra6 en
Ncptunes liet cle buitenkàns niet 1iii6en. LEIIS hacl tien ainuten nodi6 orí van Ce
schrik te bekomen, zorlat.. .,t. in Ce -]aatste fase van cle ecrste helft vreer tot .

gevarieerd, aanvalsspel' trwami VooràI op het nerhaaicleli;k optror:ren van rechts-
achter Peter de Jongh haclden Ce Rotterdanmers gcen antvroorrl. Toch vieJ. er geen
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doelpunt, onclat Ce conbinatieraan het slot vc.í tle.aanval:te traag verli.":en.
Ooh.-tle- tweed.e--heJ-ft r'ras aantrekliefijlr om' te"zièà.'LENS maoÈte ecÀter vedl-'föuten
Onzuivere pas6e6 cn t6 inclivic',ueei lspel.' Hierdoor s1aa6.1e .Neptunus er stceds
*?:r_ 

_i_r1 . ! it.:t:S_...au- 
aanva-1.sgolv-en te br.ë-ken. Pech hqd. LENS ook. lïim'lieetnan. .:

scho-ot uit een vri je kans net neast, Hans Bres zog enkele schoten ..gesrjloord cl.oor
RotterC,arnse benen. 'Een ínzet van Bert Xlans bleef r.ronde:'1i.jk op.da'd,oellijn ,

Iig6en. Zovecl 6e h'Jr gaf i{eptunus de moe,J en de kracht af en toe te counteren.
Zorn snelfe counter ïracht hen tien ninuten voor tijC Í1e winnentle treffer.
LENS t slotoffensief u,as t6,ondtuiríiS on döeltreffend tc kunnen-zijn. Zo kree6
Ncptunus tenslotte meer dan het verdiende cn LENS 'te vreinig, dc,or eie-gen sql-rqI-.d.
.De opstelling: Dick van der l{ark-?eter de Jongh-Ruud Fortman-Harry v.d.Luilk-
Ilarry lranCenburg-Bcrt illans=Jan En6lebert-Jan iirijger-Hans Dres-Dcnaf.J Schönherr
i'.'Iim Keetnan.

IiHHIiHIIIIHHIIHTII]IIHHHHH IIHIIHËIIH}iIIHiïHHiII.THHiIIITI
P.ROG,lhl4l'IA-UïTSLiTGEN-OPSTELLIi{GEli SENI ORIN

IIHiI I{HiIHiTI]}i}IHIiI{TiI]HHIIIIIIH II HÏi Ïi{HHIIHHHIíHHIiHH gI.

Zondos 12 6e?teq' er 1976.

4

5
2
5
0

1

1

1

10
14
12
'10

10
12

14.00 uur Rood.enl:urg 1

11 .0O uur Schevcnin5en 2
11 .00 uur LENS
1J. 00 uur LEIiS

.00,uur LEI{S

.uu uur Havír

. CC uur RI{DE0 } I '

12.00 uur Taurus 2

.00 .uur LENS 9

. CO uur LEIiiS 10

.OO uur Rava 1O

.ru uuÏ uol-evaar§ )

.oo uLti IENS 14'.
I

Donderclar: 9 septerËber i976.
19. OO uur LEI'IS 1

SIJIENIiOMST.

- IENS 1 .Sp.!ark i{oord., leter
Bothstr. , Leide+- .

- LENS 2 Houtrustvreg
- Schiebroek 2 V1 Eeb 1/1-1
- \rVP 2 v1 Eeb 1/2-4
- Den lioorn 4 VZ Eeb 2/1-3..
- LENS 6 Zuitlerpark
- LENS 7 - Sp.park NootdorprKon.

Julianastr .lio ot dorp
- LENS B Sportcentr.THi..?roi.

Mehehveg, Delft
- oDB 5 vz 6eb 2/2-4
.- RVC 10 , . YZ geb 2/t-3 ,^ ,

- LEIIS .11 . ZuíCerpark
- LENS 12 _ Ockenburg
- Lm{S 1l Zuid.erp.flrk 2e 6ecleelte
- NiÍo 9 . Y3 g,e\ 2/2,-4 . :

G.il
me
P.M
G.L
Iï. ?

echeidsiechter
overs
urgerddijk
chot
. v. Baar1e.. ,:

. M. 3al.iLrer

. l'Í , v.Iongen

iï.Vcrbeek,

.3aron

. J.11. óuvierlrerli

. J .1,1. i(ort e'kaas

R

D

- D,ïO 1

LENS 4-5-9-10 cn 14 een half uur voor aanvilng vc.n hun . r,réas.tr-i,.5 <1. . . .-

LENS 6 14.15 uuà LENS terrein LENS 11 11 ,15 .unb LEI{S tcrrcin
IINS 7 3.4! uur LEI{S tcrrcin LENS 12 !.4! uur I,ENS terrein
LEIIS B ' 1,1,OO uur,:LEI,IS terrein , Í,ENS 1, 9.4J uur LDl'lS terrèi'u

.....L.§. 'zonla6 zijn v.rn dc Seko aí:nrïezi-g ll.Houkes en N.Opsc

OISTELLINGE}I. . Í , i"
LENS I H.Jochens-J.Disselclorp'(À)-R.lres-tsrDoerboon-1,Í.3res-P.Boesehen-G.Co1pa-
P. Perreyn-J . v. Ri j n-lï.,Iiouwënhoven-E i Landnen-8. Àpp erloo -
LEN§ 4.h.Hoek-.I.Bertens(A)-F.Blo]il-anC-G.D1oks"-J.Co1ira-J.Groothuizen-À.v.l..Ieef-
J,tsres-P.Lancee-R.v.Luxemburg-À.Schijf-P.v.d.Steen .',,.
LENS. 5 L. Timners ( 2x) -J. Hotlinl<-J. Janmaat-B. v. cl. Kooi-lil. v. d.I'Íi j e ( 2x) -H. Rinnel-zrvaan
C. S chenkels-l. Schncicler-H. Tcnty-F. Veeren( L) -P. de rrïo1f ( 2x) -R. cle iïoIf ( 2x)
LENS 6 r\.Ti-rar,:ers(2x)=C.v.cl.Beek-H.Dietz-J..v.D:-5tr.C,tCeuperman-G.Looyesteyn-
,l.nas-n.nooobo..l-(À)-G.Verhae.r-i.Í.v.d.t{ije(2x)-p.de- iïoIf(2x)-R.de liolf(2x)
LENS 7 R. S clram! eï-E. tsakkers-R. v. d. Bemt -M. Craeíuebr-IrÏ. Englebert -.I . Groén ondi jk-
K. Kc etman-lV.l,liche Is-F. Straathof ( A) -J. Verhaa.r-1'j. Verheul-J.!iittin6
f,,EI'lS B lI.Reuver-F.v.tl.3erg-G.Duívesteyn(A)-A.de. Groot -P. Heynen-J. Ke etman-
ÍliÏËaf -,f . Verlrarcnd.s e -R. Verbar end.s e-Í(.lïrIt uru RiicLert-i,.v.d..I.íeulen. ..
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LEIIS 9 iil.Krof ( 2x) -F. v.la86um-1,Í. v.Dag5uu,r-ii. Bauman-P. Xooms-ii/. v. C. Linden-J.l4c uleman
R.Hecmskerk-Q. v. d. Meys-tÍ.Iuyt'cr-p. v rlti jn( À) -J. v. a..;e1
LBNS 'ÍO'U.Iiro](2x)-tr'.v.Dijl;-J.Enrllich:p.Iicrot-C.Hooghicrastra-J.Houtschilt:.
J. Riemen( ri) -P. s chuLten-R. v. d. vercc-J .iïijn5aarce-G . L et-i evel-cl-Th. v. d.. voort
LElis 1 1 E. v.Pi jn-/r.Bergnan c. Byer-c. v.Declen-E. v.Deelen-p. de Ha,rn-F.pet ers-
R. Pet ers (.1) -J.Ilient j es-F. c1e Vroege-J.tsorst-ti.Bannin6

: L[\S_]3 T.?rins(l\)-K.v.Beekun-f'.vrBeekum-A.v.ci.3erg-H.Guit-R.Guit-ti.Jabroer-
P. lleyer-A. Pecsinh-R. d,c Vroege-E. v. 11. LinCe-p. Bosch
IENS 1f i.Tettero-R.Bcm(À)-P.Driessen-C.Goqsen-l,l.Jansen-p.de Kroon-.í,.. Lanot-
C . Lipnan-F.l"lagnee-J. Ruyt ers-J. cle i,.iaal-F. iïout er6
!-E;t\§'l+ L;. Jeïen '.,.'.

bak-P. Burghouwt -lI. Douw( A) -G. Jehee-F. Jonker-H. Keuper-h. v.Luxemburg
rduin-L.l/i jnhcven-P.Verhoef -J.Verhoef -Rcserve :E. d.c Bruin

NIET OPEOI'IERS .

C . Velclink-L.Voo

llegens hct zcn(ier opgave.van reCen vregblijven bij zin
2 extra reservebeurten. Verrveer mogenlijk bij cle Selco
21 .OO uur.

-,I.TSCHRIJVÏNGEN.

Alléén vrijdagavond vail 19.OO - 20.OO*uur klubgebouví IJEi{S tel. 66.13,14.
Uitsluitcrrd in noodgevàllen zateríla5s tef. 6O..fO.9O

A. U.B. geen afschrij vÍngen
A.s. zondag zijn'naar licfst 15
§ehc het a.I noeilijk hceft on c'.e

cloen'Can ook ecn beroel: op a1le
.,. af te schri j ven.

KEEPERSPPCÏLE}IEN.

Afhoewel er bij Ce senioren vcor het begin van het seizoen genoeg keeper^s b.e-
schïkbaar lvaren, zit cie Seho moïcnteeI, docr ernstige cn soimige-6eluirtig
rniniler ernstige blessures bij onze keeirer6, net ecn ]ie ep erspro bleera. Af6ó1open
zond,ag rocesten l'iartin Reuver, il;i1 van Rí jn en Theo ?rins (l.an ook iecler 2 wedstrij
clen keepen, iïaarvoor cle Selio hen bij dcze vril- bedanken. Voor a.6..2ónclag hopen
wij d.an ook niet tevcrgecfs een beroep te iloen op /:,ad Tinners en',íiu IiroL on
noast r', e vredstrijc in hun eigen elftar nog ccn ríeclstrijcl in een ancer elftar
tc keepen. I,lamen6 c1e Seho bij voorbaat dank.
UITSLíGEN zondeil 5-9- 19?6.

elfta1 krijgt E.Ce Bruin
rs naandags van 2O.OO -

senioren verhinrlcrrl om t e spel-en, zodat cr,c

opsteJ.lin6en op papier rond te krij6ea; lïij
ovcri5e spelers onl vcjor korcenile zonclag niet

LENS 1

LXNS 2
ESTO 2
Oranjeplein 2
DSo l
TENS 6
LET§ 7 ,

- Neptunu
- Verburc

],ENS B.
Crouvlict f
so.{ 5
LENS 1 '1

LEITS . 1 2
IENS 1f
VeIo 16

-BEC6
- IENS 9
- LENS 10
-HDV7
- iïvs 4
- Velo 14
- LENS 14

s1
h2

a

1-2
q-o
2-2
1-2
o-z
1-0
)-7

5-O

7-1

?-1
0-1
ó-u

- LE}IS
- LEI{S
- LENS

1
4
6

- lïassenaar J
- lrHL o

DE KCI,L-ETITIE !R/ÉIT iÏEER.. .

Me.ar rvat is daar al-Lèrrraal aan vooraf ge6aa.n? Voor cle meeste le.Jen was het eincl
ucl ' afgelolen .net voetball-cn. Daarna werd onder prachtige rve ers oms t:.ncligh eden
ïakr-ntie gdvieitl en nu is het clan weer'voetball-en betr]aàen. Zolaar oo6 óp Sroet:evè]rlen, iets wat.toch ÉcI vervronderl-ijk ua6; heten na deze lange periocle van
droogte. Reafiseert 1[ zich vlel eens hoe dat eigenlijk mo6e]_ijk i6? lrleet U wel,
dat Genc ent eplaítsoe n cncli enst overuren heeft 5ónaatti o', àit i" bereik-n? fïij
nogen hiervoor zeker l,Jcl onze dank lan de ambtenc.ren vai: deze clienst batgi6en
vool het veJ-e rverhr. Cat zij hebL:en gedaan teneinrr.e onze veld.en in een zo goed
nogeli-jke è:nCitie te kri-jgen. Dat tr.it niet helernaal is 6elulrt is niet aan hen
te vrijten. En ook nj-et. ,:l'en One llicgr clie menig avond.je heeft opgeofferd om de
sproe i-insl aI]at ie te beclienen en zoCoenrle vrat extr.c water op onze ve]Cen te 1a-
ten vlocicn.
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Nu 
're 

het toch over Oue Nico hebben; is het U opgevallen, dat allee op en om. onzc a.l'Jromodatic .er r:reer piehfi jn -uitziet. De afrastering.on het eerste veld isvlecr Serepareerd. De bal-lenvangers langb cle slootkant staan er Éeér en ook cliebij- het- tweede kleeclgeboun' is_ veer volie.lig hersteld.. Iifeeclkaners trïeede 6ebou1en het huisje bij de toeganig -hebben eèn fris tintje. gekregen. ritlellaa)- heI vrerkvan rlic ene l:ran.' Dank, I'lico.
Er zijn 'nog veel meer Eensen j.ri' het ' gesrbt en seiàocn.bczig gcweest on-al-Ies voorde str.rt, van t',e kompetitie in oïde tà hebben. De faillirociaicl heeft cr.c binnenkeut
.van het klubgebouvr een 6rote opluapbeurt gegeven, r1e sH(o, JUI(O, Barkonaissieen velc anceren hebben hun steerlt j.c bijgcàra6en aan een gcedè voorbereiiting.À1fen onze rl.ank voor het vele wcrlc.

,.'

'rÍij }iunnen vree:: beginnen. llct vroord is nu ann onze l-eclen om a}les. in di-e staatte houilcn rvaarin het door crie g'roep necle'rerkers Ís afgeleverd. tïij, vragen daar-' bij Uw o.ller meCeÍierking.. i

vakaturebank 
G'B'van cen 

ll;"nt .

-. Q4pe; l5.lub5eb ouwhomnissie vraagt drÍngend om assistentie achter de bar op cle- zond.llSilir'rrlagen. De situatie is nu zo, clat er bi jvoorbeeLcl a. s. zonclagroiàdagniet eeris een bceettin3 is, zocct ,r"ór "un beroàp op dezelfrle meder,reikers(Ëters)noest rvor-clen gcdaan. Danes, het is echt r-euk rverÈ en u brengt.urv zcndagmidda8
op cen leukc nanier dóor. I4erclt u nu direct aan bij dhr. s.sanclirort, ier.675885Nadruld:e1ij1'. rvi1Iàn rvij stcl-Ien, clat het àcht nict rlc bccloel_ina is, rlat u eLke
zonde,iJ rlícnst behoeft te doen.,Bij'voorb:iat orru .,"rL. 

,,_,-,^KIUKO. .' .:..

Àfgelopen àond.ag is cr zoncler enige ruchtbaarheid aan te 6even de snoepafcelinggeopencl. Dezc wcrd gerund cloor enliele junioren, die het uitstekencl clcdèn, gaarl
door- cren verlichting van de lrerrcz;:.amhetr.en achtàr crc bar tij:,,ènè de,r,redstrijcl
van het ''le vrorc ):ercikt, die bcsfíst 6oed geholpen hecft. /,1s er oncler onzc.juniorcn nog onkc]-e jongens vr.naf ,lJ jrtrr zÍjn die zich hiervoor beschi:l<baar-uilIon. st ellen .kirnnen ze rl.hr. Sandifort bel-Iàn onder nr. 6?.5Bl.B5 on zich ,.
hicrvoor o:) tc geven.

SNOEPÀFDELI};G .

ÏlÏaÏllrrlÍtïirF]lI'Ït11ItItllÍl
.llIE STriiT En J.CHTEI DE n.'iP

FEFEFFtrFFT'ETFI'FF

lat erclagmorgen:
Zat cr J,agmiddag:
Zonclagnorgen :
Zonclagrííd.dag :

DE .àI§EÍENE iEDÉlltVERG_'rD ERING.

FFFFFTITFFFEEFT'I'FFFFFFETFFIFFT'FI'I'FFFT'F

lltim l4ichel-s-Í,.n v. Eer6enheneGouvJen
Sinon-Ion Ce i(ok-;.ànn eke -Erans
Tinus-Paul-a-Mar j a-Dcsir 6
Dhr. en l.Icvr. v. d. St e cn-tr'rank straathof

Binnenkort r '-1'e juistc datur,n is op dir momcnt no6 nict bckencl, ryor4t er !7ecr eenalgemene lcd.anvcrgatr cr ing 6ehoucen. De Laatst"'jr"un is het ó;Ëru:.t.ii;r. 
- 
à"t 

- --

de .iv ontzcttend zrvak wciidt bezocht. Dii is een onbegrijpelijke zaalcl! op zorn.
ÀV lvorC-en er besluiten genonen die voor Ce gehelo .r"iurri6ing- rran belang ii$nen niet zeLrlen een ornneÈou" binnen de bereni6ing tevree8 ir.igln. ore erlcer-evoolbccrden van de af65elcpen jaren te. noeruen.:. nÀurv van-cre- tríbune, uitbreicling
hhrbgebour,:r, te}rvijr hier toch ecn c-enzienrijke 1enin6 voo, noest worden gesrotenverho5inp; contributies enz. Dc komende /rv ii *erlerom-er6 beian6rijk. Ha,,! y,6.'i(loij heeft als vcorzitter afscheid 6enomeil'en vij zuIlËr, ou vrórdàr, geconfron-'teérdr incfien cr tënmiE.tc ienahd bereicr uordt 6eionden, uet uor, ,:-uiur" uoà"-zitter en een 5cc',eertelijk nicurv bestuur, rrus eón nieuw bereid. ïJij kunnen ons

r niet voorst-er]en, c.at er binnen onze veràniging a.I1cen manr mensen ronilopen
zoncl,er liritielÈ. iïij vreten ue1 beter.
i'tè't.: lirit iek betloel-Àn wij . nict o? .lc l_aatste p].e.rts de oi)bouwende lrritÍek. Doorhet bezoeh aen cle l,v geift u hel bestuur de zekerheicl a-e.t al-Ie Ièden zonietachtcl het te voeren beler-cl sti.an, croch zeller bà1an6steI}j-ng hebrrui, 

"n-uo"àiazrjn kritisch nce te denlcen. uet is gervoon er! beraigrijr*I"i àà-r;r"d;i;-
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dat U Ce t'.V be zoellt .
:ian de IV l(an U niet
imuers ilè
vrÍst ui t e

vereniginG d,rt bent U.
clrulÍ,ren.

Itaadp l,sgg cla:rom dc kornen<.le rveken
ontgaàn. tïi j en het bestuur reken

u.r L zaJn wr_J a.Llemra1

Ce LENSrevue en Ce datun
en op een grote opkoust
zoaLs POL het zo treffend

- Lcsfie Hazerzet ove, LEI{s__in tLC. van 3.1-8--1976, LEI{S hceft in het afgel0penseizoen sleölit: 6evoetbald. Iiet is u"n-rri.jronaor rïis.elverr-ige p1oe6. Moet hij
- H'v' B' voof zitter Nico tren Doer-cler vind.t dat cre i(NVB moet doen vrat de clubslvillen. Doen ze dàt àan niet ! ! Ilru{-'r' ..'erl !
- Jos Iíuypers en Elise §choep',6even elkaar op-1! september a.s. heà'ja-woord.Ze gaari tiou*ren dus. ,et, r,*ràrï;t-roi-pi""tà vinrlen on 11.Jo uur in het oudestadhuis te Dofft. Reccptie van- l?,3A_i9.'óó-rr" in Hotel- a"s f nit.s, r,arrg.eVo_orhout )4-J5, Dcn Haa6.
- ilic hccft afgelopcn zond'afi .,en groe, training,spah necgenomen? iïi1 .e cerlijlcevindr.er het teru6bozor6;cn bij Theo'prins.
- uevon(ten in ons klul,E:!g,.1". 

-""n groen n:.pje me-t kleur:nfoto,s. Up het map jcdc cpr'l utc Foto okèI, v;illintfean-rjó_rj;ö;';"" Haa6. r.:fhalen bij iï.v.cl.,iJ_k,I.leppe1r'rcg '11!6.
- Dc EI{ro st'nephaöI start o! dinsdag 28 septcnl:er a.s. met ecn nieuvre orror-tlingscursus in het EHlo centrunr' pouioó". ;;àrancte 12, Dcn Haag. .:anta, lessen16' i e der e 

- 
dinsrln6avond uoti' àó-ioi-;à"iri."i""t"n totaar rB5,oo te vol<roenaan het eiddc van de cursus. rnlichtingen bij de secretaresse Zr. E. vanclerschurentel. .32.36'61 b,.s,6. 39185A "f aiaàó;':-" 

!+J :Le oevrL-u'r1 cöue

-' Zojuist bcreikte ons het le-r-ight ctit vori6e weck conderd.ag carel v.rl.L,aan inhet. huwcLijk is getreden net Helenc iLvr.à"pl ,iij yrens€n careL en Hereneve eI ge luli cn voorspo e ,J .
- Dat- ooh dc ourljc's hut.l:s_!9:t-cloen blijki uit dc uitsfa8 van cle ai6e3.ópen .

zond.8 gespeelcle rvelstrijcl LIrNs 6 _ ,,,tassoioar l. tENs , ;;;;; [Jnictdelde
:;:;:ï:'van J6 jaar, wist.een zrira&r rroro"tt", 1-ö over*innin;,rÏ; het vuur te

De Redaktíe.
v.tN -JLLES 'í/ÀT.

PHPITPHPHPHPHPIT!
IN DE ZIEIiEI{tsOEG PHPHPii?IiPHP}IPHFHI)IIPd PHPHPIiPEPÈP]IPHPHPIIP]IPHPIIPHP

P}IPH},HPHFIIPHPiI

- Zo-ek. Franh Lcliahcna, niet in Leyenburg: ,aen zaL hea er niet v;irn,-len. lieer6eze11i6 thuio trof ik hcm samen met ,I;n ,,onau" en fater met ,i3.., 
""froorrruin op5e'uehtc stcnning aan. iret ur.." ur*".r-un ie r-Íuonarle heerlijh en-.rïë voëÍd.èn .

cen .eaninecril gcsrpp. Franks knie moet stevig in..gips s"p"r.t "a,ururen en sterlrr:rorden, een rc*vreit je voor p 
'relcen. 

Gclurrkig hoeft -fiar,Ë lijn 3ciràor niet teverzuimen.
- l'Íevrouw Dien Janssen-van lIarmclen liet zich in tr..e Ru<loff steinerlilinieh ont_doen van cen vrncht lastige galstenen. Die 1ig-i;en_nu in het ,ractitrautie tunachtcn cin t '2.t, 'na:rr c1e Loàscuinse kacre te r,íoralen mecreverhuiscr.- Ecn b'ar slechte tijc voor cle vissen in rlc ongevi,n' van (le Gene.uiden.traat !-Zckerc hcer Zoet r-ocrt op hun vrijheid. I{ar.r zo bar sfecht is het ook wecr nietluant hun vriendelijke van6heer guót-t ,o'cle vrijhciil uruer torug. .- Iíonencl'e week is Roi: rroeinagef aan L1e rr""rt. -Ë."".i ;;;; ;;i:;"oste nemen.

P.J.

++t.Dat is te 6clc, clat kan niet 1an6er meer. I{egriijpen. Hct bestuur zou bijvoorbeeíd Uax Cro:-sin dc arm noeten nernen om raCikaal.cle bij LENSroeien. I{a iles ve.n cler Lans, lïou<ly Lou,r.ions 
",9""ry li" Rheenen 6eblessecrd. OnLe.su?erwrljve?cnslottc sla.aiïde hi j erin dc i;elmeuscl-c .pi"ft 
"ospeelhlaa.r te l=ijgen. Höt rïrs no6 we1 rriet.tre:_

t bestuur Éoet.maar eens in-
et, of een anCere erkende magiër
hc irs encle keeperspest uit te
Dick verr der i'1s11 raakte ook

r llenli Tap hail'ha.ndenvoL weric.
n Dick van àer'lvlarh Ein of meer .

emaal af, ni.ar'met een speciaal



6oort pinlc-ccrEet mocht Dicli tensLottc toch onCer cle lat staon.
+++ Natuurlijk hool:tcn lve arremaaf in het cliepste van ons binnenste op een gran-
dioec ]:ompe titiest art van LENS 1. Onze nieutre trainer l.larti-n van Vianen misÀchÍen
ook.i{oerïel h:-j vcr}iloerdo onre.n6s in eeÀ van rle vo etbal,hrant en: r.í11s het een
beet j e tc6e nzit r misschicn clcgraclercn rïe dan vrel. . .Í Toch r,ras zoncla6 cle start
van LEIIS 1 ve eI'bcl-ovencl. itl na àrie riti.nuten r:ras het 1-0. I.Íet een grancliose start
bedoclen vrij supporters natuurLijk een h61e vrecr,strijcl en niet het eerste kwar-
ticr of7o.
+++ llaar Soedt LENS 1 berloor. En toch rva.s'het een leuke rvoclstrijrl. LENS speel-c1e
aanvallend cn schiep zich l'eIe kansei:. Ilcpenlijkis de trainer en zijn jongens
nict al- tè zeeri 6eschrol;hen van het uite:-neetijic Íril6ere resurtaat. rrjant ook in
de vol6ende wedstrijclcn zicn rze LEI{S 5raeg arnvallencl spel-en. IÍet licmt l:rei. It"us
+++ Dc l,EliS-danes hebben het leIi jk laten zitten. Ze hetkl.en al-Ieuaa1 cón r.rooiq
slagcs. De 66n llad haar bl-auvnvitte bloesjè nog in ,.1e r,,,as zitten; rie ancer clacht
rlat.zc t1e eni[le zou.zÍjn en rïecr een antler neende c-:lt het geen zin zou hcbben
ontlirt T,EI,IS 1 toch maar in reserveshirts zou spel-en. ï,,Ietskoeh, vol-!en<1,c keer
all-cnaa1 ií blaulnrit.
+++ Rooc.enburG - onze te8enstandcr vi-..n zoncla6 - hecft een slechtc oefenperiode
achter tlc rug. rn een lLeirl.se voctba.rknint vcrzuchttc Ro oclenburl-aonvo cr dcx
Àarl de Grcot c'-r.n .cok: 'tIïe zijn er nog helen.laf niet. Van de opboulr van het
elftaI, z.oa,Is l:r9 dic Lrool ogen helrben, is no': niets terechtgekonnn. I4r.ar wat
l'ri] je. i:íe zijn nog m.tar net bczil; cn r:re hebben aI zoveel pàch 6ehad, clat vre.
moeite hebben cen clfta] bi j clliaer te lrri jgcn.I Lelclier .Je runcl.erd.ogrr uithangen,
denkt POL aan. pcn genaarschuvrcl IEI'{S telt vàor, tvree.
'+++ oncr.ertussen is coll i1e eerste (en. hopeLijlc niet de laatste) tegensta.nder'
ven l,.Dlïs Í il. d: i: elrercom?c titÍ e bèhend-. ttei'is GDS, de' vierde ttlseer. van. cle
Erasmusrvcg. zondaíl 1c oktober gaat hot gebeuren. Een uitvreàstri;jrl ià dè buurt.
+++ l'Ie u het bestuur op stang rvilt jagen, d.an rcoet u zo stiekumpjes vreg vra5en
lïanneer clö ai6erucne Ie.iànver 5;idering 

- 

'làr,ii gchcud.cn. Om bekencle redenen denlct
nen i.r.n Sint Jut t emus .
+++ POï,LEI{S wor:lt cloor6aans vervolgcl
.I.I,I.I,IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJ
. +$++ . v:'.N HEr JUNro;tjjNFRCNt $$$$$.i.r,i.rrrJilJrrJJJJJJrJJrJJJJJJJJJJJ,rJJ,]JJTJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]J JJJJJïïIIÍ
PROG?iiI,Íí JUI\1ÏOIiEI'I. 

.

Ze19:e-1?_:sl tcnber 1!/6
14. OO ,uur LFNS l - WP 2 (zic ook ma.anrl.ag) V7

MÍ1anda 'lJ septcnbcr Iir 279

tcnber 1976

1 9 . O0 uur tEiT§ l',J - ,luicL S t eps J v2

v1
DurS. v. Tuylsp. park
tz
S chimuel-rveg
v2

v1
Leyvrc6/No or dweg
v3
ij"'i, :

11 ac

1l . 0O uur LENS 'l
14. a,0 uur DSO 2
15. 0C uu:. LEIïS.4
11,15 u:ur Oranje llfaurï 2
_11 .31) uur LENS 6

LENS 7.
11.10 :u:ul" LEIIS B
1J.4J uur àclerite.s 6
11 .3O u\tr LEI{S 10
'11. 0O uur LENS 1 1

r^.FSCHRIJVIIIGEN:

- t/erburch 1

- LENS 2
-RVC4
- LEIIS 5
- ilav3. +

. ,íjuicir 1O

- LENS 9'- rr{T 4
- ïr3s B

Schrifteïijk: voor vrijdagnvond f B. JO uur bij dhr. P.v.d.Steen, Elviral_and 1!,
clen l{arg

Teié tonisch vrijd;r6avonil tus§en tB.3O cn 1p.Jir uur
gevallen) voor
clhr. c.Duivesreyn tel. 67.61.8f (LEI,rs'
chr.,li.iieuver I tca;, 6?.zB.il (LENS
dhr . R. Don -_ t èl-. 25.98 . ?? ( r,ENS

(uitsluitend in riringencle

A-lilassers bij
D-I(làssere bij
C-klassers bij

1

4
ö
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In noodgevallen kunnen cle junioren nog
uur afbcffen hij dhr. P.v.d.Steen teI.
I$'i(EUNIiiGEI.I.

À. s. zat erc'la5 beatavond.. Voor B-irl
naar GDEN DIER. .fr. s. .maanda6; be.gi.-.--..---__,

zaterdagochtend tussen p. JO
30.30

oP
85.

en'10.00

\t

De junioren rnoeten bij sJ-echte weersàmst andighedèn steeds dc afkeuring6lijsten
readpLc6en. Tel-efonische infornaties hierover wörCen niet verstrekt.
NIE'I-OPKOI.IERS .
r'ïe6en6 niet-opliorf,en af6elopen rveehend krijScn cle volsehde sperers 2 e*tra re-
scrvebeurtàn: ? J. v.Iílcef -R.Leyn-M. Poot.
Dij herhalin6'vo1gt uitítuitin6"van declncminc :-',a.n .ie komp et5,t iele dstri jtlen.
rn dat 1;eva1 hlijft cle verpJ-ichtin; tot betalinS va.n- àe- kohtriÈirtiè' töt'het '

cinii. van hct Èeizoen (fO juni) gehanChaafd-.

OPSTELLING .

LENS 1R.v.Loon-J.Illtena-J.v.GiIs-R.v.tl.Lasn-p.vallcenbur6-R.Noordeloos-R.Hofman
ïJ. Frant z cn-G. IJlih-P. IIop . 0 . Xorst -J. Lausber;-
*samenkornst 14.oo uur kllrbgebouw Leidcr dhr. j.lpperroo zaterila6 a..s. beat-àvónci
rHtl§ 2 À. v. cl. i/:rl;-'.ï.Iicynen-lEh. v. Luxembur5-F. Beunan-H. du chatlnier-F.alc JonG-'
F..l(ortekaas -R. v. cl. Boo6aard-iÍ. ErkeL ens -II . IiopltenbrouÍJer -R. Ze t z; r

RES:[.v.d.]ieul-en (zic ook senioren B) - - ."
Sanenhomst 12..J0 uur. hlub6e'oonl L;:i,.1er clhr. À.31-ok

LENS I F.Vcrbr.rcnrj.s"/Th.alo,:iikle-E.r,Jubbcn:F..-1bfas-N.Frankeu-!.Gotdijn-
Th.lIó5eveen-R. Zct z( 2x) -M. v. Zweden-1,I. v..Bag6un-P.nahvis-R. Gcluk
I?ES:R,Lcyn (zie ook raaandagavoncl 13-9-19?6)Leirler <1hr. F.[lumrns
zatcr.'.:..1; Écat-auon.f ! !' -

LEN§ 4 P.schoftes-i-.Overgaruvr'-R.verstee6-R.l,lichels-J.v.c.Nieuvrenhuizen-R.Groen
Il.Lo-vcri1.-c-t.:.l.tcr Laare-J.Getuh-P.Le1ieveld-J.prins _
Lcj-ir.cr Ha.nÈ Zoun a. s. ' ztrt èr -lai; bès.t-avoncl, ne'ir' Aeen bief
tENs=J F. Verbar eddse ( 2x) -R. tsIohs-U. v. Re ek-R. \'Jees els-i,rl. fialentin-R. Bcn-B. D_uyndan
R. v.VÍersen-P. Houtrnan-G . !oo6aarc1-. ï?. v. ï/i jngac.rden-p. Touv,
Sanrbnkoàst12.1JirurLENS.t'crreinLöiclcrJoopI{ei.rJ.enan

+ElyS 6 n. Goeiihuis -D. Henkes -T.I(ing-O . Könenan-S .Iirauer.14. Leyn-l'1. Lucass en-H. Planlcen
A.Rövers-C. v. Rí jh-J . Schipperen-B.Jozee
i?ES: J. v'.1(leef Lbiàer cihr.'v.d.lïiIk.
d.e tra.inin6 bc6.int cok voor jul-l1c.

assers betckent dit veel clansen, veel 1o1,
r.t de tr:rining on 20.1) uur.

LD{S tj J.Elzerrnc.n-R.ïjin.lsjoe-R..19 J(inG-J. Oclenkirchen-Il.. Eykelho f-R. Groen-
E. Rcns-P. de lruin-R. v, d. Hoek-il. t1e Suer-M.1.!eerrlan-R. v : rJa66un
Leicler clhr. ?. v, d. Steen

],E]'IS 9 R.Iergenhenpíicuwen:E. D j o j oo et omo -J .Irg!'meu1cn.M. cle, iíint er -W. Oolpa-
E.Valentin-L.v.Rijn-P.de Groot-G.c'l.c i(ok:C,Oclenlrirchen-i'1..Schobl:e-J.lJoorduin-.
Samenhomst 12.4) uur lilub6ebour.r LeiCer cihr. G.lllolcs
LENS 1O- 9. Dicr:reI-R.lia6scrnan-Ch..BeIGrÀ3ng-F. Dul}qrt-D. Fra.pkón-l'I. KorVing-R.
I(orvin5-3. Ve st _eí-=M.. 

irli pal-1t. C e Ifuoon-H.Zaloni-R.Gimber6......"
L ci.1er clhr. E.Lanclman
v:'ij<1e6 '17 septenbet begint. Ce. trainin6 oÍl .,1!J.OO uu.r..1 , .--" -, t.,- 1...... -' .rrii-.:, ...=
nEiYS 11 II. Duine st eyn-i.I. v. Houdt'--A.I(olcs-l.I: R.iemen:R.Kresner-E. !or6.t -M. TiIléma-. ,

i?. v. 11. Zi j.1en-l.í. ion-R. iïuisman -?.ll-ielce ndaal
RES : I,Í. Foot Leitlcr dhr. r,.v.Velzcn
De trai-ninr; vcor ovcrige à-lrlurroru start op vrijdag '1f september

-?-



PROGRiJ}i.I PU?ILLEN EN ïIELPEN.

PUPILLEN-
Ze-t ercla 11 septenber 1!/6
12.10 u:ur Vre<t-enburch 1

12.)O utr LEIIS 2
'12: O0 uur Tetl.o 1

12. ,O uur LEI{S 4 -'

11. JC uur LENS 5
zÍe rvo ens r'.r.6rli rt claGklub.

'IïELPEN
ZITFEa6 rr teuber 19?6

11.JO uur Dclfia 1

11.JO uur LENS 2
1'1 .JO uur LENS MINI
zie vroensd.a6middagklub

,íitr'SCIIRIJVINGE'N.

- TEN.S 1

- Quick Steps 1

- LEI{S l'
- Zvart Dlauvr 1

-GDÀ3

- LENS.1
-SVH1
- DHL MI}II

v. Vre tlenburchuleg

Mozartlaan, De1-f t
\l 2
v1

v2
v. Vr e d.enbur chrvqg/S chaapluei3
v1
v7

Schrif t cl-i.ilc: voor vri avond íB.lO uur bij dhr. ?.v.rl.§teen, Elviraland
' Den Haag

Telefonisch : vri j daíldVoncl tussen 18.OO en 18.r0 uui (uiËsluitenC ià dring

In nood5evalle
'10.00 en 10. J0

OPSTELIIIIGEN.

LEilfs p1 14. v. cl. L,aus-l,I. fortnan-R. v. d. Ho ek-E.Ïïarutenhoven-E. Perr eyn-Íi.I(uiper-E. Roos

El6ffiïti, g-B . He cm6kerlc-P.Irronk-B.:o elhourrer-I]. Elshout
Sa.ncnhoàst-11.JO uur LENS Leidcr Ton rc-Gravendiik ! '

LEIss p2 l.l.Se.arloos-l.I.v.Ve1zen-J.v.I(e9ter-E.v.Zij1-M.v.d.3oo6aarc'l-C.Íioef4agcl-
ll,VËfr6om-1'1. v.Iíc1zen-J. iVass erman-I'Í. Lànt ze-l'í. peurens-E. rimmerlaan

LEIIS p, I .I(af fa-3. Driessbn-H. v. Re eurvi jk-À. Franhen-P. v.l'Íar en-J. ÍIolf f -l'1. v. d.
fràtten--J.',r. i,iassern-R. So ebarta-E. Keus-J. v. d. spi eGel--P. iïind-
Sc.ncnkor:st 11.C0 uur LENS l,cidcr John hltenà "

LB|NS p4 p.straub-E.s.Santen-E.llaze1e6er-R.c19 Xeer-I'Í. cr.9 l{aas-E. CQret-R.Mat t eis
EEEU erg-n. v. d. B.o6aardt -L. v. S chè]t in6a-T . v. c1. iïerÍe -

Sanenlipmst 'i2.OO uur LENS Leider Theo Prins
Zie'sroenscla6mi(teagklub i
LENS p5 ii..I.v.Veei-r-E.Jager-Àrv.Dlittersrïiik-E.Hàffner-IÍ.Diirck6en-R;Uèltker;.
ilïïe euweh-R. Roos-E. tr.e Vos-P. À1s em6e est -F.K1èiin
SamcnkoÍcst 11.O0 uur LENS Leider Guub Schneider
zic vroenéda6nidda6klub.

LENS lIJi I'1.2:a1ber8;l'Í.Koeteuaij..t.rjin lsjoe-R.v'cl'IIeijclen-R'Iialr-F'v'Ke6tèr- -

ffifËiilEn-tt.ltoll-èman-S. Schilperoort -R.l,ent z-F. C1au6-R. TímrÍef s '

§amenhonEt 1O.JO uur LEItrS Leicleb PauI Hop

LENS,!ï2 J.l(uypeis-F.de tsrÍyn-P.Aert's-l,i.Sluis-it.norst-D.v.Nieuwenhoven-. .: .

E. Rarlenkare-D.Meyer-J. v. Daílegooien-À.Eranken-G. Smultlers-J. Klip
RES:M.v.Hel-cien SaneiEkonst. 11.00 uur ],ENS 

. 
LeiCer Oscar Borst

IEiÍS IÍINI T.Diemel-^. v.Wijngaarde-M. Endl-ich-F. Laarakker-E.Endl-ich-M. v. d.Maarel
p jif, pffi"."*èr-lt. si*oo"-n. Èfats-n.neuEénbrink-D. Versihelden-R. v. Velzen - -...
Samenkomst 11.0o uuï LENS Leider Kees Schenkels
zie woensd.agmirlda5klub

UITSLjTGEN 4 éeptember 
,19?6en 

5 septernber 1976.

JUIIïOREN zonc.ae 5-9-?6
cr.tYillcm Iï Vac 2 - LENS f 9-1

gev;ilnfËt. 29,29.5? bii tlhr. P.Perrevn
n kunnen cle pupillen èn lvelpen nog o$ zaterdagochiend tus6en
uurl afbellen. te]- . 66.11.14 klubSeboutt

15;

ende
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JUI'IICREN

Zat erd.a5 4-9-?6
Deh il:orn 1

LEI\IS 2
Velo 5
LENS 

'IENS 6

- T,ENS .1 1-2
- DSVP 2 3-O
- rEl,rs 4 0-?
- svtl5-1 0-3
- Scheveningen J tr4-3

LENS ?
.iiDO '12

LEi,rs 9
CrornvJ-iet p
LENS 11

1ïELPEN

I4onster 1

HBS 2
Juventas mini
HMSH mini

-vcs7
- J,ENS

- HI.ISH

- LENS
:RVC1

- LENS

- LEI'TS

- LENS
- LENS

1

?
mini
mini

B

6
10
1

2-9
1-1
1-4
2-4
o-c

PUPITLn\

LEI'IS 1 '

Den Hoorn. 1

LENS ,f
UronvJ.r-et J
Spoorwijk ,

-VUC1
- LEIïS 2
;DVJ1
- LENS 4
- LEI'ts 5

4-1
+-u
o-2
6-j

1-O
u-t)
n-2

TRAININGEN JUNIORM{.

vorgende week beginnen ook de trainingen voor cle niet geserecteerde 'B.. enrc-
kLassers. 'In tcgenstelling tot hetgeen in de vorige LENSrevue stond, iraint-. de B-hl-assc Ton: van Ve1zen en dhr. J.Riemen de C-klasse.
lifgelcpen zaterclag; is 6ebleken dat juuie nog vrel vrat cond.itie noclig hcbben.-
Dezc trainers 6aen jul-Iie hierbij helpen' en proberen julríe ook nog wàt verder
te helpen'in de voetbo.l-sport. tïi_j verrirachten vecl jongens; niet alleen in de
lïarme en d.ro5e uanndent maar ook als het vreer r,-'rat sl-echter wordt; Neen alti jd
gynschoenen en cen trc.iningspak, naa6t je gewone vo etbaluitrust in6, mee.
De B-klasèers, LENS 5-6-en 7, gaan tríinen op c1e maancla6avond vs.n-AO.15 tot
21 .JO uan. De eerste trainin6 is op 1J sèptember a.s. De C-klassers, LENS 9,
10 Én 11, 6aan trainen op t1e vrijclagavoncl van 13.00 tot 19.00 uur. De eerste
firaÍning is op vrijda8 1/ september. .lr,ls je een hwartier voor dc aanvang kotrrt
kurrnen cle trainers altiid.op tijd beginnen. 

Juko
Tït;:IIlIlIGEli ?UPILLEN EIfI IIÍELPEI{.

Dezè week is dc ruo ens tlagmi ddaglclub van start gegaan. No5 lang niet a1le'pupillen
welpen, níni well:en en nieuwe Icrl.en tussen cle 6 en 12 jaar vraren aanwezi5.
Iede::e vro cnsdaGrxi(1c',ag kunnen jullie op LENS terecht van 1j,45 tot 16.e0 uur.
John rl]-tena, speler vs.n LENS 

^1 
, en Stanl-ey Drard., speler van FeyenoorcL-C

(vroegcr LENS X1) vcrzorger op deze mirlclag juJ.lie trafining. Zij zijn,heel wat
van p1a.n met juI3-ie. IIct is echter vrcl nooclzakelijk dat jullie iedere vreek
koncn. rlet sporttenue is natuurlijh op clezc midi'.ag vrij. Het is echter net als
o1: c1e zaterclag, verl:oden om in spcïttenue naar het velcl te komen. Àl-s het vreer
sLochter worcr,t kunncn julIic in het hlubgebouw terecht, wacr enkele noedere,
Jchn en Stanley assj.steren met de spel3-etjes. Oolc na cle trainingen kunnen
ju1lie en natuurlijk ook de ouders in het klubgebourv terecht. Dezc is tijdens
clc hele woenSdagnnid.rr,a[i'k]-ub gecpead.

Ju]ro

LENS P1 - VUC P1.

Na enkele o e fenvredstri j den en 2 toernooien, .rnet recleU- jk goetl resultaat te
hebben afgesloten, begon ook voor pupillen '1 de competitie. Het moest de eer6te
wedstrijrl aantreden tegen het sterk geachte VUC. Het begin van Ce weclstrijd
vras voor beiile clubs het bekende aftasten van de tegenstander, doch LENS neu
spoedig het initiatief in handen. On6eveer halvervrege cle eerste helft kreeg,
door goecl storend vrerk van Eddie Roos, 3as Boelhouvrer een niet te missen kans,
hctgeen 1-O betekcnde. LE{§ ging hierna cr.oor en rvlst vlak voor rust de stand
tot 2-O te verho§en. Uit een vrije schoo, genomcn door Serry Heenskerk, kvram
dc bal bij .1o vrijstaande Patrick Pronk, die cle keeper beheerst passeerrle. De
tvreede hcl-ft nam tEI{s direct weer het heft in handen en stond dit niet meer af.
Erlclie Roos vrist aI snef ,-O te scoren, maar even ]g'abbelde VUC teru6. Een direc
te vrije trnp rvcrd onhou.Jbrar ingcknald. f-1. IENS was in het geheeL nict
aangesle.[ren, het l:ete]cend.e echter een stimulans vrant het was vreer Eddie Roo6
die scoorcle 4-1. trta die 4.-'1 stan.f werd er bij vlagen erg goecl gevoetbal-dr maar

-9-



dc afstanclschoten van Patrick ?r
ook een schot van Ructy Houlveling
echter befandde de bi,.I op de lat
tonen als teilËn'VIÍC uI.l-en er z

cnk leqelde jïiet he
van1+7 4b ?màt cr had

. 1r1Ëi-:-íezÉ i ónaens
e.k"4i!t#b+#teiriere

,:f,_Íi:. a1- ' :;9;+- §
.'-8.-i-'Í r. Ion-.tt ' ' r -tvt !: .1-fl. _' ,*.:

#È.'- ' r.?
co'ItÈ'et itie rve cr "be.q

t 6elenste resultaat .op,
een beter 1ot verdtdrid, .nu

cle zcl- f cl e inzet', en vrerklust
tegenstand.ers ook goede

rs-Gravendijk

tV
re.sultaten uorclen bchaald,

I4l{s !l j 'cHol4v],IET C5:-
Ook voor 'l,ENS 10 id zàterda§ de
( wisselspcler incluis) gingen ef stevig'tegen ea.n.

onnen. .l'11e 12 jonEe
En het was met rusÍ aL

ns
.een

f'I-inke J-O .-vciox sprong voor LENS - I,Iisschien 'namen wc het na rus_t aI te gemakkeli jk
op of nisschien ging CromvLiet er erg fcl, ín, maa.ï in ieder' 6e,ve1 werd het via
rvÍLt rormeligc situaties 1-2i De spanning kyam tot een ólimax toen.bij Lo.ats!-
Benoemdé sta.nC ccn vart de Cr omvliet srielers- een ka.nonskc gelharde bhl- op de Iat
van het LENS c1oel deed exploderen. He't was clan oolc een hele opluchting toeri

- cnige xrj,nuten tater 4-2 lverd gcGcoorcl. De stan<l bleef clczel-fde tot.het eindsig-
naal door tle raan in zvrart. ( eigcnlijk vas het ecn lid van Cromvli4t en hij vras
gevoon in burgor en hcLenaal niet in zvrart), ge6i"even had. Iecl.ereen van CJ
heeft cr hard. voor gevrerkt en ik vlil vc'rcler Seen nírnen noenen, 'op ecn uitzonde-

. _.T_iqg..-na.._ ilen Vester. Hij nan, n.1. aàIe 4. de. clcelpunten voor 'zi.j n "r eiceni-ng.
.Jpn6ens, fijn gerverkt en doorgaàn zo; We zitten aan hct beii,n vàn, het seizoen

. en er zullen nog vrel- rvat verand.crin8én in {e opstelh-ng plaa8sviriden;. 'Ik vind
dit net alg jul1ie nict plezier.rg, .rnaar lveet clat. het onvermijc'.eli jk. is. Daaronn
hoop ik dat er snel sen vast e1ftal zal konen_ en .dat jullie aiin elkaar
gewenrl zy1lcn. xaliën en zodoencle een hecht el-ftal 6a-..n vormcn, drt dit sriizoen
ni.sschieh hoge ogcn gaat gooien. Succc6.

E-.L
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DE LENSREVUE
weelibl-ad. van de vo et bal-ver eni Éine LeniE en Snel

EEEBB
88888

A88RB

EEE§E

0c00000c0,Jo0r)
OI'F]CIEE],

00000000000c0
0000c00c000co00000000000c00000000c00000000000000000c000

Mutaties Ledenlij st r

Nieurve tcd.en:

- 126
-.126
- 126
- 126

669104
670648
675584
6?1?95

. L. Valkenburg
r.K1eÍn
.1,1. G. v. d . tinde
.À.R.M,de Vloege

In ilallotage:

lll Co evcr d.e n straat JBl , Den Haa6 2OJ1
P de Racle 64, Den LIaaE, ZO)j
S Drapeni ersgaarde J0, Den Haag 2OJ4
E Drapeni ers gaar cie 42, Den I{aag 2OJ4

)u
6E
Br
9R

teI.
tel-.

tel-.

M.tr'.G.Verhaar.
R.Th.tIerloop
E.F. tle Zvrart
J. Dunant
I{. L. v. d.I(1ei j
G. À. v. d. Togt

-:sl:s:ry: i 
=icllq

22-11-197O
zB- 4-196?
14- 9-19?1
26- ?-19?1
25- 1-1968
28- 9-1948

LïI'

iï
I'r;i
I'I, 

'

Hengelolaan 1'110, Den Haag' te1. 6Z|84Z
1i enhovens elaa.n 4i, Den lIaag
Hen6eloJ-aan 1114, DeÍL H.aag tel. 6?2695
Eengeloloan 1116, Den Haag tet. 29O1OB.
Loenensestraat 187, Den l{aag tel; 650480
Me1is Stolielaan 14P8, Den Eaag

aIle ccntrj.butie t/n JO juni 19??.ts betaald.
3O-9-t?6 .

3o-9-t?6.
10-9-'?6
10-9-t ?6 ' Penningue est er..

- o15?
0446

- 0469
1104

R.J,Fortrnan vrordt HenCersonstraat 8., Rijsuri jk 2105
II.H.nirnmef zuraan vrordt v.ilaerlestraat 2CO, Den }iaag 20J1
C.lr.Schenkèls vlordt v.d.VelCestraat )J, Den Hnag 20Ol
l'I.D. de lïÍnter rtordt IIcr 6veen 41 , Den Haa5 ZO3i, te!. 6?8465

'íi 
/'TNBETÀLEïlS .

In §uli hebben al onz
contributie over het
cens persoonlijli aan6
nodige 'heeft _gedaan o
J-eclen zijn, die hun c

.den wij toch rvel- een
terqber a. s. de tijd. hri
ta?.L i976/?? 'te betal-
zij niet ueer opgest e

.Ilorst . '

.de Groot

. §uiiccr

. Ce llruin

e leden ecn overzicht 6ekre6en van C.e nog te betelén
seizoen 19?6/19??. Half augustus zijn diè wanbetalèrs nog
cschreven, zodat vrij nu vrel kunnen zeg6en dat LENS het
m cl.e achterstand binnen te krijgen. Dat er nu nog,enkele
ontributie over 19?5/?5 niet voll,eclig hebben betaald vin-
droevige zaak. Ond.erstaanrle 1ec1en kri5gen nog tot 2? sep-
n _achterstand plus de contributie over het eerotc kwar-
en, Sls vrij op die detum nog niet6'hebben ontvangen worden

J.L

^.HH.G
n.G

Id voord
1OB, ==
115,'==
102 r ==
134 t==

al,
t/ it
t/m
t/n
t/a

IrÍrïrÏtllï!ITIlIlETaÍt

sF$#$ rlrE s
FFtrfFT'FFFI'T'F

ITFFTFTFFFI'I'I'J'I'I'FFFEF
TÀ,!T ER ;.CHTEE ^DE B/.i] FFFFFFFT'FFTTTITFFFFFFEEEEET'I'I'FF
T'FFFFFFI'FI'T'FI'T'FTFTTFFFF

Zàterdagnorgen: ïïin }Iichels - /.n

Zonclagr:orgen : Tinus - Hr.en líevr.v.11.lïoek
Zoncla6rniddag : Mevr.Jannaat - I,levr.v.d..Steen - L,inda - Paul Hop -'rïim -..Àn
Vri j rla.gavond a.s. Barbespreking. Ilomt U ook?

BEÀT-I.VOND.

Àfgelopen zaterdagavond was er weer heel vlat te tel-even in dè IEITIS kantine. De
vroeg:koners vroesen zich misschien af ulaar zij terecht 6ekornen waren, g.ezien
de aanlezighpid van klein grut (wat eiegenlijli onze schuld was ondat we ver-
keerde infornatie hebben Coorgegeven). Ovcr het a ntal mensen rlat gevreest is
hebben $re echter niet te kl-agen. Er r,raren meer dan honderd nen6en, die met zrn
allen, ondanks enkel-e personen die zich niet rvisten aan te pasgen, toch we1 een
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aarCiGe sfeer gekÍreekt hebh
-a.an)-.' r,ro::den.-ve::zo ohU. dè .voI
(dus niet wecr proberen doc
heer_.bctcr, vle geven :le moe

en. Die personen ( wic
6oí,io-.keer ..ilàg i e...bIi
r de rvc-deur te lopen
d nipt_ op, T_qt.de vol

d.e schoen past, trekke hem
jv.en.of' zich beter te 6edragen.
e.d.) Maar goed, een volgencle

gen,-1e keer.

Pupil-l-en; .0- en B:.k1assgls qpge.lct !

In ohtober wordt er voor juIl-ie cen filn gcdraaid. Ir?elke veten vJe nog niët' en
vr,a.nneer Cie gedr:aid vrordt is ooh no6 niet bckend. r],Íaqr hpu :de m,::nd okLober
dus vri j en f ct op nc.cl.ere'bórichten.

NoG I'IDER lU,l(i,. NïElir.rs.

Voor.ilc èeniolen zfl- or o? 2 oktober een bin6o-dangant 6cor5aniseexd yrorden.
Dat houtlt in da.t er clrie bin6.c-Íonrles afger,,rissell zullen wordqn uret 1va! goede
dansmuziek Dus notcer deze avohd in uu agend.. IUJi;,,.

PHPH
EZI
FIIPH

PHPHPH
IND EKENIOEG PHPIIP]tPIIPI{PHPI{PHPIïPIIPHPHP}IPI{PHPITPHPlIP]IPHPHPiIPHP

iIPH

Hij is nog rvcL in cle zieken'boeg, ons al1er Rob lïoàfnagel, naar ei6enlijic niet
roeer. Hij mc.6. zel-f6 elfke dr.g een poosje rïerken, moct eèhter terde6e rust nemen
en zal- clan verder de aftocht van .-Le ziekte beleveri', rip enige afstànd gevol6d
door zijn zus Silvia, bij r.ric ook het er5stc voorÈij is.

P. J.
INIEI?VIE1ï I'íET DE KiJ(i.
Deze weck had de redalitie voor lU een rrintetvLevlrr met C,o KnKa.
Vrrrg: De n....xx Kaka rvat betekent th.t eigenlijk? '

Keka ! De nnem Kaka i's aen afkorting v:rn iiont:htkonr:nis si e . r .

Vraag:'Hoeveel lcden telt r'-e l(ak:?
Kaka: De keJra bestap.t uit 6 l-eden: Siuon S-rnclifort, Rini v.Nor:rt, lon de Kök
I(.ees Sihenkels, I.lartin R"rrre" en I,Í:r ja. v.To1.
Vraagi ilet hcstuul heeft tijrléns .le l-?:atstc' algenene 

. 
ver$acering verklaard dat

cr Eccr al-nd,echt zal worden 8cschónhen aan tle rÍriet e elektÍ e -el- ftalIen. Er is
. §c1d vocr bcschikbs.er gestela.en clc ''Selco 

. 
heef t verklaarcl rle aanvoerders van

Cc eIftnllen hiervan op d.e hÍragte te steIlen. Verder wgiclt alles, 'ook van de
k-:nt v:n het besàuur, overgelaten :i...h de dlftallen zelf. Zon4er pessimistisch
tc zijn, ziet ..1e rerr.aktie er clan rveinj-g van térécht konen. liisschièí"een taah
voor' cle i(drc.? ?

KÍrka: Eerlijk Sczcgd hèbben rïij in clie richtin5 ooli gcen planncn. 'i:ii zullcn cle

su6;6;estic v:n ilc rcclaktie echter in cvörr:rcgin[i ncnën èn nisschien dat wc cvón-
tuàcll- cen 1,;csprek mct (Lc aanvc,cr.lers ve.n c1à el-ftafl.en kunnen hei.lben. '.
Vran6: Heeft cle t(aka voor hun aktiviteítón ceri buc1§et tcr beschikkÍng?
Kaka: Nce, cr. is Cccn echt budget. 'ïannecr er tlooil 'ns cchtcr iete ieorgrnÍÉccrd
rvordt clen kulinen wij bij het bestuur aanklpppen vcor cle financiËn
Vraag: De ka.artclub is ecn van jullie nicuue pliinnen. Iíöc"st3at het daarmco?
I(aka: lJíj hebben tot nu toe vi,j-ftÍen aanneldingcn. ile hopen er de koríen.:le r:

weken nog cnkelc bi j te lcri jgen. fle rvachteri'rir.e:1' of .' : ' i-

Vraag: De Kaka probcert in rLc \rereni6in6 het kont:lkt tussen de leCen te ver-
betcren. I(cntakten met anclcre vereniginlen is dït ook.een taak voör tlc Iíaka?
I(aÍa: f n i:rincipe niet. Víi j liuniren ons echter voorstcflen d.at rïe rvel-eens net
andcre vcrenigingcn ncetcn samcnwerkeÉ. ','ij ,1.enkefi c.an beatavénCcn èn cle kaart
club. tlij zijn echtcr'van rren:;.n3; c}..t''r1à 6roottd van LENS nu aI cen hoop mensen
afschrikt. Onze bcJ-angrijkste taek is kont,el(tkcxxnisei e voor.cle vereni5ing zijn.
Vraag: iïat zijn jullie plannen voor het lionen,,le seizoen?
I(alia: Er stann tot nu toe op het progranna: beatavonden, fil-rilavond, iondue-avond
Ook vr-i f1en rvíj proberen oa voor de zoveefste naal Ca klubavond. r,reer in ere te
helstelfen. EIet or6aniseren ve.n- bepe.alCe aktiviteiten is echt zorn probleem
niet. ',,lat vrcl ecn lrobleeln is, is de tr e langst ell.ing bi- j cle ]elen. lli j hopen
eéhteï Bat clit jaar vee] leden Ce avonlen zutrIen bezoeken. r,ïij denken ooh aan
de oudeie 1oCèn. ll-i jf niet vreg! !

-2-
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VerslaiT Schèveninnen 2 - LEI'{S

rn ccn sportieve rvc<lstrijà hoèsi sbhcvcningcn in LENS zijn meerccre erkennen.
LElis bc6on in cr.e eerstc herft. zeer ;;oe.-l;'vrat lcirílde-tot èeir gevaerli jke sltua-tíe voor het scheveníngse doe1. uit een van'dèze srirtuatiès ,,vist Jbhn Bakhuis
0-1 aan te tehenen.,LEI{S bleef het beste.van hgt spel behouclen, cn o-2 rvas clus
enhel eeii lcl'Iestiè van tijd. Haivervrege. de ecrste helft }rist Jan ile lliet rlan ook
na goed dcorzétten o-2. op hct sóonebord te brengen. LENS nam toen vrat gos
terug, .vrat hun v]a.k vcor cle rust .op cen tegenti.ef f er j<rvam te staai. j-2,
I{et rleze stand kvlan .het rustsÍgnni11;. }ia Ce rust ln LEiis "dat rvàt a1 te 'r'rakkeli jk
met de ko'nsen onspïong, zcclc.t vre cen krvsrtier noesten ï/achten oer Ton srGraven-dijk rnet een prachti6 schot LEN,S natt .1-J voorsprong kon.tilfen. Esen l-ater
mael<te John lalàuio íen crfe'onze\erheid een eind dócr met cen drcge knal ,

numr:er vier in het net tc deponèren. LEI,ls vonc het zowel- genocg ( jarnmer) .en
drong. niet ncer aan. En zodoen*e kon scheveningen cp clc valreep de stand. nog
.op 2-4.brengen. ,rit met aI ccn lculte- vreC,strijcl.-- . Jen tangs r1e 

'ii j n.
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J]ROGNAIf,-Ift-OPSTEILIIIGEN-UITSLIGEN SE1.{IOREN
ILiII;'i IIHIIHIIHI{l{HHiIilI{iIIll{HIIÍ lIi1

Progranma S enioren
Zorld.ag 1S sept en'ber 1g16

14.J0 uur Olynpia 1 - LEI{S 1 BoclegraE fsestraatvleg,
GouCa

- D0C0S 2 Yl Gebl/z-4

- QUICK 5 v? Geb 1/1-,
- Postdui:Íen 5 V" Gebl/2-4
- Laak-lrlartier 8 V2 Geh2/1-3

HHIITIHIIHT{i{IÍHHHI]HHHIIHHHII

scheidsrechter

.l.iuroàr

.Itrersncl
, v. Àn6t crclam

11.O0
12.OO
12.OO
12.00
12. OO

1+. oo
10.-o0

10..00
14.00
10.0c

14. o0

uur
uur
uul'
uur
uur
uur
uuï
uur
uur
uur
uur
uur
uur

- LENS
- LENS
- LE'i;S

LENS 2
lvuock Steps 2
tr.lase enaar 2
Vrorienburch 4
LENS 6
tErrs 7
]J.1 11§ O

Blauvr Zwert /
Toofan 4
LENS 11
LEI{S 1 2
LEI\S 1J
SOri I

3
4

Ni jherklaan
Ilariastr, I',e!"hehout, !ï | naar .ti, J. I,,Í, Ilor st nan
ri. Vf eden'purchrveg, Rijsuijk

lÍ * 1I^'l 'r^-+
, À. v. Urlcn
.lÍitra

J: J
J,C
c,d

/.. J
s.E
3.J

A. s. zondlii van _de.

SAI'{NNKOMST. .

LENS
LEi,,IS
LENS
LENS

- LEi{S 9 Dr.l,ÍansveltkaCc ,I..i:ss enl,".r J.Scheffer
- LEI,IS 10 Ockenburg G.Tenty
- Delfia 9 V3 Gcb 2/1-3 !.J.v.rt.Laar
- HI'{SII 9 y3 ceb 2/.2-4 R.top. '- -.
- Vreclénburch 12 V3 Gea Z./Z-4' P.l'leyer
- LEITS 14 Itvr. Oclcenburghlïr l,la-cli. Vi-i j enhoeirl-aan

S e.l:o ae.nlezig J.de Hilster en :',.v..d.l,leyden..

6-?-B-l't-tz en 1j een hhlf uur
310
419
511

.+5

.45

.15

uur
uur
uur

LENS
LDNS
LENS

terrein
t errein
t errcin

vocr aanvans van. hun rvedstri jd .
LENS 9 10.45 uur.LENS terrcin
LEIIS 10 9.15 uur I-,EI,IS* terrein
LEl.lS 1 4 11'15 uur. LENS t erre in

OPSTELIII'IGE}I.

LENS f H,Jochems-J.Disse1clorp(À)-J.I-pperloc-JS.noerboou-P.3ocsc]ccn-I,Í.Bres-R.Bres
G. Colpa-'.i. liouwcnhoven-E. Landman-.i.. dc Prpt er-P. ?errcyn-J. v, Rij n ;

LENS 4 À.IIo eh-J. Bert ens ( 1' ) -E. Btóklana-G . illorS's-,f .Cofpà-J .cràoïhuizen-J.Ilres-
À. v.ICle ef -1). Lanc e e-R. v. Lr,rxenburg-1). Ossc-P. v. cl. Stècn.
LEIIS S.fr..Tinrrcrs-J.Ho1link-J.Janr:raat-il.v.d.itooi-l+.v.a.fqijc-H.Rimnelzryaanj '

C.Schenkc1s-.h.Schncider-Ii.Tenty-F.Vceren(L)-P.Cel;iolf-R.rle 1,;oLf-/r.Schi jfl. ":'.,
LEI'IS 6.{r.Timmeie-0.v..d;Beeh-}I.Dietz-J..r.Dijk;G.I(enperman-G.Looyesteyo:.O.óoÀiio*-
.JlÏlE]n.ncoabo1(A)-,,^^.jtooduyn-G.Verhar.r-lir,rig1euertt2x)
LEIIS 7 R.Scb.anper-E.lalrkers-R.v.c].Vemt-1.Í.C-raenmehr-ïl.Engtebert(2x)-J.Groenenclijk
lï.I'iichets-F. Straatho f ( À ) -J. Verhaar - r.Verheul-J. ,ittinSq-J r !uyt ers ( ?x)
LENS 8I'l.Reuver-F.v.cl.3er6-ii.Ii1C-crbeek-G.Duivesteyn(À)-.t.de Groot-P.Heynen-
J.I(óetnan-J.Schrni:l--J.Verbarendsé-R.Verbarendse-M.l./ol-tefs Riickert -4. Lanot ( 2x)

--)? _



LENS 9 J.Tett ero-F. v. Ba6gun-M. v. tsagAun-l'r. Baunan-P.Booms-lT. v. tl. Linden-R.Heernskerll
Íffienc.n. Q. v. ci.l.Íeijs-È.auyter-n. iIRi jn( A) -J. v. cr..t4e1

L+i'f§ 1O l{.I(rc1-F.v.Dijk-J.En.l1ich-Pl'Eicrct-C.Hoo6hiemstra-t.Houtschilt-G.Lclic,/
' vc1d-J. Ricncn( r',) -P. Schultcn-R. v. C. Velde-Th. v. cl.Voort-J .'.1,Í jn6c.arCe

LENS -1 1 ,l/.v.Rijn-A.tser6rnan-c.Beyer-c.v.Deelen-B.v.Deelen-p;rle IIe.an-J.lorst-T.'
Pet ers-i?. Pet ers (i\) -J. Rient j es-,r. de Vroege-J.Vcrhocf-p.Verhoef.
LENS i2 T.Prins(.ir)-i[.t.Deekun-F.v.nonf.rr-;.+.'C.3er6-L.Endlich-]t.Guit-R.Guit-'
J. v. d. Iïó16t -H. Jabicer-P.Meyer-À. ioesink-P. tle Vrc e ge-E. v. rl. Linde
(P.l"leyer e cheicr.srechter bij LENS f])
IENS 1f I.{.},iagrtee-X.Bon(L)-P.Dricsen-C.Goosen-i{.Jansen-?.de l(roon-À.Lamot(Zx)
C . Lipnan;F.l'lagnee -J. Ruyt ers ( 2x ) -J. de tj;aal-F. liiout ers-
(R.Don scheidsrec§ter bij LETIS 12)
LEI'IS 14 C . Berenbak-P.3ur6houwt -H. Douru ( l, ) -f,. Hoppenl:rr.:uwers -F. Jo4ker -H .I(emper-
À. v. Luxcuburg-C . Velclink-L. Vocr cliin -l\.liri jnhoven-.Ír.ISanning-P. rJosch

N]ET-O}IiOMERS.

Dae.r E. 4e Eruin evenals
ait sËïZ6EïïGt neer o

vcri6e rveeli niet op8ekomen i6 bij ztn efftaf vuordt híj
estefd. , zolang hij zich ni-et net een acceptabele r e den

gemelci heeft bij de Seko

ÀISCHRIJVTNGEITI:

UITSIÀGEN .zqndag 12-9-19?6

's naandags van 20.CO - 2'i.O0 uur )

UitsluiÈànd in zeer d.rinFencte iïevallen op vrijclagav"rC ,*o IS.CO -2O.OO"u;teh.6-6.13.t4t@ouà1]-o''worr1en6ec.cceptecrd'opzaterc,.ag
teI. 60.20.90 

.

Bood.enburg'1
Schevehingen
IENS 

'LENS.4'
LEI,{S 

'Rava 5
RI(DEO 5

i LEI'IS 1

-. LEiis 2
- SchiebroeÈ 2
- \I\IIJ 2

- Dcn lioorï 4

- LENS 7

Tsurus 2
,LENS. 9
LEIÍS 10
Rava 10
Tocfan 5
Ooievaars I
LENS 14.

- LENS B

-nDn(
- RVC ,IO

- LEI.IS 11

- LENS 12
- LEris 1l
- Nivo 9

?
1-o
2-4
4-z
1-l

1-4
o-1
t+-1

Q-1
2-1
2-"2
1-?
3-1
) -,1
o-2

LENS 1 VERLIEST V-.N ZTCHZELF.'

Neptunue ' 2-2-O-O-4 4:1 Het spi jt ur:r v-cl-.slaggever , nqar na cle rvcclstri jO vr.,n
ïIi1l1e1mu6 2-1-14-3-2-1 afgelopen zonda6 kon hij tot 6een anCefe conclusic
Gou,-1a
Rooclcnbur6
0l- yap i a
BlaurvZvrart,
DUS
HOV

Papendrecht
DNGC

liion .-

1-1.-0-O-2
1 -'1-O-0-2
2-1-O-1-2
2-1-O-1-2
2-A-2-A-2
2-1-C-1-2
1 -O-1 -O- 1

1-O-1-O-1
4-U- l- l- |

1-o-o-1 -c

2-O
'l -o
4-4
2-2
't-1
3-4
2-2
2-2
1-2
.0-1

. l'.orneh; LII{S he€ft Ío.n zichaelf verlo:'en. Niet' van
Roodenburg, nc.nt Ce Leidenaren speelden een heel
irover soort voetbal. LENS daarentegen coiiËineérclc
lrij'v1a6en dat het een l-ieve lust tvas en'bracht'

' cvcn zo dikwijlo een aanvaller in vrije' positie
.voor het doel. De schcttingen omtreirt het'. aanta1'.. eèhte hele grote scoringskansen liepen uitcen vdn
tien tot tlrinti6. De tElI6suppcrters rnoeoten'ec.hter
telkens tvcer tot hun verbazin6 zienr'Eoe 'op tlcze-
talrijhe beslj.sseni'.e nomenten het lood in de schoe-

Zwijndrecht 1-0-0-1-0.O-2 nen. van een onzer aanvall-ers zcnk. ilcoCentuïB wist
LENS 2-O-O-2-O 1-3 daa.rtegenover rveini6. p-ositiefs te- stelLen. lehoudens
dar missbhicn het somti j ds 6roïe lichameli jke get Lld, c$t cl.e t èidse diinacht -',

evenuleL juist accentueerde. Op sia! 'ian rust r,verll i.iim I(àctnan claa.rvan een
slachtofferr.toen een slÀlom.hen in. vrije-positie voor het CoeI b:'ncht. IIij--
werd. opver 6ekegelr:1 en,, mocht het. gebeuren verder mef.een <Iik},;e en open enhe1.
af.6 toeschouwer beliijken. Bert Blans schoot.cle téegekeaÈe, stra-fechop Baa6t en
wàs daarïan zó onir.eiste. boven.ààt'hi5 iràiaer voetbalcre-àti "", """r,Ër[i"ti"ií.Ïn <lezeldde nihuut knalde Donà1d Schönherr Jan Iirijger een bal in dien6 lenden
en ool( Jan rvas verder uit6cschakél-d. rd de tweede helft za6en rvij cler.ha3.ve -.
Ronsl-d Telle èn Peter IIop.'Peter belccfcle. d.aaraan vreiitig plezierr.want hij
mocht na een charge die tt'ree<le helft goerlcleels hirlkencl uiispglen..Dat naur overl-
geirc allèmeà.I_ niet wègl aat LEIÍS oók in clie trveccó helft-fuiiig k:nsen schiep

,, -.



en ze cven zo vrclijh verprutste. -i.an ijver ontbrak hèt onze spelers niet. Cok
niet bi j irl.'.n6 llre6, . cie op r:le zcnurven van ile tceschouwers verkt nct zi jn ba1-
verliefiie pirouettes. hlsof clat alleraaal- nog niet Gcnoe6 wc,s, 6ooid.e i{i.rry van
cler' 'r,Ii1k, rlie totdan een recle).ijke.rveCstrijd has gcspeelil, roqt in het eten
door in het stlafscho;:gebi e:1 ecn tc6enstandcr onbehecrst te vellen. Roodcnburl:
Liet zich dic ónc en cníge k:ns nict ont:ienen. ilet aplI:us Cat Ilarry sarncn mcÈ
Donard schönherr gaf betekoncle uiteraercl tlee gete kiàrten. Even retcr k1ïam
d.aar: een rlet'clc bij, toen Ruucl Fortnan een tcgenste_nCer ecn 5coi gaf n...dat de
scheidsrcchter 'a11ang voor een overtrerling van die tegenstantl,er ha.-l. 6Èfl-oten.iiopcnlijlc s1a-6en speJ.crs cn sulporters erin c.eze weeF. vol-tloende frisse noed.
te verzamel-cn vocr Llc uitu'cilstrijd te5on Ol-ynpÍa.

+++ Bij het rloorlezen van cnze LEl,iSrevue dc ia.:tste rveken heeft POL., eens vooral
Befet op cle gczelli6hei ds zakcn. fniners .f,oor eenzijcli5 in5estelcr,e onvcrlaten .

rvorclt op algenene ver6ederingen no6af eens beleercl dàt bij LEIïS vrat aI te rieel
ne.rlruk 1i6t op Cc prestaties. IOL is tot de vocr -deze onverl-aten onthuLlend.e
conclusie gekorncn, d..t bij LEI'TS veel crandacht, vordt besteotl ean cle gezelligheid.
Er is eenbbarbecue gehoudcnl er is een l(ae.rtclub in oirricht-.rn6, er is een beat
avond achter ,-l e rug, somnige jeugdelftallen. hcbbcn snoepreisjes gemackt naar
het buitenland-; or staat weer een klaverjasclrive troor de deur; er zijn op
tro ens da.[mid da6 vreer volop a.ktiviteiten r,'oor.,onze jon6ste jeugd; in het klub-
gcbouw io ecn spccialc snoep:Lfrieling ingericht ( r'raarover POL overi6ens zijn
tlvijfels heeft - rvees verst:ndig eót een ap1:eI); rle elftallen io nr,ngehocten
dc Itllrst crloo- zla.l-ir on cr.ft,estavondel in te hou,Lenl cle zieke 1ec,.en krijEen
aanCachtl en rnissch.ien is FOL ncg het e<tn en antlcr vergeten.
+++ 1il net al- k..n tcch onr,:o6c1j- jli belïeerd lvor.J.en d:t bij a} riie,.q,htivitgiten .

uitsluitentl geilacht wcrrlt'càn Ëet bevorderen van 1e prestaties of het bcvoorclb-
l-en van rlc selektie5roepcn. IIet tegendeel v3.n ríet n..nc het faatste is cqrder
waar'. Zo hecf t ?CL Èit de nond v:\.n onze tra.iner vcrnoriten ( zie het enekel.e vrehen
Eeleden gepubliceerde gespreh) clat van c.,e s eIel..t i e6ro e;: doniorcn lvcrdt ver-
vracht een rr.rr.ngeprs;t ir doorbrcnl;cn v:n .re zat er,'.a1;ovond.
+++ Nu kent elke vereni6ing vcrschillenil,e soorten l_e<ten. De éne §:.oep is
in(]-erdaed erg 6checht ilan het feveren v:rn prcstaties en traint zich tr,ree tot
clrienaal- pcrr,recl" het schompus on dic prcetaties geheer vri jvrillig op tc voeren I
ccn ilndcrc 1i'rcep vindt prest:..ties leveren ook Leuk, nrar wenst zich dacrtoe
rrindcr inspannj-n1icn tc gctroosten - deze 5roep traint hoosuit eenmaal- per rveek
aIs het nooi vrcel is en é.,1s het tcevall-ig 6oecL uitiront. Dan is er nog een rrocp
lvaerbi j he b i-;c ze11i13-he idsel emc nt over'.heerst - dezc groep hecht mee:' li'aa:'c1c aan
het pil-sjc voor en na ilc rvc<lstrijd clan arn rlie rveCstrij.l ze1i. Vercler is c::
een nloe? <iie zelf nict akticf voetbalt, maar vcL op anclere vijze àkticf is in
de ,"reIcni;1in6; een grocp die sl-echts homt onÍ een rvodstrijcl te spelen en d.aar-
mce ult; een grocp die afl-een mo.*r lcomt kijken en een Groep rrstilfcrt leCen d.ie
je ncoit hoort of ziet. ;1.L1-en J:ehoren tot die 6ne vereni8ing en al_len voel_en
zich kennel-i-jl( op hun manicr thuis. Het is natuurlijh onzin, inCien cle éne
groep ile anclere grocp rneent te rnocten.oplc6í.;en op vrelke wijzc men zijn lidnaat-
schnp zou rnoete'r ]:eIeven. Zo Ís het ooli onzàn, inclien cle anti-prestatie6roep
C-e pr estati- e5ri: ep dtrar.s zit en an(l.c].som. Volgens lCL is T,ENS een prima verenitj-n6
omclert dj-c vereni6in6 zoheel- bc Ie rrin3sruimt e bieclt vocr zoveel verschÍIlende
grocpen }eden.
+++ Op het terrein tan VELO bel-eefcle LEI'IS zonclag een ryeek gcleden een primeur.
Voor het ccrst in <1e LEIIS-historie spc.:lde een i4e seniorenel-ftal cen àlficiëte .'
kompetit i ewe ds tri jdl. I{enneli jk i6 ,alat goeC gevierc,,, v.rant ile jongens van het
14e haa.Llen mct 3-O bakzcíI.
+++ En lrat te ze31eÍ1 vr',n crZC aller jongsten, onzc i,ÍINI ,., op vrie ui j r1le hocp
voor r1e tockoríEt hEbben gevestïgd? Vorige rveek trvee hlinl<cnr1e ovÈrv,'inningen
( 6-ó on 2-O) . Zoíet Ë doet POL's oud'c LEi:lshart 6oeC.
+++ POll,Ei{S r-trorcit doorp;aans bervo16;d

-5-



'I{{,I.TJJJJ JJJJJJJ J JJJ JJJJJJJJJJJJJJJ
$$$$$'' v;.x irEr Juirrc?rrFnorur ÍS$$*
S$$3 $;,ru,r.r,l,t.l.r,l,li,l,r,r,r;,1,1;,l.i.u"ri J$$$

JJJJJJJ JJJJJJJJJ JJ.]JJJ JJJJJ.]JJJJJJJJJJ JJJJJ .

Pro6ranma Juniorcn

&el9gs 19 septembcr 1976

12.1i urr DHL 2

Ygel!ss-?9-e:e tenbcr 1976. ,

'1! . 0O uur IENS f
Zatcr{4g 13 septenbcr 1 p/6.

Schriíteli .ik:

Telefoni-schi
geVallen) voor

I99l-v+i-danalgg 1B.JO uur bij dhr.
Den Haag
vrijïagrvond tussen t3.3C en 1).JO lu

-'Quick Steps I V 2

Brassérskacle, De1ft
( zie ook maancla6)

ht en

!. v. d. St e.en, Elviraland 1!r.

r (uitsl-uitens in rlringend e

3)
?)
11)

d tussen p.JC en 10.00

- LENS l

14.45 uur RVC 1 - III.IS 1 . sportparlc }-rinsós f rcne' l.EN S 2 '' -' - vrij
15.00 uur LEISS 4 - fflis-2 (vr) V1
1!.OO uur LEl.lS 5 - VrcCcnburch Z V.z
11.15 u»y L,Eï.;S 6 LH.rS 7 (vr) v 3
1J,15 \Dr LEI§S 7' LE|íS 6 (vr) V j.1J,1) ur Rijsrvijk 11 . - LENS 3. Sportparli prinöeG Irene
11.15 lulur Lfi,ls 9 - Ililàclrnus 9 V1
10,JO uur Ll.ïiijhduin 9 - LENS 1O Spcrtparh Ockenburch
J,) .15 u.trr LEIíS "1 1 . - Ii?SV f V Z
Öok-.',e trcinin6 voor r',e niet gescrecteèrde B- en c-r;rassers is be6onnen.
Dc B-Èlassers traincn o,., 

"nnnlagaror,ó 
,o, ZO.j5-zl.Jo uur

De C-hl-assers traj.ncn op vrijda.'crond van tB.CO-f9;óO uur.
;'.FSCiIRIJVï.NGEN.

A-lilassers bij dhr. G.Duivesteyn tet. 6?618j (LENS 1
B-lrfas6el'6 bifl dhr.. I{.Reu.ver ': tet. 6?2333 (LEi{S 4
e-klassers bi j'-clhr. It. jton tct. 25987? ( LESI,f BIn nocd6evall-èn kunnen r,.e junioren nog oii zatercla6oc
Íur afbcllcn bij dhr. P.v.rt.Steen tel. B53O1O

t/n
t/n
r/n

-

If.KEUR II{GEN.

Dc junioren moctcn bij sl.echte ue ersomst ardigheden stéeds Ce afheuringsli j st en
rr-a(lprc6en. Tcl-cfonische informatiés hierovcr vrorden niet vcrstrekl .

}IIET OIIiCI.IERS.

Eegens nÍct opkomen efgeropen woelcencl llrijgen rle voI1:enr.e sperers 2 extra reseïvc:ibeurtcn: I.Í. Tilf cma
3ij herhaling vclGt uitsluiting van cleclnernins or-n clc konpeti-tic*rcóstri j.-r.en
rn c-a3 geve-I b1i j ft 'r',e ver$liciiting tot betàïing van cle kàntributie tot treteinrl van het seizoen (30 juni) 6ehànrihar.ftl.
:iie5ens hcrhl--..-'l-cl - nLet opkomen wortlen àe voJ-genrr.e spelerd tr.it seizoen nict neerop6cstcld: Ií. poot
-lrlegcns hun gcdrag afgelopcn vróekcncl l'.riigen F.,'.rbras en i.over6caurv 1 extra
rescrvebeurt
- i!.e.gens het te laat afschrijven hrijgt R.Zetz 1 exíra. reservebeurt.
OPSTELLÏI'IGE}I

ry-l R. v. Í,oon-J..,".1t ena-n. v. c. Laan-R.lloorclelooa-P. val-henburil-F. i{op-R.}lo fman-
1'1. Fr:rht zen-o. Borst-J.LausberS;-G. JJrik-J. v. Gils-Th. v. Luxenburg-À. u. d-.varlc
Sanenkcmst 11.4! uur i(lubgetoriri l,eidcr rlhr. J.irpperloo
IENS 2 vr:ij zj-e ovelige eIftal-r.en.

tEI§ J F.Verbarendse (2x)-R.Ge1uk-lÍr. v. Zve r:len-Th. ilo ogev e en-l,[. v. Jiag,:um-p. Bakvis _
N.Frenken-Th.de j;liIde -H. 'iuBben-p. Gordi j n-r/. Ëreynen-H. Èoppenbrouvrer I'
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De niet
treinen.

LEi{S f Ree: RrÏ,eyn-E. ilblas -R. Zet z .- .. .- l
Sancnkonst 11.C0 uur l(lunbebou!,r Leider rlhr. F.!'lune.ns
lENS 4 I.Scholtes R.Versteeg-i?.llichcls-J.v.rl.Nieuvrenhuizen.R.Groen-R.Loveriks-
ffiLaa.o-J. Geluk-P. LeIicíeId-J. Prins. J. Rierqen
RES: À.Over3a.aur:r LeÍcter Ean6 Zoun

LENS 5l'Í.u.Zl'Jol--R.Bl-olcs-C.vrJeek-H.iiles6e1§-iï.Valentin-R.3om-R.DuyndamJRiv.Viersen
, P. I{outnan -G. Xo o6a:rt..-R. v. . i j n 5a.r rclen-P. Tourv
Lciler Joop l'ÍeuIer::n

ge6€Iectcerde B-k1as§crs hunnen op uaand,à6avo4cl van ZO.1'J:21.J0 uur

LENS 6 F. Vcrbar enc'l.s e ( 2x) -D.il enhes -T. Kin6-O.Könenan-S.I(rarner-Ir1;Leyn-!ï. Lucass en
iI. Pl-anhen-4. Fover s-C . v.Rijk-J. Schipperen-D.Jozee
RES: J. v.Kleef Leicier Eees v.d.l{u}st
LENS 7 R.Driessen-R.Haas-il.Kfiinen-P.I(ro1-E.v.rl.Linde-l.i.Lustenhour.,,er-R.Mahieu-
IlEEr,raher-R. v. Ruyven-J. v. C. Ri j z cn-E. SanCif ort -J . Frantien -R. Goed.huys
LeiCer lÍil van i?ijn
LENS B J.Efzern:rn-.t-t.Tjin.^,sjoe-?.Cc Jon6-J.0:,cnkirchen-E.Eykelhof-R.Groen-
F..rlens-I.cle Druin-R. v. d. ilo elc-l1. cle Soer-i.Í.1.Ío crnan-R. v. Ba6;um
Saxrenltomst 12.15 ur:r LENS 'Lcrrein Lei,.ler P.v.d.Steen

!EI§--2 R. Gergcnhcne5cuwen-E. D j o j ooet oneo-J. Ve1"nculcn-M. de' iint er-W. Co1pa-
E - va.lentin-L. v.ni jn-P. clc Groct-G.rie l(oli-c.o'enkirchen-],{.schobbe-J.voorrluin
Leidcr dhr. G. Lloks
LEN§ 1O H.Dierael-R.liasserma.n-Ch.
D . Eranll,. n-M. iirrvin6-It. Iiorving-5 .
Semenkonst !. J0 uur LINS terrein LeiCer E..Lanilnan
lLENs ll II.Du5-vesteyn-l,Í.v.llouclt-jr.iiok6-l\í.Rienen-il.I(resner-E.Borst-R.v.d;Zi.jden
I.I. Bon-R. HuisrnEn-R. Bli ekeni,,aal -Ch. Rergrrrans ( 2x zie oolc tens,lO)
lnS :M.Ti11er.ra Lcidor À. v.Vcl-zcn
LEIIS 

^
-VVP2 3-1

Sergrnans (2x zie oolc lens 'l 1)-F.DuLl-aait-
Vestei-R. Ce I{roon -H. Zanoni-R. GÍnb er;-l{ ]Rienen

Z,.rn,.Jagavonii iuis t errle
rccrde lni j tot het sc
6levorrden or vcld 3. II
gc,stèn en gelukstreff
onc.l.er leiding van i,lar
wi j zc cle ra.nvlllcn ven cle WP stieren vrist te
.nilaï onze 'loorlloe4c ,5;ep1a_..tst .werCen, dan vrag
Kaukasische steppe ter-ccht kwancn, naar..gelul+í
clolenr.lc kozi,k te bercihen die ;1e veste van c1.e

liever 6;ezcgc', ineen tloerl stcrten. Verl-eJen wee
vrii net !-1. Segrijpen julIic hier iets van. I
een steek vaflehl ! Dat wiJ' in -.r.e schad.uv v:n h
onze neÀfl ]ronclen ochrijven stont ons toch tot .

gevestigrLe of vernccnclc reputaties arn onze I:.
speeJ-t rc;,'ionaLl en i'rij teGen hct tlvecCe.Eull-e
'Próqranna Fupillen en':ïèIpcn.
PUP]LLDN.

Zat er rlc6 1B ter,rber'1976.

. ik.nnar een. Spac.ns -Rqssis ch muziekpro6ranna dn-dat inspi-
hrijven va.n dit. 6tuk op hetgcen rl,ie mirl;lag had plaats-
et gin5 Ccr.r oolc spa.:nd aan loe uet rr.c rqissers van orlze
ers a.ian onze zÍ jde. De .achterhoec'le lras 6ewe1díg_ op dreef
cal en lieeper Frans clie eLs een ioreador op Catalaanse

12.1J uur ï,EllS 1

'1 2 . ''!5 uur LEI{S 2
1 2 . '1 ) uur LEI'IS f
'1 1 . 15 uul LENS 4
9.45 uqr DvJ 2

À. e. vro ens d.lgnidclag
clan hunnen n'c op tij

-VCS 1 V1
- Delft 1 \12

- l;.Kij]Íduin 2 V1
, - Schevenin8en 4 (vr) y1 ,

- LEilS.S Sportpark Ptinses
is er t're er trainin '. -lianvang 1 4. 1 ! uur .. I(on lr
d be6rtnnen.

kerenl naar o, tvanhoop, als ba11en
het net of ze_,in een of andere
ig wa.s er .aitijd nog een óf-anderc
Zuiderparkers cleed.wanhol-en of
k lzonnen zi.i net 6-2 cn verlorcn
li niet. Ooh Napoleon lict urel- ccns
et rrecrsteir-. cTit spektakelstuh op
vreugde en lappen rlnarmede cIIe
r.rs . 1,. s . zónc1.ag DIIL. 'DHL r',1
n we dit varkentje ooh cven lvassel:r

Ir
e1

ene .-
wat eerd.er,



iJELPEI{.

Zat ercla6 13 oeptcmber 1pl6.
1 1 . 15 uur LEi'lS 1

10. OC uur Gona 2
;. 11 .15.iiur LENS I{INI

iïoensCagmidda5 trainen.
ii[SCHnI JVI]:IGEN.

SchriÍt cLi jhlvoor vrijclagavonC I
Den iiae.g

IENS P4 P. Strrub-E
E.Assenbe16-T. v. C.
RES : 1,. v. Scheltin5a
Samenkomst 10.45 u

,- NaàLClïijk 1 V1

: IEL]P ? - Beresteinlaan
- SchevcninGen rnini Va

ó.rO uur bij dhr. ?.v.cl.Steen, Elvirrl-anA 15,

Telefonischi vrijdagavond tussen 18.0o en iB.3o uur. ( uitsluit ehcl in dringende
. gevallen) tet. 29295? bij p.?erreyn

rn noc,d8cvalfen hunncn rle pupillen en rvelpen no6 op zat erd.acocht end tusse4,
!.C0 on !.J0 uur a.fbclten teI. 661i14 klubgebcuw.
ÀI',,, EUNINGEN.

Bij slechte vre ersons tandighe'.t en steecls eerst àe efkeuringsli j st en raaclplegen.
- a.t'a+t.daarcp bij rrPupiilen en i.ieipcn't vàrmefcr: GoEDGEIffiuRD dàn ster:crs -naai

vcrd of punt van samenkomst kouen. I j{ 'Drr 
GEV:'rl, }.í.i,G ER DUs IyrET TELEFoNrsciI

lIoRDEi:l GEII'IF0RI'{EERD I'l."i.It EVENTUELE aIï(EURING. Sta.at bij tte. a flieuringsad! e6s enbij rrpupirlcn en lïe.rp2nrr .vermeld:. ZrE :^rFi(EU'RTNGSLTJST àan .moet ars vo1.gt rv,ordengihanderd: voor dc thuisr'rc dstri j den moet juniorenlijst rvorcten gerarcplèegd.Zijn 'Je "veclstrijden van L,Ells 5 en 11 6oedgelieurd, tïÀn 6:..u ook-ce pupilr.èn en
rv:lpen uredstrij;len. op ons verrl <loor..uitsrui-tend.. voor cle uitvredstri3den,magin dat 6cval" telefonisch riorccn 6eïnicrmeàrc1 àt hun rrrer,,stri j rlen coci6ann eí
we1 zat erCa.ge cht end tussen 8.4! 9n' 9.45 uur teI. 6rily4
I,:IET 0:ï(01'ÍEitS.

ljegbns'niet-öpkorncn afgelopcn r:.rccheind krij.3èn de'voIgóniie spelers 2 extra ieservc-beu"ten: L.v.Schcltinga-P.rlind. .

Bi j hcrhelÍng v'- 1gt uitstrJiting vc.n Lecl-nenin5 a:rn de .lilnp etit iewe dst ri j,lën. rndat Gqvar.blijft <lc'vcr1ilíchting tot'bcta1i46 vr.n .ic kont;Íbritic tot hei eind
van het scizoen (fO juni) behanChaafd.
O?STELLINGEN

lEIs p1u. v.0.La.ns-M -fortnan-E.';iarnenhoven-E. Perreyn-R. v. d.iloe]r,E.Roos-A.I(uiper
. I-1. Hecnskerk-P.Prcjnk-R. jloclhouiver-8. Dlshout-R.Hcurrlliog
Sanenhonst 11.4! uur LEITIS l,eider Ton rs-Gravendijk

tEiig-P, M. sàarlöos-l'I. v., veJ-zen-J. v.liest er-E. v. Zi j r-lt. v. d. Boogaa.rcl. c . FIc efnagel-2x
R. vcrboon-,1. v.I'lelzen-J .r. ass crrnrn-r,I. Lerit ze-r!Í.Gcur end. E..ilmmeriarn
Sanenkonét '11.45 uur I,ENS. Leidcr /ia.l'<Ie Fagter. -' - ------'-.
LEJ'IS F..f I.Kaffa-B.Dreissen(2x)-il.v.ilceuyrijkli'..Franken-p.v.l4aren-J.1.'oiff-M.v.d.
I.ïal-Ien-J. v.l.,1assem-R. Socbarta-E. Keus-J. v. 11. Sf íegc1-F. KIci jn
RES : P.llind.
§anenkomst '1 1 .45 uur..LENS . Lei,-ler Jogn .tf i"ena , . -

. v. S ant enJE.I{azel-e,gcr-R. tr,e Bé erfrM.Matt ens-M. rle llnas-E.Coret
l,'erve-R. v. tl. Eoogaarcl-C .IIoc fnasel (2x)

,i
ur LEIIS Lei ler Thc'o.Irrins

lEili§ P5 l:1. v. veen-E. Jager-r'.. v. nlit t ersrví jl;-E.liàf fner-,rvl. Biircl(s èn'-R. Dekker-t.;. '
Leeurven-R. Roos-P. rilsenseest -E. i'l e Vos-B. Driessen( 2x)
Gaarne ouders net vervoer! !

=LEIS. 
tï1 R.Ilan-lÍ.zallberg-F.c1aus-lI.Iíoclemij-R."v.d.Heijclen-F.v.Kester-j.niur",

T.scI]i1i)eroort-l.Tjinl\sjoe-I,Í.I'Ío].]ernan-R.ientz-}i.S1uis
Samek-nst 10.45 uur LBN§ t,eiclcr paul Hop

!EU§=Ë R. Íimr.rers-J.I(uvp ers -F. rle nruin-P.rrerts-t'i.rorst-D.tieyer-J.v.i3allegooiLn
n. v.liieuwenhoven-G. Srnul'lers-;ï. [ranken-n. Radenn]rer-J.Kilp-I,1. v.1{eIcIen. G. VaÏf.uiuirrg
Sarnenlcoast , 9. 0O uur IENS tcidcr Osca.r .ijorst

-B-



t'lat de Juho dit jar.r van pr-'n is on bi j algehele afkeuri-n8 te d.ccn is in clitstuh-te Lezen. Bol-anGrijk is dan natuuilijti we1 ora te r-reten of hct voetbalfen
"1 g-f t+9! in zijn 3ehecl is afgekeurd.. i;i3 6a.an dan al__r.een uit van het jeu€id_voetba.l(KIIV; zet er daBmiclclo6; voetbrl dus ni àt 

"::re...6""uto"J 
i . 

--r.i= 
op-net eftreu-ri.ne,sQ{ags staat ( rtus niet belren naa.r LETTS ) a1tó junioren , p, ,iiru., 

- 
ui:r*Ipunaf geheurd , clan 1;aat er dus niets cr.ocr. op cleze niclcla6en goi.t- cre Juko in 6amenvíerklng net enkeLc leidels iets andcrs voor ju11ie oigorrfs"""rr. Het lcan ookzijn cl.at er slechts enr<ere uef'cn aflgekcurd z:-5n. oo junioren noeten dan tochartijd op de IÍjst bij. hun rvecstrijcl kijken. rij rre wËstrijcl nvc4-LENs e rriji.je natuurrijk bij Rvc 4 cn niet bij LENS 6. ïs het d.e rvedsírijc1 rEI{s f-vElo}dan kijh jo bij ï,Ei'ls J. De pupillcn en velpen rrunnen ar-s het niet 6ehee1 isaf5Jcheurcl en a.l-.s ze uitspelen opbellen ónciàt z:_; niet op .1.e aflieuringsli j s t envcrmel-d st..an. 3e1 c::n vrcr- o;: tie ti jil die in de LEr.rsrevue vermer.cr. staut. ïïatzij ze65cn is traar, luiter niet uaar anderen. Je vueet het: niei À1:licnen betekent2x reserve staan. Ii1s het d,an is efgekeurd, is dit natuurlijk jamàer voor ;e.Kon dan naa.r rElrls en kijrr een s naar an...n-eró erftauen. Bii lehËr afireur:irng-echter kunnen a1lc jeugcllerr.cn van:f 'r1.oo uur in het klublciourv terecht. Zijkunnen dr'l aI of niet in kc,rnp c t ít iev erbancl tafcr-tennissen] flipperen, pijrtjesgooien, sjoel-en, ta.felvo etbaI1cn, kaarten etc. De ecrste uren àrlr"n r.rij onsyÍat nct rie pupilJ-en en welpen bczighourlen, daarna cle c-rir-aesers en vool ceB-_ en _À-kl-assers be8innen vrij 

'ra.t iater +'i5.co uur. Jull-ie zijn notuurlijk cr, ehele r1a6;' r'rcfkcm. i;ij kurnen-ook quízen, ring;o's, rlor.ber-en en kiaver j ashornpet i-ties houien. ver.ier is het cre becloe)-ing on àaren te huren ryr,.er we ílan aen
da'64 in terecht l<unnen. D"= _u1l:9 zatcrràg bij alqehele afkeurin$ kunncn julIica11emnal orn 11 .oJ uur n-:lar LEI'ls horilen, iiat ér zàa1 gcclaan ,,'rorrli staat meestalin de LEIIS re*ue. ste-at er nicts, hom clan tocrr . ïrij or6aniseren vrcr 'rat voorju11ie.

Juho .
UfTSLJIGEN.

ry,U T.Dienel-Í!. v.lIiin6aarcr.en-tl. Endtich-F. Lrarakl<er-E. Endrich,; p.xijl-sma
M. v . C. i,lar el-P.lloppenbrouwer-R: v. Velz-e n-D. Vsr.sshsl.Jen-i?. Sl_at s-D. Xenzcnbrinit_Ii. Simons
Samenlconst 1C.4J uur LENS Lciclcr Kees Schenkels.
hFI(EURINGEN . .. . , EN lJ,ïT D;N?

{.uni-oren. lsrillsl.
Vreclenburch 1

LElrs 2
Íedo 1

Lens 4
TEI'IS 

'iïe1pen.

Delfia 1

IEI{S 2
MINI.

LEITS 1

DSC 2
iErrs f
LENS I}

Or . Blauvr2
].,ENS 6
LENS A
Celeritas 6
LENS 10
LENS 11

- Verburch 1

- LENS 2
-VVF2
-RVC4
- LEI{S 5
- llava 4
- uich 10
- Ltris 9
- EI-IT 4
- i1i)è c

- T,EI'IS 1

- Quick Steps 2
- LENS f
- Zrvat t Bl-aury 1

- GD,'i J

2-O
1-1
)-l
1-0

u-)
2-1
u-n

0-1

1-o
o-6

o-10
6-'

- I,mis '1

- svH ''i
)-l
v-t

2-OLENS }IINI - DI{L mini
I'EDSTÏIIJDVERSLI,G LENS I'IIN] - DIÍL I,IINI .
voor de rlensen die zich zón.ras vrc:r hebben stann er6eren bij het ecrstc heb íkecn advies: kon a.s. zaterda8 on 11.1, uur kijken op trut lnËs terrein naar cremini-r'rc1p jcs, dan l:ent u vcrzeliercl v3.n een 6oàdc wcàstrijcl met een zeer 

'iAar-6chijnfijke ovcr'tvinning voor LENS .
rif8elopen zaterCaS her:ben rie ai:nr.rezigen ook vleer kunnen genieten van oen boeicni.ipot voetbal- In t'.e eerste hctft ontbrak hct aan werlcJ-ust] Een bekertje finona.loen eèn paar tips ven pa of Ha de'en echter rvoncercn en tte jonSens speelclen ofhun leven er v.,naf hini;. Ze rïaren overar r-rar.r r1e bal r'ras, ian rinksvocr totrechtsachter. En rnet sukses. Trvee prachti6c rroeI1:unter, ,riron cre bekronin6 vande 6rote inzet va.n zolvcl spelers als pul:lich, rlat het elftal nct zijn :ra.nr;rocclli-
si-"Í;:o_ opzrveepte tot grootste pre6taties. Zovel spelers als i:utrlierc r,viI il; rlanooh fcl-i-diteren met het behaar,ie,6ucces.I,rai:r ik hor:p gaat hei zc c1o .,r.
[,io ens da6ni<1da6 treinín6 ! ! 6èeÀ Schenhe].s.
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5Oe Jaargang nunner 9 2J septenber 19?6

DE LENSREVUE
rveeLblad van de vo etbalvereniging LeniA en Snel

CCCCC

§fifl §fi cooooooo0oocc0c:cooooooococooocco-ooocooooco0ococoooooco
0c000

EBE
kl.tl.{

00c00000.c0c0c
OTTIC]EEL

cocc00ccoc0c0

I'íUTr'ITïES LEDENLI JST

r-l-Iglle!sce,
R. Cc,1pa
P .Iloeksrna
J.Th.v.c1.liije
P . iir. v. Duyn

I,lieuvre Leden:

o- z- 4oÀo

15- 6=1969
28-1o-1951
9_ B_j95?

on
(:t I

aq

ll De r'l er:rsvaartvre6 476,
iï Vr e e svri jkstraat J6!,
S v. d.Veldestraat 47 I
S No or Cerbeckstraat 20

Den HaaB tel.66o6oo 2033
Den llaag 2A3O tel.29991?

, Den lIaag 200/
B, Den HaaB 2O2? re7.4641?1

. té.o/

.12?8
1)ri)

z,-.-.,
. 12öO
/1281
..1282

25-11=196?
28- 9-194B
22-11-19?O
zB- 4-196?
14- 9-19?1
25- 7-19?1

11.C. van Riel-
G./r.v.d.To6t
I,i"E.Verha.ar
R.Th.Verl-oop
E.E.de Zu,art
J . Dunant

1ï iïaps erve enstraat 267, Den !laa1, ZOJJ teL.29O669
S l{el-is Stokelaan 1498., Den naa6 2OJ1
1{,i Hengelolaan 1118, Den }Iaa6 tel.. 67194?Iiï Tienhovene elaan 4! , Den Haa.g
Iltil HengeloLaan 11)4, Den Heiag te]-. 6?2695
Ifrrï Hengelolaan 1116, Den [{aag teI. 29OfOB

LENS-BtriU,,i Z ïiRT.
'rïij liunnon vrc1. ste11en. dat de start van ons eerste elftaI wat ongelukhig j.s
gelvee§t, dit ondanks a1le gcedc vo crbereidingen. Het is jarnmer, niaar er ie
gevroon niets ar.n te doen. Uithuilen, naar dan ook fIink, en a.s. zondag opnieuw
beginnen, is het devies. Het bestuur, heeft het volste vertrouwen in Martin van
Vianen en .J.c elf LEIJSERS, di-e zonciag binnen de 1i jnen koÍien. Komt U onze
spelers aanncedigen, zij hebben Uvr steun harcl nodig.. Laten vrij zoluel binnen a1s
buiten de lijnen eens flink ons best rloen, da.n kont de eerste overlvinning

G.v. d. St een.
!.Ínno-dnntan!
llet Ís onderhand algemaan bekenrli 2 oktober a.s. is.LENSr eerste bóngo-dancant
De spanning zal te snijden zijn tij.fen6 de J rondes en vooral tijdeno rle
spcciale ronde voor c1e hocfdprijs, nn lve beloven U, dat is een echte knaller.
Voor ontspanning wo1flt 6elukJrig ook gezorg<l. U kunt dansen op d.e muziek van
het LEitiS Fhilhàrmonisch huisorkest net bekende hits als Honki et onki epianissie r
I'ioe zíjn e.d. Ee'-rekcnen op een cnorme opkomst, want daar zijn de prijzen
dacht ik lreL nae.r..En vecl rnensen betekent een hoop geàel-ligheid. Dus denk erou
ncu(l.! z olÍloper vrl_J ! -

I(aka.
FTFFFFFTTFFFtr'FFEtr'tr'FF EFF

Iï.IE SÏI.IT ER .ITCIITER DE DAR FFr!'FFFFFT'FI'I'FTT'FFFFFFFFF
FT'FFFFFIIFFFFEEFT'EIIFF

H
F

Zatirda6mcrgen:
Zat dr Ca6ni rlda6:
Zonda6rnOrgen:
ZondagmlCCag i

Au B e16enhenéSc utïen-l,Vi-m I'licheIs
1f .00-18.1)0 uur Sinon Sanclifort-Rini van Nocrt-Ton de Kok-Anneke
Tinus Zilfhout-Paula rs-Gravendijk -IÍarja V.To1-Desir6 v.ToI
1f .0O-18.00 uur lindrea v. C.i{u1st-Cees v. d.Hulst-Marja v.d..Lans-
An v.Santen-Cor Hoppenbrouwer -P ét er van Rijn-Annie v.d.Steenr
Franlc Straethof.

§noepl.cek:1l.OC-16. ]C uur Gert Jan de Kok-Rurli Rademe,ker

9psll,lc:!ii.ie!-!] i -sIL.g!rlts9! :

Indicn het 6ehe1e progranrna is afgekeurd gaat het klubgebouvr op zondag om 12.OO
uur open. De b e zettingst ij dën van d.e bar zijn clan al_s vol6t: ochtendploeg
12"OO-15"OO uur midda6!1-oe6 van 15.00-18.OO uur.

Barkomnissie.
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'lïil-helmus 1-2-1-0-5
Neptunuo 1-2-1-O-,
0lympia . 1-2-0-1-4

....Go.qda ... _. _. 2:1-1--Q-1
Roodenbur6 2-ll4-A-1
Blauvr Zwart 3-1-1-1-3-.DHS . ..- -, j-O-6-C-3
HCv 3-1-1-1-3
Coal 2-O-2-O-2
PapenCrecht 2-A-2-Ö-2
DIGC 1-A-2-1-2
Hicn 2-0-1-1-1
Zlrijndrecht 2-O-O-2-0
LXN§ f-o-o-r-o-

Olympia 1

LENS 2'Quick Steps
lïassenaar 2

'Vretlenburch
LEris 6 ,

;:lptvs 7

voo
en
vo

laa
and
end
IEN
tvt
nilm
B8
er)
ute
rtè

LElis 8
tsI{urv Zrva-rt /
Toofan 4
LEI'IS. 11

-Ï,ENS'12
],EI{S 1f
NTJJI O

- I3:rkl(11art1e? ó

-,LENS 9
- I,ENS 10
- De$fia !
- Irr'ÍsH 9
- VreCenturch 12
- IENS 14

(
(
(

..(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

t-1 )
4-1)
7-5)
1-1.)
2-1)
2-2)
) -)'\
+-, )

)-))
,-t)
1-2)
a-5)
2-6)

Dn.LÏEST l.IEVEEsGEH.|IVEI.ID LEN

s

en
p

Br
èv
n
He

I
ti
fo

I.Iet invall-er
enkel-blessur
LEItrS aíhtred
open6evallen
fe11e, t)ick
rveinig hoop6
kloppen, tce
spri nEi nam.
zijn rekenin
Sakhuis. HeI
nen een kwer
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doör de.Gouwenaren rustig het heit in handen konCen nemen. Cpvall-end rvas Ce
(ogenschijnlijk?) ongeïat ere sse erdó nenier'van voetbalfen van ausputzer Ruud.
Fortnanl hij schoof of schoot
S chönherr krvan kracht ( en arlen
bchoren te vervull-en, zoCat bi
onze spitscn B:.khuis . en Ïelle
zij onvoldoendc steun kregcn u

a1 regelnatig naar een tegenotandérr Donald
ekort on zijn rol- als ophonencle half naar
vleinige aanvrlsstoten van LENS wél bleok dat

J.er rro.ren dan hun tegenstcnderst naar ook dat
igen krin6. Bert Blans kvr.an n:- zijn dbelpunt

Ceb
?)t
jde
snel-
ite

-nog zeJ.den! op, tervrijl hij zelfs in verdedÍgencl"opziëht niet me'èr voldeód.
Gedurendc het lai'.tste, klyartier r,rerclen Ruud Fortmari eYr voorst opper Harry yan
d.er l,lilk.n§ar het front gcstuurcl, mar.r dat leiCd.e''niet'tot ovcrlvogen aktiest

' zodat de OÍynpiaanse verd,ed.iging weinig noeite hctl Cc zaalt te klaren. Kort voor
tijd maÍlkte Olympia zelfs een eind aan .fe LENS-itlusies rfoor J-1 te 6cofen.- Sanenvattend ma6 5cconcludeertl vrcrclen cldt dit v1n cle drir-' nederlegen.de neest
verdiende ivas, [ezien het zvrakke optreden van en]ce1e spelers. Ecn concl-usie i6

.'ook dit'.LENSrJtccr zijn tegenstanclers niet hoeft onier te c',oen, àocl:t reacties
'.van eupporters die zeggen r'rat v.ie nr.ar r:roetcn deSJra.C.eren en Cet het dcn a11cm^.a1
v;àt 5emakkelijkér zdI 6a.an nict terzake doen. Zönd.rg kan LEi,lS tegen 3lauvr Zvr:.rt
tantonen, clat het zich niet zonde:: meer nlrar ile tr,.reede klasse laat drukken.

UITSLi'GEI'I SDNIO]iEN . i

ZUn<1a6 1! sup tember 1976

- LEI{S 1

- DOCOS 2
t-1

4-1
2:-2
4-1'

q-)

aEg.
)-4
z-a
1-2
5-O t
1-1
1-1

STJ"ND LE]'{S 2

Pt'lc 1
Teylin6 2
Roodenbur6 J
LEI.IS, 2
uvs f
Docos 2
vcs f,.Lrc 1

, Veiburch' 2

'' SchcvcninGèn
Lisse 2

- i)uick 5i. Po6tduiven 5

5p.

4p.
4p.
L.
4p.
2p.
211 .
2p.
1p
1p.
0p.

STíND IEIIS 
'.TOGB 2

HV.J l
Celeritas 2
lVestlandia ,-.
Quick Steps 2
I,ENS f
v r-os z
Nm.lrlwi jk 2
ilDS 2
Esto''2
Schiebroeh 2

1
t.

5

2

4

Seap'
Eesp.
8esp.'

- Lnlts
- LENS

- i,rxs

8ESI.
8csp.

2
1
3
3

2
t

3
2

8esp.
8CSP.
8esp.

ges!.
6e6P .

8esp.

o-:)

2-O

6-5
5-5 v

2-5.

] $esp.
2 ge6p.
2 6esp.
2 gesp.
J 6esp.
1 gesp.
f geèp.
, ge§p.
J 0esD.
J Gesp.
2 gesp.

. 1'-3.
4=?
t- /

6'p. ?-t
4p.7-1
1p. z-j
3p. 1-?
1p.6-4
tp. '(-0
2p. 4-4
2p, 5'B
1p. 1-5
rp.4-9
op.2-6

-2-



t]Í

H

f,

HHHHHHTi]liIIIÍI
i)R0GR,r^l'X,Íi. SENI CREN
HHHiTTgHÏIiIHH

Zgrg:e-3É-:er!:s! gr,12Z9

IiiHHHHITITiIHI{HIiIII]HHHiIHHHH}IHHI{HEI{HHHHHHHHHHITHHH

14.0
12.O
11.C

10.0
12.4
10.c
1Or0

O uur
0 uur
0 uur
U uur
O uur
O.uur
O uur
0 uur

,LENS 1

RVC 
,f

LENS .' .l
Lir{s 4
LElrs 5
^\f^ 1IÍVU U

Kranenbur5 ! -
RKDIO 7

Bl-a §r Zwart 1

LENS 2
hDS 2
Conccrdia 2
hDO J
IE}TS 6
I,ENS,7
LENS B

uur
uur
ur-I.
uur
uur
uur

9:leqlE z() seprcmber 1y

,20.00 uur IC Den Ile,ag C - LENS 1 Zuiderpark
Deze Ir-rlstrijC rvorclt gespeeld in het kacler van een door FC Den Haa5 georginiseer
rle nederl:lagserie tussen het jeugdi6e C-el-ftal- van deze vàreni5ing en sterke
areateurclubs uit Den Haag en omgcvicg. Deee weCstrijden l.rorJen gespeeld. in de
perioden half september/ eind nover:rber 1)16 en rnaart,/half nej- 19??. Dj-e
vercniging welke het C-teanr de grootste ned.erlaag toebren6t c.q. het beste
resulta.at behaalt ontvangt aan het einCe der rve rlstri j denre eks een fraaie prijs
Tevens vr rtlt aan elEe vereniging vó6r c].e vreCstrijd een originele vreclstrijdbal
c.an6eboCen rloor de aenvoercler van FC Den Haag-C.

A.s. zondag van <1e §eko r.cn":rezi6: N.Oese en,íi.v.d.lley3en
SarÍenkomst.

- vel_o ó
- vl-os- ó '

-. LEiIS 11

- tEiis 1 2
- LEI:,IS 1f
- ïJestlanrlia'11

V1 Gebl/'t-j
S chaapvre6/rri,k
1'11 Gebl/1-4 ..

\2 Geb2/2-4
v2. Gchz/1-3
S chr.apwe[,/Rvrk
I[i j duinselaan
Sportpark I,ïoot dorp
I(on . Julianastr.I'lo otdorp
Vj Geb2/1-1
v3 cebz/1:l
VIàmèiiburs
Zuif.crpa.rk 2e ged.
Schaapvrog/Bvrk
V2,Geb Z/2-4

scheidsrechter
C.T. v. d. Heuvel
Jvd. Elst
GB. v. PeIt
R. de ïleg't
Jl^'I. r, enning
3. Voruald
IL. Draaibos

JG.Kranenburg
JAH. Tirnroermans
H,ll{. Mae s
Ph. vrl . Xerg

4
4
o

2

1

1

1

1

I

.06

.00
,rtr

LE}IS
],ENS
osc 6
IïIK 6
Nívo
Í ÍttT e

9
10

?
14

LEIIS 4-J-p-1O-en
l,El,ls 6 11.15 uur
LENS 7 9.15 uur
LINS B 3.4) uur
OPSTDLIINGDN . ,

14 éen hnlf uur
LENS t errein
LEltlS t err ein
LENS terrein

voor aflnvang van hun vredstrijd.
LEI{S 11 1J.00 uur LBI{S temein
LENS 1 2 9. OO uur tEI\iS t errein
LENS 1f 9.15 uur LEIIS terrein

LENS f il.Jochens-P.Lancee-3.Dcerbóc4-P.Böeseken-lÍ.Bres-R.lres-G.Colpa-
J.Disseltlorp ( A ) -iï.1(cuwenhoven-E. Lrndnan-,1,. cle Pagt er-P. Perreyn-J. v. Rijn
( zie uri j zi5ingcn )

LENS 4'1L.iioeh(2x)-H.Bertcns(À)-F.BloklanC-G.Bl-ok6-J.Drcs-J.Co1pa-F.Disse1rtorp-
J.Groothuizen-ri.v.KIee,f-R.v.Luxeraburg-B.0sse-P. v. d. St e en-J. /ipperloo
LEHS 5l.iloek(2x)-M.Heijnen-J.Ho11ink_-J.Jcnrn:rat'-3.v.d.I(ooi-irrl.v.cl.l,Íije-H.Rimme1/
zvrae:r-r\.Schneider-À.Í:chijf -lI.Tenty-F.Vecren(i:.)-P,.rle lfolf-R.de l,íol-f

LEIÏS 6 h.Tir,rir:eis-C.q.C.Deek-H.Dietz-J.v.Dijk-G.Kèmperrilan-G.Locijesteijn-
i,J.i,Íi chels -G. Oostrorn-J . Rae -R. Roodbol ( ii ) -À. Rooduyn-H.. Rooàuyn-G. V erhaar (zie vrij-
zigin5cn)'
LnliS 7 It. S champer-E. iJa.kkg s -r?. v. ct. Bemt -M. Craennehr-ïi. Eà61- eb ert -G. GroenenCi jk-
I(,Kectrnan-C . S chenke l-s-tr',. Straathóf ( A) -J . Verha.ar -'rï. Verheul-J .rrlrit tin6
LENS B-M.Reu,rer-.t'.v.11.Ilerg-.t,.3i1rlerbeek-B.v.d..l)urg-G.Duivesteijn(À)-A.de Groot
P . Hei j nen-J . Ke etn:n-J . S c hxanl-11,. Tinncnltro ek-J . Verb:.rends e-R . V erbar endse-
M. llcl-ters Riickelt
LXN§ 9 F..de Vos-F. v. !eg6un-I,i. v.3a14gum..l:.. Bauman-P. Booms-R. Hecmske::k-,I.i4euIeman-
Q. v. d.IíeÍ j s-H. Ruyt er-li. v. d. Linden-P. v. Ri j n( À ) -J . v. cl.lj'lel
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!E§s. 1-o !ï.Krol--tr'.v.Dijrr-J..Incr1ich-p.Fieret-c.i{ooghienstra-J.rIoutschir-t-
G.LelievelC-J.Riemen(;'.)-P.Schulten-R.v.cl.ve1de-Th.v.d.vocrt-J.iler:,Jaa1-J.r,ïijngaarce
IENS 1'1 L.l.v.iijn--'^.Ilergmc.n-C.ieyer-C.v.Dec]en-E.v.Doelen-.f.lorst-l'.peterè-
R.Peters(l'.)-,J.Rient jes-P.cle H:an-J . Verhoe f-p. Verhc f-F. Ce Vroeg-e

lEIs,13 Th.Prins(A)-K.v.Eeekun-F.v.Beekum-ir.v.cl.Rerg-B.EnilLich-tr.Guit-H.Guit;
R.Guit,-J.v.d.Horts-lI.Jabroer-p.lÍeijer-A.Ree6ink-p.Bósch (zie vrijzÍgin6en)
rENs '11 J. Tett ero-R. BoE( A) -?. Driessen-c. Gcosen-i,I. Jansèn-1. Lanot-E. v. d. Lindle-
C. Lipn;n-F.l9agnee-}.{.},la6nr:e -rJ. Ruyt ers-R. r1e Vroege-E.i",,outers-(zie vrijzi5ingen)

!Es-ll c.. f,erenbs.k-À.;..nnihg-P.Iurghouwt-H. Douw( L) -L.Hoppenbrouwers-G. Jehee-
F. Jonker,-H. Kenpcr-ri. v. Luxchbur6-c . Irel-d.inh-L. Voorouin-a. iÍi 5 ntroven-p. ce Kroon
( zie rvi j z,i-gin6cn)

Sgnioren attentie ! !

ovcnsti.r.n4e opstellingen zijn voorlopig vrii rr,efinitief zocl.at de Servofg. r,rekeli jks alléén de nooclzakeli.jke viizisin Íïen zal-'t:ubl-iceren
,B

L
b
ct d.us. goed op in vre 1È
ij de vrijzigingcn vrord.

elftal je nu 6epul:1
t vermeld. -

ceerd staat, zoleng. je nl-

eko in rt

aare dus'niet

P:-sli=tcileen vooi dit lreekencl zi Jn:
LEIJS I zondcr P.ilöcoeken -
tEl{S 6 zonCer H.Rcccl,uyn
LENS 12 zonder Th.Prine en net 'ï.v.nijn
LENS 1f zonCer R. Dorn
IEI'IS 14 zoncler C. j.lerenbak

AFSCHRIJVÏNGEN.

Uitsl-iliten.-1 1n zeer clrin6enrle gevallen
tel-. 65.11.14 klubEe,oouu. r,IIéèn in noo
zateri',:,g tcl. 6C.20.90

op
dg

vrijde.g:-vond vrn 1!.00 - 2O.OC uur
cv:r]Ien is clit nog nogelijk op

-4-

+++ PoL raoet toch een ernstige wap-ï'schuuing lr.ten uitgaan nr.ar de6enén-.cie zijnbelast rnet het bc8eleicen vrn onze I'IINIts.-Onze allerjongsten rro"à.r. b1ootges i e1dcen rle vel'lokkingcn van het bct ril-dc' voetb.".l . vorige *"ntr - zo bIi jkt .uit óen
wedst ri j dvcrslag - rvareh d,e nannekes p:s bereid ziJh rverrcr-ustig tè Beèragennedat hcn een bohertje limonade l,re.s aàni;ebocen. pOL roeent dat tiier Èet gózegderrJong g-e]eerd, oud 6eclaanrr op verheerd.e wijze rvorclt toe6lepast. .

+++ De I(aJ{a weet cr trouvrens oorr raad nee. Het rneisje ei ilu lorrg".ru' van de l(a6i1Cenken clat rlc pupiI1én, C-kl-assers en J-klassers ven. LEI,IS hel-enaa1 nj.ets te doo.nhebben. ;iIsof het huisiverk is af8aschaft.'Hoe encers zou clc KrKa i:l;-d.e;" 
- - --l--i

jeugdige LEltrsers durven vra6en cle GETELE m:and oktober vrij te houclen, omdatop cen zeker uur in die naon,l cen filrn getlre.aid geat worctei???
+++ Zo af en. toe lecs je nog.wcl eens opmerkin6en ov"" het féi!.Cat LEI{È zogroot znu zijn.-De KaI(a l-iei'zich.vorigi.rveek tegenover de recràkÈi; ;;o-o;"uo,ndergetrl jke rnrnicr uit(itlri j. zi;n ecirter"van r:leninÀ clat de 6rootte va.n IEiiS nu al-een hoop.men6éí'afschriktl). .De Ka{a blijkt eèecÀt geïnfoimeerd., want lLH.trS ishclemaal niet fteer zo.6ràot. De tijcl clet LEI\is r,et 5j erftallen Éeertnara aan clelconpetitie is voorbij.. IIet .ants.r "j eugi.erft al1cn bijvoorbeelo'is dc ieo;;;"--
JAren r1r-mmer zo 8ering ge*reest :,1s clit seizoen. Dit .geringere aanf,al 'jcusdclftaI-
len wordt niet 6ehonpenseercl rloor een evenredige dtijging van het ae.ntalseniorenteans. LENS vr6s een grote vereni6;ing, Àasr íé-nu-een Ger idcrel(re vereni-
i++'POLLENS rvor d t docrgaans vcrvorlnc..
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Pro anraa Junioren.

?gliee 26 septenber 1!/6
10. O0 uur LEIIS , - 3l-aul Zwarl 2

19762

v3

- LEi,ts 6

9?62

- Iïest l(i jkduin M
- LENS 2 Ocsteinde Voorbur6
-DHC4 V1
- LEIIS 5 (zie ook me.anclag) Sportpark 't K1ein Loo
- VIJC ? ( zie ook naanCr.g) V Z,
- lP,lS 7 Zuiderpark
- Vreden5urch 11 V 1

- T.ENS 9 Savornin Lohrnanfaan
- Schevenin6en 8 V3 .
- LENS 11 Cc Ijzerrvcrf.

Maanclag 2l s9! t ember

1P.00 uur LINS 5

Zater-.r.a E-e2-9eptember 1

'lt a

15.o4
15.4O
13.30
13,30
15.00
14.1j

LENS 1

Dcvjo 2
LENS 4
VUC 6
LENS 6
vvP7

uur
ullT
uur
uur
uuT
uur

1?
13
11
14

.CO uur LENS B

.rO uur Quich ll

. JO uur LEi.iS 10

.00 uur DTC 2

IiFSCHRI JVINGËN.

Schriftelijh voor vrijrlafiavond 1E. JC uur big ..lhr. P.v.d.Steen, Elviraland 1!,

(ui-tsluitend in dringende
Den l{aag
Te1èfonisch vti jde.gavond tusscn 18.3O cn 19.J0 uur
gevellen) voor
r'i-kl-assers bij d.hr. M.I?cuïer tel, 6?ZBlj (L'ltl:!S
B-k1as6erE bij dhr. ivt.Rcuver teI. 6728ll (LENS
C-klassers.bij dhr, .R.Bon tel, Z5g3?? (LENS
In noodgevalLen kunnen de junicre:r nog op zatcr
uur afbcllen bij dhr. P.v.d.Steen tel. B71O3C

AFKEISINGEI De junioren moetcn steecls bij slechte wc crsons t andi6h ecen r1c af-keuringslijsten raadplegen. Telefoni-sche informaties vrorden hierover niet ver-etrekt.
NIET - OI)KOI,M;§:
spelers 2 extra r
3ij herhalin6 vc1
clat 6eva1 blij ft
van het seizoen (
GEErU(E'L.

1t/
4t
Bt
clag

a t)
/u ?)
/n 11)
ochtend tussen 9.JC en 10.00

llegens niet dpkonen afgelopen weckei:rcl krijgen c1e vol6ende
eserve-beurten: E. v, d. LinCe.
6t uitsluitin6l van cleel-nenin6 aan d.c kcrnpet it i erveclstri j den.
weI de verpJ-ichting tot betclin6 van cle kontributie tot het
lO juni) gehandhaafd.

In
eind

op ! cktober worct de aangekondigci.e firn gedraaicl. De titel mogen we hel_aasniet in hct klubblad publiccren, nnar lve kunneh *re1 zeggen dat het een erg span-
nende vrestern is. De nuziek bij rlie film Ís van Ennio l,Íorricone (nisschien datdat 'lat zegt. ) Hij 1i jkt op ,r'ri j nane is nobodyrr gnbronce ur:on a tir:ae innthel'rcst'r. Dus wel r.'e mceite v,,aard om te komen. Deze filn vrordt gedraaid voor pupil-lcn c- en B-klassers. De fifn be8int om zeven uur ts-avonds. vergeet tr.e negende
dus nict te komen.

KaKa.
OPSTELLINGEN.

!ryl R. v.Locn-J..'.1-tena-R. v. d. Laan-R. Noor.leloos-P. Valkenburg-p.Hop. R.Ilcfman-
ïy'. Frant zen-0. Borst -J.l,ansb erg-G ,lllih-J. v. Gils
Samenl<omst 14.00 uur kl-ubgebcurv Leider J.ipperloo
gII§-.? il. v. d. Valli-Th. v. Lpxent:ur61-O .lluis -E.I(ort elcaas -[. Baunan-R. v. d. Boogaard -H.du chat ini er-w. Hei j nen-ll. Hopp enbrourver-E. de J on6-À. v. cl.Meulen-E. Erkclens
Samcnhomst 14.OO uur hlubgebouvr Leider ,Í,'.Illck
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!X.]!§.1 F. Verbarendse ( 2x) -M. v. Zweden-I{. !ïubben-Eh. cle iïíICe-R. tei j n-Th.Hoo geve en
F.Gordij n-R. Geluk-N. Franken-P. Bakvis-1,1. v. Baggum-F. ÀIbl-as
l,eirlor F.Ilunens - i:..
De training vocr niet gese}ecteerde A-irl-a6ser6 :ie op de vii;aagavorid ofr 20.Jo uur
ï.IlNs 4 P. s chol-t es-R. v erst e eg-R.I,ÍicheLs -J. v. c.lii euwenhuizen-R. Gro én-R. Loveriks
',,[Tci-Liare-J. Geluk-P. Lelieveld-J. Prins-4. Overgaau/L. Januaat.
Leider Hans Zoun Samenkomst 12.4J u:r LENS terrein
IENS 5 M. v. Zwol-R. noLks-C. v. Beek-R.lïessel_s-Vl.VaIentin-R. Nom-R. Duyndam-R. van
Vj-c rs en-P. Houtman-G. !oc.,gaard-R. v.lrli jngaarden-P. Touw-J .Riemen .

Samenkomst 12.JO uur LENS terrein Leider Jcop Meihleman
zie .oolÈ mnandaeavond.

Lm{S l! FiVerbar end.se-ts.1{enkes-T.Ki-ng-O.Kön_enan-S.KramLr-M. Leyn-ï.l. Lucasseo-
I{. Planken-A. Rovers.J. §chippercn-B. Jozee-C. v.Rijk
RES:J.v.I(leef Leider l(aes v. d.l{ulst
zie ocli mrnanclagavonC

LENS 7 R. Driesscn-R. Hàas -l';,l(liinen-?. Krót-t{.lust enhouwer-R.Mahieu-R. v. Ruyven-
J . v. d. Ri j zen-E. Sanrlifort-J .Iranken-R. Get edhuys-R. Racl-ernaker
RES: E, v. d.Linde
Sa.menl;oust 11.15 urr LEI{S terrein Leider lïiI v. Ilijn . , 1

De tlaining voor julIie is oo maanclagavond vtn 20.lJ tct 21 ,r0 uur.
LENS 3, J. Elzerman-R. d5in As;oo-R.rle Jong-J..Odenkir chen-E. Eykelho f-R. Groen--
P.r1c Bruin-R.v.d.Hoek-R.<le tsoer-M.MeermÀn-R. v. Baggum '- .:

Lcider - P. v. cl. St ecn,',:-.'l : ..., .-.-.:

LENS 9 R.Ilergenhenegouwen-E. Dj o j oo e t omo -J. Verueul en-1.1. i1e i'Jint er-TJ, Uotpa-
E.VàGntin-L.v.ni;n-P.Oe Gr,.ot-G.cle Koh-C. Orlenkir chen-I.I. S chobbe -J;Vooràuin
Samenhornst 12.10 uur LEI'IS terrein l,eider dhr. G.BIol<s ..

LEIIS l9 H. Dieroel-R.lljasserman-Ch. Bergnans-8. Dullaart-D. Franken-1,1. Korving-
R.Korvin6-I. Vest er-R. de liroon-H. Zanoni-R. eimber6-1.1. Riemen
!Cr-der -E;. lJan(tmnn

Lm{S 1_'1 Iï.Duivesteyn-l,l.v.Houdt-À.KokÈ-R.1fue6aer-E.Dorst-R.v.c}.Zijclen-M.Bon-
R.Iiuisnan-R. BIiehenda.al-lvl.t,lind
RES : trÍ. Till cma
Samenkorast lJ.CO uuÍ LENS terrein.
De training voo:: juIlie is op vri j rlagavond : van 1.B.OO tot 19.90 uur.
Pro amr:a Pu illen en iriel en.

1 PU1-IÏLLEN

Zat erctag 2J sepbénber 1)16

- Velo 1 (vr)
-Fvtst
- LENS ,f
- irII( 2-
- .IENS 5

Zaterdag 25 septcmber'1976
11.JO uur DSo 1

12. 0C uur LB.IS 2

U e!!Bs 26 seplenber 1)16

11. O0 uur
11 .OO uur
12.30 rut
12.JO uur
'l 2. ó0- uur
Í,JELPEN

TE}IS 1

LEIVS,2
Delft J
IENS 4.,, , ,

Texas DI{E 2

V1
11 2

Buitenrlreefhof,
v2

12.4J uur IENS MINI

^trI'SCI{RI JVIIIGE}l

' - T,ENS 1

- Loosduinen 1

- BMT MINI '

ijdagatond 18. JO uur baJ dhr .

Durg. v.Tuy3-J-sportpark, Zoeterneer
v3

v'1

vr
Den jIir.íi6
fcl-cfonisch vrijcla6avon<l tussen 13;OO en 1B.rO uur

P.v.d.Steen, Elvira3-and 11,

(uÍtsluitend in drj.ngencle

(



gevaflen) t,el. 29295? bij d.hr. P,Perreyn
rn nooclgevàrfen kunnen de pupillen en r,vclpen no6 op zat er.lagocht encl tussen
10i00 en 10.JO uur qfbellen tel 661114 hlubgebouw.
Atr'KEUR]JTGEN:
raadple6en.

- steeds naar
TELXEOI{ISCH
aC.resson bij
vrorden gehan
pleegti. Zij n
pupillen en
,'stri j den na6
door5n-an eri

CPSTELTI}'IGII}I.

ry Ií. v. d. Lans -14,'Eorttran-E.lïarmenhoten-R. v. d.l{oek. E. Perreyn-R.IIouryel-ing-
E . Roos-r1. Kuip er -? r !r onk-B . ï{e euskerk-11.3o e rhour,r er-B . E}shout -E I I!Erinerl-aan
Sanenkomst 1O.JO uur LENS LeiC.er Ton ts-Gra,rcndi jlc

Bij slechte we ór sornsthnc'l.igtLeden stecd.s eerst de a fkeuringsli j 6t en
Staat daarop bij rrpupillen en',lelpenrr vermelC: GOEDGEIiEURD dan
veld. of punt van samenhomst horren. Ii{ DIT GEVÍ'^T, I!,L:,G ER DUS NIET
llORDm GEIIIFOXI,IEERD NÀIiR EVEIITUELE AEKEURING. Staat.bij C.e afkeurinEsrrPupillen en ïlelpenrt vernel-d: ZIE /rFI(EUIIINGSLI,IST dan rrtoet als volgË
del-d: Voor de thuiswedstrijden rnoet junio:'enlijst vrorden geraad.-
de rícdstrijden van LENS 1, 6 en .iO goeclgekeurrJ., d.ern naan ook rlc

welpen rueclstrijden op ons velC rloor. Uitsluitcnrl voor <]e uitr,;ed-
in ciat gcval telefonisch worden' geïnforneerd of [un wcdstriJden

ivel op zat er clago cht end tussen p.JO en 10.OO uur tól. 66fj4 -.

!E-I§_-Ee l"l. Saarloos -8. Verbooru-M. Lent ze -M. v i ci. Boo6alrd-
E. v. Zij I-M.Geurens -'C . Hoe f nrgel-l'1. v; VcIzen-J .VIasÀerman

lï. v.l.Íel-zen-J . v..Kest er( 2x)

Sarnenkcust. '1O.JO uur LENS Leidcr had de Pa.Ster
T,E1";S Pf I.I(af fa-P.v.ïaren-J.v.llassem-J.v.d.Spie8eI-R.Soebarta-E.l(eus-J.r.{o1f f-
I,í. v. d.illaf len-}.Diiess on-.,i. Franiren-H. v. Rccu rvi jk-T.I(1ei jn
Samenl,cnst 11 .JC uur LENS Leiiler John i.,Itcna

ry-$ P. S traub-l{. <1e }laas-E. C ore} -B...ssenber6-E. v. Santen-E. I{azelger-T. v. d I
$l"rve-R. rle De er-P,lÍatt ens -R. v. C r 3oo8aarrlt;J. v.Iiest er ( 2x)
RES : L. Scheltin6a
Sanenkonst '12. OO uur LENS

LENS P5 iï.v.Veen-E.Jager-ri.v.J3lit.tersuijk-M.Biircksen-E.Hàfner-R.Dekkeï-E.c1e Vo6
P. 1,J-sem6ees'.-R. Rocs-L. v. Leeuwen-P..{ierts
Se.rneirkoast 11.00 uur I,Ei.IS LeiCer Tcn v.cl.ner6
G::arno ouCers rnct vcïvoer.
Ieder:e. vroensdagmiCda6 trainen or,r 14.00 Lrur.

LENS lií1 R.Han-M.zaafr:cr6-h.Tjin.isjoc-i.l.I,lr:rlenrn-l,l.I(oelcnij-R;v.d.Heijden-
FJÏEEI er-,1. Riereen-T . SèhitpàrocrtIR: lent z-F. C1aus-lt. §1uis
Samenliomst 10.'15 uur IENS Leirter paul liol:..
LEI'ls lll2 J . Kuypers -R. Tir,^rncrs -lÍ..lorst -/:. tr'ra.nlien-F. j e ijruyn-E. Raàemaker-J. v. !ar1e,/
gooien-8. v. i'ïi eurvenho ve n-G.. smuklers:,r.Ktip-o.l:uyur-l'i. v. ilelden-G. valkenburg-
R.VerJ-oop (P.i'.erts zj-e ?5)
Sar:renkonst 11.J0 uur r,EN§ Leicler Oscar Borst.
+ENS MINI E. Encl1i ch -F. Laarai<ker-P. Bi j I sma-M. Endl-i ch-I,Í. v. d.l.{aare I-P. }iópp ènbrourver
ir. v.rÍi j ngnar-le-D. verschetden-R. s1a.ts-E.Iienzenlrrink-T. Di.emcl--il. v. vel-zen-
I,l . Sir.lons
Samenkoust 12.1! uur LENS LeiJer i(c.es Schenhel-s
ïeC.ere rvoen§dagmidda6 t:.ainen on 14.00 uur. :

TRiÏNII.ÍGEI.I.

Nu al Ce trainingen gestart.zijn, 'zullen vrij nog 1 keer c.le cl:.Ben 
"n oa.r.rurga-

tijden per groep vernelclen voor Ce hiet geselecteerd.en
De À-klassers op vri j da5avond aanvan9, 2i:.1Q uur o.1.v. dhr. O.Francke
De B-klassers op maanclaqavoncl aanvang, 2C.15 uur o.1.v. d.hr. ,[.v.Velzen
De C-l<la.ssers op viijda6e-vond c-anvang 13.00 uur o.I.v. clhr. J.Rienen
De pupillen, welpen en mini-we[:en op ïro ens.ls.gmidlla g aa.nvang 14.C0 uur o.1.v.
John .,^.1t enir cn Stanlcy.ilrard.
oolt de jongens aie zictr aangeneld hebben als rid, ndrir nog niet gekeurrl zijn
en caarorn ooli nóg niet moEen voetballen, hunncn bij cie tri.iníng van hun groep
terecht. Dit zi jn mec6'la1 de jcn,Sens tussen 5 en 12 jaar <Iie dan op ie r.ràensàag
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midda5 tarecht kunnen.
Deze aanvangstijcen betekenen clat je op die tijd omgehleed in sporttenue op het
veLd noet staan, zodat cle training op tijd kan be6innen. Het. is verbolen onÍtt sportÈenue nar.r de trainin$ te komen. Neen aI6 het slechter weex wordt naa6t
voetbafschoenen, ock gymEchoenen en een trainingspa.h nee. Dlijf echter nietthuic vocr ccn beetje regen. Na cle training kan iedereen zich vrassen. Er kan n'nooit rvorden 6ebe1d of de trarnin5 cloor6aat'. Ilcrn clus naar het veld. De triinerbeslist of hij vrel-op het veIc1 o.f, cje ?e..len 6aat trainen. ook kan hij (bchalve
op .]c v].ijda6 on 1_8.0p uur) het klub6eboul ingaan. Le.at de t::ainers echter niet
alLeen staan.

: JuI(o
MIIqI -:?ELPEN. :

sinds 1 jasr heoft LrNs oot miài-rvclpen. Dit zijn jongens vanaf+6 j -.e.r dic aitrgeïnteresseerdrt zijn in voetbalLen. oadat de móesie jorguns in-deze lecftijd
zich net zclf kunnen verkl-cclen konnen er altijcl ouders mee. Voor cte leider isdit weI maldrelijh vrant zov.eel- schoenveters vc.stnaken is h:ast niet'te doen.
l,an8s de lijn zien..we vaak. vecl- oucers'ilie vaak enthousiaster zijn'dan hun
zoon die in het .rqLC,loopt. De l-eiders staan niet langs r1e lljn maar lcpen
crgens nidden'in het vc1d ou een beetje ie orde te hanclhnvèn in liet ttmierennesTil
van + 24 speJ-ertjcs. De aa.nvoercler is herkenbae.r d.m.v. eqn zweetban,Jje omzijn erm. iÍeestal- is hót dcn jongcn net hct.harrLste schot.. ÀJ_Les ,"g Ài; Íror.,
in5ocien, doelschoppen, vrije schoppen en corners. Echte p'ubliektrekkers zijn
het. iieeft u onze nini$relpen nog nooit zien spelen? onbegrijpelijk, maar zgndag
hecft u .d.e hans.. Cnze minit 6 spelcn clan een voorl,re ctstri j d voor LEIIS 1' op het .

1-ste veId. De aenveng is 1?-r.4J riur en clc. te6enstander is BI,lr. Fieina vr<rrd.t
de uredstrijd LENS 1 - Blauvr Zl:rart 1 gespeprd. De2e rvedstrijd kunt u op hetzetf
de k:.art je bijr.ronen. Tot zondr.Éi.

ï/o ens4agnirlclal trainen om 14.00 uirr. 
Juko ' '

UITSL,".GEN.

{srierÈs,
RVC 1 - LENS 1

LENS 2 - vrÍj
DHL 2 - LEI§S 3
LENS 4 - Ri,s 2 (vr)
Vre,icnburch 7 - LENS 5
LENS6 -LENS7
Ri jslri jk 11 - LEÏIS I
LEI]S 9 - i;tilhelmus g
'!Íest Iii,jkduín9 .- LENS 1.O ,,
LËNS 11 - ,HP,sV ]

o-0
. 3-o

2-1

14-O
1-4
5-0

o-2
1-5
,-4
t-/.

!gr:rllcl
LENS ,1 

.

IENS , 2
LENS ]'
DVJ 2
LEhÍS 4
HELPIN

LENS 1

Gona 2
MIi{I

- vcs 1

- Delft 1

- iïest I(i jhduin
- rENS 5
- Scheveningen.

- llaalCrvi j È 1

; ï]ENS Z i.:

4-1
2-O
2 ----
4-2
2-2 (w)

LENS - Schcveningen O-4

SfR.'TFPRCCEDUXE r',rïi.ïllURVOET!],I,

Dc strafcomnissic aniat cu:cvoetbal. rvi jst de'bèsturen ._van ..,1e vereni6ing-en, d.ie .zÍ:j n
toc6elatcn tot de I..NV3, op de navol6enCe procedure bij strafzaken:
A. Elke door de scheidsrechter van het sleeJ-veltl gezonclen of gelll-rarschulcle
spelcr hecft Set recht tot schrifteli-jk verweer tegen hetgeen cie scleictsrechter
hem ten laste lcgt. Dj-t vcrrveer dicnt. echter' binnen clrie Ca6en na cle vreclstrijd
aen het bonclsbureau te worcen ingezonden. Geschierlt clit nict den neemt de
stre.fconnissie aan, clat r'l.c speler vr.n zijn recht op verl'reer afziet schul-cl er-

. k-cnt. Dc spcler vrordt aan dat rccht niet herj_nnerd.
B. De besturen, Grensrechters cn .ie.nvoerd€?6 zijn verplicht binnen drie ilegen
na cle w_edstrii.cl ecn sc hrift dii jilclr ,i àrklaring in te zenCen over het gedrag van
Ce van het ve1i1 gepon;l,cn of gelïaars chuvrii.e speler of over eventuele ongeregeid-
hcden. De vereni6ing, rivaarvan ;]q betrokken speler Iid is, dient dit te rloen

, op.cie in hee.r bezit zijntle gele iapport formuli eren.
c. De'verklaringcn ondor B noctcn ook lïorden in1;ezond.cn, rvànneer het een sperer
van de teEcnpartij,betreft. Dit dient dan te 8eschieden op de blaulve rapportfor
uul-ieren, IÍochten r1c verklringéri, oncter' B e'o è geíoend, niet binnen cle règlemen-
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tair vastgestelde termijn aan het bondsbureau zijn gezonden, d.an vJordt men hier-
aan niet herinnerclr doch n'cI cen boete opgelegd van / 10r--. Bovendien zar daar-
na voor elh volgend rveirelijks vcrzuim- voJ-gens het bepaa.lcle in artiker 62 van
het .lrlgemeen Reglement een boete vrorden opgeiegd van Í 10r--.
Starfnaatregefcn door clubs.
De strafcommissie aDilteurvoetbal van è KNVB zaI voor wat betreft het in ninCering
brengen van cl-ubstraffen, de volgend.e proceclure tol-6en.
/.11é6n clubmaat r cgcl en, inhcuclencle ocn onvoorlvaard.e 1i j ke uitsluiting voor
conpetitie- en/of behervreclstri jc,,en, word.en op de u:thluiting van ce I(NVts in nin-
dering gebracht, inCÍen hiervan in het rapl:ort va.n het bestuur, dat binnen
drienaal 24 uur na C.e lveclstri jc1 moet vrorden ingezonden (artikei 11 van het RCïI)
meldin6 lvordt genaaht. Latcr ingezonclen ne(ieclelingen over clubstraffen zullenniet in dc behanCeling worden opgenomen.

RIJS!ïIJi( C,I - LENS C 1 u-è.
De fr-atste 2 jaar r,ras het normaaf dat on6 1e c efftal door Rijslvi jk c1 rverd
ingerflaalct. uitslagen afs 6-0 en 10-o kvramen voor. 

^fgclopen 
zateró.ag Leefcle in

het achterhoofd no13 rver de 6edachte: hoeveel- zul-l-en we verliezen. Dit ze zich
nie-t bij rleze gedachtc hel-.bcn ncergelegd is een compliment vraard. ze hebben {an
hed begin tot het eind 8eknokt,en net Àuccus. Rijswijk krvam sr in het eersteklrartier niet aan. verder dan een afgekeurd doelpunt kwamen rrre echter niei.
Ri jsrvi jk krvam no$ evcn terug, cloch na cle rust k'ramen vre aI snel op ,1-O docr
een hoger van Richarcl. P.a1 hicrop mocst rrccl eruit. remand was op zijn han_d
gaan stann. rn hot ziekenhuis bleclc dat hij een beentje harl 6escheurcl. Drié
vtekcn gips zull-en hem §oecl doen. EtLurin vras zijn vervan6er. Rijsrvijir kwam met
man en macht opzctten. Echt gevaar)-ijk vrerden ze nauuelijks. sfechts een paar
afstandsschcten lireeg Joost te verrverken. LEI{S bleef via counters zelfs degevaarlijkete ploeg. uit een van tlie ae.nvallen scoorce Ricky 2-0. Hierna lvashet bekelcen.

Pau1.
LENS P2 - DETFT P1 2-O .
,"fgelcpen zeteï.'ag wcrcr. ercncer vrij goecle weersonstandígheden o? het tvreedevelc de vo ett:aliue ctstr i j d LENS ps - Derft ?1 gespeeld. De inzet wàs in het beginvitn de lvec',stri jd aan bcj-cle zijclen zeer gr:ecl. nr ryerd vocral ae,n LElls zijdc
soms he:f goed gctilrt. Dit werc cla.n oclc na ongeveer tien riiinuten in de eerstchclft uitgeJrukt in ecn ílocllunt vo<r LEl.ts. Iràt dcelpunt wcrc gescoorrl rlocr
Ronnie verboon. I'la cit doelpunt víer hat spel van LENS iets teiug na*ar cloor
6ced keepersrverlc van l.lichel sai:rl-ocs bl-ee f het tot rle rust ,l-0, ioor I,ENS.
Na d.c lirzronadesiro op in ce rust genuttigd te hebben gi-ngen .Je spelers er in
de tweede herft uecr tegenar.n. Nu werd er weer 6etilti en aIs er ierrantl naar
vorcn gint; werc zíjn plaats uitstckencl coor een ancler ove:'5enr:nen. Dit saaen-
spel noest op clen duur vreer een doelpunt voór cns cpleveren. Na een poar goede
passes kt'ratn de baI voor de doet van Coen ilirefna6e3- d.Íre genadeloos uithaalde.Dit bctekende trvee nu1 voor LEllS. ï{ierna zljn er no6 enkele moge3-ijkheden geweest
om de score op te ''roeren, roaar deze werden helaas cróor enige sfer-ers geroisi.
Iviaar clesondanks is er toch uitotekend 8erverkt. En ars .le 

"àt6enan weditri5den
ook zo rvorden geepeeld. dan hoeven we voor niemanC meer ban6 Ie zijn.

Ladj e.
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50e JaarrTanq nutrmer ''lO JO septentiet 19?6-
DE ],ENSREVUE

rveekbl-ad. van de voetbalvereniging Lenig en Snet-..

0000cco0cccc0
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oooÖoöccooo
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86R
8?P
84J
85P
31 Yt

jrr969 ym, Derlemsvaartw eg, 476, Den Haa§ tet; 660600
6-1969 Mrï Vreesrvi jkstr a-at- 369; .Den Haag tel. 29891?
2B-1o-195, s v.drveldestraat 49 I, Den flse8
9- 8-195? S Nocrd erb eekstra.at 2oB, Den IIac e fe]-. 4641?1

25-3 -1968 ltl Loenensestraat '18/, Den llaa6 tel. 650480

Eindelijk eens iets over de kaertclub. líe hebben 18 aanneldingen gehad en
daarne.ast zijn er nog mensen die vreL af en toe mee r'riIIen doen mear zich niet
will-en bíàde.n. Vcor aI deze mensen is er óp vrijdag 8 óktober een kaertavond
c.q. bespr.eking. I(om dan dus a}Iemaal. 

IiaKa. 
_
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euvre Le.l.en:

.Colpa 9-

.Hoeksma 15-

.Th. v. cl.l[i j e

.'iï. van Duyn

.L.v. d. KLeij
'lrizrsiss:1,
O7O J.E.BorEt wordt Re5ent e e s eJ-r.an 1J, Den Haag 202/
.Lfvoeren:

1220 L.J.S1abbers, l4eppelracle 219, Den iloag 2OJJ

r-l-!e]1g!ecg,
R.Roel-houvrer 26- 4-19?0 I"IJ \ïe]l-jngtoneiraat 17, Den He.ae.ter. 8885j6
E.v.d.Iíe.ay 31-12-1964 P. Eck-boornrade 220, Den Haag i.e]-. 666255

I(CNTNIBUTIE.

Het eerste kwartaal is voorbJ-j. ltJij doen een dringend, beroep gprdie ledenr die
tot nog toe hun kontributie niet hebben voldaan, ten spoedS.gst.e aan hun finan-
ciele verplichtin8en te vofdoen. U vreet het, bij nalatighojd komt u op Ce vtan-
ióetalerslijst. Dit, bet.ekent niet spelen alvorens .Je géhele jaarkontributiè is
vofCaan.

IIet nestuur.
GtrI(.I, , .NTI(i.KEL

il

Zaterdag;morgen:
Zat er daBmicldag :

Zonrlagmorgen:
Zonrlagmidrlag:

LENS 1

RVC f
LENS f
LEIIS 4
IENS 5
RVC 6
Krancnburg I

Blauw Zlvart '1

LEI.IS 2
ÀDS 2
Concordia 2
ADOr'
LENS 6 .-

LU\IS 7

RKDEO 7
LEI,ls 9
LENS 10
osc 6 ..
ifrlr( 6
Nivo 7
LElts 14

Àn Bergenhenegour'ren - iïim Michels
Sinon §andifort - Bep Sandifort - Rini v. Noort - /rnneke:

Ne].l-ie vid.Hoek - Richard v.d.Hoek Sr. - Tinus Zilfhout
Ànnió v.cl.§tecn - Li;da;:Jans - Mevr.Jannaat - Cor l{oppenbrourver

Eventueel afbetlen bij Er. Sanclifort l'el. 6?538r. Indian zoncl.ag-geheef .ài6à-keurd: ócht.enr1ploe69 van 12.00-'1!.OO uur nid<1ag!1oe6 vnn 15.00-13.00 uui.
uITSr,ÀGEr't SE{IOREN. . "1. 

i

Ze!qtc zb seEtember 1 279.'

- I,ENS

- Velo
- Vios

; -.,--. L Irl\i)
. -. LENS.- LENS

o()
o

B

11
1z
11

'..,,

z-ó
2-2
6-o
5-3
2-2"
o-,
1-4

o-o
o-2
1-1
4-5
i-4
1-2
o-2
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LENS 1 PAI(T EERSTE PUNT.

PROG?ri!11.Íii S IINIOREN

Neptunus 44-l-o-? 5-1 Een drastisch gevrijzigd IENS t heeft Ín een aa.n-ltJilheluus 4-2-"-0-6 ?-, trekketijke rveàstri3d-rnet Blauvr zwart het eerste..-:. _. " .-: :-..-- -.Ofyhpfa - - ," 4--3:0-1:6 ' 9:7' kbmi: éti ti epudï' v-eriiienh.' De opsteliing was a1s
IOV \-Z-l-t-.2 7-7 vo16t: Carry 1aq Rhecnen- Ton de l(ok (verving Ce
Papendrecht 3-1-2-0-4 5+ zieke Harry Brandenburg)- Donard schönherr(wEèr
Bla.uw Zvrart 4-l-z-l-4 Z-Z ausputzer)- Ruud Fortnàn (lveer voorctoppei)-Gouda 3-1-1-1-3 1-) Peter cLe Jongh (nu op links)- Dert. Blani (na rust
Roodenburg 3-1-1-1-3 1-1 vervangen door Jan En8lebert)- Harry v.d.!rli1k enCOAL 1-O-1:o-3 5-5 Trimo Resodihardjo (in piaaté van Jin Krijser,DHs ' 4-c-1-1-j z-3 clie gestopt is)- John Bàkhuis- nà,,u n"oe-Ëi:rÉ"DBci 3-O-2-1-A. Z-1 t s -Gravenrlij k( na een half uur Ín cle tvreede hel-ftHion , .J-O-1-2-1 3-5 verVange'n door Ab Àchterkimp). r.iinn Keetmod c,ntbrakLENS 4-o-1-O-1 2-6- .no6 in verband get een enkelblessure. .Dit.gröten-
Zrvijntlrecht 2-c-o-2-o o-5 deels nieurve en jon6e e1fte1 slcagcle erin hetgeroutineercle tsIauw zwart in bedwang'te houd"en. Ér rvercl keiharà 

-geweikt 
en "'

soas erG leuk Secornbincercl. De eerote helft vras het aantrelchelÍ- jÈot e .feel 'van
de wedstrijd, hoervel ook de tvreeC.e hetft het aanzien vJaard. was. In clie teeede'.hel-ft,had nlauvr Zwart aanvankelijk een licht overuricht. LEN§ knokte echtei "
teru6 en dron6 cle wassenar.r.f ers in de srotfase met c..e'rug tegcn de maur. 'Iíet
veel- lcunst en vlie6'erk hielc BLauw zurart het cloet echter scÈoon. IIarry van
cler 

-'.rli 
Ik lverd ccnur.al 5evloerd in het strafs chopgebi e cI, maar de sctrÀjóËrecliïer

1ïoof_ Ílc strafschop 'rveg. r,1 raét c,I ecn reuke vredÀirijd met . ecn'nSecrgevendrcsult:rat. Zondag volgt de uitwecstrijrl tegóir lHs, dat tot nu t o-e àrÍe puriten
vergaerCc.

3g:9:c J oktober í

'l 1 . 00 uur LEI\IS 2
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229;"' t4-.oo uur DnÈ' I . , -.LENs 1
Scheidslèchter
M.Versluis
J. Gonsa].ves

trlernendes I

B. Scheffer
FIJv.lïi j ngearden
L,VÍagner
GL. iïil-dschut
/i. Jansen
R.Iaron

FH.tr'rökJ-age

I(wintsheu]-

Schiedansewe§ in v.a.
i(ethel t . o. Tuinrlorp
v1 Gëb 1/2-4

( vr. ) tlbardastraat
Rodelaan/Voorburg .

Kijhduin6elaan
em II Vac 5 Y2 Geb Z/1-3
s 2 Vz ceb 1/2-4

VZ Gen i/ 1-1
G eme ent euleiCe ,IÍonst er
trDe IJzerwer.frr einrle

lvrep13eJ.vJcg
vJ ceb 2/z-4

1e.uw 6 . 'v3 Geb z/ j-1.v1 Gel) zlT-4
. 
I(erkstraat nae.st, no. !6,

J. de H:irlster en J..v..il.K1eijÀ.s. zonclag is van cle Seko ar.nlvezig3
Samcnl(orEst:

LENS 6
r.rElrs f
LENS 4
LEi'rs 5

-,VUÈ 
'

12,OO
12.OO
..q2. 

QQ
12.O0
14. OO

10.00
14.10
14.10

14.O0
10. oo
12.O0
12.4O

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur

OD; 2 - LENS
Tone6ido 2 - LENS
'Ikanebur:g f -LEI{S
LENS 6 - Gr. tïi
LENS 7 - rictela
LENSa -HDV5
ITKSVI'Í 4 - LENS

:rc 4 - LENS

I.ENS 11 - GDS 6
LENS 12 - Zvrart
IENS If. - pïí0 1

Quintus 7 - ,.tli

5
4

1l-
1r

o

1C

il
0
14

-?-B-ll-'tZ'eh '1J ecn hillf uur v66r aenvari6 vÍrn hun veCstrijd.
1O.4! uur LEI{S teruein LINS 9 13.15 uur LENS tómein
1O.4J uur LENS terrein LENS 10 lj.4i llLttr LENS t;;;ei;
'1O.JO uur LENS terrein ],ENS 14 t6.4! uur LEI,IS ternei.n

TTVIJZIGINGEN IN OI)STELLING EN.

IEI,IS , zondcr II.,.Iochems riret h.v.Vdlzen ràh p.ilo"uokun
LE§ 4 zon{lcr r'-.I{oek net H.Joàrr;";----- -" - -

IEIf 2 t.Hoek-M.rIeijaen-J.rio11ink-J.Janmaat-B.v.d.Koói-J.v.{i.}{i jè-ï'/.v.Lt.r.Íije-
Ii. Rinme'L zwaan-i'r. S chneicle?-H. Tenty-F. Ve er en ( /r,) -p. de li'oIf -R.cle li,loi?

ry zonder c.schentcels-8.llu<ers o"i' t . s 
"Ëi; r-R. Hoppenbrourrers

LBIS ti a1s bekentl met B.v.d.llurr:

-2- -.



l,EIiS 9 a1s bekend met F.de Vos-Q.v.rl.ivieijs
L.,EI.IS 10 als bekend zonCer R. v . d . Velde
LENS 'l 'l al-s behend.
EËÏí3U als bekcn<I zonïer .losch-À.Reesinlc.uet P. v. Duyn

.Jansen :

. <'le Kroon' met C.Ilerenbak
ïIENS 1

LEIïS 1

al-s bekend zonder
al-s bekenrl zond.er

P
M

P

ïlegens niet opliomen afgelopen zonda6 vrorcl,en C.Schenkels en P.de Kqoon 2 weken/ niet opgest eJ-cl. :

lïe6ens ta laat lcomen resp. ónjuiste afschrijving rvorclen E.Bak-kers' en R.v.d.? Velclè 1 weeh niet opgesteld,

/TfSCHRTiVII.IGEN.

Vrijda6avond van 20;00
teL:602090
N]ET O?KO},ÍERS .

21.0O uur: tel. 297121. In. ncoclgevallen zaterCa6rs

STRI,T'Z-'.KE}I SENIOREN.

Na overleg net de sckretaris vèn Ce strafkominissie de heer !ï.Verhsg{ïsr, ia
besloten dat voortaan de volgencle procedure zol- wortlen gevelgd: Indi-en een
sPeler éen officiele waarschurzing heeft ontvangen of uit het veld wordt. gestuurd.
dient hierve.n door dà speler en zijn aa-nvoercler rapport te vrorden uitgebracht
op heÈ daarvoor bcstemde forrnul-ier:.. Dit dient op, mi.àndagavoncl uiterlijk om
20.JO uur in het bezit vs.n rLc Seko-sekretaris te zijn. Ícor toelichtin6 en
vervreer client betroldren spele,r ( en .zobO,,.ig de .aanvoerdër) op maanclagavond.
tussen 2C.JO en 2'l .10 uur zich bij de strafkommissie te vcrvoegen.Inílien hij
zon,,ler berictr-t,,piet komt, ziet hi j af von verweer en verklarrt zich bj- j voor-
beírtakjcoord'.rnè.tc"cloord@opte].e88enstraf.Vervleer
.achtcraf zal- nooit meer ruorilen 5ec.àceptecrd È

Zir-LVOETDiiL.

J'lhoevrel de Scko LEi'trS reet' 2 tearas had in6eschre ven bli jlct uit 11è publicatie iir
Voetbal--:,ïest dat clc KllVil afd. Den lIaag, LENS maar met 1 teàn. aan Ce zaptvoetbal-
konpetitie laat rleelnernen. Ons tean wcrll. in6edeelC in r1e 2e klasse C en speëït
de-eersto-iuèdstiïj11 rl.ihsclag J oktober in Je Sporthal Duinfae.n tegen Tamavona
oa Z?.JJ uur , ...:. ' . -...

Ilier.-vclgen enkelc bclan6rijke nerlc:lel-in3en op orl;anisat orisch Ocbied inzake
zaalvoctba.l besloten op de jaarvergaderin6 van de IíNVB op vrijdag 24 september
19?6... . .

Spcfire: op6:1vc docn.aan Ce I(NVB afd. I s-Gravenhage :voor '1e en 2e tcam. l,icn
krijgt ei:-,3en 1e gitinat ieb evrij z en voox het cleeLnenen aan het zaeilvoetbal.
ï nschri.'if ael-d .voor '1 tean is ..f 80.--. }er vreilstrijd afzonderlí jÈ + f 'tJr--. ..

Bocten: i 15;-- als rl.e coacl:. niet ao.nvrezig is 1 Í 2150 a16 er gecn grcnsrechter
aS.
ili j ieílcr
§trar l en:

teau bchoort nu'cen coacb q4 Glensrcchter aanlezi6 te zijn.
Moetcn 6etekend rzordcn door beicie À:lnvocrclers of boach.

S!:elrerels: Er zijn verschil.lendc tegels gcvrijzi6d maar er kont een nieuw
spelr cSel-bo ehj e uit, cle c1a6 uan uitgifte vrordt t.z.t. in VoetLal-!ïcst bekendgè-
naalrt .
Dit zijn vrijblijvend enkele hoofdpunten uit de vergaclering. Hiervan acte.

' F . Fluma.ns
Ec spel-crs clie zictr rr'-,u, hut zaalvo etbal-t eam hebl1en aangemeld zijn:
l'.ad. de ?agter-P.v.c'l-.Steen-[Ians Rertens-Gerarli Dui-vósteyn-f,en Osse-ïlim Kouwen/
hoven-Hans Verba.r ends e -Fr:ans v. d. Rerg-l{.l,Iiche1s -l"iert in lieuver.
Coach F.Ilumrns...Grensrcchter is er no6 nict.
Regeling' voor het afgel-astcn vàn rzclstri j dpro5-rar:nma t s'bi3 slechte tveers- en
t crrcinomst andlighedcn Eeizocn 19?6-19??. l,let in6fln6 van 2-J oktober:,1976..-- ''

.iilpehe 1-e af aelastin/z b e ta.r.l-d vo etbal- en aondnia.mat eurÍoetbal-.
Bij..a]-gernene af5elasti-ng vnn het programme. betaafd voetbal 5e1c1t clit ook voor
alle wcristrijCen vc.n íle zondsir--ameLcurcoapetitie. Het e.1 dan niet doorgaen van
c1.e wcdstrj-jden in Ce afdelingen van Ce KI{VB is ter bcoorc':eJ-ing v.:n elke afdel-ing
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afzonderlijk.
Algehele afnelastins zondagauat eurvo etbal.
Indien in a.I1e districten de wedstrijden van de zondag=amat eurhornpe t itÍ e zijn_ - .afgelast, wcrdt het 6ehe1e anateurvoetba.l afgelast, rst inbegrip van de tved.-" -.1.
strijden van de hoofdklassers. Het aL dan níet doorgaan van de vredstri j,Jen
in c'le afdelingem van de KNVD is tcr beoorclelin6 van eJ-l<e afde1in6 af zon.J.er1i jlc. -

Gedeeltel-iikc nfEelastin6 zondananat eurvo et ltal.
Bij het gedeeltijk a§gelasten van c'.e vredstrijden ven hct zo nda6amat eurvo etbaL
6e1dt dit uitsluitend voor I
rlie ve:lstrijden in het net nane genoendc clistriht van C.e IiNVB .
Voor c1e in die clistrilcten vastgestelcïe vredstrijden voor cle hoofdklalsers (rlie "

niet distr.ihts6evij ze zijn.ingetteeld) wordt de kcuring van cle terreinen over-'
gelaten aa-n d.e konsufs en d.e scheiCsrechters. Het aI dan niet doorgsan ban de
vredstrijC.el in de afdel-ingen van c1e KNVB is ter beoordeJ-ing van elke afdeling
afzonclerlijh
Àlgehele afnelastinq zaterda naruat eurbo etbal .
Bij het algeheef afgelasten van Ce vreCstrijd,en van het, zat ercla6amat eurvo e tbal
dus e,lIe d.istrihten, 6eldt zu1k6 ool< voor a1lc rvedstrijlen voor il.e 1e cn 2e
hlasse.
IIei al clan niet door6aan van c1e tyedstrijtlen val de afclel-ingcn van tle KNVD is
ter beoopct-ein6 ve.n eLke af<lelin6 afzonJerlijk
GecleeItéIi jke a.f rèLast ing zat crd.aganat eurvo etbal.
Bij hct gedeeltelijk afgelasten varr (1.c vedstrijden van het zat er il,ag-amat eurvo ct -
ba1 6eldt rlit voor rt,e uuedstrijden in Ce met name genoemcle distrikten Vah de
I§n/B. - '''
{oor de in (lié distrikten vrstgesteklg vrerlstrÍ j4en voor 'de 'le en 2e }ilassqrs
(àie niet all-een rlistriktsgevri j z,e zijn angecleeitl) r4,ordt de keurin5 vrn iEe
terrcÍnen ovel.celaten aan ironsuls en s cheidsrecht ers . Het a] dan nj-et doorgaan '-
ven t1.e rvel.strijden ón de afiiclingen van de KNVD is ter beoordeini5- van cl-ke
aI cicJ-l_ng aI zonrler_Ll- Jlt

OEFICIETD BER]CIITEI'I,íLFGELi^STING T!iJ)STiIIJ)EII SEI ZOEN 1976-19?? .

ZatcrdaÉnorqen: Radi o -lli euws di c nt om ö.uu uur }lj.J-versum II en IIJ., om ö.rU uur
Hilversum I en om !.OO uur lÍiLversura III (af.leen bcrichten voor voetbr,l op
z&tcrdsg in ncod6eva.l-1-en ) .

Zat ert',a4nic1da63 Rarlio-l'lieuvr clienst evcntueel on 12.1O-13.OO uur en ver,.fer on
13.00 uur liilrrersura II en III' e'n 'lB.fO uur Hil-versum f
(a]Ieen berichten voor het zonCa6voetbal)
Zonadgnor ;1enl Raclio -i{ieul,rscli enst bm B.OO uur l{ilversun f en Iï en !.00 uur

Verenigingen clus ook d,e voetball-ers, konsuls, scheidsrechter, gren6rechte"s cn
verrlere betrokhen officials, geiieve er nota van te nemen, dat àp cle hierna
vc16enile 'clagen en tijclens bcrichten inzàke cifgelastingen van cie wedstrijden via
l'i.N.P., Radio-Nieuvrodienst, T.V./journaal en onroepvereni6ingen bekencl kunnen
r,zor rlen 61cm:altt.
Vriidae: .RaCio.Nieuwsdienst oru lZ.1,O en 1J.OO uur, indien rle beslissingen omtrent
afgelastingèn recds des morgens z:i:jn genonen'en verder om 18.00 uur l{ilversum -
II cn Ïif en t8.3O uur Ililvcrsura I : '

Hilversun II
mcdeclelin3en
(progranmatïc
( zonocii6 beri
Zonda6nidda6:

en III (a}Ieen in nooclgcva}len voox het anateurvoetbal alsmede
vonr .wed.strijden betaal-d voetbal). VAlu"i om 9.O0 uur precies
ep of 6een vrecr) Hil-versunc I.
chetn amateurvoetba] en meCed.elingen, af6eBastin6en betaalC voetbal)
ArIRo oir 12.J0 uur (proslamma Muzikaat ;nthàal) -Hilversun I

(aifiàÉste rvedstrijdcn betaalcl voetbal, hoofclk]asse, 1e en 2e klasse amateurs)
Eerichten via tclcvioic:
Àl-leen bij algql4tc afgelasting van het zat er<lagamat eurvo etbaI, het zontla6ama.-
teurvoetbel en/of het be.taalcle boetbal bestaat de nogel-ijkheict dat in de 'TV- ''
journaal-s op vrijCal3- en/of zatertlagavond een bericht claorover urord.t opgenomen
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(t9,oo en/of 20.00 uur )

Brengt C.it voor U geen uitsluitsel,
lijst oE tc lci jken of u rvel cf niet

Ba dan naar de dichtsbijzijnde afkeurings-
noet voetb:I1en.

+++ Het is jamner, maar op zondag 1O oktober zal l,EI,lS 1 niet voor Ce beker
spelen tegcn GDS. De I(NVB heeft namel-ijk beStoten voor die clag nu een inhaal-
pro6ramna vast te stellen. Een nieuvre datum voor d.e bekerwedstrijd io nog niet
vastgestefd.
+++ .l;,Ls U rtit leest heeft LENS '1 zijn.v,redstrijd tegen FC Den HaaG er at opzitten.
lOL mcent dat het èen lofvraarCig initiatief is van cle TC om op deze lvijze in
kontaht td iconen net vel-e bckenàe llaa6se anat eurverenigingen. I'Iopelijic kan
III'crs Rrcs vreer ueed.oen, zodnt hij Ern odde naldrers tveer eens kan ontmoeten.
ilellicht staa.t bi j cl-e I'C ïloudy Louwerens oni.l.er d.e 1s-t. ':Joudy bezit nameli jk
een .uniek recorC, I hi j is ne.nali jh het meest vl-:irohtige LEI,lSl-id; ninmer krsan
íemcnd zo kort voor op onze le..lenlijst. Voor dc duidelijkheid uril- POL ook nog
'Jerl:1aren dat hij volstrckt bcgrip heeft vocr hct feit dat i,Joucly overhaast
nlrar cle FC tcrugkeerde, toen een beroep o! hen wercl 6cdaan. Wie zou hen dit
financÍëIe buitcnhansje vritl.en misgunnen? Cndertussen hoopt POL evenzeer dat
ïtroucly begrip hecft voàr 4e tel-eursielJ.ing bij LENS, det kàmpt met een hele
serie gehLvende cl,oclrn:nncn.
+++ lIe,r1 veretrndig dat de redalrtie vorige weeh aanCacht besteeclde aa.n de
rrstrafprocedure amateurvoetbalrr. IÍet ís echter niot onmollelijll Ci:t vel-e leden
door deze publih:tie een beetje zijn mislei.J, wa.nl cle gcschetste procedure":'heeft'slcchts betrekking oi: spelers van senioren 1, 2 en J. Voor dc overige.
eeniorcn en junioren gel-<l,en veer andere re5e1s. Het zou 6oed zijn ook dic te,
pur.:1iceren.
+++ Tcnslotte een reactÍe van ICL cp ecn uitli:,tÍng van de spDrtredaktie van:rJe Haa6sche Courant in rlc woedscla8sà rubriek rrDal-laclerr. Daarin werd Tuurjgedaan,
omCat in het verslag van Ce ured.strijd Roodenburg-LEl\§ '1 niets velmeld tïas over
clc officiël-c waarschuvringèn aan, een drietal LElrlSspelers. De sportredaktie
schreqf er toch te zijn achter gehcmen vía het officiëIc orgaan van de I(NVB.
POL weet zetcoi ,,tai clii volstreki t o"jri" t-i= , Írant in ile KNVtsrer heeft (nog).
niets gestaaà over cleze drie of ficiijl-e vraaisc hutrin$.en. rïbI stonden i,e verÀeLrl
in het verslerg cr,at onze eigen lÉl{Srevue heef t gepubliceerc}. IIoe zit clat' ncu,
heren van Bal1ac1e? Overígens neènt'POL dat tle sportreclakties zelf verantvroor-
Celijk zijn voor Ce inhoud van hun publike.ties en. die vcrant ruocrd eli jkheid niet
zond.er Ireer' nccten afschuiven óp cle. kJ-ubs.
+++ POLLEIIS worr'.t doorgaans vervolgd. l

JJ JJJJJJJJ JJJJJJJ J JJ JJJJJJJJJJJ JJJJ
$$$ÍS \ri,N rrnr JUNror?ENFRorrr *$l*$
$$$$$.r.r.r,r,i.r.rrJJrJJ,rJrJ,rJJrJJrJ$$i$$

PRCGRii,I],I].i JUI.IÏOPJE}I .

Zel9lc 3 oltt o1:er 1976

12.15 ttu'r Vclo J
14aan 4 ol-.t ober 197

1!.00 uur LEiIS 2

Zet er 2 o](tober 1

JJJJJJJJJJJJJJ.] JJJ JJJJJJJ JJJJJJ JJJJJJJJJJJ

Noor'd.vrcg , ï;at er j-ngen

v2

- LENS 
'6,

- Duno 2

976.
i4.jc
15.CO
14,15
14"15
14 "'15't2"45
11.OO

- Rijsnijk 1

- LENS 2 zie
- LENS.4 .

- LElls 5
- Qui.c\ 7
- LENS 7
- Drrc 9

v1.
cla6 BrasserslcaCe,
Sportpark Prins e s
L,lgr. llolenslaan
v 2'
Mgr. I{dlenslaan '

y1

naen De].ft
Irene

uur
uur
uur
uul:
uur
uur
uur

LEI{S 1

3EC 1

Rijsvrijk !
Duno 4
LENS 6
Duno 6
rl-t rt b ó



t5.45 ».ur dÍe Ha6he B- LENS 9
1J. 0O uur IEI'IS 10 - VVl 10

, 14.15 uur LEI.IS 11 - Ec-so 2
iiom ooh op de trainingen.
/TISCI{RI JVIIIGEiii .

Sportpark Ockenbur6

S chrif t e1i.i lc voor vri i cLaravond 1B.JO uur bij cthr. P.v.rl.Stecn, E1Íiraland 1!
lqn IL-.a6
Telefonisch vri jclaBírvond tussen 1ó.JO en 1i.JC uur ( uitslu:itenrl in dringen.le
gevilen) vobr
.fi-klassers bij
B-hlassers bij
C-hlassers bij

kri j6en l,l.lVind-M.Don en R.Kresner

v1
v1

clhr .
dhr .
c1hr .

G.D
r.{ :l
R.3

ui-vesteyn te1.676131 ( LEIIS
cuver tel, 6?2313 (Lfrn$
on t cI. 25't1B?? (LEllS \

us6en 9. JO en 1O.OO

1 t/n ))
4 t/n ?)
3 t./rÍ 11
chtend tIn noodgevallcn lcunnen de junioren nog op zaterdago

uur afbel-Icn bij dhr. P.v.tl.Steen tel.. 853O3O

;}FKEURIi'TGEN.

Dc juniorcn moeten bij sleihte vre ersorastaní,ighe clen steeils cle afkeuringsli j st en
rc-ad.plegen. Telcfonische infornaties worrlcn hierover niet verstrelrt.
NIEï-OPI(OI/IIRS . --
i'/e6cns niet c?homen a fgelopen. weekeind krijgen de vo1$end.e spelers Z extta
rcserve -b curt en: H.Erkelens- T.liin5- J.Schippercn
Rij herhaling vo16t uitsluiting ven cleelncnin8 a,an cle konpèt it i ewedstri j den.
In clo.t 13eva1 blijft cle verplichting tot betaling van de hontributie tot het
eincl va.n het scizoen (f0 juni)'gehanclhe.afd.
I.v.m. hungedrag. na de ',veclstri jd BTC2-LEN§ 11

. éón extra rcservebeurt.
Ci)SIELL]NGEN.

LENS 1R.v.Lccn-J.riltene.-J.v.GiIs-R.v.d.l,aaa-P.Va.l_kenburg-R.Noordeloos-R.Hofman
Í3i.ït z cr-0. Eorst -i).I{bp . G.I1ik-0 . Huis
Samenkomot 1) ..)C uti klub6ebourv Leirler dhr . J.:^ppertoo
LE-NS 2 A.v.d.val-ir-F.iiortekaàs-F.3r,uman-.L.v.d..i"leulen-L,r.IIei jnen-/i.r1e Jong-
Hld.u chatini er-R. v. d. Roogaartt-lI. Hopp enr.rrcuvler. (2x)-J.Lausberg-Th.v.Luxàmburg..
RES : H.Ilrkcl-ens zie ook naanCagavond.
sarae'nliornst 14.c0 uur kl_uhsct,our,r Lciccr dsr. L.i1ok
tENS 3 F.Verbarcntlse ( 2x) -I. jilblas-1.[. v. J3ag6un-p.Ir.kvis-N.Iranken-R. Geluk-

'P.Gorc',ijri-Th.Hco6evecn-R.!eijn-l{.Iïublren-1.Í.v.Zr.,reclen-H.Hoppenbrouver(2x)
Samenkornst 'l 1.JC uur lclubgcboulv Leicler dhr. F.Flunans
LENS 4 F.scholtes-R.verstce6-R.i{ichers-J.v.cl.Nieurvenhuizcn-R.Groen-R.Loveriks
1ï.ter r,alrrc -J. Gcf uk-p. Leli c vcl_cl-J . irrins -A. overgaeuvr_L. Janna:rt
Sarrenkonst 1J.1J ttttr íEl;S tcrrein Lcirlc:' Hàns Zoun

LEIIS 5l,l.v.Zr,rrirl--R.Dloks-C.v.tseeh-R.i'lessels-,,l.Valentin-R.Bom-R.Duyndam-R.v.
Viersen-P.II r:utnan-G .13oogaarcl-R. v.;;;i j ngaarden-P. Touvr-J . Riemen
Scncnkonst 13.15 tur LENS tcrrcin Lcicler Joop llslllsnan
LEI{S 6I.Verbarendse-!.Ilerikès-O.l(öneman-S.Iíramer-l'Í.Leyn-ti.Lucassen-II.Planken.
À.I?overs-D.Jozee-C.v.Rijh ".-.
RES: J. v. iileef-T.I(in6-J. S chip':ercn
I'Íaenc'.a6a'ronc1 2C. 1J uur trainin6 Leirler i(ees Scirenliels
LTS Z Il. Dricsscn-R,llans -il. Kl-iinnen-P. Krol-!{. Lust enhouwer -Il.i,lahieu-R. v. Ruyven
E. Santii f ort-J. Franksn-R. Goei,,huys-E. v. C.Lin.lc-R. Rademal<cr
RES: J. v. cl.Ri j zen
Samenkomst 11.4J uur LENS terrein Leir.ler l{i1 v. Rijn
LEIiS B J. Elzernan-R. Tjin ..sjoe- R.Ce Jong-J. Orlenkirchen-E.Eyhelhof-R. Groen-
F. Rcns-P. cr-e ilruin-R. v. d. IIoch-R. rle 3oer-lÍ.I,íeerman-R. v. Drggum
Loiclcr àhr. P. v. rr.. St ccn

r
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lElls= 9 R.Bergcnhene6curÍen-E.Djojooetóno-J;vèrmeur-en-M.de !:rint er-!ï . c olpc-
. P.valentin-L.v.R:jn- p.cte,Groót-c.11e Korr-c . o crenkiróhen-r"r. s chouue -,r . voorauin'Sanenkoust 1/i.4J uur LEIIS tcr:,ein Leidcr rlhr. G.il1cks

iql§-lg H.Di.cmc::-ï..1,'assernan-Ch. iicr6mans-8. Dullaart -D. Franken-M. Korving-R.Iicrvin5-I.Veettjr-I?. de Kroon-H. Zanoni-R. Gimber S-.r1. Ri onenlcirr.er dhr. E.LanJuan

gI9_g lI. Duivest eyn-I,Í. v. Houctt -Ji i Koks-E. Dorst -II. Ti1lena_R. v. d. Zij den_R. Huisman
R.Ill-i ekenCc.al -C .lioe fnagel-ïJ. v.l,lcf zen-J . v.I(est erin^r(È»: irt i 1l-n(!-i 1. _Jo n -Ii.l(rcsncr
Lci' lcr rlhr. A. y.Vg12sn

ItOI,l ook op .1e traininS vrijdagr:vond ,lB.OO uur.
PROGi?JI,Í1,L" PU?I],LEN EIÍ iiELIlBI'I.

PUII],LEN.

Zat orCa 2 oklober 19?6g

12.00 uur

12. JO uur
12.00 uur
i1.00 uur
lÏELTEN.

LENS 1

LiINS .2 '
Fl-arilingo t s
LENS 4
Lnt.rs 5

- Duno I
- rni i.

2-LEliS f
- Vre.lenburgh 4
- iíest I(i jliduin.J

v1

Sportpark Frinses Írenev,
v1

Zat er,,'l 2 okt c'aer 1JJ6

'' '1 1 . CO uur LEli§
| 12.10 uur Te.l.o

11 .00 uur Lnl{S

.hI'SCHi?IJVI I{GEI{ :

- D:;0 1

- LENS 2
- Tedo mini

Rrvk.

Schriftel-ijk vocr vriidafavond . 13. J0 uur bij dhr.' P.v.C..Steen, Elviï,h1a;d 15,
Den Haag
Telefonisch vri jdagavond tussen 13.O0 en lB.JO uur (rititsl-uitend in clringende

pcn nog' op zat cr dagocht en,.l tussen
ubgeboulir.

1

1

uini

v2
v. Vre dcnburchlve6,
v3

gevallen) tel 292957 bij dhr.. .).perreyn.
I:r nooclgevallen kunncn rle pupillen sn tvcl
10.00 en 1O.JO uur nfbeffen te]- 6613j4 kI
;EIiEUJtI i.IGEN .^

Bij slcchte tvc ersonst anrlighe den stecCs eerst cle aflieuringsli j st erc rnndpLegen.Staat daaroil vermeld bi j 3riPupii-1en en iielpentr ! GOEDGEKEUiID i,,an steeds naarverd of punt vap sa.raenkomst licrien. rN. Drr GEViiL I;i.iG ER DUs NIET TElr,rlollrsclI
't'íoRDEI\ GErNr'ORi.lEEnD lL^r.'-R EVDNTUETE ÀrïEunrNG. staat bij cte afkeuringsaclre ssenbíj rrPppillen en. iJelpenrr vermel.l: ZIE. I:FKnUr1II{GSLIJST ànn m,ret s1s vol5t worcr.en
gehanderd: voor de thuislreristrijden noet juniorenlijst worcen geraadplóegd.
zi jn r1c rvcdstri jrlen van LEÏtrs 1 , 6 en ro goedgerreurcl, clan gaan àok i.te pupill_en
en rveli:en rvcdlstrijden oi: ons velcl rlocr. uitsruitens voor àÉ uitr,reaetri jàen
rnag in dat 6eva1 telefoniscll rvordcn geinfcrmeerd. of hun w"^dstrijrlen rloórgaan
en r,vel zat crtla6c cht cnd tusscn 10.OO eg 1C.JC uur.tel 66É14. .

1rïe6ens zijrr6edrag lcrijgt B.)riessen een extra reservc-beurtl
OTSTELIII\TGE}T ', ',

TEIIS _El i{. v. d. Lens-}I. Eortman-E. ti:rmenhoven-R. v. d.. Hcetc-E. porrei j n_À. Kuiper_
P. Pronk-Il . He cnskerlc-R.IIouweling-B.Io elhouvrcr-E. Ro o s-B . Elshout
Samcnhor:nst 11.JO uur LEI'trS Leirler Ton rs-Gravcndijk
LDNS P2 Vrij! I U,l{oefnagel-iJ.v.Me1zen-J.v.l(ester zi_e LEI{S 11
R.Vcrbocn en lvl.Lentze zie ?5

riEIS 
-P7 r .Kaf fa-P. v.Mr.r cn-J. v. i'iasscn -E.leus -Mvcl.r.rlaLLen-J..rvo1f f :J. v. c. spiegel

h. Franl:en-ii. v. Be eurïí j ii-R. Soebnrta-tr'. KIcijn
RES : D. Driiessen
Samenkomst 11 .JO uur LEI{S f,eic1.er John Al_tena

-7-



LEII§ P4 P.straub-lÍ.cte I{aas--E.corct-R.v.c1.Boo8aardt-E..,.ssenberg-E.v.sqnten-
ffi :ieger-T.v.clilerve-R.àc jlc er-R.l'lat i à..-il 

". 
s 
"heltinga. 

.
Samcnkomst 11.JO uur LENS teider Thco Irins
!!§.-E lJ..v. V- en-E-Jager-A. v. i]litt ersr,,i j l(-l!i.3iir cks en-E. Hàfner-R. Dekker-E. ce Vos
P.,'.1ser:6ecst-il. Roos-L. v. Lccur,ïun
Samcnkomot 1O.J0 uur LENS Leidcr Ton v.d..Berg

zIEVERiNDïjRDER,^,INÍi,IGsTIJDEI.IsELEcTE§t!!!!,

!EIS==U] R.Ilarn-ll. Za.al-b erg-À. T jin rts;oe-l'i.tiotteman-l'I.Kce1euÍ j-R,'v..d.Heijden-
F. v. I(est cr-J . Riencn-T. S chilp cr o crt -R. Lent z-F. C laus -i,.i. S luis -

§rnenhonst 10.JO uur LENS Leid.er Faul Jiop

ZIE VIIR.'.NDER)E TR.:IIIIi{GSTIJ)EI,I SELECTTE ! I r ! ! ! !

lEN§ iL2,J.Kuyirers-i?.Tinners-II.ilorst-.í,.Franken-F.de Bruyn:E.Racrenaker-J. v. '
Ba-l1e5ooi en-8. v. Nieuvrcnhov en-G. slirul-cer s-J . Krip-D.1.íeyer-1,Í. v. Hel rien-G. valkenburg
R.Verloop-P..,.erts
Samelkcnst 11.jO uul' LXNS Lei,lcr oscar Dorst

+ENS..1ÍI1[ E. Endlich-F. Lar.rak]rer -p.I]i j fsna-tÍ. EndIich.tI.v. d.Iaar eI-p.Iloppenbrourvcr
ii . v.líi j n6a.arde -Ï) . Ve rs chelclen-R . S lats -E . Rcnzenbrink-T . Diemel-R. v . Velz en-l'I. Simone
R. Colpa-P. Ho eksna
Samenknmst 1O.JO uur LENS Lcicler I(ees Scheniiefs.
:,]ELPEI'I O?GELET ! ! i !

UïTSL;',GEN 2J sept enber 1976,

rn overleg met ju11ie trr.iner Faul IIop is cle trainingstijcl van de _r,vgIpen-selectic ge',rijzisíi. Er vorclt voortaan op vrijdag getiainà ven 1§=$=1gt=lg:99=Sg:
Er is oolr e9n !,JIlzieine in clg,Bgselectcerile spelers d.ub.even goed oplcttenof je naau in het vol5cnae ri5t3e vocrl,,omt.
1r.claus - R,Hau - l'l.Koercmi j - I'Í.l'Iol-leman - À.Tjin r,sjoe-M.Zae3-ber6-R.Lentz--.
T.s chilperoort -R. v. d.IIei j rlen-J. Ri emen-1,1. sluis-8. v.Nióuwehoven-D.Móyer-F. v;Ke6t er
G . Smul,-ters-i .I"uyp ere .G. vafhenburg
De ÏreLpen clie: nict in clezè selectie zijn o;rgenor:ren ver!ïijzen vri j naar de
vro c nsda3nicl,Ja6trai-nin3r a..nvanf 14. OO uur.. . , 

Juko

t Elts I
)evjo 2
LENS f
LE],IÍJ 4
VUC 6
Lm{s 6
lIuP.7
LENS 3
Quíck 11

TEÏ--S DIID P2

- '?.Iii jhcluin 1

- LEi.rs 2
- Iilaurv Zwl:-rt 2
-DHC4
- LENS 5
- \Í,,tc 7
- LEr.rs 7
- VreCenburch. 11
- LENS g

- LEI,TS t:5.

LENS 10
BÏC 2

LENS P1,
LEilS, 1)2
ru{s Pf
LENS P4
Texas DIIS 2
DSO i,t 1

LEIÍS TJz

- Scheveningen B

- LENS .1 1

- Ve1o P1

- sv 35/2,
- afgekeurd
- LïIK 2
- rENS P5
- LE S il1
- LoosCuinen ïi/1

4-)
4-4
)-q
7-)
2-O
1-5
?-3
4-1
z-1

n-o
10-o
0- 1

t-t

2-1
1-2'
q-1

lTa een rns.ti6e start en l,.eiclersvriss e lin6en h"u'ft LENS P5 zrjn cerstc overvrinning
beLràalc.l. Dc ccrstc hetft wcril er in een h.-,o6 tenpo gespeelà met kansen aan
beide kenten urar'.rl:i j c1e lcccper en cle vcrrlediging LENS Éehoedde vocr een. achter
stan<l. Dc tweetr.e - hclf t l'rerd er !ïeer in een hoog tenpo be6onnen nret een veelaanvr.llenrloi nirlclcnvel-d. Ita ecn hanclsbar kreeg-Texai een pcnalty, clic echter -.
hoo8 rvercr. ov cri..'cschot en. Tàcn, kwam LEI,IS eina'cii jk fos. Na* oun =àio ,o.,
Ronaltl Roos vrerc het 1-o. LDi.ïs l-dtte 'toen evcn iiut op en het r.ra's goriJ't r-r.
LEI'IS Sing metcen ueer in het af f cnsief , rvar.rbi j r'le voàrhoerle r"ei ï"r1.-.r"r zet t e ,en I'l.v.d.ilnllen naakte tenslotte hct tryeedo cloelpunt. LEI'IS vron hierdoor met .à-,1 

'

Een vroor,l v.'14 danh tenslotte voor c1e vacers clic hun -vrije ochtend. opofferclen
' Ton r.d.Dàr6 .
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Ce .]a:.r írn nunrnef 11

DE LENSREVUE

oktober .1 6

He èl<b1a.l \Íaï: cle vo etbal-vereniaine LeniA en Snel

SBEBE

HHIiHI 88t88r..*.."ooooccocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

c0cc000LlcQo00
, C}TFIC]EEI.1

oílcr0Lr0a09rlo0

lifvoef eii :

, 
1196 Th" te,iiifcc, Zonnooord .4o, Den Haag ZOJ|

- 927"...ir..:ï"itonilg, !-roclstr.alade Z45t Den Haag ZOJZ

Is-!,.]lshs:'
IvI, Ti.riuérnans B-j- 1r966 1) yJe zelracle
J,Tiguerraans 15-1'.19?0 M,rl lÀlc zeLracte
i/r'i,ï( i,'JU-1iiR ÀhK .

-KO]'ITRI]JIJT]]I.J .

Ollïir.lllIG iiiÍi;]GI,IRCLI;r Bf J r;FI(EUtiINGEI'I 
"

Er zrjn noÍl veef !-cden, Cie de kontrÍbutie over
_seizoen nog niet hebl:en voldaan. iVij be6rijpen,
.Cr:rrom herirrneren ,,rj. j U er no3 even aan. lVilt ï
kontrj-but j.e snel- even cver. IIet spaart óns tijcl
cen opi.uchting a1s U aan Uur financiëIe verp1ich

292694
292694

eerste kwartaal van dilt
clit gevJoon is veri;eten en
heJ-pen, maakt dan Uw
rgernis en het ie voor' U
n heeft voldaan.
Pennin6me es t er .:

29C t
2gc,

Den Haag t eI.
Den Haag. t eJ-.

lío6 steccis hcbben wij eeu r:.antal- vakatures in onze barbezetting. vooral op d.e
zondaËen, ciat ons eerstc erftar niet thuisspeelt, is de bezettlng rniniuaar onni-et tc :,c66en cn'töelcrhend"'Ars dit zo bL:irjft zulren wij moeten besluiten opdie zonlàgel .cli-' kqnti-ne te sruiten. rs er nu rverkerj-jk niemand, die ons vrilhelpen? Het i.s.echt leuk werrr en u leert het zo. Eeest due niei ban6 om,u te
nelr-rrc:r lrij dhx." S.Seïrdifort 1 tel- 6?5885. .-è. -

hct
dat
ons
ene

tinge

,'Inc1-i-cn.heij ilrcgïannr 6ehee1 is afgekeurd, 6aat
1í.OO uur en zondag on 1Z.OO uur open.

lí!,ï IEi(SPCX'r-l{ r. EUiïS

Deni., aan rle kai:Lr t c l ubbespreking vri jtiag 20.JC uur.
ïrF'.:Ë?

lrijia$$
F_8,ïï'r'ËTITT] .TFTiT.ïFFlTI'FFI'TFFFF

F]I F:?lf lir.I.;lI]rFi?:rf 'Ff FEFFFFiFFFFF
iïiii Sïir-'^T XR liCHTEit DE BliR

het klubgebouvr op zaterdag om

Barkonnissrhe. '

Kaïa.

FFFFFFEI'EI'FFFFFFI{FFFFFI'TAFFFFTFFF FF

de I(oh

V::ijcia5avoncl 22 oktober a.s. or6c:riseert de handbalvereniging lKrvieksportrr.
cen,clisco-..vor r vocl: jongeren r/n. 14 jaar. Het krvieke ,r"it iirrdt plaàts ia
zx,e-]- rri'lut e:r genoeacn' a.e.ii iie Mcpper*reg ( ingang vorkstuint j e6) . Irei begint.allemaal ou half acht en de toe6aiigsprijs ii slecht ,lOO cent.
lI. B. c-lEl'l int:oducó( e)s"

Zat cr(l-.:C[iií)f g-en: An 3ergenhen e gouuen - tïiu l,Íichels
Zat erd;rp;ni Cclag: Silrcn Sandifort - Gorcrd. Co1pa - Ton
Zonda6r:i::6en I ïj_nus
Zonal.eg;:t1C..lag: Cecs r'; . .ran(/a

Sr:celhcck: RcnalC
Eventueol afbefl-cn:

de IÍaas - ltiim Kliinnen
5ir:on San,iif ort t'eI. 6?58A5.

7.i
.d
Ja

lfhout - Paul-a rs-Gravenrlijk .- Mnrja ,.fot - O"siréË'v.tof
.Iiufst - Andrea v.d.Hulst - Mprja v.rl.Lano -ri\n van Sàniu,
ns - Pete:' van Rijn . ,..

-1-



' ï.'e kunnen t crug--hi j.l1e;1. op een z.eer 6;eslaagdé'bingo-àvonC. De
-"-''6eïreéÈf'Zi jn kunnen het hicr volgens ons- roerend nee eens zi

wegbleven kunne,n de volgende keer _beter. ylel komen., anders 1o
.._. . 

k4-4 g-o-e de a-vcind mis'. Vooràl- Llé 
"ouderé "leclen vr...ren zeer te sp

A.s. zs.terdagí.vond dan eindelijk de langverbeicle fil-navónd. Er wordt
spannende vrcstcrn vertoond. Dezc avonrl is rroor pupiJ-Ien, C-klassers
De toebang is gratis eii de eanvangstijd is 7 uur. I(omt alleni!l

KaKa.

Klll(/,-3INGO-VERSLhG ! !

mensen die cr bij
jn, degenen tlie
pen ze tïe er zo I n
reken over het ge-

beurenr en we neÍien aan dat ,het wel voar herholin6 vi:tbaar is. Hierbij bedanken
vrij, dfll: ook al die§ehen rlié zaterclag meegedaan hebben net het raaken van een te
gcklte 6foer. Tevens bedi.rnkeh wij de nensen van Zarntustra voor het verzorgen
van dc uitstekende muziek en rl-s laatste berlanken r.rij het barpersoneei voor
hun grote inzet bij het verzorgen van de dranhjes (oro over de bitterball-en rnaar
niet te spreken). Dus vrat tle bi-ngo-avonCen bàtreft: tot cle vol6eníle heer.

Frr,lM 
KaI(a' . " :

een zeer
en B-klassers

HHIT i{H EII{HIiHIIHHHÏIHHHHP;H HHHEHHI]IIHHIIITHiIHUH HHH I[{
PROGRÀI.3'{A S T."NDEN UI TÈL,"G'EN' O])STNLLI IYGEN S EN ÍoREt{

iHHÈI]i{HHHHIíHHEIIEI{HI{III{i{HH:IHIIHHHIÍHHHI{IiiIHIIIIiIHiiHHHTIHiIH

Pr0 rlnma Senioro

H]IHHIIIIHI{I{i{H

Scheidsredhter

H.li. SanCere
J . C.hr. dc
AGI:I. iloroci
G.Th. r,'. d.
H.'!ïo1t cr§
Th. v. Gal- en

. E.Pieternan

B. v. d. Dur6

DonclerCa 7 ohtober 1976.q

19;.fO uur IENS 1

Zonciag 1O oktoÈci'1976.
- DHC ,1

VCS 1 (vr.sch) v1 Geb 1/1:,
LENS 2 ( vr. s ch)Dedernsvaart vrc6
BEC 2 (vr.scn) vt ceu t/z-4
LEI{S 4 Mozertlaan, Delft
LENS 5 Houtrustleg
GDS 3 Y2'Geb 2/1-3
Gona J V2 Geb 2/1-3
Spoorvrijk 5 -YZ Ge'r 2/1-)
LENS I Schanpvrc6;, Rrvk.
LDI{S 10 Seresteinl-aan
Flaraingo(s 5 V3 Ctb 2/2-4
RK1.w 14 . vj Ga-b 2/Z!4
GDS 10 . : Vl.Geh 212-4
IENS 14 , 

.'. Zuiclerpark

14. oo
12.00

9urqlr
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS1..
VCS 2
{,TNS 

'Dclfia 2
bchevenanElen
LE\ÏS íI
LENS 7
TDTiS B

12.
10.
12.
12.
14.
10.
14,
1c.
14.
10.
4)

10.

0c
00
o0
00
00
oo
00
00
00
o0
00
00

Geus
jn
ISerg

uur Hr-.J swr-Jk b
uur Goira 5
uur LE]{S 11
uur LEi'lS 12
dur I,El{È 1f. '

uur' 1D0 9

OPSTE],LI}TGEN.

I.s.zondag j-s van ,Je Seko aanÍrézig: N.0sse en J.v.d..K1eij
SriMENKOliST.

LE"N

LEN
LEI'I
LEI{

S 6-?-3-11-12 en 13 ecn half uur V66r aanvc.ng ven hun.r,rerlstrijcl
S 4 9.0O uur LENS terrein LENS 1O 9.15 uur LEI,IS terrein
S 5 11.CO. uur LENS terreÍn , IENS 14 9,15 uur LENS terrein
S 9 13.15 uur LEtl§ terroi-n

LENS ] als
LEN§ 4 aLsÉïiË-E :. -!&rrlJ,,É.LÈ

ïEïi§3 al-s
ffiF* ars
GiÍíT ats
Í8ffi5 ars
LENS 1O aIs
LENS 11 aIs
LENS '12 aIs

ehend.
ekencl zonder F. DiesBldorp

b
b
b
b
b
b
b

.d.
J.V
P.S

eliënd
eliCnd.
eliend
ekend
ekcncl
bckend
bekend
behend

zönder H.Tenty net }l.Heynen en. R. Eoppenl5roulers

net E.Bakkcrs zonder R.Ilöppenbrouvrcrs , 14.Craenrnehr
zon.ler i{.i:i o1t e1,o-Ruckert en ri.Tinnebroek met H.Tenty,
zonder P. v. Duyn
net R.v
zonrler
zonder

VelCe
erhoef
osch en P. v. Duyn
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ilEN§-1Z al-s bekend zonder c.Gcoscn, I'I.I,Íagnee, F.r.ïouteis met p.llosch en p.d.Duyn
IINS 14' als behend.

/TFSCHRIJVII{GEN r

Vrijrlagavond van'19
zaterrla6 bij N.Osse

UITSLJ.GEN.

.10-20,1O uur bij J.t1e }Iilster
te1. 6o2c9o

tel. 297121. In noodgevallen

DHS 1

!rar{) z
oDil 2
Tonó6ic1o 2
I(rancnburg
],ENS 6
LENS 7

I,E|IJS ,1

LENS f
LDNS 4
LENS 5
Gr.'vïiLIemII
Ad.elaarE 2

2-O; ^^L-l
- u-u( v.6. ,

)-z
Yac J J-O

0-1

LEI'IS B
EK§VI.I k
DTC 4
LENS 1 '1

LENS 12
LENS 1f ,

6)uintu6 7

KRjJ{LiN-DURG f - LENS 5.

.ST/,'NDEN Vnl{ LEI{S 4-5-6-f yi
LENS 4

j6ewerkt Lot 26 sept enber

LENS 5'

-HDV5
- I,ENS 9
- LENS 10
-GDS6
- Zwart. Blaurv 6
- D,ïO 10
- LENS 14

661314 tussen

Bp. ?-'r
7 10-5
5 6-1
5 ' 12-7
.t | -.t4 9-44. Q-z
1 9-1o
1 5-12
2 5-B
1 4-?
o .. 7-zo

4-o
' 1-4
o-o
2-O
5,-o
1-4
B-1

Als hekkesluiter moest in de weilstrijd Kranenbur1 1 - LENS 5 dan toCh eindelijk
het hck docr LEIIS geopend wor(len. Na een voorbespreki.ng (met goecle kof,fie)
yaren de spelers zo opgepept dat tle pepmidrlelen deze hèer niet geslikt hoefdcn
te t'rord.en. lla ecn onstuinig be6in had LENS 5 aJ- gaurv een overvricht vrat uituoncl-
de in eulcele schittercnde goaIs. I{et wa6 na vreemd aangeven met behuJ,p rian beide
palen door R.de l,lc1f een koud kunstje voor ll.v.cr..ltÍije om drje naÍi öF de 'd9è1-
Lijn voor schut te zetten (O-1). Ilierna vras het op aangeven van J. *. ci.l,li jË -de
beurt aan F.Veeren on met een ciitzèttenrle spijker dc kéeper oorpÍjn te bqsor-
gen (O-Z). Na enkele prachtigge save6 van Ton Iïoek I'ras het na cen van richting
1'erand.erd.e bal ciat cok hij het nakijkcn lrreegl (1-2). Nc rusï Zakte'hèt sDàIir;il
íets (nj-et veruonderJ-ijk na een sublieme eerste hel-ft) en lcon I{ranenburg ctoor
cen technisch.6encmcn vrije t:'ap geli jkn:rkcn. Hicrna be§on l(ranenhurg het spel
te vertragen en hiercloor kon LEIIS tcih nog'even v1aranen. Na ee_n 1an6e yr'ap van
J.lIollink koptc ll.v.ci.l,lije cle baI dotrr naai J.Jannaat rlie op een nanier sccoríle
vraarvoor a1le superlatieven te kort schieten (ook de keeper). De overrvinning
is hierna niet ueer in gevaar gekomen. De ee-rste everwinning was hierrloor een
feit en cte uoeil-ijkc vJcg nae.r een goecl jaariesuJ-taat was be[reden.

,. Literaire staf, tENS ,(eventueel nicuwe superlatieven zijn van harte wel-kom)
iïat zat er in c1e koffie?

zr'!ÍiLVOETts.'-L.

Dinsdag 12 olrtober 1976.
'19.O0 uur LEIIS - Loosduinen Sporthal- Veiling Noörcl",' Poeldi jlc
Spelers àIs publ-icatie in
Aan,,vezig zi n 1 8..45 uur . ,,r:rttu 

LENS revuE net !ï.v.cl.Linden en R.v.Luxenbgrg

r\fschrijvin6en rs rnaandagavonds Jrl-ubgebouvr PauI v.d.Steen tel.
2O.JC en 21. C0 uur.

Delfia 2
l'Jassenaar 2
rEris 4
Eiffiïaia e
IiDV 2
Juvcntas 2
Hoek v,Hoffand 2
VVP 2
Tonegido 2..

9"lii'r1:ii ?i-tc!LÍ t
GDL 2

4 wedstr,lp. 1J-6
4 vreCstr.fp. 9-54 5 1o-3u 5 14-11
459-B
449-?
4 4 9-10

4z5-?
4 z 4-g.
4 1 ?-14
1 o 1:'4

Schevenin6en J 4 vredstr.
Kranenburg J 4
Nivo 2 ' 4
DSof 4

^Dof 1
uJ-l-veo z +
rKsv}Í 2 4
Den Hoorn 4 4
Tone6ido 3 4
Vredenburch 4 4'
DIIC 5 4
LENS 5 4

3



,)

, : ;:: ,j' 
_ {..

11-1
10:1
10 -6
6-4
9-9
b-ö
5-9
6-4
4-?
4-B

9 -11.
5-10

14-5
1B-?
11-?
10-B
19-6
10-9
9-B
B- 14
1-10
7-'19
4-zj

LENS 6 weCstr..

'- lrqg]:44na Juni oren.
Zondag 10 oktober 1 )t.9,
--r'^ - ii . .!J]r{È j) VII_J

E
aandag 11 oktobel 1976.

1!., 0O r uup LDNS B .-

24.15.'uLir LENS +

i.DO 7 4 weCstr: Bp.
Steeds Voorlae-rts 4 rveclstr6p.GDS f

Teclo', " ; -
RVC 6
Lyra 2
vcs6 f
Quich l .

ÀDS f
t'lassenaar J
Gr.i;lil-l era II
Concordia I
Rcva 5

JJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJ JJ JJJJ
*$$$$ vr,N HEr JuïrroRENFRoNr ****i
$JJ$J.r.r.urrrJJ'JJ J JJJJ JJJJJJ JJJS$$$$

edstr4r,r

4
4
4
4
4
4
4
4
4

[trac5
l-L

,4

Bp
B

5
5
5
,

2
2

2

Yíestlandia 4
DHL B
ConcorCia J
Dona J
LENS 7
RKDEO 5. liclelaare 2

"' l(ranenburg I'' Post duiven J
IIJÈ O

4 rvedslr. 5p.
46
45
4.4
44
44
43
4z
40
4o

.]\
11)

- ' Lyra
-' Lyra

jrlagavcnd tuÉsen 1B.J0 en 'l!.JC uur

dhr. G. Duivost'eyd te1. 67613, ( LENS

JJJJJJJJJJJ JJJJJ JJ JJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ

P.v.d.Stecn, ElvÍrclcnd 11,

(uitsluiteid in dringencle

v2
V2

;;
14
12
15
11
13
té
15
13
13

.1o

.oo

.3Q

.00

.10

.00

.00

ter
uur
uur
uur
uui
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Quick,i - LENS 1 Savoinin' Lohmanlaan
T.TEIIS 2 ,r, -'ridb 4 : V 1

.ls-Grav.S.V.4-' LENS 4(zie naanddg) Gem.Sportperh (Grav)
LENSS -sEvl v2
iïVS '2 - LEIïS 6 Steenuri jklaan ( oporth:I)
LEN§ 7 .: -Iedo 2 V2 :
rENs q - HVV (zie naanCag) V 1 ;

LEI'IS 9 Rava 6 (vr.) V 5
Celeritas 7- - LEI'IS 10 L eyvre g,/nocr,-irveg
LENS 11 - Duno 10 . V 3

?n

.30

Zaterclagavonrl fila om 19.C0 uur voor B, C en pupi11en. Toegang gratis.
.4.I'SCHRIJVÏNGEN.

Schrif!e]ijk voor vrijclagavond 18.J0 uur bi j dhr.
Den Haag.
Telefonisch vri
6evall.el) voor 

'l'.-klassels bij
B-lrlàseers lrij dhr. IÍ.Iteuver teI. 67237f ( LEIIS
C-klassers bij tlhr, R.3cni': tet. 259877 ( LEITS
In nOodibvb.l-Ien kunnen rlc juni-oren nog op zaterCa.g
uur afbel-Icn bij rlhr. P.v.cli;.§teen tel. B51O3O

1

4
B

tln,
t/n
t/s

ochtneci ïusseii g.3O en 10.OO ,

De junioren mocten .bij sl e cht e . ire eiÈom'st andigheden steed.s de sfikeuringsli j st en
raadpl-cgen.. Tclefonié'che infcrmltics hielov er.-vorden niet verstrel<t. -

OPSTBLLTIYGÉN. . ., "

LENS 1aIs bekenrl zonder R.ilofrnan
RES: Il.Eikel-ens
Samenkoríèt 14.J0 uur klubgcboul,r Lej-rler dhr. J.r..?perl-oo

LENS 2 ,l i'v. d. Val-lc-tr'. Baumau-R. i..d.3ogaard-H . Cu àh"t ir,i"r-lï. Heynen-H. Hoppenbr o ui,, cr
L.de Jon6-F.Iiort cltaa'.1-J . Laus': e r..-Th. v. Luxenburg-i:. v. d.lieul cn-E. /rlblas
II. Erlrelend zie LENS 1

Leicr.cr clhri í.lllok

-4-



IENS I vrij tr'-;fblas zie LEI;S 2
:

LEIIS 4 P.Schol-tes-.l.VersteeC-R-1,{ichels-J,v.C.}íiculcnhuisen-R.Grocn-h.loveriks-
1ï.'b ei Laare-J. Geluk-F. Leli eveld-J . Prins -ri. Overga..uw-L. JaÈmaat
Samenkomst . 11 . J0 uur.LENS terrein Leider HanÉ Zoun

LENS : I'1. v. Zwol-R. Dloks- 1. v.lleek-R.rtresse1s-U. Valentin-R.Bor:r-R. DuynCarn-R. v.
Viers cn-P. Houtmgn-G. Boogaar C -R . v. ïJi jnBarlrd en-P. Touvr-J .lliemen .

lcadeT .J oop MèuJ.ern1n

f !-LiJ r ZLt errtagavoncl oili 1 !. 0C 'uur ! '
I,ENS 6 'I : Ve rbàr en cls e -E.Iïenkes -O .Iiöneraan-S.lira.mer-M. Leyn-rd. Lucass en-l{. Pl-ankenr
r1. Rovers-D. Jozee-C . v. Ili jk-T. iiing-J. S chipperen-J, v. i(1cef
Samenlcomst 11.30 uur LEIÍS terrein Leider Cees v.d.llulst
LnlrS 7 R. Dri ess en-R. Haas-iï; Kliinn en-P -l(rol--!Í.lust enhóuvjer-R.Ilahi eu-R. v. Ruyven-
E. Sandifort-J. Frr,nken-R. Goedhuys-E. v. d. Linde-R. Redemaker-J. v. .1. Éi l zen
Lcider !ïil vr.n Ri jn
ZatcrCag o.m 19.0C qur FII,M Toe5eng.gratis.
LEI\IS B a.fs bekend,, " : '

Samenhornst '11.J0 uur LENS terrcin Leider clhr. P. v.'J. St een

lEi{S 9 R.Ser6enhenegouvrein-E.Djojooetono-J.Verrneulen-l{,cle'Jiidter-iiJ.Colpa (ai):'
E.Vatentin-L. v.llijn-P. Ce Groot-G..1e Kok ( 2x) - C.O.tenkïrchen ( 2x) - t{iSchobbe-

iI.Colpa-C.O'-cnkirchen-G.de I(ok zie cck LENS 11
Lei cler dhr. G.XIoks -
Zatcrdag FILM ora- .1!.. 0O uur.
LEITS 1O H.Dienel-R.ïiasserrlan-Ch.Xii mcns -F'. Dullarrt -D. FrankeiL-M. i{orv:irng-R.l(orving
IÏffie-n. ae l(roon-I1. Zanoni-R. Ginrbcrg-l{. Riemen
Samenho_nst 'l2.JC- uur TjEliS terreih LeiCer dhr. D.Lnnclman

LEi'lS 11 Il.Duivesteyn- 14. v.Houdt
R. BIi elcende.el-C , O rl enkir ctren ( 2x)
RES : i"Í.'.r/ind-Il. Ion-lvl. Kresner
LeiCer d-hr. .ii.v.Ve1zen
ZatcrCag FI LItl orn,.,1!.00 uur'in het klubgebourv.

PROGR,iI'T'{J, PUPI LLEN EN IIIELPEN .

.Pupill-cn.
Xat erdag 9 o]',tober 1976

-i^..Iíoks -E. Borst -1,i. TilIèmà-È. v. a. Zi5 aen-R. Huisrnan
-G.ce Kok (zx)- iv.cotpa (zx)

12.00
1o.3o
12.OC
12.30
11.O0

uur
uur
uur
uur
uur

LEI,IS 1

lfr rrn '1

LE]íS f
C::cmvliet 4
LENS 5'

- Rijsvijk 1

- LE],IS 2
- Laakkwartier 2
- .LEI{S 4
'- Ooievacrs 2

uur Ff LI,I

- RVC. 1

- LENS 2
- LENS rnini

v3
tre deri j kerstraat
\I 2' '

Zuiderpark

v1
Sportpark Hogehoraen r' I,l:aldvri jk
Brasserski:de, DeIft.

Zaterdagavoncl om 1!.OC

il:i-H:-."
Zat er c'Là 9 cktober 19 76.
1 I 

" 
O0 uur LEN§ 'l

l1 .45 uur i_{:r..:I={wi ji; 2
10"OO uur DIIL nini
i,FSCHRTJVJiiqEN;

Sclui f tel-íih voor vri jdagavond 18. JO uur bij clhr. P.v.à.Steen, Elviraland 1),
Den lIi',ag
Tel-efonisch vri jdagavond tussen 13.0O en lZ.lO uur (uitsluitencl in clrin6enie
gevalS-cn) ie]-. 29"95? bij dhr. P.Perreyn
In noodgeva.ll-en ku-nnen de pupillen en vrel-pèn np6 op zaterdsgochtend tussen
8.45 en !.4! uur afbelLen te7.. 6613 14 klubgetrourï.



]-FKEUJ?IIlGEI.J;
r;: -.liplegen.

'steeCo naar
TELEFCNISCII
edresscn bij
vo16t. r'ror:ien
5e:'aadpleegd
de pupillen
stri j:len ma6
doorcaan en

OPSTELLINdEN

IJi;i slechte weersoustand.i.;h e d.en steeCs eeist dé afke urin5sli j s ten§talt clairrop bij 'rPupillen en lrelpcnrr verucld.: GOEDGEIIIURD dan
veIrl' of punt vr.n sanenkoins L konen. Ill DIT GEV];L I\í,1G El DUS NIET
!'JOi'iDEI.i GEIIIFORI.ÍEXRD I'Ii,',h EVENTUELE 4IXEURINb.. StAAt, biJ' dC E.fKEUriN5SrrPupillen en ïrlelpenrr veimel..l:.,ZIE I,I,ËEURINGSLIJST dan moet als

gehcncr.etrdi Voor de ihui svreds trij clen móet juniore,nli jst worC,en. Zijn de vcdstrijdcn van LENS 2., I en 9 goeBekeurd, clah '§ae.n oolc
en welpen vlctlstri jrlen op ons vercr, cl.cor. uitsruitcncl vcor ie uitrvecl-,in dat geval tclefonisch worden 5eïnforneerrl of hun vredstrijCen
vrcl bp zc.t erdago cht cncl tussen 8.,45 u., p'.4J uur. tet. 66,11.1\ .

IjEi'ls P1 M. v. d. Lans-l"l.Fortmrn-E.wartrcnhoven-R. v. d. Hoek-E.pe*eyn-R.IÍouwering-
1\.Kuiper-P. Pronk-E. Roos-8. iïeemskerk-9. Boelhour;rer_BrElshout
Samcnl:omst '1 1.J0. ui:r- LEI,IS Lei.Cer Ton . s-GravenCi ji<
Zat erJ.a5avond FILITI om I 9. O0 uur

!EI!S P_2 I'l.Srarlocs-l,l.v.VeLzen-M.Geurens-M.v.cl.Boogaard-J.v.Iiester-lï.v.Melzén_
C.Ïio cfnagel-!l. Lent ze-R. Vert coD-E.Iinríerfaan-J. jassórman_E. v. Zij1
Samenllomst 9.45 uur LENS Leid.er Aad <tc pagter

+EH!=H ].Ij."I-t: r.r:Y3.un-J.v.ríassem-E.Keus-Ir.v.r].\ïal_ren-J.'dól_ff_J.v.d.spieseI_
h. Frankcn-H. v. Reeuwi jk-R. Soebarta-El Kieijn-p.iïind'
RES: i. Driesèen
SaÀenkornst 11.JOuur LENS leirler John i\Itena
Zaterda6avond FILI'{ om 1!.OC uur

-LENS 
Pl P.staub-lrÍ.de Ilaas-E.coret-R.v.d.Doocaardt-E.r'rssenberg-E.v.santen-

E....azele6;er-T..v.cl.'.Ilerve-R.de Be cr-R. LIat t ens:L. v. § che 1tinga_Dlpai j esamenkonst 11;70 uur LENS Leider Theo.prins .. .

Lq'§-82 Yí. v.Veen-E.Jager-r.. v. Bl-it t ersvri jk-M. Biircks en-8. Hàfner-R. Dekrrer-E. de
P. À1s emge cst -R. Roos -L. v. Leeuven-M. Blol<nàc1
samenköÀst lo:fo iiu; LENS- tcirter ra"-'ï.àl rè"g
Zat er c1a6;arrond FIU,I on .19.00 uur. :

IENS==tL R.Ham-ll.Z:ralhcrg-r1.Tjin Àsjoe- M.Molienan-ti.Koelenjj-R. v. d.Iieijrlen- :F. v. Kest er-J. Riemen-T. Schilperoort-R.Lent z-F. Claus-M. Sluid
Sr.ncnkoríot 1O.JO uur LENS Leider laul Hop.
LEN§'rY2.r.fiuy:)er§-R.Timners-i'l.Borst+.0..Fra.nken-F.de Bru)jn-E. Raclcmaker-J. v.DaIIe/gooi en-D. v. lli eurvenhcven-G . smurc ers -J . Krip-D . Meyer-I4. v. Èel-t1en-G . valkenburg-
P. i,etrs-E. iicus
Samenkome t 10.4! uur -r,EIrlS Lcider Oocar Borst
Gaarne oua'rer6 raet vervoer ! M l.

!E--IS mlIl E. Enclli ch-E. L:arnlc]<er.-T...Di cmel-],I. Endli ch. p._Bi_ j lsma -1,1. v. cltl,tr.er c1_
]1. 

H oplrenbrouvrt r-,Ír.r,..ïriin6rarde-D. y'erscherden-R.srats-l.ilenzenbrink-R.v.verzen-
M. Simons-R. Colpa-?. Ho eksrna-MrBos ch
Samenkomst !.00 uur I,EliS I,aidl.er Kecs Schenkels
!E§EE!EEBCGR/Í.114::. vooR À.s. ZILTERDI:G.

lifgelopen zatcr.Jag had.den l,re Je cerste a16;ehel sfkeuring. .Dit.zaf de,kouende:n:anden no6 vrel vaker voorrromcn. iiij ga:n vanaf a.s. -zaferdag bé8innen net eenrcs ervepro8rilrxna. Di-t progr:rmna gaa.t alleen in rzerking a1s hàt aËh"le junioren,pupill-cn en vclpèn voctb.rl 1s afgeheurd.
I.s. zatortle.g vriï-}en we om tc beginnen een cl-genene epeldag houden voor depupirlen en wclpen. Dit begint on 1't.co uur.o duurt iot + 14.oo uur. Julri.e
hunnen dan tefeftenissen,. t af elvo etballen , pijltjes gooiei, kaerten, flipperenetc. A1s clc r.nimb voldbeno'e brijkt r.',rrrren'wà oorr eens éèn zaar huren (voor '

z,arr.lvr: e tbal- ) pf een quiz organiàeren. tÍi j rekenen op een (Irote olliornst.Misschien io het ook voor de ou,Jers rvel ieoit on ,'ru 
-"ur" 

6óze11ig met er.kaar, '-

al- of niet can de bar, rir".t te praten. ,i/e hebben,ruimte 6-àrong oi I,UUS.

Vos

-. -6-



Ool< na 14.00 uur kunnen de pupillen un welpen natuurlijk op LEI{S terechtr lïij
gaan ds.n cchter door met <le junioren. Voor hen is er deze mitlrtig vanof 14.00 uur
de mo§erijkheid tot lcraverjessen. Iïi j zu11en een d.rive in elhc.ar zettens met
een psar lcuke prijzen. I"lisschien zijn er ook wat ouclers dj-e ecn kaartje wilLen
l-e6tien..Ooh zij zijn tran harte vrel-kom. rs Àvonds om 1g.OO uur draait Ce KaI(a
ecn film in ons ktubgcboul voor cle pupillei'r, B- en C-kiiisserer 0olc clc l-eiclers
sn trainers vàn deze jongenË Í,oíiién nàtilurlijk ÍerriÍàcht. Dozè'fitm gaat altijd
door, dus is niot afhapkelijlc vàn qën eVeht è1e Íó etl:a.l-' afkeuring rE n lcla5s.
Tot zat errla;r

JUKOr

IIj!}mVN2r
Cïttl+flFseg§

9f qLl§

viii rekenen op julJ-íe. LENS is niet arleen een voetbaitÉreniglng! tvij proberehjul1ie ooir r,rat andere ontspanning te 6even. oolc cle Leicers en trainers zÍjn
van harte vrlelkon.

JUKO.

A.s, zaterda$ 9 oktober or6anioeer! de lla1(a voöi e.!.Ie pupil+
een filnavoncl. Deze filpr be6in! 9q Ip,OO tiqr erl d.UUl! lpl !De naau van .-te film Eogen r,rij juI1ie heldas nJ.et Vgfte.-1.-1enÍgerust. Het is een leuke en toch spannende fi1m.

egr B; 9n
24:30 iiuf .
r4àà!,; aötÈ

"-7-
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50e Jaarrani.- nunimèr 12 14 oktober 19?6

DE TENSREVUE
ueelcblad van de voetbaLver enicine l,en ip; en Snel

0c0000c00000c
OFTICIXBI,

000c0000coo

Nieulvc Leclen:

0000
HHHHoocccccccocoocoooo0cooooccoococococccoo0ccooccoo.-cooci,0o
u888

88888

EEEEE

12BB
1289
129O
1291

R.BoeIhcuvrer
E. v. d.Iiar.y
M. Tinreerreans
J . Tirnncrnrns

1?í j zigingen:

! OZ5a ri. C . Janssen ríordt : N

...'O2O2 lÍ.'rï. iiccrschop worclt :

In Dallotage: '

26,- 4-19?0
11-12-1964o - ,^/.ao- j,-;t yoo
15- 1-19?i

Iltii
IJ

P
I4il

ii'e1Ii ngt onst rac-t 1?, Den l.laa.g teI. 883556
Eekhocrnrade 22C, Den tlaag te1. 666"55
VJezelracle 29 Q, Den tlaa6 teI. 292694
iVezelrade 2! C, Den Haag teI. 292694

.ir.
Dorchsatel:rarr 112, Rctterilarí te. 01o-225249

R.J.ten Uo;rn 12-12-1959 ii ]Loosduinsekade JB!, Den Haag tel. J2J1Z2E. d.c'Biuin 11- 1-'1966 P ï,oevesteinlaan 4!p, Dgn Hc.a6

POL. heeft genecnd zijn rvdkelijkse t'i jdra6e aan Ce LENSrevue te'moeten staken.
Reden. hiervoor is het niet cpnemen van zijn artihel voor de LENSrevue van'
J0,"septeinler. Het Éestuur vlas vnli nenin6 àat d.it artikel nidt geschikt rvas voor
plaatsing in ons klubblad. Het betreurt de reactie van POti naar blijft bij

Ii et Bestriur.,
NERÏCHT V.iI! DE IL".]iRTCLUD (dèeI 2)
Ilcka-cuIpa, knka culnai k+ke riaxima éulpa. 'Vcri6e rvgek hebben rvij een Ëtukje
(tje) in rl,c LEHSrevue geplaatst, dat voor het lenselijh oog blijkbear nie!
lvaa.rneenbr.ar .was. Dit stukje betrof de ha:.rtuIub, die vri j verzochten vrijCa6
half negen a.an',rezi6 tc. zijn. IIeIaas, slechts vijf mensen gaven acte dc pr6sence.
iÏij bieden hen en c1e niet-ophcners onze excuees aan. l"Íaar tve geven de nroérl'niet
op. Vrijcla6 22 ohtober a.6. Ér6aniseren vij wecr cle eerste algemene l-edénvor-
6ad.erin6 vc.n C,é kaartcl-ub. Lenvangstijd 2C.J0 uur. Entree g.rqtis. Dus 5een
beletsel-s ou niet.fe komen. Odh lrel-3.n3st ellenclen zijn v:n harte welkon.

. I(aha. .

ileste jdnge oenioren en ir.-lclass ers.
IIier vreer ecns een schrijven vr.n one liaka. i{e or1;aniseren rloor jullie JO okto-
ber een clisco-avcnd. Ih zal er ooh zijn ou de entreegelden te innen. Houclt'die
avond dus vrij i !

I(aha.

Ecn onthousiaste reactio van. een trbezockerrt.
DE LJEGNLIJVE?S Ii.'D)EIiI ONGELIJK.

Zateïda6 2 olitober lÍas het lveer zover. De haka had hun uiterste best gedaan on
een fijne 1:óngo-clancant te cre'dren en is daar vo3-gens vel-on uitstekend in 6e-
sIaagrl. Xr waren prachti6e pri-jzen te verdienen, en we konden on6 op de d.an6-
vloer ueer eens lckher uitleven op de .zcer 6oed oi.: <lreef zijncl.e discotheék
rrZaratustralr." Ton en Dric.zor5rlen ervoor dat de gezellige 6feer tot j-n. tle k]àine
uurtjes voortrluurde. EeÀ rioorcl v1n dank aan rle .k4ka .i-s .zelcer op z'n plà:lts voor
deze J3eze1-Iige avond! !ïel- is het opvallend dat "er toch.altijd weer een bepa;:Ide
1;roep LElISers zijn die versteh l
g9!!9r9!-qq!-9r-zq_ueM§_re9r_u
nïë[me-EàEà; -aeZe- nóoÍfr í.trleïI jL j

aten 6aan. ( Ziil_è
un wortl-t nedàan?I-
onge mensen vlille:t

it niet ile ]eden clie a!!!j§
Eiïs Aít-seÍZóëí-ëëí-ScEeë1
er aLLes aan doen ou het ons

Cus OQ naar de zj-n te mahen. 2o16 dat u bij rle v$lgenCe gole6enheid rlie de kaka
ons stellii5 'za1 bieden, er ook bij bent. Afgesproken? Tot zicns! !

L.Z.
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-hnnie tsergenhone goulven - ilirc l,lichcls
lep Sa.ndifort - Sihon Sanllifort - .llnnelie - Frans !j-ssclCorp

Tinus Zilfhout - Nell-ie v. d. Hoek - Richard v. cl. I]oelc
.fin van Santen - ,tnnie v.cl. Steen - Marja v.cl.. Lans - iindrea r..J.
Hulst -. Cees v.d. Iiulst - Cor Hoppenl.:rouïrer 6 - Fau].IÍop - Peter
van Rijn - Frank Strr.athof.
Fcter iioutman - Eef Sand.ifort.'

Elrentueel afbellen bij Simon Sandífort Lel. 6?j385.
I{HIIHI{HTHIlHHHHHHHHHE;iIIHHHiIHI{H]IHHITHHH

Zat er cl.agncrgen I
Zat errlagrnid.dàgi

Zondagnorgen:
Zon.Jtr6ni:lC.a.g:

Snoeohoek:

Zonda,g

14.00
1?..OO
11.00
11.CC
10.00
10. o0
12.00
12,45

uur
uur
uuI.
uur
uur
uur
uur
uur

LEl.i S
TENS
LENS
VCS 6

PRCGR-IT 1A-CFSTELLI NGEN-UITSIT'.GEN SENIOREN
I{I]IïHHHHHHHI{HIIIIiiHÏI I.IHHHIII{H]IIiT]HHIiHIIiIHHHHTIiiiI HiIH

17 oktober 1976.

LEI.TS ,I

Sportcl.Lisse2-
V1 Geb 1/1-1
Speldrelaan, Lisbe
Y1 ceb 1/2-4'
v2 Geh 2/1-1
\1 Geb 2/Z-4
Dodemsraartvreg
Drasserska.le , Delft
rrGroenendaaLrr',ïassenaar
vh Texas-DHB-t errein
7 Y3aeu2/Z-4
3 Geb 2/2-4

chaapvre6, Ri j swijk
elftal-1ih)

erlistraat naast nr. !6,

HHIIHIIiII{HEI{tíliilr.:lllIIiHHH:I

scheidsrechter
. Zwang
. Talen

. Han

. Gillet

.I(uypcrs

. v. ilinr-'len

. v..íidriche

G.II. v. d. SanCe
G. Th, v. d . Berg
J .llazebroek

llwintsheul

Hion 1

i,ENS 2
Vio6 2
HDV 2
TonepJido J
!1! È O

LElrs 7
!E.I'IS B

Concorrlia ] -
Tamuvona 3 -

IENS 9
LENS ,10

lir-J s!.ïL Jk ó
IXNS 1

quintu
LEIiS I

F
E
D

H
ri
R

J

4
5

V
s

overige
K

.J.J

.J.G

. H. r'Í

. F.N

12.OO
14. OO

10. 00 
-

uur
uur
uur

1c.3o
11 .1O

uur
uur

l:,. s . zond:.i; is van .f e

sAI'lBNr!.Oi"lST.

- Gr .'-lil-lem I I
- hd.el-aars J
- LEIIS 1 1

- vrij (;ie
-,I,HIS 1]
- Gona B

Vac

2

4 v2 Geb 2/1-3
Seko aanr,,rczig J.de Iiilst.er en A.v,C.l.leijden

LENÈ 4-5-9-10 en 14
LENS 6 9. Jo uur
LmlS 7 11 . C0 uul
LxNs 3 1i .4) uur
Oi,STE].,,L]NGNN.

vflór aonvang van hun lved.st
LEils 11 g.
r,Errs 1f g.

een half uur
LENS t errein
LEiï§ t errein
LEI.IS t erreÍn

fi
15
3o

jc.
uur LEIiS
UU.r LEI,IS

t err ein
t errein

LENS f
IENS-4
LEi{S 5
ïENs-
ffiNs7

aIs
als
al- s

bekenrr..
bekencl zonCer F. Disseldorp
belccnC.

a1s bekend zonrlcr 1iÍ.liichel-s en G.Loouestclm met P.llcyer
a16 behend zcnd.er I'l.Craennehr en J.Verhaar met C.Schenhels err R.Guit
aIs behenC zonCer À.Tinnenbroek rnet B.EnCIich
als behencl, zonder J.v.d.$leI niet H.Jabroer
aIs l: ehencl
al-s b cliencl zoncler
vrlj zie oVerige e
al-E b eken.1 zónder
a1s bekcnd zonder
I'. cle Kroon:Th.?rin

LEI{S B
ïffis e-

I,ENS 10
LEiVS 1 1

],ENS 12
trENS 1

LENS 1

J.U
lft
P.D
P.Il

erhoef
e.l,}en .'

riccsen-P. v. Duyn en i4.lÍagnee met P.Sosch
ur5hourvt -C. Berenbak-tl.',ïi jnhoven en G.Jehee raet
.Rcesinlc

AESCIIRIJVINGEN.

Vrijclagavonrl vun 1!.JO - 20.1A uur bij J.cte Hilster tcl. Zg?12j. Uitstuitenct in
noodflcv:rlIen zaterJag bij N.Osse teI. 60209O

-2-
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UITSLj.GEN zonda 6 '10 ohtober 1!/6.
],EITS 1.
LEM' 2. .

vcs I'
Ddlfia 2
Schevènihgcí

.LENS 6
LElrs, 7

VC§ 1 (v.s. )
BXC 2 (v.s. )
IBlls f(v.s.)
I,ENS 4 ' :

r,EN§ 5
l.IUÈ 

'Gona J- .

LEr,rs 8
Rijsvr{jk 6
Gona 6
LEI,IS 11

LEi..ts 1f
.tLDo p

- Spoorwijk I
- LENS g
- LENS 10
- Flaningots J
- RI(LVV 14
- \r!È tu
- LENS 14

2-2
2-2
o-4
1-5
B-r
o-2
o-u

j ndrecht 1

s net
J print en
n dàt
eerste

hamele

k bij
mr.rr de
tten cla:r
hten rvi j

na

3

o-0
3-1
1-2-
1-1
5-o
4-o'
1-1

VOORUITDLII( 0P I(OMEIIDE ZONDi.G.

Nadat afgelopen zondag een inhaal.prograrnma .',:rerd ef6eweikt, uraarbij Zrvi
en, lIion 2 punten verzanelcten, hezet ons ecrste e]-fteI de iaatste llaat-1 punt uit J rverlstri jden. ,,t . s. zorulag onfïài[FÉ?E-Erst e Hion clal nuhceft behaald uit eveneens ! rvedstrijden. lviet een publi-ek ]ani,,-o, e 1ijachter ons eerste gaat staa,n, noet het mogelijk zijn <tat wij icndr-.g. de
ovèrvrinning kunnen begroeten vraarbij rvlj hopen dat cr.e voórhàede hei sc
aant::l- van 2 doelpunten wat kan opschroeven.
- Onr. !.wge_de cloet het heel lrat beter ( 3 uit !) en Ba.tt zondag op bezoe
Sportclub Lisse (2"uit5). Op pàpier blijkt deze r,veàstrijd een m:lkkj_e,jon6ens van Jr:op ';iiIlems moeten deze te6enstan<1er zeker niet oncrerscha
ze anders verder echterop zouden r:aken bij kcplope5 Docos, hetgeen d.acnict dc bedoelini,; wa6.

- Deq voortreF'elijke start van het vierile heeft bij ,ons misschieir waf te hoge
vervrachtin6en verv.'ekt r maar na Z-nEEf,eg-"n in rle iaatste J rvedstri jclen behàortdit efftaL toch nog tot de sub-top, (z uit 6). :!l- met ar nog eeen sl_echt resul_taat
al-s ;ncn bedenkt dat vrijlvgf, àrIe tàgenstanders 2c elfta]len ài5n. zonàag Èomt
HDï 2 op bezoek. gat. vóór afge]-open zonr'.a[ J. punten behaa]-cle.uii evenzoveel-
vredstrijrlan. Een. overwinnin8. moot 

j er 'tocir.. in zitten tlachten luij .zo.
- Het zorgenkindje van c1e §cho is rlonenteel- het vijfCe (Z 

"it 6). De tegenstand.er
_t_huis van a. s. zond.e6 is Tonei;ido clat echterEïFzo best draait (f-.ult 5) .I'let cle juiste instelLing cn tlczel-fr1-c vechtrust aIs tegcn Kranenr.:urg, moet deze
te8enstancler na a.6. zondag toch bener-i,en het vijfcle op dc ranglijsf 'v;,orlconen.
Een lekker be.kkie lcoffie kan z lrel;en teru5 óók voor ruènderen ,o"fu.rr'cus waaiorc
ooh nu niet.

- Het derde vertoeft mcmentecr in zrn afdering in cle *iclcr.ennoot (4 uit 4) cnspeelt een voorwcc'.strijd bij het .eerste te6en Vios () uit l). Thuio zijn dèjongene va'n trajner Jansen nog cngeslagen, zorlat vri j roogen verrvachten dat clit'na a.s. zoncag no8 zo zaf z" jn, Ar vermoecen rve clat het niet ven een reien

-. itla. 
eelr zcer mati6e start van- ri. c cornpetitie van I,ENS io, heeft clit e1ftal,uit de laatste J rvedstrijrlen ! punten te hebben b;ïaí+A; zich opgewerkt tot

goedc 'ríiddennoter (6 uit 6). Zonrlag kriigen zij irclelaars op' uezààt dat. v66r

daldrie za1 6arn.

- Het, zevencle 6
dat nomenteel J
niet zo, zoals
ne 2 r'lehen rust
12. 0O uu: Cecs

LENS noest af5elopen.zondr.il zrn eerste verl-ieslunt noteren (9 uit 5) eri moet
op bczock bij Eamuvona (6 ltt'E , ) dat thuj-s nog niets heeft verspecld, zoCat het
aclitst c een zvlare rvedstrijrl - teigenoet kan zien. Toch hebben vri j a1le vertroulenin clÍt clftal en hopen dat zÍ j nà zondng no6 steeds ongcs-Lagen zuJ.1en za Jn.Onze andere Je klasser, het nenencle, is 6ók nog on6eslagen (1O ui-t 6) en ont-
van61t thuis Gr. \,Íi}lem II Vac da-t in cle niddenuoot bivaklieert met 4 uit 4. .li1s deblessures van afgelopen zondag van Erank de Vos en Floor v. i3ag6'um meev:I1en rGtrdit efftal- op vo11e sterk te in het veld kan verschijnen, relceíen uij op een
oyervrinnin5.

- Na de. ruine, overvuinning oil rnetïi: koploper GDS ( 4-O) moet .de komencr.e uitv,redstri jd
voor hct nog ongcsla6;en .zesc'l.e (12 yit 6) t"8"., VCS jttítJ een peuleschilr zijn op
l{e6 naar een hernieuvrcl kampioen6chap (?)- De irourvet jes doén Èet nog best. isbij dit e1fta1 duideLijk van tocpaesing, r,ri j zu1]en het taltiese konsept van <1e
tvreedc helft maar niet verraclen. vCS is zo àichtli.i, rvie'weet lezen ze 6it lrrantje vre1.

aat zonda6 naar De1ft óm hct daar.op. te nenen teflen Concordia
e eta.st met 7 uit !. Het clftal_ van Frank Strp-:.tÉof drrait no5hij dat wel zcu ,.ril1en (5 uit 6) Haar rvie.weet is de niet-opkàmer
, we1 vreer op Echot en kunnen vJe een overr,rinning te6enoet zisn.in Dc1ft.

-3-
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af6elopen zondag 6 uit 5 hecft behaakl, zckei- geen mat<tàfi5te tugon=i"r,lo, r*",
Íoch ook vcer niet zorn sterlcer'zoCi.t ecn 6e1ijlisp.el toch tot de mogelijhheclen
_gerehend raa.g ncrCcn.
1 }let hct elf cle vril he t tot op heden niet 'best iulchen ( f ult 6) , rvatmee ze in
de ond.erst--regicnei: vertoevco. l.s. zonda5 ncetcn zij op bezoek bij Rijorvijk d
.dat no5 on6Jesla-gen is (3 uit 4), het6een nou niet bepaalC een tegenstanLler is on
het puntentotaal te verho6en. 'r,lij hopen dat onze pe6simi6ne een aanleicling kan
zijn, voor tLe jongens van het e1fde, on het Rijsvrijk erg moeílijk te maken en
hun misschien een puntje afhandig te naken.
- IIct uitstekend draaiende tvraaffde elftaL (9 uit 6) is a.s. zoncla6 vrij. Daar
l:ij de overige elftallen, veel spelers niet aanr.re zig zíjn homende zonclag,
kunnen.raij helaas 6een vrie dsc happeli jke vre.dstrijcl órgànisren en moeten rvi-j een
l)croep cloen op spelers vr,n tlit efftal on de ovórige te completeren.
- Iiet dcrtiende ( luj-t 6) noet op bézcel< bij Quintus (5 uit 5), ctat toch een

,..t egenst an cr,cr noet zi jn waarbi j 1 of 2 punten te haLen val-t. iiíi j weten niet of hct
han Cc resultaten ligt rnaar vuat ons r.rel is opgèva11en is het 6rote aantal
afschrijvinSen bij clit eIftal. hlanneei jullie rlÍt in cle toekornst tot een uininruxi
beperken en tlae.rlloor net een constonte ploeg in het veld verschijnen zullen cLe

punten vanzelf rvef komen.
. - T,ast bÍt not least het 14e. Dit rrvet eranenel ft oltr , qua leeftijd ui-teenlopenrl
van 18 tot 50 jar.r, b;Ë;Ïa; tot no toe, evenó.Is hei Ëe.:ste, s1àchts 1 punt
zij hot uit 6 r'reclstrijCen. ZcnCa,3 komt Gono op bezoek (4 uit 4) en wanneer de
Eupi)orters van hét eerste zond,sg enkele uurtjes eerder- ven huis lcunnen ga:rn,
$unnen zij clit cl-ftal op het 2e veld aanr.rcei'li6en en hen claarroee rvellicht aan hun
ecrste overrinning helpen. :

Z/i.irlV0ETBÀL. '

Dinscle.g 1p okt obcr 1!/6.
20.J5 uur LEIiS - VVP j-n c1e sporthal aan de Duinlaan.
De vo16en,l.e .5p.eIeïs rvortlen om 20.1, uur verrrracht: M, Reuver -';iÍ.I(ouwenhoveil-
P. v. d. Steen-H. !crt ens-E. v. d. BerB-G. Duivest eyn-iJ. v. cl. Linde-R. v. Luxemburg-8. Osse-
.ii. ite Pagteq-Il. Verbar cncls e
Àfschrljven voor het zai'.lvo etbal : nnandagavond tussen 2O.3O en 21.00 uur bij F.
v.d.§teen feL, 561314

THEE.
be a.anvoeri'.eïs van c1e t huisspel urr',lo =enioren elftalLen wordcn verzocht ervoor
zor8 tc r1r:r3en dat tle theernan,-L j es vanaf het clubgebouvr r:rorden afgehaalcl en na (le
rust, of uiterl-Íjk direct na Ce rvedstrijd lvorCen teruggebrecht.
Het brengen van thec in cle k1eedl-okal-en zal- vanàf -héden niet neer plaats kunnen
vin,]cn.
GTiENSTIECI{TER LEIÍS 2 .
Lei'ler en s?efers ban LEIIS 2 vrngen riïingend otn een vaste grensrechter. tïie- kan
en vui1' zi-ch zonc.lans . hiervoor ter 'beschii-Jrin14 stellen? Opgave 6aarnè aan onze
Seko-sckretaris te l-. 602090

LEI{S :'TiJ.IUVO}I1L ( Zaalvoe tbal)
rn ce nacht vr.n clinscag op wocnsda6 6 oktober speelde hèt- zaaltoctbàltean zi5n
cqrs!c rvedstrijcl. Ticn spelcrs r,verden voor deze rvedEtrijcl opSlcstcJ_C, slechts
6 heb]>en de Duinl-a:.n hulnen vÍn<len. Het gevot6 hiervan *o" ààt LENS gedurencr.e dè
rvcdstrijd slechts over éón rvis6el'kon beschiklienr lvat bij zcal-voetbal net ecn
gcrust h:rt lrmooi r,raaïcleloosir ki:n tígrden 6enoeuc1. LEIiS hiekl in het be5in vrÍj
lehoorrijk stand, naar ccht hanseri werden er "niet sescirapen. Tamuvona kon toch
voor dc rust cle stand o? 2-0 bien6en. Na rust \vist LENS zich verschillencle kaneer:
te creerenr ríet nane Iians íaakte criemaàl het houtwerk en ook tililfem en 3en
kre[cn l::.nsen, mao.r encrzijds cloor onnauwkeurighe itl van LENSzijdc cn cloor 6;oed
keepersrverk van Cc Tamuvcnakeeper bleef het 2-O. Tamuvcna wj-st zelfs vlali voor
ti jct no6 een dercle doelpu_Et. t.e f abriceren. Gcvol6 een neclerl_a;:g voor LEIIS.
',Jannecr u dit versln6 leeét heeft het zaal-vo e tbalt ean zijn tvreede tred.strijC, a1-
vreer achter clc rug, hopclijk net ecn betcr resul.taai,

lï. v. h. Zvt .
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rie maal- drie negen is.
ct top?irnt van optinisne: LENS heéft 'een nieurve vo<:rzitter
EI,iS 1 zonch6 tlvee pnnten.pakt.
r op zaterdagnid,Jag op LEIIS Dolc gevoetbalcl vrordt.

- Erans Flumins, leider van .irJ en het zaalto etbalt ean, nu ook vast van plan is
om een groots ca.r'navarsfeeàt ! ! te'oiganiscren. I"lisschien kan ce'1hka no6 ingrij-
pon.
- IEI:IS 5 teScn Kranen'.:ur6 J ei13-enf i jk oi) ecn onsportieve rvi j ze. trvee punten ''
heeft beha.a.l-d. Ze geven het lrel zc'Lf .toe. rn hun verslag schreven ze: F.veeren
bczor'6de r',e kcci:er v:rn I(ranenburg .ot .., ontzeltenrle sii;t<er corpijn. Logisch
dat hij er dan ] docrLaat.
- Harry v..d._'rjillc .en. John Dalchuys vaste supporters va.n A'i zi jn, Zc. plocluceren
danrbij echter zovecr lavraai, cat de. scheidsrechter ti-j clens cle vredstr-ijtl vàn
/i1 tegcn Quick hun vroeg het ruat halmer aan te doen. trVeet .c1c man.veel-;
- De fanilie Oostvoen-Koentze rrret een halve neter :ts uitgeÉieid. pe heet
Patricia, Iiaria, Cornel5-Àr'ï,ouise. tlel een 1an5e naau voor zorn klein ueisje.
- Dc redaktie is uit5ebrcid met' 1' meter eri 7B -antineter,. "
- Cnze I,EIÍS discotheelc te6cnr:roordig ook uitÍ1iëdstri jden. spee,l-t.
- u hct hefe LEiÍs-krantlje nog eens moet dcornemen :.1s u het stukje van de I(.|EIL
nog nict heeft. 6e1e zcn.
- 1I ook niet noet vcrgetcn, o1.r cte opstellin6;en (,.oor te.J_ezen.
- n íÀ^9

crcl
, 1 2 I 2 7 2 2 2 2 2 2 I a I 1 r.)' I I q q e i C I t).) 2 2 2 I I 2 D 2 1' 2 i a 0' C C C C 2 r.) 2 2 2 I 2 1.7 r)oooo"'
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Pr:ogranma Junioren
Zondag 1J cktober'1)16.
15 .'OO uur LENS j
Maenilaq 18 clrtober 1976.

19.00 uur I,EI{S.1 ..
Zat ercla.65 16 oktober 19?5 .

- RIGVI,I 2

-GDS1

v2

V2

15.15

13.r0
1r.oo
14,00

uur

uuI
uur
uur

Duno 1

LEI,IS 2
LENS 4
LENS 5
iïII{ 1

'11. CO 
-uur LEiIS 7 - HVV 6

13.45 ur VUC 'lO - LENS B
1J.JO rur LEirS 9 - HIS 7
14.00 uur nynamo ,6./ 4 - LENS 10

LENS 11 - vri j
Res erv epr o gramma als vori6e vreck -
14.00 uur.
;F§Ci{RIJVIII-GEl:.

(uaanCag) l.lgr . N ol ensl-aan

J U_Lr-al.renI J e/ ltL J slï l- Jlr

's àidcr,ags klaverjaéscn vocr junioren om

- LEliS. 1

- vrl j
- Quick I
- lÍCS 6
- l]:lin o

v1
v2
zur- erpark
v3
I t kl-eine_ Loo
v2

Schrifctelijk voor vri jclasavcnd 18. JO uur bij dhr.
Den Haa6.
Tclefonisch vri jclagavond tussen 1B.JO en 19.JO uur
6eva1lcn) voor
/'^-klassers bi. j clhr . B. Duivest eyn t e1. 626131 ( LENS-
B-k1a66ers bij Chr. l4.Reuver te1.67?Bf, ( LENÍ]
C-klassers bij dhr. R.l]on teI. 259877 ( LEI\ïS
In nood6evallen kunnen de junioren nog op zaterda8o
uur afbellen bíj .Jhr. P.v.cl..Stecn te]-. B51O1O

P. v, C.,Stecn r Elvire1and. 11,

( uit sluit en,a, in clringencle

1 t/n 3)
4 t/n ?)
B t/n tt,)
chtencl tussbÍL 9.tO

':5-

en ''lO. OO



/TFKEURIIIGEN: De jUnioren mocten bij sl-echte vJecrsomstantlighe clen steeils dc a§'-
keuringslijsten raad-pLegenl Telefonische informaties word-en hierover niet ver-
streltt.
NIET-OPI(Oi'INiiS : lilegins niet opkomen afgelopcn tveekend kríj{ït de vclgende siJeler
2 extre. rcserve-bcurten: F.,iIbIas.
tsij herhrlin3 vol-g: uitsluitin6 van deslnèming,ean cLe koup etit iewc.Js tri j den
In .da.t 6evnl bJ-ijft de verplichting tot betaling van t,e ]rontributie tct het
eincl v::n het seizoen (10 juni)" aehandhaafd.
OPSTE],LIi'JGEi'I.

lElls 1 a.ls bekend uet Th . v . Luxerxburs
ffiËíË6rr.t 14.15 Íur hluhgebcuu ï,eirlÀr "fl[1. J,ri;:irerloo
LENS 2.viij Tl:.v.Luxcnbur: zi.c I,ENS 1

. II . x-rlielcns zÍ c LEIIS l
LEIïS , F.Verberenilse ( 2x) -l{. v . ilagr;urn-?. Bakvis-N. Franken-rï. 

oe 
1uk-P. Gor c}i j n-

T. iloogevcen-R. Lei jn-E.lïubben-R. :iet z-1,1. v. Zrveclch-H. Hop',:enbrouwer
IiES: H. Erkel ens -8. /.Ibfcs
Lcidcr Chr. Gefuk . .

LEI{S 4 F.6chcl-tes-R.Verstecg-R.l4ichel-s-J.v.cl.}lieuvrenhuisen-i?.Grcen-R.Loveriks-
Ílfii-La., o-J . Geluh-P. Lelie- uld-J . ?r'in s -J anrnaat L. -I..Overgaaul
Samenl.-.onst 12.45 uur LeltrS terrein.Leicr.er Ilans Zoun

LEI{S 5 M. v. Zlrol--R.31oks-C . v. leek-R.tïessels-irl. Valentin-R. Bon-R. Duyndam-R. v. Viersen
P.Ilouttran. G. Doogear,l-R. v. C. -:'i jngaardcn-P. Toirw-J. Rier:rcn
Leidcr J o o'i: Metlcman

IEI{S 6- D: Verbar encls e -ll. Henke s -0. Könernan -S . Kraner-}Í. teyn-H. Pl-anken. !ï. Lucass en-
/..I vers-i.Jczee-C. v. Rijk-f .Iíing-J. Schip!eren-J. v. d.Rij zen
Sauenhonr:t 1J.00 uur LENS tcrrein LeiCer Cecs v.cl.Hulst
LENS 7 R.Driessen-R,II3,1s-i1 .11.i!rlrren-P. Kr r.1-l{. Lus t enhodtrer-R. }lst}i su-p. r. Riryv en
E. sandifort-J.Franken-R. Go echlrys-E. v. d.Lind.e-J. v. d. Ri j zen-R. Ra.rlemaker-J. Linss en
Leider lrjil v:ïn Eijn
LEUS 3 r.Is !:el:cnrl met F.kens
EiË6 or,rst 12.4) uur LEI{S tcrrcin Lcider rthr. p.v.,l.Stcen
LENS__9. als'behend zonrler E.Djo jooetomo-M.Schobbe eb met R.I(orvlng-R.Itruisman
Leider cr-hr. G.trIoks
lEry§ 10 als bckend zcni'ier R,Iiorving en met E.Djosooetomo
Sàrn-6nEàmst 1J.00 uur LENS tei-rein ieiclcr dhr. E.Landman

LEI'IS '11 vri j ll.Iiuisnan zie LnliS !.
Pi?OGT;]'Í], PUPILLEN SI JELi)]IN.

PUPII; "Í.
--,-Zat er.la 16 olrt c|-cr 19?6tc
'11.J0 uur i.DO 1

11. J0 uur VVP 1

'l 2. JC uur LEIITS J
11 .00 uur Elaningors 2
1 1 .0C uur Í,oo6Llui-nen l
ile s erveprogr:.r'rna a1s

IIELTEI{.

Zaterda5 16 oktol:er 1

- LENS 1

- LENS 2
- Ooievarrs Í
- LEIIS 4
- LEirs 5

vorigc r-ueek

976

Zuidcrpark
Zuirlerparky2
Sportpark ?rinses f r c;ne
Sportp:rk I.laCesteyn

St e enwi jklaàn/sporthal
v3
v. Vr e c).cnburchwe6

1 1 .0O uur lïVS I
1 2. PO uur l,EI;iS 2
11 .00 uur Tedo mSni

- LENS 1

- Ci é llaghe 1

- LENS niní
Res ervepro iramna al-s vori5c rveclc.

a



fcvàrrènl-el.'2g!g5? bij clhr. i).Perr:eyn
ïn nóodgeve.llcn liunncn de pupillen e:r welpen nog o;)j.4J en 1O.'1! uur afbel-Ien tel..'661J14 klub6ebouvr.
I.I'KEUEINGEI.Í .

Bij slcchte lvecrsomst andigh e den stecds eerst cr,e afkeuringslijsten raadplegen.
Stnat daarol; bi j itPupillen en ïÍelpenrt vermel-d: GOEDGE'KEUIiD cr.an steecls n-ar
vel.l of punt van sancnkonst kouen. II{ DIT GIJVr'.L }'r-i,G ER DUS I'lfET TEL-dFONISCH iJOfDni{
GIINI'OmIEERD NIir,R EVEUTUELE ,'.FI(EURI NG. Staat bij de afkeuringsaCre ss en bij
trPupil)-en en 'ïelpenrr vermcl-C: ZIE ÀFKEURINGSLIJSI clan uoet aIs volgt rvorden
ilehan(r.c,Id: Voorr'.e thuiswc Cstrij den moet juniorenlijst l,rorclen 6era:i1-:1ee6d. Zijn
dc vrcCstrijden van LENS 4, 5 et 7 goed6ekeurd., dan gaan ook Ce pupilfen en vuelper,
lïeí:.stri jricn op ons vclà cloor. UitsluitenJ voor ie uitwcCstri jC-cn'irag in d.at 5ev:r1telefómisch r.rorden geÏnforrneerd of hun luedstrijden doorgaen en vrel op zaterd.ag-
oclrtend tusaen 9.45 en'10.15 uur'tel. 65.É:14
OPSTELLINGEi,I.

TiFSCIIRIJVïNGEN.

SchrifteLiik voor vri i daqev'ond
- 
-lo. ru uur ilal dhr. !. v.d.Steen, Elviralànd 1j,

(uitsluitend in drini;cncle

zat eri.a5ocht en«1 tusscn

Den Ilia.;:
Telefonisch vri jC.agavorrd tussen l3roO en t8.J0 uur

LEI'IS P1 M. v. d. L.,ans-M. Fortnan-R. vd.Hoek-E. Perreyn-E. Roos-P. Pronk-!. i{eenskerk-
D . Elshout -li. Xo el-houwer -E . .J;mnerla.an-C .IIoe fnagel
LeiCer Ton I s-Gravencli jlc De sa-rncnkomst 10.ló 'uur 

LErIS

LEI'IS P2 !l.Saarloos-iï.v.IIel-zen-lÍ.v.Velzen-J.v.Kestcr-M.Lcntze-R.Verb.-iorn-
lfEG6to.n-l{. Geurens-l'Í. v. d. Bc garrd-E. v. Zi j 1-F. hlci jn
l,c j-cler Aad r1e F,rgt er Sanenkonst 10. JO uur LENS

LEIíS I-, I.I(af fa-P.iriinC.-P.v.l4aren-E.Keus-i"Í-v.c1.'JalIen-.I.ïlolf-J.v.d.Spiegel--
J..v.",laSsem-B. Driess en. iI. v. Re curvi jh. R. S c ebarta-.íi.Irl.nhen-
Leider John À1tena Samcnkomst 12.00 uur LEIIIS

'LEIïS P4 P.Straub-i4.de Haas-E.Coret-R.v.rt.3oogaar:,:lt-E.irssenberg-E.v.Santen-
R. <le Beer-E.IJazele6er-T.v:d.':Jerve-R.l'lattcns-t.v.Scheltinga-D.Paije
Lcider Thec rrrínd Samenkorest 10.0C uur LEITS
Gaarne ouders met vervoer! ! 

,,
I,ENS P5 r,'l i v. Veèn--. v. Illitt ersïÍi jh-Il. Roos-P. l,l_6 en6e e
1,. v. Lceurven-R. Deldrer-E.I{Ëf n er-l.l.31ckpo e1-8. v. d.Kc.aU
Leider Guus Schneiders Samenhonst 10.00 uur LENS
Gaarnc oud.ers mct vervoer! !

st -E. Jr§e4-E. rle Vos-M. Riirlcc
-M. Ti-ur.:ermcns-

' c.::.

LENS i'i 1 R.Hc.n-1,1.lloll-emo.n-T . S chi lperoort -M. Zaal-b er8-ri. T j in rlsjoe- R.v.rl.HeijJen
F. U1aus-M.Ko elenij-J.Riemen-M. Sluis-F. v.I(ester-R. Lent z
Leider Paul IIop Sg.ncnkonst 10 . CO uur LE!.IS

L.ENS 1,{2 J.i(uijpers-R.TÍmne:s-I.rle Bruyn-E. Raclemí}her-1,!. v. HclCen-G. ValkenbuxG-
E.Éieus-D .l.ieijer-J. v. nallegooien. A.Franken-Ij. v. i,li euÍJcnho vcn-J .l(1ip-lrÍ. Dorst -
P. /,ert s-G. Sr,rulcr.crs -R. VerÈoopllM. v. d.i(1eij
Leider.Oscar Borst Samenkonst 12.0O uur LENS

LEI{S I{IUI E.End1ích-T.Dicmcl--tr'.Llernkker-M.Ilndli-ch.P.Bijlsma-}Í.v.d.trÍareI.R.Uolpa
F.HffiEn'":-rourver-L. v. d.. i{i j ngaarrl.c -R-S1at s-B.lienzcnbrink-R. v. V eJ-zen-lq. Simons-
?. Ho eksma-M. Eos ch-J -Tirnne man§
Icider Kees Schcnkcls Sànenkonst 10.00 uur LnlïS
Gaarne ouilc.rs nct vervoerl ! ' 

,.

Junioron.

Quick 1 - - l,EN§ 1

IENS2 -hDo4
t-Gravenz.SV4-LEIIS4
LEI,iS 5 ;SEVf
'ríV§ 2 - LEIIS 6

2-O
4-1|
1-2
2-2
1-5

LENS
I,ENS
],ENS
Cel cr
LENS

6
10
10

3
9
itas
11

- Tedo
-HVVg
- Rava

7 - LENS
- Duno

2

-7-

0-4
tr-U

o-1



PupiIlen.
IEI{S 1

Rava 1

LEI'TS 

'Cronrvliet 4
IEI,iS 5

Qdich lO --\:6
Ríjswijk 11
DHC 9
DSo 11
iïestlcndra 1O
VUC 10
sv 35/5
Vredenburch '1 'l
(Rijsrvijk, Vre rr.

Indien cle ze jon
voor ze in.
Itr'IsH 6.
lir__Llrel-[lus 9
vcs 'l 1

Celeri'tas 6
Quich ll
Graaf ,"i1Ierrr /
die lla$he B
.ïacr:cnaer /
HDS 7
LEifs g ' "'i

+-(J
4-B

4-5

z-1
)-l
2-O
z-n
4-o

bcnevenLnGen ö
Fh.uingo ' s 4
\:DU I

\,r/ es t érkrvar tier.§
LENS iO

,:
- Rijswijk '1

- l,Ei{s 2
- Laakkwartier
- LENS 4
- Ooicvaars.2

tïeIpen.

LENS 1' " --,.'RVC 1

. Nae.1:r.rvi jk 2 - LENS 2

I,iiNÏ,.

o-1
1-1

2 1-1
6-z
1-Z

'' - 0-2
, 1-0

DIiL LENS í-4
OVERZICï C-KI,IISSERS.

'I.lu r1e kompctitie-goecl o? 6an5 gckomcn is- de meeste pIoègen heliien 4 of 5
lveCstrijCen achter. de rug- i.s het misechien vreL l-cuk on iie rrerrichtin6en van
onzc C-klasserE tot nu toe oDíl.er de locp te neEen. De stanCen dic in Cöt
ovcrzicht ài;n bi5get,elk! !9! r.fgelcpen zaterrr.ag 9 oktober..
/,DO 12 4-B Ons eerste C e1ftal is tevens het pechoolste in het nieul:,e
LENS B 4-6

lr-q
1-4
3-2
2-1
t-.1
3-1
4-o

§eizoen.. De jöngens van leul v.C.Steen moesten a} befjinnen
zönder lrrenk Lekahena (meniscus), raakten vervolgens
Frerl.Rens kvri jt (handblesèure) en nu hij rïeer hgrstelC
is moeten zc rva..rschí jnlijk Ricky Tjin-rl6joe vocï 'l vled-
strijd missen doorCat hij in de lredstrijd tegen HVV zo
ongelukkig tegen Edrvin Eykel-hof ophotst e Ca_t.. in he.t .

-. ziehenhuis 4 hechti-n6;en na(li5 bleken ot: de schade te
herstel-l-en. Cndanks- deze tegensJaien clraait .het eLftal-
ui-tstekend cn rver cl allcen va.n iDO verloren. De ovcrigen

rch en Qui.ck) wèrclen overtuigend naar èe neilerl-aag gespóekI.
cieze vorm .weten te h:r.nciheven 

ït 
€r zeker ecn. ào ge,,Iclnso ering

Ons tweede C el-f tal onr'"er leirling van Gerarcl 'B1oks heef t
dcn '.,rij zryer e inCe.ling met. versóheidene C1 .e1ft;l-Icn.
Daarbi'j kw;in no5 de pech dat j.ui"st tegen deze sterke
e1ftallen moest vrorden gestart in de kompetj-tie. _Gezien
h.et. opel- van C.e. ze jongens -en de oveq'ige resultaten in
dcze pou1e. tot nu tcc bcn ik, e.r.van ovcrtu.igd, dat nog'
xaenig lunt. za1 vrorJen .veriraard clir seizeen. I.iiss'chicn zel-fs
aI aancta:-nrlc zeterrlnq thuis tc'.en lI;lS 7 Llot evenoens
nog o! de eqrste puntcn wacht.

eI LENS 10 .starbte met 2 overvrinningen doch zrrktc
eru6 ( 4-5 te6en 1.,'l e st erkrvart ier en de O-7 tegen het
c sterke Scheveningen). Het her6tel is echter in

.1. ëen overÏrinriinB 'kon yJorlcn
Cel-èritas); j-Is cle.ze jongens' cle
Eric LanCruan in praktijlc rvctcn

n een 1cu\e plaets qp de ranglijst
rnecn dat ee .4e plaats .V(ói"'.dit

ijn achtqr cle veel- te sterke
(C2), Fla.mingo's (C1) en GSC (C1)

enbu
6eins

4-3
zí

4-4
4-4

fw
t
t

l-z

4-7

t-+
3-4
3-3
t-t
3-2
1-2
o-o
2-O
4-o

Qjo
iet s
ve e1
aaht
rJaJg
wijz

. te .b

. bcre
clft
ploe

Ccleritas /
Dyn.t 6l/\
vcs 12
Cromvliet p
lrl'tr .f

YVï 10

3TC 2
Quick Steps 3
RVC 11
HPSV 

'EC§O 2
ScheveninÍjen 9
n5b o
Duinoorcl SV 6
Duno 10
ADO 16
LENS 11

icht d:ldr zeterd.ag j
eeich'r'evcn (1-:0 te6en
e woorclen v:rn lcider
rcn6en zie ik óók he
ikein..lit seizoen. Ik
al- bereikba:r,r nloct .z
den van Scheveni4gen

3-O
1-o
+-u

vrorden voort6czet cn d:.t voor al-Ie elftallen een ëoede lil-assering aan het eind
van het seizoer, is I'réggele5d, 

JUIiO

Oolr ons l.aatste C eldlal had een moeilijl(ó start in een
voor hcn vrel zeer zvlare afdeling vJaqrin vele C1 elftallen
een plaats helrbe4 §ekregen, Rcsuttaa.t van dit alfes lvas
4 necle::legen ol1 rij tegen inderdaad veel sterhere tegen-'standers. Dat ze echter niet bij voorbaat veroorCeeld zijn
tot de onilerste plaets ber'.,ezen zij in r'le rvcdstiijd tegen
Duno af6el-open zaterdag. In deze vredstrijd r,risten zij
neí 3-2 de meercl.ere te 1:1i jven over Duno, zo cr.e,t de O'
eindelj-jl; is verCwerien hctl;een rncerl 6eeft voor r'l e öoekomst
lfsluitend hopen vrij dat rl.e resultateR vi:.n afgelol.len
zaterd.a6 (4 overvrinriin5en in evenzcvele rv"'dstrijdén) kunnen

-B-
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lrïir,r I(cuwenhoVen dn Cor I{oppenbrouler ,:
§imon Sanrlifort - Ton de I(ok - Gerard Colpa en Rini v. Nocirt

6BEBB

UHHHH

. 
trlel-aas komt het nog herhaalcef i jk voor , dat er uit de kl-e e dge.bourven geId vror<it
ontvreemd. Hoewef .rvij onze.leíIcn er regelmatiG.op hebben geivezenr, dai zij tijdens
dc r-'redstrijd.en en/of trainin6en Been gekl cf waerdevolle voorvrerpen in clc k1ee4-

. gebouwcn moeten achtcrlaten, vordt dit aclvies nog steecs in de urinc geslagen en
Itomcn er net de regerxilaat van cle klok meldingen over cliefetal- bij ons binnen.
l''li j rnoeten noFnaaf s met nadruk sterlen, dc.t rrri j seen enkele aanspraketi jkheirl
aanvanrLlen voor diefstal van ge),d en/cf waardevclle voorlrerpen uit hIeeclgebouwen,
.5ar'lerobe or rieïenstalrin{r. u r<unt alti jcl urv selcr .ti"rrillilr;: .,' .is"r",.

ïlil! ! persé niet o? de vranbetalerslijst vo;rkcnen, die Legin novgmber a.s. in
de LEllSrevue za1 vrorden gepubliceerd, rJ.en noet u er lver voÀr zor6eh, dat de j<ontri
butie over het èerste l-.rvartaal vah het lopcnde seizoen vó6r eind-oktober bij on6
binnen is. Betaalt u da.n ook geIijk het trïeede kvrartaal, dan bent u daar ten-ninste vanlf.

Er zijn rveer embleems voor de shi.rts rer beschilrhins. Ï;j":lllÏ'ï"rkrijsbaar
à "f '1 r== bij cnze pennin6meester. írreen op hct ve1à op zateràagnridda6 àf zondag.

f, SEBSEFFFEIFFFn-'III'Ftr'F[FEFETFIIFT'Í'FFEEEEE
SFFEE iïIE srrlj.r Ex i:CIITEP j)E i;1.;t ËËËËË
FT.FFFI'IEFFEF]IF[FTTFFFT'trET'EFFE]]'TTFII'ËËËËË

zoals vori6o wcek reeds uit8ebreic ,rernerd, is er vrijca6 22 oktober'a.s. de
al.5encne 1e|9r.rvg1g9aer i n6 vnn cle kaartsoos. Het ""n ei "i0", begint ord half
ne1--cn, clus hopelijk bent u alIen negen uur present-oh te praten-en Later te haar-tcn. zijr cli-e niet verschijnen, omcat zij het stukje niet 6elezen hetàen, kunnenbij tlc Í(aka-leclen ndresscn opvr..3en van eni6le excer-fente oogartsen en optici-ens.(contactLENsers zijn ontzettènct íirr', tug"n.urJorCig).

Tinus Zilfhout - FauLa - Ilarja en Desir6
.íin 'v.d.steen - I'Íevr.Janmaat - Erili Lanclman - A.Zvrencer en G.v.ri.Geest

. 'r Bàrèo -
Kr1.^.RTCLUB (vervolg cleel 2)

DISCO-r'TVOND À-en B-kt_assers.
Seste di-sco-bóys en -girIs. one l(arla herhselt nogmnals zijn oproep: Jo oktober
disco-avoncl in 'le LENs-hantine. De muzieli vrorclt als r",oorà. dà r,uimte ingestuurQdoor dc innirid'eIs in stad cn lanc1 beroemde en beruchte discotheek t'Zaratu6trail
(voc:' infornatie kunt u bij dc Kaka c.Ír.nl:1o??en, wij sturen.u aoo" "n"r-a"-iri=t"mensen). Da da.nvang is hali negen. 'Dt 

"ntroè is fiZy.' En ved.erom is het vrouw_volk va:r I(rvielisport uiticncd-igd! ! !!
GEZELLIGE .LI;NSENS n_.ltr.T Fm r i

De l(aka heeft ivcer een initiatief ontprooid. 6 Novenber zaf er met ,l, .".rrrurig- '

heid 'rder een grandioze happeni-n.g plaitshebben. Er is clan n.1. voor het eerstin cle LEI'IS-Scschiedenis een rrEranse e.von.Jrr. Enorm veel verschilLenOe soorten vrijn(rood, ríit eri rosó) en haas ( cre nr,rnen 7i jn rne op rr"i 
-ro,r"rt-."f."i.,àt"r) 

zu1]envoorra.di8 zijn. Een of andcre rliscotheek zot p5t voor het zsoel-e Eran6e sfeertje.!e l(aka hoopt u allen in grote 6eta1e te ontvangen

Kaka.

_,1 _



DE CONMISST1RIS VERTELT 'rïEER E..NS ,,riiT

-..-De C..v,ï:. -(De Ccrnhiis-sai-is van 
.LENd) Ë9g;;";; o"; zijn.!tambtrr met d.e bed.oel-j-nrr

onder Èlecr vecl- §tukjes te schrijvqn voor de LE}trSrevue, heeft echler a1 I_,:ng.niets
{a-l -_?ajh lo,tcn rrhcienrr. Ik .víi1 mijn hernieuivi- bchri jven nie} direkt met een ver-
ontschuldiling beilinnen, ma.er toch beh ik er behoefte nan om enige uitle6,_te
verschaffen over het uitblijven ven eèn rrpennevruchttt. Jlet bleek nij dat LENSI zeer vele fioedc schrijvers Éezat cn gelukiri6 no6 bezit, die u vrekelijks op hunrreigenrrwijze op c1e hcogte hielclen ve.n het rvel en vlee van ul,J LENS. Daarnarast vJerd
iir persoonlijk in te functie vrn C.v.L. 'geconfronteerd met 6rote en kleinc moei-
Ii$kheden uw v.ereni5ing betrcffenCe. Van.het besturen op zich, uracr j-k ni-j eerlijk

- 6ezqgd vecl vo.n, had voorgesteld, kwan in de praktijlr nict yeel terccht.' Zo zorg
' ik cïat wekelijks de LEldsrevue cip tijd bij rante Pos 6ebracht urordt. De raambil-
jetten (100 stulcs) wor,.]eh, bi j nt huisrvetlstri j den op c1e adverteerad.ressen 6ebracht.llet achtei .1è bílr 6taan iè mij ook niet vreernd., at zullen velen van u misschien

. nu opmerken r]-at het,voorrt .Jc ba.i staan. mi j oolc nie! slecht af61aat.' Zo zict u dat' let levcn van een C.v.Li zecr gevarieerC kan zi,jn. Denk nu niàt aat ik nij oi:
mijn borst klop en dan,hard rocp:rrGut tyat doe ili tcsh veel v,:,or de vereni6ingr.
lïant in vcrqelijking net an.Jcren, ik zal 6ecn naríen noenen ornd.at zij dat ioch
niet prcttig vJ.nden, cloc ih ncg naar rvei-ni61. Al-Ies kcnt vr.ok op Cezelfde rnenscn
neer. En u kent het spreekr,rcird st.. . voor'rlnnk. tlet sornnige nenscn voor r,ENS

. doen -iS voortreffcliik. Oh u-vinclt het toch Getroon dat u vocr .Jc bnr oI, ur,'r wenl..crr
r: vrorclt bcdierid. oh u vÍndt het toch ge\voon, dJrt ce 6rasrcat al-s u noet yoetballe:r

keurig 6ekrijt is. oh u vin..tt het toch gèr,voon, clat alrcs juist in ce LEldsrevue
stiat rveergeEevcn. Oh u vinclt het toch heeJ- gel'roon, cr.at het clubgebïuw iedere ria6;
schcon is. 0h u vintlt. het toch ge!ïoon, riat al_l_e rekenin8en (6;asrÍicht, huur,
k,rntine voorraad e. C. ) cp tl jd. lvorclen betae.Id. Oh u vinilt het toch ge rvoon, clat
afle conmissielcCen hun m:an,larlavonC opofferen vbor U. 0h u vinclt het toch. hcel
gcvroon, cat u clan no5 kritiek óp dczc i,"n"uo tlurft tc hebben a1s zij een fóut

'maken. oh u vinrlt het tcch hecl 6evroon, dat LEI'is ncÍ Eeen vcrrzitter heeft. oh
u vindt het toch ook heel 6crroon, rlat u NEE zegt als er een beroep op u wordt
Sedran. Of nindt u al-f es toch niet zo gèwocn en l:ent u berei.J. on ooh uw ttsteentjerl
bij te dragen. :iii zoekne nÈS ,ic nocli5le rnedewerkers op ol-lerfei gebiect.'lïat denkt
u vnn r1e relilamc borden ion4 ons vekll er kunnen er nog heet wat bij. lvie helpt
ons? De batbeEetting kan noe uítqebreic vrcrien. r\rf e conrissies liunnen nos hulp
Bebruil(en. 'L:e'.t u eens trstrik-l<entt u zult 2ien dnt er toch een enorxre volcóeninl.
van uit ga::t.

De C.v.l.

- À.s. zondag spcert ons cerste vreclerom een belan5rijke $redstrj-jrt. Nu ook t1e
weCstrijd fe0cn Hion verloren werd begint het cr toch wel_ somber vocr IENS 1
uit te zien. I',lanneer echter cle vrcdstrijcl tegen Zwijnclrecht in vrinst kaffiïEe n
onaezet en ti,e rseek da:rop'van coal r'rorclt Eewonnen zijn we de rr.:ce rantasÍ.n zo'.
vreel kvrijt. Heren jet moet kunnen! !

- Het tvjecde draait goed aee en heeft nog a1le l<ano op een kanpioenschap. Àf6elo-
pen zondng rverd van Lisse ge$rorlnen en zon(lag a.6. is ongetwijfeld Ígylingen. het. 

.volgcnde slachtoffer ven de jongens van Joop lïi11em6. ....
- Het §lerde bleef ook nu thuis r:reer ongeslagen, tepJen vios,2 rvard raet o-o Eeliji;
6espee1c. Toch 'hecft een overvrinni-ng er rluiclelijk ingceeten en a.s. zc.,ndag- r:roei
tegcn ï,Ie stlandia J, dat twee pullten meer Ce,n het dcrde heeft ( / uit 5) , eónzef f ..,eresurtaat of rnisschiàn ccn overlvinning tot cle rnogelijkhci:ien.behnren.
- Het. vierce moest \,,rederon met oen nedcrlaag Rcnocsen nemen. llet J-z lverd thuis
van HDV 2 vcrloi-cn. ri.s. zonda8 speert het vierce uit te5;en Dèrft 3. 'rÍi j rekenen
op herstel vrn het eIft.llj van 1,d Bertcns.

VOORL:IIBÏ,TI( OP IiCI'IENDE ZO}D/!G

- Hct vijfde voclde
dc S cl.:o te moeten z
hct vijfde uit t eae

- --::'=__:r-- !Ei\§ b moest af€ie
ivcCstl'i j ir, tegen VCS
Zondag zc.1 on5ctrvij
op 4e! tweede ve1d.

er blijhbear tcch niet zo veeL voor om het zàrgenkindle va'n
ijn. I,Íet J-''1 r'rerd vrn Toneg;iclo J gevronnen. Zonri.a6 a.s. speei3_t

1 O1iveo J. Hcren vrij rekenen wecr o! tr.ree !unter,.lopen zonCag zrn'eerste verliespunt noÉ:en (fj uit Z). Oe
bleek tocir niet zor ri rnakkie te zi jn als rvi j vrel hadclcn gédacht

feld Tedo I de dupe worlcn vLn deze trnisst4prr. Orn 12 uur thuis
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- Ilet zevencle dat afgelopen zonilag weer een punt heeft gepakt bíj Concordia r.ta6
r,anstaande zonCaq om tlvee uuf thuis rle uei in te6en i,lestlandia l. .Be kunnen
vrijvgl r,reer zckcr ecn paar punten vqn het zcvcnclo.vcrwachten, vlant dc spits is
wecr t erug.
- Nu er afE:elopen
( z-e) ,ma5 men a..s.
om ticn uur thiris
- Het 4q§en{le dat
Gr..iïiuen ïI ,Vac 7
',ï est erkwartier l.
- 'qIIS 10 is doorlr-
ver4cn tle .litlel-aars
strijden al- tot ac.
het achtste vr,n hn
- if i;cJ-o.f c.n ,,2on,.1a,;
Ze rrerd-en .door Rij
kunnen de j oni;ene
niddai; te be zorcen

.punt is, ver6peeld bij Tamuvona

- lii de vcrpJ.ichte rustdag van het tvrahlf de hunnen'de jongens er a. s. zondag

zorlda6 door het achtste rïeer een
zondag wel lveer rvat van'het achtste verirgchten. Ze spelen dan

te3en Postalia 4 dat nog zonc3.qr puntén -verlies is. ,

afgelcpcn zondq5 het èèrste verkiespunt noest incasseren tegen
mag.hqt a.s. zondq6 rvecr probqrqn goed te ual<en tegen

Dese vreclstrijd worclt bij ilest crlrvrar ti cr om twaalf uur gespeeld.
e6aan met rl-c teEenstandcrs te vqrpletteren. Afgelopen 4ondg6
aan rle ze6ekar 8ebonclen, zo-clet .het punten a-antaI nu na I wed-

ht is,6egroeid'i lI.s. zon.lEtíj kunnen ze.proberem bij Ceieritas
n te verslcan. ''
is het nu,,niet bepal'1d- vfn een .leien .Ja.lcje gegaan met. het elfde

srTif,lc met een 811..nederInag.naer huis.5iestuurcl. Maar a.s. zonclei;
van het elfde het ueer goed maken docr de Ooievaars een zure
en ie punben hier in huie te houd.en. : .

thuic op het ilertle vel-d rveer te6en aan. Er moet <1an ora tien uur aangetreden
l'Iorclen te5en VVP B-
- Cok het dcrtiencle hceft afScLopeÍI zond:r5 6cen overwinnin6 kunnen boeken. i4aar
a.6. zonclr.í; liunnen zi j cii.t verli-es vrcer goed ne.ken clocr het iÍestl-andía rnoeiu- jic
te m..,.kcn cn eventuec]. een ]laar punten hier te houd.en.
- IIet veerticní-r.e is hct helaas llecr niet 6e1-uht enÍ5 punt te bemacht,igen. rlnar
heren, niet ;;etreurd want a.s. zcndli; nogen julIie het nog cen keer proberen bij
Rijsrzijk. En als cl.e inzet groot 6enoes ís da.ri zrl- er beslist i,.reI ecn punt in
zittcn.

IIIiIHHHHIIHHHIIHIIIiHI{IIHIïIII]HiiIII]HHH];ïlIHI'IJfi I
PROGrl\l'ft4h-UIISLl'GEI'l-OITSTELLIIIGEII SEI{IORnll HiIEI.IH}iHIÍIIfl iTHTIHIIÏ{iIHiIiTHiIiI

IIIIHIIHIiiTHHIÍiIfl ]I]IHHI{I{HI]IÍ}IHiTIIIÍÏIHII}ii{HEHIIH

Pro ar,rma Senioren.
Zonda;1 24 oktober 1976. scheidsrechter
14.1o uur Zrvi j nrlrecht 1 -''LENS 1

Bodelier
Raterin6'1 1 . OO uur LEI,IS 2 - [ey]-ingen 2

12iOO uur l?est1:rncr.ia f '- LENS l
. 10.Öo
'l1.co

uur
uur

Sportcomplex Bakestein,
Zrvi.Jndrecht
vt Geb t/z-4
rrDe llo6e Sonenrr , GaJ-genl:reg, 

.-

Nr.^.1dvri jk
Juniusstr., Del ft
rrDe Groene tïi jd.terr, Sportlaan,
Pijnaclrre
v2 Geb 1/ 1-3

eb. t/2-4
eln ,2/ 1-1
. Vrij enhoeklaan
e6
èb'z/1-3
eh 2/2-4 .

eb 2/2-4
tpark Prinses lrene,

H

Del-ft J
Oliveo J

- LEIIS l+

- LEI.IS 5

H. Baak
TBC . Timnrer

J.Mets
M.Kanbier
Itl . Ophuyzen
J. v. Esch
N.den Heyer
Jf. Goenan

12.
14.
1Or
12,
10.co
14.00
1e.00
10.00
15.00

uuï
llur
uur
uur
u'ur
uur
uuï
uur
uui

00
00
00
00

I,ENS 6. : - Tedo ,
IENS 7 l'iestlc.ndii 5
IENS I '- Postalia. 4
\tlebt crltu.rnrt i er )-LEllS p
Ccfcritrs 3 - LEli§ io-
LE1IS 11 - Ooieva;.rs'4
I,EI{S 1f - 'rïest}anrlia'. 14
LEi'lS 1 :l -' WP I -

Ri jswijk 
'1 1 - LEllS.14

v2G
V2G
I,lach
Leyw
v3'G
,r1'G

'J3 G

Spor S cha.apvre6, R.f,X.

Dond.erd 21 oktober 19 76.
19.J0 uur LEI{S 1 - Postduiven
A.s. zonde.g is van de Seko aanrvezi6;:

S II'{EITKOI,IST .

6-?-B-11-12 en 1J een half uur
1 10.45 uur LENS terrein
4 9. OO rtur LEIIS terrein
5 9.tO uur l,Eil§ terrein

1

ll.Cssc en J. v. d.Ki-ei j

v6ór aanva.n6 van hun werlstri ji1.
. LEI'IS 9 11.OO uur LEI'IS terein

LENS 10 9115 uur LENS telrein
LEI'IS 14 14.15 uur LENS terrein

IEI.IS
LENS
LENS
LENS
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Iiet'busje voor Ilglqg I
OPSTELLf I']GEI{.

vertrelrt ca 12.JO uur v+naf r1e llenge1(:Iasn.

IENS f a1s.beliend.
ry als bckend zonrler H.Jochems mct F..Dissetdcrp en R.Schainper (2x)
LEI'IS 5 afs behcnd zcnjcr R.<le iïoIf
!$q_q als liehencl zonder :,.iÍicheLs en.G..Tlooy,esteyn uet J.',ïittin6 t2x)
LENS 7 als.hehend (R.schar,rper zie 6óh LEi'tS 4 - J.ijiitin8 zie 66i LENS 6) zonJ,er

M. Craenmehr-R. v. d. ncmt .
LEIIS B a.l-s beirend aonder ri.;I:nnenbroek met C.Goosen ( 2x)
l,PM 9_afs bekend zoni,cr F.v.ilr.EEum en P.ilocms met ?.v.Duyn en G.Lelievelg.
LEI'IS 1O a.fs bekend zonS.er G.J,elieveftl.
LEIIS 1 1 als bcke nC zon.:1er J . Verhoef
LENS '12 als bekend zonCer ii.Í.d.lierG met !.Bosch
LENS 1f a.fs behcncl (C.Goosen. zie 66k LENS,3) ,(J.Tettero-E.v.il.Linde-p.d.e Vroe5e_

F.l.iagnee en l4.1,ï:;neè a11en 2x zie óók IUiS 14)
LEI'Ïq 14 ats beltenC zonder C . rler enbel<-P.3ur5houvrt -Ji.llop;: enbr ourvers --i,. v. Luxembur ;-G.Jchee met J.Tetterc-E.v.d..Lin:le-E.c1e Vroegc-.F. i,l:.Coe o cn M.l,Ia:nee.
IrT'SCHR]JV]iIbEIi
VrijCagavond v:rn 19.3O -2O.1C uur bij J.le Hil-ster tei.. 29? 123, Uitsluitencl ir:
n(/cd6eva11en zaterda6 bij lI.Csse teI;-,602090
NIET-O]]KCI!ÍËNS .

/ ' 'Jieaens niet-opl<omcn afgeloi:en zoncl.ag bi j z'n erf tel- worc].t il. cle ï,iotf ..2 $rekenniet op5esteld. ilij herhalin6l vor6;t uitsruiting voor het 6ehelr .eizoen. ,

. 
UITS],-'-GEI'I.-:--

I,ENS f
Lrlis 4
LENS 5
VCS 6

t-)
2-3
0-o
)-1
)-'l
1-1

)

2-2
7 0-c

3-1
O- |

LUNS 1

Sportcl.Lissc-
Hion'l
LEtis 2
Vios 2
HDV 2,
Tonegiclo J
LEiIS 6
LDNS 7

Tanruvona J
LtrNS 9
LET1S 10
-§{r- J Srïa Jir o
IENS ,1 2

Quintus J
LENS 14

- LEIiS B

-Gr.:,JiI1emf IVac
-iriel:.ars ]'
- tiri{s 11

- -vrij
- LElrs 1f
- Gona B

)-'l
1-4ConccrCia I -

LEI{S - LCCSDUIi\IEII ( zealvoetb:rl

rie rnaal drie ne6en i
os en Elise Iiuypers U
e oudcr.s ven Pctcr en
cnè Catharina l,Ía.ric. 6

Ïn de trveecle.wecstri-j.rl vlas het z ^.aIvoet balt eam cuicelijk beter op er""i clan in
de eerste wccstrijd tcccn Tanuvcna. LEIds naakte deze keer niet ce fout om clcte6enparti'i rustiS een aanval tc faten cpbouvren maar stoorilc onmi{deLlijk wanneerb:ll-vorlies optrad. Eennaal zeff in !:aLbezit ryerrl er sneL cn af en toe ock zuiver

. Í-'ccombineerd. Hct rèsurtn::t cen 6-] ovcrr.rinnin3. Ecn rntlcr positicf punt.il ver-
6qrijklng met ce cerste ,,'reclstrijtl wes de publielce b cran,.;st e rling van LEpszij4e.
Het aantal- toaschouwr,.rs ríàs nu ook rucer niet ovcrrvölcligàn,J t e nànr"r, , mac.r censtij6ing vzn 2o0% in vcrgcfijkinÍ,- met ce vóri;Je weàstri5cl is toch rc:leliJk tc
nocmen: Rob r l4ichcl en MarLeen be,lant-.t vocr r'le beranr;stelIing. Iie raas valt er
ook,no5 een rrtterlatiefrr nunt te mel.clen: Coach tr'r:r.ns Flumans vràs te laat aanvrezig.
PÍF.atrc6elen zullen vooralsno;; níct sencmcn ïJor.(r,en, nra..:r hi j is 6eyJa,arschtrwd.ReEt noe te ve"melc1cn dat in tLe',rolgende opstellin6; rvcr i 5óspeeIrr.: I,Íartin Re1-r:r-
lïil-Iem lÍichels-lInns Í]ert ens -'.ïirir Kourvenhov en-I]ans- vàrbarenclse- Gerarrl Duyvestcin
en I?ob v. Luxeubur5. ilen Osse-P.v.cl.Steen en irdri }e Pagter naren geblesseerd e:l
verschenen darrdocr niet binnen rlc lijnen. Doelpunten vràrclen gescoord cloor llans
Bertens (Jx) , lUin lic.urr. .6or'"r, ( ex) en tïi11enr i.iictrels.

i,l.n.: De komencle vreek is het za.r:.Ivo etbalt ean: vrij. 
ïï'vh'Zvt' , :

22 2n 1i 2 r>2 0 91., C Ct"""
e iïIsT U Di;T
2???22????222?2

S.
beclanken voor ílc 6etoon<1e belangstellinEi bij hun huvreli3k.
lvonne Vcrhcèf veel tc trots zijn om U te vertellen dat

eboren is. De lileine mcid doct het de.n ooli maar zelf.

0rD0ttt,,,,,

-D
-J
.-D
Sinr

21)r2D
àöoóc
1 t2 2), 2D 22irrccz j1 0 2 c 2 a I 0 r9rc, c.tr)2j 1c 122C2 2eCrr222C2 qlr2j 2 C D Otoooo"ttclo
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Van harte gcfelicit
- Cp ecn voci de re
niet in ,,'.e LEI{Srevu
- Er tveer embl-eems
- De uitslag.van cle
eenE 'l-12 zou kunne
- Dat u nanstaancle
comr:Iex Bakestcin,
LENS, misschien kun
- 0h nee?

Pro6ramma Juniorcn

Zgl9ss 24 olcbober t9?6.
14. OO uur SOÀ 1

I'laancr.a3 2! olitober 1!f6.
19. oo urÍr. LÈir-s 2

Zatcrrlag 2J olrtoi:er

{{{.I.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
ïff$f vr.iï HDr ruNroirErrri.oNr $$S*S
JÍSJ$,r,r.r,r;.r,rJJJJJ JJ J JJ J J J J,r,r J JJ J$$$

JJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJ JJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJ

Ockenburg

ï2

eer<l.,cn felisitcer jc ouàeis ook.
Cc.htie onverhlaarbare rvijze hèt versla6'van cle LENSminits
e van afgelopen vreek vrérd o1:genonen. Jcngenà onze escuses! !
te verkrij6en zijn (zie elders LEl'trSrevue).
prijsvraà[ uu,, óe"r van r'l.e lIu]st volgens cle reC.ahtj..e -be-stn zijn. -

zondag best wel eens naar het eerste lrunt 6aan llijken. Sport-
Zvrijncrecht. - aanvanG f 4.:ö..ffiïfjd dan óerst even lang's
t U no6 nensen. meenenen.

- rENs ]

15.00
15.OO
t).)v
15.OO

uur
uur
uur
uur

'tt.
1?.
15,
12,

uur
uur
uur
uur
uur

io
1o
15
CO

1o

-GDS2
1976,

],ntis 1 - GDr': 1

Naal4wijk 2 - LEliÍS 2
)ïestalndià,6 '- LBi'Is 4
TTMSII' -LE}{S5
LEI'IS 6 - vrij
HBS5 -LEi,rs7
L]Jirs B -.s.v.)5/5
Iiassenaar 7 .- LENS 9
LINS 10 - GSC 1

!'iest erirwarti er 1O - Lniis 11

V1
Spc-"tpark 'rDe Íioie Sonenrr , Ncal-Cvli jl:
Sf ortpark "De Iiogc Sor.renrr, I'laalchvi jk
VreCeiustlaah '.

Darl en Beri;selaan
v1
Charlottestraat, lïa66enaar.
u2
Ockenbur6-

3i.j alrgehele afl;euring zie reserveprogrcmma rnet Schcveningèn.
AE,SCHRIJVI\ÍGEN.

Schr'Íf tcl"i da ayond 13.J0 uur bij dhr.
Den aB.
Telcfonisch vri j Ca6;avoncl, tussen l?.1C en 19.J0 uu"
@eva11en) voor

?. v. d. Ste en,. Elvirala.nd '1J,

(ui-tsluitend in Cringende 
-

k voor vrÍ

/r-lclassers bij
B-kl-assers bij
C-klassers bij

uyvestein t e1.
euver t eI.
euver t el.

61.81 (LENS
23.11 (tENs
23.r1 (i,Pns
zaterila;;ocir

Chr .
dhr .
dhr .

ii4t
otr
ten

6?.
6?.

op
t))

Li.,
M.É
M.I(

/a. 1)'
?)
11)

/a
/nIn ncr:dli'evaflen kunnen cle junioren no6

uur afbe-1-Len rol j rlhr. 
,P.v. 

Ll,.Steen teI.
.I.tr'IiEURf I{GEN .

De junioren noeten bij slcchte rzeersonstanclighe den steecLs cle afl<eu:'ingsli j st cn
raadplcgen. Telefonische informaties hierover vrorclen n.iet vcrstrelit.
NIET-OiI(OI,IBRS .

tÏegens nict-opkomen af1;-etopen vreckeind krrj6t de voJ-Scnele speler 2 extra-reselvi
beurten: E. Dj oj ooet ono.
Dij herhrtlinS volgt uítsluiting va.n cleelneming aan'rle kompetitielledstrij«ldn. I r',

dat .6evel-blijft clc ver?1i@hti[i; tot .betalin6 ven 4e kontributiè tot het eind
va.n het scizoen (lC juni) gehr.nclhaefd.

O?STET,LINGEII

d tussen 9.JC en 10.00

LEI{S 1R.v.Loon-R.v.C.Laan-J..\ltena-P.Va1kcnburi;--O.Borst-R.Hofrran-c.}}ik-
l/. Frant zen-O. IIuis. R.. lloorcleloos-Th.'r.Èuxe::lbur6-J, v. Gils
Sarncnkomst 14.0C uur klubgeirourv Leider Dhr. J..i,1:perloo
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LEtis 2l.v.d.va1k-F.iiaumsn-E.v.d.liocgaaril-H.du c hat ini er -H. Ilrker ens-ïJ. fluy,r"rr-
H.i{oppenl;rouver-F.rle J rng;-F.Iiort ekeas -J . ta.usberg-i';. v. cl.l,ieu1 en-R. Ge 1uk ( 2x)
Sanenlroust 14.00 uur klubgeboun' Leider clhr. IL.Ilok
Zie ooh maanCel:avonC en. res erveproErar4ma §cheveningen

:!EI§l Lr.Verbar encls e -M. v. ia561un-P.,'lakvis -N. Eranken-R. Geluk (2x)-P.Gorclijn-,
T.EooGeveen-R. Lei j n-l{.l:'lutrb en-il. Zet z-}Í, v. Zwerlen-R. v. iii jngaarden
RES 3 F. ."1-bf as
Sanenkornst 1J.OC uur klubrebouu Leicler clhr. tr,. [lunans
LENS 4 i).Scholtes-R.Verstee5-R.Michgls-J.v.d.Itricul;renhuizen-R.Groen-R.Loveriks.
ïl.ter Lar.r e -J. G e lull-p. Lelievelil-J . prins _L. Janrnac.t *ii.. overga.a_ur1r
Sancnkor.lst i2.1J :uur LEI{S tcrrein Leicler I:lans Zoun
( Zic c ok r(\serve?roÍlï'r.nna Schcvcnin.;en)

!EU§-l l'.Verr-'arend.se-Il.Dloks-C.v.ileek-R.iiesseIs-'l.Valentin-R.DuynCam-R.v.Viirsen-
P. Houtna.n-G. ilooSr-ar C-:r. To uvr-J . Riemen-D . ?ronk

Samcnhornst 14.CC uur LEi,lS ter::ein Lci.ler Joop heulernan .._ . ...
( Zie och r es crvep.r o6rr,mmo Schcvenin6en)
Lll,q o vraJ

!ry§-Z R. Driess e,-l?.liaa.s -'ï,I(Iiin en -P.Iiro1-I"Í. Lust e nhouucr -R.l.lahi eu-R. v. Ruyven-
E. ssndif ort -J . Eranlcen-R. Goec,l.huys-E. v. d. Lince_J. v. d. i?i j ze n_R. r(ader.rahers _J.l,inss en
Snrncnlior,rst 12.J0 uur LIlliS temeln Leider lïi1 v.Rijn(Zie ooh r escrv epro6ramna Schevenin5en)

lE{q-q J.Elzern:n-l.Tjin Àsjoe-,t.cile Jong-J .0 Jenkirc hen-E. Eytreiho f-R. Gro en- .'i
F.Rens-P.cle Bruin-M.v.d.Iioek.R.L'lc Do er-lI.l,íe err:ran-R. v.3agguri ;Lcidcr dhr. P.v.rl.Stcen
Zie reservcproílrarna Scheveningon

!!I'IS 9_lf .i iemer (2x)-J.Verueulen-!1.ite l"i:inter-rj.@o1paaE"Valentin-C.v.Rijn-F.{e
Groot-G.deKo]r-C.L:aen]rirchen-J.Vocrduin-R.Iiorvin6-È.1Í15="",3n(2x)
Sanenkomst 'i1.15 uuï"klub6ebouw Lcidcr dhr. G.B1;ks
Gar.rne ouders nct vcrvocrl I i.

!E]iS 1O Fl.j)ieme1 ( 2x) -R. rvas:crnan ( 2x ) -Ch. Ber6Jn.-..ns -f' . DuIlaart -D.Irankcn -M.l(orvin5D.Vcstcr-R. r',c -(roon-!l, Zr.noni-R. Ginber3 (2x)-U.niernen (2x)
RnS: E.Djojooctomo l
Lcitr.er- dhr. E.L:nCman
,i;-;;=;;;;p"ài"I"'ï"."s"r.evcnÍn5cn - '

_LENS 11 II. !ui vest eyn -i.t. v. ilou<lt -i,r.}íoks -R.Iir esncr-E. Jor st -l'Í. TiIl ena-l,l.Ion-R.IIuis4an
R.31i ekendn al-M, iïind-R. Girnrc er6 (2x)-M.Riemen (2x)
Sanenkcrnst 1'1 .JO uur klubgcboulz Leid.er anr. A.v.Vetzcn
Ga:rne cu:lcrs met vcrvoer! ! .

Zie r es cl v eproaríimml Scheveningen
oczicn de afctand dic ce jcn5ens ven r,Eiis. ! rroetcn afleS;cn vcrzoelien rvij cni6;couders on zich beschikbaar te stellen tenèin{e dit c}ftii na.rr ::a.ssen:rar te bien;e:rrndien u 'bereid l-rent cit te doen, vrordt u on + 11 . o0 uur in ons ktu.bgebouu. ver-
rvacht. 3ij vocrba.rt onze hartefijke rlank. - .--

ZIE RESERI/E?ROGRI"I"II,{:" SC]iEl,rE}iIIiGEN

fn vcrband met blessures etc. is het ncoèzírlÍelijtr clat enkele jon6c.ns Ax noetenvoctballcn. lJij hopen o; neileïrcrkin5 vln e.Ile spelers.
'iEDSTRIJDVERSIi.G r;tIR 1 - LENS 6. (prijsvraag)
À fti'ap-doe 11lunt -aft rap - Co elp
do eLpunt -aft rerp-c1o eIi:unt -aft
c1o clpunt ( tegenpnrtij ) -aftra
ein:le.
trïat is volgens U de uitslag?
rintwooidcn Íoor zat er Ji,.g 2J.
Oplossin5 en 1:ri j sui-trcilcin6
te discussieren.

unt -e.ftrap-Cc elpunt -aftrap -r ust -aftr:Lp -do elpunt -aft rr,;: -
rap- r'lo el-punt -aftrap-doe lpunt -aft rap -Co elpun t -eftrap -
p-clo elpunt -af!rap-cloelpunt -a,ftrap-ào elpunt -a ftrnp-

àatcrcl,ag JO ohlober l)16. Over'dà uitslag is niet
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],OOSDUINEN P - LEIIS P o-1

Door dc goeelspelendc Ronald Rooo
vreril er in de tryeede helft
een doclpunt ge.sceord.
Loostluinen haà ljccl k:rnsen,
in de eerste en Í]c tyeede helft maar
cloor de goc..lk'oe!cnde lïiecher v.Veen
blecf hct O-1.

iiie6cr en rirno.
F],ir).1ltic0's P2 - LEI\ïS P4 1-i.
LEIIS P4 hecft cen no6a1 nocilijk r:e3in van het seizoen gehad. ilr scrrlen ccn
aantal forse netlcrla;en. gcleden, en ile. enige arploesin6' reek eeh tra.ininaskenp.
in Zeist, na::r plaatsing in cen la6ere poule verhielp al een hoop. r,^f6elopen
zatcrrlag nocst pupillen 4 ae.ntreclen te;en l;oploper Flamin6ors. De jongens lieten
zich hierdcor niet van rl-e rvi js bïeníïen én trohleen f eI van leer, ,,vat vLak voor
de rust cen cloelpunt opleverir-e van Eric van Senten (O...f ). In rle 2e heLft r"ras
er sprake_.ve.n een. gcli jir opga:'.nde stri jd, naar Ce l_ar:tste minutcn ra.akte LENS
rvat in tlc verdruliliini ep F1n:uin6ors l(on 6;elij1<.mahen (1-1). -Jammer, 

fiaa.r toch
een 6ced. rcsuftait, en volgen.le r,veeli vinnen l?c Cervoon.

. . Thco Prins. -'

RESDRVEPROGIL',1[,Ii'.. .

À16 a.s. zaterraii' het riehcle progranaa is af6.;eheurd;. slelen onze j unior gnel-ftall-en
vri eaCs chapl: olij k tegen'Scheveningen. Iiet prograurxa is d.an af6 vo1$t3
14.]C uur LEI'{S 2 - SchJv.:ningcn'2
14.jO uur Schcvenin6lcn f - LENS 4 Sanenjromst 1J.JO uur LENS
14. r0 qur LENS 5 - Schevr.:nin5cn 4 -

14.j0 uur Scgeveningen.5 - IíEi{S 7 .. Sarnenkodst 1J.JO uur LENS
1J.C0 uur Schcvcnin6r;n 6 - Lf,NS 3 'ss.menhomst 12.00 uu.Í LENS
1J.!C uur LENS 9 - Schevenin,3en /
1l.CC uur Schev,3ninGcn B - lEltS fO Samenkomst 12.CO uur LEI'IS
1J,OC uul LEI{S 11 - Schevenin5en !
Dit pro§rann" gaàt Cus. al-Icen in bij qlggbClg-gllgglry. Er kan nict- rrord.en
gebeld of het dóorLqe.at. Gaat ook !et. i6Èciïe-pidEiànsà-niet door, dan.vrórdt er
een klaverjasdrive georganiseerd.. t

Programma Pupil1en en lrlelpen.
PUPIIIE].I.

!s!sr9ge 23 okbober 19?6.

uur
uur

11 .1O
11 .39

uur
uur

-DHC1
- Delf ia 'l

- vrij
- Dynano' 6l / 1

- Quick 6

12.10

WELPEN.

Zaterda

IiIJI\ b
LEiqS
tENS
IEN§
LE}iS

1

2

4
5

V1
v2
II'

v1

e-?2-eEg!s:-1229.
11.10 uur IENS 1 - rlDO 1

10.11 uur HW J - LENS 2
12.3Q 

-.txtr 
LEIIS nini . - i?IiV.ii raini

r'IESCHRUVINGEIiI: voor vri Caqavoncl. 18.
Den Haa6
Telefonisch r.ri jda6avon,J tussen 1:'.OO en 13.JO uur (uitsl-uitencl in dringendc ge-
v-aLl-e n ) te't.. 29295, bij P.Pcrreyn
In n,:: L'cl6evall en kunncn C-c pupillen en r,.rc]pcn no6 op zr-t ertlego cht e nd tussen
9.OC cn 9.JO uur afbcllcn teI. 65.1J.'14 klubGebou\Í.

.v 
1

v. Hogenhouchlaan
v3

JO uur bij Chr. P.v.d..Stcen, Elviratand 1J,
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ÀT'IGUNI}IGE}I. ;i j elechte rve ersomstandigheden steeds ecrst cr.e afkeuring;61i j st c n
rflaCPf e8en. Staat daarop bi j rlPupil}en en iiehenti vemeld: GOEDGEKEUnD dan stec,'c
naàr velc1 of punt van sarnenkomst korncn. II{ DIT GEV.i,L MIG En DUS NIET TELEÍO{.IIS.:.
It0RDEU GETNFCRI'IEERD IIl.i"R EVxtrlruELE ;rI(EUnrNG. staat bij ,ic a.fkeur insad.ress en
bi j rrPupillen cn ïïelpenrr vermelil: ZIB irFIiËUiifIrlGSLI JST Èen noet als volgt noriler:.
É;ehandel-d: voor de thuiswec.stri j.leir moet juniorenrijst trorcen 6er.,àdpree6cl. zi;n
de l"reclstrijden van LENS E on 10 goedgekeurcl, dan ga.cn oojr r.l c pupirren en-rterpon
rvecstrijdcn op ons vcld door.. uitsluitend voor 11e uitvredstri jc1.cn mag .in d.at 6;eva1telefonisch rvorcl.en 6eïnformeerd of hun veclstrijCen d.oor6aan ón vrel àaterda6oóhtend
tussen-9.00 en 9.3O uur. teL. 65.1j.14
OI.STNLLTNGEi{.

LENS !1 M. v ' d. Lans -1{.Fortnan-R. v. c. Ho eh-E. Perreyn--ír.Kuiper-E. Roos-.r. He"'nsherk-
P. Pronh-!. Etshout -3.3o elhouver -E. inr,rerlaan
Semenl<omst '12.00 uur. LENS Lci-dcr Ton ;o-GravcnC.ijk

LEI'ls P2 i'Í.§ar.rióos-J.v.licstcr-ti.l,entzc-M.v.c.Booga.arcl-E.v.Zij1-.t.v.Mc1zen-
C. Ho e fna.6e1-R. Verboon-l,Í. G eur eno -J .I,ïass ernnan-Il. v. Velzen :.
Samcnkonst 12.OO uur lElis Leider tad cle Pagter
LENS PJ vrij r !

LElls Pl+ P.straub-E.core t-R.v.d.Doo5ar.rdt-1,1.:i.c Hais-E.v.santen-R.l'letlens-L.v.'
S chef t ing'a-R.'.Ie f,eer-E'.Hazeleger-T.v.d.líerve-E.v.cI.Kaay-D.paije:.
Sanenhorast '11.00 uur LINS Leitler Theo prins
LEIiS P5 Ir'1.v.Veen-Í,Í.BlokpoeI-Í:,.v.Blittersrvijlr-E.Jager-R.Roos-p.,,lsemgcest-
Ii-.Ï iE=.n-E. IIàf n er -t . v. Le eu,rven-E. t{.c Vcs-l,l] Timncrmans
Samcnhomst 11.C0 uur LEITIS LeiCcr Guus Schneider.
LEi'is rl1 i?.Ham-T.schilperoofi-M.za.rlber;;-M.s1uis-R.Lentz-L.Tjin /,s jcc-M.itoclor::t;-
R. v. d. Hei j rlen-E. Cl-aus-J . Ri enen-M.IÍo Il- eman-Ir. v.I(cst cr
Samenkomst 11.0O uur LENS Lcj_ jicr paut ilop

+EIs \ï2 J.I(uyPers-r. rirnl;ers-F. ri c Rrusn-E.Ila,rlemaker -p..íierts:J. v. Balr ego oien-
r".Franlten-G. Vallcenbu16-i?. Verlool-G. Sr,:u1;.lers-D. i,Íeyer-E.Iteus -1,1. Borst-8. v. Nièuvrer:irc..'
J. 1(1ip-l'1. v. Hclilcn-R. v. cl.lllci j
Samenjronst 9.15 uur LENS J,eider Oscar Borst
GaLrne oudclrs neb vervóer! !

fEI§-ftry. E. Enc',Iich-T. Dienel -ll..Sinons-rr. Lotralr-lier-E. ilen z enbrinl;-R. Slats-R. Co1pa-
P.IIoeksàa-R. v. Velzen-lvi. Bodch-J. Tinnerr:ro.r.-P.IIo;',p cnbrourver-M. v. il.l{aa.reI-1,1. Endl-i chP.BijlsÍci-X..v.:lijngau-Je-J.Dunant-M.Verhaar-rl..Brinksma .:
Sarncnkomst 12.00 uur LEI'IS LciCcr Kecs Schenlcefs.
RESEIIVEPR0Gníi],i'L'. FUPïLLEI{ E}t i:iELpI I

Dij a]g-chele afheurin;.; a.s. zaterrlaS kunnen alle pupi3-1en en rvelpen vanaf,
11.0o ttur in onsklubllcbcuvr terecht. ',Ti j houc',cn jul]-ie dan .rver- bezig iet.,eniEe "- -
spclen. IJ-ijf dus niet thuis en hon Leirlier n..er LEIrlS. Iaf,eltennis, taf elroeibol-.,pijltjes Booien, fJ-ippercn, haarten en sjoeren. j,lles staat klaerj.ook kan"jje t,.v.
ki jken.
SPELREGELiïEDSTNI JDEN.

zoals gcbruihelijh ol'g:rni-seext ce Iffvr volaend jaar veer de traclitóonele spel-
regehvcdstrijtlcn. lïij lïil1en cit jaar hier r,,reer voor j-nschrijven. tirij zoelcèh hi
voor 6én h-, 66n B-, 6ón C-k1asser en.één pupil, De6ene alie zich hie-rlrogr ?trl.rvil geven kan dit bij ?au1 v.d.stcen c'l.cen tel. B53oto of zater.ja.6i-s op tràt vèrabij éón von ile JukolcrLen of je tcitler.
UITSL."GIN.

cf-.

Duno.1
IEI'IS 2
LEIS f
LENS 4
LENS 5

, \1IK 1

LElrs 7

- LEIIS 1'- ' vrij
- RKSVI,I 2
- Quicl'. I
-vcs6
- I,ENS 7
-IIvv6

2-1 VUC 10 - LENS B
LENSg -HBS7
Dynano' 67/+-LENS 10
LENS 't 1 - vri j
ÀDO 1 - LENS 1

VVP 1 -,.IEN§ 2
IJËNS , - Ooievaars

J-1 FIaEin6or s .2-1,,1:-.,._
6-1 i.-1
4-O Looscluinen J-LEli

0_ l
2-? ilvs 1 - LEIis .i -i.
5-O LEN§ 2 - . dic Ii:. ;-, -
1 1-2 2-1

!edo mr_nl_ -L.Eil\§ nt:'
, 2-C

2-2
4-6
1-12
1-6
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0e Jaar an numner 14 28 oktober 1.97.6

DE LENSREVUE
vreekblad van de voetbalveren ing Lenig en Snel

88BpÍloocicocc0coi cc,Qq,QQg

HË§EE".B5là:àl3àr.HH§HE.oooo0eoo0o0ooooooooo00o0ooooooocccoccocoooiooooooco0c

MutatÍes Leden]i jst.
I:gggg-!_dggl'

./ 1292 R.J. ten Iloorn
,. 1293 E.de Ilruin
,,?1294 D.E.PÍonk

KAKii-YEIEIE-LIrySEN.
Kaart club + Erans c .aivond..

12-12-59 j\ Locsduinsekade JBJ, Den Haa5 _tel. j231ZZ
11- 1-66 ? toevesteinràan 499, Den Haa!
2-12-60 B de Itacle 83, Dcn Haag tel. ;ZegeA

lïe rviLl'en er nogmaals de aandacht op vestigen dat in ons klubgebouw alr-e kon-sunpties kontant rnoeten worclen voldaan. Dit 6e1dt voor a1le dàgen en .roooo,Bren6 onze mede.erkers achter r'r.e bar dus niei in vorte6Jenheicr àoor te vragen
cen koneumptie op te schrijven. l

Het tsestuur.

lil ."n" paa'r weken li6t ron van d.er Ber5 op kaner 26J in het uÍe st e indeziekenhuieHij r:roest er enig chirurgisch reparatiËweirr onirergaan. Na verruidt komt hij'a.s. vrijilag rvcer naar huis.
- P.J.

PHPH PEPIïPHPEPIiPHPi{PHPHPHPHPI{PHPIIPHPHPHPHPHPIIPIIPE

FFI'FFF4FI'FFFEETFT.FFIIIFFF
1,r'íI E ST.1,1i.T ER r:.CHTER Dn BriR FFFFEFFIFEFFFI'FFFI'FFTTFFFEEFFFFTIFFFI'

[FT',FTFTTTTFEFFFtrFFEFFFF

Zat errla6morgen: .frn lergenhen egouvren - ryim }lichel_s .
Zat erdagraid Ca6: Bep Sandifört - Sinon Sanrlifcrt._ inneke - Frans Disseldorr
zonda5ncrgenl Tinus zilfhout - Neffie v.d.Hoek - Riöharrl v.d.Hoek
Zondp6;micdag: Ilndrèi, v'd.Hurst - cees v.d.Hurst - ccr lloppenbrou'er - i!n;ié

v. d. Steen - r',n van Santen - peter van Ri j-n _ Linda JansSnoephock: Geert Jan de Kol< - Ruucl Rademaker
rk vraa6 iae af rvrar bnze le.den hun r-otto en Toto inleveren, de afger-open uJekenzijn. er haast-geen fornulieren in6;eleverd zoCat ,,e dai a1s'vergetàn noetenbeschculen! of zijn er toch no1; lcden die Cit foDnulier in hei club8ebcuwinlevdren? Dit kan clan valr maandag tot vrij.lasavond. half B. o" st"n"on achter
cle bar helpen u. graag en u kan er zelfs.een prijs meo winneÉ en c1e verenigingwordt errnee gest eund.

L. i(. :

Vrijcag 22-10-1976 tïar-en onze Kaka-leden weer aannezi8 on de liefhebbers vande ka.:.rtclub te .ontvangcn. yletr, e:' lcwamen precies 11 àenéen. U be6rijpt weldat de nensen van ce kaka en rte liefhebberË àm te kaart en. .baarcren 'ïan zo,nslechtc opkomst. Dus hebbcn rïe voor cle zoveelste keer moeite en tijd verspild,jg zuiver verknoeicl. ïïij vragen ons af of rve wel door'moeten ga:tn met iets tediganiseren, Bezich het 6ebràk aan enthousia.me bij. zoi vele I;à;;. Mear ja,
rve 6aen toch masr ddor net onze (nin df meer gefru.tleerde) kaka-ploeg, àan ma^rgeen kaartclubr naer crenkt u rvel- ai:nrde Fransó avoncl 0p 6 iovembei (8Ëeft utijdig op aan de bar of bij Martin Reuver tei- . 6?5B85; d..vt.z. y66r mËanclag1 novenber). De prijs van die avonrt zal zijn f tZ,io i.p..wij u"f"ïen u dan eenonver6etelijhe rrvond, met vele Eoorten kaas, pat6, wiSn etc, etc. Tot 6 november
d.us tJ-act ons a.u.b. niet nog eens in de steek).

-x-
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BEÀTÀVONp. -.BEtT1VOND.-.BEATAVOIJP..- - .

cn-.het etu§s^aurcr.éri jk-rl"Àua"r. te nahen hebben-r,,rij expres heel langzaa-m

6e s_c_!]'.qy-en !--Velrr.cr..lhébben wo hët-riaí ócn clusciani6;e ouvang gemaakt dot u het.

niet over. het hoàfd kunt zi:n, anders ze6t u weer dat wij nooit iete rnecleclelen'

over onze festiviteiten. Dit keer een beat-avond en vrel op ]0 oktor:ei-a:s;-Ddze,'

avontl is toe6ankelijk voor B-klassers, niet -krvaadrïill ende .f!-k1as6ers (misichien

overleoft de rzrc.-tlcur het rlan). en verd.er a]le senicren. Toegalgsprijs zeven'..t
krvartjes o.i.d. Àanvang 20.1§ uur. I(om cus' en laat zièn dat de kaka zich niet
voor niets de blubber rveikt.

I(AIiÀTUREBT--M(.

ÏN MEIiIORI /ri,I OUD VCONZITTER iYII,i.I:II.'I],DER.

Ilier is rveer onzc n:r:ndelijkse rubric:h. Dit keer zoeken rvij een aantal lo1J.ige
loLbroehen voor ceri nog nad.er bekencl te naken vacante tetràu<ing. Kandidaten"
moeten voldoen nan de voJ-gcndc cisen: ï,engte clonker blauire o gu""ro"àà" -b"""à
moet )-enig cn snel ziin kleur o6,cn 1.?A nn- zoncler r:uikkie feótti-;a niet betangrijk
naar vrèl trissen de 1/ en JO jaar.. 

KaKa

I'lc5 naar naurirelijks thuis na cle rvedstrijcl rENs 1 junioren - GD.íi wercl mij tele-fonisch medegedeelcr-, de.t cinze eminente oud voc.rzÍiter lïin Praolcler tijdàns'eenvakrntietocht Ís overlcden in c1e Franse stad Calais.
Je wcrt!.t er even sti-I van, hct cntstert je, iuist ondat je hem zo docd hebt
gekcnd'en hem on zijn nrngenram harakter en zijn uitstekóncle kwal-iteiten wóIho6clijk moest vraarCeren.
fk rvil dan al-lereerst l'Íevrourv PraLlder-I(ost er van gansör harte condólerent we1beseffenc dat tiocr dit onverwechte heengaan.een gróte ieegte in haar leven is
geko':ren. on6etwÍjfe1d echter za1 aij kracht'eri troost.vinàen.bij cle herinnering
aan de vele .urooie- dingen in hun gezaàenlijh.leven. en zat zit teiieacn'zijn nuhaar echt6erioót zÍ5n verlangen vcrvulcl za6; een plotselinge r1ocd.
oolt ce kinderen en kleinkinderen betuiBcn vrij onze d.ee1neiin6, nu zij hun goedé,hartelijk{ zorgaame vader, schoonvacei en 6iootvaC.e" .oui"""ii"u"r.:,,
Ylq .rii, co11e6a Jaèques v.c.t(1eij aIs dcnc.tuei in cnzc club gekomen, werd hijbij het naderen van onb ziLvcrcn feest benoemd tot voorzitter va.n cle'p.p. "(peisen propagandac onmÍssi e ) . DaÈ r,ras in 1945. Ond.ahlcs c,le nog uoeili jhe ti jclsomsian:
d:ighecen rviÉt'hij zich <lerna.te van zi jn taak te klri jten - de viórin5 van LEI,ls2l jao.r rvercl een groots succe.6 .-r dnt niemand verhaasil was, toen llij in 1942
a1s opvolger van Jan hti]lem DuUois onze cl-ubvocraitter werd. MÍsschie" n"óri -

het hernzelf toch rvel verbaasd, r'rant hij vonrl dat hij maar weinig verstand, vanvoetbarfen had. vorstand van leicling geven hrc hij echter _ces tó'ueer: hij
hantecrde de voorzit t ershamer zondcr onderbrekin5 tot.'r!!5. Negen jaren 1in6'uas het voor iiJn medeb es tuursl e den met hem aanl;enaan vergaderén, teLhens rïeer.Door zijn rustige, ecrlijke.unnier van cloen rvist hij zich vriencón t; ";k";; 

--
waartoe wellicht ook zijn gemoecler-ijk voorkonen en zijn geze11íge rnanier vanpijproken .heeft trii65eclragen. IIet rvèkte bovendien hereiaeÍ geen ïerwon.lerin5.,toen niet rmind.er'dan drie LEi{sspelers ip hen een prina schóonvader vonden. ,

fh rlenk-weI- nanels ie<lereen rrie hem he.:ft 6ekencr ie mo6en spreken, als ik ver-kraarr dat het he]n aangeboclen ErelÍdmaatschap .ve.n Lenig en sne]- dubbel-. en: dh,ar6
ver.lienC was.
Gestorven voor de werelÈ.'.moi;e hij leven bij zijn Schepper.

Namens 3estuur en. leden
P. JufferEan§ .
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OPRCEPII . 
:steunt LENS :1 a.s. zonda6 tegen coal net uur aanvrezigheid ,en Iac.t dit blijken - 

. . '

door net toetcrs., ratels en clergeri$ke attributen .1c v1an, in c.e pan van de over- r
winnin6 te doen sr:ian en verheft ulv sterrgèLuid zodani6'dat u schór het verd. ',. ;

vcrlaat. r,ENs l moet a.s. zondan rvinnen. zonder uvr stàun iaat het niet. De ,

jongen.s , eiTiÏncr rfie?ken e::'haici voor en n, .,erwàctrt à;t;E''.;; "t""i-""." í;tLE}íS1e6ioen.itorrtd,usingrotengetaIenaarhetLENs-veitl,l1aaturv'wederhe1ft,
a.s. zondag all-cen (nits cleàe tril- schreeurven), èn LENS naar :1.e ovelrvinnin6 te helfen

Een fana.tieke . IrEl,lsaanhangei;
vqqS!Es cr{cur.i rNG Ei{

I,ENS t heeft afgelopen zontlag vreclerom de punten oor, 
^a" 

tegcnstanrler. noeten 1aten.ooli deze keer.verdiende LENS.méér dan een nede.rldag, naar vr oriure 
: Foituna liet

LE}IS voór' rïe zr'vende acher e envol6end e ma.:.I in tre steek. À;s. zondàg ;;;il"-;;kk""
wcr met steun van het enorme le6ioen (zie c.v.L.), tlvee punten van.uoat, dàttot nu tce I pnt. uit 7 wéCstrijden vergaarde. ïïij blijven uiteraard rróitrouuren '

in onze !9n6ens houtlen en zi.en u a,s. zonclag. arrer aaL ora 14.oo uur op het LENS
.terrein.'
Joop lïilIems zrn jongens doen het nog ste_eds uitstekend.. Afgàlopen zondag werd. .. ,Teyu-ngen a.an de zegekar gebonclen. KonkurGnt Docos Liet ae funt-en aan veiburch, . '

zod..t LENS '2 wederom de koqposj.+-ie in hcnd.en heeft. zoncag is LEc,het obstakel ..

dat LEÏS 2 ruoet nenen öp tre6 nr.ar het rthnupio ens cà:iprr . iïe verwachten gewoon twee
punten van C.e boys !

I{et derrle hecft cl.c af6elopen zondeg rueer een punt }r.ten 1i6;en'coor voor de ."'tweede acht er e cnvolgendc kecr cloelpuntloos 5e1ijk te spcten. Dit keer kon er .

niet. tège-n.'rlestra.ndia.worden 6esccord. ír.s. zonàag mogËn c1e jon6enè van àhr. , :
Janscn Ëet tegen Qelciitas. gaàn proberen. lïc hopen nu we1 dsi iràt Ooei"van ïc
tegenèt:.ndcr gevonden kr.n rvoyJen en dat er enigË barlen in zuIlen verdwijnen.
Voor dc.overige'eIftal}en'ge1dt viij,,'rel het zelfcle als'afpJelopen week all_een
Ce te6enstc.nCere zijn.anders,, zie.lveCstríjrlprogranma.' -''

ïHiiH}iiIEIITiiIIiEIIHHIiIiHiII{I{lIHi{IIHI iHHHIitiïlitI
?i]CGI liltfir4j, UI.TS ],.,.GEN' OPSÍIELL]]ïGE]{ SENIORE}I

HI]iffi }IilIIi]UHHEUEHÍIiIHHIIIX{HI{I]IIT}IHHHHÏiIiÏiHIiHIIiI

!elÈgs scheidsrechter ,

1 v1 Geh 1/1-1 ., l:pi;;;
2 DoshgÍz erke..:le , Leiderr CJJAI4.Merlijn

ntas 2 V2 Geb ,Z/1-5. ,' ,' .. R.Beumerr
?. V2 Ger.r 2/1-3 . pc.Àdegeest
6 Brass erskade , DeJ_ ft E.Stotijn
7" ' Goudenre gens tr, S chiplui den ji.l.Br:benCer.. ...
i.i ' .i)r.trernhardf ,.Voorburg H.Oootervecn. r

étraat J y3 Ceb 2i2-l+ J.v.Esch._1: i , .. '.'7 . . VJ Ge'b Z/2-4 , n;V"trtint .

zie overige olf t:r1l-en
1?' ' IOclcenburS-hrr i

13 v. Vrc clenburóhr-ucg, Rijsrvijk
7 vz ceb z/1-3

HHIIHHHHHHHHIIHHHHHII

14. oo
10.1O
11.00
13,30

.uur LH{S 1 - Coal
uur LPC 2 - LENS
uux: LEi\iS J - ecfe
uur l,EIrtS-.4 - Juve
uui.IENS 5 - Nivo
utrr Conccrdia'J -- LH{S
uur St. Vóorwar.rt 6J -LENS
uur-lVoorburg 4,, ::LENS
uur LENS 9 : - Maas
uur . LENS 10 - HI\ISH, . LENS '11 - 

- vrij
uur Ce rSter f - LENS
uur Tedo B - LENS
uur LEI,IS '14 . .- Lyra

o
c
2

2
4

'l
1

1
,|

1

1

.00
,00
.00
,00
.oc
.oo

11,0c
11.45
12.CO

Donderdag 20 olrtcber 1976.
20. CO uur LENS coreb. - GD;'r 1j1.s. zondail is van tfe §eko arnuezig: N.Csse en ,i. v. C.l,iei j den
SA}IENI(CI,IS T .

LENS 4
IENS 6
LENS 7
LENS B

Oen
uur
uur
uur

-)-) -l
oo
*)
00

14 edn hal-f uur
LEItrS t errein
LEIíS t errein
LEil§ t errein

aanvang .vcn hun
T.,FflS ,l 2 10. 15' LENS lf. lf.OO

l'

werlotri j d. ---
uur LENS t erre_in,
uur'LENS t errein

IoP"
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CPSTELLII{GEH.

EENS I aIs bekencl.
IEI,I-ilE als beken<l met F.Disseldor! en H.Jocherns
@f5 a1s bekend zoncter P.de iïo1-f en it.de irïo1f I

LENS é als bckend uet G.Looyesteyn en tl.I.Iiqhs16
LENS 7 ai-s bekenrl met R.v.d.BeEt en J.Bor6t zonder M.craenmehr en l(.I(eètman
tËlfS T als betrend met G.v.d.Tcgt
LENS 9 al-s behend met F: v..3aggum-P. Boons en',rl.v.nijn zönder F.de Vos

.LENS 10 al-s behend met G.Lelieve1d
LENS 11 lil.v.itijn zie r,ENS 91 P.de i{aan en JlRientjes zie LENS 14, J.Borst zie

LENS 7
LENS 12

LENS 1

a1s behend zoncl-er Jrrv.d.Ber6 rhet PrÉosch
als behend..
.ls behend zonder .Nr. Banning-P. Surghourvt en li.v.Luxembur6 roet c.Berenbair
A.lÍoppenbrouwers-G.[e[ee-?.de Haan en J. Rient j eo.

ITESCHRIJVINGEN.

Vrijdagavond van '19.JO-2O.JO uur bij f.de llilster te]r, Z971Z]:.. Uitsluitenct in
n.rcdgevallen zaterdagÀ bij N.Osse teI. 602090
UITSLíIGEN zonda g 24 oktober.lpl6.
Zvrijndrechtl-LENS1
LENS 2. - TeyJ_in6en 2
Yiestlandia f - LENS l
TRÀINING B-SELECTIE.

AlIe overige wedstrijden van afgelopen
zondag waren afgekeurd.

1-O

' o-o

Komt het cloor het minder. 6oec1e rïecr, of rioordat de resultaten de raatste wed.-striiden zijn tegengevellen? Feits is dat veel spelers van LENS 4 zich niet of
nauwertijks lleer cp de training latcn zien. Gelukki8 tonen de spelers van IENS ]zich standvastiger! Een laatste oproep aen <le speràrs van LENS 4 ora de training
weer relelmatig te bezoeken. rndi-en gèen verbetàring optreedt, zar e.e.a. zijninvloed moeten gaen ]',rijgen, op de opstelliir.g van hèt èfftaf......t
Af8elopen zoncla6 heb ik neuzen lopen teIIen rond het terrein van Zwijndrecht
om te zien hoeveel- supporters het eerste el-ftaI hadcen gevor8d noa, Àit prachtige
naar verre complex. Het waren er [eer wat en dat ondanks de Àagere resultaten
van ons eerste elftaI. Hieruit blijkt dat velen nog de hoop cp ons eerste el_ftal-
hebben gevestigd en ik vind terecht. rk vind ooh dat ae eerstè àrftalspelershieruít dc nóed noeten putten om door te gaan. De supporters staan achter jurlie
evenals jullie.trainer. Eens r:roet'het lukken de bal-ren tlie er. nu net naast ofover góan, eens in het net te doen belenden. De kritiek clie ik langs de lijn
hoorde was ook niet negatief. Menbegrijpt eoht wel dat juJ,lie die È,aI1-en erinwiIlen schoppen iaar on de een of'andere duistere red.en lukt het flnoglr niet.rk vueet van nabij dat juIIie je voor de volre honderd procent op cle vuedstrijd
hebr.:eri voorbereíd en ik ben ooii van nening dat ju1Iie j. voo, dË volre hon<lerdprocent hebben ,gegeven; Dus voor EÉi geen enkele reden om in paníek.te raken.fk ben van nening'dat het als het' eenmdar een keer goed 1-ukt ivi-j de brooclnocrige
punten kunnen vergaren. rk hoorde lrel rarr6s de lijn zeg6en of hót sons een diegestreepte shiits zou liggen. ï'Ii e i,eet, nàar'ík ben niàt bij6elovig, nisschien
de trainer wer. vle zullen het zond.ag zi-en. fk re,ken op tvree funten in onsvoordecl, aI dan niet gostreept. 

D" ,.*r.f,.

2 2222???2n129 2 D2211r2c2 221222222 r22e29q1119 2c2r>2 2 c2,D111qOOD OóDDDÖ,>' '
oöooo
t>O4r,
óóóoó

?>9 0121r 2 r 21) c c c

ItlIsT U )i,T
zenQcl22qlDCCC

- Drie mae-l drie negen is
- Er dertien el-ftallen van L,ENS.op é6n zondag ongeslagen bleven.
- De toto en lotto ook in het klubgebourv kan vrorden in6eJ-everd.
- Frans Flumans tegenloordig het zaelvo etbal_t eam ín de steèk l.aatte 6aan stappen. Oh jà, hij groetté ons ook nog.
- Er misschic.n een noJd<e1 avond homt.

-4-
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- lïeth:uCer P.r/ink a.s. zatercla6 moet overwerke4.
uur [eL pre,chtige nieuwe klub6ebouw van GDA. .i
- Daat"na de rece;;tie tot 1/.00 uur
- De eubleaell nu bij dhr, Zaalberg
st r:-h

-Dc hak kcldcr schrijft. (zie kakatu

Ii:ij open!. naàelijk om 15.00

door zal gaan.
en Pet er PemeJm t e koop zi jn.. voor. /1 , == per

aan bod komen.
ini6en.
ten!
jndrecht - LENS aànwezig rvare;r.
de bezuiniging.

-T
-D
-D
-L
-t)
-il
-0

ENS 2 lvede on aan kop staat.
e puzzelende chauffeurs ook r,vcer
e kaka geen benu heeft va.1 bezu
Ei{S .. COAL: cOlrÏ, ! ! ! . . . . . Twee pun
e liliils paniekzaaiers ook bij Zrvi
ij nu ooh noeten stoppen vanwege
h ;ree !

PROGRAI"t'ÍA Zir,,.LVOETBIL.

Donderda 4 november 19 76.
RoCe iiae,n - LI,,I{,S 22.20 uu:' in cle sporthal Overbosch
Spelcrs kr.ijgen vj_a 

. 
P. v. d. St een bericht.

Z.|,.ILVO5TBÀL. 
T: : .

I

De Ia:'rtste jaren is eén aantreË-kerijke vorr4 van voetbal sterk in-opkomst; n.r.
zaarvoetbal-" steedE meer vcrenigingen en bed.rijven gaan met een of meerdere
teans deelnenen ilan de gcorGaniseerde competities. Dczë competidies worden op
doordelveeksc avonden afgewerht gedurende een periode die vrijwel paralle?i- Ioàpt '

mot de ':elclcomprtit i e . Ook LEIIS speelt sedert vorig seizoen net -eËo team treein de.z'.afcompet.itic. Gezien het feit d.at een 6root aantal voelballers èigen-lijh rueinig vieet over zaalvoetbal is het yrelfícht best eens intereseant om-het ecn en andcr over d,cze voetbalvorn te vertelïen. Een zaalvoetbalteam bestaàtuit eenidoelnan en vier veldspelers. Dearnaast mogen er drie uri s selspel.ers ojn
een team zittcn. spelersriiss elingen mogen op erk àoment tijdens tte vr-cdetri jo p
p]-aetsvinden" Door de snelheid van het spel io het 'eigenlijlc vereist dat e e-n team
minimaai 2 wi.sselspelers heeft, zoclat elÈe speler regètmatig eïen op adeu kLn'
kornen" zaalvoetba.l wordt gespeeId op een,velà ter sróotte vin een zaalhandbal-veld. Als coelen worden hanrlba.ldo el-en gebruikt. Een weddtr'ijd d.uurt z x zo minu-ten. À1e neest met veldvoetbi:l afvijkende regels kunnen c1e iolgende worden ge-
noeutl:
- lichamelijk conlact (zoaIs bij vel_dvoetbal d.e schouderdurv ts toegestaaa) en
rle slidrng'zijn verbodeh. Iliervoor wordt d.irect een vrije trap te6Ën gegeven.
- .fi1s de ba1 over de zijfijn is ge6aan, noet het spel hórvat woraén met cen :..in:'o1"
- De doelbrap is vervangen rloor een inrol door dc doel_man.
- Hct inrófl-en van d.e bal en het lremen van èen vrijé tiaj:, dient biirnen J secondente g-ebeuren, zo niet clan Volgt een vrije trap voor d.e telenpartij.
- Bij' en zrvare overtredinà óf bij het nakàn van aann"riri,gË, op de leiding kan
een speler cloor clc s chei.<]sr e cht er voor 2 of voör 5 minuten uit het verd worden
gezonclen" Dc p-'l-oeg speelt dan met J veldspelers verder
- Dr nag cerst binnett cen bercacrd.e afstanà van de doelLijn'(meter) gescbord wod-den. :
uit dc afvrijhing vAn een aantar regel-s melde ràgers van tel-dvoetbal i6'wèI te
concludcren dat zaalvoetbar een snel e en sportiàve sport kan.z,ijn. iioor Éei '
verbieden van lichamelijk conta.ct en dóor'de 2- en J-minutfr-st"Àrreà Èont'hetninder snel- tot rri.Ecidentenrt e1s bij velC voetbal-. JuÍst d.oor d.eze.regels.zijn
de s ch eidÀr rj oht eis "vaair veeÍ mindeq-toleran{ als bij het voetbal op de velden .
Ook bHjkt rle laatsie tiid dat zaafvoetbaL als kijkipel steeds nee-r bij cl.e rnensen
6aat a:rns1.aan' IÏet grote nacleeL voor ile groei van het zaalvoetbal- is rrót tetrbrt
aan za.lfruiÈrte-. Deze ruÍmte dient n.r. ook.voor een arintal andere sporten
beschikbr'.ar "te ziln:' En ooh bij 'tre neeste'vàn deze'up-o"t"o is -een groei l.raar te ..

remen., 1r . '-
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PRCGRI.I{MI JUNIORIN. . .

gergss-21-eEIe!sr_1
'lO. 00 uur Lg§S , - RK^vv l v2
l,laanda c 1 november 1

19. OO uur LENS 7 - Quick Eteps 6

19?6,!s!srg3c JO oktöber
15.00 uur rs-Graïenzend.e S.V.1- LENS:- 1 , ', Gem.Sportpark (Grav).

279-

e_26_.

1, . 00 uur Í.,ENS 2
1J.JO :uur LENS 4
15. O0 uur IENS 5
15. O0 uur Celeritas 4
15. O0 uur LENS 7

- Laaidcvrartier 2 V
-ADO6 V
- CelerÍtas t V
- IEi'IS 6 L
- t s-Gravenz+.nde 4 V

1

1

2
eyweg/Noordvre6
1

12.15 ttttr Utrestlanrlia. 10 - LENS B Geestlveg, Nnald!ïijk
11.10 uur LENS 9 - Gr.iïifl-em Iï Vac ?"V 2
12.15 uur Flamin6ors 4 - LENS 10 Spootpark pr.ïrene
1).)C ur LEI,IS '11 - Quick Stepe B V 3:Zíe oolz. res erveprogramma Scheveningen .. : .'.:

AT'SCHRI JVINGEN .

S chriftel-i .ik voor vrii dagaVond i3.]O uur bij dhr. P.v.al.Steen;p Elviraland l!,
Den Haag.
Telefonisch vu'i. jda8avond tussen t8.JO en.í9.JO uur (uitsluj.tend in dringencle
gevallen) voor
ir-lElassers bij dhr. G.Duivesteyn tel_. 62618, (LENS
X-klassers bij dhr. IÍ.Reuver LeL, 6?ZB1j . (iENS
C-kl-assers.bij dhr. R.Bon tet. Z59E?? . ( r,tltS
In noorl6eva11en kunnen de junioren no6 op zaterda6o
uur afbel-Ien bij dhr. P.v.d.Steon lél; B53C1O

ÀIKEURTNGEN.

De iunioren moeten bij siechte weer'somst andigh eden steeds d.e afheurings Ii j st en
raadplegcn. Tclefonísche informaties rvorclen hicrover niet verstrekt.
N]ET - OPKOMERS

1 t/n 3)
4 t/n ?)
B t/6 t1
chtend t

)
ussen t. JO en 1O.00"

lïegens nÍet-opkomen afgelopen vreekeind krijgen dc volgende spelers 2 extra-
reservcbeurten : M. Tillernq-R. v. d. Zi jderyF.i(ort ekaas;À. v. d. Valk .
Bij herhaling vol6t uitsÍuiting vai riítnemirrg ooí ac trompetitieweds tri j den. rn
dat 6eva1. blijft de verplichtin8 tot betat-ing van è kontributie tot het eind
van het seizoen (fO.juni) -6ehandhaafd.
OPSTELLTNGE}T.

LENS 1. R. v.Loon-J. irl-tena-c. BlJk-O.Borst-il. Frant zen-R.Ilofnan-R. v. d.. Laan-R.
Noordclooe-P..Valkenburg-Eh. v. tuxemburg- J. Lausbcrg
RES: A. ir. d. VaIk-F.Kort ekaas
Samenkonst 14.00 uur kiÈuh8ebouv Leider dhr. j.Lpperloo

. i.
LENS 2 M. v. ZlïoL.Í':I1àuJnan-R; v. d. Soogaard-H. tlu Chatinier-H. ErlceLens-J. v. GiIs-
1Il.llcyngn-ll. Hoppènbrouwcr-À. de Jong-A. v. d.Meulcn-R. Gèluk (2x)
zie ree erveprofirarnma -schevcninsen . .

Leider dhr..ir.BLoh
i .' t_

+INsl F.verbarenclse-M. v. Dag8uq-P.Ilakvis-N. Frankcn-p. Gordijn-T. Hoogevoen-8. Lei jn
I{. V,lubb en-R. Z et 21R.. v.'iJi j n gaar den-R. t en i{o oin-R. G el-uh ( 2x )
RES: F.irlbias.. .-

Lcidcr dhr. E.El-umans

-6-



Lqlq !_P.scholtes-R.verstee6-R.t{ichèIslJ.v.d.NÍeuwcnhuizen-R.Groen-R.Lovèriks-.:.:
ïJ. t cr tae.re-J. Geluk-P. Leli eveld-J. Prins-L. Jannaat-À. 0ver6aauw
Zic ook rcs ervepro gratnma
ieidcr Hans Zoun

DEliiIí i!;li DE rlEi,T AVOND A.S. ZÍiTER)l,c

!EI§-j F. Vàrbar ends e -R. tsloks-C . v. Beek-R. !íessels-l"l.Valentin-R. Duyndarn-R. v, Viersen
P.Houtman-G. noogaard-J . i?iemen-D . Pronk-R. Bon
Zie cok re s erveprogra.rura
Leider Joop l4eulemàn

.lt. S . ZILTDIiDj,G BE,iTAVOND .

HNS _q B. ilenke s -O.Köneman-S . Kramer-!i. Leyn-H. planken-iÍ. Luóassen-i'. Ri.vers-C. v. Rijk
T.1(in6-J. Sctrippe4.cn-J . v.K1eef -R. l'ad enaker-iI. v. d. Ri j zen (M. v. Zwo1 zie A2)
Saraenkomst 14.00 uur LEI{S terrein Leid r Cces ,.Aeót
DENK ;':J,I{ DE BE."J.àVOND r.!. S . ZATERDI.G

LElls 7 !. Jo zee-R. Dri ess en-R.I'laas -trï.I(liinnen-p. i(ro1-l'1. Lust enhouwer-R.Mahieu-
R. v,Iluyven-E. Sandifort-J .tr'ranken-p. Goedhuys-E. v. d. Linde-J . Linssen
Leidcr IYil v.Ri jn
zie maandagavond en reserveprogr:nma :

DE}IK AAN DESEATA voND A.S. Z TERDAG
irys I J.Elzerman-R.Tiin Asioè-R.de Jong-J. odenkirchen-E. Eykelhof-R. Groen-F. Rens
P.de Bruin-R. v. d.Ho ek-R.. de. !oer-I{.}leernan-R. v. Baggum .. . 

.^...-
Sanenkonst 'l 1.15 uur klubgs'. cuw Lei-der dhr. p.v.d.Steen'

ry-: R. Bergenhene6-ouwen-J.Vermeulen-M. itè ttint er-!'t. Coipa-E.Valentin-L. v. Ri jn-
P.de Groot-G.d9 !í911- C. Odenlri a 6hsn-1,1. Schobbe -J. Vo orcluin-R. Korving

, zie ooh re€ ervÈprogranaa
Leider dhr. c.BfokÀ , :'

LENS A0 H. Diemel-R. fiasserman-Ch. Ber4mans-F. Dul]-aart-D. Franken-M. Koriving-B.
Vester-R.de Kroon=H.Zanoni-R.Gj_mberg-M.Rienen-E.Djojooetomo .. .-*^1"zLc oolr reEerveproGramna
Sauenkonst11.15llirk1ubgebouw],eiderd,hr.E.Landuan.è

ËH#*.Ï;Ï1il1fi;lir"+.".Houclt-/i.I(oks-R.Kigsng!-E.3orst-M.Bon-R.t{uÍsman-B,,-..
BES: M.TilIemà-R. 'r. e,. Zii den
zie ook. reserlr"pro grrrrà
Leider dhr.';.v.Velzen: .'.'

PROGRÀI,Í}ÍÀ PU].-I T-LEN EN WE].?EN

PUPI L]IEN.

3r!s:9cs JA ok-tober 1)l6t
1't .15
11.O0
12.JO
11.1O
10.00

uuT
uur
llur
uur
uur

Dllo .1

RI(SVM 1

LEUS .]
Postali-a ]
Gone J'

- ],ENS

- LENS

- Delfi
-. LENS
J LE"NS -

'l
2
a3
4(
5

rr )

Vernedesportparli,
Sportpark Polanen
V2
Buurtweg' "
Beresteinlaan "

Zoet erme er

IïELPEN .

Zat erd J0 ohtober 19?6.

11.rO uur Rijs$rijk 1 - IENS ,t

12.J0 uur LEIIS 2. - Gr.t:ij-tt 53/ j
'11 . rO uur: LEi.lS nini À - LEN§ mini .B

íFSCi[IÏ JVI}IGEN .

§chrifteli

Sportpark Prinses. Iïene
v3
v1

1B.JO uur bij dhr. P.v.d..Steen, ElviràIand 1!,
Den Haag.

.ik voor vri i da8avond
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Sèlefonisch vr
gevaLLen) bij. Sjtiagavond tussen 1B.OO en 18.JO uur (uitsluitenrl in dringende

F.Perreyn'tel. 29295? ' I ,i ,,.iIn nood6evallen kunneri de pu?ii.lon cn welpèn nög.'.op zat erda6ö cht erid tuésen
!.00 en !.JO uur afbellen tel. 661314 klubgebourv

JTIKEIIIINGEN.

lokpoel;'
uitsluitlng van deelneming a.an de konpetitiewe dstri j den.
de verplichting tot leta1-ing van kontributie tot het eindjuni) gehandhaafd..

Bij sledhte we erso&standíghed en stectls eerst cle afkeuringslij st ern raadpl-egen.
Staat dààrop bij ttPup'lIen en iïelpënÍr verneld: GCEDGETEUÈD Oàn steeds naai ve.Id -.
of punt van samenkornEt konen. IN Drr GEVíL tíJ',ic Eii DUS N]ET TELEFONTSCH 'i{oRDEN
GEINFOIïI'ÍEERD N,\LIl EVEIITUELB j.FI(EURTNG. staat bij tle afkeuringoadressen bijlrPupillen en lieJ-pwnrr verncld: zrE AFKEURTNGSIJTJSI dan moet ars vofgt vrorden ge-
handeld: voor de thuiswedstrij den noet juniorenl-ijst worden geraadpleegd. zijn
de wedstri.jclen van LEI{S 2, J erl'11 goedgekeurd, dan 6aan oolc de pupillen en
werpen.r'reàstrijdem op ons veld'door. uitdruitenrl voor rle " uitwedslri3 den mag in
dat geval telefonisch worden geínforneeid of hun rvedstrijrlen döorgaÀn en,i,óI op
zaterdagoohtend tussen !.OO en !"JO uur. téL. 661j14
NIET-OTI(OI,IERS .

iVegend niet-ópkomen afgelopen weekeind krijgèn de.-vo16e'nde Epel_erË 2 extra-
reservebeurten:
Bij herhaling vo
In dat 6cval b1i
van het seizoen
OPSTE]"LIJ.IGEN.

ryl ltl. v. d. L,ans-M. Fortnan-E.llarmenhoven-R jv. d. Eóek-E. Perr eyn-P'.Pron'h-.Ír. Kuiper
B. Heemskerk-3. Boelhouwer-E..Rcoe-8. ELshout
RIS,/M. v. Ve1-zen
Sauenkoust 10.00 uur LENS . Leider Ton rs-Grav.cnrli jk
L,ENS P2'M. Saarloos:J. v. Kest'er-ltI.Lent.ze-M. Geurens,-l'I. v. tl. Doogaarcl-Vl. v.I,lelzeni
E. E. Zij 1-J . 

'rïas 
s errnan-R. Verb oom-C . iloe fnagel-R. Houvreling-8. Àmmerlaari

Gaarne ouders met vervoer ! I
SamenIro-mst..10.oouur'I,ENSLeiderAadde.!agter

!EI§-P:._ f .faf f a-I}. Driessen-ï. v. Reculi jk-P. v.Maren-E. Keus-J . !ïó1f f -J. v.tJassen-':
P.lïind-R. Soebarta-F.KIeyn-M. v. d.iljallen-J. v. d. Spiegel.A. FranJcen
Samenkonst 12.00 uur LENS Leider John hiltènà l
LEI\I§ È4 P-Straub-E. v. Santen-E. HazeLe§er-l,l; de lIaas-R.tle Deer-ErCoret-R.v.d.Boo-
6aardt-T.v. d.iïerve-E. v. tl.Kaay-L. v. Bchelt inga-R.l{at t ens-E. A6Ëenberg-D. Payc
Samenl<omst 10.J0 uur LENS LeiCet Theo Prine
LEN§ P5 ïÏ. v. Veen-R. Deldrer -ri. v. XIi.t t ers'",ri jk-E. Ja6er-R. Rooo-P. h1s eroge est -M. Biircks en
E.Hàfner-L. v.leeuven-E. de Vos-1,1. Timmermans-E. Ce Bruyn
RES:M.Blolqroe1
Sauenhomst 9.15 uur LENS 

. 
Leider Peter Perreyn i ,

IEN,§ ÍrV1 R.llam-R. Lent z-liI. Zaalb er6-T. S chilperoort -M. §luis-J. !Íenen-Il. i'lo1leloan-
F. v.Kest er-F.g1au6-r',.T j in As jce-iï.v.d.lleyclen-M.I(oelemij
GJII'LRNE oud.ers met v'ervoer ! ! !
Saroenkoust 1O.p0 uur LENS Leidcr P:iu1 Hop

LENS iï2 J. Kuypers-E. Rademaker-R. Timmers-It. Verloop-D.lleij er. J. Klip-E r v.Nieuwenhoven
J. v. Ball egooien-/r. Fre.nken-G. §mul-Cers-G.Valkenburg-R. rf. d.Kleij -M. v. Helden-
P. hert s-E.Keus-H. Borst
Samenhomst 12.00 uur LENS Lcidc: Osce.r Borst
LENS Eini A E.Endlich-D . Verschelden-/i 

" 
v, iirijngaarden-M. EncllLch-R.Sfaié-M. v. d.

l'{aarel--P. Hoppenbrouwer-T. Dierael-E. Renzenbrink-M. Sinons-F iLaarakkcr
Samenhomst ii.OO uur f,miS Leider Kees Schsnkels
LENS mini B M. Verhaar-J. Duna.nt -E. de Zwart-R.v .VcLzen-À.Brinksna-R. Colpa-P.I{oeksmà
M. Bosch-V. TroEp-E.Boelhouwer-J. Ti-nmernans-P. Bi jl-6ma
Samenkomst 11.OO uur LENS Leidel Guus Schrreicler
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RESERVEPTIOGR^I,04A PUPILLE'I{ EN Ir'JELFEN

-[i.s. zaterda6 zullen èr voor het eerst tvree nini -we lpen-e1fta11en inrde wei
homeni Deze twee, elftallen zplJen, dan tegen elkai:r spelen, zodat we.q}l-e spelers
en ouders bij elkaar hebben- !'rle kunnen dan, in.oncierling overJ-e6, nog iets een
de 6an0en6te11ing der elftallen veranderen. Uii höpen dan ook dat alle ouders
met hun zooà mce zulIbn konen.

Tot zat erclà6 dus-.
P.S. De opsteilingen zijn absoluut nie! gemaatt, n.a.v."de 6pe tlÉvralit_eit van
cle jon6gens, vrij'strev-en er n.1.. naar om twee even sterke teams te krijgenl en
toch c1o vriend.jes bij elkasr te houden.

Iiees Schenhels, Guus Schneider en.EuKo

RES]]RVEPROGR,.iMMA ÈCHEVENINGEN.

E a.is. zater(lag.het Aehel-e pro6ramma is af6ekeurÈlr Epe1en onze juniorenelftal-
n vriendschappelijk tegen Schevenin6en. Het programna is dan als volgt:
. J0 uur LEI,IS 2 - Scheveningen 2
.rO uur Scheveningen f - LENS 4 Sane nkor,sl 1J.JO uur LENS
.rO uur LENS 5 Scheveningen 4 -,

.]O" uur Scheveningen 5 - LENS 7 . ,Sanenkomst 1J:JO uur LENS

.00 uur Scheveningen 6 - LENS B Samenkomot 12.00 uur LENS

.00 uur ].,ENS 9 . - Scheveningen 6

.OO uur Scheveningen B - IENS 10 Sanenhomst 12.0O uur LENS

.OO uur ],UfS 11 - Scheveningen 9 '''.
Er kcn nict vrofcleir geÏnformeerd of het doorgaat,'kon dus naar ï,ENS. Ga:t ooË
het reserveprograr la niet'door dan is er een klaterjàsdríve in jet klubgbbouv
voor aIIe 'junioren. l-

Bij al6'ehele afkeuring Ís à.e. zaterda6 het klubgebouw vanaf 'l'1 .OO uur Beöpend,
.J,u1l-ie zijn,vanaf dit tijdetip van harte rvellcom.

tJESTEXKiTJT',RT].ER 10 - Íeus r r

Xen zwaar gehavend LENS 11 hecft kans gezieí een 2e overlinning in de wacht te
sIèpen. Door 2 niet-opkome.rs noest het el-ftaL de.éer6te he]-ft met slechts ! man
ljcginncn rvaarbij Martin ]/lind in het doei'stond omdat Rik Duivesteyn naai het
verkeerd.e ve].d was 6e6aa.nr Na + cen klartier kwaa Rili aan en nan plaats onder
de latr'waerdooï Martin r.itincl ofrschoof naax d.e ausputzerplaats en l-aat6te nan
I{arce1 Rierén op het midrlenvcid' .t erecht kwam. Er waien toen echter aI 4 goals .

gevallèn. Voor I,ENS vraren de schïtters Marco Bon (2x) en Robert Gimberg. Het
tegendoelpunt ontstond toen een aanvàIièr van ri.Jest erkwart i er' de ba1 zo .van rich-
ting veranderde dai rle achterhoetle kansloos was (t-J). De rest van de tij<l wertl
kundig uit6cspeetd ret eni6e kansen voor tEIrlS ", .riut ééii voor tYesterkwartier..
Samenvattend kan vrorden gezegd rlat er zeer go"d *ffi@6etbal-d en ale (verdienale)
overwinnin6S lverd behaa.ld door kuihard werken en leu-lce coobinaties en voorhoede

UITSLilcnN.

Juni-oren. ;

LElis1 ' -GD1,i
Naaldlijk 2. - IENS 2
'i'restlandia6-LENS4
irr,{sHf -],ENS5rrBs5 -LENS7],rNsB -sy15/5
!ïasscnaar 7 - LENS 9 '

GSC 1 - IEI'IS 10
ltlest I(i jkdfiin 10 - LENS 11

PuP il-1en.
o-1
2.1
4-?
2-1

B-r
5-1
4-1
1-3

LENS 1

IEIqS P
LENS 4
IENS 5

11/ eJ_pen.

;il;-;
HUV 

'LENS mini

- DIIC 1 .

- D.el-f ia 1

- Dynamo'6?/1
- ,.jur-cK o

- r\,DO 1

- LEIÍS 2
- RÀVÀ nini

2-1
4-6
1-3
4-l

-9-
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Daar de B-klassers alweer 6 r'reclstri jden achtcr de rug helben, somni5e !a6 z ofJ' omdat ze opnieuw ingedeelil zijnr iE het misschien leuk om te weten hoe deverrichtingen van .deze jongens zijn. De 6tanden hierond.er zijn bij6erverkt tot
16 okt ob e r.

oVERZICHT B-KLr'.SSE.

IEI'-S 4
ADO

Gona 4'
Itava +
wc?
C elaritae
Quiclr 7
IENS 6
Zwarl 2
Ei
'!.iv

viI

eind va.n het

Tedo 2 r .,

vcs 7
Vrelenburch p
HVV 6
ODB 

'VVP 7
IENS
Duno
I s-Gravenèandsc SV6
Is-Gravenzand.e 4
HBS 5

Ons '1e B-klasse el-ftaI ( LEï{S 4) van trainer-leider
,Hans Zoun, heefi nar:r het zÍen van cle stand een
zeer goed.e 6tart. Ze hebben ger{onnen ven DHC 4(f-2)
Rvc 4(1-0), Velo J(2-o), 's-Grav.SV4 (z-r) en 8elijli
gespeeld tegen Quick 5 (2eZ). Ondanks wat kleine
tegenslagen aan het begin van het seizoen (die nog
zijn overgebleven van het vorÍge seizoen) hopen wij
da.t dit e1fta1 (tezaríen met hun l-eider) toch bun
uiterste best zqIlen doen om een zo goed nogelijk
resul-taat te behafen in deze kompetitie.

Ons tr,veed e n-klasse elf ta.I ( LEN.S 5) met als leider ' .

Joop I,leuleman , heeft 6een genal<helijkc start 6ehad.
'Van de 6 vredstrij<len dic ze gespecl-d hebben, hebben
ze er J van verloren en we1 van SV 15 (C-3),
vrerlenburch 7 rc-5), vuc 6 (o-2) , oran je Bl_auvr 2(0-r): VCS 6 (4-6) en 1 gelijk8cspegld tegen SEV J(z-z). onaanks dcze tegenslagen rràiràn vri5l dat het :

el-f';al tezeman met hun öeider zai- zotgen voor nog
ver6chil-l.ende overlvinnj-ngen on niet in.de onderste
re6Íonen te blijven vertoeven.

ons voorlaatste B-elftai (IENS 6) heeft vrij sierke
tegenstanders (ooÍevaars, rcanr dit elftaL is in een
hogere poule geplaetst), maer ook zl4rakire te6genstanders
Ze hebben 2 wedstrijdeh verloren, van VUC 7 (1-5)i
Eava 4 (O-r) 

"r, 2 geuronnen van iïVS 2 $-1b en llIi( ,J

(lZ-l). Deze jongens stadn ontler l-ciding van Cees

Rijsnijk 5 5-B
DHC 4 6-?
Rvc 4 6-6
Iïestle.ndia 6 6->
vuc 5 4-6
DIIL 5 4-l
Quièlc 5 6-
' s-Gravenzendse SV 4 6-2
Velo 5 5-O
Duno 4
Celeritas J
Vuc 6
HI,ÍS}I 

'Vred.enburch 7
sv, 35/1
vcs 6

Oranje Blaurv 2
ÀDS 2
LENS 5

4

6-tt
4-B

4-j
6-? .

5-4
4-3(È

2-O
6-1

4

q-o
q-n
+-()

4-4
Bfauvr 2-2 van der Hulst en deze heeft net zijn zeer varieerende

6-4 tactíeli, toch no6 vrcl het "u, en "nder in petto. Dat
6-2 bleck afgelopen zatcrda6 (,16 oktober) toen ze met
4-3 '12-1 wonnen van !ïII( 1. Ze draaien op het ogenblik
2-O l-eulc in d.e middeínoot en nu nnaar hopen dat dÍt tot
seizoen zo za.1 b1i j ven.

LEiiS ?,of telrel ons vierde B-e1ftal, waarvan de leider
!ïiI r'en Pijn is clcet het niet zo erg beet, Dit komt
voornanelijh omd.at er in dit etftal jongens zijn
clie liever 1oJ- lopen te trappen, rlan een beetje te
voetballen. Ondanhs het niet beste resultaat 2 punten
uit 4 r,vedstri j den 7x verloren en r,vel van Teclo 2(o-4), v0s ? (Z-9) en IIW 6 (r-6) en gewonnen van
VyP 7'(3-?) g-eyen. vrij de. mcred niet oir en hopen dat
dit. elfta1 hun ne4taliteit zal- veranderen en toch
nog punten za\ pakken om in de raiddenmoot te konen
en te t:1i j ven zitten.

<,
I(1

Velo ?
het

5-10
4-B
6-6
5-5
q-)

4-2
3
4
2
a

3
2
2

-10-
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DE IENSREVUE
weekbl-ad van de voetbalverenieinE ï,enie en Snel
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I{u',] a t:- e; Ledenli jbt.
N-ier:v;e Leden

1295 f.Pi.v.d.Tol JO-12-J9 À de Rade 90, Den rlaal tet" 6?524?
-É-f vo eren :

,-. 11J2 l. P. Touvr.liiolvenrade 71 | Den Heag ZOJJ.

In Ball-ot e

H. Bro::.khorst
KCNIRINUTIES

22-4-65 P Laakkàde 2-51,,Den liaa6 teI. 99522?.

Onze vorige verzoèken- aan zorn
kontríbutie over het.eerste kwa
hebben weinig .gehoor gevonC.cn.

FEI'FFT.'F FFFFFFI'I'FFI'FFFF
!ïIE STAÀT ER ÀCITTER DE BiLX.,'

EEIFFFFFFFFFTFFTI'FFFT.FTII'.e.

','.ioren, pupillen en.,relpen on hun
izö,en per ougaande t.e voldoen,

,i;
ftaa
Half

enioreí, ' jun
1 vari dit se
november a.

6epubJ-iccerd en iedereen wions naam op clie fijs
totdat de volle konlributÍe' is betaafd. ZorgL e
rivr kontributre heeft betaald"

s. i{ordt de vranbetaL erslij st
t prijkt wordi niet néer op6eËte1d
r d.us voor dat u v6ór die tijd

Penn:ingme est er.

FFFFFFEI'FFI'T'FFT'FEFFFETFTFFFI'FT'I'FFET'
.E';

Zaterdagmorgen: An Ber genhene gouvren - ïIim l,liche1s , , ",
Zaterdagmiddag: simon sandÍfort - Gerard col-pa - Greet RierÍen - RiriÍ v. Noort
Zondagmor6cn : Tinus Zilfhout - Pau1a rs-Gravend.ijk - Desir6 v. To1
Zondagmidda8 : I'levr. v.d,Geest - Mevr.'zvrenger - Muvr. Jaànaat - Mevr.v.d.steen

. Cor lloppenbrcuwcrs. ,. - , , i
Àttentie: vriend.j-nnen en vri.enden, die achter de bar heipen" 0p 12 november as.kunt u vJeer.uw hart luchten, want om 21.00 uur houden rve d.an wàer een k-Iets-
a,vond. i{oudt die avond ttus y}i j. , :,

De barkonnissie.
EEi{ UITTIILIRT. , r :

De uitvaart van rïijfen onze oud.-voorzitter iïím praafder op dondepflag f.i"
getuigdc overduidelijk hoe zee:r hij bij velen geliefd uec. Dó grote 6elangeter-ling bij de bcide kerkelijke prechtigheden en'op het kerkhdf "en de hartelijke '

tocs»raak van d.e priester vrarcn een belijs hoe zijn ecnvoud, zijn vriendglijk-
heid, zijn v:Í'.onheid, zijn activiteit aLcn waarilering vond.en.
Iiet is goed C:t LENS ook aanwezig was, zijn geliefden troost heeft wi11en :
geven en hen niet vergeten bleel; te zijn"
!ïie in zijn geest het verenigingswerk wil- voortzctten, moge bed.enken hoe hij -

<loor zijn jarenLange leiding, zonder een.zweem van eigenbÀat, voor i-edereen-.. -

P. J.
FILI:g.
cp 'lJ noveaiber is de l<aka van plan een aantal tekenfilns te draaien voor a1le
mi-ni-iveipen, 1'rclpen, pupillen en C-klassers, ÏJelke filns d.at rvorden? rreten lve
no6 niet prccieE (dat l-eest u de volgend.e weck rvel-). Ilet filn-festijn zar om
1_B.OO uur beginnen zodgt dé kleinsten toch nog op tijd naer bed. hunnèn.
Itlatuu:Iijlc zijn ooh cle oudere r';eIkom.

-1-::!-,



LE SOIR FRI.NC;IISE._t-
I{et is-aIs een Jopend vóurtjc door -LENS Begaan blijkens.de ninCer dan 2OO aan-
meldi.ngen: 6 novernber à.s. de Fransr..;- àVoni1." t/Ío rarien U, - die, zich opgegeven
heeft aan, niet van te voren ecn fichte maartijd tot u te nemen, daar u anders'niet ten volle zult .kunnen genieten van- aI het hee-r]ijks., d.at u wordt voorge-
schoteld. De muziek is in handen van ons huidorkegt, dus sfeer àar er irièt ont-
brelcen. ,íil-s u nu allenaal .het gezellige gedeelte van.uvr persoonl.Í j khe i al neeneemtis succe. verzekerd. 

Kaka.

HEHËII
fiFfiFIï

Gelultlcig was ik juist op tijd voor een bezoekje aan Ton v.d.Berg uÍt senÍoren 12
Nou, ik lvaE er niet all-ecn3 net hun vijven zaten de bezoekers ronclom de.patiënt
die er kenneli,jk plezier in had en oök hat ï,Ellsgebaar waa.rdeerde. Toen 1ra enige
tijd nog een v,',.jfta1 teangenoten binnenrolde, ben ik naar opgestapt. Ton denkt
nog niet aa.n zelf voetbal-len, mocht uel naar huis, uaar wordt voor een and.er.
akkevietje rveer in het l"rresteintle vervracht. ..

Niet ti jclig vernam ik dat onze oud-p enníngmee st er , lïin va.n Boheemen, die korte-
lings zijn /Jste verjaarcleg vierde, een Baar v,,eken in het ïïest eindc ziekenhriis
moest vertoe\ren, maar rvecr in orde bevonrlen Ís. - :.verder van huis heeft Rudy r iistefeld enige'maa-ncen naar de lakens moeten kijken
in het Ilifv.ersunse ziekenhuis, vraar cle chirurgen hera een nieuwe hcup hebb,en
aangemeten. l',p en Jos Hoppenbrou,,'rer6 vonden dà vogel g".,rtotun: Ruày is thul-s
druh in dc rvecr net J_oop exerc j.t ies .
En'over Piet ilc Jong sr. hoorde ik dat hij in het Rode Kruis ziekenhuis 1ïgtte vrachten tot hij in de l-oop ya-n rleze- w.rck naar huJ.s nag. En dan voortaan wat
minder inslannend rverken ot herhaling te voorkoncn!
voor boven6enoemde en voor l{ank van Rijn in de prevà en voor pa zoet thuÍis
onze beste rïenoen.
Tot dc volgcnde keei !

P.J.
2222i2i272ioïcceccccstcce ..oDttt' . - -,.., öootóqiqqE r,:fsr u Dr,r 1 3?,ii}?????????2??2???2????2?????????2?????2??2??'r?2??????
2 2 ? 2?? ?????2?? 2???? ???i ii2
- Lens 1 zÍjn eerste sclreCen nàar het kampioenschap nu..6czet heeft.
- Er zondag tvree.debutanten bij het eerste neededen. .. :

- Nog niet iedereen van hct kornende kanpioenscahp overtgigcl is.
- Scheidsrechter Ploeg d.e zegerceks nog even opgehoucten hóeft, door 

.eqnaf te heuren

- ] en. ééri tvrec is.
- Koal- nu at opziet tescn rte return.
- A'ppie en Sj"..ak uitstekend der-ruteerden.
- Martin best tevredeJl rvas a . I :'

- Papend:'echt het ecrste slachtcffer worrlt.
- Iedqreen zondag naar Papendrecht gaat.
- 9me }{ico het dc komende zonrlagen we1 drukl<er zcl gaan krijgen.
- Er nog een hoop punten te halen'zJ-jn.
- §u nicmand necr gel-o.cft dat IENS degrad.eert.
- Oh, nee?

PHPH?iiPIIPHPIIPI{
IN DX ZIEI(ENBOEG

PHPHPIIPHPHPI{PÏIPiÍPH
HPHPIiPHPHPIiPHPIIPI{PHI,HPiIPHPI{PHPIïPHPIIPIIPH?HPHP}I!HPÏI

doelpunt

-?-
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- éón cn 6én trvee is.
- de. 2OOe bezoekor van de Franse avond. een verraesing wacht? . _-, ,."
'.r1:"Ïï1" zaterdagavond oppad verzorgt voor het onge.zellige ,eeL ven de..beàoe_

- toch ieclereen vrelkom is zàterdaravcnd?
- er in dc lENSrevue een naan (diórt?) staatz
: LïNs , afgelopen zolclag liet ""r= 6"fijt-ieeft gespeeld?
: X,,d".-l:l .en lorto forhulierbn nrs-steËJs bij rËNS-in kan leveren?

r 1..

l:r 1

01) N,ii,iR PTIFENDRII

Én\ibli

De ouppo:l t ers schate van
cm hat-f,, dïi.é iï 'Éapenctre

;lg*ffi$uÍssf;àflfirfil...
dnt'darl' àïsie.g,.?a$oitdrc,ch

c.ht zlcn vo

,Y,-qI'gÈ;ii;.,,,Jioe öraehenb

ons g;erst c eeriio
etbal
#{!
ëf

.ri.,r
dBi

t. i{et te
lt :tI

,!i i'

/irséÉo
r?àÍ c1e

'- Ie I

vehi fii"{örl
''ijÈ'nËfóri
te.bekoine

.1

t l-
nL

olffstraat en L.,eyvreg.
n ons l<lubg eboÉw.

Moi lrg: d'cbut.qtnn, Sjaak dc Hilster.en Ap .írchterkamp, begon LENS zondag de :lTedetrijd tcgen coa]-- i{oervel het eeréte dà hele vrcdstrijd sterher wa6r ontbraktcch vreer het ge1uk, dat f,Et(s ,"r, du or"r"inning hon heipen. l'rre tretr:en nu gezj-enr1at hct kan en onze vervrachtingcn voor ronà.g,,,,,,,,,,,,,,,,2ijn hoog 6espannen.
!ENs--a Ect twecdc heeft zijn koi:positie behouden door met 1-o te winnen vanllC 2. De wi-jzigin6en i:. h.et efriaf fruttàn [eru]<kig ge+:n narlelige gevol-gen3ehad. -1,.s. zondag speeJ-t het tweecle *."i--,rït, tegln'RKDEó. i.r["rfuo dit e1fta1ult, ncg ongeslagen is, vervrachten vri j niet pr-rders dan twèe punten. .

L'Ery§- I Het dertlc heefi afgelopen zonc,ag maar 6ón dino ver'geten en dat is neerdoelpunien te scoren dan à-e. t;gen;ta;;;r.'-önaants een duidelijr. 
""]iu,:-"'itï"li5r, 

-

zij er niet in rzeslaa'd.thui" à"goui;g"rr 
- 
t ]^',rf i 1r"n... ,,ïe hopen dat het derdecít zonàe'g goed'naakt. in. de vreilrtrij; ;";;n lÍvv, Het lijkt vrel een zrvare opgave

]r:"r :y, 
sta:.t net 11 .punten u:.t Z vrËÀ.irïià", op ce rrveÈde plaars.

LENS 4 Dit efftal heeft zondag l{eer een punt latdà liggen door met .i-1 golijkte spelen tegen Juventao.2. À]s, zoq.ga[ ipo.rt rr"t vierd.e vreer op he' eerste
'reLcr"- 

'':1ri j hopen dat dià hun ao :."spi.àïi"'J,àr g"uu, om er rveer een6 ouderrvets

-LEl'rs 5'LEN9 5 mocst het. opnenen tegen het tweede elfta1 van rVo, iret werd een2-1 nederlaag" De seko hoopt dat rràt vi; tae ,."À.6-""i-t*IËal'il"p."king over_bodi.6 aaakt.
I3ry§- j Na acht weclstrijden is het
lvas Concordia hct slachtoffer. iletIIct enigc vlat lïe ons nog afvrasen,
lianpioon tc wor clen.

zesde. nog steeds on6eslagen. rifgelopen zondagsl-achtoffer van l<onend.e zonclag heet: ADS.is of het zesd.e er in s1aa6t óngesla6en

.iEr'lg-z Foei. stop.4-l vcrroren. stop. kan zo nict rloor8aan. stop- zontlíg beter.ctor" 'bc6;en kopl-opcr ADO stop_ succàs. stop.

T{JEE'E PUNT VOÖR LENS 1

I,.lN§ 3 ilet achtite hceft
zi-jn hunpioenskansen b eho
iar;.,ïock van Ilol_Ia.nd 4.

di puirten rioeten delen net Voorburg 4. ir,lil dit eIftaIuden, dan zal er a.s. zond.a6 moetei worden gerïonnen

r,L--+l§-g i'ieclekoptoper MaÍrsstraat. hceft het negende een 6-1 nederlaag toegebracht.iDe t*'-ini'rig voor cc senioren is op ,"i5au5!ro,a. IIij gcloven dat een bczoekv'ici weer o} zln plaats is). Dan tro, 
"onà*g"op konditie vJord.en gevronnen van vDS 4.

tje

I

; lcan 'dit
en (1ne-r

,t:,i',
tii

9qu
f:,1 Í,ll
dan

i_'\i+.

2e afs
1. n 'OeÍ: rJ-n

r

"iii

n bril in e
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rEl'ls 'Jo Het tiencle ,ug Ïèt a.,q. . zonda8'thuis op.gaan nemén te6en..Dzs J. Het zal1' ,; t:

vrcr niet zo nakl':eIi jir word.en ! rvant DZS staet op Éet ogenblik o=, .o.. ac praats
net 11 punten uit f rvedstrijdenr Het LENS etftal zeLf staat mei B punten uit8 vreclstrijdem op een gedeelàe Je plaats.
LENS 11. LEIIS 11 rlcct a.E. zonda6 ou 1O.OO uur bij Iít'lSH spelen. Daar hr.n .", ,,..., 

' 
,.

ae:f .ep!_1:|f;g 4qetctqg vnn afgelopen zond.ag wecr lroberen- enige p0ntcn t" ,""t".-ren. IIMSH U mct 6'punten uit Z wedstrijden zal rvÉl g"en malrtróIilllc tegenstan_der rvorden, maar aLs 'de inzet 6:'oot 6enoeg is dan kinnen craar eiige punten
vlordeh gepakt.

HHHHHiIH]IITHHHIiHIIHIIIiEHIII]HHHHIIfl HIIHHHIIH
PROGRÀ}ÍI.,IA--OPSTELL]NGEN-UTTSLÀGEN SNNI'.RNN

,.]IIIIHHI{i{I]fi HHHHEHIIHHHHiIEHH]IHH IïII}IHIiIIHMIHHii
PROGRÀMI,íA SUNIOREN

Zondaa 7. november 1976.
'14.30 uur Papendrecht 1 - LENS 1
'1O. JO uur RIiDEO Z - LENS 2

lEN§ 12 Het'tlvaalfde heeft afgeJ.open zondag wed.erom trvee punten ar:n haar totaaL
toegevoegd. Dcze ma-a1 r,ra. 'cle ster Jr het Àlachtoffer, en *re1 net 2-o. .4.s.
zond.ag speelt cleze rrkampioenskandidaat.ir tegen Tedo /, dat tot nu toe 5 puntenuit 7 wedstrÍjden vergaarde.' Eezien de stand rnag dezà vÍedstrijd 6ecn problenen
vormcn zodat vro ggtvgon op trvee punten rekenen.
LEN§ 1, Her dertiencre staat er niet.al- tè roosklc-.rig'voor..i.fgelopen -zondag,wercl met 1-o verroren van Tedo. LENS staat'nu op <le ioorraatqtà .plaats:, mèt
J punten uit 'f wedstrija"i. nÀi.*""àt-"" iiiÀ ààt-àri-"iiïIi]à";"rr", punrengaat naldren. À.s. zondag kan dit goan gebèurco iug", Dís. De vredsirij<r hegint ''
o$ 12.00 uur- ondc.t r.El'ls dan vofgens zeg8en, bèter speelt. Diri à.s. zönaag- '

tuee punten. . ,'" 'i J:-..
LEry§. 14 'Het veertiende he-eft afgel,open zondag..het .trveede punt b inneiigehae.rcr. env,el tegen Lyra. Dit'eritat treefi kIàsse g"noé6, het onibr;ekt hen cctrter aaneen-beetje hulp vàn Vrour,re Fortuna. hls mèn zà'tr:-5tt spetren konen de punten
-vanàeIf lveI. A.s. zond.aE treedt het 14e met een aantar nieuwe rold-starsr ind,egele$elcn e.an tcgen RK§vM dat tot iru 1 punt minder clan LENS berraafde. Het moetmogel-ijh zijn on zonda8 d.e cerste overwinnin6 te behalen. succes.

HHHIITIHHlIl{HHHHHHiÍiIHHHIÍ}l

1 1 .0O uur LEI'IS f
1J.00 uur LENS 4
10.0C uur LENS 5
10.00 uur ADs J
1O . OO uur .IIDO !

Industri elveg , Papendrecht
ulianastr , Noot dorp
b 1/2-4
b 1/1-3
o tl t-)

. ÀlÍ. Hil-ien
GU. V. IJE.Lt
JI"IFL, Elli6eu:
JP. <ie llrui;r
C.Sorst
VFJ. Surie
FP. Hoek

.H.UcJ-eLJnse 
.

JlU.llendriksen 1,
.' ., HJJ. Deusekamp 1

- HVV

'. H.v.
- DHC

- LEI'IS 6
- LEI,TS 7

Hö1]-
5

an

Kon. J
V1 Ge

d2V1 Ge
V2 Ge

12.Q0 uur'LENs 9 - VDS 4'i4.0O uur ÍENS '10' . : DZS 3
10.'oo iiur rrr,{SH A - IDI\S .i 

1
10.45 uur Tedo 7 - IEIíS 12:
12.00 uur DZS / - LEN§ 1,
1 2 . 0O uur I,ENS 14 : - RI(SI/M B

1I.6" zondag is san de"Seko ae.nrvczig:
SAMENKOI.ÍST.. : .l.

'1 1 . JO uur H. van Holl-and {I- - LEN

IENS 4-5-9-10 ën r4
. 15 uur L.,ElÍ

.15 uur LEII

.00 uur LEN

" 
'15 uur L.,EN

Madesteinweg
Zuideroarlc

r.e _res,rprog/. : ,. , . .

Lcnaireveg, H. Í'. Hollanrl
, V2 ceb 2/1-3'.. 

_vz o.b ,:h-i
. .'V.4qderubtlaan, ...,:.;; v.,VreCenburchtie8
' ' OiJcehburgh

vr, Geb Z/z-4

,.c{ z

J. tle Hilster en, J.,v. d.KLei j '.:' .;:

e l-n

en half uur vó6r àanvang ve.n hun rvedstriid.terreÍn ' " LENS B to'.r5 uur lÈltrS terrs2 9sf10
s6 9s? 9

§
ter.rein
t errei-n
terrein

9.15
10.00
, ''..1o

LENS
].,,EI'IS

LEIIS
. r ,i 'i

uur LEIiS terrein
uur LEI,{S, teirei.n.,
uur LEiS teméin i

i
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OPSTELLINGEI{.

LENS ]
ïENs f

gltr, ,
LEI'IS 6

rÈ'scFRïJVI.NGEN.

Vrijdagavonds van 19.JO - ZO.jO uur'bij J.de Hilster tel.
zaterdags bij N.Osse tel. 602090

,NIET-OPI(OMERS 3

men afgelopen zondag wordt R:Heemskeit'2 wetlstri j tten
t voor de 2e maal niet-o nen wordt .P-de Kroon dÍt

a1i:
al-s
al- s

als bekend.
als bekend zonder J.Col_pa en F.Disseldorp

als
als

q1s
aI6
aIs
c.B
G.v

beliend zonder P. dc t,iolf en met R. cle l,íolf .' '.'.'
bekend

bekend zíe 'ook re6,progranna
behend zonder R.Hecnsk_erk net' P.v.Duyn

b ekend.
bekend met J.VerhOef '

behend
erenbak-4. Hoppenbrouvrers-H. Kenper-C.Veldink-L. Voorduin-W.Wi j nhoven
.d.To6t + nog nad.er aan te vrijzrn junioren

LENS 7
mÍs T
rEir-§3',
LENS 10
LENS 11
ïE§s 12-
L.,Et'ts 1

LENS 1

]lïegenÈ niat-opko
oteId. iVegens.Èe
meer opgesteld.

29712t. fn nood.gevallen

nict ópge-
seizoen niet

RES ERVE-PECGRT'IMI'IA

IIfTSLÀGEN.

Bij aflieuring van d.e gehele afdeling vrordi a.s. zondag o", ,riàr,0"
wedstrijcl gespeeld tu6§en Duno en LENS B op het terrein van Duno'(
om 14.OO uur. Tel-efonische iuformsTl;-;I clèze wedstrij d .door:6aat t
1o.bo -1b.lcj uur op LENS t"t: È61jai:. .- --- :

chappeJ.ijke
l,Ígi. No1èpslaan )
Ussell ,.: .

I,E'NS 1 :

LENS 1

LFC 2
IENS 

'IENS 4
LENS i .

Concordia J
St.Voorvraarte J

.- .GDA ,I

- coAt 1

- LENS 2.
- Cc1èrita6 2
- /uventas 2";
-NM2
- LENS. 6

o-o('vr. )
o-o
o-1
1-2
1-1.
1-?
o-1
+-)

Voorburg 4
LEI\TS 9
LEtrs ,to
LENS 11
de. Ster J
Torlo B.

LENS 14

-LENSB . 
2-2

- Maa66traat . 1 1-6
- HMSH 7 2-t+
- vrij
- LENS 1a : O-2
- LENS" 1J . 1'-O
- iyra '/ 2-2

4+4.Ï.TJJJJJ JJJ.]JJ.jJ JJ JJJJJJJJJJJJJJJ
ïïfïf vr\N HEr ruNroREr'rrRolrr $l$*l
ïJïSS,r,r,r,r,r,r,i JJJJJJ JJJJ,T JJ JJ J J JSJS$S

JJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJ

PROGRÀI,IMA JU}IIOTEN.

Zondag / novernber 1976.

10. OO uur LENS , - Dynano' 6l/ I v)
I4aandag 3 novcnber 1926.
1P.0O uur LENS P1 - Quick Steps P1

!s!s:Égc 6 novenber 1J15.
14.00 uur LEl,lS 1 - l,jassenaar .1

'1 2. 15 uur GDS 2 - LENS 2
1l.OO uur DIIL l. - XENS 4
'll.O0 uur LENS 5 - l:tit_helmus 5 (vr)
1!.OO uur LEIIS 6 - Gona 4 

.

15.00 uur Vreclenburch 9 - LENS ?
12.J0 uur LENS B - Dtauw Zwart 1O(v
1J.)O t»r LENS 9 - RI(SVM z
1J . JQ ttttr LEIÍS '1 0 - VCS 1 2
13.30 ttrur Duindorp S.t/.6 - LE-t,tS 11
Zi- e ' re o erveprogramna Scheveningen

v1
Erasmusweg
Draseerekade
vJ
v2
v. Vre denbur chwegr)vt
v2
v1
Mezenplein

-5-



ÀTSCiiRÏJVINGEN.

Schriftelijk voor 1rri .j claaavond
Den Haag.

Telefoni-sch vri jdagaocnd tussen

1B. 70 uur bi j <Ihr.

15. JO en 19.J0 uur

P. v. d.Steen r._ELviraland 15,

voor A en C-klassers, voor
n dringende gevallen):B-iifassers tus6en 1 S.C0 en 1B.JO uur .(uitsluitend i

A-klassers bij dhr. G.Dud-veeteyn tel.
B-klassers bij Chr. Irl.Reuver teL.
C-lilassers bij dhr. R.Bon te1.
In noodgevallen liunnen de junioren nog
uur afhellen bij hdr. P.v.d.Steen tèI.
IiFKEUnII{GEN.

Dc junioren moeten t:ij slechte ,,íc ersomst andighë den 6teeal6
raedplegen. Tel-efonische informaties vrorden hierover niet

6?.
6?.
25,

op
B5

61.8] (IENS
zB.ll (i,rtls
98.?7 (LENS

zaterdagoc
.30.10

1 t/n 3)
4 t/n.7)
B t/n tt)

htend tussen 9.JO en 10.C0

de afkeur ingsLij 6t en
verstrekt. -"

filegens niet opkonen afg;elop en -we ekeind krijgt de volgende speler 2 extra reserve
beurten: R.Leyn
Bij herhalirrg vo16t uitslultin6 van cleelnemj-ng.ean de kompct it i ervedstr ij den. In-dàt gevel Ulijft de verplichtÍng tot betaling van do kontributie tot het eind
van het scizoen (lO juni) gehandhaafd.

NTET-OFIICIVIERS .

,,rIegens herha.ild niet-
opge s t el-d_:, I/l_i Tif lena.
CPSTELLINGEII.

!E]!§-1 il. v.Loon-R. v. d. Laan-J. Alt ena-R. Noordeloos-Th. v. Luxembur g-iï. Frànt z en-
R.lIofman-P. Valhenbur6-O. Iorst-J.leusber6-G. BIik
§anenhomst .1J.00 uur klubgebouvr Leider.dhr. J.jlppexloo
LEN-S 2.A.v.rl,VaIk-E.Kortekaac-'.l.ITeijn-en-n.ac Jong-F. Baunan-A. v. d.l"leulen-H. d.u
Chat inier-H. Erkelens-J. v. Gil-s1H.IIopp enbtouwer -T. v. d. Tol
RES 3 R. Leyn
Samcnl<omst '1 1;JO uur klub6ebourrr Zie ook r es erve -progratrma

!E]!S : F. Vcrbarenclse -l{. v. ZweCen-M. v. na.gsurn-F.lJatrvis-N. Fianken-p. Gordijn-
T.Hoogeveen-lI.li,lubben-R.Zetz-R.v.1Íijngaarden-F.-r.tblas-R.ten.Hocrn-R.Geluk
Lcid.er dhr . F. Fl-umens

I,ENS 4 als bekend-zie vorige week
uie re eerve -progianrna
Samenkomst 14.00 uur LEItrS terrein Leider l{ans Zoun
LENS 2 als behencl-zie vorige week mct J.v.cl.Rijzen
zic r es erve-pro5ramma
Sancnkomst 14.15 uur 'LEI'IS temein LeiCer Joop l.Íeuleman

opkomen word.t de_ vol8ende speler dit seizoen niet meer

LEi\S 6 a1s behend-zie vorige vreel<
zie r es crve -programma
Lei-der Cees v. d.liulst
LEIIS 7 a1s b ehend-zie vorige l-re ek
zlc r cserve-pr ogranna
Sanenlcomst 14.00 uur LEIIS terrein
LDNS B rIs vorigc rveek
Zi- c r es e rve-programma
Leidcr Dhr. P. v. d. §te en

met lï.i(liinnen zonder J.v.cl.Rijz n

.'....,-,
zonder lï. Kliinnen

LeiCer 1li1 v.ni jn

LENS 9 a-1s vorj-6e vrech zonrler R.Korving ( zie LEITIS 1 1 )zie r es crve -programnR
Leider clhr. G. Bloks
LENS 10 a1s vorige vreek zonder M.Koïving (zic LENS 11)
zr-e re s erve -p:'ogranna
Leicter dhr, E.Lnridnan

t:



LE'NS 11 H.Duivesteyn-l,l.v.'lloudt-A.lioks-R.Kresnei-Q.Boret-Il.í.d.Zijden-M.Bo.n-
R.Iluisman-R. nliekendaal--M. Iiorving-R.i(orvin g
Sanekomst '12.]O uur klubgeborvu Leider, dhr. À.v.Ve1zen
zie reserve -pro granría

!ïegens b1eèsurès spel-cn er J elftal-Ien met precieo 1J .nan. Schrijf dus niet
al-teen in uiterste noodzaak' af! ! !
Laat je medespelere niet in de stcek! ! ! !

PRCGR PUPfi,LEN EI{ IIELPEN.

PUP]],LEN.

Ze! gr 
-des -9 -l e:9s! sr - 1 2 Zq.

of

1?..1Q
12.1o
1'1 .00
11.3O
11.00

uu.I
uur
uur
uur
uur

IEI'{S ' 1
LENS 2'
RAS 1

LENS. 4
SVG'IiI 1

-DSoí
: - HI'ISH 1..

-'].ENS ]
- Adelaars 1

- rrEtls )

'i,
1B.Jo uur

v2
v1

( zie ook maandag)

lr.lbardastraàt
v1
Cclrenburgh

'j,]ELPEN.

Zat c,rdag 6 novenber 1!/6.
iïestl-andia 1

LEI:íS 2
I,ENS mini A
LEiIS riini 3

11.30
11.3s
11.30
1o.3o-

uur
uur
uui
uur

- - LENS 1 Spo::tpark Hàge" Boineri; Néà1durijk
- Hoetr van Hói1ànd 1 .v 

1
-.Coievaars Mini V 2

À[SCIÏRÏJVI]§GEI,I.

Schrifteliik voor vri idagavond bi j dhfa P.v.d,Steen, Elviratatd '11, Dch i{aag

Telefonisch vri-jclagavond tussen 13.CO en 18,J0 uuï': (uitsluitend in dringende
vallen) . te7, 29295? bij P.Perreyn
In noodgevallen kuÍincn de pupillen en rvelpcn nqg öp z,at erdago cht end tussen
9.45 e.+ 10,15 u.y.r afbellen. tel. 66f14 klubgehourvl .

Be-

nij slecht.e vle ersomsta:rdighetl en steeds eerst d9. afheur i-ngs1-i j st en ra*dplegen.
Staat daorop biJ' rrpupillen en 'rÍelpenrr vermeld: .GOEDGEKEURD dàn steeds naar
vcftl of punt van samcnkomst l<crnen. II{ DIT GEVÀI I.l^G ER DUS NIEÍ TELEFO]IISCH
1TORDEN GEINFORMEERD Ni.uiR.. EVENTUEIE r';FKEURING. Staat bij de afkeur ingsaclre 6sen
bij i'pupilJ-en en Vtrelpentr vermeld: ZIE. r'if'KEURf NGSLIJET dan moet a1s volgt vrorden

gehanrlcld: Voor c1e thuiswe ds trij den ' moet juniorenl-ijsi worCen geraadpleàgd.
Zijn .Je rvedstrijden van LENS 6 en 10 goedgekeurd, dan gaan ooll tle pupi11èn en
welpen rvedstrijden op ons veld door. UitsluÍtend voor de uitledstrijden nag in
(iat geval telefonisch vrorden geinformeerd- oÍ huri "vÍeclstrÍjden -àoorgaan. en !ïel-
zat erda.go cht erirl. tussen 9.42 g" 10.15 uur tel.. '66.'t1.t4 ,. r.

OPSTELL]}ïGE}I

ÀFKEURING'EII.

ElïlTJans-M. Fortr:ran-E.'flarmenhoven-R.v. d.IIoelc-E. Pcr:reyn-.É,. Kuip", -l..uo à r"i.nrt -
B. lloelhourvcr-E. Roos-B. Elshout
BE§: J. ïasserme.n
Sarnenkomst 12.C0 uur LEI,IS Lci-der Yon rs-Gravcndijk

lqryq Pa M. S ae.rIo.,s -J . v.liest er -R. iioudelin5;E. rimrnerlsan-i,!. v. d. poogaard-1,1 .Lpnt ze -
EllfrEÍuun-E. v. Zi j 1--1,1. Geui"ens -R. Verboom-C . Hoef nagel-M. v. Velzen
Samenkonst 12.00 uur IENS Lcilier i'aà r1e Pagter
LENS Pf I.iiaffa-B..Dricssen-P.v.lrÍaren-J.v.iJasscn-E.Keus-R.Soebarta-J.-i:olf f-
lI. v.Ileouwijl(-M. v. d.1ïàl.1en-J . v. d. Spie6cl-E.I(Ieijn-1i. Franhen-P. Lïind
,ci: eTk:'nst 1O.00 uur LEIIS LeiCer John .l,ltena i

LEI,IS P4 P. Straub-E. v. Sant en-E. ila.zel-e ger-E. v. d.Kaay-E. Corct-E. iissenber6-M. d.e Eaas
R.v.d.Bco6eardt-R.de tseer-T. v. d.iícrve-L.v. S chelt i-nga-R-l,lat t ens-D. Paijc
Sanenkornst 11.OO uur LEi,trS Leider fheo Prins

-7-



Gaàrne ouders met -vervocr! ! !

LENS tJli R.Ilam-J. Riemen-R.Lent z-M. Zaalberg-I,l. Sl-uis-:T. Schilperoott-M.Ilollenan-
/i.T jin .Íts joe-E.v.lle6ter-n. v. tl. Heyden-M.Koe1_emi j-F. Cl-aus i, :

Samenhoinst 1O.JO uur LENS Leider Paul Hop ' i'

LENS ',ï? J.l(uypers-R.Timmers-F.de Bruyn-E. Rad.enaker-R. Verloop-P. Àerts--M. Borst-rï.
Frenken-G.Valhenburg-G. Smulders-I,1. v. Helden-J. v. Batlegooj_en-R. È. d..Kteij-
D 

" 
I.leí j er-J.I(Iip-8. v. Nieulrenhoven-E.Keus

Samcnhonst 1'1 .00 uur LENS Leider 0scar tsorst -...
LEI{S mini À T. Diemel-E. Endlich-P .Iloppenbrouler-M. v. d.. Naarel.-I1. Endlich-P. Bij1§na
ri. v.ltli j ngaard.e -D. Verechelden-F. Laarakker-M. Eirnons -R. SJ.ats -E. Re nàenbrink-
Samankomst 11.OO uur I,ENS Leider I(ees Schenhel_s

I,ENS mini B R. CoIpa-V. Trom;-R. v. Vetzen-I{.Verhaa.r-E. de Zwart -J. Dunant -A. Brinhs'na
P. IÍo ehsraa-1,1. Bosch-E. Bo elhouvrer-J . Timnermans .
Samenlionst 10.00 uur L.,ENS Leider Guus Schneider
RESERVE-PROGFÀMMA SCHEVE}III.IGEN.

Ook a.s.zaterda6hebben rvi j bij algehel-e afkeuring rian het jeu§dprogranma een
reservc-pïograHxa bij Scheveningen voor onze j un iorenelftalten.
iïij- hebben al veeL telefoontjes hierover 6ehad, met de vraag hoe kan dat nou
a1s heb afgckeurd is. Dít zit n.l-. zo: de consuls van de l$VB keuren elke ..

zat-er<ia-6o cht end de velden. Ars nou het rEerend.eel van de velden ajgekeur al! is ,,.vor'dthetRche1epro8ramxna.afgelreur.d.Deve1denvanLEI'ISenSchevàningen
zouden den,'best te bespel-en hunnen zijn. Dan treedt automatiséh dit vo1gg.nde.
reserv c!ïograrqna in vlerking:

LENS P5 1[.V.Veen-h.v-..81d.tterswíjk-fr.Roos-P..lIsemge.est-E.Jager-R.Dekker-L.vr
Lcoui'rcn-E. de Vos-E.l{àf fner-1,1. Durckscn-l4. Timmeruahs -E.'Ce Eruyh

Saroenkomst 1O.OO uur LENS Leider Ion-v.d. Ber6

14. jo
14.3o
14Jo
14.3o
1i.00
1i.aq
13.O9
1i. o0

uur
uur
uur
uur
uur
Iur
uqr
uur

LENS 2
Scheveningen l
LENS 5
Scheveningen I
Scheveningen 6
LEr,rs 9
Schevcn-in6en B
LEI,I-S 1 1

Scheveningen 2
LDNS 4 ,

Scheveningen 4
LENS 7
LENS 8
S che venir-rgen /
LENS 10
Scheyeningen g

Samenkomst lJ. JO uur LEI{S

Samenkomst
Sanenkomst

1J. J0 uur LENS
12. OO uur LENS

Er Jran niet vrorrlen gcf,nforneerd of het cloorgaat, kon dus naar LENS. Gaat ook
hct r esbrvepro grapna niet door dan io er eeir hlaverjaeclrive in het hlubEebouw
ioor a1le junioren. 

.

RESDRVEI'ROGR1I.I,[.{J- PUP]]rLEN EN i:'ELPEN.

I s-Gravenzande §V
QuiclÉ'l
Ri j sn'i jk 1

lrr]. I

LENS 1'
Blauvr Zuait 1

Verburch 1

Dcn lIoorn..1
Duno 1

RVC 1

lÏest !f i j kduin
rirÍassenaar 

1

Sanenkonst 12. OO uur IENS

,oaraiBij al-gehele afheuring is a.s. zaterd.ag het , I:lubgebourv
Julfie zijn vanaf dit tijdstip van harte vrel-kom.

OVERZICHT À-I+.'ISSERS BIJGE;,ÍERIiï TÉ,I 2' CI(TOBER i9?6.
u-13
3-t1
7 -11

Ons 'lste lL-elftaij speeLde tot nu toe uet._ r,vissef eld. ,

Eucces. De start vras veelËejlovend (7.-6). Daarna' '
zakten ze iets terug. if§elopen zaterdag l.rerd onnbdi-1;
net 3-2 van I s-Gravenzand.e SV verloren. Janmer, kop
op. A.s. .zatcrda6 k:oqt iïassenaar op bezoeh. Ileern het
niot te naldrelijlc op. /rls julIie met dezelfcle p5randÍoze
inzet spelen a1s tot nu toe noet eer positie bij .de
kop6roep toch wel nogelÍjh zijn. Laat je al1een niet
geh rnaken'dóoÈ hèt f"enatiehe LENSpubliek. .ír.an echor-'singen hebbón rve im:eers niets. :

11.00 geopend.uur

6 9
B

7
?
6
5

4
o

B
3
o
6

?

-B-
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BEC 1

DSO 2
l,aldrwart ier '2
DSi/P 2
ADO4.

Naaldrvi jk 2
GDS 2
DevJó 2
Die l{aghe 2
LEI{S.2 '

l'l t

Grocp _5 ,

Delfia - :

RKSVM :

vvP i
Rava
Quick St ep6
Loosduihen
Laaldlvartier
Den Hoorn
LE}IS

z-
4-

6-

6-

5-8
5-B
6-6
4-4
5-4
6-4
?- Lt

o-z

9
7
7
6
5
5
,
2
.)

0

Het 2de .,l-elftaL heeft tot nu toe slechts 1x verloren(net 2-1 uit tg6en Naaldwijk). Dit zonder echte
keeper. Het is voor ons een probleem o.tr'eljce week ditelftal koupleet te krijgen door afschrijvingen,
schorsihgen bij ,Ír1 en niet-opkorners. lJij zitten kJapin onze A-klassers. Ioch.doet dit elftal het goed. Af-
gelcpen zatérdag rvèrd. Laeldr.,.?art i er net 10,12 ingepakt.l\.s. zaterdag volgt de zlare uitwedstrijd tegen cDSIïij venvachten toch weL é6n punt. Of vinden julIie
dat tc rucinig? Doo je best.

!EN! /rr, spelend op zondag, heeft he| erg moeilijkin deze afdeling uet veei A2 elftaflen. I11o"r, ,r.,
het hoogstaande VVP tverd net J-1 gevronnen. Verder
zateh er ooË te grote neaerta6eí bij. (afgelopen
zondag 6-O tegen RKi\VV verlorón). .rr.À. zonàag spelen
ze ou 10.00 uur thuís te6en Dynamot6Z,/t. i.;ij-aacfLten
clat et' deze keer ruel vcer eens 6erïonnen kan worden.iïij wcnsen leider E.FIuEans en zijn spelers veel
suhses toe a. s. zondag.

DIIL 2
VVP 2
Bl-auv Zl'rart 2
RI(SVM 2
uf . !,ya_L1en J_l- Vac 2
Velq - 3
soA 1

LDNS

5-10

-Dynarto I
1 1 0

OVERZICIIT PUPI ],LEI,I EN !,IELPEN.

Groeo 1

Rijswijh :

Vredenburch
ItJestlandia
vcs
DS0
ÀDO
L.,xNs

6-'rt
R-.r z

?.14
,-1)
6-B
5-7

6-1
6-

t-

2
'9

6
6
6
5
6

Groep 16

0oievaars-
Elaningo I s
DeIfia
.De},ft
LEIIS
HI,ÍSH

DV.I

Quintus
Tedo
Làaklivuart ier
Gro ep N

Spoorvrijk
. Locsduinen
Gona
Groen Yíit
SVH
Tedo

..HVV
LENS -,

Groep 29

Dynamo'.67
Iredeuburch
Flarningo I s
Àdelaars
1!IK
Crornvliet
vcs
LENS

- 6-tt

4-
7-

t- >

4-6
z-À
6-" 4
5-4
,- )

-B
o

-5
-1

5
6

6
6
4
4

VUC
DHC
!un o
Di.IO

Del ft
HMSH

6-
5-
3-
ti

-7
-b
-6

5-
?-
7-
4-

4

I
2

9
9
o
B

1

16

3

2

o-2

5-
3-
6-
5-

6-t

KMO
La:ikkvrart ier

5-2

Gro 31

Lloievaars
ODB

Quick Steps
Duno
Gona
West Kijhduin
?exas/DHB
IE}IS.
SVG1IJ

loosduinen
Quicl(
GDA

9rsgpA
5-

6-
.7-
6-9

6-'1o
5-10A-o

'68 B- z
4-5

ADO
.Hl_Jsrïl_J]i

Dl{0

'- lilestlandia' VUC
" LEI.{S

7-1,
?-11

6
7

6-
6-
1-
6-r
7-

o
7
6
5

4
3
3

-z
1

2
2
o

Delfia 6-
DSO 5-
I s-GravenzandeJ

-r! aa-LdlvLJk b-

Naal dvrijlc
IIBS ,...,
E. v. HolLand
Die IIa6he

1:2
a-l
7-ó

LENS F4 steLde na een goece conpetitiestart (4-i zege op vuc) teleur, doorverschillende wedstrijden te verliezen. Gelukl<Íg ,,vlst fàn rs_Gravendijh zijn
l:p^il]:i zodanig_op te peppen, dat er nu vreer gàede re.ultaten behaald vrordeí(e-z uit tcgen ir.Do, en ?eges op DIIC en Diïo) zaterdag a.s. rekenen lve r,veer op2 punten, door Duno te.verslaan-
iltl! P?t.o.1.v. liad dc Pagter is.dit ianr en -cen zeer sterke poul-e in6edeeld.LEI{S vrist pa.s eennaal te v,innen (2-o van Delft). zaterdag iropàri we dat cre

}]'j::d".,oy ulrrinning bchaatd zàl_ worclen en vrel tegen hct eieneèns foe.ggepiàotst"
H}4SII. Met CezcLf e inzet als dc l-aatstc welien en iets meer 6e1.uk, moet hetkunneri. om tc winnen

-9-



LEN§ Pl word.t geLeid d.oor de trlincr, van de wo enadaguidda6klub John ,u.tena en
'., §peelt net vriasel-eircl- succes in groe! 16. Er serd twóe naai verloren tOV;, oÀio-' vaars) é6nmaa1 g.eli3tr (Laatkwarfie.) un oron tweenaal (T.edo en O"fri"j. Zàte;;;g
. ,*o:!. aangetr.edón *rorden tegen RÀ,S en vre hopen op een goeB resultaat, vrat be-reikt knn rvorden aet zoveel inzet en enthuósiasne ars afgeropen zaterda5.' r,Frs_pti:s na ee.n. moeilijke start terusg;;i;;;;;-r;;; ;;;i;-;;. lrer rheo prins

a1e leider speelt'het gocde, na"-.r ook.Ài àn to_e ?vrakke-.weastri5 aen. Na de 2-1
overlvinning.op Postalia afgelopen zatàrdag, hopen vre dat <te goàde cn st j-jgenale
lijn erin blijft 'en dat ze nog r'n leuke tija lË6ten en goedc resultaten Àó6enbehafen. A.s. zaterdeg'speelt lElrs tegen hót sterke r<leiaars, desondanks ,.., ,

rekenen we op een paar punten.
. lENs tr is na enhele le idersvrisc el-ingcn nu oncler de hoede van Ton v.d.Berg- ookPl verd teruggeplaatst en rvel naar groep J]. Híerin rverclen r.euke resurtaten

5ehaa1d.' (o.a- 4-1 zege op.Quick), àaar- aigelopen zaterilag r,rercl LENS echter in-
fe,a'akt.'door Gona, f-0. rrongens, zaterdaE Éronèn jurlie jà herstelren d.oorpunten te vdroveren op het toch uel- sterke SVG!ï. 

!tEl{!:i,11 decd'het tot afgelopen zaterdag niet nest in.groep A. Er werd .é6n' Èeergel-ijkBespeekl (Naelc.Hijl<) cn 66à kee.r gevuonnen (r-o íeg"" oso) en een paar'keier onno'1íg verloren. Af6elopen zateiuàg "kvram de omrrekàer speelde LE"r\s .met
1-1 -geLijk tegen ko$loper Ri jsl,Iijlc,. necle clankzij de tecirniscËe tips vqn trainerleidcr Paul IIop. Paul en jongens vaà welpen r, ga zo door ein probèer zaterdaG tweepunten te veroveren in Naaldwijk tegen !ïcstlandia.
LENS,tJY2 is ingedeeltl in een sterire pouJ.e net vccl eerste el-ftallen-. Osca4 Borsten zijn jongens behaalden pa§ 1 overwinning ( 2-ï " zege - op .Die I{ag}ie) 'de rést werdver]-oren. {.n dit e1ftal zitten vee-r-,nieuwe rpe3.era. -Langzanerhaid 

komen zij er
].:h lul"f in: h:tg_g"-l rvij hopen zaterdag een overwinning zal opl-everen Legen
.het-niet te sterhe Hoek van Hollahd.,Jongens zet herrr op! __ :Dit 5aar .heef t.rLEIrls d_e r,reerde orn met'tweà nini-vrerpen ieams ,àn 

""r, nieuwe kon--!,atitie 
mee te mo6en àoen. LENs i"tINI A ( Leider Keci schent<eru; i. 

-i"f"À""ia--i"
j:oure À en speelt zaterdag th-ETË§fr de ooievaar'À. oÀt i,Èr.rÀ 

- 
r,riur r-( r.ia",: Guus schneider)'speelt thuis. rn poute n ireden zij àan tËgenfa.ï-.1àn6ens doeje best! ïVe hopen dat'a1 ju1Lie ouàers jullie komei ;;;r.;;i;";-en ku,ncn

puweko; .l
P.s'._9". zatcrcl.ag tot gbede resurtaten te homen eïï om toörtsàn altijd zulke.'resul-tatèn te kunnen bchalen, hopen we weI dat ju]-lÍe'aI]euaar op àe vroensda8-
uiddaglcl-ub verschijnen. Déze klub be6i.nt on klart ovcr-ffil-
UIfSÍ,AGNI{.
rE-Gravenzande 

d
LENS 2
RIfulVV ,
LENS 4
LENS 5
Celeritas 4
tmrs 7
iTestl-andia'iO
LENS 9
FlamÍngors 4
LEI{S 1 1

-LENS1', 3-2
- Laakkvrarti er 2 1O-z
- LENS :' 6-0
- ó,Do 6 3_5'- Celerj-tas J ' O-4
- LEN§ 6 O-4
- ' s./Gravenzanrl.c 1-5

.--LENS B _ _Q'-l
- Gr.ltJil]éu fI Vac 1-6

'--I,ENS 10 2-5'- Quick Steps .8 . o-10

- LENS P1 O-1
- LENS P2 1-O
- Del-fia 3 2-1
- LENS P4 (vr) j-z
- f,ENS P5 ?-O
- LEI{S !ïI 1-1__ croen ,,itfi.tïg/j O_4
-..J,Er,rs, MrNr B 5-o

DWO 1

RKSVM 1 I

LENS P' J

Postalia ].
Gona )
Ri j srvi jk. 1

LENS 'iJ2

LENS }ITNI À

LENS 'í1'2 - GROEN i.lIT r 58 'Jï1 O-4
ÀnCers dan dc uitèIag
§espeeld. IÍet eiftat d

. aardigë aanval.len op,
hclft krec69 LBNS t,rde'
lichaamskracht van eni
'bé1-an6ri jk aarideel in
helft vielen. Dit is c
Zíj zi-t naEel-i jti inged
wat oudere dn st evi6er
verl-orcn gaan. ïïanneer

doe.t vernoeden heeft LEI.IS eén redelijk goede rvedstrijd
eecl niet oncter voor Groen iïit en bouride-ae1fs een a:ntal
die helaas geen succes opleverden. Halvervrege de._eerste
doeJ-punten te verlverken, clie voorà1 'te dantrón yJaxen ean de
ge Groen lrJib-spelero. D.eze forsere fi6uren hadden ook eeu
de twcc elkaar Ànel . opvàlgende doelpunten die in" Ce tlveedecn euvel vre.ar LENS iedere wedstrijd nee te mahen tcrÍjgt.
eeld bij een aantal vrelpen 1-el-Ítallen waarin meestai-de
jongens zitten . Het gevolgs is dan ook dat deze wedstrijGen
cleze grotore jongens ín het elfta1 van de tcgenstand.ers
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ontbreken, krijgt dit werpen 2 neer kane, wat cuÍdeLijk bleek in r1e eni6e
gewonnen vuedstrijd tegen Die Haghe. Het verzoek tot overpl_a,.tsing in een lager:
pouJ-e is door'de I(NVB afgervezen, wa3.rdoor dit probleemrniet opgeiost zal- r:ror'-
den. Desal-niettemin hoeven vre nog niet te wanhopen, omdat er èèn duidelijke
opvraartse lijn in het spe] merkl.raar is. llet zou 'fleL reuk zijit, l.ranneer de
ouders hun kinderen zo veel nogelijk zciuílen konen a.r.nnoedi6en oÉdat dit eenduidelijke stimulans zou z,ijn. ..

P. S. voor c1e-ouder6. í
Tijdens de vredstrijd H.V.
dit elftal geuraaht, die U
Uw zoq4. NaLrestelling.à F

V. -LENS op 2J olctober j.1. is er er:n l-euhe foto vin
ars. zaterdag kan bewonderen evenals het slel- van .

.5,= is .mogelijk. Verdere bijzonrJerheden bij de l-eider.
Oscar BoÍot.
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NE I'RANSE AVOI.TD EEN GEIIiELDIG SUCCESI !!

FRANSE AVOND.

VJIJ I,AZEI.I VOCR U IN VOETBAL-IïEST 3
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De Barkornmissie.

Een De elnener.

'i296 tl. Brontrh oi^si- 22'-4-65 p LaakJraàc 251, Den H.aag teI. 99:5ZZz
irií j ziginger :

6,53 Íl,c.d\L Chat j-nier vrordt T,i j rt er.besst raat 49, Den Haag254 À.C.Janssen rvordt. gpóIend Iid

Zat erdagrnorgen : An Bergcnher.rcgouwcn - Wim l,lichels
Zat erda€iÉiddag: Si-rlon Sandifoit - Anneke _ fr.ri" -Oi""e1dorp

Zonda6mor.6cn .: finus Zilfhout - Ilcll_ie v.d. Hoek - nicfrara v.d.Hoek
.Zondagmírldag : Ànnie 'r.d. Steenr. A_n van Santen - Cees v.ri.Hufst ]'ïe1rr.nnd1ich,. Cor lioppenbrourïer - Lirida Jans _ p"i"i-""i"Rï;;-.-
Snocphoclc : Ronald-àe Hàas - tïim Klunenl
?::ki_, om.dc barbespleking or vrijdag a.s. aa.nvang 21.00 uur. :ÀfbsJ-Ien. bij Simon Sanrtifort iel-, à25ég5, l_iever niet. i-

Ili'er-behoeft eigenlijk niets rne er aan toegevoegd.te worden, maar dit zou nieteerLijJr zijn tegenover fl.e nensen. die deze avond organiseerà.o en ,""r.igal". 
-

A11oón a1 bij het binnenkonen kr,ram nen in rle -juistË-"t"rri"À'ui5 ilt "i", .rrnde feesteli;k en net smaak 6edekte tafels. Hei hoeft g""r, bËtooi Jat afres vanprima' k'.valiteit rvas, r,rat bi-àek uit de totaar lege tafË1e na afloof . nrtès
:,llil:l.ï": ruziek van. Zarat.u6tra. .Namen ,rourn' vre ni_et, naar at t-e nedewerkersrlarrerr-J* dp'n,. voor ju11ie lnspannÍn8 0p dezc zo fijne avond, die tot in de kleinc uu::tjcs,door6ir,6. " - ------r i-"

Dat de Ka-l(u dÍt jaar bijzonder Eoed draait, is af.eropön zaterda.avond. weer een6overduideu.jk gebleken. De georgani.seerde Éranse Àvonà vier_ bij ïe1en zeer,goèd r-n iio sraah" ove:' 
-goede snàak gesproken trourvene , o.r. r,.ufu'Àtraathof'';crdient vrat dit betreft een- cor,rpii,ieni, ,ronrr"g" ,ij"-a"rr"t"iï*al. ,er_" soortenr'anse rzijnen, rrazen en ;:atórs. i,raast aàze tree"rijtËea"o t"a-à" KrK;rË;r;;;à""'lvoor een sfeervotrle entourage" Da.i d.e muzielt niet altijd even ,Fraas,, 

. genoeud.kon vrorden, rvas voor de meeiten.dan ook geen protle"m. I(al(a_Iederr. ait 
"oo"tl'cstiviteiten zijn zeel zeker.voor frerhaïing vatbaal.

Eón van de, twce voetbalrerenigingen die Monster rijk is, is het u a11en we,l-bckende RKSVI4. 'uitcraa:'d 
denkr u alfenaal aat u *eèt *oi ntrsvu betekent, n.1.Iloom€ l(atho:l.ieke Sport Verenigin* ],lonster. Nu, rvi j alachten dit ook, Eaar watbrijkt: !e ecrste vier lc.tterÀ zi5n 5rist 'rvertaald.rr. ,De M echter Ët""t-"i"ivoor i{onster ' uce-r vooi'. Machutus. I"Íaèhutus rvas .Ëén o.rn a" ,urt ui"""i-"àr"Ë."ur.De paz'ochiehcrk vc.n lloncter is .n:..i a"ru ,,,ri"r=à. e"i"Ëralï."ïïi"a deze rrerk'heef't 

- 
e err- 

-bc 
rangrijkc. ro1 gespeeld in de opriirchting van nxów, i"ràà";"M;.il;;.1'oor dic I'1"

? t ïs naa:.. d.at u het veet "
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-dIiemaa1dIienege1.}s..,..l,:'.,,..,'.''
*--osk dë-tëdaktiË ;;er tevreden is over de Franse avond..
- het $e afgelope4- zate.xigg-_:en stuk rustiger was bij À1 ; Vandaar deze nederlaag?.. de kíhpJ-oenskansen va" f,mS 1 nri vrel erg hlein worrlen.
- wij toch vcrtrorivren in ze blijven houdei.
- l',ii _v9-1_ 

verwacht ingen uiflrijke* naar de volgende aktiviteit van de Kara.- het LEN5-krantje deze lïeek weer op tijd in urv bus lag.- _er--geruchten gaflnr dat het bestuur sinterklaas wi1 viagen, om vocrzitter van
LENS tc rvorden. Zitten wij voor de eerstc hond.erd jaar-goótl

- het nu echt te laat is ora je vcor de Franse avond óp te geven.- oh, nee?

LENS 1

onze hoge verrvachtingen voor dc wedstrijd tegen .papendrecht heeft ons eerstehelaas niet vraar kunnen maken. I'ret ".n à-o':nàc"r1aàg zijn ze naar de Hengelolaa.nteruggekccrd.. Zondag tegen coud.a za1 het herstel toch definitief ingezet moetenyglqgr a1s de opgelopen achterstand nog achterhaald vril rvorden...
LENS2
ïlederom een zege voor LENS 2, de leider in d.e reserve derde k1a66e'A. zondag is,dit cl-ftaI rveer thuis te zien te5en Rood.enbur6 J.],ENS 

'fl1!, 1"r0." h"u.ft- l:,t pp de trveecte plaats 6eklasseerd.e' HVV , ccn punt afgesnoepi.Na een aanvankelijke ach,terstand. rvist LENS , in de tvr'eede hel-ftl nog langszijte korqeri.' ondanks een licht veldover,vi- cht ki,lam'ons d.erd.e nièt neer tot dewinnende tre f f er.'
tEl'ts 4 ,

líet vierda speeJ-dc vreer.gelijk. Na een 1-2 achterstand kvram LENS in de Laatste.econde van de wedstrijd-toch nog naast Hoek van Hor.land 2. zortdag moet het..vierde naa.r hct onderaan staancle GDA z. Dit moct cr.us rru", à"rrÀ eei ovorruinningoplevercn.
LENS5' .
otlt iu9§i DII0 5 heeft LENS 5 het niet kunnen rerr.den. Met 2-4 rvcrd d.eze thuÍs-,edstrijd verl-oren. Zondag wacht het vijfde eon rastige uitwedstrijd teg;nRI{SVI4 2. .. l

lËrf,Ësae elftal bIi'j ft h;t zeer goed doen. Àfgelopen zond.ag wer.1 de Be overrvin-ning 6eboekt. Ditnaal,was ADS I dà ongelul<trige.
LENS 7
Tegen koplopcr ADb 5 heeft het zeuende het uitstekenrl gedaanlj Met 2-o rverd _,. ..ADo-in,het Zuiderpark afgestraft. IIet vcrlies van verred.en vreek is op deze wijzevolledig goodgeuaakt.
I,ENS B
ffio van llolland. heeft het uirri.t" n*, na", kunnen klaren. Tegen het .vierdeerltl+ van de^ verenÍging -va.n deze narm uró"à net 1-o v'erloi"i. z"ià.c tegen RKAVV?zal dit verlies noeten rvoid,Ln 5oeilgemaakt.LElrs g
Na het verlies rÍari vorige wees teg_en l\Íaasst , aat 3 heeft het negende ,ondrg op-,'nieu' e'en punt r-aten lilgen t'e.gén'vDs. 4 kwam het niet verd.er dàn 1-1 . Zondagwacht weer een hoog gekl::.sseerde tegenstander. Het zal nodig zijn te6en QuickSteps I te rvinnen, heren.
LENS 10
IIet tiencle hbeft
tegen G§C !:zit
LENS 11
Het elfde .stalt'
kunnen'iiorden na
LENS 12,,.
Tegen Te
boot in.

hèt tegen.het boo6g.àplaatste DZS J niet kunnen redden. Zondager ongetrvijfeld neer in. ,

rieU J punten'crg J.a*g gcktasseerd. .Zonda6 moeten dit J puntende wedstrijd tegen,Vë1o dat nu op àog siechts 2 puntén staat.
clo heeft het trvaalfde het leIijk laten liggen. líct. J_Z gingen ze de0f het hicraan onderschatting r-a6 rreten ió niet, maor z""EàË rr."it rr"t
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tvraalfde tcgen ïiestlandia wel wat goed te meken.
LBNS 1]
lÏËf-Etienae seeft zondag een bera4gri jk punt in de wacht gcisreept. Lut"r,t'*u
hopen dat er zondag tegen Texas.DIIB z. wederom een of tvree vrinstpunten inzÍÍten.LENS14 " ,.
Ët aË vorige vreek vretlcrom een punt voor LEITS 14. De vorige rxeek voorspeld.e
overlvinirinr" moet a.s. zondag tegen Triomph B dan aaar'wordàn behaard.

TÍHIIHHHHI{EHHHHHHHHHHIIIIÏIHIIIÍIIIII{HHI{HHI{HHIiiTHHHHiiHH
PROGRÀ]OG;OPSTELT,INGE]\I-UITSÏ,AGEN-STíNDEN sDNIoREN

IIIÏHH}IHHIiHI]H]íIIiIHHIIÍiHiTiI}IH]lHHIÍHHI]HHIIHHHIIHI{II

ramma Senioren..
Zondac 14 nà.u et;i':er 1)J6

1,ro

HHHTIHHHHHHHHI{II

scheidsrechter
J . l'Í. v. Tour
K.de i,e euw

.J:G.A.Verweij

.de Neuve

14. O0 uur LSNS 1

11 .00 uur LEi{S 2
12. OO uur TOGB 2

'1 1 .00 uur GDÀ 2
12.C0 uur 'RKSVM 2

- Gouda 1

- Roodenburg J
- LENS f

- LENS 4

= LEI,{S 5

Ï,ENS 6
rENS 7
I.ENS B

Quichl St eps
GSC 5-
LENS 11
LENS 12
LElrs 1f
Trionph B

Lyra 2
HBS6 .
Riuw 7
LENS:9
LENS 10
Velo 1'1
I{est1andia1,
Texas DIIB f
LENS 14

v1 Geb 1/1-3
V1 Geb 1/2-4
Gem.Sportparkr Berkel
en Roodenrij s
Maclest einweg
SportparktrPoJ.anenr',
Monst er
v2 Geb 2/1-3
v2 Geb 2/1-j '".. .

vZ Geb 2/i-3
Nijkerklaan
ErasmusUcg
v3 Geb 2/2-y
v3 ceb 2/-2-4
v3 Geb Z/z-4
Zuiderpark 2e gode e1t e

, M, Moen
tterspcor'
. F. Bakvis
. J.L. Hazebroek
. Sloos

Í

L
F

12.00
14. oo
10. 00
12.O0
10. o0
14. oo
10.00
12.O0
10.00

uur
uur
uur
uutr
ltur
uur
uur
uur
uur

c.F
r.0
E.liJ
J. t1

D.J

À.s. zondag is van de Seko aanwezi6:

§èr'rENKor,l§I.

N.Osse en A.v. d.Meijden

LENS 6-2-8-11-tZ eí
LENS -l 1O.JO uur LEN
LENS 4 1O.0C uur- LEN
LEM 5 1O.45 uur.. LXN

O?STELLÏNGEN.

1J een half
S t errein
S t err:eiF
§ terrein

uur v6ór aanvang va
LENS g 11.
LEIIS 10 'g.
LENS 14 g.

hun vedstrijd ,
uur LENS t errein
uui LENS t errein
uur tEl{S t errein

15
15

als bekend

als bekend zonder P.de iiolf , R.de Wolf en A.Hoek "
als behend
a1s bekend zonder M.Craeninehr en Vl.Englebert
ar,s bekcnd.

"ís t"tànJ z,onóer R.He'enstrerk met p.*.Duijn
aLs bckend
al-s behend. zonder,.r.Verhoef
als bekend zonder A. v. cl. Berg
arlo bekcntl
C .;B.er c4balr-ll. Doul-À.Iioppenbrouwers -F. Jonker- H.Kemper-G. v. cl. Togt-C.
Veldinlc-A. !'li j nhoven-4. Banning

ÀFSCIIRIJVI}IGEN.

LENS ]'
LËMilÏ
;ËiF--
ï,Ems U

IENS IJ

rEF3
LENS 10
LE}IS ,I 

1

LENS 12

LEr'rs' 14

Vrijdagavond narL 19.3O-2O.3
noodgevallen zat er dags. bij
NIET-CPI(OI,IERíJ .

ur bij J.rle llilstcr te1.
srse t eI. 602090

297121. Uitsluitend in

2e nagl niet opkomen wordt R.de iï

0u
N.0

iileBens het voor cle
opgest e1d ,

olf dit seizoen niet neer



UITSL'riGEN november 19 761

Papendrc cht
RKDEO 2
LENS f ,

LENS 4
IENS 5.
JjDN )
ADO 5

Zrtr.LVOETBirL.

l-u
. 1-2. 1-1

Holland 2 2-2
. 2-4

4-)
. o_2

H.van HoLtand 4
LENS 9
LENS 10 .

. HMSI] B

Tedo 7
DZ.S 7
LENS 14

tz
13

B

7-.'13
B-12
0-tt
8-11,

26-9
21-14
22-9

1-
a.-

ljl]l\b I

LENS 2
HVV l
1{ . van
DHC 5
LENS 5
LXNS 7

- l,EI'lS

-VDS4
-DZS3
- LB{S
- LENS
. LENS

- RIISVM

o

1-1
1-Z
1-O
z-)
2-2
2-2

't1

Sanenkomst. 19.15 uur sporthal Overbosch. Daarna gaan"we l-elCter zweunen in
Overbosch tol 22.30 uur. Dus zwenbroeh neenemen. Dhr; Flunans gecft Cemonstra-ties va.n de hoge pfankr

, gTANDEN ban.IENS 3-9-fO-ft bijgerverkt t/m J1 okt obc.r 1976.

De spel
II. Vsr5a

Postalia 4
LENS .B r" ; : -'

Hoek vÍr.n iio1.1ànd
'. .1/oorburg 4 ".

Tamuvoha ] :.

Spoorwijk J
Taurus 2
Laaldrwartier B
RKNEO 7

RKIVV 7
BEC 6

HMSH 7-
DZ,S 1
sor, 5
Toofan lt
Brc 4
LENS 10
Gona
ÀdeJ-aars J

Celeritas 3
RVC 10
vfos ö

SI NTERIGÀILSFEEST ! !

8-r4 15-1o
24-B

Maasstraat J
Quick Steps J
vDs 4

HaJ slD-Jl( ó
Ooievaaro' 4
Delfia 9
Flarningo I s )
osc 6
Rava . ,lO
HMSH B
GDS 6

IENS 11

Donderdag 18 november 1 976 speclt ons zaal-vo etbalt ean ztn vo
in dc Sportha.l- Overbosch te en Groen ïr'it '58 on 19. 40 uur j

lgende wedstrij d

ers Cie voor deze avond. worden opgestcld zijn: M. Reuver-B. Osse -G. Duivest eJm
rend.se-'.{. v. d. Linde-tr'. v. d. BerB-P. v. d. Stecn.

e lclasoe A Je klasse B

-11
-11

7-1o
B-g
5-6
c-A ,'

?-6
B-5 '

3-4

19-13
24-13
19-11 . .

12-B
16-10
6-x1
17-22
12-25
1?-32
9-2o

hö
-2.

B-o
B-?
7-5
o-,
ö-)

B-z

LENS
Vel-o
Blaurv Zlrart / "
Cronvliet / _
Gr . tJiJ.).emII Vac /
oDB 5
Hr- J sv,E- Jt( b
l'Íest 'Kijkduin !
RrisvM 4

+e kl.asse I

1

-9 17-1
-16

1?_1?
22-21
16-1()

.' 11_16
14-18
9-18

10+4

tB-?'
26-14
22-20
28-16
20-?2
11-ZO

11-18
12-20
14-25

*2 puntcn in nindering vuegens.níet opkornen

4e klasse B

8-r4
B-11
7-12
8-ro
B-B
B-B

31-7
2C 44

27 -6
20-23
17-16

.24-22 .

15-1?
ío-16
16-21
o-)i
t-)ó

?-14
l- I t

8-r r
o-y
?-i
B-6

7-3

1B-1|

B-6
?-5
()-+

7-1
Vel.o 11 ?-2 .9-19

volgens d.e la..tste geruchten uit spanje zal ool.c dit jaar sínterklaas oveer'een
bezogir blgnsc+ aan onze voetbaLvereniginB. l,Yii verwachten de go cd.he il- j-gmatr opvrijdag J decenber o,r + ? uur 's avonds.
Laat ieclere welp cn mifiiwerp er tc6en rlie tijrl rrcr zorgen [oéa zijn,.test te
hebben gedaan. Ooh de ouders zijn uileraaral op deze.avond van Ëarte rvelhon.

. I(aKa .

rÏII"Í VOOR MINTVIEIPEN , ïiELPEN EI{ PUPILLEN.

rl.s. zaterdagavond kunnen de jongste lerler-r 1oo -minuten llezier beleven aan eengroot aantar telienf ilns, zoaLs \:;)ody Í'rroodpecker en popey the sailornari. lïe'
beginnen om half zeven voor de ouders del_en rve merle dat u om + half negen
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à kvrart
6ratis.

?g!s:9rc 1J novqmber

- Quick Step6 P1

19?6.

voor Eegen.utv kroost rsreer op kunt konen halen. De toegang is geheel

Kalia.
JJJJJ
**i**
$JJ*J

JJJJJJJJJJ
$$$$Í,r.r,i.r.r
ddiIdJ
J .,J iJ .,J J

JJJJJJJJJJJJJJ JJJJJ JJJJJJ
VriN HnT JUNIORENFRONT

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Pronramma Junioren
Zondag'14 november 19?6

Mainrtag

LENS I - vrij
15 riovember 1976.

19. CO uur LENS p1

JJ JJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.TJ.T

v2

Mansvel.Èkade r'!ïas6enaarv1
tt I(Iei-ne Loo
v2
A].bardastraat

uyllsportpark
:

ardaotraat

14.00
15.00
11.70
13.10
12.15
15. OO

12.15
12.15
11.OO
11.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Blauiv'Zrvdrt
IENS 2
VUC 5
LENS 5
R^S f
LEr'rs 7
DSO 11
LENS 9
RAS 4
LENS 11

TENS 1

die lïaghe 2
LENS 4
liDS 2
LETIS 6.
ODB ]'
LEI.IS B
VCS 11
LENS 10
Scheveningen !

1

v1
v.I
v2
À1b
v1

Zi- e reserveprogramma Scheïeningen bij ' algehele afkeurin
/$'SCHRIJVINGEN.

Schr:iftelijlr voor. vri.j dagavond 18. l0 uur bij dhr. P.v.d.Steen, Elviraland i5,
'Den l{aag.
Telefonisch vrÍ jdagavond voof À en C-klassers tussen 18.JO en 19,3O utsr, voor
B-klassers tussen 18.íiO en 1B.JC uur (uitsluitend in d.ringend.e 6evalle-n)L-klasoers bij dhr. G.Duivesteyn tcI.
B-klassers bij dhr. M.Reuver tel.
C-klassers bij dhr. R.Bon teI.
ïn nooclgevallen kunnen d.e junioren nog
uur afbell-en bÍ$ dhr. F.v.À.Steen tel-.
ff'KEURINGEN.

61.8,.(LET,rs 1 t/n 3)
28.11 (LEI{S 4t/n ?)
98.77 (rENs B t/n tt)
zaterdagochtend tussen

.30.Jo

6?.
6?.
)c,

op
&5

9.10 en 1C. OC,

Dc jÈnioren moeten bij slechte wecrsomstandigheden stecds de afireui ingsl-i j s t en
rasdple6en. Iel-efonische infornaties worden hierover niet verstrelct.
NTET-OFKOMERS. :

lVegens niet opkomen
beurten: R.Zetz.
Bij herhal-Íng volgt
dat geval blijft de
van het seizcen (JO

CPSTEIL]NGEN:

IENS 1_ afs bekend met O.Huis. VIij wijzen jullie er nogmaafs op dat beide
trainingen verplicht zijn. Ben je vefhinderd bel tlan af bij,dhr. Vianen.iWeg-
blijÍen op de traini-ng. betehent niet neespel_en.
RES: R. Leijn
Samenkonst 12.JO Uur klubgebouw Leider dhr. J.Apperloo
LENS 2 /i.v.cl.Va1l<-Ir..Bauman-R.v.d..Boogaarrl-H.rlu Chat inier-H. Erkelens-R. Geluk-
J. v. Gils-trï. Hei jnèn-H. lloppenbrourver-A. de Jong-T. v. 11. Tol-H. tlubbcn
Zie ook r c s e rveprogranma
Leider dhr. ir.El-ok

e.fgelcpcn lveekeinè lrri jgt de volgende speler 2 extra reserve

uitsluiting van d.eel-neming aan aé'kàmfetitiérvóOètri5den. In
verplichtin6 tot betaling van de kontributie tót het eind
juni) gehandhaafrl.
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LENS , vrij. !.Geluli..zie LEIYS, 2 -..R.Leijn zie LElt§. 1 _ II.:.iUbben. zie LEI,IS,2
L,Erys'!-P.scholtes-R.l'Íichels-R.r,cveriks-,i,..over6aauw-R.vcrsteeg-R.Groen-L.J3nr7.:r
Iil. t er Laare-J. v.l, d. Nieulenhuisen-p. LelieveLd_J. prins_J. GelukZic r e s er v ep ro gramma
Saqenkchst..l ?. ig tlrl .lEl{Ster.rein. Leider Hans Zoun , " -..

:

4§ i P.Iloutnan-R.Broks-c, v. Beek-R.lïesse1€-lï. varentin-R. Duynrlam-R; v. vierscn-
D.Pronk-R. Bon-J. v. d.Iti j zen-F. Verbarenclse-R. Railemal<er
Zie r es erv eprogranna
Lcider Jocp Meulenan .

L,nNq-q o.I(öneman-M.v.zvro1-B.Henkès-s.Kramer-M.Leijn:H.planken:-A.Rovers-!vr1rucas:c
C . v. Rijk-T.l(in6-J. Schippercn-J. v.KLeef=8. Boogaard
Sanenkomst , 11 . 15 uur L,EI,IS teirein Leider Cees v.d.Hu16t .

!S-Z B.,foree-R.Drj-essori-n.Oo Ilaas-p. Krol--t{.tust enhourver-R.Mahieu-R. v. Ruyven-
E. §anCÍ fort-J . Eranken-R. Go e <lhuys _E. v. d. T,inCe-J. L,ins sàn_lïrKti!;;J; -Ziq reserveprogrartra .. :

Leider lI. N.

LENS B als vori_ge vueek
Samcnkonst 11.1) uur klubgeboulv Leid.er
Zie reserveprogramrie.

liNs_l a1-s.vorige week nét R.Korving
Lciddr dhr. G. Riot;s
Zie r es erveprograntra ch filnavonrL.

Progranrna Pupillen en I,re1pen.

PUPILLEN.

!*!srges '1J november 1

dhr . P. v. il. Steen

:.1

IENS JO aIs vorige ueeh met i,Í. Korving-Ch.nerg#Xns-n. èimberg 2x
Samenkomst 1O.CO uun klubgebourv. Leidàr d.hr. E..Landman ,Zie res erv eprogramna

+rylJf aIs vorige sueck zoncler I,r.Iíorving-R.Korving met ch.Berguàns 2x -R.GÍmï:cr;;
Zie :res-erveprogramtra scheveningen en filmavond.

229.
'1 '1 . 15 uur LENS 1'

12. JO uur Laakkrvartier
- !ïestlandia 1

1 - L,Et{s '2
- tlMSH 2
- vrij
- Di:nó 4 "

-ha1f zeven filà voor al1e C-lcI

V 1 ('àie ook maanclag)
Jansoíiusstraat
v11 2. JO uur LEI,iÍS ,

LElis 4
.11 . JO :uu1 Ï,ENS 5
Zat erdaBavond r oriL

iÀ/ELPEN.

Y1
assers, pupillen en (nini) rvelpen.

Zr!Ë:Èes "1J iötre:nljér'1926.
10. JO uur IEI'IS 1

12.J0 uur €$oorvri jk 1
11. 15 uur. ,Rava. mini
9. J0 uur Tonègido nini
Zaterda6avond om hal-f

v. 1
Es camp
Zuiclerpark-Rode1-aany'Voorburg

-vuc1
- LENS 2
- LEI'IS min
- LENS min

zeven fil-m.

iA
i-B

A[SCIIRIJVINGEN

Schrifteli h voor vri da avond
Den Í{aag
TeLefonisch vri j daga.vond tus

r3.JG uur bij dhr. iP.v.cl.Steen, Dlviraland 15,

!-"" 19:90 en t3.70 uur.(uitsluiterC in drin65enciedhr. P; Perreijn
pilLen en rrqlpe4 nog op 4aterdagochtend tussen
L.. 6b.12.14 klubgebouw. _

gevallen) tel, 29.zc).5V bj-i
In.ngod6evalJ-en liunnen de pu
3. i5' en 9.fO Liur afbetl-en .le
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ÀTI(EUXI}IGEN,

Bij slechte rve ersomst andigheden steeds eerst cle a flieuringslij st en raadple§en.
Staot daarop bij rrPqpÍIlen en lïe1-pentr vermeld: GOEDGEKEURD dan steerls naa.r ve1r1
of punt van samenhomot komen. IIL DLT GEVAL I,f.G ER DUS NIET TILEFONISCH '.rloitDE}:
GEïNFbRI',IEEPD N"',;iR ÉVENTUELE AFI(EURïNG. Stac.t bi j de afkcurin5saCre ss en bi j .

rrPupillen en lïelpenrr vermeldl ZIE rIFI(EURII(GSLT JST d.an noet a1s vo16t lïorden
geraadpleeGd.. Zijn de 'íëiistri jCem van LENS 2, 5 en 7 goedgekeurd, dan gaan oo';
de pupillen en rueJ-pen Yredstrijien op ons vel-cl door; Uitsluitend voor: de uit-
vlcdctrijdcn mag in da§ geval ieteifoniscir tïoidcn geinform"ura of hun wedstrijde::
doorgaan cn wel zaterdagochtend tussen Br15 en 9.rO uur tel-. 66.11.14'
DENK ÀAN DE FIII.I.VOND

OPSTNI,LINGEN i
LENS P1 M. v. d. Lans.M.Eortman-E.'l:Jarmenhoven-R. di d.Eoek-E.Perreij n-?. Pronk-
A.I(uiper-8. Hecmskerk-B. Boelhouler-E.Roos-B.EIshout-M. v. d. Bo ogaer I
Sarnenkonst 10.4J uur LEI§S Leitler Ton 's-Gravendijk'.l
LENS P2 1,1. § aarloos-J . v. Kest er-R. Houtveliàg-8. Ammerl-aan-ïJ. V.l,lel2en-],t. G eure4s-
C .lloefnagei.-8. v. Zi j 1-R. Verbcon-J. !íasserman-M. Lent ze-M, v. Velzen
Sanenkomst 11.J0 uir LEI{S teider Aad tle Pagtér

'1;ËNS Pf f .I(af fa-B.Drie ss en-J. v. !Íass enr-P. i.Íind-J. !ïolf f -P. v.l4aren-Ë. Keus-
H. v. Re eurvijh-J . v. tl. Spie gel-F-Klei jn-R. Soebarta-1,1. v. d .l;la11en-l,..Iranhen
Samenhomst 12.00 uur LINS Leider John tltena
DENK rli\N DE FILi,l/rVOllD

LENS P4 vrij ! r I

LENS P5 W. v. Ve en-À. v. Blitt er6víijli-R. Poos-P. rïIs emge cst -M-I)lokpoeI-1. Jagài -n. a"
.Vos -L. v. Le euu'en-M j Biir cksen-E. iiàfner-E. de Bruyn-R. DekJier-14. Tirrnnr.rn"-É.!ronkhorst
SasrenkoÍnst 11.O0 uur LENS l,eider Ton v.d.Berg
'P.S. Emblemen te verkrij6en à I 1r==
P.S. Denh aan de filnavond.
LENS lÈ1 R. Hau-J. Riemen-R. Lent z-M.. Zaalb erg-I"I. Sluis-T. s c h:iJ-p eio ort -M.l"lo Il- eman-
A.T jin Ls joe-Ir.v.i(ester-R. v. d.H oijden-M.Koe1eni j -F.Ciaus'
Samenkomst lo.oO uui LENS Leid€jí'pau]'- Hop .,

LENS il2 J. Kuypers-R. [imners-F. cle tsruyn-E-. Radcma.ker-R. Verloop-p. Àert s-lt] lo"=i -
A.Francken-G.Val-kenburg-M. v.Hel,f,en-J. v, Sallegooi en-R. v. d.IíIei j -D.Iieij er:J . Klip
B 

" 
v. Nieuvenhoven-E.I(eus

Sanenkomst 12.00 uur LIIYS Leider- Oscar tsorst.
DENK lïr''^N DE FIU,IIIVONE

LENS miniA T. Dieà41-8. Ehalicn-e.ttoppenbrourver=M. v. d.Naarol-l,l.Endlich-F. BÍj Isnra
ÏlïI.ÍfjïS"rde-D. v erschetaen-F. Laciài<l<er:M. Siàpn"-p. si"l5-n. nunàu"ur:-"t
Sauenkonst. 10.11-' uur LEI,IS Leider Ke_es Schenkels
LEN§ mini .B' R. Colpa-V.Trarap-R. v. Ve1àen-M. Verhaar-E.'de Zr,vart -J . Dunànt-
A. Brinksma-P.I{oel:sma-M. }io sch-E. Bo elhoul,rer -J:, Tirnnermaàs
Samenhonst B.rO uur LENS Leider cuu6 S;hneiclei-:
P.S., Denk al,n d.e filmavond
P.S. Enblcmen te verkrijgcn à f1 r== :.

ïOENSDi',GI4I DDTiGI(L,UD.

- Daar er nog steeds verurarrin6
wij het nog ó
De aanvang is

6n keer ve
t4. r uur

ruelden:
. Dus

is rbnd d.e aanvan6stijd op rvoensCa6mÍddag wiJ-len

14.00 uur aanwezig en niet eertler.

- Deze training is vrijblijvend voor à11-e pupillen, rlrelpen en mini-tïel-pen.
Ooh de 6eselecteerde yoetbal-]ers zijn dus vrellcorn. Als het veld af6ekeurC is
kunnen juI1ie binnen al1er1ei spelletjes doen, zoals sjoelen, taf ell-boetbaL en
tafeltennis,

-7-



- i:l'e hcbben nog steeds net een t re.iner st eirort op de vro ens d.agnicld.ag te.kampen.
Nadat stanLey Brardlwegens s cho olwerkzarnhed.en heeft moeten afschri;ven, heeft
r[ees schenkers zich als gocde vervanger gerneld. I.locht er misschien n6g iemanazijn die op.\,roensdagmiddag training wi1 geven aan }et jeugdi8e talent van LB{S
dan kan hii/ ziiZ zich in verbinding stel_ien met een van onaerget elcenden.

Kces Schenkels'cn John -{,ltena.
RESERVEPRoGRÀMlUr Zr'rTERi,liG 1f NOVEI'IBER 19?6.
Bij algchele afkeuring aaterdag spelen de volgencle elftal-l_en tegen Scheveningen
i4.jo
14.3o
14.30
14,10
17.OO
13,ao
11.OO
11.40

uur
uur
uur
uur
uuI
uur
uur
uur

LEI\ÏS 2
Scheveningen ] -
LENS 5
Scheveningen
Scheveningen
LErrrs g
Scheveningen B -
lENs 11

Schevcningen 2
TENS 4
Scheveningen 4
LENS 7
LEI{S 'B '
Schevcnirigéï /
LENS 10
Scheveningen 9

Samenkomst 1J. JO uur LENS

6
Samenhomst 1

Sanenkomst'l
uur LENS
uur LENS

. LENS 1,111

- H.van llo1landi?1
- 0oievaiir6 nini
- Tedo mini-

1.10
2.00

Er 
. 
llan niet uro:c]èn geïrif o,rraeerd of- r:et d.oorgaat , kom dus naar rEl,rs. Gaat oohhet re. ervepro[grarnma niet aloor daí is er u"i k]-orurjusdrive in hët krubgebou!,,voor a1lc junior:en.

- lïassenaar 1 1-4
' LEI{S 2 ' 1-z
- Dynano,6l/1 o-11 '

- LENS 4 4-o
- tj,'ilhelmus 5 (vr) 4-r
- 9or+ 5 1-2
-LENS7 , '3-O

-Blaurr Zvrart ro(vr) Z-t
- RKSVM 7 'O-1
.- -vcs 1;1 . 4-l .

- LEN§ 11 4-1

ï,Elrs P1
],EI,IS P2
R^S P1 '
TENS .P4
SVGIï P1

',ïestl-andia lï1
LEI{S I{2
LENS nini A
LENS mini B

Samenkornet 12. 00 uur LENS

- D§O P1

- HI,TSH P1
- IENS Pf'
- :lclelaars F 1

- LENS P5

RESERVEPROGRIIT.I'4I, PUPI LLEN E]'I I,JEÏJPEI.I .

Bij- +l-sehgre afheuring is a.6. zaterrlag het krubgebgurv vanaf tt.dc uur geopend..JulLie zijn vcnaf dit tijdstip van harie welkom.
UïTSL/IGENr.

LEIÍS 1'

GDS 2 .*
JJIJITö j)

DHL 5
LENS 5
tEN§ 6
Vridenburch 9
LENS B

öENS 9
IENS 1O., ,.

Duindorp SV 6.

,-o'i-1
o-2
ö-)
q-ö

1-1
o-5
2-O
1-2

GDS 2 - TENS )
Àf6e1open zatcrdag heeft junioren 2 de prognose van de Juko (1 punt tegen hetop rie tvreede plaats staanrle GDs) in tie vrind geslagen. llet enorm energiek voetbalen met 1O .naí werd GD§..onder clruk gezet. Dit rcsulteerde.in een rloelpunt vanFrans Kortekaas. No6-6een kvrartier later scoord.e dezel_dde speler "i;';;; p;"air_tige pass van de inniddels aangekomen B-klasser Ruud, Rad.e.iker. GDS kwam in clèeer§te helft niot vercler tlan enhele aanvallen die door onze goedsluj-tencle verltlediging -gerrral<lcóli j}< vrerderi opgevangën. rl de 'tvreede hef.ft màt de v;ind tegen r,.,erdhet-iets_moeilijker, mede door het ieit dat na ëen 6cedd èerste helit de ieestcspelers d-achten er a1 te zijn. Na een ro,r1 .eIige situatie passersà'óén van deverded5'gers met een kopbal Àb v.d. VaLk. Ilierna ontstonriei nog enkele hachelijhe
-s:[tuaties voor onze 6oaf aaar met veel kunst. cn vriegr,rèrrr breóf ,d.c schacle . .beperkt tot '1 goar zodat rvc met 2 puntcn terugkeerden. 1:1s clit ell-taI de komende wedstrijdcn met clezer.fde inzet vcrdergao.t àan halen ze kciploper Na:lrc.rzijh -sncl in' 

.'n 
"ru, u. .,

-B-



NAs P1 - LENS i: o-2.

,Nac1at. r?c _ecn rvis s e tva.J-Iige start van.het seizoen hebben gehad, werd. het nueens tijd om de punten binnen te gaan halen. Zo vrerd vorige vróek Delfia net2-1 overlclest cn moest afgelopen zaterdag tegen RÀs p1 vroi<ten ae.ngetreden.
Daar H-.v.Reeurvijk af6eschreven had rvarcn rve genoodzaakt om met ""i g"rr:-jr,igau
achterhoede te spelen. Dit ',as in de eerste her-ft duÍderijk tc merken acn d.e
zlva-lclie organisatie in het efftal cn aan het nog s]-echter uitverdedigen.
Hoet"el Rhs er6 gevaarlijk r,ras vrísten r:re het tot clc rust op o-o te hàucien, ciit
meclo door het goede kcepersvuerk van Ivo Kaffa.
Na- ecn donderspeech in de rust 6ingen vre ar.rcnaar enthousiast ón vol inzet hetveld in. Door goed conbineren en gócCe passes lícrd de verdediging van RnS inde t'eede helft rveggespeelrr. Zo Iàidde ait tot veel co?ners en uit één zo'ngocd genonen corner van l.lichaeL v.d. I.ra11en rrrist Hans v. iïassen fre.ai in tekoppen 1-.0. IÍierna kregen we :cg vele kansen naar het afmaken ontbrak. Iroordezegrote druh op het cloeI van BAS, kreeg RAS uit enkere counter. no6 mogetijk-hetlen om de stand gelijrl te treldlen maar door soed keeperslerk van rvo werd.clit verhinderd. Ir, rlo 1Ze minuut nam B.Driessen aIle slanning weg clocr meteen harl afstandschot Ce stand op 2-O te brengen.
'Lls we vol6enrie.week vreer aIr-ena.àr zo,n gervelài8e inzet tonen uoet ook van
.HMSH gelvonncn lcunnen worden.
Vercler wÍl- ik hierbij de vaclers bedanhen clic ons iecele keer van vervoer vcorgzien hcbben' 

Nanens de spelers:John r:rltcna





e Jaar an numner 1 7 18 novembeÍ 1

DE LENSREIIUE

6

weekbLad van
IrÍiIrIl FFFFFFFFFFTFTFT'FF

TJIN STr1ÀT ER ACHTER DE BAR
FFFT'FFFF

de voetbalveréni Lehi en Sne)- :n

FFFFFT'FFTT'FFFI'FFFFTFFTFFFF

Zaterda6morgen3 9.OO-1r.OO uur'Àn Ber6enhenegouurén _ iyim MichèIs
ZaterdagmiddaB3lr.0o-18-00 uur Bep sandifort - simon sandifort - Gerard corla-Rini v. Noort

. ..Zond-agmorgen

- Zondagmidrra6. 1

.:'""4

KfuMRUASSERS OpGELETI ! !

KÀKATIÍRE-BANK.

?2CD222q111rOCC"""'.)'iJf ST U Dr'lT 2
qql2l02rDDDeqi'

9.OO-1r.00 uur: Tinus Zilfhout - paula r6-Grav
t, Tot - - I4arja. v.IoI

].00-18.00 uur: Annie v-.d.Steen, - Mevr.Janmaat
. uor Hoppenbroulyer

endijk : Desiré

- An Zwengei -
Eventueel afbellen teö. 62.58.85 "

'TBij afkeurinsen.van het gehlle irogramrnaI s ocht ends 12. OO-1 5 ..gO I ,r". . -
r6 Biddags 15.00-18.00 uur, bel even teI.niet te staan.

ó7.58.85 want Behele plgeg1!oeft dan

de BarkoEmi66ie.

Aangezien de klcrverjasclub niet van de grond is gekomen, naar er toch altijd
bíhnen-onze_ verenigin6 een groot ànimo voor het Èlaverjassen heeft testaàni
meent íle kaka toch nog voor de l(erst èen rGrote -...,o Àvon4', te móeteir orga_
+iseren en we1 op vrijdag 1Z december.a.s. om haI§ ne6en.
Daar de Frijzen de laatste-jaren sterË gestegen ,ijn Ën de..toe6angsprijs'van hethlaverjassen ai' iaren f1 ,50 bedraagt,'uËneri wj.j voór deze àvonà dË prijs op,Í2rJo per persooh te'moeten vaststàtÍen, dit nËoe gezien het reil aii-i;i; -"cior
deze avond toch voor enkere r-euke prijzen wil1en zÈrgen. Iïe rekenen op een 6roteopkoÈst zodat een dergelöjke avond Íoàr herhaling .,r"Ibrr" za1 blijven.

. I(aKa- .

!íLLEY ! ! ! I

liírdat vorig jaar de Ra11ey op 2e Kerstdag een 5root succes is gebleken, zulrenwij ook dit jaar op 26 december in de niddag eón rarrey veizor!"rr, net aanslui-tcnd in de avond. een gezeflig etentje met dànsgel eBenh; id.: _ lanfe zien bij dnsqIIe gegevens ook noB niet bekencl. zijn, kunnen.we.op het ogenbiík nog niet ,verder uitwijden, maar houdt alvast deze daqgvoor LE§S" geràserveerd.
De komende weken hopen wij u een volledi.ge p1anning.-asn te kunnen bieden.

Dit'keer zàekt de KAI(ir Been individuen maar id.eeën.'Na de feestdageri. hebbdn:we'n.}."nog geen avonden góprand (behàLvc een fondue-avond dan). Tot 'nu ;;;-;;, -
het zo dat de kaka met ,tle .iceeËn kwam, naar we wj-rren nu vrer eens, weien rua'i'.het vol-k r,ril-. .t^Is u ide'eËn heeft drin kunt u deze óf -schrifteli jk àf riondelinÀ
aen 'de kaka-1edcn bekend niakird. vöor hen die niet wet en- wi; 

-;;"i;-;.rï;;; 
'-^, '

zítten volgen hier ónket-e.namen: Ben Csse, SÍmon Sandiio.;; M;"Ii"-n"r";;; ,

I(ees schenkels, Rini van Noort', ',larja van ToL en Tori de Kok. Laat dus van'uhorcn. 
. ' KaKa.

'' KaKa.

? ? ? ?.2 ? ? ? ? ? 2 ? ? ? 2 1 ? 2 ? ? ? 2 ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? 2 ? ? 2 2 ? ? ? ? 2.? ? ? ?

t4+ooooct,ttio,ört)oö
otl,ictooottDtot

ris- twee plus twàe vie
- rlda v.d. r-Jillr en Rob Hoefnagel zich zaterrla6 22 novenber gaan vertrovdn.- De'receitie 

-1s v-qn 16.Jo toi tl .jo aan,de varr. zelgeienraan àèz]-1", ; "*. 
.

- het verhuisbedrijf tt Vee-nt je tleze- week JO jaar. bestaat. .

il.
n' ?

::--1-



- cle misser van de na.and c:l-. vrcl_ e^ens .bij LEN§ _te-iien i-s... , .

r Ffíns l(ó-uvi'ènhöveà óïs heeft uitgenodigd om d.e receptie in zijn nieule zaak
bij te wonen. Deze zaak is in dd ,,ïinkelstede j?a-39-39a. :
- dat. er.voor J,H{s 1 ook een verrassÍag in a'antoeh-t is, hopelijk toor. !.<leàember.

de tot en l-otto fornuLieren nog steeds in oís klubgebouw krvijt
'ioorbe schouvrj-ngen voorloplg niet zullen verschijnèn. -. .,
redaktionele goedkeuring d.eze week weer een6 is teruggekeorti.
speciaal. voor Martin Vienen en zijn 1e el_fta1 (senioren)
nee !

-u

-de
week
-oh

kan.

Deze is deze

HHHHÏHHHHHHHHE

LENSl-GCUDAl 1-o
Eindelijll is de ecrste overruinning een feit geuorden van ons 1è team. Dit succes
rverd in de vol6ende opstelling behaald.: Dich.v.d. I,Íark-Ton,de I(olc-Donald
Sq-h6nherr-Ruud tr'ortnan-Harry Brandenburg-Eans B::es-Bert Blans-Trimo Resodihardjo
John Bakhuis-No1 Janssen-Ab Àchterkamp. Àangetekend dient wer dat na +2o minu-ten llarry Brandenburg door een bressure vervangen moest rvorclen door Jàn
En6lebertt die zich op het midrlenvel-d ranifesteerd.e, waardoor Trimo. Reoodihardjo
naar de laatstc lijn verhui-stle. En clat Earry v.d.'r,iiirk +20 mínuten voor tijd
Nol Janssen verving. De zege rvas ver iend, .naar dat was- al eens eerdeï voor-
6ekohen met. dien verstande dat liet tben of ge]-ijk breef of dat se wedstrijd
net verl-oren ging. Gouda l-iet LDNS duirlel-ijh konen, d.it breef. in rle eerste
hel-ft [og zondcr resultaatr naaï in de 2e he]-ft werd Gouda hoe 1an6er hoe
meer Ín de veldruLJrin6 t erugli-ecl:ongcn en een doelpunt kon .nie.t uitbrijven. - -
Tien rnj-nuten uoor tijd p;ebeurde het clan: Ton t1e Koh plaatste de ba] naar Àb
Àchterkamp, dic in de hoek ecn tegcnstancer passeerdc en dc bal haarzuiver o?ï
hei: hoofd van de mee-op6ekomen Ruud Fortman regde, tegen diens kopbal was ce
Goudse kecpcr niet be6tand. 1-o. De laatste minuten mÀest Gouda urèl kor"n, _naar écn uitges?ee1dè kans kregen zè àiet. Na een uoËU" rush van Harry ,.a.-..
Yrlilk }:rce6 ilans Bres no6 de nociste kens op een doelpunt, doch hij faarcie. .Feit rvas dat toen rle- scheid.srechter voor. dè taatsté iiraal f1oot, dó eerste ov,er-
rvinnirig gevierd kon vrordcri. Laten we hbpen dat het succes.in-ce kcmencle r,reken
herhaald kan word.en, zod.at dan 6" rrrirr6oiorr crubs ingehaarcl kunnen worcen. -

HTII{IiHHHIIIII]iIHHIII{HHHHI{IIHHHIIIiiIH:]IIHHHTIHI{HHH]]iiITH}IiIHHHHIIHHÏ{
PROGR/Í'4I.Í! OPSTELL] NGEN UI TSLTi,GEN SI.I.TVCUU S ENI ONEN

HiI}IHIIiIIIHHHHHIïHHI{HIIIUIHHHIIJIHÏHH}II{HHIIHHIIII}IHHHITHHÏTHIiHII

PROGRTIIOÍA SENIOXBN

14. OO uur
lglÈ:e

1f.oo
10. o0
10. o0
12.OO
12.00
12.00
14.00
11.15
10.00
10.o0
12. OO

I 1 novercber 1976.

G.D.s.1 - LENS 1

(bekerccmpetitie'le rond-e)
LENS 2 - (vrordt alsnog
LENS 3 - wr"ii
LENS 4 - li.'assenaar 2
LENS 5 - Vredenburch 4
Q.uick 5 - L,ENS 6
Postduiven 5 - LENS 7
Lai'.kklartier B-' IENS B
IENS 9 Blaulv Zvrart /
LE"ll-S 10 '- Toofan lr
Delfia 9 - I.ENS 1'1
IïMSI{ g LE}[S 12
Vredenburch 12- LENS 1)
LEI.IS 14 - SOA B

1B november 19 76.

Erasmusvleg :,
een vredstrijd georganiseerd )

v1 Geb 1/1-3
v? Geb 2/1-3
Sav.Lohno.nlaan 

:

Monsterseweg
Jansohiusstraat
v2 Geb 2/1-3.
V2 cebl /2-4
Mozartlaan, De1ft
Vrederustlaan
Vred.enburchweg
v3 ceb 2/z-4

lrur
uur
uu:.
uur
uur
uur
uur
LlUT

uur
uur
uur

scheidsrechter
L. Bakher

F.Pauwel-s
N.,Pe1J-egron
GHF. IJsebrands
JI{. v..Dq}den
tr . Jongbloed
VJJ . Jansen
EIviH . Maes

Pel§::9ee
20.00 uur LENS, 2 - DIIC Z.

li.s. zonCag zijn van de Seho aanvrezig: J.v.d.I{J_eij
STiMENI.OMST.

en J. d.e Hi.Lst er

LENS 4-5-9-10 en i4 con half uur v6ór aanvnng vÍrn. hun ,,vedstriiC. ..:

LEi'lS 6 9. 15 uur LENS terreln LENS Z 11..1! uur lfNS"tàrre:-n

-2-



IENS B 11.15 uur ],ENS terrein
LENS 11 12. 00-. uur LENSterrein
0PSTII,LII{GEi't: -

LE}IS 1

LENS 1

20

t9
. 15r uur LENS terrein
. '15 -uur LENS t errein

LENS'4
ffiï
LENS' 6ffi§?
ïmflT
tEE'
LENS 10
LEI{S 11
LET.IS 12

A}'sCr{.RUVrNGEti.

VrijdaBavonal van
noodgevallen bij
UITSLAGEN.

LEÏS .-1

TOGB . 2
GDA 2

LENS 1

LENS ,- 1

Tamuvona
vvP
Sigo
Ros Arrows
Gro cn iirit i 58
Rode Haan .

LENS

19 .30-2O.3O
N.Osse t e1.

uur bij J. de
60.20.90;

a16 bekend net F.Disseldorp :

aIs beÈend met P.ile tri'oLf en A.v.Vefzen zonder R.de i./oLf en A.Hoek
al-s beËend
al-s beÉenÀ zonder M.Craenmehr 

,als beicenci
als behend. zonder P.v.RÍjn en R.Heemokerk net p.v.Duyn
aL6 bckend
a16 bekend met J.Verhoef iaIo bekend zonder À.v.rl.Berg . \
als bekend
C.-Berenbak-A. Banning-.1,. Eoppenbrouwers-F.Jonher-H.Kemper -C .Veldink-L.Voorduin-A.lïijnhoven en noÍl aanvullende junióren.

I{i}ot er t eI. 29.?1 .23 Uitsluitenl in

- Gouda 1

:].LEN§ f
- i,ENS 4

1-O
1-1
4-4

ÀIIe overige wedstrijdcn vraren afgclc':c
zondaE afEekeurd-

Z,ítiiLVOETBAL.

Zoafs bfgetopen tve ek reeds 6epubliceerd speelt ons zaalvo etbalt ealr op 1B no(donderdag, de dag rvaarop u waarschijnlijk deze LENSrevue in de Èus krij gt )indés ortha Overbosch te Groen ï,litr5B ou 19. 40 uur.
De spèlers die

!

voor vanavond zi Jn op6esteld. zijn: M.Reuv
H . Verbarendse-W. v. 11. Linden-E. v. d.lerg-pvd.Steen.
Sanenkonst 19 .1 uur § orthaL Overbosch'.
q!and zaaLvoetbal biia______:= ewerkt t n novetuber 19?6.
2e klasse C

er-B.Ös6s-g.Puivesteyn-

De eerstvol6Jende wedstrijd i6:
9rl:9ee.29-leyes!er-l2ZÉ.
'Sporthal Íàifing Noord te Poeldijk
20.20 uur Ros Arrolvs - IENS

Verdere.publicatie $ierover in cle voJ_gende
LENSrevue. r,

zorLdeg afgelceurd is, hebben vri j het volgende

Ockenburg
Mgr. Nol-enslaan

4_B
, 4_6
-t- 4-6

4-5
4-4

' 4-3
4-z

Loosduinen
Rui6ch .

\{ippolder
RK4VV

4-z
'3-t
.j-1
o-o

XES ERVE?ROGNAMMI,.

Indien h'ct gehel progranma a.s.
r es crvepro6ra{rna:
'1 2. OO uur SVDI{B 1 - LENS 4
'i+.OO uur Duno : LENS 6

fnformatie ontrcnt doorgaan van deze wedstrijtlen zondaB na 'r0.Jo uur k)-ub1;ch.rt,el.66.11,14
STINDEN van LENS en 14 bi.i Aewerkt t ,/m 14 novemb er '19?6.
1e klasse B

Neptunus,
YJiLhelmus
Olympia

le klasse I
l4estlandia 1l
Toofan 6
LENS 12

)q-n

12-1O

10-'t,
10-14
10:1 4

10-4
16-?
15-9

B-t3
B-11
B-1i



HOV

Roodenburg
Hion
tsIauur Zwart
Gouda
Papendrecht
DBGC

Zrvijndrecht
DHS
Coal
LENS

Zwart Blauw.6
Tedo 7
de Ster J
Id(riw 14
ilMsH 9
iitrK 6

'ffvs 4WPB

10-12
10-11
10-11
10t 1o
10-9
10-9'q-B
o-n

70-7
10-6

'10-4

B-t l
9-9

t,_,
o-b
()- t
ó-u

14-12
12-9
11-10
9-9
B-10
9-11 ,

10-11
7-11
7-10

12-1?
4-14

21-12
19-11
15-14
1q-)z
o-)2 .

14-i5
$.29
2-11

44
29-
20-
25-
25'-
22-
16-

le klasoe K

Texas DI{B f
ooiovaars 5.
Vredenburch 12
DlïO 10
Quintus !
Vel-o 1!+
DZS 7
Tecio B

illestl-andia 14
GDS 1O
LE}IS 1

6e klassL D

9-16
-9-15
9-11
9-10
9-10
9:10
9-9
o-R
9-7
9-5

22-6
1B-4
22-10
22-14
12-9
9-9
9-18

4Z-) 4

6-t4

B-14
9-14
B-jj
9-t t
7.1o'
9-1o
o-y
9-9
8-4
9-1

llDO 9
Quintue /
Sivo 9
Lyra 7
Velo 16
trl est landia 1 J
Gona B
Triomph 8
RKSVM 8
LENS ,I4

11-
4-
o

-6.
B

B

9
)
17
B

17
21
19

9 4 -16 '9-3
.-B-o

1ó:48
5-35

SOÀ,8
Rijewijk 11' Nivo 7 9-1 ,-)

EEN ZJIIJIRTE ZoNDic UIT HET VEPRE VERIEDEN.

. I I{o_8 9Y9n en we [unnen herdenken dat ure !O jaar geleden een z!ïarte voetbaldag
moestën belevcn: LEI'trS.1 verlicst! LEI,IS 2 verJiest, LENS , verliestl a1le net
duidelijlcc cijfers. Ilc heb er de Residentiebo4e van zater_ilag p. 5aAggri 1927 ;

P.K.S.VrrLenig en Snelr' ,. .

Morgen noeten d.e blaulvritte lcleuren wijcI..en zljd vFfqed_igd .wgrclen; pe'favorièten
trel''ircn naar Leiden om aan de I'lorschrzeg..te 2 uur de cl-ub :van llie naem .te ont.-
mocten. Bijeenkornst Dierentuin hal-f '"eói.
Voor het 6àva1 rle,tegenpartij votledig rnocht zi-jn, kunnen ale onzen een stevi6e
partij vervrachten, terwijl het terrein rvel niet in de beste staa,t zal zijn.
Onze beste lvensen ver6ezellen hen echter cn .r'rj-j vertroutïen! 'dat elkeen zrn beste
been za1 voorLetten on-de-raooie kans -te behouden.
Dc reserves 8aaí het bolIenlanrl in en bezoehen I'loordwijh in wintergezicht. ThuÍs
Bpeeiide men in ecn:kal-me partÍj ge1íjk, waar het norgen ruel .niet ver v,3.n af 'zaI
zijn. Bijeenkomst Bezuidenhout 1'l .45 uur. Vertreh tran .11 .55 uur
Hct deide heeft in !ïilhelnus te Voorbur6 een ,zrvare parti j. ..liJi j f open d+t ale.
leiding in ervaren handen zal z)-jn, opdat spelverruvring. niet voorkomer. 2oa1s,rle
thuisuedstrijd zich de6tijds kenherkter AI verloren jul-Iie thui6, toch ste].lei-r
wij ono voorshands nog geen nederlaag voor. Bèjeenkomst Bezuidenhout half een.
De vierrle elftarlers hebben thuis het rijk aIIeen en zÍjn DHL ! ruachtende. Na.
de vele rrdrawsir verurachten we nu ecn6 een overwinning.
voor afschrijvingen rveJ-ke vrij in verband $et het overbelaste pro6ranrma: niet
gaarne verwachten, vcrrvijzen vrij naar de algenene opmerkin8 in de L.ens.-Revue,
víaarvan no 2 wel ieder dezer da6en zal hebben bereikt. . 

ITot zover de voorbeschouwing in het, zat er.l.agavonclnunner van de toenmarige .
Ilaagse iiatholiokc krant De ReeidentieboCe.

avontl in dc krant:
ItDe uitslagel'der wed.strijrlen ven zondae; rïàien wcl ongunstig, met uitzönderin6
dan-_van dc ads?irgten. Echter vraren de eerste drie eLftallen onvolledÍ6;

48 uren later lÍonden de lezers de uitslagen lezen:
Leiden 1 - LENS '1 4-1
s.,r.c.2 - LENS 2 5-2r.ïil-hel-mus2-LEN§35-O . . '. ....LEi'rs4-D.}r.L.5"8-o
Hce d.cze dreun ecn halve eeulv-.getreden rvcrrl vernerkt, vonrl men Ce volgenr!.e
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het deràe' tèl-de naar ne'gen speters. Enetele gurrrti"., van buit engc,r,,rl" u".a ,rj.-I
gezonderd, betreuren vrij het feit, dat er 4 spelers zijn, diè ons dringend.
verzoek Ín de wind gesLagen hebben.
-overÍgens b1íjft het een raoeilijk te vervull-en taak een pro6ra"uà als van
zonda.g naar behoren af te werhen
rn de ontrooeting Leiden 1 - Lens 1, eindstand. 4-1 , redde. Lco d.e eer. De wedstr- ;
SJC 2 - Lenig en SneI 2 werd met !.:2 verloren. Blauw-iVit speolde eigenlijk nai:
net J me.n in de voorhoede. foch namen zij de 1eidin6. lVillen r.uist nog een
strafschop te houden, doch moest voor ru6t tweemaal zvrichten. IIa de rust kr,.rar
er even een opleving in de gelcderen; zodat de Noordwijkers op hun helft wercer
6edrongen. De onvölledigheid lvas echter oorzaalc, clat doelpunten uitbleven.s.J.c. komt hierna werr aan het woord en maakt een paab .gàrutËi6e doerpunton. ..
Fre.ns wect evcn voor jet einde uet een mooi 6chot het twóede pr.rt5u te naken..
Het derde heeft wr:r de grootste nederlaag van het eeizoen 8erÉaen, vrat d.es te.
jamraerder isr omdat men compleet zufli een degelijke paruij han leveren. rn
een wedstrijd uet 9 mensen kan, uren echter bezwaarlijks.i-ets beter6 verwachter.
De vierdc elfta.lLers al-leen hebberr schitterend vrórk gereverd en wonnen met .: ,

B-O van D.H,L. .Houd.t thans dc noed erÍn.r! Tot zover de krant van toenr
Voor wie cncler ons het verre verleclen zou wilfen ideal-isr-'rcn, lian bovcnstaand..
rel-aas wcllicht een vermaen zijn lot'bcscheidenheicl..
voor de zwartgallige van Èandaag mo6e het een trocst àijn, dat men ooh vroese!:
moeili jkhc-r.en had. . . j- -

En voor ied.ereen en voor alti-jd'6e1dt de sl-otzin:. Hourlt thans rIe moef;, erinl -

. : P'J.

HËfiE#

PHPHPHPHPHPHPHPIIPH
IN IrË ZIEKEN]]OEG HPIiPHPII PHPiïPHPHPI{PHPIIPHPH!II?HiIIIPilPHPiIPHPHPHFTIPH

PHP}I TIH PIIPiIPE]JTI PH PHPH

waren onze jongete ledèn te gast, van onze.Kakar. o
nfil-ms i l,ïoody Doodpecker, Popey en andere bekenrle

/ l'íevrouw zoet die haar vrolijke, op5evekte paticnt zo voortrcffcrijk bijstaet,
heeft= gelukkig slechts voor enip5e daBen, e.vencents haar bj-v3k ópgcslagen in ? :,
onze ziekenboe$. nen lichte voetoperatic iaaatrt e clit noodzakelijk. Een bezocilc:-'.
roopt rver Bcvaar cen stijve nek to irrijgen door om beurten naar hit bed Ii::li.
en can ïreer naar het bdd rcchts te k:ijken. I{aar d.ank zij èeze, turee was hct .,..r',.uij een aangenaam bezock.
/ Voríg,e vreek is Ton v.d.3erg (spetrer .Ían J,INS 12 eL lej.tler. van pupillen 5)
opnieuw opgenoríen in het ziehenLuis ivesteinde, om een tweede chj-rurgiPche
in6reep te laten verrichten. Dcze ingreep zar'niet zo lang vergen, à'us lve ho-.qór.-
Ton rvecr gaurv o? onze veldcn aar: te. tt.effen. Ton van hartà betórschap en

TEITENFI L},{ - FESTÏJN

Zat erdagavond
van l-euke.teke
figureí heblbn
avond hadden.

er .vob.r gezor6tt dat onze mi-ni t s, welpeh en pups
Een woord van dan-lc íran iiame en heren ïdh

I

de bar

m te genieten ,

tekenfiln
een. ?re'cr:Ii jke
en on2e' à-o 'aktiéve

i(aKa is zelcer op zrn plaat s.

DE LENS -S INTEIII',I,I.ITSAVOI'I

Puïï eI( o .

D... ,

A.s. zaterciag za1 de Goede Sint in ons land arriveren- De vlegels'zu11en dan ooli
J decenber Gestraft rvord.en cn de deugdzamen bcloond. ondenks ;Àjn overvblLe
agenda hebben vrij onze sint bereid gevonden een bezoek te brengen aan ons
LENS-club6ebouw. Twee vrolijke en onclcu6ende pietermannen zuIlen hem legel-eiilenmet de notlige kadors en rvat snocpgped (denk aan je tand.jes). Dit bezoek zal-
pLaatsvinclen oir ] december om Z uur. I,ie nocigen dan alre nini-i.relpen cn weI;oen i
alsr,tede hinderen van IENS1-erlen uit. En natuurlijli zijn ook cle ourlers van hàrte
werkom. Dus, beste kincleren, au-emae.I goed naar je ouclers lui6teren, op.tijd-
naar becl en a1s jullie voetball-enr. toetba1 dan sportief. volgen jul-fie deze .-;'
wenkenop,danheeftdesintvastwe]-vlatvocrj$11ie,inpetto.

de Sint-kon;nissic.
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$$$$t vr',N IIEr JUNToRET\iF,!0NI :;lÍÍt
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JJJ JJJJJJJJJJJ J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJ

ProÉramma JnnÍcren
. ZoLdaE 21 november 1 onA

13.10 ur LEI{S l
Maand 22 nover,rber

-DHL2
19?6. ',-

v3

1 9 . 0O uur LEI,TS B

2O . 1l uur .LEliS I 4

33!erq3c 20 nov,errrber 1 g/6.

- de }lusschen C1

- de liusschen B'1

LENS 1

BEC 1

Ei j svri jk )

v2
s2

1

1

1

1

1

I
1

I
I

4,1o
4.3o
3.OO
1.OA
4.1o
4-3o
3.OO
1.45
1.45
9.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uLlr
uur
uur

Duno
LEI{S
Duno
LEI'IS
die H

LENS
LENS

Sportpark Prinses lrene

( zie maan-lag)

.T,oh',:anlaan

Bras§erskade, Delft ( zie naanCag)

derpark
rtpark Prinses Irene

laatste kans. NIET SETrihLD. . . . .NIET SPELE;,I.

I(ijk naar het r e6 erveprogramría.
DENK l,lN DE COI{TRIBUTIES. Dit is cle

T.FSC].IRIJVINGEN.

Schrif t eli.jk voor vri
Den ll;:a6.
Tclefonisch vii jdagavond tussen

C-klassers bij dhr, I,i.Reuver tel.
In noodgevall-en kunnen de junioren nog
uur afbellen bij dhr. P.v.d.Steen, te1.
AFIiEURI}IGÉN. 

.] '

nijswijlr 1

LD}IS 2
LENS 4
LEI'ls 5
Q,uick /
IENS 7 ,

DIIC 9
LENS g r

vvF 10
ECSO 2

v1
Zui
spo

B

4
o
6
B

aghe
10
11

v1
v1
uz
Sàv
1'l 1

.i dagavond 13 .J0 uur bj-j dhr. P.v.d.Steenr Elviraland 1),

en
C-lilassers van 13.00 -1B.Jo uirr
lr.-kLassers bij dhr. G.Duivesteyn tel. 6?.61-8l (f,BNS 1 t/n 3)
B-lcLassers bij dhr. II.Reuver te]. 6?,ZB,jl í!EI,{S 4 t/rt ?)

18.J0 en 19.10 .uoot^ de À-lilassers, vocr B-
(uitsl-uitenrt in dringende gevallen) voor

6?,
op
Bj

28-ll (LENS B t/n 'r't)
zat er<lago cht eld tuseen 9.JO en 10.0O

.10-ro

De junioren noeten bij slechte rve ers onst andighed.en steedo
raa.dpJ-cgen. Telefonische inforuatico vrorden hierover niet

de afkeur ingslij st en
verstrekt. ,

OPSTEI,LII{GEN

LI,iNS 1, als bekénd. Samenkomst lJ.JO uur, klrrbgbeouri, teider dhr. J.Apperloo
LEIL€ 2 A. v. d. valk-E. Bauman-F.Kort ekaaÉ-R. v. d. Boogaa:'rl-H. du chatini-er-iI. Erkàrens
R.Geluk-J. v.Gils-lï.I{ei jnen-À. dc Jong-E. v. ct.Tot.ll. [ioppenbTouwerc
RES r R.Leijn (2x) LeiCer clhr. ri.Blok - .- -

Zie ook r e servepr ogramna .

lE§SJ F. Verhar ends e -tr'. r\tbf as -M. v. Baggum-P. Balivis-N. Franken-P. Gcr di j n-T.Iioogeve cn
II.IÀrubben-R.Zetz-II.v.Zwerlcn-R.Ten Hoorn-R.v.lVijn6aarden.'R.Leijn (2x)
Samenkoust 12.JO uur LENSterrein Leidcr dhr. f'.Ètumsns
LEIIS4asbekancl
RnS: C. OCenkirchcn Leider l{ans Zoun
Zie r es erveprcÍlramna + maanclagavoncl

I,ENS 5 al-s bel<end ieider Joop lvleulen:n
zie r es crveprogïanuo,
i,EI{S 6 a1s bekend
Sar,renkomst 1J.J0. uur klub6ebculr Leiclcr Cees v.d.Iiu1st
IS DE CONTRIBUTID ÀL BETr1.ALD.
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LENS ? a16 bekénd lièider Maltin Reuver
zie.reserveprögranfta

':-; ' : i. :

DENK /'^rUM CONTRIDUTIIS. Dit is de.laat,ste..kans. MET BnTíiLD. . . .. .NIEI SpEii,,l
LENS B al-s bekend
§ífr6íIonst 12.00 uur klubgebour,r LeiCer dhr. P.v.d.steen
Zie reserveprogramna + maenCagavond

.i
LENS 9 als belceíd C.Orlenlrif chen zie ook. LH,IS 4

G . J . rle l(oh zie ooh LEIIS 1 1

teider dhr. G.llloks
zr- e r e 6 ervepro Branma :

' ,..., ' . i.' . '
DENK ÍT$T DT CONTRÏEUTIES

LENS. 10 al-s be_hend zond.er E.Djojooelomo.
R.Gi4berg 2x zie.LENS 11. ...

Ch. Bergmans 2x zíe LEI,IS 1 1

Samenkomst 10.45 uur klubgebouvr Leicler dhr. E.Lanclnan
zie r es erveprograrnma

IENS 11 E.Duivestèijn-M.v.l{oudt-A.Koks-R.Kresnep-E.3orst-R.vrrl.Zijden-l'{.Bon-
R.i{uisman-R.B1iekenCaal-R.cinberg 2x-Ch.Bergrnans zx-G, J. de Kolr
Sauenkonst 0.OO uur klungebouw Leider dhr. R.Born
zl-e r es ervepr ogramma

Ge.z ien het. vroege ti jds_tip
de guders om deze jongens n
bouw.

. .' . .. i.
dat LENS. 1:l . urbet sanenkomen en spglen verzoelien i:'j-;
aar ESCO te brengen. Verzamelgn on B.OO uur hlubgí:"

:

DEMi irrr\, DI C0LIIRIBUTIE. Dit. is de l4atste tlans. NIET BETj.i,I,D. i ..,.r, NIET SPELL:i

ProEramna Bupillen er: !rïeIp en;
PUP]LLEN.

-ze! s: 4 le- 39-reY eE! er - 1 2 Z 
q.

la.10
12.C0
12. O0
10,+,
11 .3O

uur Duno.1- "' -'LEI,I§ 1l
uur Rijsurijk 2 - LENS 2
uur LENS 1 - Flami.ngo's 2
uur..Vre.1cnl:urch 4- LEN§ +
uur . li'|c st crkrvart ier f : LEI{S 5 ,

IS DE CONTRIBUTIE I:.L ilETÀriLD?

IïEL?EN.: -''
Zaterda6 20 november 1!f6.
! . O0 uur DYIO 1

10. 45 uur LEr\is 2
10. 45 i.rur LEIïS nin
1 'l . 45 uur LEITS min

'MÀr . Nolenslaan
Sportpark Prinses'Irene
v2
v.Vredenburchweg, Rij svi jh
Sportpark 0clsenburg

ur6.Vernedessportpark, Zoet erne er

-í

v2
V1iB

- LENS 1, -B
- Tedo 1 -V

- ÈcnetreELngen mLnl- I
- ïiilhel-mus nini 'l , . ,

2

IS DË CONTIII]IUTfE r.L BET.Lj-LD?

/1FSCI]RIJVII,{GDi{.

Sohrattell_llr voor vrl_ Íidasavontl 1 B. ]C uur bij deh. P.v.tl.Stei:n, Xlviraland 1!,
Den llaag
Telefonisch vri jdagavond tussen 18.O0 en 1B:JO uur (uitsl-uitend in dri-ngcr.i:
fóíiÍreil te1,. z9.zg.5? bij cirrr. P.Perreijn
.ïn nooCgevallen líunncn dc pupilLcn en lvelpen nog op zat,erd.ago cht ne ci tussen
8.0C. en 9.JO uur afbell-en. Tc!.-65.11.14 klubAebc,urï .

}.FI{EURII.IG]]N . ' I

Bij slechtc vrc ersomst andi5hc clel stcecls e+rst cle afkeurings'li j st en rnadplegen,
S,taat daarop bij rllupillen en 'lelpenrr vermeld: GCEDGEi(EURD dan stceds naax vc'. -

of punt van sii.nenl(omst hoxnen. Ii{ DIT GEVAL }4i',G ER DU§ NIET T.nI,EI'O1,IISCH 1,:ORDEI' '

GEINI'O .ïEE1?D NÀrJl IVEIITIIELE ÀFi(EURING. Staat bi j Cè af Ie eur ingsaclress en bi j
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rrPul:illcn en lïel-j;en'r vermeld: ZtE AIIGURINGSLIJST dan noet a1e r,.olgt rvorden gehan
deöd: voor cle thuisrvedstri j <len moet juniorenlÍjst.wcrden 6eràadp1eegrl. Zijn de 

,

rvedstrijclen van LE'NS 2r5 en 9 gocdgekeurd, d.rrn gaan ook de pupiltèn en we1_pen'
vtedstrijCen op ons veld niet door. Uitsluitend voor de uitwed.st r i j rlen nag in dat
geval telcfoniscir lvorden geïnf'rneerd of hun weclstrijdèn clocrgaan en rvel op
zgt e rc1a5;o cht enC tussen 8.00 en !.JO uur tel. 6(r.1j.14 _

C!STELLINGEN

LlilIS Pl M.v.d.Lans- M.tr'ortman-E.lïarraenhoven-R.v.rI.}ioeÈ.E.PerreÍjn-D.pronk-
A. i(uip er-E. Roos-8. iIei:msherlc-B. D1s hout -8. Boelhouvrer -rrï. v.l,lelzen
Sa.rncnlioust 9.J0 uur LENS Leider Ton 's-Gravendijk .
LllN,s ?2 M.saarloos-J.v.I(ester-l.I.v.d.Bocg aarrl-lvl. Lent z e -R.IIouwering-c . Hi, e fnagel-
?. Vcrbo on-J.lïass ernan-H. Geur eàs-E. v. Zij 1-1.1. v. Vel zen-8. Ànnerl-a.ln- -
Sarnenkomst '1 1.00 uur LENS Leidc:" had de Pa6ter
tEifs i.)] I.I(af fa-B.Driesoen-H.r',Reeuuri jl.-:P. v.I{aren-E. Keus-J.'rio1f f-j!.Fxankenl . . ^ .

J.v"d.Spiegcl-I'.i(1cijn-R.Sicbar.ta-J.v.iïassern-P.lJind-ll.v.d.iïa11en-
Sanenlcomst 11.JO uur LENS Leider John j,.ltena
Gnc.rne ouclero nct vervier ! ! !

!-pNs--P4 !.Straub-E.Coret-II.de IIeas-E,v.d.liaay-E.Hazeleger-E.v.§antentE.AssenborE
l.v.ri,'ríerïe-D.PnÍjc-R.MettenÈ-R..r,J.tsoógaardt:l,.v.Scheltiriga-R.de Beer .,. "

Samcnkonst p.4! uur LENS 'Léici r Theo Prins
G:.írrne ouder.s met vervoer ! !
LEllfl P5 Ïl.v.veen-.{^..v.B1ittersv,ijk-E.Jaser-R.Roos-p..rL1sengeest-R.Dekker-E.de vos
lÍ.Iiircks en-E.l{àfner-M. TónmerEans-l!Í. Blolcpo et-L. v. Le euwen-É. ,lc Bruyn-H. Brànkhoret
Sànenkomet 

-1O.JO uur IENS
Gaarne'ou<lers net vervoer.
LEI,IS ï11 R,IIau-J. Rj.enen-R. Lent z--M. Zaalberg-M. S1uis-T. S chil_peroort-M.MoILeman-
À. T j in ;\s joe-F. v.Iiest er-R. v. d. ilei j clcn-M. I(oelemi j.F. C1au6
Gii,RNZ OUDERS MET VERVOER
Samenhomst /.4! uur LENS Leidcr Paul Hop

LEN§ ï2 J. Kuypcrs-R. Timne:s-F, dc Bruyn-E.Rademaker-R.Verloop-p.Aerts-M;Eorst-.
A. Francken-G .Valkenburg-lnÍ. v. He111gn-J. v. Bal_legooien-R. v. d.K1ei j-D.Meij er-J. Klip
B. v, Iii. cuvrcnhoven-E.I(eus
Saaenkonst 'lO.'lJ uur LEIIS Leider Oscar Borst
LENS I'IINI A T.Diemel-E. Enrllich -!.IIopp enbrouwer-M. v. d..Maare1-M. Endlich-D. Bij 1-sma

. Làar akk er -1,í. S irc.on s -R. S 1at s -E. Re n z enbr ink.ír. v. rïi jngaarde-D. Verechelden-F
Sa4enkonst '1O.11 uur LH,trS Leider l(ees Schenkel-s
LEIIS [[]lI B R. Colpa.-V. Traap-R. v. Velzen-I,I. Verhaar-E. de Zwart-J.Dunant- A.Brinksma
P, iloeksrna-1'1. ilos ch-E. Boelhouwer -J. ïinríermans
SaÈelkorís t 'l 1.11 uur LEIIS Leid.cr Guus Schneid.er
RESEXVEPR0GRÀI"I}{À voor ZATERDTIG 2O novenber 1976.
Ilii al-/Tehele- afkeuring zaterdag epelen r1e vo1-gende eLftiijl-en.tegen Scheveningen
14.to
14.10
14.10
14.10
11. oo
't3.co
't1.OO
1j.t. o

uur
uuï
uur
uur
uur
uur
u'!:.::

-I,ENS 2
Scheveningen J
LENS 5
Scheveningen )
Schevenin6on 6
LENS 9
§chevenin6cn B
LEN,S 1 1

Schevenin6en 2
LENS 4
Scheveningen 4
TENS 7
LENS B
Scheveningen 7
LENS 10
Scheveningen t

Samenkomst

Sanenkonst
Samenkomst

Sanenkonst

1J. JO uur LENS

1Jr JO uur LEi'lS "

12. 0O urir LENS

1 2. OOnuur LEI'IS

Er kan niet vrorden geÏnformeerd of het door6aat, kon d.us naar LEI{s. Gaat ook set
r ese:.v cpi:'o6ra.mrna niet door dan is er cen klaverjasdrive in het krub6beoul',r vooi
al}e j unioren.
RXÉXnvXPnOG RiiMI'Íir . FUIILLEiI.I EN IïELPEI{.

Bij al.gehel-e afkgurin6 is a.s. ze-terdag het khibgebouw vanaf 11.0O uur geopend...
dstip van harte vrel-kom..Jull-i-c,,zijn 'ra.ns.f di-t ti j
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.50e . Jaar an nummer 1,8 ,2

Z'.1 :L'r-;-tirr,.Ln: ,lt B )r.jlc.,:r"rr.-i;i, , n
.1' tr.r^i..:..r',rid'lg: Sir..ron S h..lifoÈt' -' /.,r,1

Zondagmorgen: Iinus Zilfhout - Ne1
Zondagniddag: , llnnie vrd.Stci:n,- ;rn

.u1,' nt uocl afbell-en Simon Sandif ort t..' -.: i.l .

novenber 1 6

QQQQQC000co000000coocoo I

HHHHHT.B[5;3àoBà.rHHHHg.ooooooooooooo:o:ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

illij kunnen ri mededeleri, dat er. eindeHjk "."., ÀIg'enone vergadering zal konen,waarin een bestuur za1-. 'wortlen voorgeclràgen11 {at naar.wij hopen a" inotemuirrg'

?ij.nodigenaÏ1e-sterr6erechtigde1edenhierhija1vastuÍt-opmaanda6avond.
1J december a.s. naar d2?" 

^?o 
beJ_angrijke AJ_gemene Vergadering in ons.klubge_ .bouw te kbmeà. Aànvan6 21.00 uur.

De agenda za1 volgendà week wordÀn gepubliceerd

DE LENSREVUE
weekblad van de voetbalvercni L Leni en Snel

..i,llaarneuend, Bestuur.

EU
- 06?
t 2J6

1
17
to

1

MUTTTIES LEDEI{LIJST.

zt n:

259

1^I V

,. 1048 J. C. Krlj ger Fahrgnheitst raa1- 4Zi, Den Haag 20Zf
KAK.A-LAEND1r

rlecrjmber'sinte"klaasfeest .', .

decémber'iilaverjasavonit! !i ! !
deccnber,'Ra11ey + diner dancànt
januari " Nieur.r j aarsre c ept ie
?? '' Fondue-avond (Jan-Eeb. )

:, ' j' .'1-i'1,

FFFEFIFFFFEEIIFI'FFFFF,,I
I^IIE §TAAT ER ÀCHTER DE BTR

.L F'E FFF}'FTITFT?T 
'i.E 

F .FJ'I'SI'FFFFF

Th.Booms v,rordt Chrís van Swollstraat 4,'Den ilaag 2021 telr
I.{.Hlp wordt Hengelolaan 240, Den Haag 2OJJ
H. de Jong wordt NS

81.98.1o

I

angezien ctc'onlerhanrrelingen iiet een kok voor het diner na, afloop van deral1ey nog.niet .rfgesloten zi jnr- hunnen wij nog niet iè exgcte pri5s van de :rali-ey + didèr,pub1-icer.en. lc prijd za1 waàrschijntijk ronQ. de I 25,==, per ,per.oon liggen. ' e hopen.:vo16ende uieek'uitgebreià ,op-hqt eer en'a.nder tèrug tekonen en tevens een inschri j fforquLier in àe lE1,lSre-vue bij -te .ro"6".r. ,.

:..:. KaKa' 
:

Langs deze rveg wi1 ik, mede nanens mijn echtgenote, de heren Sandifort er1 ,:r. 're*ei jn harteli jk danken vcor hun àttentie, war:rd.oor de verloren gu*"urrd"handtas van rqijn vrouul. tijdens:de wedstri;a vari il)'ripiIlen 1 op maandagavorid'lJ novenber.j.!., pp dezeLfde.avond nog ti5 ons wercl thuisbe-zorgd.

.... J.IJIehout. ..

FFFI'EEF"FT'FFFFFFFFFFTT'EFFFFFFTI'FI''

, 'l .,1 i-
- ljin )'Íi ci:r:l-s .

Icric BIiL=:er --Frans Diss eldorp-
lie v. d.Hoek., - Rich"ard v. d.Hoek

Z, .:nq;,'r - I i.ïrd.Ír J ,irs. - Cr;i !i. rl1j snlr,1,11;lc1

et.6Z5885
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o,> tDà'otö
??? 2? ? 2 2 ? ? ? ?? 2 ?2 ? 2 ? 2 2')'/ ---'-Drrr, , :

ff, -'-vnsrl-urr-- iigTytritt i't z ii7i7,ízztzzzTzzii'zttzzi z7z zziiz z,tz'zzzli zzzzztt
à, c c 2 1n 2D' 2r' DrO öO ö O ó

- het met LENS 1 steed" .bllgr gaat (nu al, tvree doelpurrten in één rveootrijd) .;- de pupillen èn wórpeh àtisËrof"" zaierda6 ei6enrijl'ni;;;;"ià;r;e voetbaLlen(zie bij afkeuringen in de vorige LENSrevue)
- 9ns Tini l. elftal afgelopen zaterdag níet spèelcle ondat bij de tegenpartÍj

Scheveninge.n dertien a.fsohrijvingen waren (Sinterklaas krvam aan).
- Martin van Víanen morgen (vrijda[ dus) met het Haags O]_d Star teriu tegen

Ooet-Nederl-and,speelt, de uitslag schrijverr we niei \rtaar u ma6 voorar-het
begi.n niet nissen (NcRv-ninivoetbal).

- er rveer buitenlanclse reizen verzorgd ',,rorden (zie. erders. in de r,ENSrevue) :

- LENS weer een rtnieuv, bestuurrt schijnt te hebben
- niet
- u nog steeds uw töb en lotto formulieren bij LEN§ kan inleveren.
- 0 nee !

00 uur 'l{il-hel_nus 1

00 uur UVS J
- LENS 1

- LENS 2

- Naaldvrijk 2
- Delfia 2
- 6cheveningen l
- LENS 6
- LENS 7
- LEITIS B (zie

['lestvlietweg
Sportp.in de I(ikkerpolder
Oegstgeesterweg rLeiden
Y1 Gebl/?-4
V't Ceb 1/1-1
v3 cebz/1-5
Erasmusr,reg
Bere6t einLaan

HHHHHI{HiIITH

scheiiÉ.z'ccl:t
J ; ians en

J . Lemckert
G.Boogal:'.1; 

.

ALD. Po1,1er.:u" .

PC. RoelèvrL':
PG. Ade6c+sr
IIB.Veldhu:-z:,:

}THHIII{HHI{HH}IIiH H HI{]THIIiIH}IH JI}iHI{I{HHHHIIIIHHHT]HHHH
PROGRAI,IMA-OPSTELLINGEN-UITSLÀGEI{-STANDNN SENIOREN

HI{]IHHHHHHIiIIHHIIHHI{HTÏHIlHHHI{Ii}iHHHHHHTiHHIIIIHHIiIiHi{ItEiIHH}IHH

ProEramma Senioren.
Zond.ag 28 novernber 1976.
14.

1

3
o
4
0
o

1

1

1

1

1

1

.00

.oo

.00
:10

.oo

12.OO
14. oo
't0 . 00
13.'15

uur LENS J
uur LENS 4
uur LENS 5
urír GDS J
uur Gona J
uur Spooru'ijk j

12.O0

uur LEIIS 9
uur LENS '10 . ,

uur .Í'larnin6o' s !
uur.RKÀVV.14,.

LENS .1f
uur LEI,IS 14

res.pro6rarnma Melis Stokelaan SJ.Kleijn
- Rijswijk 6 .' V1 Geb Z/1-3 . JAH. Tiramermans
- 9gl" 6 v2 Gebl/z-4 . N.Tuínenberg.,
- LENS:11. | ' Sportp.Pr..Irenej Schàapweg, RijswÍjk ' :

- LENS 12 : ' Sportp.De Heuvel, Heuvel-l,re6, Le id.s chen d.ar-. .

- vrij ( zie overige e1ftaI1en) . ,'
: mo 9 v2 Geb2/2-4

ll.s. zondag ,zijn I3n de Seko

S.htlENKol.íST . .

aanrlle zLg: N.0s s e en A.v.d.l,Íeijden

LENS 4-5-9-10 eh
LENS 2 B.3O uur
Ï,m{s 6 1J.45 uur
LENS 7 p.1l uur
,OPSTEI],INGEN. .

14 èen half uui
LENS t eï'rein
LENrS t errèin
LENS t emein

.aaníong *roo
tEt'ts .1 1

LENS 12
. LENS 8

hu$ wedstrij d
9.í5 uur LENS

12. OO uur LENS
9.3O uur LEll§

voor
t effe in
terrein
terrein

!!§J als bekenrl zonder P.Perrei jn-R.Bres mel R. v.Ntort-T.I(attenburg
LENS + als bekend zonrter tr'.Dissel-dorp (H.Jochenrs zíe 66k LEIIS 5)IEN-§I a1s bel<end ,zonder R.de li:lf- en À.Hoek met II.Jochen" «à*i-
LEr\S 6 al-s bekenËI
lEryS 7 a1s bekend. zofldeí ll.Craenmeirr' :
iEifS-E àIs bekend. zonàer i,.de G:coi rnet i1.v.d.laeijs en B.Lamàt (zie reserve-programna) .'.:'
LENS 9 a1s bekend met P.v.Rijn-R.Heemskerk en p.v.Duijn zonder e.v.d.l.leijs (zje

LENS B
LiINS 10 als bekend zonder trl.l(rol met J.Tettero
LENS 11 a1s be.kend
LENS 12 als bekend zonder ,L.v.d.Ilerg

-2-



LENS 1z J.retiglo 3ie r,ENs 1o-r..Lardot zie r,mrs è-J.iirj.";";;:;*.àoo""n ,i", Í,ENS ' 14'
LENS 14 §. Bgrenbak-ri. Banníng-f. -Iitp1, enbrou*e"s -F. Jonkei-H.I(emp er-G. v. d. Togt -i. VeIaii-rt:L. Vc criluii-A .:lijnnóven.a. v.Luxembur6_.1. nryï ui"_n.lo*_, C.Goosen

ÀFSCIIRIJVINGEN

Vrijdagavoncl van 1),Jo-Zo.]o uur ti; ,r.a".Uituier tLf. zg?121 \i.:tÍ,luitend innood6eva11eno1rzater'agbi5N.ossete1.6o2o9o
UITSLIGEN zondag 21 november 1926 :;.i

GDSl
DHC 2
NLs1. ,

I,ENS 4
LDNS 5
Quick J
Postduiven !

-i, I,ENS í ( beker )
- LENS 2'(vr.s.)
- LENS ,l ( vr.'s . )
- ïJassenaar 2
- Vredenbur.ch. 4
- LENS 6
- LET]S 7

Laakkwartier B
IEI{S g
LENS 10
Del-f ia 9
I{I!ÍSII 9
Vrèdenburch '12
LENS 14

LENS B
B].auw Zvrart
Toofan 4 '
LENS 11
LEN§ 12
LENS 1'
SOA B

. v-l
4-2

' ?-2
l- |

0-o
t-)

)-)
, )-z

y-z
3-2
1-4
1-t
1-1

Dinscr.ag JO novenber t 926
Sporthal veifing. Noord te poeJ_clijk
20,20 uur Ros hríàwë ,- LENS I . ;'

ZAIiLVCETBAL

Opstel- l ji hg: I,l;R. J.D

RESERVE.PROGRÀI,Í}IA

eiiver-P. v. d. StËen-It. v. luxemburg-1,ï.l,lieheIs-È.Osse-tjtr. Kouwenhoven-eitËns'' ' i
Samenkdrnst 20.0O1 'uui Veilin6 Noord

r"91:.* Ïet.gehele prosl:3lo a.s; àonttag is afgekeurd speelt ímts g een. vríend'schappelijke rvedstrijd bij DUNO om t4.OO uur
Of deze. vredstrijd doorffiT tcanï6iteg--ïe1ef onisch na 10.J0 urlr eeïnf ormeerdtïord.en in ons klubgebouw, te1. 66.8.14 ;1. j ...::. 

.

STANDEN VÀrVl r,rlqs e-z:h bijgèvrerkt t/m 14 november 19?6en5
Res Je klasse /r Res Je klasse D

LENS 2 TOGB 2
H1/'1r]
ïlestlandia J
Naaldwijk 2
quick Steps 2
Vios 2
Celeri.tao 2
LENS 3, .

Docos 2 9-1 17-
-i6 zz-1o 8-16 u-49-i4- zo:-4;

9-14 1o-7
9-10 14-11
9:10 .' 16:16

i '7- -B 12- 9
B- B B-12

Verburch 2
uvs ,
Roodenburg J
Scheveningen 2
Teijlingen 2
vcs ,
RI{DEO 2
1)!f/r '2

LFC 2
§port club IïSSE 2

Res Hoofdklaese X

iilassenalr 2
Concorciia 2
ueJ- I r-c z
LE}IS 4

10-12
9-11
B-ro
9-

10-
o

16-16
14- 8
10- 6
19-.14
14-18
12-12
1't-15
7-15

10-20
10-20

20-3
22-13
19-1O
24-a4
22-22
15-1?
20-25.:
18-16
15-19 ',

18-21
11-17 .

11 -)Z

9
B

7
?
6
6
4

:7 11-15-___76Schiebroek 2
ESTO 2
ADS 2

"9--5.
'9--4
10- +

-9
o-

10.,'
10-

B-zo
5-16

VVI] 2
HDV 2
Delft J i

Juventas 2
Tonegido 2'+
lloek v.EolLand,2
Oranjeplein 2
,:DA I

11-20
9-11
7- te

1A-10

9-15
9-14
9-11
9-12
9-11

15- 3
,18- B
21-13
e0= 10
2t-18.
1B-1 1'15-14
1.2-14
11-15
10-25
it-ze
1645

ReE 1e k].asoe G

§cheveningen l
^DO 

,-rirenenburg J
Nivo 2
DSO 

'Oliveo J
RKSVM 2
Vreclenburch 4

,DHC5
'. Tonegido J .,

Dèn Hoorà 4
LENS 5

9
8
7
6
5
4
4

10- 10
9-9

10- 9
o-R

10- B

9-7
10- 7
10- 1

-1-
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De di ens t v erlenerlde brànihe, zo kan men re6elmatig via de nieuilsrnetiia lezeí,
zien en horen, schijnen het ninder !e.Jrunnen bolvrerhen.- Kreten .als: trCoiffeurs .

nct hrndeh in hët 'hàar'rr 
, 
ttHdt' dock vilt .vo.or. bioscoop eEi theatersrr r" rrCaf éhoud c:::

zat, die het"zat zijnrr en rrDe scheepvaart lvorrlt de wind uit cle zeiren geno'mcll !.
zijn t egenwoorcl.i(i een veel voorliornend verschijnsel. Edoch, hebbcn aLL.een zij,
het slecht? Neenl! Ook de bal<Iler verdient geen droog brood meerr kouseifàbiiese:.
zien eí ceen gat -mcer in, bierbrouvrers zul-ien uit eàn ancler vaai;e: moeten gaan
tappeni èe mijnbouw graaft ïijn eigen graf, tabakshancelaren word.en de siga^,r :.:r
de herenconfectieconcern6 doen zichzelf zo langzamerhand de das om.
Echter ook roct de spDrt in ons landje gaat het srecht. Men neemt gerïoon een
loopje net atleten, roeicrs varlen uit ce boot, wieLrehíers kunnen níèt meer
ï'ond.komèn, badneesters l(unnen het hoofd r.mper boven water.houden en nét de
draverii gaat het hol-fen-d achteruit. rs dit voor'u, LENS-leden, reden"tot onge-
rusthei-d?',ïe1npe!!voetuqttersverrlj.enenvoor1opignogbaJ-1enzat.

' .- t..., - 
E.P.L.

VOOR U GELEZI]N EIq ZOAÏ,S HET OOI( tsIJ O}ïS G.l!.^.T

Ie!-ye::sl_ls_99_!rsi*tc_9!_q9_se_d:!:lig. -:

Er zijn jongens die recorils mahen in dit soort rverk en over dezé' jongens gaat
hct nu.net. Deze jongens hebben niet eens een handcloek, vrashanclje en-een Àtuk3e
zeep bij zrc},. Ze gae.n niet gnc1er:..cle- douche omda,t .ze- vrijdeg: àt geweest zijn.
ze gain'rnet het uez'weie lijf zo in trun onclergoed, als ze-hei ar. iiet aanhadden.rrVij wi]}en vragen aan dc moed.ers, stuur uw ,óon vreg net zijn sportkJ_erch,
z!ïexxbroelEje, zcep, handdoek en rvashandje in een taÀ en l-aai hil ziclr op het -
sportvefd verkrecen. Nu kan hij na nog een heerrijke douche te hebben soror"4heerlijk fris ,naar huis. ook de reiders kunnen hierop.toezien. Bij voorbaat
onze hartelijke c1ank. .-: j

. ': 'i . '. ReCaktie.
{{.I.I4JJJJJJJJJJJJ,]JJJJJJJJJJJJJJJJ.Ï
ïïïï$ viri HEr ruNroRENFRoNr $*C$S.r
IlïïS,r;,r,i;,r,iJJJJJ JJJJJJJJJJJJJ$J J J$

HET Gr^r';T GOED MET DE ECONOMIE. 0!' NIET?

Programura.Iunior en.

Zonda 2B noverab.éi t 926.
LENS I vrij
Zaterdag e7 novàmber 1976.

JJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJ.i.].].J

V1'' ZuiCerpark . 
-.

Sportpark de Heuvel
v2
v. Vredenburchvreg

(vr.) v 3
n.1
IrÍgr. Nolenslaa4

14.Jo
14.30
13.OO
1i.oo
14.1o
13.30
11.45
14Jo
13.OO
10 .3O

LENS .1 .,

ÀDO 4 .,

LEI{S 4 -

sEV 1t:' -.

],ENS 6 .

TEIO 2
HVV B
IEI{S g
LEiIS 1O
Duno 1O

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

- Quick 1

- L.ENS 2
-i r. q:Gravenzande
-l rENs 5
- iïvs 2
- LENS 7
- LENS B

- f,aakir',vartier !
- Celeritàei f
- LENS 11

Zie re servepr ograÍllma en bui-ten1an..lse reizen.
Zijn de contributies al betaald?
AT'SCIIRIJVIl'IGEN.

SchrifteliiÉ vocr vri j dasavond tB.rO uur. bij dhr. P.È.d.Steen, ElviraJ-and 1!,
Den IIaa6
Telefónisch vrijclagavond .tusèen 13.J0 en 1!.lO uur (uitsfuitend iri dringendegevallen) voor B-hlassers tus,sen 18.O0 en-'l'l.JO uur
A-lrlassers hij dhr. G.Dui,vesteyn tel. 6?,.6.t.ó3 <iÈNS I t/n 3)B-klassero bij r!hr-. Irl.Reu.ver te:_. 6?..28J, ( LENS t+ t'/n i)c-rrlassers bi j dài:: -È..Boa te'Í; a5.g8. z7'(r,ous B t'/t". ,rt)
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In noodgcvallen kunnen ,Jr junioren nog
uur e.fbel-Icn bij clhr. Ir.,,.,1."-ltcen tclr
.I.II(EURINGM{.

op zat er:l:r6ochtens tuËse.n.9.ri èn
35.1o.jo

1O.OO:':'

Í,aare

De junioren moeten biJ,slechte vre ersömstandi gheden steed.e de'afkeuringslijsten
raadplegen. Telefonische informaties worden hierover niet Vefstrekt.
NIET-OPI(OI"ÍERS .

!ïe8efls niet-opkomen afgelopen vreekeind krijgt de vo]genrJ.e spè1er 2 extra reserve
beurten: M. v.I{oudt
Bij herhaling volgt uitsluiting van dëëlneming aan rIe komp et it i ewe dstrij den.
rn dat geval blijft de verplichtÍng tot betaling v;rn de kontr'Íbutie tot. het'
eind vu.n het seizoen (lo juni) gehandhaafd. ,.. .t,

?

O?STELLINGEN.

I,ENS l afs bekencl met p.Hop
Sanenkomst 1J.rO uur lclubgebour,v Leider dhr
zie ook buitenlandse reizen : . '

LENS ? A. v. d.VaIlc-F. tsauman-R. v. d.. Boogaard-lï. Erkelens-R. Geluk-J. v. GiLs-Iï. Heynen-
H.Hoppenbrouw:f rs-r1. dc Jong-F.Kortekaas-T.v.d.To1-Ii.v.d.l,ÍeuIen-R.Leijn
Sanenkomst 13.10 uut klubgebouw Leiclèr dhr. L.BIok
zie ook resorvepro6ramna + buitenlandsc :"ei-zerr

LENS I vrij R.leijn zie.LENS 2 '
LEI'íS 4 P. s cholt es-Il. Miclrels -/1. overgaauw-R. verst e eg-R. Gro en-L. Janmaat -tll. ter
J.v.d.Nièuwenhuisen-P.Le1ieve}d-J.Ge}uk-P.Houtman-J'Prins
Leider Hans Zoun . : i.. '

zie ook r cE erveprogramma + buitenkandse reiaenl .. 
.

LENS 5 n. Blaks-C . v; Be cl<-R. tlle ss el-s-trV. Val_e.nt in-R. Duynrlam-B. v. Viers s en-B. pronË.-
R. Bon-J . v. cr-. Ri j zen-F. Verbarendse.:R. Ràilemaker-M.Lcyn
Samenhomst 1t.4! uur Lens temein Leider Joop Meuleman
zie re servepro gramma + -buitenlandse reizen

jfrl

LENS 6 O.l(öncnàn-M. v. Z::ol-B.l{enkes-S .I(ramer-lI. Planken-À. Rovers-irl rIJucaGE en-
C.v.Rijk-T.King-J.Schipperen-J.r'.Kleef-B.Ioogaard ..-
Lcider I(e es v.d.llul-et,i

LENS 7 B. Jozec-R. Drieésen-R. rle Hras-F. f,rol-M.Lust enhouwer'-È.M
E. Sandifort -J .Franken-E'. v. d.Líndc-J . Linss eï-Ví. Kliinncn
Samenkomst 12.15 uur LEi,lS terrei4 Lei_der."n.n. ":.
zie res ervepro 6?arDna + Ëriïtentanase reizen.
!E!§ J J. Elzernan-R. Tjin jlsjoe-R.Ce Jong-J. Odenkirchen-E.Eykelho f-R.Groen-F. Rens
P. c].e Bruin-R. v. C.Hock-R. de Soer-M. Me crrean-R. v. Baggurn
Sanenlionst 10.45 uur klubgebouw Leid.er ahr. p.v.à.Steen ''' i' 

.

zie cok re ser.veprogFamrro i bu.i-trei:landse ?eizen .' :..-
l,ENs 9 R. Der6e nhenegouw en-J. veimeuren-M. cle tïinter-\ï.corpa-E.valentin-L.v.Rijn-P
de Gooot-G.cle Kok (2x)-C.Odenhirchen (2x)-M.Schobbe-J.Voorcluin-R.Korving.
Leicler dhr.. G. Blcks
zie rcs ervgprogranma. +.. buit enlandse. re izen .' 

"' . _
LENS 1O II. Diemel-I?. ií."= 

"r,oa.r-ih I Ber8nans ( 2i ) -F. Dullàari -p; fronf.àr.,-u. i(orvin6-
ï1.-Gffir-R.ae Kroon-rr.Zanoni-R.GimbE"eiz*I-ó.óc";ki;"h;.=ir;l-ii.Ëi"r""-n.Djojooetono
Leider. dhr, E.LanQnan .. - '' . ., , -. '' : " .- . '

zie rc s erveprogra[lma + buitenlandse reÉzen . ..]
LEI'IS '11 H.Duivcsteyn-H. Koks-R. Kr esncr-E. Borot -R. v. d. Zi j rlen-M. Bon -R. iluisnan-
R. Bli ehendaal-Ii.tïi.nc-G. de Kok( 2x) -R.Ginberg( 2x)-Ch. BerBrDads('zx)
RES : l,l. v.lIoud.t . ' , :,".'
Samenkonst 9.JO uur l<lubgebouvr Leidcr R.Bon i

zie r es crvepr ograuma + buitenlanCsc rcizen. :..

J . Àpperloo

ahieu-R. v. Rriyven-

.i:
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Proeranna PupilL en en vlÈ1pen
PUPILLEI.i

Zat erilag 27 november 1976r

Zg!srÉlc 2? nov enber 1976.
10.45'uur RVC 1 - I,ENS 1

11.00 uur IENS 2 - Naaldwijk 2
LENS minÍ A - vrij

9 . ,0 uur BI,{T rnini 2 - ' - LENS 'raini Ii
Zijn dc contrilutiès at- betàal-,li
IIESCHRIJVINGEN.

LEvq Dq trï. v.
R. Delc]<er-M. B

Sportpark Prinse6 Irene, Rr j sli jk

Hengelàlaan

S chrift eli ik. vooï vriida gavond 18.JO uur bij dhr. -P.v;d.Steen, Elviralan<l 
.15Den Hadc

TelefonÍsch'vri jdagavond tussen lB.OO en.1B.JO uur -(uitsluitend in dringende
hr. P. Perrei jngevallen) tel. 29295? bíi d.

In noodgevalfen kunnen de pupitlen en vrelpen no6 op zaterdagochtend tussen
9.OO en !.JO uur afbellen teL. 66.11.14 ylubgbbouw

.i-l
ÀFKEURINGEN'. . '_

Bij slechte r,vc ersomst andigheden steeds eerst de afkeuringsli j st en raadplegen.
Staat daarop bíj |tPupillen en VJelpenrr verneld: GOEDGEXTEURD da.n oteeds na,ar veld
of punt van samcnkomst. kor:en. IN DIT GEVAL MÀc ER DUS NIET TEIEFONISCH !ïORDEN
GEINEORI.IEERI N,ilE bvtJNTUEl,E' j,rKEURING.. Staat. bij de afkeufingsaclr essen bijItPupillen en Ylelpentr vermeld: ZfE .àIKEURINGSLIJST dan noet als vol6t wo-den gehar
deld: Voor de thuisrvedst ri j den moet juniorenlij6t v,orden geraadpleegd. Zijn de
vredstrijden van 1ENS 4, 6 en 10 ploedgekeurd, dan gaan ook-rle p"pilfó" en welpen
weCstrijden op. ons vel-d.'door. UitsJuitenö vooi de uitweàstrij<ten nag in dat
6eva1 telefonisch r;rorden 5;eïnformeércl'o-f hun weàotrijdèà àoórgaan en ryel op
zat erdago cht cncl tussen !.00 en p.JO uur i-el, 66.11.14
OPSIEILINGEN. .

LENS P1 '(àie ;oti àondag)
M. v. d. Lans-l,l.Fortman-E.'i,larnenhoven-1,[.v. d. Hoetr-E. Perre:ii jn-P. Pronk-;l.ltuiper-
B. He crnskerk-D . Bo e lhoulver-E. Roos -B. El_shout
R. Houvreling
Lcider- Tón .r s-Gravcndijh zie 'óoh 

zbnrlag (vodrwedstrijal ïlil-he1mu6) '

IENS P2 M. Sairloos jM. f,e nt ze -,f .',r, .iCest er -M. G e urens-I.1. v. d. Bo ogaard-.I. lriassernan-
R.Verboon-M. v. VeIz en-8. v. Zi j 1-C . Hoef nagel--'iï. v. Melzen-8. i,nmerlaan
Samenlconst 11.JO uur LENS Lciiicr Aarl de. Fagter "

IENS P, r.Kaffa-P.tlJind-IÍ.v.d.!9n11en-B.Dpj.essen-.&.Frcnken-p.v.Maren-J.vJolf-x.L;rs
F. Kl-ói j n-J;ï i.i,trass en-ÏI. v. Re euvri jh-R. So ebarta-J. v. d. Spiegel
Samcnhomst 11.00 uur LOIIS Leider John À]tena'
LEN§14 P. Strauh-R.l'Íatt ens-8. v. §ant en-8. v; d.I(aay-E. Coret-E.lss enroerg-8. Haz eIe 6erIilEË-Eas-r,. v.§èhbrtinsà-'í.nai5u-t. vl a.',,,iu..r"-n.ï. à.n""6"""àt-À. àà-ló""
Sanenhoríst 11.JC uur LENS Leider Thëo Frin§

Veen-ri.v.Bl-ittersrvijh-E.Jager-R.Roos-?.Àlsengeest-E.de Vos -í. v. Le e u;
ur cks en-E.Ilaffner-M. Tinmelnans-E. de Bruijn-lvl. Blo]rpoel

I

Sarncnko:ast 11.J0 uur I,ENS

-6-

12.00 uur Rijsvrijh 1 - LENS 1 (zie ook zondag) Sportpartr Pr.Irene, Rijswijt
12.00 uur IENS 2 - Rava 1

1 2. 0O uur ' La.,.ddiwartier2-LENs , Jansoniusstra.at
12.00 uur LENS 4 - CroinvLiet 4
'12.JO uur Ooievaa.rs 2 - LENS 5 Zuiderparh
Zijn de contributies aI betaald?

?erlee-?9-leye'i! er- 122q.
12.4J u:ur tV:írlhelmus P1 - IENS P1 (voorrvedstrijd) lïestvlietvreg, Voorburg

iI,E],PEN.



i,Ellq !tf1 R.IIam-R.Lentz-T.Schilperoort-!I.§Luis-M.Zaalber6-J.Riemcn-F.Claus-
frfr6ïGnan-À.Tjin,írsjoe-R.virl.Hcyrt'en-M.Koelemij-F.v.Keétei . .,...
Sanenlioust 10.0O Uur LENS. Leider Paul lIop

lEjS ,We .i. Xuypers-R.Iiri.:er.s-J. v. Ballegooien-À. Franken-I,I. v. HeI;'len-J.I'1Íp-F. dc
Druijn-E. Ra.rlena.ker-R. v. d .1(1o:- j -D. Meíj er-R.verroop-8. v.Isi euwenhoven-G. varkenburg
E.I(eus-M. norst -P. /r.erts -11. v. Riel_
Saaenkor,rst 10.JO uur LENS Leirlcr. Oscar Borst
IENS MINI A .vrij! !

LEIIS }IINI B R. ColpalV.Tromp-R, v. Velzen-l). Hocksma-I4. Verhaar-J . Dunant-M. Bosch-
J ' Timnermans-8.llo eLhouw er --4.. Br j-nhsma-R. slats-P. H oppenbrouvrer-M. v. d.Maarel-
Samenkomst 9.O0 uur LENS Leider Kees Schenkels,
UITSLíGEN' .

Junioren PupiIlen
Rijswijk 1

LENS 2
LENS f
LENS 4
f,olus 5 ,

quicl( 7
r,nNs 7
DHC 9
LENS 9
-'rVP 10
ECSO 2

- LEi'ts 1 .- .

- ,DtlU I

- DIÍL 2
- Rijswijh J
- Duno 4
- LENS 5
- Duno 6'
- LENS B

- Die lIaghe B

- LENS 10
- LEI'IS 1 1

Duno '1

LENS 2
LENS. 

' 
,,

' Vrorienturch 4 .'
Vlest érkrvartier l
Eslesl
Diito i '

LENS à

MlNI

.- IENS 1

- RijsyJi jk 2

- .Flamingo I s
: LENS I+ "
- LENS 5

0-2
)-z

1-6
1-1

o-2
2-t
o-1
2-1

I

2-Z
4-z
o-3

' "t+-o
4-o

- LENS 1

- Tedo 1

?-U
U-t)

LEI{S À : Scheveningen A
.. Schoveningen .ti riiet opgeköàeh

LENS B - !ïilhel-nus A 5-O

LENS 4 v*on c1e uitledstrijd tc6on Is-Gravenzand.e S.V. met 2-1. Nu het de.laatste

LENS 1 speelt zàter.1ag te6en Quickr .1c koplóper in clezè afdel-ing. Nu het einderi;ll
van schorsingen verlost i6 ver!ïachten vij, zeker na ce overwinning,op Rijswijk,
één punt, zodat rve hoger j.n cle uiddenmoot konen.
LFNS 2 ge-at zaterdag naar ÀD0, dat tot nu toe pas.,2 pu_nten heeft. .L,ENS staat
vl-ak achter de 2.koplopers. Er noet dus gerïonnen lvorden ora aaneluiting te lirijgí -.
LEN§ I is vri j. Ër vras 6een te6:l'rstander die vricncsóhappeli jk kan spelen. Eeri
weelc rust d.us voor dit eIftaI.

tijd.iets rnint'.cr.6aat zal het zaterda6 rzel
Toch zien r:rc hct r,rel zittcn. Jufl.ie ook?
LEN§I heeft -sl-echti 1 punt seËàatd en ,rrel
weer tcgen moetén.spcIen. Volgens Joop (de
VJij zull-en zien. .

rxoeiliir.(_ v/orclen om 2 punten te ha1en.

tegen SEV vraai ze aanstaande zaterda6
l-ei-der) rvordt. het een overr.rinnin6.

!ryÉ cloct het ftoecl tot nu toe. ïïVS ma6 geen a1 te Broot probleem zijn.
I,EN§_Z moct naar koploper TED0 tàc. iïij hopen dat vle aI een nieuvre 1eicler toorju1lie hebben...!ïie weet, néerit hij een Èeétje 6e1uk mee. Döe jc bcst.'
r,Èfis B speel-t y-rienclschappel-i jk tógen Irw, rirai ar- eerdàr .c.t"È-i 

-van 
gevronne_n

werd" Ond-erschattin6 zorgt echter vooi cle gekste uits1agen
LENS 9 speelt eveneeno vrien dsc happelij k enriel tegen Laakkvraitier C2. Ivlisschien
dat er nu lveer eens een overwinning inzit. Laat de noecl niet zakken. Misschien
zou .Je training ,;ràt beier bezocht kunnen -vrorclen?
!-EÀ§Jg won de uitvretlstrijd tegen Celerit"as mct 1-0. Dit wj-l- echter niet zeggen
dat rleze wedstrijd ar 6ewonnen is. Probeer aansluiting te krijgen net de kopgroep
IIet zi.t erin.
.TrnNs 11 vron r.le eerste wedstri jr) tegen DUNO a.et 4-J. Het zar er dus om spannen
Ïric er zaterdag wint. Duno heeft nog o punten. Iiet lijkt ons sterk d.at ze er
na za.t ert-lag neer hehben.
LEr]§ -Pl hont lan6ze.rnerhand terug. ï,las het toch 6ecn uitschieter tegen vuc? 1 puat
uit bi.i rlijs ijk zou mcoi zijn. 0f hebbcn juIlie een verrassin8 voor on6 en voorjul1ie rrae t e toeschouvrers?
_tDNS_Ia heeft het zlvaar in deze sterke"afdeling, ',raarin RriVA goe,J meedraait. Doe
;e best on óen punt te irakken, en k<.rm wat vaÀer t:'s-inen.

-?-



IEIIS P, 5aat zàteieag $rinnéh'tègcn T,aakhrvart idr. De uitvresttijd leverde een
1-1 gelijkspel o!.
LEN§ P4 zal het zwear krijgen tegen Cronvl-i-et. Toch verwachten rvij ivecr een pu:ri.
fffiT ?E qagt naar.kopl-oper-.de Ocieva4rs. Jul1ie 1eic1er, Ton v.C.Bórg rigu níèt. '
neer in het zi.ekenhuis, en wa;.rschijntijk is hij er zaterdag vr.e er bij. I{ebben .

jullie misschien ec:n verasoing voor hen in petto?

ry1 gaat RVC l punt afpakken. De laaLste 2 r,reken 5ing het aI uat beter. Tegeri
l"testlandia werd getronnen en van koploper Rijswijk werd 1 punt gepakt. Doorgaan-zo!
LENS VI2 lran zaterdag van Naa-lchvijk rvinnen. Dit is eindelijh oclc eens ecn trveede
eLftal;- Tegen eerste elftall-en is 'het voor' jirtlie eig m-oei1i jk. HerinclelÍng rvas
helaas niet mogelijk. Doe je best.
LENS MINT À 6peelt sind kort ook in konpetit
met 2-0 va-n
levcren.

de Ooievaars gelonnen. HMSH moet
,,.: .,

ieverband. De eerste lvedstrijd l,rerd
ook een overvrinning op kunnen

2-1 van TEDCI. Zaterd,ag tegen 3MT àLENS }III.IT B vcrloor Ce eerste vledstii jd nët
zit er trïeI een overlinnin6in.
RESERVEPROGRÀMMIi voor ZI\TERD,,G ?7 november 1976.
Bïj alnehel-e afkeuring zaterclag 6pè1en cle volgeniie cl-ftallen tcEen scheveningen
14.30 uur

uur
u9r
uur
ULII
uïr
uur
u-ur

14.30
14.3o
14,10
13.OO
13.OO
13.OO
11.OO

LENS 2
Scheveningen J
LENS 5 ,.
Scheveningen l.
Scheveningen 6
LETIS g
Scheveningen B
LEI{S 1 'l

- Scheveningen 2
- LENS 4
- Scheveningen 4
- LENS 7
- LDIiS B

- Scheveningen /
- LENS 10
- Scheveningen !

Samenkoms't 1J. J0 uur LEi.lS

Samen}:onst
Samenkonst

1J. JO uur I,ENS
12. OO uur LENS

§auenkomst 12. 00 uur LENS

Er kan niet worden geïnforrneerd of het doorgaat, kom dus naar LENS. Gant ook he.
rc€ ervepïo'grarÀlna niet cloor dan is er.ccn klaverjasdrive in het k]ub6ebouw voor j
a1le j unioren.
RESERVEPPOGILTN4T'. PUi)ILLEltr EN W EÏ,;--EN : .

tsij aLAehefe afkeurin5
Jul-Iie zijn .vanaf dit

is
tij

e.s. zaterclag het klubgebouw vanaf '11.00 uur geopcnd.
dstip van hartc vuelhon

LENS P2 - Ri j swi jk 2.
Eincelijk rvas het weer zo ver. LENS P2 heeft een trveede overrvinning behaald.
rn clc eerstc helft was LENS er6 goe<I in de aanval. Na cen korto tijd rverd ei
geEcooïd door Ronnie vcrboom en dat betekende 'l-o..Tegen het einde van d.e eerste
helft maakte nijsrvijk 1-1. Na rle rust kregen ure meteen a1 een corner. Hij weral
Senomen door Coen Hoefna6el en hij draaide nooi in het doel 2-1 . I{ierna probeerde
Rijsvrijk in.de aanval- te gaen. I,lerrr ze ku.ranen ni-et door rLe goe.d spelende
achterhopde. l{et wercl zeti s J-1 door Ruttd Houvleling. Daarna k!ïan Rijswijk goedterug door cen .coïner 1:2. tn ce lai..tste-minuten. maakte John li,iassennan door goed
voorbereicend $rerl( van de achterhoede een.schitterende (.loelpunt 4_2. Dat was
tevens de eindstancl. volgcnde week al-Iemaal *eer zo goecl spelen ars tegen
Ri j suijlc

. . ,: De spelers van 12.

1
-B-



BUITENLJ\ND§E ifIZEN voCR JUNIO REN.
Gezien cle goeie ervar ingen van d.e af6e lopen 2 jaar, wil1en H1j dit jaar weermet Euro.sportrlng naar het buitenfan 6aan. Il..te hebben de keus uit drie pro j ekt en
nl-. Lo dnden, parijs en Frankfurt. Dit Iaatste pro j elrt is ail een best ernd voorC1, omdat zij iaar de wisselbe-ker uoet en verdedigen, die ze vorig jaar gelrronnenhebben VIij ve:en aLleén níet of clit L oernooi door6aat. Zo niet, dan gaan ookzij naar Lon del of Parije.Voor l-le echt er inschrijven Eoeten tve dzeker aanwe ziE. Bij navraag bleek lontl

e animo peilen. Bij rte
en erg in treh te zi jn. In principe

jongens is diewiIlen we hie vrel met ze nacr toe 6aan, maar eerst rvillen
oelien. Het 1i e fst gas,n we met co

rr'e toestenning van de
npl et e

ouCers hebben voor tve ergens VOor belftaLLen , omda t lrij toch vuel enige wedstri jden of een toernooi vriilen spelen.;ïi j }iunnen met ilerdelvaartsd ag, 1) t,/n 22 me i, of net pinksteren 27 t lr tO meigaan. Dc pri jzen zijn voor Frankfurt + f 12 , rqrrJ en Londen +i 195t-- (ha1vc dag langer i. v. rn. booireis ) De betaling-kan in t erraij nànvoldaan word. en.irls ulv zoon nee gaat , en Ln rle l unl_oren _§!ee1t, vrilt u dan onrlerstaand strookjezo snel no6e1ijk, in ÍËAei 8eva-L vcor '11 dècdfrber a. s.. opsture n naar P. v. d. SteenElviralanti 15 r Den IIaag. U kunt het ook af even aan de l-eider. Voor verdereinformatie I<unt u t ere cht bij dhr. p.v.cl.S een teI, B}-.jO.jO of zaterdags op

E+1170

het veld bi een van de Juko_Ierlen.
tj

I[:-erlan gs afkni
Èpen

li.":01!_.a.,"t, it; mijn zoon . .rer.s naar het buÍtenland. lIet rr".t.i'rààr..;;.i;.;;;;'clkc reis het urordt. ilr_6eei 
"i""ït""il"ïïlori.rs ]ror,onrlen/pari j s/Frankfull . *

+doorhalen wat niet van toepassing is.

cipe geen/rve
or de reÍs n

oD voor een
I * ver6 chil
aar

Ilandtekening:
Neam:

\
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5Oe JaerAang nummer 19 2 december 19?6

DE LENSREVUE
weekblad van de voetbalverénieine LeniE en. §nel
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Uitnodigiug tot het bijrvonen van een A!-gemene Vergadering, te. houden Ín het
l:lubgebor:rv op maandagavond 1J december 19?6 te 2.i.JO uur.
Àoan4a
::ta ! r' *'^

. Cpening

. ingekouen mededelingen
, Gocdkeuring voor statutaire afr,rijkin6en net betrekking töt deze vergadering.
" Vaststelling van de notulen yan de op 28 juni 1!/6 gehouden aléemene verga-

/layira

. Behandeling van het jaarversl-ag en het verslag van de komnissies over het
vel'cnigir6s j aar 1975-19?6.

. Behandeling van het financieef overzicht en het verol-ag van het financieel
'kontrole orgaan over het verenigingsjaar 1975-19?6. :... .: -

" I,ledeCeling van de nanen van d.e zittende konmissi el- eden.
. Bespreking van het te voeren beleid.
. Verl.iezing van het be'stuur.

10 Verkiea:-ng van het financieel kontrole orgaan.
1'l Rondvraag
12 Sluit ing

Door de seniolen kunnen kandidaten voor bestuur en financieel kontrol-e orgaan
vlorden 6esteLd. Deze kandidaat st el-lingen moeten uiterlijk de tweede dag vooraf-
gaande aan die van de vergadering schriftelijk, onder opgave van de vakature,
vlaarvoor de kandidaatstelling geschiedt, ondertelEend door minstens vijf
seniorerl, andere dan de kandidaat en vergezcld van een schriftel-ijkc bereids-.
verhlari.ng van deze l-aatste bij de sekr.etaris trorden ingediend.
]GRSTÈ4I,I4Yl9ji6r !

Eindelijk lcunnen vrij u volledig informeren over de ra1Iey welke op 2e I(erstdag
zaf rvordel verreden. !ïí j gaan in de voorni-ddag van 6tarti het e:qacte uur kunnen
wrj u uiteraard nog niet mededelen, aangezien tlit afhaóke1-ijk is van het aantal-
deelneners. IIa de ralley zal aan elke deelnener een drankje rv-'rd.en aangeboden,
afioreno zij net het diner beginnen. Het diner zal- rond d.e kLok van ze6 vrorden
geserveerd en de verzor8ing is in handen van 2 uitstekende kok6! welhe het
volgende menu hebben samengest eld:
Fl-crida cocktail ( lrrab )
Foot'

1

2
z
4

5

6

B
o

te feiden wordt gevormd door:
S.A.P. ie B:'uyn ( voorzitt er )
.G.B. van den Stèen (sekretarié)
J. C. Hop '- (penningméeotef)
in rvàIke deze het dagelijks bestuur zulLen vormen.
Voorte zul-Ien hieraan de volgende kaderleden rvorden toegevoegd:
G. Duivcst cyn
F.T. Stlaathof . ..
I\1. v.d. VÏifl',

De stukken, betreirJring hehbende op de agentlapunten 1r 4.en ) iiggen fanaf
meandagavond 6 d.ecember 1)16 1-et inzage in het lclubgebouw. De namen van d.e
thans zittende koramiosieleden zu11en worden verneld in de eerstvolgende LENS-
revue o

Hét bestuur, dat bereid ie gedurende het verdere seizoen 19?6-19?? de vereniging

Als l-eden van het financieel ko::troIe orgaan worden voorgesteld:
J. H. Bert ens
1ï. J. I(eetnan
C.Th. v. d. Laan

Tourned06 met
FruitcocktaÍ1

cha.mpi8nons en ananas



-U*t eraarcl.-.wor.dÈ. -er' .bi j'.É'bt .'uèr, 
"n 

andcr een u.itLtekende r,ri jn gescrvecrd. .De -prijs welke lvij hiervoor moeten rchenen l:.i jkt misschien vrat aan Ce hoge kant,
.._Itr. -+iL wÍi ..SaT.?.rlqg1gl dat u.vaar v-oor_uw geld krijgt. ,De prijzen zijn ai_s vol6t:

ra11e
ra1l e
all-ee

dranlrje + diner j"3O r== p-er persoon
dranlcj.e 66én diner '!i i r== per persoon)

iner Í25r== per persoon

Voor de .-^l-trerk1'einst e- kindererr dÍe niet mee diner
met kroket of frj.lcandel, voöp. het getinge .bedrag
Tijdefls de ra1J.cy zullen. de ]rinderen die niet nee(zij krijgen ool., rvat te drin-lreri). IIet inschrijffo
u achterin dc LEllSrevue. Dit formulier moet uiter

Zaterdagmor6en
Zat erdaBhiddaB
Zontla.grnorgen
Zondagnidda6

"o'r,ro:"rorg"n wij apart patet
van' J2 r 50.
rijden vrorden beziggehoud cn.
rmulier voor de ralley vindt -

y+
y+
nd

de volgende Kaka-leden vrord.en ingelcverd: Simon Sandifor!-Ben.Osse-I(èes Schenlc,.r.:
Mart:ín Reuver-Ton de liolc-Rini van Nocrt eh Marjo .van ToI.
Eri:rlleys Iiss=!isrysE=Bes!=!'e!=!e!els=!s9ree kontant voldaon rvorden.

Cen. i.v.m. de opgave aan de
p. dezelfdq gezellighcid aIs

KAI(.{.

KLÀVERJÀSSERS OPGELEf!

Na de 12e. d.eceurber han er niets mccr 6ere6e1d wor
kok. tlij hopen op een groot aantal bezoekers en o
op rle. zeer 6es1aa6de trFranse Avondtt.., 

.

1f December a.s. urordt een grandioze kersttr-aver jasavond georganiseerd..,Ee
hebben voor één kaartavond gekozenr.omdat de l<aartcLub -een fiasco is gcbleken
en er de laatste jaren zich een duidelijlce teruggang in het deelnerers. aantal_
aftekendc - i'.le hopen dat Ceze nieurve f ormule succes zaL hebben. iÍe nod.igen u
allen uit orn te konen kaarten. Er zijp vers chill entle. .pri j z en te v;innen. Het
inschrijfgelè,.íÈ f2rrj per persoon naar rvi j tropen 6óèn.tàt"t.ei.Tot 1? decerubir 'oo hatf- n".Ëtit '

' ''r I(AKÀ. ' ' '

F$EFFFITFFFT'FFFEFtrFFI'FFFFFFFFFEFEEFSSEEE
EEEEE I^]IE STTit,T ER TTCi{TER DE B/TR ÈÈEEËFI'
ËËËtËrrrrrrrFErrrFFErrFFr,FrFFrFriiFFfrFËSf ,

lijk 12 d.ec ember bi j e en. van

rT'FT'FI'FFEFFFEEFFEFEFFEI I.FFFIFFTFFFE
.:i. .

An Bergenhene6ouwen - I im' tÍichels
Simon Sandifor''i,.: Geiard Colpci - Rini .van Noort
Tinu6- Zil-fhdut - FauLar . I s -Gravendi.jlc - Marjo van ToI
Diny Endlich - An vàn Sentcn : Ànriie v.d.Steen - Cecs v.d. I{ul-c';

óotoo

ttaro

Cor lloppenbrou$rer - Peter van Rijn - Paul Hop
Eventueel afbeflen 675885

z2z2DOOrCCC r)D DO

lïrsT u DAT 7220rorc22111DrO

vae-r pJ-us ecn vl-JI fs
dc barmensen nu wedr in hct trlichttr kunncn staan ..
À.v:Vefzcn j.t. 180'rdinuten hc.cft:staan .kecpen. IIi j'1iet er tien door.
rnorgen (vrij<1a6) §interklaas op ÍENS kont. .. . j.- :

LEIIS 1.voor'het eerst dit seizoen in.de kompetitié een achterstanal inliep.

2 212ttlc
2 7 2 1 2 A 2 0 D C 2 2 I I 2 I I 2 I I D n 2 a e í2 D e O e.) q e I C C C C C D t2 2 2 I I 2' 1 C' 2 q q 1 I 2 1'o4t1' ' '2122 . r

gr.
ust

nd
irt
dir

Bravo !

- u het inschri j fformulièr và
- het zesde van LEIIS droge sh

zesde en LENS bedankt voor

e ralley no
jas in de r
gebaar.

n noet vullen en inleveren. '

hreeg bij GDS. GDS namens het

:de barnensen èr nu gehleurd opstaan. ..
u.noB stceds d.e toto en l-otto foruulieren in kan l-everen.
Simon en Bep Sandifort vanaf 1 januari niet íieer 2aterdags
kunnen staa-n.'De barkommissÍe zoekt nu fervangers 'voor hen.
,zich bij Sirnon Saïdifort nefden.,

achter. de bar
'l,iefhebbers kunne'

f
...2-



rir'ILHELi[US 1 - LEI\TS 1 1-1 .

In de diverse t1agbl-aden stontl o.a. vc:imeId net grote hopperi: LENS clr,zingt !ïi1hel--
mus punt af (Het Binnenhof), LENS verdient meerl (uao.6sitre courant) en rriit-
heltxus 1.1e.t punt aan LENS (Eet VaderlanC). Deze l,,eeten sprel<cn voor zich, yrant
lEi{s speekl-e goed, d-e vorn is er duidel-ijk en tle punten }<omen langzanerhand
ook. Een pairr rvedstríjden ongesle.gen blijven versterkt het zeLfvertrouvren endat 6eeft cle LENSeT moed..vanu:ge ënhere blesbures in het éerste lras de opstÈl -ling tot kort voor rle. r'reosiiiji cch..geheini cle. olrbterling rvaè uiteindcrijh :Dick v.d.l{arlc-Ton tle l{ok-Doncid 5chönheir-Ruud Fortman-Hirry Branclenburg-lla l. cBres-Jan iingrcbert-Bert Brans-.lohn Balihuis-'I,lof Jarrssen- Àb Àihterkenp.rn dc 2e helft merktc 'i,:in lieetnirn zijn conpetitie reníree,.dit 6ing ten kostevan Ab .f,cht arko.np . -: . "
Dc ccrs_t-e helft 6ing gctijtr op, doch. ',.Íirhernus ,ist toch ccii 1-o voorsprong tc
nernen. I'lct dcze voorsprong hnd rïir-hefmus iets te veel gekr egen , ..lvant tràt sctior;van Bert Blans vras dc heepcl' h^. st te rnachtig en de bij die t eruicpringen,.i, e b:1.
haid hij alre 6cruh dat hij de bal no6 op rie àoerrijn"rcó; benschtf8en. ria derust kon ldilhornus gecn vuist nee.raarren en ercr dÀ geíele 2e hetlt in d.e ver-cedÍ6ing 6cd.revcn, cat- hier srcchts óón goal .voor LENS uit' voorg..ivrm, 

_ berreerstgescoord door John Bakhuis, lras d.eeis Dech rnaar oo\ de vÍÈrheLnuskeeper was in
lglT' q1t bev,ees hij d.oor ec, prachtig schot van Jan EngrebeËt, uittlinker. bij
LENszi jde; onschacleli jlc ríf,3.ríte. Met dó einiluitsra.g uqr, ï-t moctrt i'lilrretrr. ""f,bli'j' zijn. Men hon "aan de vredstrijd niet zi'en lrelËe van beide proegen onderaan
ft9,d, een goccl teken voor LElrs tlus. Hopefijk Ír.s. zondag t"["'n oicc 2 punten.l^lij -vincen dat hct 'Í,ENSpubliek mac, weei eèhs moeÉ t<ornen 

"tri j f,-en en aannràedigerivrant n* hèt ecistc r'íeer op de goetre rveg is,- rnoeten r?ij de;;";;'.; tíiÍ"""-i""i"-deIen. Tot zondÍrg dus! 2 uur, Henge1olaan. a -

IIHHIIÏII{

fifi11{rË,,
PROcilAMI'lÀ-0PSTXLL NGEN-UITSL.J.GEN-ST,tNDDI{ SE}tIOREI'I

I{]IHI iHiIiIJiHHilI{III{HHiIHIIIIH}IiIIIIT:IXHi{IIHIIIITIII}IIIHTIHT[IHH]IIIHTIHI.II

HHi]}I}IHHIÍHTÏiiH]IH]iHHI{i{HH]iI{UIIÏiHHHHI]IIHIiI]HIIHHÏii{iIHIIHHHHIH

Zond

14. oo uur LEITIS 1 - DBGC I
11"OO.uur Verburch 2 - LEI{S z
11.00 uur IIJNS I - ESTO 2
1o.Oo.uur LENS 4 - Cronjepfei_n z

.- ;'.... .( [ip.-1'qseryeproEraroo) - ..
10 . OO. uur LirNS 5 - óSO :
12.00 uur r,.,laosenaar 3 - LEIIS 6 l

V'l Geb l-/1-3 .-
v. Àrcke1vrc6, PorJiai it
11 Geb 1/2-4 

"

v2 ceb 2/1-t
v3 Geb 2/2-4
Charlottestraat f,
Ílass enaai-KertreËbut
Srasscrsllsde , Deift

I{iIHlIJIIIHI{HI'IHI{HIi

scheidsrechter
. Acht erberg
. v. Ham
e Ronvill-e .

[I. J, Langelaar
§. J. Eabriek

. Meeulvisse

. de Visser

.de Roo

. VelChuizcn

. I.{.I(ort elÍaas

IL.11
D. il
D.C

C.M
E. tÍ

IÏ. B
c.J

12.4J.u1,-
'12.00-uur

12. 00 uur
14. Oo uur
'1O. O0* iur
10.lO -uur
t 4. oo- uur
12.bo-uur
r^1. s: : zondag ziln ïah cle scko
,5.I.ME}IIíCI4ST .

+.-2-

DHr.8 -LEtisT
BE€ 6 - LElrs.S
(Zic resötvepiogramnc)'
LENS 9 - CrornvHct f
LIINS 10 - SOÀ 

'HDV? -LENS11,,.ivs4 -LENS12
vè1o 14 - LENS 1f
Lni{-S 14 - Vef o 16

Brasserskade, Delft
v3 Geb 2i?_-4
vz Geb Z/ 1-j
Zu5-dcrpaili 2e gödee1t e
bE ecnrva J ltLafln -

I{oordwegl'Íratèringen
V2 Geb 271-J

àan ezig; J. de HÍlster en J..v.d.I(leij

LEI\TS

LENS
LEi{S
LEI{S
LE],IS

6
z
.1

7:1
tJ1

!-1Q en 14 een hl.If uur v66r
!. 4!, gur IENS terrcin
1. OO- uur LENS
1 . 45_ . uux LEN,li
1 . OO uuï LEI,iS

aanvang van hun lv"-dstri j d
LEI'I§ 11 9.'15 uur-LENS terrcin

. IE"NS '12 - -p. 4! uur LEITIS t errein
'' LEN§ 1f 1ji15;t*r LEiyS temein

terrein
terrein
terrein

-1-

-2-Ëedse!:r-t2Z§.



OPSTELLINGEN.

;rEII§-l- a1s bekend zonder RiBres eb E.llndman -- ' "' ' - 'j ';- ' '

LENS 4 a1s bckend zonCcr H.Jocheies met F.Disse1clorl:
@!{f el-s bel(end zonder /i.}Ioólr
LENS 6 ;..1s bekcnd
tHtS 7 a1s bekencl net lri. Craennehr I

Fil§:E a1s bèhend zonder'B.vl,-C.Burg met Q.v.d.l"leijs ..

!E:t:._g aIs belcend. zondcr'I.de Vos-R.Heensherk en Q.v.cl.lrleijs met (l.Kro1
_f.e-lVS_ tO ais bekend. zonder T..v.fl.Voort (rÍ.,Krol zie 6ók LENS 9)
IIIIS. 11 a1s bekend '

ÍnríE ".il ;;k;;à zonderiA.v.cl.Bers
IINS ''t3
rr,xr3--T4

als behencl. zonder M.l,Í.ién e e
C . Berer:bak-A JEannin5i-li. Douw-.Ír. Hopp enbrout'rers -ll.liamper-1,.. v alJuxeraburg-
G . v. c'[. Togt -C. Veldink-L. Vo or duin-if1-.'iJi jnhoven

JLESCHRIJVI]dGEI'I.

VrijdaBavond van 1p.]O-2O.JO uur bij J.de:Hilster tëL. 29.71,2J Uitsltritend in
nood8evallen op zaterdag bij N.Osse tcl; 60.20.90 '

UITSL.,j.GEII zonda 6 28.-novenbe" 19?6.
l- I

1-2
1-4

( zx)

l- |

)-2

a.f gek,
í-q

lrrilhel-mus 1

uvs f "' -.
TEIIS J :

LEI'IS 4
LE'.NS 5
GDS f
Gona J

cDs f
Tedó J
ilassenaar. ] :

Lyra 2
j'rDS 

'Rava 5
Quíck J . :

Graaf riJill-en II
RVC 6
Concorclia I
VCS 6

. IENS 1

- IIENS 2
- Ilaaldwijk 2'
- DeLfia
- Scheveningen J
- !-t lï; O

- IENS 7

10-1 2 -'i1

Spoor$Iijk 5
T,ENS 9
t Ei{s 10
Flahin8ors 5
RiilVV 14
LEI,IS 1'
rEr,{s 14. ,

- LEN§ B

- HLJsvn-JIr b
- Gona 6
- Liti.ts 11

- LENS 12- -

-rJo9

2-6
0.2
2.2

Res.2e klasse E

LENS 6

Re6 e klas
10-18 22-

25:tl
21-14
26-zz
16-1j

'1B-18
1'.t-2;i
14-20
13-11
15=26
15=11

10-16
10-16
10-12
10-1?
10-11
10-11
10- 10

2

5

se N

ADO
uoncordLa t .

Gona J
DHL B

Steeds VocrrvaartÉ 3 r'

iïestlandia l -
LEl,r-S

Adcl-aars 2.
RKDEO 5 .' :

IIBS 6
Kranenburg I
Postduiven J* 2 punten in nintlering

e kl-aÈse B

Maasstrab.t ]
Quiclc Steps J
vDs 4
Blauw Zrvart /.,
tErÍs g

urg
Tamuvona J . 10-10
Spoorurijk J ?- B
To.urus 2 * 9-B
LaakklrertÍer B 9- B
irDv 5 10- 6
Rr(DEo 7 10- 5
BEC 6 10- 5
Rr{r,vv 7 g- 3+ 2 punten in Ílindeling
I]ES ERVE PNCGRJII4IVIÀ.

10-1'- 10_X)
1O-1j

14-Tc
24-11
11-1i
25=18
26-13
28-23
21-18

-23

10
10
10

Vac l'1
' 10

10
10

-9
-9
-.ó
U -tr

-4
-4

o

B

4
4

10-
10-
10-
10-
10-

1

11-14
11-39
12-12
1?-.46

Zg=EIg:=s=l .

PostàIaa + t.

Eoek van ilolland 4
IE}TS
Voorb

10-18
1O-15

24-13
24-13
26-i1

9-17
10-14
10-12
10-',l2
10-12

?2- O

21-18
26-14
21-20
20-20

B -12
9-1.? .27-1

22-18
16-12
19-15
B-'r3

1B-1o
20-28

. J2-22
11-18

o-18-zo
9 . 22-19
9 25-25
7 11-22
6 19-?4
5 15-20
5 E-16

Veto B
Graaf 'diJ-len ïI Vac 7
Cronvliet 7
lïesterkvartier J
t(r-J sIl'J]_Jk b

RKSVM

10- 1

9-
10-
1Ö-
10-
10-
10-

-indien a.s. zondig het gehele p:-o6ramura is afgekeurcl hebben vrij de volgend.e

-4-

ST-{NDflli IENS 6 tilm ? bi j gewerkt l/m 21 november 19?6.



..- r eserve-\?r>dstri j den:
12rOO uur SVDI{B '1

14. OO uur Duno

Z"':irLVOETBi,L.

!rlÈ-dec-Z-4esep \et19?6.
Sporthal Veiling irloorcl

21 .00 uur LEIIS - Sigo

PRCGRirIvlMii Junioren.

Zel4es:5_ Èessii!er-19 76.
14.00 uur Í,EI,IS f -- Graaf 'v/il1em II Vac 2

Zs!el!ee 4 cle c enb er

0cl',enburgh
l,Ígr .IÍo 1e nslaa.n

J JJ JJ JJ J.]JJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.IJ

- LENS 4
- LE}.IS B

opFterline: M.Reuver.,,,rI.v.d.r,indc-F.v.d.Berg-l{.I{ichels-H.Bertens-H.verbaiendse-
Iir.l(ouwe nhr.:v en
§anenlromst 2(). ,íJ uur I

4444{,I JJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJ JJJJJ .

{SSgg' v;.n rrEr Jui{ro.rnrrrnoNr tÍlSl.r
ïïïïl,r,r,i,r,r,r;JJJJJJJJJJJJ.r.i.i.i.r.rJiJ$*

19?6.

14,30
'14.3o
11.O0
13.OO
14.1O
13.OO

,l+5
. oor
.00
.00

uux LEItrS - Den Il
- LEI'iIS

- VeIo
- LEI{S

; - Vefo
- LENS

-ÀDO1
- t Et'ts

\ V
d
V
o
v
D
v
V
V
P

1

67.6t
67.28
25.98
opz
8>.t

uur DSVP 2
uur- LEI{S 4
utr S',1 35/3
uur LEI,{S 6
uur VqS 7
uur LEI.IS B
"urii; HIr.lSH 6
uur LEIIS 10
uur RVC 11

oorn
2
5
q
rJ

.)

o

1

e croene rrïi j Ct e, Iijnacker
1

ocf,crsporxparI(

e clensvaart l,leg
11

3
3

1

1

1

1
- Crornvliet !
- LENS 11

retlerustlarn
3,

rinscs Ircne Sportpark
LEI{S 2, 4 en 3 zie r es ervepro granna LyR/i
JIFSCHNIJV]NGS{.

Schriftel-i jk vocr vriida6avond lB.JO uur bij rlhr, P.v.d.St.een, nl-viralanct 1),
Den lIae.g.
Telcfonisch vri da avond tussen 18.00 en 18. O uur ( uit sl"uitenrl in rlringcnrle
6ev.r-I1en voor

.Bl (LEr,rs 1 t/n j) -

.rl (LENS 4t/n ?)

.77 ÍLENS I t/n 11)
at erclagocht e nc1 tussen 9.J0 en 1O.OO
o-fo

.ii-kla.sscrs bij cthr. G.Duivesteyn teI.
n-hlassers hij dhr, I4.Reuver tef.
C-klassere bij dhr..R.Bom ' , tet.
In nocd6evallen kunnen d.e junioren nog
uur afbel"Lcn bij.dhr. P.v.d.Steen teI.
AFKXUNINGEi'I.

De iunioren moetcn bij slechte vre ersons t ancli6h e den stee<Is de afkeurlngsli j é t enraadplegen. Tcrefonische infornr.ties word.en hierover.niet verstrett. r .,,..

OPSTELLIIIGEN. :

LEITTS 1 als bel;enrl, srncnlionst 1J .JO ttur k.lubgeboul, l,eiite r dhr , J , iLpperloo'
zie ook buitenl-:nrlse reizen. 

:

!Et]§--? l- v. cï. valk-F.Iauman-R. v. c. Boogaartt-H. Ertcelens-R. Getuk-J. v. Gils-lt . I{eynen
H. ïioppenl;rouwer-.,'r. de Jong-F.Iíortckaas-L.v.d.l,ieulen-T.v.d.Tol-R.Leijn ,

srmenl:onrst 1J.J0 uur, l-eÍdèr rlhr. ;i.B1ok,
zie ooli res crvcprogr.nna Lyra cn buiténl_anclsc reizen.
tElisl E.verbiirenclse-F. ri1blas-1.Í. v. Ba6guu-p. Ballvis-lT. Eranhen-p. Gordijn-
T.IIoogeveen-Il.l,Íul:ben-R..4etz.R.ten lIo orn-l{. v.. Zl'rec1.en-R. v.lïi j n6rLar Cen .

ieider dhr. F.F1uraans : '-

\ -5-,'



LENSJ P. S cho lt es-t'.. overgaaril-R JVerst ecg-R. Groen -L. Jannc.at;J . v. d. Nieuwenhuis en-
P. Lelicvefrl-J . íie]uk-J . Prins-P. Eoutmad-R. Lo\ier j-ks
Leicler Hens Zoun, zie cok reserveprogranm en buitenlandse rcizen
!E§E-2 -n. 

Bfoks -C . v. Beek-R. ïles s e ts -I;ï. Valentin-R. Duyndau-R. v. Vierssen-D. pronlr
R. tson-J. v. d. Rij zen-R. Verbarcnclsc-R. Radenaker_M. Leln . ---,-'--
Sanenlicnst 12.00 uur klubgeboulv, leirler Joop Meul_óuan

fE ts=f . 
o .I;ö-ncnan-M. v. zsror-8. Hc,r;e s-s . Krarde r -H. pranken-[. Rovers -iï . Lucass en-

C. v;Ri jh-T.King-J.Schipperun-J. v.Iíleef _8. Boogaard'Lcirlcr cecs'vld.llurst,- icver d.e'stroohjeó in uou. de buitenr-ancsc rcizen
!Ëlis ? S.Jozee-1?.Driu"=no-R..rn'rars-p.r(rJr-l4.Lustenhourïer-r-r.Mahieu-R.v.Ruyvcn-
E.§anclifort-J.rrranhen.ii.v.d.Linre-J.Linssen-ïï.r(ruiinen-R.c";àh;;;-- ...

Ga Dce naar het buitenlencl, l-ever de ètrotk';es in. . .,

LENS q aIs vorige ueek, zie r es ervepr ogranma en de buitenlandse reÍzen.semenkonst 11.1J uur.LENS, leidcr dhr. p.v.d.Steen
LENS 9 a1s vori6e lveek, samenlcoríst 12.C0 uur LEi.lS terrein
tE]lS 19 aIs vrrige vreek zonder C.Odenkirche.r, f"ia"" N.lt.
Ga nee noar HESSEN (Duitsland) en 1ever r1e siroo!;jes 1n.

IEI{S lf a1s vorÍge vreek__zoncler R. Gimb erg-Ch. Bergmans_G. c1è l(olc,
Samenl<onst '12.O0 uur. tEllS terrein, leidàr l{.N,
Hessen iets voor jou? Lever dan het strookje in.
SINT-I'IICOLJ.ÀS. :

voor clcgenen dic het ver8eten hebben, rrraakt cle sint-kommissie bekend dei dc
Socd-hciligàrn :1.s. vrijcag om 'l!.o0 rr" orrro kantirae zar bezoeken.':rrril-"iàur.
van 

-nini -ricLpen , welpeir cn anclere niet voetb::lrenclc k:in<Ieren van qeochilte , 
.lecf ti jd, nocligen rve hierbi j uit on net hun kinderen dit bezoel< ,iíïffit.bij te voucn. Tot vrij.Jeg.dant

leider Chr. G. Bloks

et??

De Sint-kommissi-e
PROGll.'!1.1!Ui, Pupillen en triolpen

PUPIL],EN.

g 4 clecemlier 1 ó
Z

12.00

9.10
11.O0
10.00

uur
uuT
uur
uur
uur

ZseÈ!1e-5-4 ee!!er-19?q.

- LENS 1 -' -l
- Den ïocrn 1

-.IENS l
-VCS4
- LEr'rs 5 '

t.-§portpark 't l<Iöine Loó

. ÈPorIparl( .k rl-nses Irenc

lVieutïe l'{adeeteyn

6

Èer-1976.4 deccr.r

vuc I
LE}iIS 2
DVJ 1

LEi'its 4
GDA 4

1J . OO uur LEI{S P1 - D,IGC p1

i'iELlEi.{.

Zl!srëss
I s-Gravenzande 1

lEl:.ls 2. - IIBS
LENS nini í
VCS urini B-j'

(Temein LENS )

DeCeusvagrtweg

rveipen ön.mini-r,relpen worden a.l-lemaaL

V1

11.OO
10 "45
1C.00
10. o0

Vrii rli..eavond

í!"00 uur kont S int erllaas..
r.enrucht in hct hlubgebcur.r.
iFSCHBiJVINGIN

- IENS 1

t,
- VCS rnini r'i
- LEI,IS mini B

Out',ers,

uur
uur
uur
uur

§chrifteliik v '1B.JO'uur b: j clhr. P.v.<1.stecn, Elfiraiand 1!,Een Eaag.
oor'viiicllaavönrl

I



Telefonisch vri j c1c-gavond tussen 18.0o en tE.l0 uur tuÍt6l-uitend in dringen dc

zat er dago.cht end. ! ussen

Bii slechte !ïeersonstan digheden steèdè eerst de c'.fheuringsri j st ere raedpJ.e6en.
Stant daar bi j irPupilten en ';,'e]1:enrt vebmeld:. GOEDGEI(BURD Can steeds nclr ve1d.
of. punt van sancnlcomst honen. Ii"l DIT GEViLL LIr'lG ER DUS I{IET TELÈEoNIsCit 'TORDIIN

I{.,.-R DVE}ITUEI,E r',tr'I(DURIlriG. St"*i bij de afÈeurinssadr e 6 6 en bij
iïelpenrr vermef cl: ZIE TiFI{EURINGSLIJST dan moet a1s volgt I'rorrlen

a r de t huiswe dstr5. j den noet juniorenJ.ijst ri,orden geraadpleegil.
trijcien van LENS 4 en 1O goerJ.gekeurd, rlan 5aan oolr.-l'e pupil]q4..qn
rijden."op.ons.veld door."Uitsluiténd voor'' de uitivËàéiii- j den na6 in
lefonisch !ïorden geïnforrneer<l of hr:n vredstrijden doorgc.an en vrà1
end'. tupseq. 9.00 en t..JO.uur.. tetz. 66|ïJ.14

t.
LENS P1 !l.v.d.Lans-l,i.rortman-R.v.cl.iloek-E.'"larnenhoven-È.lerrèi;n-e.lrcint<-
i'..Iíuip er-B . H e cBsl(erk-8. Boelhour:rcr -E. Roos -B .
Samenlionst zat err1c6 1 1 . O0 uur tENS , zoridag
Zia ook zonde6

LEIIS P2 I'Í.Sairloos-II.v.VeLzen-t{.Lentze-1'Í.v.il.Boo6aard.-J.v.I(cstcr-J..,assernan-R,
Verboom-C . ilo e frragel -'.ï. v.I,le1zen-R.Iioulel ing-E. j,nrnerlau-8. v. Zi jI

.. .§$q..,1í-q-qs!- '1.1-JQ- uur .Í,ENS ..-Leiacr 'riart Í1c ?a6ter '-' "
LtrNs P, r.ï(nffa-E.I(Ieijn-rl.rrsniren-M.v.rl.ïÍalren-E.Iieus-R.soebarta-J.v.;ïassc:;:-
P.lt ind ,f . v. cl.lvlarcn-J.1,'o1f f -B. D.:iessen-H. v. Re c ur,ri jk-J. v. d. Spiegel
Sanenkomst B. 45 uur LEI§S Lei(r.cr John .1.f t cna , - - l

Gaarne ouclers nct vcrvoer - i" -

lIIg:Pl P.Straub-E.Coret-E.irs6enber6-E.v.Senten-E.lIczel-e8er-E..r.d.Itaay-It.de l,t
R. v. d. Booilaardt -L. v. Schelt inga.-l,t. <le l{aas-T.y..c1-.r,rgrve-p,pàyc+R.l.lattens..
Saraenkcrnst 1O.J0 uur LENS LeiC:r Theo liins
LENS P5',l.v.vecn-P.r',lscmgeest-ó..v.Brittersr,rijk-E.J:.6er-R.Roos-R.Dekker-E.c.e vos
E.d.c Bruyn -L, t.I,e euwen-M, Tim;.:erncns-l'i. BIolipoel-L{. Biiilbks en-8. Hàf ner
Sarncnhornst !.00 uur LEi,lS Leider Ton v.rI.Beig
Grarnc ouilers net vcrvo eï
LENS lii'l R. Hara-P.l,cnf z -II. SIui s -!i. Zp1r1.!-eyg-T. ichilpe:: oort -J . àÍenen-tr,. C 1aus -
M.lioele ni j-R.v. d.I{ei j den-À. T jin As j o e-M.l"lol1 eman-F. v.I(cst cr
Lcidcr Raul Ilop

+EIs iï2 J.I[uypers-R.Tinners-R.vcrloop-R.v.d.Kreij-J.Iilip-J.v.Ba]legooien-E.iieus
-À. Franhen-G. va ltienbur6-1.I. v.1l cf ce n-I.i. Borst-p. i;,erts-D rt{ei j er:}i. v. Ri oi-3.,v. Nieuwen,/
hovcn-F. dc Xruyn-E.Radenaker

gcvallen) te]- , 292957 bji
In noodgevallen kunnen de
i.a'J ,:r: 9.-o -}u,r afbelLen
IIFKEUR]NG]]}I.

clhr. r). ?erreyn
pupillen en r.rc1-pon nog op
tel. 66.15'..1'4 klubgebouvr
".

GEINFORiiiETRD
rrPupillen en
gehandeld: V
Zijn cle wdds

- . i1t.9]pe1r . ïrgg-q_t
clat geval t e
zaterdagocht
OPSTE],LÏI{GEN

Samenkornst 1O.1j uur LEI,IS Lcider Oscar Borst
tEIr§ tllNÏ l'i E. Endlich-T. Dienel-F. IIopp enbrouwer-lvl ..v.. d. i,iaer.clJ4..En d.I.ich-R.§.1at s -! .13ij1sna-F
Sanenkonst
VrijCag Si
T,ENS I.ÍINI

nt erlil-aas E vond om.1!.0C uur
B V. trotlp-R. C olp:-J. Timneruans-P.lIo elcsrira,-E. de. Zr.vart -J,. Drrnr.nt-M,. Vcrhnar

E. Boefhouler-ii. ilrinhsma-1"I. Bosch-R. v. VeIzcn
Samenl;ornst 9.15 uur LXIIS Leider Guus Schncidur
RESERVE1]ROGIU.I"1I,iI I,YR/, a. s . zat erdag

.l,aaraldrer -1,Í, Simons-D. Verschelden-i. v..'i j ngao-rcierE. Eenzcnbrinl<
9.J0 uur lenstemein Leirl.er I(ces Schenliel-s" " '

lshout -I,Í . Geurcns.
12.JO luur IEI{S Leirlcr Ton 's-Gr:venriii.:

reservepr o6rannc 6espe e1d:
Sa.menl(om6t 1J . JO urir LENS
Samenkomst 12.00 uur LENS
SaÉenkomst 12. OO uur LEI{S

Bij algehcle afkeuri.ng worclt het volgencle
t4.J0 uur Lyra 1 - IENS 2
1J.OO uur Lyra. 81 - LENS 4

:13.00 uur Lyra C1 - LENS 8

Er kan
teI.66

tíssen
.11.14.

40.]O cn '1'1 .OO uur lvorden gclnforme;rd of dit pro6ramme doorpqrit
Voor cle ovèrige junioren, pupiflen en rvclpen is [et klubgebàur,r

. -7'-'



Ecopend vennf 11.00 uur.
BUITETIL,X,IDSE REIZEN.

cn

0p de publike-tie vrn de Vorige week over b.uitenlandse reizen, hebb'en rve tot
nu toe 1l realcties 6ehad. h1s er elftarlen zijn die liever in zijn geheel near
Duitsfand wil-lcn kan dat ook. !ïe mocten clan wel bricfjes bj-nnen krijgen, anderg
kunnen rvij niets Qoen. voor c2,tc3rc4 en P1 hebben r,rij een rei6 naar Hessen,

.lcoster Í125r== (mei llenel-vaart of Pinkstercn)
tricfhebbers oolc voor de andere reizen, moctcn zícin zo snel mogel-ijk schriftel-ijk
opgeven bij dhr. P.v.t1.Steen, Efvirelc.nd 1f, Den IIaa6.

hferli.nrs afhnir'::

líicrbij 6cef ik mijn zoon .. .. ... . . . .op
reis naar hct buitr:nland. ilet :rrll;t voor mij in principe geen/rze] it
t'rclke rois het wordt. Ik 6ecf sl-echts toestemmin6 voor t't,c reis na.if
Londen/?ari j s/tr'ranhfurt . + :
*rlooihal-en'rlat niet ven toeprssrr:g is. 

.

voor een
verschil

Ilandtekening:
Naam:

Iïandt ekenin6:

I}ISCHRIJTEORI4ULIDR RT'TLLEY 26 DECEI'IBER 1976..

NÍr-lvl:

msal
mae.l-
moal
mar.l

à f 5,=:
a Í zr l==
a J: zr>u

totaal Í

I,lailen i.v.m. tafelinÈeIing bii diner:

a
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weekbLad yan. de voetbalvereni
'DE LENSREVUE

inA Lenie en Snèl
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die in de vo.rige LENS
Lijst is aJ.svolgt:

F.T.Straathof en LI, v. d.Wilk

Mutaties Lecl.enli j st.
uli ?,t818 Egn :

.. 518'H. i,.S:uike:' ivordt N.S.

4Iyscrel:
'6O8 I4.itolterc Ruck'ert, Ni euwàisfuisst raat !, Den IIaa6 20JO
SESTUURSFCRI.I;..TÏ E.

Helaas is er in de lijst'met .bestuurskandidaten, zoals' revue is geple.atst, een naam wegfeval.Len. De komplete
' Da8elijks .bestuur: S..fi.P.de Bruijn, voorzítter

- ; G.B.van d.en Staen, secretaris
, J.C.lIop, penningmeester '. ,:,

Overige bestuursleCen: G.Duivesteijn, C . J. peet ers ,
KOr'itírssIEs

iiIiKOliODriTInI(OIÍ[rI SSIE: C. J. Peeters + vacature
BALLoTT^TGIKbLFÍISSIE: Voor- de senioren: ninimaal twee leden van de SEKO: ' , Voor. de junioren, pupillen en vrelpen: mini.maal twee lerlen

' ::, y611 de JUKO/pUIÍEKO

B1.RKolíil'ITSSIEr ilJ. l{. Michel-s, S " Sandifort en tr'. T. Straathof' De heer S.Sandi-fort zal ons .per 1 januari j9?? €p.xL verlaten.
JUKO/PUIïEI(O: P.J.van. den Steàn, 6ecretaris; R.A.Àcim, G.Duives[eijn, J.M.Reuver,' P.i.Perreijn, l.H. Zr.n.lberg
KÀKA: l.J.Os6e, secretaris, T.Ce Kok, Q.C.van Noort, J.M.Reuveri S.Sandífort,

C.lL.Schenkeld en I'lej.,. l"Í. van Tot '
M]'rTEÈIii;lLKot"tMïsSiE : litr. v. d]wift,,, vacature'
REDÀKTIE: rry.M.Kouwenhoven, secretaris, J.Il.Bertensr q.c.van Noort en rl.dè pa6ter
SEKO: N.H.Osse, secretaris' J.r,,i. de Hilster, J.l,1.van der KIeij en. A.G.van der

. Meij dcn
srRtifl(oMMrssrE: 1,1i..i{. verhEg8en mèt mininae.l twee l-etlen, van. de sEKO of de JUI{O

. ToTO/IoTTOKOMITIISSIE: J.Jager, secretaris, .J.c.Bom, À. Èopp enbrouwer.s ,. G.,rí.
.Kempernan, i1.C, van Luxemburg, G.M.van Reenen en S.Sàndifort

.DE',fr.S. ÀIGE}IENE VERGADERING.

Eindelijkris het dan zo verr., dal de Àlgenene Vergaderirig kan vrorden gehcuden cm
dat daarin ecn voordracht kornt van een bestuursformatie r waervan d.e kantlid.aten
zich ta een rantal besprckinp'en hebben bereid verklaard de rest van het eeizoen
rn .het, be,stuur'zittÍng te nemen.

'Gemachtigcl .door de ir6''ernene vergadering van 28 juni 19?6 i6 er. bij de. fornatie-
po5i-ngen uitgegaan tran een uitgebreid beGtuur van / ma.n, _waarvan de voorzitter,
qegrqtaris en penningmeester het de6elijki bestuur zullen gaan vormen en het
bestuur wordt gekourpleteertl door'4 kaderleden, die, zöveel-a1s mogelijk is,
a1le geledtngen vi]n LENS veri: egenwoordigen.
De be s tuurs format ie van dif jaar i.s een'uitermate groot probteem geweest.
Reeds in het vooriaar zijn, in ile vretenschap dat tenminste twee. §estuursleden
zcuden aftred.en, ar de nodi6e poÍlingen ondernomen om tot een formatie te kornen.
Ondanks dè vel-e moeite bleek het zittende bestuur op het hiervoor bestentle tijd-
stip nidt in staat, de noclige kandidaten voor te dragen. Vervolgens zijn de
pogingen voort6ezet, heLae.s zonder resultaat!
Ten einde raad zijn een tvreetal LENS-Ieden, met toestemrnin6 van het bestuur
opnieuvr aan de slag gegaan om tot een oplossi-ng'te honen. Na taI van besprekingen

a;ijn deze LENS-insiders niddèts trvee rapporten, tot Ce konklusie gekomen dat dit
\

-1-



zeer ernstige p-robleem d.oor her: niet tot een opr-ossing gebracht kon worcen,
_ _::§9l}16.!,.p-qÈs$$'.o-,-st-.he!...f.eit.dat..r,ie.verenigins.Éa.ae:aiserc;peÀ i-";"-;""iih:rd op- en voore-r behoefte aan een krdchtig, klval_itatief steirr en goed samen_

l.r:15:"d bu:lr,,yll Dit_ bIeek, om ui:teenlopenà_à redenen niet mogeri;k- zodat deze'-- ' ÍnÉider'Ë-uiteindelÍ jrr:'töt^vóör ac íóreírling ze.:r ernstige en ingrj. jpèndekonkl-usies-zijn gckonen. onder deze omstàndïgheclen 
""-r"ï-aii' perspektief ishet, uiteindelijk 8-elukt toch À.:n aanrar rr.nài;;;;; i; ïi"r.Ji"ai" bereid zijn

E"b]-eI:.n om tij::-sl-iilc zitting te nemen. Dit nieuwe bestuur stelt zich voor-na'melLJ.li tot t '.:li on een oplossing te vind.en orn juist dit problecm in dÀ to:k.r:.":;te voorkorrcn. Een vereniging I:ln niet zon.ler een goec best-uur àn ,anneer 'dit
na zovecl noeite niet nogelijh l)Iijkt, d:rn is er iets mis.
Bi j. d-e bep:rling van het te voeren beleid 2i jn rre Ëanclidi,.ten uit5cgcen ve.n eer--e.antal vaststaLnde feit en, t.w.:
Er is de a'f6;elopen jaren een 1(;lfbare en nuttige akko.nocletj-e geschapen vrelkevan lieverlc("e toch verourlerrr rar-.kt; de financiËIe ;i';;;;i;-r;; rre vef eniSinSlaat niet toe o;r korte termijn tot verde!'e investeringen over te gaan, verdereinvesteringen zouden inmers àe jaarlijkse rentelasten en afl_ossingen no6,hogeropvoerèn' Het befeid zil clo?. gericht zijn de verÍrorrlen oirr.or"à',tiu rirn goelestcrt te' hou'len resp. te modei'uiselen. siechts r.rài""-""-lïlÏààrr"ro verbete-rinsen zuflen binnen.het rearn ven de go e d.guk";"à; 

-;;Àr;ii.-Ë -r" 
Ë" r:- jk bJ_ijkèn.Do.vereniging hecft d.oor. de jc.reh he,,i i.Uor" leden bereid flcvonden zÍch öDeni6crl-ei wijze voor-.ie vereniging in te ,"tionl:iÀ",r;i';i; :;;;;ï";r;;;: ;:."..'. ui!brciding vetbsar is.gebleken eil oolr'dit bestuur i;-;";;"";;nt z1r- blijven,. kont rneer n:rclru]; te liEgen op het velbeteren van de lverksfeer van het.huidi-ge

Iï*ir;-ï"1^f":lr:1.ziei in dà oprichtins vin een redenraad. een no5eli_jke oplos_§-1',6 vi'n ncr tc weini5_ bctrokken zijn v1n een groot a:ntiri reaen Ëi5 iglls.'o"lecen v=n deze raaO zurlen moeten ,rórclen g.i;Ër;;;";-;;;-"ii;-s"redi_ngen van
1:-.I:::::qtr6'en zrillen si:men met het ijesr.uu.r.uoeten meeitenken en zoeken naarupr.§sr'ngen voor gerezen proble'nen. De vereniging heeft .zich qua voetbalpres-tnties o.aewerrrt tot een èerst,e kfas veràniging. Eet bestuur beschouwt het arsecn bcl-eidsop8evc hrnchSvin6l v.rn tlit prestr,Ëiolir"or.r"-t.-"t""r"n, vra:.rbij het. zïch bc*rust is, dr.t dit finànciö".l bu;i;; orror" rai ;;.;;",-;.; (re Dehcleverà''Liging. Een goede.training 

"n:Uuguiuiai.rg ,,,r, cle selectiegïoepen in!aIIelecftijdscaEegolicilp is no o c-zikeriSr.I 
-lca"n.*s 

t zeI. het bestuur e.rbor cri.cncnzor\ te dr:"gen, d'1t ook de overige f ed.n rro nodi6e aanda"t t 
"n 

,rJ" ào;;tn;-il;ï"""Het zar echter een uoeilijke op;ir" ,roriun ecn juibt'eÍenvricht te verkrijgen.. tussen dezc tvree t...ken. : ' : .

Het thans"aan u voorgesterde bèltiru' mecnt d.i.t LENS ecn verenigin6 is vra:lrineen icder - binncn de algenene rcgcls _ opzijn eigen vrijze de ïoetbalspprUmoet kuniren bereven. irct bestuur I-.i-r,r."ii5 echbàr moeien wr.r<en voor groeps-
. 

vorrnif§ op c9n duÀda1igé wij49' 'lit bervust.tegenstellin*en worrlen aangescherpt.'l{ct bristuur ziet heb oori ais e€r) v1n ha 1r t:1ken .de- samerxverk-ing net d.e .cnderevcrenigingen op het komplex Esri-"!p te verbeteren. IIet beitu"i.i.'ràrr-*.;ï;;, =
dat rlit tian r-cilen tot 6ezamenriS'tre atrties .p- , 

""" "rri 
rià"i -Ë"rïàa 

, wa:rbij in. ler1tc i-nstc.ntie ge,lichi *orat aàrr-uo"-!eàam..rti5k stanclpunt tegenover deGerueente rvit betreft cc akkornodrtie en tel onderhoud van .ce terreinen. Hetbestuur stctt zich vocr met de anderc "o"oni[:_ng;rr-;p';"-;";;i";-;;;;";ilr.""te 6:i n vccrerr teneind.e een ueer innige sanenvrerl:Ín6 op velerlei gebied te- konen' 0f clit alr-es - ,ezien het inteiim karakter v;.Ln dit bestuur - in een korte. ". tl jds"panne har!.lbe?.r is, zal- Eoeten bJ-ijkei.
Met llvr ncdcl:rerking vrif ,en v.,i j trachten van. LEI.rs in .aIIe oirzichten een vcrenigingte'Ínaken' die o?enstant voor iecrereen àn àie op zrjn minst zaf trnchten hetbereikte niveau te h':n.haven. .iian u reden zor àp.rj decemu"" o.". gevraa*d wor-Cen Uw inÈtemmin6 met het bovenst,l-ndu i" futrigurr. ,,,li j rekénen op Uvr a1ler

. 
nedgwerkilG

i Het kandldeat bestuur.
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Zat ercl,agnorgen : 
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Ber6enhene6louwen - ïlim l,li chels
Zaterdagmiddagi Bep Sandifort - Simon Sandifort - rl:,nneke Bliemer - Frans

Diss eldorp
Zondagmor6en:
Zonda6;midda6:

ilfbellen teI.
RiiLLEï-NIEU1VS .

$$FHEETFFTFI
EEEEE iïIE S

FFFFtrFFFFT'I'E

Tinus Zilfhout - Paula 'o-Gravendijk - Marja van To1
"{innie v.d.§teen - An Zwen6er. - l'Íevr.Janmaat - Cor Iloppenbroulver

6?5885

He hebbcn nog overtvogen om dit stukje niet rtralley-ni eulvs rr raaar rs
te noemen. iie hcbben n.1. nog 6een enkele reaktie gehad op de opro
week in het hrantje heeft gestaan. Nu vra6en rvij, de kaka, ons af,
aan 1i6t. ï.v.m. het bespreken van de koks, uijzen v,ri j er op clat a
1J decernber on 20.00 uur al_l-e aanmeldingen binnen noeten zijn, na
is het niet rneer mo6elijk om zich op té geven ,roor het dinei. Ver6
niet. Voor hen ciie zich afvragen rvat zij voor die dertig gulclen kr
vrij u nog wel even vertellcn wat chef-kok F.Dondere en zijn a.ssi.st
klaar zullen naken. Dat is in volgogcle van ophomst:

Iech
epd

waa

t ni eulsrl
ie vorige
r dat nou
raaandag
tijdstip
dat dus
n, vrillen
voor u

dit
eet
ii ee
ent

Floridl-c o cht ai ] (krab)
Soep
Tournedcs (biefstuk + ch:mpj-gnons + ananas)' Fruit c ockta.'-l-
en natuurlijlr een wijntje erbij.

Niet nris dus! verder vertel-Len vJij nogmsals ilai kinderen dic niet me;rijden
in de l<antine zul-Ien vrcrden bczi66ehouden, ooli kunnen zij zj-ch, indien ziJ ,iui
meoËten met <1.e groten, voor het luttele bedrag van 12r50 te goed doen aan pate.t
net een fri-kandelletje of kroketje. voor dit bedraE i;rij6en ze 's-aidclags àok
nog wàt te drinken. .l,an d.e kincleren zul-t u clus gecn kind hebbeni I'locht ï niet
mee wil-l-en dineren, maar we1 Ce ra11ey, l,rilIen rijden, dan kost dat u .f 5r==per p-ersoon. Dit i.v.m. r).e prijzen clie beschikbaar gestel_d worden voor Qebeste'(dus nÍet de snefste) ralley-rijdeïs. rndien u ean het een of andËr nee
wilt doen geeft u zich dan a.u.b. voor rna.tndag 1J rlecenber op, cloor het strookje
onder clit stuJrje in te vurren, bij 6ón va-n de volgende mensen: simon sandifort,
Bcn Osse, Ton de l(ok, Rini van Noort, Marja van To1, Martin Reuver eà Kees
S chenkel-s .
!re:lgee:-eI5l:ll en

Contant betalen s. v. p.
. . ; . . . : .... . -. . , ....(naam) 6eeft zich hierbij op vöor:

x ralIey + diner à
x raIley à
x diner à
x kindermenu à

P.P. = Ip.p. ='f

f?n--

f 25t--
f 2t5O

I{andt ekening:

PI]PHPIÍPHPIIPHPHPH
IN lE, ZIXT(ENBOEG

HPH PH PTL'HI,IIPHPI{ PH I,H

Deze week i6. Johan van
ziekenhui-s voor een k1e
naar ongeveer één vreek
\openli jk binnenl(ort r,ire

i]i)HPEIPHPHI'HPI]PHi)I.IPHPHP}ITHPHl)HPHPIIPHPHFHPHPI{Pi.I

.Ë'd: -
en van vrelpen 2 opBenomen in het Julianak:n:leï-
tie. Johan ligt op afdeting El-vera en hoopt er
jven. Dit hopen wijrook en uJe zien hern dan
op de LENSveklen. Johan van harte beterschapl!

Ballego:i
ine oper;r
te verbfi
::r t erug
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Ab loykeno is vorige vreek raaanci,.g
Leyenburg. Hij ligt daar in karner
terugheer bij zijn fa.nilie en van
l(l-I(/TGENDA.

'17 decenber klaverjasscn.
26 cleccnbc.r ra11ey + cliner
1 januari nieuwj aarsreceptie

15 januati beatavond Eret. Iive-muziek
j:rnucri-feÈruari fondue-avoncl. _

ter observatie op8ènomen in het ziekenhuis
43,- J'nna Paviljoen. ::Ji j wensen .'.b een spoàd,
harte.,b,etgrschap. _ ,

( eanrle 11, J!rJ

toto,
oorlö
DOOtt

c D 21r.) 11e 
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- vijf nog vij f
-= de SEI(O tralti j
. de dertien).
-. ze een voorbee
= Sinterklaas oo
- er barpersoieo
- u zich nog mce
- er a. s . ma:'.nda
- er één j anuari
- vri j Sint erll1aa
- oh nee !

is .'
dtr voor een 6oed reservepro6r

l-d ànn de IIUKO kunnen ,er"r, ('
Ii nog aan Ome Nico heeft gecla
l- rvordt gevran6d. a.anóefden b
t aenmelden voor c1e puzzel--ra
6 /ILGEMENE LEDEN .VNRGÀDERING

rïeer een ni euvlj a:rrsrec ept ie
s beda.nken voor het lan. s kor:r

amna zor,(t. .( drie elftallen

voon..eLk e1ftal is er urilt te
cht .

ij S.Sandifort tel.6?5885
lley
i6
zal zijn
en

van

doen )

Vrijdegavoncl J cl.cccmber wa6 het dan.cindelijk zover. IIet LENSkI-ub8ebouw stc:r,i.danig op zrn ko} bij zotn '6iode 
opkomst van rnini I s-r,re]pen- kind.eren van LEI:IS -Leden èr niet te ver6eten zoveer. ouders, ivant de sint en z,n Fieten zouden" LEIIS koneh bèzockèn. IIet wachtcn op. de gocd hei1i6 nan ucrd verkort d.oor het:'zingen o;f.v" een spontane noerlcr van sint NicofaÀs J-ieiijes, en ar.sneL zat cl

st ernning èrin !
Namcni àc KaKa begroctte dhr, s.§andifort de sint cn zrn ;rieten, on rrro-u6 hur-,hoe-hèt kvram dat ze Íets aan de rate rcan! vr.ren, waarop de sint vertelde dat
Z i n p.card geslruikeld was. Hi j wàs er zel-f geluli.tiig 6oèA. vànaf 6;ekomen. 

-
Naar'Iater bleek waïen de pieten efl cre sinÈ in "or"piiro stcnnii6 en opvallenclgoed 8eÏnforrneeri', over het rvel- en $Iee v3.n. onàc jöngite reoen. ,;;at cloor de
ouders erg Leuh:werd $evonden uras, dat de sint iedÀr kinr] bij zÍph.liet komen
en vcor icder wcI iets in pctto had. De minits kre6cn cloór tissenl<om.t van
de ou;lers een pracllti-ge clubshalrrr ook d.e leiclere i.r"g"., een leur<e Ëurprise met
999".i1_ ggg.sha-v,,I.... I{ieruit blcek.r,reer-.do,Eoede..contactàn,die.onze-Jéugdiéidèris
met de ourlers hebben. Bravo! ! ! (namens tsàes _ Guus en John no6maals hartelijkbedankt) Grrag wilden r(c de Sint en z!n pieten no6 berla,n}gl.yógS. bul .I,cSnret.Ilet rvas gewerdig. -'En in de laltste pIÍrí1ts d.e KàIià"ióói h;i-'+éià-r."k wat ze weerhebbon verricht' 

,or,rr"o " ;
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flfll|iJH ?RoGRriMMÍ!-ol.srELLrNGEN-urrsLrcEN-sr.,ND
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DE SINIERKLI,ïShVOND

Zon ag 12 dec ember ' 1 976,
14. oo uur' IIOV 1

LENS 2
Schièbroek 2
VVP 2

Den Hoorn 4

HHH}IIÍHHIiI{EiIi
EI'l SENIOREN
HHIIHIIIIHITIIHHi.IH

IIHHI]IIHiIHHHH

11.OO
12.OO
11.1O

uur
uur
uur

- LENS 1( zie reserve s chei,.lsr echt er
. progrenma) ..-Langeparl.r-,Rotterdan g..L.rrtérs

- Scheveningen 2 V.t Geb 1/Z-4 À.Cen Heijc:-
- LENS f Hazelaarweg, S c hiebro ek G.d.e Groot
- LE}IS 4( zie reserve

progranna) ziiiaerpark R.Beuner
- LEI\fS 5 t,Joudserveg §6-68,:,
- Il::.> i ":' 'v2 ceb ',7\ir"""'l I:fi:*l'ïïÏiil'

1'l .O0 uur

'i2. O0 uur LXNS 5
,.14. OO uur LEIIS z

-4-



12.O0
12. O0

10 . 00. uur.. ï,EIÍS B

uur -ODB J
irui' [Ve' ' 10 

- .

14. OO uur. LENS 11
'10 . O0 uur LEi{S 12
'12 . 0O uur LENS 1f

9 ..15 wr Hivo 9

. I,laanclag ll decenber

- Taurus 2( zie reserve
prograrna ) vZ ceb 2/1-1

Àl-bardastraat
Sportpark Pr.Irene
ScheapwegrRË''K

A.v.d.Beek
P.J.J.T.:.Ima

1976

Ja:rvergaderi-ng 21 ,JO uur klubgebou\ï!
...s, zond.ag zijn ven de S ek'o àirnuözig: N.Osse en..A.v.d.l,íei jcicn
S]:I'IENI{O}IST;

LElits 6r
LENS 

'LEN§,:4
LENS 5

OPSTELLINGEN.

? , ..8, 1'l , 12 en 1J een hal-f uur vóór aanv-1n
10.X1 uur LEI{S terrein LENS g 11.
1O.1+) uur LENS terrein LENS 1ó 11.
!.4J uur LENS terrein LENS 14 .9.

LENS,3 als belcend
ÏENs T als behencl zoncer. .I{ . Jo cliems

progreïmà )

-.LENS
- LEI'TS

o. -

10

- Rava 10
- Toofan 6
- Ooievarrs I
- LENS 14

met R.Schanirer Lcider 1i. v. d.lÍeij den
(Ii.Timmers zie 6ót LENS Z)
zonder M.Craenmehr en R.Sch:mper met
zonder 3.v.cl.Burg met Q.v.d.l,ieijs ( zi
zontter Q.v.d.Meijs

E. M. H. llaes
2/1-1
2/2-4
2/2-4

var! hun wedstrij d
uur L,ENS t errein
uur LEI,trS t errein
uur tE',\S t errein

sn J.r'.ppertob met F.Disseldorp ( zie reservc.-

Gcb
Geb
Geb

v.7
v3
v1

15
15
o0

LENS 2
LENS 6

LENS 3
ïENs-§

afs
als
zrls'
als
als

.bekend
bcl<cnd
bekend
behencl
bekend

ir.Timmers ( 2x)
e r es erveplo6ranma ) -

LEI{S i0 a].s bekend.
LE$S 1I aIs behend
LEI'IS 12 flIs b
LEI{S 1 aIs b

C.Der
G.v.d

LEI.]

ehend met ,1. v. d. Berg
ehend zonder I'I. Magn e e
enbak-À . Banning-lI. Dou
.Togt-C. Veldinh-L.Voo

en B.Bom
rv-.h. Iïoppenbrcuwers -lI. Kerapel'-Ài. v . Luxeroburg
rduin-li.IírIi jnhoven

1O.lO uur lvor- .

Denkt .u aan rle algeraene vergairering: naandag 'rJ .crecerober 21.J0 uur krubgebourv
r",T'SCJ{RI J VI},IGEN .

Vrijdagavond van 1).JO-2O.JO uur bij J.c1e HÍl-ster tef.
noodsevallen op zaterrleg bij N.Csse teI. 60.20.90
U] TSL^'IGEN.

Scheveningen 1 - LENS 1 vr.6ch. 2-O
IES E?I/E- PRCGRii{M.(r

Inclien a."s. zonda.r; het
r e s ervelrogran8la :
'i4. OC uur. Texasr/DIIB
12. OO uur SVDHD 1

14, 00 uur Duno
Over het o.I of niet
den 6eïnformecrrl !i5
STANDEN IENS 10 t jger,,rerlrt t/rn ! deceub cr 19?6.
+e l(Ias íi e ]J

Er'Í§rI 7
D7..,5 1
SOr't I
BTC l+

Lill\ïS 1O

29.?1. ?3 ilïtsl-uitènd in

gehel programEa, af$ekeurd is, hebben r,ri j het volgen<le t .
j leNs r Duinlàan
- LENS 4 _ Ochenburgh
- LENS B l4gr. Notàrisfaàn

<1oor6:lan v),'l dcze rvedstrijden kan zond.ag na
ons klubgebouri, tel. 66.11.14

/Ín 14 bi

Ceferitas B
hdel-arrs. l
Gona 6
\lÈu,
RVC 10
vLos o

11-20
'11-19
10-16
10-12
11-12

4t- 9
40-tz
14-1o
)7 -'1,
4-24

)q-)q
1?-24
2q-"lr
14-20
't1-39
4-42.o fan 11-12 2

_q_

11- B

11- B,

11- B

10- 7
10- 3
9-1



4e kfasse L

Hr. J sw3. Jlr ö
Ooievac.rs 4
Delfia 9
Flamingo(s !
Rava '10 .

csc 6
m'{sII B

HDV 7
GDS 6
VeIo 1'1

LEIYS 1 1

le kksse I
Iïestlandia 13
Toofan 6 .

LEIIS i 2 -

1o-17
9-15

10-15

40-10
21- 7
41-iZ

10-20
10-1(,

,9-
12-
^a
Ztt.
21-
21-
1B-
1r-
17-
16-
16-

11
10
10
10
10
10

1'
17
)7
)q
23
2'
32

10
22
20

1O-15
t- 7

-9- 9
ö- O

1C- B:

10- 5
10- 5
9-+
9-3

de St er
Zwart B1
Iedo 7
HMSH 9
RKTiVV 14
rWE 4
tl]IK 6
VVP 8

3'
auw 6

9-12
9-11

- z4-t5
21-1.5
)) -)a''tt-26
17-13
9-13

15-2n
5-31

-9
-8
-6:5

5e li].asse K

Texas-DEIB f
Ooievaars I
DliJo 10
Vreclenburch 12
Tedo B -:
Velo 14
VJestlandia 14
Quintus I
DZS ?
LENS 1]

6e klasse D

.1D0 9
Nivo !
Quintus 7
Lyra 7
Velo 16
Gona 3
ÍJeotlantlia '15

Trionph B
RKSVM
LENS 14

10-17
1a-1?
1c-12
10-11
o-ín
9-1o

10- 9
10- B

1c- 7
9-6

lo- B.25- 4
z\--15
21-1_6
14-11
11-11
15-22
10-12
5-r1

10-17
9-'t5

10-15
10-14
9-1x
9-11

11-11
11-10
10- 5
11- 5

48- 8,
15- B

32-11
12-1C
)r_ 11

1g- 3

't?.-21
5-2i

1o-.41 .12
Ni'Ío 7 -l:- 1- --8 Sori-f ,.

Ri jsrvi jic 1 1

ro- 4 11-\9
8- o 5-35

i)

!la:nda6 1J clccembcr:
senioren ! !

Z^i:LVOETB.tL.

Dinsdag t4 december 19?6.

20.4f uur Ruisch - LENS
Sarnenkomst 2O.00 uur in cie sporthal-
OPSTELLING : I,l.Reuver-J . Bert ens -VI.I(oulenh

G.Duivesteijn.
JJ JJJJJJJ JJ JJJJ JJJJJJ JJJJ

VI:N HET JUNIORENFRONT
JJJJJJJ.]J J JJJJJJJJ JJJJJJJ

Pro ramma Juni-oren.

Zondag 12 december 1976. '

12. O0 uur WP 2 - LENS 
'Zaterda q 'l 1 rlec ember 1976.

14.J0 uur Verburch 1 - LENS i

21 . JO uur jaavergaCering in ons klubgebour,v voor qIIe

JJJJJ
ti.ddJJ.

$*$$$

*$$$*_

$**$$i

Sporthal Buitenhof te Delft

oven-B.Osse-P.v. d, Steen-À. dc Pagt-er-

JJJJJJJJT]..IJJJJJJ JJ JJJJJJJJJJJ JJ J JJJJJJJJJ

Zui derpark

^rke1we6, 
Poelcli jk

14.f0 u
1J. 00 u

u?
ur
ur
ur
ur
ur
ur
ur
UI

V1
spo
v1
Zrí

s1/6

LU{S 2
RVc 4
LENS 5
Hava +
],ENS 7
Quick 1O
],EI.IS.9
3l,,lT 4
HBS B

DSo 2
TENS 4,

Oran;e'Blauvr 2
LENS 6
rs-Gravenzande
IENS 8
C el-óri-tas 6
LENS 10 .

LENS'11

itparh Prinses frene

c!erpsrK
v3

. Lohmanlaan

gelolaan
I en Ber6s:e1ann

v1
IIen
Da:

1J. 0O u
14,10 u
14 ,1o t)
11.45 !
1l.CC u
11 .45 D

11 .45 D

Zic reserve + zaalpro6re.mma -.-."...
DIE IS DE Liii.TSTE I(;-}IS: LEVER DE STRoCI{JES VCCI? DE BUIEENL.IJDSE REIZEN DEEE
WEEI{ NOG IN, INDERS BEN JE TE L/iiT.

t
,t



}..FSCiIRIJVINGEN.

Schriftelijk voor vrijclagavond 18. l0 uur bij dhr. P
Den Haag.
Telefoaisch vri jdagavond tussen t B.20 en 1J .JO nttr , voor B

neem Je

I'{cnst er

Nijkerklaa:n

Nooril.we6 r !ia.t erin6en

teen I E1-víraland 15

-klassers tussen 18. OO

)
)
1)

en 'iB,J0 uur (uitsluitend in dringend.e 6evallen)
a-klassez's bij c1hr. R.Bon teL. 25.98.?7 (LEI,IS '1
b-]r]a-ssers bi j dhr. lí.Reuver lcl. 6?.28.11 GEi{s 4
c-klassers bij dhr. R.Bon tel. 25.98;?7 (LBNS B
In noodgevallen kunnen de junioren nog op zat er da5ocht.end tussen p.J0 en 1O.OO
uur cfbelLcn bij dhr. !.v.d.Steen, te]- , BrlO3O

AFKEURTNGU.I.

r/a 1
t/n ?
t/n I

Dc juniorcn noeten bij slechte ,u 
"r"orÀt.o-dighc 

clen steeds
ra4Cplegen. Tclefonische infornaties worden hierover gtgl

a1s vori6e vreck, zie zaLlnrogramna en
Lciclcr dhr. F. Elumans

ÍrJs voraGe vreek, zie !. es ervcpr ogïdlrme
Sanenliorast 1O. 4! uur klubgebouw

de afkeuringsli j st en
verstr ckt . '

klubgebourv

J . Zoun

cle reis rnee

formul-ier voor de reis mee

Ieider dhr.' P.v.d.Steen

0ï)STEL-Lf licElI. "

LEIIS '1 aLs vori5e weck ( zie res ervepro gramna)
Sanenkorest 1J.JO uur klubgehorrl Leider dhr. J.ilpper Ioo
LENS 2 aLs bekend. Leiiter dhr. À.Bfok
G" ,rc; naar Lonc]-en r. Ieyer C.: formutieren in
LEI{S 2 a1s vcríge rÍeek Leider cr.hr. E.Elumans Srnenkorast tt.f5 uur

LE,'IS_! als vori6e weeh (zie ,o="r.r"progranma Monster) Leider dhr.
Sanenkornst '12 .0C uur klubgebouw
LEI'IS 5 als vorige vreek (zie z::.Ivoetbal en neellr je forrnulier 'qoorLeic'ler dhr . .J .Iíeutenan
LENS 6 als. vori§e uleek, .zie rescrvepro6ramma en neem je .formulier voör de rel-s

L,ree. Leidcr dhr. C.v.d.Hulst Samenkourst 'lJ.JO uur hlubAebcul
LEI{S 7

LEI{S B

LENS 9 als vorigc r,-rcck, cl cnl-, arn "e stroohjes van cl.e buitenlandse reizen!!
zíe zaalpïograi:1ma Leider dhr. G.Bloks :

!!I§__:l-9 i:Is vor16e neck, zic zo..r l-prograÍrma, ilenk a'rn .cle strook j es voor de bui-
tenlancl-se reizen Leider tlhr. E. Lan.-l.men Samen]<omst t0.45 uur klub8ebouur

LENS 11 als vorige ureck, ,f,enk r.a.n de strockjes van rle buitenlanCse ieizen! !

zie za:rlpro5ramma Lcic',cr clhr. R.Bon Samenkonst 10.45 ,uur hlubgeboulv

DII'{]( À.,1{ Dn STi]OOI(JES VOOR DE EEIS Nr';-R HESSEN! ! !
L A-À T S T E=-K A lr.§ ! ! i

P:'o j:ramna Pupillcn cn lïe1pen.

PUPI],LEN.

Zat eriiag 11 dcccr:rbcr 1!i6
'i2,00 uur LENS ''l - Vlei,rnburch 1

1'l .0O "uur Qurck §tcps '1- tENS 2
12,0C uur LDNS f - Tedo 1

12 , 0O uur lilviD 2 - LENS +
1 1 . C0 uur LEI,IS 5 . ODts ?

zio r cs ervepr o[rftmna in de z.-.r1.

t.LlrEi'i.
Zaterda6 1'1 dccenber 1976.

1 1 . 0O uur LEIIIS 'l
9 " 00 uur SVII 1

- DelfÍa 'l

- LEi'i§ 2

-?-

Erasnusweg

.:..'



14]I,{I -ilEI.PEN

Zaterde. 11 dccember 1!/6.q

10.00 uur qui3h niní ii - I,ENS mj.ni ii
'11.0O uui lEiis uidÍ B '- Schevcuini;en

zie r e s ervèpro gr:amma in ,cle zar.i.
hESCliRï,lVINGEIrl.

S chri ft cIi .'ik voor:'.vr.i.j{a6avonC 18. JC .uu:. .'ci j
Den li:'.a8.
Telefon ch vrijdagavond tusscn 18., C0 cn 13.]C uur.(uitsfuitel:i. ir. 4r-i-l6e n rl e
gevall-en lel. 29295? bi j dhr. F..t)ei.rei jir:

tsij slechte wet lsoms'tanCiShe J en steecls eerst
Sta::t daurop bij 'rFupillen en i,Íelpenrr verneld,
of punt van sanenlionst konen. III I)I{ GEYI',lr lt.
GEINFOH.{EERD Ni'--R EVEITUELE .-1Ut,Bgr11p6. Stas.t
irPupl.11en cn ',i'e1p enir veruel-d: ZIE nI'KEUI?II,IGSL

T . Diemel-8. Endlich.-X 
" Ren zenbrink-.i4" Errrll-i..ch-R 

" 
Slet s-D , tr ers c he:i.itc ,

1i. v.l;lÍ j ngaarden-II .', d. Maarei-P ,Iicppenbr ouvrcrs -P .3i j Is:1a-f 
" 
!:r.:::.r.

I'l . Simons
Sa;.renkomst 9,00 uu, LEi,l§ Lcirlci' Iiecs S'chcnke!:s Zie .l':-1rivóe tb r..:.

Sar.I lohrnr-nlaa:r
3 :''- "i"' 'at. i]1

ll:r. P. v'. i1, . Sr;e er, ,. X}v i.r: i.í.:-ír,J. 1t.

,l
de

G

bi
IJ

irfkeurin6s li j st en ranrlple6en.
GCEDGIKEUI?D r',rn st e e,Jb naf,.r. ye
En DUt I'IIET TELiJT OIIISCII IIORDEN
j de l,fkeurin6sàdr e ss en bij
ST dan rroct ai.s volgt worden

6ehandeJ-d: Voor de t hu iovre c'lstr j- jCcn noet juhiorcnlijgt vrorilen gc::s..dplèc6d.
Zijn de vedstrijden van LENS 2 en f goeclgelieurcl, lan 6arir oci:. C.e pr:pil1en en
welpcn vred6trijden op ons veld door. Uitsluitend voor r,.o u1t,,:;6fl5i1'-:- j d en ri: g
in dat geval-telefoniech rvcrrlen 6eïnformeerd. of irun vre. d.stri j,:'t e r .lc:.,:Iiaer:r cr we,
zat éÍdngo cht encl tussen B,f5 en !.OO uur tet, 66.1314
Oi,STELLÏ NGXN .

LENS P1 M.V.d.Lens-II.Fortman-B.v.d.Hoek,E,r,rarnenhoven-E.Po::rei jn-P,!r,onl;-.
l)..Iíuiper-S.Heemskerk.ll.Lloelhour.rer-E.Iloos-B.Elshout-i?.Verbooni' Nc'cn C,e strookjes vosr .fc buitcnl::nd.se rcis uec,
Snmènkbnst 11.r0'uur irhIS Leiclcr Ton re -èrairencli.ik

LEI,IS P2 M íra.r1oos-IÍ.Lentze-l'1.Gcurens-!1.v.tl..ioc6r-.rdll'1.v.YeIzen-J.v.K-e9ïeï;
as s crman-E ..Í'nt-?lerIa3.n .C , Ho e f nagel -11 . r' . irlel zcn-f, . 'i . Z,:.5:-.-if . tlouveling
rne ouders met verl'..cr
cnlionst 1O.00 uur LI:lliS Lelr'ler r',ad d.e Pa6tèr Zie zarLyoc:bai

LENS Pf I.I(affa-P.lilindl-B.Dri-essen-P.v,l,icren-i,,Irr-anken-J.v.11.Si:ie6cI.-E,Iieus-
J. Ltolf f -J . v.':;assem-Ii. v. Re euvri jk-I' .I(1ei jn-R. Soebaf ta-M , v., d.lïo.IJ-en

. Sar,renkonst 11 .3O uur LIINS Leider John i,llena Z;-c :t::..:-._., : ctba-'!_

LEI\]S P4 P.Siraub-E.v.Senten-E.v.d.,Kaai j-E.tlazefsr;er.-E.Coret-E.:,,ssenberg-R.c1c
Beer-D . Fai j c-T. v. d.Uerve-R. v. d. Bo c6ei:rrlt-.!Í. Ce Tlaas-It.i4attcns-
L.v,Schcltín6a'i Sànöhtconst rï.OO uur f,UiÍS Leicler Theo Frins Zie zaalvoetbal

LENS P5 lï.v.veen-P..lt16':r:rgecst.EiRoos-À.v"Blitterswijk-E.Jager;n.d.e vos-E.rle tsruij':
R. Dckl<er-M. Blokpo eI-!1. Tinnernan s -E.lIàfner-M . Biircksen-f,. v. Leeurven
Sanenkonst 10.]C uur LBNS Leiclcr Ton ,r.d., tsor1_' Zre z:.elvoetbal

LË}IS lil1 R.llan-F.v.Iicstcr-F.Claus-M.Zarlber6-l,1.lio1l-enan-i,Í.I(oel-emi j-R.v.tl"lleijclen
R.Lentz-L.T jin hs jce-)i. Siuis-J.Rienen..T.Schilperoort
Sanenkomst 1O.fO LENS I,eider FauI llop Zié zarl.voetb.a1 -

J

c

c

aa
aril

LENS Yi2 J . ï(ui jp ers -R, T j-nncrs-R. Ver l-o o?-G , Vall:enburl;-; .61ip-p .,'.et:r -l{. Borst -E.
l(eus-l'{. v.llel.Jcn-D. Mei j er-F. t1c 3r'-::- j n -E. Radeir-aker-8. v - i.li.e'., r,;enhov:r-.
I?. r, , tr..I(1e i j -M. v I Riel-fr.. Em.nkeil
Ga:rne ou,f ers met vervoer
Sar,renkonst 3,15 uur LEHS Leider Osc:::. B:rrlst Z:i:.; 1;1 .f,.rs,g;,.;

LENS MINI -Ji.

o

In noocigevallen kunne:r dc pupi11en en wcl-pen tr06 cp z:.t erci.:.i;ochbnerl tusse,r
!.O0 en !.JO uur ar-bel-Ien le]-. 65.11 .14 trlubgcbouvr

irfKnUnrNgBtl. . -'



LEI,IS I4INI-B ?.Hoeksna-E. de Zwa.r t -1,i. V erhaar -J . Dunant -4. Brinksni-J . 
,Iir,rrnermans -

V. Tromp-E. Boelhou!,rer-M. Bosc h-R. Colpa-R. v. Velzen
Samenliomst 1OiJ0 uur LENS Leider Guus Schneide!,, zie zralvoetbe_t_

RIISERVEL,R0GRi,MI,1,i ZriTE?DirG 1 CEI"IBER 1975.1 
'llAls za-terdr'g het 6chc1e programmc is .fgel(eurd spelen de volgencie junioren

elft1lren vriend.schappelijk tt ..:n I4onster, op het veld van Mànster.0p het§port!arh ?olanan.
12.J0 uur Èlcnster J - LEiiS 1 Samenkomst 11;JO uur LENS
1J.C0 uur l,Íonster 31 - LEI:IS 4 Sanenhomst 12rOO uur LENS
11.JO u:ur l.lonster C1 - LEI,IS 3 Samenkomst IOIJC uur LENSfs ;l.i-t oolc af.,-eheurd dan gr.Ln ;ulrie ook na.ar rle zaa)-. Dr kan tussen 9.45 en
1C.11 uur ',-rorc,, en geïnforrneerd of sít pro.3ramma cloo:.geat (te1. 6G.13;lí) í.
overige erftc.ffen ga?n nar.r ce zenl- van het rhcrnas Morecollegel Berésteinlaan
Dcn Ha:6.
11.CC uur ItÍI l{I r.+B + I'relpen 1+2 Sanenhomst .1O.JO uur LE}trS
12.00 uur Pupj-llen 1+2+1+4+5 Samenkomst 11.j0 uur LENS
'11.00 uur LENS !+10+11 Samentcomst 12.]C uur LENS
'l 4. Oi uur Ltll'lS J+6+/ Saaenkomst 1j . lO uur LENS
1!.00 uur eventueel LENS 1+4+8 Samenlioust 14.J0 uur LENS
samenl;onst voor rlit zaalvoetbel is ]c ninuten voor de aanvan6stijd bij ons
kJ-ub6eboul'r. Iíom in j e 8ewone lileren naar . LENS en neeri gyr,rschàenen en j e LEI'ls
tenuc Í,rce. Je kan je ,JLar onkle.len en douchen. Houclt ei wel relceni-ng mee datjc op visite bent. Laat vuuïIl,erk etc. thuis. Er nag daar ook niet gerookt
rvorcen. r,a'1t a.]fes netjes achter anders krijplen wij 6een toestenning meer voor
de zaal-.

JUI(O

TItI,lN] I'IGE},I .

Ool< nu
gyns ch
j ulIie
het La.

het slechte:: ureer worcLt 6aan de trtrinÍn5cn Gev:,oon c1cor. Necm altijd.
oenen en een tr:rinin6sp:h mee. De trainers weten overal clro6e plehjes
kunne trr.inen. Vooral- dc nict geselecterrrclen B- en C-hiassers laten

rdlfl afrveten. Dhr. Rie:lcn en Ton v.Velzen zijn er nict voor niets.
XUITEIIL;-l{DSE llEI ZE}l

r'i.s. Ível'hend is het de laatste :ro6elijkheid orn je aan te nelden voor een buitc,l-
fandse reis. .í'11e junioren en s1:e1ers vin pupirren 1 kunncn hct strookje zater-
dag inlcveren bij hun leider of bij iemand va.n ce Juho. ook als het voetbal
is afGekeurcl kunnen ju11ic de sr,roohjes inlcveren en wer op zaterclag cn zondal;
overclas en maancla6-avond. stuur lret s.ncr.ers op na:rr p.v.d..steen, E1viralancl 15,
Dcn H:a6.

!lerl*se-rI$l'ep en

Hierbij 5;eef i-k nijn zoon
rcis na.nr het buitcnlnnd. Het matht voor mij in principe gecu/v,,eI ,*
l'rclke z'ej.s het wor:1t. Ik geef slechts toesteÍtming voor cle reis na:r
LonC.en/irari j sfllessen.

*doorhaLen wat niet vc.n toep:.ssin1l is,

IJandtekenin6:

Na..lm :

op voor een
verschil

\ -9-
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weekbLad van de voetbal-verenirinq. Lenis en Snel

Afgelopen ma.and.flíl is cran eÍnrJeli- jË cle ar6enene 1e denv er6ad.er ing gehouden. voordiegenen, die cleze avcnd niet aanrvezi6 rvàren zurfen wij"enkele punten aan de

Àllereerst vrerden de notur-en..van cre voriile vgr 6ar)eï'ing ' besproken. Hierbij
v;erden wel enkëIe erg f;rmeie punten narr voren 5ebraèht, ir.*prru de heer Halleenterecht vroeg orn cp zinniger ond.erwerpen over te ètapp.rr. I., ilit punt kreeg
rle ,heer llalfeen.onder appiaus l:i jva1.-ïan cle vérp;arleriog o. ur'*"rc inderoaàa
op _zinniger onclervrerpen cver5eschakeLd.'IIet nieuvlé besluur, vraarvan u de sanen-stelling vorige weeh Ín de LENSTc-vue heeft hunnen l-ezen zond.er prcbrernen ge.-
kczen. Na cle keuze van het becluur kr,ran de sanenstellÍn6 van hel Financieel.Kontrole or6aan ter sprake. De ireer verhe6gen meende clat tret 'relricht níet-juist zou zijn dat tr,vee van de crrie l-eden van dit orgaan 1icl van ,cle serectiezijn. pit om een bep3.:1ld betang in rlit orgnan buiten de moge1ijhheilen te:hourlen,

" 
Na'stenminB bl-eek rie ver6aceri»g:met cle sÀmenotel-l-1ng van [et È.r.0. g.e en moeite

.te-hebben..In de ro4dvr..ag bracht de heer ven tseehi:m-no8 enkele punten aan dc'' orcle, omtrent ,Le ste-aË van het, sp etmai eriaal- en ce accomÀdatie. oàk oter het
_feit dat op zonda[Jen ar-s LENS 1 thuis speclt vanaf 10 uur: de toeganssi:rijs voor
LEN§ 1 r.lcet vrcrcen betaal-d, had'hij zijn bezwarcn. llet nieuwe beàtuur heeft
'tciè$ezegd clat cleze punten in ,-le'komendó b est uutsverga{ ering ter sprake -zurrenworden g-ebracht. De heer van Beekud,had vervórEens io6 icriiieh op ce heogte
1 an. aq';nii! r_ol .-r"l de diverse con'sur4rties in àns cl-uËgebouw,. Voigens hem zouden
deze aanr,relrlieli j k hoger 1i66en in vergeríjkin69 uet de irijzàn bij andere vereni-gingen. IIet bestuur w{is ven meninE dat de prijzen tij irrÈ er niót "uiteprcn8en
ten opzichte van die bij ande:'e verenigin8èn. Na d.e bespreking van cit ónclei-nerp sloot onze nigule voorzi-tt.er Siera de Bruyn cle vergiO.erin!. .Voor de 6tatis-tici wil-Ien y1i noq verner-den dat rieze vergadlring aool 5? i"Eàn *o"o bezocht,
het6een' tle stijgende fijn van de laatste kàren continueexde.

/TIGEI'ÍENE LEDENVERGÍ.DERII{G

K1i -I(Ji -i(.firlRTr".V0ND .

4.9.. vrijda6avond zul-}en er' weer
de tr.lditioneS-e kie.ver j asrlrive 5e
1, avond, . cnd.at er niet veel ahimo
avonrlen. IIet inschri j f qelcl bedrea
prijacp beschikbrar kunnen st c1}e
we dan beginnen.

. NI EU.1,]JJ.1.RS -RECEPTf E aoor.rri6S 1l:.. 0O uur.

Redohtie.

de nodige kaarten op tafeJ- horaen, dcn wordt n.1.
houden. i'ie hebben hen echter ingekort tot
bleek te zijn voor een drivé van enkefe

St .Í?r5O per persoon, zodat ue toch redelijke
n voor Ce beste kaarters. On half negefl zul_Ien

KAN.ír.

zoals u *reI zult begrijpen r,vordt deze receptié 6ehouclen.op Ni. euw j aarsd.ag,
-1 

.j:nuari dus. Zoars gervoonlijk zurr-en er *eer óIi"bo11en en appàr-flappen klaarliggen om de al cver.vor-le magen, noG vercer te vurlen. Ooic zat àr u door hetbestuur een tlrarikje aangeboden .,;crden. Naar wij hopen za1 het de eefste d.:6 van

KAI(L.
KERSTRÍ.LLEÏ.

Voor d.e {rensen 'die zich no6 .níet hebben op6egeven voor het diner op tweecle
I(erstda 6 hebbcn wij ecn pretli6e hededelin6. ,ivij, de Kaka, zijn n.1. met dà "kokovereen6ehonen " dat lu ij hen op tvoènsdag 22 deceríber.pas het definitieve aantaleters zullen OoorgeV enr Voorlopi§ hebben zíc.h 15 mensen opge6even voor dit
grandioze ,kerst diner Voor de ralle y hebben zich tot nu'toe c.i. tien, en dus

r13 we 5,nig, deelne (autoi s rlus) opgegeven. I,locht u dus vergeten zijn u gpe gevcn, dan-kunt u dat alsnog Jcjeri bi j een van de Kaka-Ieden. Wie 'die Kaka-.l-edpn zijn bekijkt u maa-r'in Ce trree vb orga:rnde LEllSreliue I s

-1-

KIiÍl\.
Haast u dus.'



P.S. Mensen die on cle één
zijn nat-uurli jk...vqh -harte
LENS cloor te bren6en lret
rr f eest endrr te. Qoen overg+r

FTFFFÏFFFEFFFFFFFFFFFF
trïI E STAilT ER iTCHTER DE 3ÀR FTFFFFFFF FTFFFtr'FFFFEFIF

T'FFFT'FFEFT'FFtr'FI'FFFF

Zat er dagrnorgen : An Bergenhenegoutven - 'r,rim l,tichclE
Zat qrcagnirldaE: Be! .sandifort - simon sandifort - Rini v.Noort - Gerard colpa
Zondagàor6'en : llellié v.d.Hoek - Richard v.d.iroerr - Tinus zirfhout
ZondaïE.iddaB L[ln van Santen - r,^nniè .v, d.Steen -,,pnul Ho1: _ C.r Ho;tpenbrouwerEventueel- afbetrlen tel. 67.58.35 .

PHPITPFIPEPIIP
TN DE ZI EI(ENSOEG PH?HPIIPHPIIPHPHPH?HPHPIIPHPIIPHPHPHPIiP

PItPJTI,HilTPHII{

zt ilr

H.o,v. 1-LEfls 1

of.andere red.en niet kunnen of niet wiflen neeëten,
we1koni..-om de. avond ,-var--tlreede Kerotdag. Bezellig. op

een dlankje en een densje, en on tvreede Ker6tda6
an in derde Kerstdag. i

'r oÍtze trouwë -bezoelcer-van 
onze ziehe leden l-i6t nu zel-f in het ziekenhuie.

IIi j is af 6eloiren r.r'.antrag o?geno,en om di e dinsàag d.aaroi; t e worcten ;"h;i;;; .Hèt t'ctreft een rlubbere breuk en we holen dat hij de teàstda.6e; ;;";. in"g.;ràr-
6cha1) van zijn vrouw kan door.bren6"n. itrl ri6i in het lvésteiíde .ziekenhuis oijkaner 246. :-.

- cscar, Könernann 6nat hct ziekenhuis. in hi$ Boet aan zrn hcnd word.en geholpen.- J9]r"l van Ballesooien is i'reer sner' uit hót.ziekenhuis ontsre.gen en geneestnu thui-e ven een lcreine oi>eratie. I{ij dankt oscar Borst en arlË sperers vanwelren 2 en. de Juko voor de prachti6e kacrt rlie hij ontvc.ngen he,:it. f,ohanvan harte betcfschap en tot ziens! - .

l'IEDEDELIIIG.

van de familie l-eclen van de oucr vobrzitíer 1ïirr-em praar-rler ontvin6en rvijdankbetui6ing voor het rned.eleven clat. cloor onze vereniging getoond is bijoverlijdcn.

Eindelijh heeft ons eerste elftaI een vol-redig gekregen wa...r het recht op hac.rr de uitwedetrijcr tegen het veel hoger geklaeseerd.e H.o.v. he.eft LEN§ .ovcr-duidelijk berzezen veer beter te kunnen dÀn het6een- tr.e rcn6lijst ar.nrvijst-.
Èo.eurei- LEl{s meteen vanc.f het begin. de goerle kansen kre cg o1.r een doer-punt, d.uurc-:het tot vrak -v'oor rust eer LENs-op'eenrverdiend.e voorsl.irong k,.,rau. uit eenvoor"4t van. lïim KeetÍnan koi:te Jan EngJ-ebert cle baI achter de Hov-doer-nan. Narust Gpr^ong cns .ecrste beter net de'kanscn om en via treffers van l?im l(eetman(zx, en No1 .ransen stevende IENS o1: een afgetekencie 4-o overwinning af. slechts
een naal had LENS het geruk nodig on IIov vÀn een doerpunt af te houden. Eenvrije schop belandde oD cle Lst en de nul bleef voor LËNS bervaard. Door d.e winterstop ligt ce coliijstitie nu enliele weken stiJ-, maír.r wij. vertrourven er.nu.toch rvelop dat met ingang v..n 1g?? ons e.r.te d.e 6oede voornemeriH die .het. 

a,f.fielop-en
zonalag- gerxaakt heeft zal vraarnaken. : Retlaktie. :

IIET GERUCIIT.

lllie schetste onze verbezing, toen.oas het 6urr"ht ter ore kr:ram.:
De,kaka.zou d,e.?r+js van de ral-Iey pLus hei etcn zo hoo6 hcbben gemaakt orn daurïat BeLd over tehouden voor zíctLzelft ?
Zurke klinkkl-arc nonsens hebhen vrij nog nooit 6ehoorir. iïat men..r,re] 

' 
op6evangezou kunnen hebben is het volgend.e: De kaka wiI 6rae.g een itotje vornen on aanhet eÍnd van. dj-t ""ntb.]llgiïoen een grandioos festijn te àrginiseren, voor jen cud., i,oor rle hele wijki (r,cvo LENË, a"-rijw."ÀriËi,iÀ1.-ijiï-fài;" ,o"oun

vre echter niet uit vuínsten op eetàvonden. Zó-hebben. ii5-ui3". quitl. gespu..,_
oi2 de birbecue-avoncl en zelfË ÍA?Zrl)o noeten toe.teg8en op àe Fra.nse avond!Nec, vrij trnèhten l.rat 6e1c1 UiSeen íl garen d..u.v. het or8.aniseren v:n rvatbeat-avo-ncenr uaar we' ondanÈs cle lagà entreepri.js, toch"telkenè wat a:rn ovehourlen. ïlatroa rve dit potje.trqchten te vrrrneni , : .

n

on,

It
1

I

I'
t'

I'
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omdat rle kaka 6ecn po6t oi) de begroting heeft. tïe hebben volredig begrip voor
deze situatie, daal we weten hoe ontzettenrl noeilijk het bestuur het heeft.
De vraag blijft echter, waaron juist,de kaka.srechioffer is 6ervorcen. !ïerficht
heef t- - hct _.be-stuur ,ta..'.t -bii geu goedQieaiende 

-l6ka. 
Gezerliglé:-a trekt leilen aan

en zo wofdt"[cId LENS ingeSóript. Met.l1.öOO,-- zeu.lcn we al .ruin toe]<omen.
Helaao, t1e werketijkheid is anders, en 6-eld hee.f t aelfs de koka nocli6. [4;rdaarons airpeltje voor de dorst. I1i j hopen, clat eventuel-e verbreiCÍng van-HET GERUCIII
onnogeliJr is gemaakt . ltreet . ctus , dat d-e hoge, pri js vocr rle r-eJ.1ey + di-rne_r , níet
vcroorzaaht ,,;rordt door rvinstbe jag van de l(a}a I :

Ii,t;Kii.

öoo ór.ootit4rooo

c n119 rO C C I C n 
' 

D D O D.r 
'rïrsr u Drr 33778

2 D ?11) C.> t) 2q lezzDOrt r)

- Vijf en tvree zevcn is
- er hcg st'èeds barpersoneeL. no-dig is, ríen 'k.an zich nog bij s.sandif ort op6even.
- er een KerstLotto is lvaarin ook extrr. prijzen zijn te verdienen. u kunt hen

nu nog bij LENS inl-everen. À.s. r,roensd.ag 22 decenber is de trekking.
-.de film die bij _het sinterkrae.sfeest is 6ena1kt op rle ní eurvj aarsre c ept ie zal-'trorcle n vertcond.
-. tevens zer aie-à1g een vrerlstrrjd tussen ],ENS 2(sen.) tegen LENS 6 (s,n. net-te1e oud 1c 'efft_al spelers) r,rorden gespeel_d.
- de red:kt-ione1.e 5oedkeuring Ceze rïeek uj.t exaard. ga:.t n:r.ar cle j'ongens vantrainer Martin'van vio.nen (IENS 1 4-o en r,ENS 2 èen 2-1 o*,erwinníng).
- we ccn ni_euli, bestuur hebben. Hoera!
- het bestuur. uit zeven Ínan hestaat.
- dc _opkonst bij. r1e algenene vergedering 1161rr oi, ,àtí'15./o i6 -èekomen.'uei 

aantal-
l-e:l en vrns + 60)

- Oh nec !

2 ???2 ? 2?2?2 2????????.? ??? ????????????????????? ??2 ?2 ????

]IHHHH}TI{HIIHHIlHIÍHHÍIH IIHHHH}ÏTiHHHTI}III I]lII.IIIHÏT
PRCGR,i{{r,ÍAlopErBi,r.,r lrsnr{,/ui TS].,, GEN §ENIOREN HHHHHHHIIIIIIBHIiHHHHHIIH}I

IiHI{]II{.HIIHHIIIIEHHHHHHiIHIIIIIiHIIIIH}IIiI]Hi]HIIHHHH}I H

Senioren. .:.Pro amna

11.q0
12.OO
12.CO

!

12.OO
1c. 'i0

?sl-dge 19 d-ecemher 1976.
Comp etitie wedstri j,f en:

uur LEIIS 2 - Roodenburg J
urrr Schiel:roeh 2 - LENS J
uur Delft 3 - LENS 4

uur LENS B - Laal<hl1a1tier 8
uur Flarningo's I - LENS 11.

Vriendschappeli jke .vre dstri.jden:
14. OO uur Diiic 4 - LENS ,

v1 seb .t/2-4. ..f,:l:iÍ]:ff""'
Ilazelaarweg, Schiebroek G.,l.e Groo t
Buitendreefhof , Junius-

V3 Eeb 2/1-1 D.r,litra- '
Sportpark ..-Pr. I rene
Schni.1:wcg r. Ri j svi jk

Bur6. Veinédes?ortpark,
Dr.J.irtr.Paftelaan t. o.
Zie boven

Nutricia'
6

5
B

10

12. O0
'12. oo
14. O0
14. 00

À. s. zonclag zi jn
Sirl4EIYI(OlÍST.

LENS T-B-10 en '12 eeir halt i.rur
LENS f 10tJ0 uur LENS terrein
LEI,íS 4 10 . 45 uur LEl.tS t errein
LENS 512.45 uur LEI{S terrein

- LENS
- D!,VO

- Di,TO

- DWC

van rle Seko a.anvJe zig: J. de llilster cn J.v.d.I(Ieij

vöor aanvang van hun vredstrijd.
i .. , LENS 6 10.45 uur l,El,ts

.LENS 11 9.15 uur LENS

uur
uur
uur
uur

Diïo f
LENS 7 ,,

LENS 10
LENS 12

Beb 1/1-1
6eb 2/2-4
seb^1/2:4

y2
'tl1

v2

t eriein
t errein

-1-



IENS '10 al-s bekend
IEI{S 1'1 als bekend zonder C.v.Deefen en E.v.Deelen ne

". 
. LENS 12 ,aIs bekeqd F.Guit .en R.Guit ( 2x) , .

JiFSC]IR] JVINGEN

....i

O?STELLINGEN.

LÉNS 
'LE}IS 4

r.v-lfrx
TE'NS'5
TENí3
IENS
IENS

Vri j dngavond
nood6cval1.en

UITSLJ.GEN.

van 13.20-19-1
'op zaterdag bi

als bekcntt- zonder T.l(attenburg, R.Bre6
R. v. Loon-J.iipperlcio-H. Rert ens-G. Blcks-J.3res-J
enburg-B. Os'se--e. v. d. St eén-R. v. d. Laari
al-s bèkend 'zorirler. 1. Hoek met F. dè Vos
cls bekencl : j':

aIe bekenrl zonder I'Í. Cr:rennehr - K.Keetnan
als bekcnd net Q. v. tl.líeí js

. Golpa-,Ii. v. KJ-eef -
:

t ,8. Guit en R. Gui!- -

ur bij J.de Hilster tel.. 29,71.2J.'Uitsluiténd in
.Osse t e1.. 60.20;90 :.

LENS 7 -. RKDEO.5. 3_1oDB5 _LENS9 .2-2
LEM '11 - Rava 1O ' .O-2
LEI'IS 1f - OoÍevaars 5 1-z
14 vrerden afgèkeurd i

0u
jN

'I H.o.V.r1 LENS 1 C!4
LENS 2 Scheveningen 2 2-1vvPz -LENS4 2_4,
LENS 6 RÍrva 5. X-1
De ive(ïÈtrijden van LENS 3-5-8-iO-lz en

ZIiALV0ETBLL.

Din6da 21 rle c ernber 1976.

20 .01 uur irli2Irof der - LENS Sirolthal- Buitenhof te Ddlft
Samenhomst 1 9.35 u)r in rle spcrthel
Opst e11in
tr'.v.d.Ber6

A: M . Reuver-lï.1(ouvrenhoven-8. Os§"e-G . Dqivest eijn-lI. Verbarend6e-i{. y. rl.Linde

JJJJJ,]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
V-}T IIET JUNI ORENFRONT

JJJJJJJJJJJJJJJJJJ J.]JJJJJ
JJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJ,JJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Proqrarerna Junior en.

$J$JJqlddJd
dJ.IJ.I
.-JtJJJJ

ji*Í*
JLtLTLlJ

$$ji$

Zondao

LENS f
Zaler-il

_12 dccember 1976.

vrij

14,1to
14.3C
1r.oo
1'.l .45
i4^10
1j,ao
11.OO
11.45

uur
uuI

uut:
uur
uur
uur
uu1'

1B decenber 1 9?6.

v .1 .. i

Brasserskade'
S;rortpark Prinses. Irene.
M6r. Nöleh§I.a3n
v1
M6r. Nolenelaan
v-l -l

Sportpark OckcnburEh

11.45 uux RVC
Zie zaal-voetba.l

i,FSCI.IRIJVINGEN.

(vr) Sportpark Prinses Irene
en brri,t enI:rndse reizen.

Sch:'iftcliilc vcof vrii rlaaavond 1E.J0 uur bij dhr. P.v.

LEI.TS ,1

Ri-jsuijk l'
DUNO 4
LEl{§: 6
DUN-O 6
LENS B

die llag;he
IEI'is 10

- RÍjswijk 1

- LENS 2
-. LENS 4
- LENS 5
- fluick f
-.,. LENS, ?. .

- DHC a .i.
.- I.,ENS 9t

- r,íi ï
.- LENS 10111

Den Haeg
Telefonisch

d.§teen, Elvireland 15,

-klasser,s tussen iB.OO

/n 3)
/n 7)
/s 11)
tussen p. JO en 'iO.0O

en 't(,. ru uur
il-klassers B
B-kl-assers b
C-klasscrs b
In nood6eval
uur afbcllcn

vrÍjdigavonö tussen 18.J0 en i!.JO uur - B
( uitsluitend in d.ringencle Bev.al-Ien) vc.or

ij rlhr. G.Duivesteijn te}. 6?.61.81 ( r,U'tS
i j ,lhr. Ivl.Rcuver ret. 6?-ZB.tl (LENS
ij clhr. R.i3om ïet, 25.98.?2 (IENS
len kunnen de junioren no6 oi: zaterda6ocht
bi j .lhr. P.v.d.Steen tet. -B1io-3O

'tt
4t
öt
end
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]iT'KEUR]NGET{

{DPSTELLINGE}I

Dc junioren moeten bij slecbte weersomstancli 6heclen steeds Ce afkeuringsli j st en
rardl:1egen. Telefonische Í'nfornaties,rvorden hierover niet verstrekt.

LENS' 1 als
Samenkbmst
LËNS 2 als
Samenlconst

bekend, zie r es ervepr o gramma Lyra, buitenlanclse
11..1Q uur klubgebourv Leicl'er clhr. J.lipperloo

rel-zen etc.

Ie3-Zen

LENS I vrij
13.)O tur' kJ-ribgeböuw Lei<lër dhr. íi.It-ok

LENS 4 als vorige r,zcck, zie r cs erv"prb6ranmo
Si'l,lEI,lKOi l§T 12 . 0O uur klubgebourv Lei dcr H. Zoun

+ENS 5'a1s vori6e weelc, zie r es erv 
"pró 6re.nlna + buitenlanCse

Samenkornst 11.OC uur hlubgebouw Leider J.lUeul_emon

lENg_q als vorige week met i,,Í.[Iiinnen en zonder O.KöneuanLcider C . v. dr.. Ii.UIst

, LEI)ïS 7 a1s. vóri6e,vreek 'zon.Jer 'lï.Krïnnen, zie reserveprogramma + buitenlendse
'rleizen.Sameíiloust12.oouuplr1u|gebouvrÏ.eidertr,.F1umanÀ

LEI{S B a1s bekenè, zie.reservepro6rammà l,eider afrr. p.v.a.Steeir

IENS ?'a1s bekencl net M.Korvinl;,:ài" 
" "" 

urvepr ogranaa .+ buitenlr.ndse reizen
'Samcn1romst,.1o.45uurk1ubgebouvlLeit1er.dhr.è.liots
LENS 1b uri5, zi" LENS 9 en 11! zie Í" Ào"ruprolr-roooo * buitenlandse reízen
gE-i-i II. Duivesteyn-lí. v.IIoudt-ri.I(oks-R.l(resner-8. Borst;R. v. cl, ài j den-ï..,Bon-
R.]Iujsman-R.B]-iekend:'a1-M.i',iind-,R.Ginberg-Ch.Beirmans-Ï'1.Rienen-
Samcnkonst 1C.45 uur klubgebouvi Leicler dhr. R.nóm l'
Zi.q buitenlandse reizen + r es ervepr osranna
Pronramna Pul:iIl-en en !ïe }p en.
PUPILLEN.,

Zat erti iB riecenb er 1 976.
12.00 uur LENS 1 : :r - DUItrO 1 '
12.00 uur.l,'ri.rS Z - Eijsvrijk 2
ïJ.4J uur Flamingors Z - LENS ]
12.OO uur LI]NS 4 - Vreclenhurch 4
'11"00 uur LENS 5 ilesterkwàrtier JZie zaelvoetbs.l' eà spor rarnpen'

IïNLPEN

lg.qgfÈS 18 dscenber 1!/6.
1 1 . C0 uur LENS 1 - D'ïO 't

12.00 uur TEDo 1 - ]ENS 2
1O.OC uur Sp-oorwijk mini A - LENS min
9.4! uur cle Flamj-n6ots - LEiiS min

Zie zaalvoetbal-
IlI SCHNI.]VINGEN

Schriftefi k voor vri avond 18.J0 uur bij c]hr. P.v.cl.Steen.t Elvirnland 1),Den Haa-9.
Telefonisch yri j dail
gevallen) tea.29.2
In noodg-evalIèn kun
en 9.3) afbell.en. T

AFKEUR.INGEN.

Dij slechte vreersomste.n.f,igheden' steeds,Staat daarop bij'rPripillen en ,ïelpenr

iA
iB

Sportpark Prinses Irene

v. Vredenburchlveg
IIengeJ.oIaan.
Spo::tpàrk PrÍnses lrene

avoncl tussen 18.0O en 18.J0 uur (uitsl-uitend in .dringende
9.5? bii tlhr. P.Perrei jn
ncn de 1:upiIlen en rvelpen nog op zat erriago cht encl tussen 8.4)cI. 65. 1J. 14 kl-ub6ebouyr.

ecrst de afkeur i.ngslil st en raarlplegeni
verneld: GOEDGEKDUITD dan stee.ds naar
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veld of Punt vr.n sanenkomst ko::ren. ïN DIT GEVTiL MAG ER DUS NIET 1ïORDEN GEINFOR-
MEEIID N.r.r"R EVENTUELE *'.PI(EURTNG. st.e.at bij rle afkeur-ingsadr ess en bij "pupi11enen ile,,Ipenrr verrrreld: zrE jJI(EURrNGsLrJsf dan noet ats vor5t worden gehanc.eld:
voor rl.e thuisrvedstrijden moet juniorenlijst rvorden g'eracàpl-eegd. Zi.jn de vred-strijc.en van tH,Is 6 en B 8oesgekeurcl, dan gaan oot< àe pupLllen eh welpen'wed-strijrlen o! ons vefd door, u-tsruitend vooi de uit werlslril e"r, ,n.g in tlat gevel
telefonigch rvorcen 5cïnfonleer'd of hun vreclstrijden.doorgaan 

"n , ur 
-roi"rd;À-=-

ochtcnd tussen 3.45 oo 9.JC'uur teLr 65.rJ.t4 klubgeboui _ ......
OiSTELLINGEN

ïjElÍS P1 I,l.v-.rl.Lans-I1.tr'ortnan-R.v.C.IIoek-E.lía.rnaenhoven-E.perreijn-p.pronk:..
/i.líuip er-B.l{c emskerk-8. Boe}houvrer-E. Roos-8. Efshout-E.v, Zij 1
Zie buitenl:.nCse reizen + r es crvepro granma
Samenkomst '11.JC uur LEITIS Leider Ton. rs-Gravendijk

-!EI§-P, 
l'{. sa.''rIoos -R.l{ouvreling-E. i^mnerlaan-l'i. v. d . tsoc6aarrJ-J. v. Kcster-ï4. v. verzen

M. Geurens-U . Hoefna5eL-J . '.Ícss ernan-!Ír IJent ze-iri. v.l"lelzen
zie zailvoetbal + sportkanp s.auenkonst 1i.fo r,lli .r-,nus Leid.er Ílacl ce pagter'"

lEIs P7 r.l(aJf a-tr. Drícssen-?. v. Marei.r-J.l'lorf f -p.lïinci-!Í. v. rt.r,lal-Ien-J jv.cl,spiegeJ
.ir..Eranken-E.I(eus-R.Soebarta-F.i{Iei jhl,.f .v.lt,assen-E.v.Reeurvi jk ..

Zie zaaLvoetbal- + si:ortkanp Sahenkom stc 11.j() uur LENS L.eider John .i,lteira

E!§-tt P.Strnub-E.Coret-l,i.d.e ..ras-E.v.Santen-E.Hazel-el6cr-E.v.d..l(a"y-E.Assenbè:;
R.v.d.Boo6a;:rd.t-D.Paijc-i.v.d..lïörVe-R"l,lia.ttens-R.de.'Beei-],.,r.scheItií6a
zie z:a1voctl:aI + si:ortkamp SaEcnkomst 11 .]C uur f,EI,trS L.,eir,',er Theo ?ríns
LENI P5 lï.v.veen-ir..v.Blittersr:'i. jk-E.Ja1;er-p.r).1serc6eest-R.Roos-R.Delcher-E.ite vo;.
M.3urckscn-M. Timnermrns-E. Hàfrir,:-8. ile Druyn-L. v. Le euvren -1,1. Blokpoel .,

zie .zaarvoetbal ï sportkarap sanenl<osnt.10.j0 uur LENS . Ireíder .Éo" v.,!.ler.g ';

LENS lï1 R. Han-R. Lent z-l'{ .'Zaa1b er g-I,l j slui s-T . s cÉi1p eio ort -J . Ri emen.}4.l.loLl. eman-
I, Cf aus-F. v.Keet er-1,1. Koelemi j -ii. V. ít, Hei j den-À ;T j in 1.à j oe
Zie zflalvoc,thal Samcnkonst 1O.]0 uur LENS Leirler Faul Hop

iI§l -lï!_O . trui jp ers-R. Tiiam ers-.ii . Frankorr-,r . tif ip-t t. loist -p. rieit s -e . Vait<u.rtr"e-I,Í;v
I-Iel-den-r.ce Brriij n-E. Redemaker -8. v.llieuvrenhoven-E.l(eris-R. v erlo op -1,i. v. Rie 1l .
R . v. d.Iilei j
GINNNE OUDI'NS I{ET VERVOER
§anenkornet 11.0O uur IENS LeiCer Oscar Borst zie zialvöetbal
LENS PiINÏ /i T.
E.Renzcn l:rinh-
Zic zaalvoetba

Dier:le1-8. Endl-ich-.i1. Endlich-P.Iloppenbrourver-M. v. cl..MaareI- _

R , Slat s-D . V ere c he Iilón-p. Bi j rsna.-F. r,aarai;Icer-IÍ. Simons :l- Slneniromst !.]O uur LENS Leirt,er Kees Schenlcefs
LEI{S I,IINI B P.Ilceksma-R. Col_pa-À. Brinhsna-E. d.e Zuart -J. Dunant -M. Verhaar-R. v. Velzen
V. Tromp-R.3o elhouver-l'{ . Bos ch-J . Timnern,rns
Zie za::lvoctbal Samenhcnst !.00 uur LENS Leider Gtruo schneiCcr
De fotots I'an Sinterklaas zijn klaar, zie Cc r,recledeling'daarover.
RESERVE?ROGR.íII,II"í1! voor h. S. ZIiTEEDÀG 13 decencber 19 6.
A1s zate=dc.E; het 6ehe1 proG.aniiln is af6lekeuicl spclerÍ Ce volgenrle eIftaI]en :vri entls chappeli jk t. .:
14.JO uuI' Ly]'a í1 - I,EIIS ,l Sanenl(oÍxst 1r.J0 uur LENS
1l+.JO rrur PostCuivcn !1- LENS :. Samcnkonst 1J,JO uur LENÀ .- - -:.
1J.O0 uur Postduiven C1- L,ENS B . Samcn onst 12.00 rrur LENS , . , 

.. . ,.i.._.:
Er krn tussen 10.J0 on 1,'l .OO uui. worclen 6cïnfor,eerd öf het door6a:t.
De overi8e elft.l1-en 6aan rvecr nar.r de . zaaI.' lifBelopen znter<lag ic,.'ran iief s.t ?.Cf4naar het zaa.r'roctl:e.1 toe. trïe ziin nièt , van .p1à.n cr.r dit cfhe orué]. t" doen, m3-.-'
deze vreel< i6 het de l-eatste kans t/m half janirari; De zaar i6 dan bezet. Verclc:
hregen r:re een complínent over het geclra6 ,ran àe jon5ens in Ce school en in dezaaI. ooh de Leiders hadccn gceil vrerli ' verrlcht : allès rvas keuri6 opgeruimd..ir"s. zeterdrrg doen rve het hierora nog eens over. IIet progfannÍm. ió ers "vorgt: 

.1O.J0 r.rur LENS '',ï'1 + 'i?/ ai-nj. ri + nini B samenkonst 1O.OC uur,ï,EI,lS - , -
1 '1 . JO uur Lf,iÍS 1:2 + p\/ t Èrl's p4 + p5 . saqlenkomsr 11 :00 ;"; iEisÀ
í2.J0 uur LENS p'1 + c2/ LEI'is' cJ + i4 - Sauenkornst 12.00 uur LENS

(



1
4

1

1

.lO uur LENS a2 + bz/t ENS

.J0 uur LENS ii1 ,B1 en C1 (
+ b4 Samenkomst

s res erveprogranma niet
'lJ . 0O uur LENS
doorgaat )

14. OO uur LENS

15.15 uur bij de. school
je in de zaal or rleden,

o! voor de reis

S am è rilio tirs t
15;J0 uÍrr Zijn de zalen.vocr cle leider; ' b es óhikbaar.

Samenkonst
Neen je LENSspullen + schone gymschoenen mee. Je noet
en'na'het'sporten r,lorr:lt èr natuurlijk 5eduoched.
ÈuirÉriririósn Ènf ÉÈr,r.

"..Qnt1anks hct-slcchte w.eer van. de..IaatsÈe -wehen-is het,,toch-rvecr-geblelcen-dat
de buitcnl-andse reizen erg intrck zijn. ongeveer 60 jongens heb.ien zich tot
nu toe cpgeSeven. De meeste voorkeur 6aat uit naar DuitÀIand. Loncen kan helaasniet cocr6c.i'.n oaclat hiei te weinig belangstelling voor is. De jongens clie zichhiervoor opgegeven hadden rcunnen nu gewoon m"" nàar Duitslancr faai.,-I{pg.ten -Í125 t--
Y::tI"t: op 2f .ei.. Ierug op JO uei. tils zij besl_ist niet mee ,ri11", kunnen zij
.dit. tolefonisch 4oorlleven aan p.v.d;Steen, teI. 8j.1O3C a:s. zaterd.ag na f$"Cóuur. Jongens rlie zicË nog ,niet oirgaËar"" i"bben kunnen cit ar.6no.g doen door
ontlcrstaancl stroo}je v.ooïr ma'.n\laE 20-12-19?6 af te geven ann je ieider of aan
19ro_"9 van tle Juko. ÀIs .het zater a6 r:.fgekeurrr is góef je het maar aan d.e leidcrdie.bi-j het zaal-voetbal ai:nwezie!.is. Je lcan het ooÉ op=ioron naar p.v.cl.stecn,
Elvira_L..nd, 15, Den llaa.g. De ,u"it,e aanmetdin8en zijn.6ekomen uÍt A1-81-82-C1
en c.2 Dc ovcri5c elft;:.Ircn ool: pupirlen 1 krii6en rtus noi; 1 rveek de kr.ns. Dàn
r,roeten lvij, opgeveq Traernaar en net hoeveel elfir1len we 6::.n. Na C-eze tijd
hunnen 

'ue 
hco6stcns no6; vlat aanvulfingen gebruiken. Ooh óurlers, leiders of

and-ere b e 1an6st ellenct-en die nee rvillen gar.n kunnen zich nu. opgeyer-r. -Ve1ne1d r.vel
cluic'.e1i jh onderaan het fornulier om hoeveel personen het gaa.t. ,.ïa..rschi jnr-i jk
vertrelcken vrc o1r 2f mei en lcome vre op JO rnei t erug. -

hierlen$s afknippcn

Hierbij 6eef ik nijn zoon . .. . ,. .....,
naar Hcssen.

Naara:
II0.ndtekenin6:

SPORTIL,II?EN : Kont een 6oede tradÍtie vre r:r t eru6?
I{et is bijnr zeker dat dit jaar de zonerspor tkanpe n rveer bezocht gran l,rocden
cloor onzc pupi11en. De meeste mensen clie nu in de Juko,/puweko zitien vonden het':rltijd een hel-e befevenis on op kanp te gaan. tlri ! vinden dat lïij deze jon6ens
nu ooli cle kans noeten 6even om ci: karnj: te 6aan. irlat houd zorn sportkamp nó,precies in? De jongens ga:n 6ect,urende 'l r,.re eh met begeleiclers ( zàncer o-uders)
eens fekher sportcn. Er wordt niet clLeen gevoetbalÀl Zrvemmen, slagb:.I, hanrjbal.
bossperen, zeakr-rnp t etc., etc. van alres wórdt er coor rle har.rpstaf georganiseerd.
voor de vele vereni8i-ngen clie er op zorn kanpvreck aanvrezig ziln. Het is meeotal
een vri j pittib-e wecli, llanrin na':st cle sport oolc vei:1 geli.chen lvorflt. l,ieestal-
'rordt er in tenten of barakken gesJ-apen, het eten rvorrli .foor een centrele
l-'euhen 6ercge1d. verder rvfi11en vrij nicts meer kvrijt, laet uw zoon dit zel-f
eens ncemalien. Dit j a.:Lr ger.n rvÉ: rnet de pupillen naer ;et itNVD EpcrtcentruH inzei-st, iïe vertrckJien vrr.;lrsc hi j nli jl( op zl juní 19?? en de arnhonst is onJer
vocrlbehoucl op 2 juli 1)ll . Yoor het vervoer zijn wij alngevrezen op bereithvilligcn
oucr..rs of op LENSleden. I(osten voor deze vreek f6!r-- Ilct becr.r.:g hen in 2 ternijn.
en voLdi:an -worli.en. Degenen clie meulvillen kunnen zich cl.ra.v. ond.erste-encl strookje
opgeven bij Paul v.C.Steon, Elviralanel: i!, Den He.a.5. UitcrJ.i.jk 1) januari,
l-iefst eercler, vrillen wij cle strookjes binnen hebben- Jc li:n ze ook zaterdagsbij .Je Leirier afgeven.



Hierbij geef ik -rai jn zbon .....,,i . . ..... .. r6pel-ende. in cle'pupiJ-l-en
op voor het KNVB sportkamp in Zeist yan 2? juni t,/n 2 juli ontler voorbehoud.

hierlangs afknippen

ÏJfNTERSTOP.

In het weekeinde von. 25/26 àeceaUer .en 1'/Z januari wordt er niet 5evoetbald.i
Ook de trainingen voor e welpen en de niet geselcteerden C-klasser.s op vrij-
dagavond 24 en j1 december gaan niet doo-il-De overige trainingen gcr.n normaal
d.oor, ook bij slechte we ersonstandi6heden wordt er getraÍnd..; Neen naast je
vo e tba1s c hoenen ook fynschoenen mee, er zi.jn aflerlei plekjes walr je kunt traj--
nen. tar-t de trainers niet voor niets kouen. Op zaterdag B ja.nuari wordt er
wcer norreaal 6espeeld, ook docr de pupi1len, lveLpen en mini-welpen. Er ís dit
j a_c.r geen winterstop. ,.Ls het r.f5ekeurd is kan je al-tíjd. op LENS terecht. Het
klubgebouvr ie altijd open vanaf '12.CO uur en er worclt altijd wo.t gedacn.

UITSI,JTG COMPETIT.IE

vvP 2 - LEr,rS 

' 
6-1 '

urÏdi;.sEN nesrnvrpnocn,im,.Li.'

Postdulven '1 ' LH§S 1

RKDEO'B1 - LENS ,4
RI(DEO C1 - LEIS B
PostduÍven Ca- LENS 9

FOTO ' 
g 'SINTEIiKI,1..,SFEËST .

1
De fotors van het Sint erkl-aas fe est zijn kLaar. tiïi1t u fotois bijbestellen dan
kan'dit op zaterdag a;s.- van.p;OO uur tot 'l2.OO uur-rn ons -klubgeboul,E. - "" ..

r"j'

3-7
.2-6 .

o-4
o-t

t
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weekbLad vaa dc. vo etbalverena Leni en Snel

Het Bestuur.

/rad de ]hgter heeft zichlbereid verkl-aard zittin8 te nenen.in ée: 
' 

t kkoroààriu-l<ommissie. Dit aanbod wordt ,in d.ank aanvaard en Àad is hierbij dàn ook officiëel-
benoemd.

0000000

DENOA{ING KOIfiIISSIE.

V.r,I(IiTUREBILNK.

De
te

hi
ee
Ge

S].UI TI NG KLU DGEBCUyï.

heer en mcvrourv Brochard hebben te kennen geBeven niet 1an-6er in .staat meer
. 
zi jn orn het klubgebouvr schoon te houcren. ',ili j -betrpuren diL'ten zeèrste ömd.at

J. lun w:rk.altijd net plezj-er hebben gedcan en zij ons klubgebourv goed onder_erden. Gezien hun reods ver5evorderde reeftijd moeten wij hun besluit ,e1rbiedigen. lYij zitten nu met een levensgroot plobreem. ]ïie k:in di-t oprossen.gadi6cren vrorden verzocht zich te mer-den bij hèt seèr:Íta;iaat , ter. ,:9.Brr.g4

Hat klubg,-l1quw ia1 op de
.cenber zijn 6es1oten. Er
Indieir er geen programha
gebouw dicht zi. jn..

vrijdaflevonden 24 en J1 december en op zaterrlag 2!: .1; -zaI o3: r'lie vrijdagavonden ook niet vrorCen 6etrainà.worcl.t vastgesïq1d .zal oök op zonda6 2 januàri hót kl.t

, IIet Beetuur.". '

KERSTRÀLLEY ( PuzzeLrit )tt

lïij verzoeken iedere deeLnemer vcor rle ralley van tvreecle l{erstclag on uiterLij:i12'lc uur aanwez5-g te zijn' zodat er tanaf t].0c uur 8estart kanlvrcirden. De dec-ncmers dienen bij aankàtrst bij IENS oveï _het blugge;b j ó ' recËt <1oor te ri-jclen, hunrvagen te keren cn op heÍ pad te parkeren ïc àrui i 
-rret. - 

kr.ubgebouw èn rvel zo dater no6 een andere rvagen l-angs kan, hiernl vervoege men zióh in het klubgebourv.Nadat icde?een van de raI1ey- teru6 is (hooguit nm fZ.OO uur) en.de stanà is op_gemea.kt vindt rle pri j sui-tr eikin8 plaats, in afr,rabhting hicrvan'kunt u uw ver-plichtte, consumptie nutti6en. vodr eveniuere pech o..1Ë"rr.g gèvarlen rr""it .-
/.ut omobi eLbeclri j f ],ïitte B.v. te Rijsurijk zijn servièervagei Ëeschikb:ar gesteld.De verdere informatie rr:rgt -! voor de rar-rei verstrekt, zorg dus.,ctat u op tijdannrvezig bent. Nu over het clincr, necat de prijsuitreiking ichtcr ,t" rrg'i"-"-zull-en.de 6asten ]_q?r l.rct diner .om + 1C,1C ,rr a"n tnfet gaan. Dic6ene clie nietmeerr-Jden m:rar *rcI dinbred *orcen verzocht om +_ 1a.oo uur aanwezig te zijn.Ne 21 -oo uur is er cran weeir open huis, voor iedËree. àià-" 

" 
r-Ë", "iiig" 2e Kerst-

NIEUIiJJ;'r:lRSRECEPTI E

lIelar.s is er in het stukjè van vori6;e rveek een foutje geslopen. Dc receptièbegint n"1. on half vier i.p.v. on tlvee uur. Daarvoàr z-ar ei o,:r 6én ,rr1è".,uedst:'ijd gespeelil wordlen bussen LENS 2 en.LENS 6. Ti5dcns t1e, recelt:i_e zal_ d.efilra 6cc.raaicl vrorden rlie r5ee:r:kt is van het st. Nicofàasf eest. lïi j ve.**"rrt",
dan- ook_een hoo11 ouders met kin,ï.cr:en op <re receptie. ook kunrren vi5 .u reetrs r,,.-.-teflen dat er naast de nodi-Íje oilebol-len ook hartiBe hapjes genuttigÀ il;;;,worclen. Dus rvi j verwi:chten ierlerren op-1 j.inuari, in ons- kr-ullebouvr imet ór -ào-:.
kater). Tot. dan. . 

-

, Ka-ka.

Op 1e lÍerstd.ag is cle kdntine gesloten.,

ri

OFE]CIELE ,I,IBDEDELI NG :
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,.-.GEI]I]IC.,1ENSH{.

'rïij ontvin6en de vo16-ende_..{e.rst 
. e.4..^N_i.pu_vrjaarswens en: .._.... .: Fàà; -'Zöéï''Sr. '' -'

- IIans en Astrid Zcet
- Fan. P.iÍoIier ( coneul- )
- Gebr. Schol-tes ( leveran cier )
- rrTiranrr ( r,ruizcnverdelger )
- I{r . P. Juf f crnans: Groenestei; ts. v: (Vervoerscnderneming)

hurirnlf Jr.
Ï,etty van der.YJaIlen en Ecluard Bahhers laten u rveten dat zij dinsdag 28 december
oxn 14.40 uur in het huwelijksslectje sttrppen. Ze hou:ren de ieceplie ueÍ 1?i3o-
19.L-rC uur in dc theater Taverne, Lange llcutstraat 2J, Den tiar-6.

IVJIKJ.NTI EGROET . .

groeten uit Gerlos-Tirol van Ln:lré van !.Ji jn6:arjen, spel-er van
i-

líij ontvin6en de
Minj-rvelpen i'.
.rLí,N DE I4OEDERSCIIOCt ONTSPNOíEN.

KII(/TTUREB;NK
.. ::., -..

?o"Iu--l allemoaf weet, ze-I Simon Sandifort LENS, en claarmee ook de Kaka, veri:r_ten. I'iierrloor l;omt een enorine hceveeLheid. urerk en da:rnee een enorne veïant-woordcrijkheid tc rustcn op rlc echoutlers v1n de Kak:.. Dat ir.it. niet naktrelijkzai vc]Ien, bcorijpt u vre1, cachten B,ij zo. uis.ctrien ,"irar-r"-r"]fs twee"Èeerper vre-ck moeten verrcderen. Daaron vr:r.i6t cre .Kaki. néén mensen ón zitting te nemenin de Ka-ha. (vri j weten d.l_. E;ffi' toch niénanrt reffirt.) ..

. I(aka.
,.)rt).) t> ?) 12 aDD eO

ï,ïIST.U DiT,
q,ircccqcocccoo

Al-s u "lïi6t u ciatrr reeds hebt pielezen, zult u rlaar nisschien ar uÍt begrepenhebben dat de'familie vc.n onze ix-voolzitter i{ans van der Kleij is uitgebrc*,i.Zijn vrouvr Mieke is bevall-en v1n een dochtertje met cle nc.em ttari5xe. oÏ{ i:eLigc-Ii jke- feit 8esc.hiec1ile op zater:ri.:r3. 18 rr-ecember in het Ro dekruis ziekenhuis e.1,i1 .lc- SportfaÉin afhier. íe famiiie zai-ti; .ens.cle bezoefturen te nbezichtÍgen rr zijn
. Í+.4? t,ot _15.io- uur en 1!.co uot zó.oc ,rr). . i."" -"r-'r.ri"ru - 

JiË"rri i r"Id nane..:- :6ehce1 LENS ttvan harte 6efeliciteerdri.

t) !rt) c toooo,oo4ön
21222

? ?22i22 1o c ai Doc 2, iDeelocqnz n c122 21, qe qi2 I I c 222, occcàcc c É c»1'>rtö"4óóàt

- dcvcn .zevcn.is gcbleven.
- ei eerr kersíboom in t1e kantinà staat.
- de.Seko cen 0ocd rc sërveproljl'annra haci (hcl_;1as ging er niets rlocr)
- dat de hr.ntj-ne e en 

'herstÉ'a1íerr tent is 6eworclen.
-'ér ecn ltleij(n)tje is 6eboren. I{et is eön ectrt LENSkind (geboron t?, dec.l9?6_

LENS op 13 dec. 'l!2O opgericht)
- 9 zlch niet meer op J<oh glvèn voor het feest oj) de tvrecde l(erstclag.
- de kaka afgelopen vrijd.g rtrvinstr had. (er *Jaren namcr-ijr( neer nensen dap opde vori6e kle.vcr j asavonC )
- u de totc en l-otto foimuliercn no6 stecds in dc hantine in kc.n l_cverèn.- rvij ièdereel. prcttige kerstC.a5cn .töe \irensen.
- het bestuur .netecn een À.t4.v. i. heeft afgckont]igcl voor ce voli;cnclc kereniic:.-vreeir. Ze hebben, d.e kentinepii j::e.n bevroràn.
- eeq; À.-I4.V.I.cèn ALGeaene l"Íaatregel Van (niàuw) Bcstuur is.
- dit. volilcns de statuten ]<anr :
- u d'e vol5enie lveelt de rubrieli rrVerwachtingen cn ',iensen van cornmissies en r,1cl.l.3 j:onrlàr ogen zult krijgen. Dit r.:.1 <Ian betrËkl<ing hebben op 19??.
-ohnee!
Ylitt u hct I'Iie uvr,: Jaa.r 13ocd bcginnen? .Maah dan.de contributie ovör nriflr postre.^lrcning 13.6?.11 t.n.r'. Pennin6rneester ],ENS. IIet Je liuartacl mcet in januari
bet t al_.-t vrordcn.
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Hcfaas-.io het tlari zo. ver clat wi j 'L9NS 6a.an verlaten. i,lij hebbcn ccn leuhe ti jd
beleefà en hebben veer vrienrren-un'k"nii""eri rip5edaan. itt isir.ri heb het werkin en rond de vereniging altijrl met veeL pleziei getlaan'èn vrii hier ook.een iederway il_c.,19e- sauen heb gewerkt beclanken voor' de pretti8è coöperatie. IIet'is mijnatuurlijk hel-r.§.s niet mogerijk om ieder persoon].ijk.ie bedanhen. I,Íaar rvij
gpreken de r,rens uit dat rle bancl die óntËtàan is tuisen ons en LENS zar blijven
bestaan. Verder wens ik ietler veel eucces in 19?? ei.hoop u al_Ien èens in
lilageningen te ontnoeicn. '

Bep en Sinon . Sandifort.,
De'iedaktie Pp.reèt<t LngctwÍjfel<l nanens heel LEI,IS wanneer zij ce rvdns uitspreekt' clat het oc fàníiie sandifort voor d.e $rind. zar gaan mèt hun'nieuw te openen-"-- '3a:'=Bistro c.q;-síackbar ( en^ wat,.voer. oktiviteit a:. niet)..Het'zcrr onËu6onn",
rverh zijn aI rl.e.,door jultie voor l,ÈNs bedreven ,liensten. te noemen en luirieclaar stuh voor stult voor te Eeclanken. Daarom: rrongeloofJ-i jk beCankt, ànorm veel
succcs en on6ctl:ijf etrcl tot weerszíens. in" .:,ageningenIrl... : :.... .i:i'.,'....,:.'..

Hoi, de redal<tíe.

EEll IIRICIIT Vr'.N LEDEN DIE ONS HEI,J!1'S G/'ól'I VDRLITEN.

I]F:I]HHliH}I"'Phbèillii,nlr'
EErihiriinhÈnnir

.tr.Ï.].I.IJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJifffif vi,t{ HÈr ruNroRutrRoNr t$l*$
SSS$S,i;,r,r.r.r,ri,y,l,t,l,r,r,r,r,l,l,tJ J JJ J JSJ$SJ

§EN]oREN
riï
'.Í HHHIIHHHHIIIIHHHHHHIiImI{]IIIHIIIiHIII.IHH}II{HIIHIIHHHI{llIIiil.t- I

HI.IïrHliHHr

Vrien.f,scha eIi ice uedetri clen LtriNS.

Donder.Ja. ,4 tie'ceilÈtr re76.
2C.15 uur LENS 1 H. tI. S. H. 1

Dinstla6 2B .de c ei:rÈer 1976.
20. 15 uur LEI'IS 1 R.I(.1rÍ'. I.K. 1

De seko hecft besloten het komend, l:reekend 6ecn vredstrijden te raten spelen en
víenst allc senioren pretti6e feestrLagcn toc.

j'-

JJ JJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJ

JUKO/PUïJE(O-Nf EIniis

Ilcef t u de S9E!ItbC! i9_a1_beta;:--d? ? Nee ! ! caui'r''ààèn- àoór.., :

Op.2l cn 25 C.ecember en op 1 en,2 januari vro.rd.t er cloor Ce jeugct niet gevoet-
bald.. ook de .trainingen voor cle welpenselectie en rle niet gàseiectèeraéir C-klas-'
sers. oi) de trijdagavonden 24 en J1 clecóraber gaan niet rtocr. r.,rs er c-kl-assers
zli.n cl.ie toch- vrirlen trainen dan kan dit op <1e'. jlianrld5-avonti 2/ rlecember om
2o-1J uur.bij /r.v.velzen dÍe dan cle niet foselé'ct e crrlàn B-k]-assers traint. De
overigc trainin3cn gean normaal d.oor, eri Àet kiubgebouw i6 normral geopencl, ook
op de r-roensdagniddag. De o el e ct ietrainingen clus ook vöor A1 zijn verplicht ooktijdens de kerstvakanties. Ben. je ve,rhinclercl, dan.bel- je natuurlÍjk even je
trciner op. T,rtat tijrlens cleze rveken het vuurwerli thuis] Itet is a.I r.reer .'roörge-
koncn dat uiterlcear geknalde rotjes in.le lclecclicÈa1en 1a6en. Denk je het tàchtc r,ro6en clocn, en je vrordt gccnept dan meE je dà ki-eedrchàron schconnaken. o1:I iadíari 5:.an .rvà .wèer door-met ,te ionl:etitie. Ei is dÍt jaar 6een ,,vinierstoi..,
ook niet voor $upil1en-.en welp.-n.. De Juko/puwckó wenst aliè :-eàen en de orxler;
cen pretti6e-.herst toe. en ve.el l'iiezier'in het niàuve jaar. :ïirt u het nieuvrcjacr 6oecl beginnen, kèm dan naa:' de Nieuwj aarsr è c eptie op LENS. litre ouclers zijr:o! '1 januari na 14.OO uur van hnrte rvelhom, net "hun ,oo.rË;. in ono klubgebouvJ.iïij lcunnen het u aanbevel-en, het is elk jaar weer harrlstiklie geze1ri6. .

SICRTI(.J'IPEI{ VOOR JOI'IGENS GENORI.,N TUSSEN 1-8-1964 en 3 1-7-1967,
vorige ueel. stond cr in de LENS:'evtc clat vre van"2? juni t/n 1 jil-i.op sportkanp

.- , zou.Jàn.6aa;. iïi j haclrlen n.:-,.'aè onjuiste into"oàti" "t"L;'È;" oàt ar:_et. lagere
I 1..: scholen d.an qI vrij zouclcn zi jp. Dit bfeek achteraf nie! .íincrr te zijn. Om nu

-z-
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toch ieclereen Je hans te gëven, ':[i:'arr rve éZn ,e"k íole,
9'juii.:ïJe vertrelchen dus op r,raandag 4 ;ufi om 1O.OQ u
naar'het I(NVts sportcentrum in Zeist.'Na 5 cla8en..spórte
Iachen,. eten (contrale keuken) èn natuurli jk oàk §oed
tenten lconen dc jongens op zoterdag ! juli on +.12.00
hcn" Dit c.Iles kost slcchts Í 65r-- p.p.,/p.vr.-Àtte 5o
tqssen 'i-3-1!64..en 31-? -1r)6? kdnnen zich op6ev-en rl.u.v
De cerste 14 jonsene clie zich aanm el-d en' l<unnen nee6aan
en otuur het stroolcje oi) naar P.v.d.Steen, Elvíra1e.nd
af bij je trainer. of op de vroensdagniddag a,e.n Mevr.v.d
'l janu.ri'i ofgevcn welke rryeeh wc vuilIen en met hoeveel
sne.L raogelijk of, ariclers rnoeten vJe vreer ecn anCpre wec

_n.1. van 4 5uti t,/m
ur r..s xíolgens va,n LENS
n ( r-riet. atrIeen voetbal)
slapen in baraldren of
uur rleer aan op de HengeJ-o-
ngens, die geboren zijn.
. onderstannd strookj e.
. 'uïacht dus ni,et te lang
1!, Den I'laa6. Of geef het
.Steen. :ïi j moeten voor
jongens. Geef je dus zo
k l<.lezen.

-hierlangs afknÍirpen.

llierbrj gè
Sporthnrp

f ili nijn zocn
n Zeist. IIij is

e
l_

op voor het
6el,o::en op 19......

Naan:
ÍIanCtekenin6:

Is rle contributie al beta.e1d. Iiet Lronr. as t ).b'/ .11 t.rL,v. Penningneester LENS

OVETTZICIIT C-?(LIS'SERS.

rrw5-nterstoptt is ingegaan llil-Cen r,vij lveer
in5en vnn onze C-klassers. De standen hier
te compctiti ewedstri- j { sn van clit jaar.

een ovqfzicht geven van de ver-
on.4er zijn opgemaakt na de -

Nu
ric

de
ht

conpetitie resten nog 1O uerlstri jclen vuc

in rleze afdelinE 6aat ADO aan ko-: tervrijS- hDO
LEIiS en Rijsrvi jk op de J.oer 1ig5en indien Rijswijh
,fiDo een nisste.p nocht me.ken. Vooi de LENS

3-t5
B-11
B-12

16-4
27-9
? -9

Uac,rbij de í;rootste concrrrrenten nog naar Quick
r1e liengelolaan moeten. TIIUIS; RÍ jsuri jk DliC
DHC-ÀDO-DSO:ï!ÍestLe.ndia-iWC UIT: Quick- Vreilenburch
Vredenbur ch-DSO-SV I ,5. Gezien het program DSO
ma van jtDo (2x RijsËrijk-ln LENS en 1x 'ulestlanclia
VUC) cn Cat van Rijsuijk (2x ÀDO-tx LENS. SVtf5
en 'lx VUC) cràait LENS nog volo; rnee in d.e race om de tite1.

E-t4
10-14

'9-12.9-11
B-10
B-9

1-.4
o-?

Dit elfta] uist nog
geluk om de punt j e6
r,redstri j den onnodig
Ilet wat neer overle
deker rvrt resultaat
Qui ck-VC S -C e I e'r i t'as
iÍi 11 en-HDS-VCS -HI'{SH

22-
15-B -:--

st ec,ds dnt hleine beetje
te pekhen. rÏe vank worCen
verloren door slordigheidj es

6 zie ik dit e1fta1 ,no6
behaLen. Pro5ramrna THUïS:

-'.'lassenagr-RI(SVM. UIT: Graaf
-',ïi1heInus -Die H;r6hc .

9-11
o- tu
aq
O!r7

O^

9-1
Suc èes ! !

16
15
o-
4-
11

-11'

24
-41

C2

iIMSII

'íi1he-'l-nusDic IIaghe '
Celer:itas'

Quj. ch
Gra:rf Viil.lcr.l
lilassenenr
Rtis\tÍ
I,EII§

v2
CeLclitas
;ynnrïc ,6? , .

t;Je.st crku-artier
l<a
Lil:\iS

-o

. ia:8 .
'29-12
.''12-B
20-14'18-11
o-ö

' 
16'-17
+-,
I 1

,a -q
1?-14
20-10
24-25

Na de herindelin6 van Scheveningen j-s cleze afde=
f-ing wat interessanter 6erzorden. Ons 'l0e b.l-aast
zijn Ílartij l-euk mee in cleze poule onrlanks en-
kclc pittice tegenstanrlers. trcffend hierbij is
de 'l-C uif,overrvinnin6 op koploper Celerítas

'-4-

9-11 '

6-12
o-.'t z
B-rr-
9-'to



VCS ?r-6
R^S 5-4vvP 7_2tsMT Z:1
Crornvliet ' 3-1
UIT: BI,IT-VCS-RAS-GSC

4

'tC-'t )
19-16
11- |L
5-18
6-1t
9:63

._)_

Sterkste is on,getlvijfeId Dynamor67 doch d.e rÉ:L
van Ce kopgroep is aan elkaar gelvaagd. Irtissch:r;::
een stunt van CJ door een 2e of je plaats?? ri:.:r
de jongens van Erik Landnan on, het àntíoorrl te
geven. Progranna IIiUIS: ïiesterkvartier-Wp-
Cromvliet -Elamingo t s-CeLeritas-RàS -Dynano' 62.

c

Quick st eps
Schcveningen
DlI'

BTC
EcS o
IIP§V
ttrj,5 "

LENS, ,

Duiniorp SV
YIest cr]<wart i er,
Duno'

9-t 3
8-'tj
B-11
)- t)
9-<)
O-()
( ) -,,1

9-4

)7

20
25
11
10

-2
-6
-1
-9
-1
-1
-,
-4

7
o
Ly

Dit. elftal io ondanks ele lage klasrjering beeList
niet de zt'rakste van deze afclcling. Enke1e '

ri/od.t"i 3',1 e., weir_tl"'èf ongelulCii 6 veiloren.,JJi j
veryrachten zelier-hog.een en and.er van dit ótftof.
Met ',vat necr geluk is'o.i. , zc1fs, EsCo no6 in
te- ha1en. Frcgr:mna.: THUIS: DiinCorp SV-ÉcSo-
S che venin6en-3TC -iïest erkvrar t ier. UIi: euick
St eps -S chevenin6en -RVC -l-l3S -i.lFSV-Duno .

-2
5-n
q-ó

)-zt
5-10

r),fsluitenrl r,rillen ,,.rij iedereen een ilélirlddg I(ers+.feest
en succesvol nieur,ljaar toewensen. :

en eén vocrspedig sportic f

OVERT:TICIIT PUPI LLEN EN ( nini )YiELPEN.

Pupill-en J
dio ze stct].st
hopelijk aI
training va
Pupill-en 4
r,r,e rr-len onno
probecr net
Llehal-en.
Pupillcn I heeft het in
bc6in van tle conpetitie.
het nieuue jaar is jul1i
zullen in 1;oe'rle sar,,.enwer
konen.

kornt c't e lal,tst e wcclstrijtlen beter uit cle vcrf. Nu wo:'clen erruinningcn behaald. JuLfie kunnen nog beter mr-ar dan rnoeten jirl f ie ',vel. kornentrai.ncn, iederecn. Pas dan zu1l..:;i de resul-te-ten not betcr vuorclen.
0o1c voor' v,,elpcn 2 gclclt; icilcf Cen rnoet konen trainen. .De 3èselccteerde jong'-:il
mocten vfijíla6savonds trtincn; i.è an.lcre jongerrs op r'le lvoensdagnidCag. OnrleLn];stlat juIlie zeer moeilijke t e6enstaÈir.ers. hebben, gelovcn nij tdch C,at in 19?,?-

Nu hct ccrste 6geCeelte v,:n het seizoen' j9?_6/19?? is afgeloren hebben vre vandc I(NVB vÍecr ecn st an rr.cnoverzic,rt gekref,eí. nnkef e ertïe.r-riil uiigezonclerd, r idc rneeste elfte.Ilen ín de r,tid.'1eri."lc ót of-ondcrste regioncn ven huí afde1in5. liÍuhopcn dnn ook cLat in hct trveede -gedéel,bc van Jit .uíroun e"t"u.ritoton gunst:.,zullen zijn on wie rLect zit er no6 cóË lïanL: j- ocnsc hr.p in voí-r een elftal.PuÈIlen:1 is ne rle slecht_e-lsta-;t r.:.n een 5oecl herstel begonnen. De laatste. arïcdstri jden tegen DSO en_ Du,,O wc:.. lien ovcrtui6end gewonnen én .p1 is nu opge&loÍcili:rnaar. een 
'1'er.1c 

pfar.ts. lLIs jullie elke vteek troui'r cle tra.inirifuen bezoekÀn, au11,;de resultaten aeher zogoed blijven. .i, .. ; 
-

Oolc. pupi]]eq-? is op het 6oede p.:d. UÍt de I.aats-te twee ,,re cls,triji err,^ tegen ge_Ii jkwaardigc tegenstanders, rvcrelón J ]:unteii- ÈehiaíC. Tegc., }{MSII-werrt nog geliÈ_
BeÍlpeefd, uaar te5en Rijowijls rverd. r1e }ang ver,,vachte ovórwi-nnin,3 behaalil
Jongens' ook voor jurrie 6c1clt, kor nrar .Jà training en de resur-Ènten zullen zoblijven"

blijft constrnt rrrccilraaien in de. -r:ri cld.erimo ot. De ene rreuh eorr'gran-rijd, ,Jc andere weeli een slechte. In het nieuwe jaa.r spelen 5itt:-eleen rnaar 6.,.oecle 'leiotlij:len, lrat uogelijk is, mits juI1ie tr;u,,ï Cen o.a. jul}ie eigen leider John r'.lt ena zuLlen bezoöken.
is no. ecn ;;oerl hcrstel l'rcer c.fgezakt. De 1a:t6te tvree weclstrijclentlig verlorcn. Jon5ens zctten j;I1ie aLlemaal je schouders 

"roidu" unzrn all-en de trveede Ëe1ft van de conpetitie Éeterë resultaten te

ecn an,.lerö'pou1e ridnCer àwaar te verilii:,en lan in het
Toch ver.den ,de laatste,tt.ee vledstri j.-r-c)Il verloren. ïn

e feider T_oh v.d.3crg rveer heLe:laal terUg cn hopelijk
kin6 van.,jullile riet Tgn_ cie pverwinninjèn ook wecr teru;

qQk ovc.l -'

rccuftatèn betcr vorileri.
l.fíni welpen À en ! spelen respecticveli jk.nu,.in pou1e. ,h en 2 vah de minilvclp,:ir
coEpptitie. íIIebei cle elftal-Ien 6peIen .zeer 6oe op dit moment en de ouCers

2ó doop,.rlet voetL:al1en en oèfen vcel op(3 enl- e ten icdere r,veek vleer. Jon6cns, §:i



de,trainiíg. Kees en Guus h
vcrvrachti-ng . uit naar: het 5r
.Esc:mp 6ehouCcn daf .lver,den.

elpen juI1ic claar 6raag bij.
ote. ::iihi-vrelpent oernooi dat

..].

Ilre vacht en nu a.I vol-
op 7 mei op one conpl-c::

SLr.NDflll.

9rg:r-1
,.Rijsvtijk

Vre'denburch
I,ENS 1

9:ggp-2 :

DeLfia
Ri(svM
vvP
quick St ep6
Rava
Iaaklivrirtier
LoosduÍn en
Den Hoorn
LEI{S 2

3-i6
9-14
9-10
?-9

ö-'/' 9-5
9-5
6-6
U-D

9-16
10-14^
10-1.2
7-12
8-10
y-o
6-?
fi-n
9-5
B-3
5-2

b-b
3-6
B-5
9-4
o-,

Puweko

Groep 16

Ooievaaro
Flaningo I s
Del-f t
Delfia
DVJ
LENS f-

9-16
9't4
3-r r
B-10
o-o

ADO
'llebttaiaia
DHC
vuc '
vcs
Duno
DSO
D'r',iO .:

Groep 2!
., Dynamo r 6?

Vred.enburch
, Flauingo t q
íCele.ars
KI,D
\,.IIK

'Cronvl-iet
vcs
LENS 4

Del-f t
Rij swi jlc
HMSH

-R^S' - 
-

HMSI{ .

Quintus
Tedo
Laakkvrartier

9:z=p-22
ODB

Gona..
'Ooievanrs
Duno .

Qui-c!; St eps
YrlesL íijkduin
SVGI"I
TexasT'DI{B
IENS.

cl

O

()

o

()

B

7
6

-.15
-'12
-12
-11

B-14
8-t1
3-1j
1A-12
9-11
9.9
B-s
10-B
?-6

-7
-5
-6
-4
-1 \l

Lr.aldrlartier 7-1 Quick '' . '10-6

Loosduinen . 1A-2

Groep N

;;;;;;;;", 8_r6
Spooruijk c)-13
Gona 9-12
IeCo .7 -1'l
Groen :,tit r 5B 1O_1O
Svli 7-7
EW 5-6
HBS "B-4Hoek van. Ilolla.nd5-J
Na.aidrvi j,k -, 6-1
].,ENS 2.' . 10-?

9resp-4
Ri j swi jk

^D0 
(

DiIO
lrJvs
RVC
vtic
Dclfia
DSO
IENS 1

9-15 ,

10-1j:
(],-1) :-

6-12
9-10
9-9
9-?
,-t)
-6

ïícstlandj.a
: ! s-Gravenzande
. Naaldvri jk
BUITENLJ,}IDSE REIZEN."

9-r
ct_

1
1 Die l{aghe 6-1

De inschrijving voor'cle bui-tenfancse reizen is geslotgn..We kregen n.:ar iicfst
I A-1 ?? ts. en 2! C-kLasscrs en '10 pupiJ-1en- a,lnme idi.,6en. Dq -À-tclàssers en .d.e
pupi11-en worclen'nog aa.ngevukl reet jongens van h1 en p2 di.e hun bricfje no6 ni-.,t
hcbben ingeleverd, maar rvcl heb'l.en Eezegd dat ze nee zouden grian. In 'tot.:.a1 l'-.
rvc {4rt. op /8 c1.eèlnercers. Daarna..st 1cunnàn er zeker nog zorn àO Ieid."e ,..o.-
de jongens te be6eleiden. Ook ouders dic belangstel.ling hebben kunnen natur,:'li

:meegaan. Dit mcet d.an wel voor r.lnd clecembcr opgegeven zijn bij p.v.rJ..Steen,
El-viraland 11, Den He.ag ter. ?,5.1o.1o. De bets.ling worcit in J ternjjnèn vorca:.-
De eerbte betaling van /4!r;= raoct voor 31-1-19?? volclaan zijn. Ouclerc die hei
liver in 1x bctalen kunnen dit ook rloen. Het. hele berlrag moet echter voor J0 a,
bÍj onze penningrneester binnen i,:' jn. Het 6ironunner j-,6. 33.6?.,i1 t.h.v. pennir.
rdeester LENS (net vermel-ding buiLönLe.nclso reizen). óp c1e gírokeÍ.rt l-inksondër

f t



5Oe JaarAanE numner 2j JO.decenber 19?6
.DE LEN§NEVUE

'we ekblad.van de, íoetbalvereni an Leni en Sne1
III EUIïJ.ihRS RECEi,TI E

KlÍtA-ÀGÉNDir.

1l jgnuari: Beat-avond. rnet levencle muziek.januari-februari : F"rndue-avond.
l(i j ontvingen Kerst- en Nieuwjaar"rr"nu"r, .rorr,
Iam. Dissel.f orn
-l an. lt. van ï,uxemhurg
Vo et bafveleni6ing Papendrecht
Heineken
Direktie en personeel:. Bakkàij- Véenman

Op è1-ub6ebouw iie geÍreie

-:- Dank.

cl:g 6esloten. ,'.

' De Sarkornr:-is si e.

HfiHHH;
PnoGRii[Ílvli SENI CXEN IIiH J.IHITI{HiIHHHHi{I{HIiI{iIIIH}IIiIIHiIllIIHiiiiiIHr I}IHHHHH

ïIiHIIHHIitIEIiHJiHHHHi{HIitfi

HHHH}M]IHHIIHII]iHI{I{H11

ZatcrCa 1 januari 1 9?7 ( I,lieuw jnarsdag )

No6rnaals vestigen rfiij de aand.acht op de Nieuwjac.rsreceptie'. Dair,, kan iederee::van nini'elp tot veteroan, alsncde donateur.s, donatricËs, 'niet_ en oud_Ieden, :

ellonder een gelukkig j977 toe,;icn6en. Er wordt 6ezorgd. voor een.drankje, eenhartiB hapje en een olieboi (missshien r,re l- tweel.'biËgene die in staat is ietl:vïoeger uÍt becl te stappenl kan cm 1J.OC uur 5enieten va-n een duel tussenoud 1e. elftal spolers (LENS 6)'en ons trveede ÀenióreÉ team. Kont dat zien! !

Nannens het Bestuur
getekend! KaKa.

2 januari is het
'"1 :.,:

1J. OO uur LEN§ 2
Zonrlag 2 januari 192?

12. 00 uur Schiebroek 2'

SIï4ENKOI1ST.

LENS

LENS

i)

3

scheidsrechter
A. v. rl.Mei j rlen

G. de Groot

LENS 3 1O.f0 Utr LENS terrej-n
,:

OPSTELLINGEN.--

IEIVS I al-s bckend
LENS 6 als bekend..

PFSCHRIJVINGEN...

zonder T.Kattenbur6 eh R.Bres

Vrijdagavond vnn 19.J{)-2C.3C uur bij N.Osse teI. 60.ZO.90 Uit;liit;nd in nciod_geval-Ien óók op zat er.lag.

===== 
VERVIÍTCIITINGEN El't 'IJBNSEN Vritrt' KOMI4ISSïES EI{ HENSEN

Het bestuur wenst alle ieden, ouc.ers, advertecrtlers en verder iedereen, crie
maar iets met.LENS'tc malien hecft '""o .roor"pou di6, 19??t zower. in maatschappeluk
a1s in sportief opzicht. iïij hopen,.dat vrij óok in. het komend jaar niet tever-geefs een beroep, op onzo leden mogen .1oen on ons te assisteren ti5,het besturen
van onze rre=enig,-in6.

De Barkorlmi6sie.
vl-al< vc'or het begin van hJt nieuvre jaa.::, rvillen we aI onze lecen en rr.onatJurs
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e en-€eLukki.g- Ni. eu+;i;+ar .t o e..uren$ e.n-. Hi j- danken ar onze necev/eïkers; dië ,ich - '.

vele uurtjes acht'er de bar-iruttig hebben 6cm3.a.kt. Gezien de sumiere bezetting
moest de barkornrnissie 6!9uqg-ggl- p_qr_o_gp oq.i1.949]!{e. qgnsen -tlpen. \:le spr.eke' - ....-

de 'rööi -uïf 
,'-alït- iii tret 

-nióuivè jàai màc*iensàn bereid zulren . zí jn oh6 .acht,cr^
de bàr te helpen.

Ga+tne vril rk afle LENS-Ièd:,r e
1c17V' tó élit ensen. irÍÍ.:in i vervracht:.n

jaerurisseling en een voorspoedÍt
zÍjn:

en prett
gen in 1 977

Dat het'1è elftal:het goede .:;etbaI za1 coritinueren, r,iaarcloor zij een p1ai.-s
in de ''1e kfa-s zal bliJven be\cuden.
Dat het tvreede el-ftaI kanpioen wordt en zal promoveren. Dit vereist
en t raininE.
De overige elftal-l-en vlens ik i-n 1()?? veel sportief plezier en goede reburtatlen'
t oe.

Juïo/PuV,leKo. I

De vcrlachtingcn van de nieuvre Juko/Puweko zijn hoog6espannen. Misschien we1
te hoog. Itraast het wekeli-jLse cornpe tit i-evo etbal , waarin onze el-ftaIIen d.oor
cen zware in.leling niet zo hoog 6eklasseerd staan, proberen wij de jeugd
vaker op LENS te krijgen. Daarom hehben lvij bij slechte we ers oms t andighed en
ook vocr cle meeste elftal-Ien ecn res erveprogramma. Het is al-1_een jamner , :.
drt rvc bij elgehele afhcuring afhankelijÈ zi5n van aniler e , vere ni gingen die
meestal- een r,redstri jii vrsgen te6en onze serectie-efftarlen. Danrom proberen
wij voor de niet geselecte'erCen spelers een ander progrc,mma te naken zoals
zaalvoetbaf en voJ-gend jaar, rvel hlaverjasrf tafel-tennis en rlamtoernooien in
ons clubgebouw. lïij zijn dan rvel afhankelijk van de opkomst. Deze is btiten
het zaalvoetbal'nog niet 2o 6evreldig. iïij zullen d:.arorn voortxan duiileli.jk
nnoeten vermel-den in de LEllsrevue ,rat lv() bij algehele efkeuring; gaan rloen.
Il/i j hopen dst jullie dan wel zullen homen. De afvrachtencle houCing van de''
meeste jeugcllerr.en is moeilijk te d.or;rbreken, maar dat het hrn is lvel gebleken
bij dc buitenl-:ndse reizen, \ïij versrachten ook.dat rle ani-mo voor r1e sportrl.r.-
het sportlcamp, het cocktail-tr ernooi en de cveri6e toernooÍer aan het eind
van het 6gi-zopn er/] Sroot zt'-- zíjn. Dr::.rnaast zu11en wi j-in samenlverkini-,- u: : -
de Kaka ( gelutrkig erg flktie,l rlit je-ar) proberen nog cnkele 6eze11i6e avon. -,r
te orile"nisrcren voor iederce.:. liiij wi1len niet horen dat cle.selèctie-elftàl-_,,:. '

voorsctl'okken worf,.en. Icilereen lrri jgt van ons Ce kans om-narst de training
en het voetbal no6 uecr gezelliÍïe uren op LENS door te brengen. l.rij gelover:
dat vocral rle uren voor en na het voetbatlen beslí6senc1 zijn voor de sfeer '- " 

-

in de verenigini4. Ga je rlirel ! na tle I'reJstri jt} we6 dàn mis je de sf eer, in cc
vereniging. De trainers en leiders, die vaak een Brote invloeC op tle. spelers
hebben, kunncn ons hierbij helpen. Een goecl contact tussen rLc spelers -en-
leÍders l:evordert de sfeer en cla:irCobr. ook de prcstatie in het vetd. En het.
gaat in een '.ro c tbalver eni-gin g uiteindelijk om r1e prestaties in het ve1d.
f eclereen rvil wj-nnen. Het maalct vol6ens ons geen verschil- in werk team je speelt
De ]eiclers en tra.iners noeten Ce jongens stimuleren en he]_pen. Naast- de
traihers, spclerÉ én leir'lers is er nog een.6rote 6roep clie de'sfeer ro4$ een
elftal ; en Ín de verenigin3 kunnen bevorderen, n.1. de cuclers. Een duidelijk
voorbeell hicrvrn z!jn de oud.ers y::n onze mini-rye1pen. I3ij feesten (Sinter'-
klaas en fil-ms) zijn ci net zoveel jongcns ars oud.ers. ooÈ t:_5 de wedstrijcen
cn op de vro cns cle3middaf is er ecn bchoor]-i-jkó b eJ-:ngs t c11in6. liiij ltopen dat
dit ertoe bÍjdra,r1;t ,.1:1t zij meÈr vcn het vèrenigingsl_even.komen te vreten en
zich claarcoor ooh later meer betrokken voefcn tot de.vereniging. Bíj de juniore::
en.pupilLen zie je vaak al-leen bij cl. e -lste clft Llen ou,lers die naar hun
zoon".koruon kijkcn. 1,1s LïÍ j bíj clc la6ere e1fts.11cn vraren stonCen wij daar
vi:.ak aLleen of za.gen vrij steeds hetzelfdë gezicht van een vs,:ler die maar rveer
all-ecn stontl^te kijhen. ooh ceze teans verclienen b e]-angs t e11in3. lvij proberen
ook aandacht aan ccze teams te besterl.en cl.m.v. een avonch,redstri j d, aparte
training, buitenrandse reizen en toernooien. irlij nodi8en arle oucei!; irj.t om"' ..''
ooh eens een f eestrvonC bi j Ï,EllS mee te gaaln àaken, zoCat ze r.l:t neer van dë
vereniginG zien. 0p Nieuvr j a:.rsd.a6 is er een I'lieur,l j anrsr ec ept L e v:rnaf ,15.]O lltrr

weI inzct
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in ons krub6ebcu,:n. Dit kan een Leuk be6in voor u zijn.'Er zijn er.6 veerroLie-hollen en.no,6.mqer' lekkero.hapjes. lïij zijn er ook,-maa.r kunión nlet artes alreen
opeten.- l'lisschien bevaft het u vrel, en zien wij u viiker op kI*:vd,"jas, fond.ue:of andere fcestavoncen. u ziet het, wij zijn hecl wat van pIan..rríj verrvachten
wef clat de oucero en sperers gebruik makcn .vr.n de mogelijkheden. ÀIs het ruktkan het edn leuke tÍjd wor.Jen op r,ÉN§ voor tnsl maa.r ook voor juIIie. De .ruiro/
Purireko wcnst u een prettig 1)ll toe.
Nieuvl j ar,.rswen.sen van r,,e KaKar

-ccn post op de bcgroti.ng (dan hoeven rve ,niet stec.cls be lenen).
-mecr mensen op cnze' fc'cstavbnilóà (dan \oeven we ooh Seen 8eroruik te. maken van
ons budgct )

-een groot aantatr Bezeffige feesten
-Geen onzinnige gcrucht en
-cen 6clukkig en voorspo e,Jtg 1)ll .voor arle mcnsen, zclfs voor rle t'eederanEs-schrijvers van het rvelbekende stirtie in cle H.cl (riat strt5e heet B.rrï,LliDE, iic;t

ïiensen Toto en Lotto Komniss l-c. ,

onze rvensen voor hct nieuwe jaa: zijn we]'niet zo ,uniekrrr'maàr toch hopen wedat ze bewao.rheicl wordeh. .trlereersi hope., *u dat tot ." iotio-nag beter gaan
draaien binncn rENS:r.-,!ïij- wenseh iederèen in het nieuwà jaar veei Ëucces toe,
en t+e blijvcn hopen op een hooflprijs.binnen rr-e vereniging. vercer rvensen wijal-Ie -l-e'lèn an niet lecen een zc 'i vóorspo ed,íg"'19?? tr,eEn ieel succes met rrekruisj es ! !

iÏensen-van commissies, dit is gevraagC door. c]e redal<tie comnissie clie daarnede :zelf óén;van haarrvlensen wil 'oplossen. op z5-chzerf is dit zo klvaad nog .ntet, nanr
om rls-nieul con:mis sie--b cst uursli d nu eens al-Le vlensen voór het komende jaar
op paPier te zetten, is voor mij een eanmerkelijk noeilijker hius. Ik ben uomen-.tccl beri6 mct cen invcnt ari-e:ti e , dat is alles ivat zich op cnze velden betindtin dc-stae.t vr.n heCen, op papier te zetten. Danrnd zaL met deze gegevens, cle,betlef f ende commissies om ra.lrr. en wensen 6evraati-d vuortlen, met da bàdoeLing cleze
comrnissies beter tc kunnen rlienen. ILlJ-e ppstallen zurlen aan ee_n grondi8.àncer-..
zoek wor'.len onderworpe-n. Dan zaf een lijst van lverkzaamherlen ontsÈaon, Àie .raa,
'.';e1ang varÍ prioriteit, noodzaaÉ, 

"r,. 
,onrai finr.nciËIe EoGeli jlrheid behan,f cltl

6aan worden. viant ge3-r1 is natuurlijk d.e. grootste zorE ""n àrie connissies. De
kostpri j zeu ' v:Ln alles lrat nen moct l-ateï doen behoefi'.6ee4 comr:entaar. uit. deze
opsonrning -zijn Cë"rvenÀe.n ïoor cle t oËEóï.Et wat Uetreft à" *" 

" 
o..o Ooti e -c onmissie

rvel tc Lczbn. Verbeterin6l van terrein, kiecd- en clubgc'bou- "oÀ.ri"rir;;;;-;;-rle 6roctste urenÉ.'Een ströon vi:n o,rrnà1,lirrg"r, van zelËqerkz:arnhei à, hgq. rveinig ..
ool<r op zelf tc- bepalbn tijdstippeYI, zou eËn'zeer welkome wens zijn. /rrs elot
van dit betoog gr3.ag een wens aan alle LENSers, een gezond. en sportief l9ZZ.
!srscl-:s-1e-§eE9-yeer_!9!_i3::_l2zz. '' ' I

niet-spelende een voor-

en hebben, rlit in het
Tevens wensen wij.

veel rveCstrj-jdpunten .toe,--/ ll.
ok .Ia 197? een ninimae.l
n het verl-eden te geurakkeli;k
nen'af te schrijvcn. .

l,ccomorlatie. Èommissie.'

- \ïij vi)nsen aI1è spelencle Ie,lr...r ea.uiteraprd bok de
spocdie 1977. '

- rJti5 wensen clat .die elf ta.lLen, 'iie nb61 ste,,ds promo
resterencle deel 'van'àe2e compe-.itie àblr zull-en'lvàl
die elftalLen rlie' inde. ondèrst? re6ionèT vcrtoeven
zorlat LEI.ÍS geen degraCanien kent ii , Èet'' seizoen f 6

- Inhakenrl op'het vorige punt rr.::wacht'cte'Seho dan o
ec,ntaL af s chi'i jv:-ngen, v66ra1 'rirn diè leclèn, clie i
de teLefoon tcr h::nd n-ruen on vaalc met ztriikJce reàc

Rerl:rhti-e. r

tielcans
rmalibn.

onze grole wens is cat,het komencle ja:i veel copy zal binnen'strcmen, alsrneàedat t1c' lENSrevue ooit ndg.prachti8 àa1 word<in uii8evóera met g;e:lruktó paginars,
foto I s etc. ' r

Bovend.icn ivchsen vÍj icderebn ci dit onclcr ogen kriigt een voeïspoe è,ig jg??
(trouwensdeoverigemens.en'ooIr)...:l.l..
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SCHEIDSPECi{TERCUNSU ssEN !

DE ](E?STlUZZELRfT

- 7 nog steeds 7 is tn.t77?
- U ook in het nieuve jaar ulv tot en .Lot t o fcrnuli eren no6 steeris bij LEIIS kunt

inleveren?
- vrij hopcn dat u dit dan ooh doct
- LENS f op 2 janu:rrÍ voor een onmogelijke taak wordt gezet?
- zij dan voor cle compeËj_tie tei;en Schiebroek moeten spelen.
- onze verwachtingen voor die |edstrijrl niet zo hoo6 gespannen zijn.
- u rvect vrcl r,ranron.
- u cp de al-Literntie hicrbover- moet letteh.
- u noia stccdÍj scheidsrechter lnt worden.
- Cat r-leze rrmcnson in tt zlartr har.d nodig zi jn.
- de rrbar coÍímis sie " afgelopen z: llerstdag het 6oede voorbeerd heeft ge6even.
- zij de rard rrGloe:s je op, lait je rijden'r opvol6Cen. Bïavo!
- de kcrstboo[r nog steeds ste.c_
- u de fiets alvast van zoleler kan halen om te ge.en.trqineh.
- o],2,J,4 cn ). r.u1u.i;tus n.1. Ce traditionele fÏ"t."iorà"a[se worat gchou.:en
- het zaal-vo etba It ean van IENS voor Gen unicurn heeft gezorgd. Zij haclcen n.1. .

een vroÍr!íe1ijk rrcoachrt, zii.kwan, zog en overrvon, màt ?_7 e, zónCer strai_
minut en.

- zij liever onbekend wiI blijven. Di-t i.v.m. acnbi-etlingen clÍe haar reecls bereik-+öh

- het 6erucht gaat'cia-t _ze1fs rrOld stars Den Haa8rt nfl.ar deze rcoachinrr lonkt.
- LENS eig.en]ijh er6 geëmancipeerd is. Nu nog .ràchten op het eerste, vrouíver-i5ke

bestuursl-iC.
- onze t-fouryc LEi{sreden Ab en Jos lloppenbrourver t.eede Kerstda8 2íi jaar ge.-

trouri,d liareà. itLsno6 van hrrte gefeliciteerdI
- ons aIler trnt c Greet nrÍrr het lend varn ,uncre sam, vcrtrekt. riJi j rrrensen

har-r een 1;;erlo rcJ-s en veel_ pfezier.
- wij u den:vcorsl:cc lci.g 19?? tà"lrerr.crr.'
- ^h 

Éöàl t- rru t rrss..

Zoal-s u vJect is het sà heidsr e cht elt ckcr.t. nog stee,Js een Brcot prcbleem. Er zijnnog.steerls-t-6 rveinig schèidsr e cht ers, om'iedlreen beklame leicing tè 6eventijdcns hqt beoefcnen v.an zrn hobby. Daarom organiscert rlb I(NVB ook het .nieuwe
j ---r.r wccr 'cnkelc schei-dsrcchterscursussen. Er zijn tot en met n3a.rt 3 cursusccn
Gepland. De begind.ata vrn rleze ,i.rie cursussen zi jn. akr vo3,gi: u"=rrao5 1o ja:i..r:lri
cl.inscag 1 februari en dcndercl'3 12 maart. voor a.'nmel-dingen en inlichtingànkunt u zich we:rdeÉ tot Ce KNVI]. afdeling rs-Gravenhage, Èuèzkacle 141 , te1.
o?o-469284'

0p een zonni6c 2c Kerstdag vert:orr om t 1J.15 uui'dè eèï st è ' de-íInener. van..,de . .puzzcl-rit. De l-aatste rleel-nener vertroË on + 14.j0 uur. Er werLl on cle 5 min.gestar:t, zocla't mcn ni-et te ilicht achter eLlàar reed. voor degene die. hLt nogniet vieten, 'f,e afstancl rvas J! kra. en voor efke Isn. rneer of mÏnaer kreeg men'1 strsfpunt, Deze puntcn werccn van het arntnf punten, dat cl.m.v. ïw vrag.enlijstin te r.u}len krecg, af6etrokken. Hierdr:cr vrerd àe volgencle stan.i bcreikt:
1e tean van Ilans Zoun i 4! punt 3e teare U.Zoét JB punt?e - Petcrs ,.t? - 9e - p.v.drsteen. 3jr5 pt.
1e Ton rs GravehClllr 44rJ pt. 10e - N.össe " , 154e - P.Hop 44'- -- 11e - L.Rienen 1C5c v.d.To1 4i - 1Ze - Enrilich ??- Il:.Dertens 41 . 17e _ J.Hop 18 , _
?e Michels 40 - 1í; ; San<,.ifort niet uitgeredenliirdat de laa.tste deelnener weer op het thuisfront vlas t gearrivebrcl , rverden na eenkorte píruze c1e prijzen uitg;edee]-c. De pechvogerprijs 6ing nr,.ar s.Éandifort, d.ieni'. enkele km. reeds een klain ongelukjc had, hij trree[ triervoor een sleepkaber.
De ]e prijs t_:in6 ne.:r het team rs Gravcnclijk, zij kre[en een jerrycan, Cà 2e
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prijs een autotoeter ging
verdiende het tean Hans Z
raL1ey gae-t ne?.r de heren
.o! een uit st elcend.e inanier

naat' het team Peters en de 1e prijs een
oun. onze dank voor het in efhaar zetten
C.v.d.Hu1st en f. v. Zilfhout,
geciàr.h hebben. Nogmaa1s onze

die dif na
dcnk.. .

autorndio
van deze

nr wij dacht en,

Hj-crn: (om + kvuarb ouo: :":] 6ir-gen cliegcnen dic diep? in de buidcl'letaithedden az',n tafe1 voor' het ciner, verzorf,cl door.traiteur Donders, om + kwartover acht zou.echter blijken,'dat niemaÀQ spijt haci,qan deze "iir.."* ,..i-fr"tdinèr, zorcl c1e ente:uragq.:luqrg.nl clachtcn .rvi-j , 
-uitsi jr<"na-;;;r;;;Ël 

'nze 
dankileat .rl;.'.n oik uit naar.. traitcur óonccrs un =i5., 2 koks. vercler 6lat onzc dant

:ï1."::=j.i.-l:I:",aa:aarhof en:v. V-erzen'clie-tijdens.het oiner'teÀienrlen-_Verr.r.er
iïi-L-,1o11 wij .Pau1n .Is Gravcndijk r:o,Janken,. v:a.r d; sp.i1"t5"" aio zi5 ï6-[iaà"-r"'-
net de kinrleïen ao.(ii.en. heeft cl: vcreer "'óíeiene die abhtei e" tar-[estern heb-ben' nn niet in cle Jnrtste p,.i r-.ts ir.e jongeils van Zaratustra tlie rs avoncr. .r.:
Í:.i ï:":^:.:.9:,:Lis rnuzici;c .o,6.roi::íu.;";-;p;;;il.i"',ï..,Ëri'a"-,",""rir;:
o3'r Ílo ncn n:-et 6eplirnde r rr3.ar '.;pr zoer bpocrJi3 te ver1achten Fondue-avonct enanclere evenementen. een even.6rcot succee au._l--àn yorrl.en. ( qqa4 dan 

"àia "àË-r;";".k*I) alp ce auto-rit-ep- z" 'iïo: staàs. r'itr' 
:-"---=--

$$$$+':íi$qígf, 'í$íËii*3$$'ï$$$$
JJJ JJJJ JJJJJ JJJJJJJJ.]JJJJJ.JS$SS$

JJJJJJJJ,],JJJJ5J.]JJJJJJ.]JJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJ.]J

T}I/,INIIYGEN

No6maalb'tui1
het ogenbJ.ik
selectie-tra
6roepen lope
bij slech-t er
zoma:r ws6,

I/ifiiiTURElil,.ii-d

len rvi j eï.op !ïi j zen da.t de trainingen nornrdl dg:rrgc+n... IIet lcomt op
.lf:I^I".,".I"99!._qr,slechts-enkele jàn6ons hanwezis zijn. oorr rij a""1nr-n&-en (uit6ezon.terd rte B- en C_hLassers) zien ive rÀgeln.rtig Ëf"j.nèn. De. selectietrainingen zijn vcrplicht, ooh in de vo.Ëqnties".of ..lreerJ lien je verhinr,,erd, be1 ..dan er"n ju traj-ner op.' iitilf ,ri."t

ZIE BIIITENL.ïNDSE REIZEN EN Sp0RTI(,.iHp.

Da;,r Kees Schenhel-o m.i.v. 1 januari nict necr ln staa
da.g;srni C.clagó vrij.te ntkeri r is r1e'.Juho op zocjk na.:r ieotra.iner ,":ll q" nini-t.relpen hrn overnemei.. Zil aio ni",bcn kunhci' zich i::rnmel*en bi j ? __)errei jn .( o.f iemand an:-u_- . -'_

t. za.l. zi-jn zich I s-woens-
and rlie zijn taak, a1s
belan6st el-)-ing voor heb-

ders van de Juko ) .

lla: :llg" vcken celeden de Icj :cr van ons 4c D-er-f,rrr merledleelde- dat. rrÍ; -tró.ll:s

ï::r-:it:]^-:er_-had, zocken r,ri;, :cn nieuve leider voor ,lit "i-i;;i. Degene diener nt- e-ulvc .;aar 6ced rviJ- beginr,uu, kc.n zich op6even b.i j M.Reuver ( of bi j een
'ra'n de an'-!ere Ièclen v,rn de Juko). zoals u uit- àe .tarrà'Y ( zi"-';rà""À in dit kr:rnt.r 3)r',rcl l;unt olrmo.kcd, hc6ben ze hard ccn l_eirier noÀig. --
IUITENLT:,NDSII REIZEN.
Nu aIIc. aenmcld.ingen binncn zijn voor de buitenranclse reizen, hebben rvij eenccntrnct af kunnen s1u.it9n net Eurospcrtrin-g. Dit is cle orgànisatie die dezereizen vcioi cne-sanenstelt._rïij ga,e'' ait 5à"r met pinksteren'(22 t/n Jo ,,éí)nro'r- Ifessen.: een strocrr in DuitsÍarid. .Euràsportrin6 gaàt nr--".ir, 

' 
p.o 6ramna voor

::::lï::*"li.I:.sl"* rvij.icrs van hen rroiu,,, ,rïrË"-rij-r,"'i--pír,rï"o"ur,. Éi;ceh contract hóort nrtuurLijh óen financiö1e kant. 1OO aeófncàuie à f 1Z5t==Totaal- te bethlén f 11.5c),== Een bedïas aat Í wa:rsl;i íiit ioï- "" IENS zekerniet hoeft- 'rYij móeten Euiospo:rtring in teïmi-jnen bctaïen. IIet is aa' uror ààbecoelins; ctst rir'ond aI belaaia heefi. oa.:.ro, i"nE., rui5-r'"ï;=r-àit 1eest, om

:1":I."*"_l: lui+i.1..o"n..{ \r;=- o"e. p" ;;"; ;;;; pËí"i"s,"eËtIr LEus s.ironr,)r,c/.11 mct vermclding buitenlandse rcizenri U mag natuurii5t<' ootc direcl- Í--.,Z5t=='rvcrmaken ' Dit is voor cn6 een stuk makkctijrrre i.v.n. dë- adàinistràtie en de
- 
.iÍnanciële a.fwj.klieS_ing met Eurcsportring.

(
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P. S.l Ileeft u de'
o! Biro 11.6?.11
S PORTI(1;.I,1PE}i ;

contributie al betaal-d. Nee, het Jb kvràrtaal kan betaald word.en
t . n. v:, Penningmeest.ql .L_{N§

iïi j hcbben no€ geen énkeLe àannelding ontvan6en. Iè er echter 6een j.nteresse vooi'
dcze lcuke weett. or l',omi het omaat ei op het"o6enbr <.iniof Àcv8ettara urorat
op LENS, zorlat je niet'vreet of je vrÍènàje neef,aat? rrij zulio' ""rrt"" ,à-"n"rmogelijk aan. d,e KNVI iroelen öpBeven wannàer, en met hoéveeI jongcns u,e komen.DlE.elÈ Jöi.i6ens die scbopen ài;n i" ào perioo" vàn r-0-1964".i'il-Z-tgs7 kunnenzich op5even d..n.v. ond.erstaancl stroörrje. stuur het op n.ar p.v.í.sieenr'
Elviràr.'rnd 11, Den Haa6 of geef het af achter cle bar àp LENS. Ar-s juJ-Iió snelzijn kunncn we_in de rve er< vc.n 4 t/n g juri naar het Kuvr sportcentrum in zeistgaan. I(ost en f65,== p.p../p.rv.

hierlangs afknip!en

rlierbi j geef ik mi.jn zoon Í.......... .
Sportkcnp in Zeist.

Naam:
Handtekenin6:

op voo.r. het,

iïi1t u het nieur:re j a.a,r goerl beginnen? Maak dan uv,nr. 13,6?'.11 t.n.v-. Fenni::gmeeÀter LENS. ook LENS
b e ta1en.

contributie over ncar giro
moet Ce iekeningen op tijd

it de stand vrel- kunt opuaken.
ijna op de helft van de hornpe-
j hoi:en dat het team van llans
e winterstop weei net zoveel
ar.n het begin va,n de kompctitie

dat ze aan het cind v::n het
i j de eerste 4 zuLlen ein,f-, i.,:rr.

OVERZICITT B-I(LÀSSERS

Nu de winterstop is
hieronder een kórt
!1
riDO 6
Rijsivijk,
VUC 5
DIIC 4 ": ,

DHL 5
IENS .4
I'Je st landia
RVC K

Quick 5rs Gravenzande SV 4
Velo )
R2_

ingegaan
overzicht

9-16
u-. t,
3-ro
9-11
7-9

16-11
10-6
11-4
21-11
14-9
15-25
I -11

zoals u u
ze zLJn b
titie, wi
Zoun na d
i-nzet.als
loont, zo
sèizoen b

en men af 5 vreken.niet neer gevoetbald heeft, volgt
van de resultaten_van onze 4 l-klassc eLftalten. .

Dit e1Jta1 is na een go.ede stsrt (! punten
ui-t I vedstrijden) iets- terug gevallen

9-9
r')-o

10-6
9-2
cr_2

13-12
B-{:
o- t+
)-7:

Duno 4
vuc 6
Celeritas J
Hr{§r{ f .

sv ,35/1
Vrerlenburch f
SEV jt 

.

VCS 6
rïDS 2 . :.

Oranje Blnurv 2
LENS 5

10-17
9-1>
3-12
8-tz'
9-1o
9-B
>-/ -

n-q
b-+
9-1
9-1

13-14
21+i5
31-E
23-.tz
22-13
17-21
11-24
15-25
11-14
10-4?
B-i1 .

Met dit elfta1 gaa.t het nog steeds niet
zoals het zou noeten gaan, want na !
vJedstrj-jden hebben zé nog naar 1 punt.
IIc geloof dat een bectje traíning cleze
jonlens gecn klaad kan doen. Maai zorg in
ieder geval- dat na,de vinterstop enigè
winstpunten bij het sobere resultaat
gevoe6d worden, zodat jullie niet op dó
onderste ..plaats , zu11en b'1i jven ! !

-6-



I
,|

R1

Rava 4
Gona.4
yuc 7
LENS 6

4g-g
45-tt
)3-17
éa- t:t

9-16
r; -14
0-tz
?-a

Dit elftal- Craait bijzonr'.er goed en leuh
nóe in de kompetitie. Zosl_s Cit elftal- nri
op de 4e plaats staat is i:et nop;eli jk o:r
dit vast te houden en/of zeifs 1 plae.ts
te klimmen in Ce ranglijst. Ga zo Èo.:,,j öngens.

1ïII( 1

Zwart 3lauvr 2
Quick /
ue.Lcïl_tes +
I,ïVS 2
I(l!È ,
Vel-o 7
D4

ÉA

8-6

9-4
9-+
6-1

9-t6
B-t5
6-1o
y-ó

9-6
9-4
ó-z

2c-iz
16-1?
1i-24
9 -r3
16-15
11-35

Tc ilo 2
vcs 7
S Gravenzaníle sV 6
V:'cdenburch 9
}IVV 6
Duno 2
rs-Gravenzande 4
vvP 7
HBS 5
IENS 7
o. D.B.l -

51-6
15-tz
11-11
1r-16
25-21
14-13
13-1 1

é,:-Zl
'11-31

Deze jongens schijnen het l-euker te virr'
om 1o1 te maheí, cls.n d.ct ze ecns een kec:
probcren serieus te gaan voetballen.
YIij hopen Cat ze na de l,rlnterstop rvat
neer zullen 6aan voetbaflen en minc,.er
1o1 schoppen i.n het veld, zotlal ze wat
neer punten peJdren dnn ze nu hebben.
(Dit is cclit nogclijk).

-37
-2 -5
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5Oe Jaar4anq nunmei 24 6 .ianuari 1977
DE LENSREVUE

'vreekblail van .1. e voetbal-v ereniginR Lenir, en SneI

QQOOO

ilH§UB

88
00
UO

00000c0c000
OFFIC IEEL 0000c00cco000000000coc00000cooocoooooooooooooo0ooooooooo

I{oewer het huidi6e bestuur leen enkele veiàntriro ording draagt voor het eerste. .gedeelbe van rle Iilgenène. Vergaderihg van 1J cecenb'ei-19?6 íeeft zij. ' --- -

behoefte aan hierop nog 'èÍen terug ie'komen. i{et bestuur betreurt het ten zeerstedat tijcens clie vergailering'doo-r'.èen zeer onsangenaan incirlent de indruk zóu
zj' jn ger"rekt, , Cdt rie oncJ.erwerpèn-; 'à1e door de Heer Houkes te berCe werden gebrach.: iiet ,serieus..zouden-?ijn beiloeld,èn als niet ter zaké doende zouden zijn ópge-vat. i{iets iË minder vraar. De r:oturen van een'vergadering dienen een.natuur-
6;etrouvre,vreergavé'van het besp.kenen te zljn en à" opr"ir.irrgen van d.e l{eerHoukes over de notul-en 'van de ,ergailering vàn zc ;uni- 1pl5 vràren dan ook zeertcrecht.

0000000000000

DE ALGE}IENE VERGIIDER ING.

FFFFFFF
CHTER DE 3;iR ETFFFFFFFFFI'I'IT'FFFFFFEFFFT'EFFFTI'T'FFFFEF
rFFFT'F

ZaterdaSnorfien: rnn Dorgenhcnegculen - l.;im Michels
Zat er,l.agni Cdag: Ànneke Blierner - Frans DisselCorp - .fraíl llo6isch r.

ZonCagmori;en,'tiorà-v. Zitfnout - paula is-Sravóndijk - ïar.ia van fot. I '
Zcnda.gnidrLag: r.nnie v.d..steen - Mevr., Jànmaat - zevi.'de Jon6 - cor Hoppenbrourïer

r'0I\IDUD:LVOllD.

Dat rle lvaa.rneirlend vàori:-tiei na je oimerking vàir een van de leden en het claarö1r
vDf genll,. appfaris àiet in6rèep en rriet zi jn aikeur-i-ng claarover riet bli jken rvas --
zeker nict correct.
IIet bestuur zal- er voor zor8en, ilat clc rlcor Ce tleer liou\gq genaakte opnerkinger:alsnog (tuiaórijk in rró notuÍen'vàn de ver,Tacering v etr 13 cieóember t9zË ,uriaï1.worcen oirE:cnomerl en spreekt hiermede haar spijt ,it oret het gebeurrJ.e terwÍjr.tevens zal v,olclen onderzocht hoc het moger-i1f,. is dat de Heer Hcukes in r-aatste.-instantie niet bij het ,rerant vroorcingsvérs 1àe ,cn het F.I(.0. i6 betrokken.,i

. , r,. "' Het ilestuur.
V.;J(IlTUiEB,iNK

i?i j- hcbben op onze oprocp van enige rvcken geletlen voor het'schoonmaken vcn onsklub6cbouur zoii'ear een reaktie ontvengen, r:Àar wij .,yilr"., anilere gegadigaà" 
"i"nog:n dc gclegenhei,f steLlen gm (ie unieÈe kans, clie-gebo<len wordt, ie"gri:p";. ,.,,;1;;

neldt u zich even aan bij ons secrctariaa[ ieI..']ó186.94
.EFFEFFEFFTFFI'FT'FFEI'FF

FSflFS UIE srri-.r.En i
FÍ'Ftr'FT'EFFFTFFFIFFEEFI'

Eeste.'irenseà.. het is wecr rvretr,. ge5eien.
vr'ecr eens een fondue-avond.. prijs: nog naclezijn ili 'ó en 

":fonduest e1 besihikbàrr'tJ stelïJij houden ons. rvarm canbovol-cn. '

ebruari a,s. organiseert dè Kaka
ekenil te nraken.' I{eriÉdn, die bereicl
r kunnen zich hij on6 opgeven.

Kaha.

5r
rb
len

MOI'ICITOLIE-hVOND.

fn het kacer van. cle liaha-sp ellen-cycrus presenteren wi; ri..m.v. ,rïammes: .rnonopoLic,
IIet 1i6t iri onze beJoelin6- oro 22 jinuari'toi uationale l"Íonopoli e - dag te.bombar-:Ieïen er we houc',en dan ook ts avcnd.s vanaf B.5o uur een aonàpo]ie-sóance.
Dc spclregels zullen in ,:re volgencre LENSrevue r;rorden 6epub3-íÈeerd .(ait. i-.v.m. ae
.reninGsvers c hi11en r die hierover vaak bestaan). l,l. .pótèn nax. z* uur en pertafel i6 óén prijs te lvinnen. j_:n elhe tafel zit een Kaka_l_id (eventueel is ookïian:les aanrvezi6). Dit orí te controlerén bf nen v.rcl eèrli jh Àp"àit, en on al_s':ank te fungcren.

-1-



We bev elen.. u-elsz€ 'Írrbffl " vàrI''h: -.aan. Van vele kant en hebben r,rri j n. 1 .

P.S. bedanlct voor hët. idee rilamnes.

I(,iK-I(ONSDNT.

.K"kp."

vÈr:.dat het ontzettonC (gezeJ.lig) :s.
( hct za.I . hoogsters.ninCèr- viirlclei.). 9e_- g-"-t."-q e .iq u9.gqlqp+e_.vas f,ge st eid op l1 ,=* .-.

In het hadcr van de Kaka-kons ert en- cyc lus presenteren v,.ij:.HOLD IT.
Vri jrlag 15 ianuari a.§'. àal- er op LENS einitetiSt< vreer eens.live-rnuziek te horer. ,

:n t:.3i."". zijn. De.g.roep HOLD lT zatr clan n.1. zorgeri voor de nodige decibellen,terlíj1 het barpersoncèI zorgt voor de bierhelfen ó.i.rl.
Ooh zal tl.e Kaka vreèr bij de àeur staàn om uir z,akken eens fl-ink leeg te schud€len(vre naken er weI een pnije van, vindt u niet?)', ,ont' aJ' t ""i.rs"p.ïi "'b;à;;;il'^rnaar fiefot..f2r==. Dsnk dus ee:st 6;oed na 'i:f u uw neCewerhiig. ii-f verl_enen aanhet financiëfe vranbereid.van cle KaËa. De aa.nvang van het gebóuren i6 om 2c.louur. :

P.S.In ciit stulije zitten een oantal ironieiche
raírdt hooveel, tlan heeft u kans.op een grafis
verblindenile assibtentes.

i{HHHH}IHHHHIIHHI{}IHHiTHHHHIIIIH

Kaka
opmerkingen rtverbor6en[. r'.]s u

avondje uit net ecn ven önze oog-

}IITHHHIIHEI{IIHI{HHHHHHHHHHHHHHHHEIIH

Scheid.sr echt er
P.GiHartland'

,o+ó,,ooDo,àoo7c.>tto

12.) t) 0 c 2 2012CDC

'ï1ST U DrlT
j.).>11a22'D'C'o

HJ{TIHi.IHHH}i}IIIHHlIIIfl Ii].IHIIIIHIIHHIIIIIIEI
PROGRiil4I,lli- OPS?ELLINGEN SENIOREN

ProArarnna Senl-oren.
gergss'_2_i rnuari '1977.

14.0O uur Ne1:tunus ,1

11 .00 uur D.0. C.0. S.2
Abr. v. S t olkrve g, RotterJam- Haagsche 'Schpuwr,re6, t. g.
Hol-Iiday Inn,Leiden

2 v1 ceb 1/ Z-4
Buitenclreefhof ; DeÍft
lïourlselveg 66-63, den Hocrn

\Í3 Geb 2/1-3
Pr.Irene Sportpark,
Yj Geb Z/z-4

- LEIiS 1

- LENS 2

. Schinmel

. v. Duin

Sch'ràpueg, Ri j swi jk

r(.i
P. C

11 ,4C
14. r0
11.O0

TEN§ 
'Delft J

den lloorn
LENS 6
LENS B
RVC 1C
LENS 12

uur
uur
uur 4

quick Steps
LENS 4
LEr{S 5
zie ';roensdagTaurus 2
LENS 1.!.
_Toof an 6

12. AO

14. oo
10.o0

uur
uux
uur

j;ïoensda 12ianuari '1977 .
2O.0O uur LEN§'6' - DSVI., .í
L"s. zondc.g zijn aran de seko :ir:rvrezig: ,f .v.a.tífei5 en N.Osse

-2-

- zeven dit jaar zeven_is gebleven. ., :

- r,,ri j u een geluhl;ig .1g?? l,! gnee+. . i .' i.' i- er voor d'e riensen die van'Iet<trer eten en tlrÍnken houd.en vJeer goect gezor6;clvordt cioor onze Kaha. ,Na ce b,'rbecue, de Ercnse avond en het íerstili,ner ;: .:.1

er binnenkort ecn fcnd.ue-avon.:1 geor6aniseercl. :
- cle nieuvri a.::rsrc c ept ie opnieurj eón gioot succes !ïa6.

- hij op de nieurvj aarsre c ept ie hiermee een goed be6in heeft genaaht.
- er op' 'J-è ni.eur,, j:i:1rsre c epti e clit jaar twee 'c 

o nsunptiebonnen worden uit6erle:1,- ,..

- veef mensen c'lit vernoed ha,lden. ' ,

- Sixnon bi j LE]IS bel..end za1 l:Ii..ir.'sn .eLs ScrnCivooit.
- u 22 januari in ons klubgebourv de Iiafverstraat kunt bezoeken.
- di.b vrij prijzig knn zijn.
- Cat 0n6 Dorl: ooh uitgenodigd is. i



slr.l'1El,ï1(0MS'I .--------:-:
I.ENS f,' en '12 ecir lia1f uur v6ór
I,ENS 2 9.JO uur LEIIS
LENS 4 12.45 uur LENS

O;',STEI,LINGEN .

a':nvan6 van. hun rvedstril d
LENS 5 !.4! uur LENS terrein
LENS 1C 11.15 uur LENS. terrein

t errein
t err ein

.t ENS ] li.v.Ve1àen-B.Boerböbm:?.Boeseken-M.nres-G.Colpa-J.Disseldorp-TiIíattenburg
!J.Ilouwenhoven-P. Lanc e e-E. Lantlman-R. v.llo crt -il. de _pagter-J.v.!ijn '

lPlg_l I..ÏIoek-F.3f okt-e.nd-G.3r.oks-J. Dr es -J;C olpa:J.'..,pierf oó-f . OisËeiaàrp-.
J l Groothuiz en -li. v. KIe c f-R 

"v . Luxcnbuig-D. O" 
""-;t 

. S chrieiC.er
LENS 5 À.Tin,':ers-l,l.lleynen-J.Ilo11ink=It.Hoppenbiouvrers-J.Janmaat-J.v.d.'Mije--

ïl.v.cl.l,li je-H.Ri- nelzu'a.e.n-F. Veer en -p I ie iÍoIf-4. §trcat ho f-iir. V erheul,-C . 
.

. . Schenkele (.A..Schneirleï 2ie I,ENS '4) ' I,eiaer Àrv. cl.Mei jticn
!ry-§ al-s belcencl 4..Ti.rauèrs zic', ótt' LENS 5 op zon(lag
LENS ? F"Stranthof-ïl.Verhcu] en C.SchënkëIs zie LENS ,
LENS ij IvI.iicuver-F.v.11.Berg-À.Belclcrbeek-B.v.rl.Bur6-G.Duivesteijn-.1.:le Gorrt-

P. Hci jncn-J . Keetrnei-q. v. rl.trÍei j s-J. S crrraf-.r]v""L", 
""à" " 

-ËlvË" barends q
LEIrls 1o.rï"I(ro.1-F.v;Dijk:J.,rndri;h-p.Fi.gret-c.Hog6hiemstra-J.Houtschirt-G.r,ótievcrcl

.VeIde-T.v. rl.Vocrt-J.de llaal-J . iïi j ngaarde
ekum-Í'. v. cl. 3er g-P. Bo s ch-8. Endli c h-Il ;Guit - .
-ll.Jabroer=P.MIj.;er-i1.ileésink .,' .-

J. Riemcn-P. Schul_ten:R, -, .r]
LENS 12 T. Prins-F. v. tseekurn-K.','- Be

l!:.G9rt -R" Guit.;J. v. d.IIo. r-., t
IiTSCHNIJVTNGEN

vrij'Jn;avond ven 1!.0c-20.c0 uur bi.j. J.qè Ej-lster..tel. .29.?1.23. uitsluitert.à
inrroodgeva1}enop..ziterc1a6',!i..]t.os,sit-e1..6.íj.2.j..9o
RES ERVE-i,ROGR1,I"IM/, .

tsij::l6ehcJ-e;-rfh e.ur-rn5 .geI-dl, het.irolgèncle re sérv e -f r cigréiirma 
_DHB2-LEI{S2 Duinlaan. - '.:

D]lD 1-LENS 1 Duinilaan
12"(.,U t111

14^ 0C, uu
Tex;is
Tcxils

i-
r

.I.].I,Ï.iJ JJ JJ JJJJJJJJJJ
S$tt$ v;.N rinÍ JETGD
$S $ S J.r.r.r.i ;.r.i J J J J J J J J

J JJJ JJJJ J J J J,S J J J JJJ JJJJJ J.T.T.TI.T.I;J.TI.TJ J.IJ J.JJ JJ JJ
JJJJJJ.I
tr'ROliT:,.
JJ.]JJJJ

t$$+$
JJ.J JJ
.J ,J ,- J J

Fro atua Jun l_oren.,

!glilc-2-ianucri '197

LEiIS J - vri j
Zat errlag B . jlnuori 1977r
14. 0a\

14.11
14.15
14,45
12. CO

14,30
12"45
11 .45
11.OO
11.1c

uur LEI{S 1 - RVC 1

uur RllT I - LENS z
uur- Ila.r.l- r],ui jk ... I.ENS 4 ( vr- )- .

uur Vre'{entrurch 7 - LENS 5
uur rs-Gravenzande SV 6 - LENS z
uu:' LENS 6 - Zwart Blaurv 2
uur- LENS 3 - Rijsvrijk 11
uur tïi-Ihel-mus 9 - LEi§S t
uur LENS 10 - ï,les t orkwart ier
uul' IIPSV 3 - ï,DNS .1

V1
Hen6eJ-oIaan
§portparl( lloge Uomen_
v.VreCenburchvreg
Gem. Sporipark
v3
v1
Irlest'rlietweg
9 v1
Zuicl.erpark -.

over,lernaakt ? -Heeft u het 6eicl voor rr.e buitèn1.tnC6e.reis al-
I,lee, lirilt u c].it L!,an even Coen; . '

,'.FSCHiIIJVII{GE}I.

.S:.lff+&SIiJE-"o.f. ïri.jdaflavond ïti.5O uur biii clhr. G.Duivesreijn, Middenste ae à5O
Don ïh:r n- -'^ -_' *L)

lcfonlsch_Tg
en . Y).i ! iagay9.nd . 

lus scn 10,3'-, en 19.3O ytrt en B-k1asso1s tussen 19.00
! (uitsluitcnd in clr;n6en.1e gcvnllen).voor1 . JC riu

.,l-klassE}s bij dhr. G.Duivestei jn te]-. 62..6.t.3f (f,nNS I t/n 3)B-Iilasser.s bi j rihr.. lt.Reuver tet. 6?.zi.j3 LLENS 4f/n ?)(l-klasscrs brj dhr. R,Bom tel. 25:93.?? (IENS B t/n 11)



Il ncorlgevall.en kunnen de junioren. no6 op
urr afbelfen bij P.Perreijnr..teJ-.. 66.19.t4
IJ,.IOIURINGEIT.

C}STELLINGEN;;

LENS 4 R.Groen-L
Iiieuvucnhuis eir-:[.
§amcnkonst 1J. 15

LENS B J. Eizerman-R
tr'. Rens-P. tle Druin-n
Leider dhr . P. v. 11. S

Prograrama Pupillen en líel-pen.
PupilLen
Zat erda B januari 1p

zaterdagochtend tussen p.JO en 1O.OO

Dederasvaartvle6
Buitendreefhof.
Kerkstr aat/Kwin tsheul

Nijkerkl-aan

- Dc juni.oren uoeten bij slechte weersonstandigheden steed.s C.e afkeurin6sli j st enrne.rlpl-cgen. Telefonische inforrrties iuorden hierover nlet.. verstrek!..

l:ii{§-:_ n. 
". 

f,o-on-J..Llt ena-B1ik (.-O.Dorst-l'i.Frantzen:R.Uofuair-p.Hop-O.Huis-
il" v. 11. Lr.an-J. Lrnsb er6-Th. v. tuxeríburg-R. Nodr<leloos -p. VàLkenburn
'Sa.nenliomst 'lJ.pO uur Klub6ebouw.Leiàer dhr.. J.Apperl-oo . '_-' . . ,

::Ells 2 A-. v. d. vaLk-F. Bnuàan-R.-v..:1.Éocga.aro-n. nrto:."nu-n. curu] -J. v.Gire J,/í i Hei jnc:.,
,'I. Hoppenbrouwer-l.. de Jong-F.KoriikaaÀ-n.Lei5n-li.v.d.tïéu1en_T.v.d.To1
Sanenkonst 14.0O uur klubgebour.r LeÍder àfrr. 

-ll,.Dtot

.Janmaat-8. ter l,aere=P.Le1ieveld'.R..Loveriks=R.Michels;J.v. d.. -

Overgaadr,r-J.?rins-P. Scho.lt es-.R. Verst eeg-J,. Geluk
uur LENS .t errein Leider'H.Zoun

lEN§l @. v. Beeh-R.Bolks-R. Bon-R. Duyndam-p. Houtnàn-R. Rademaker-J'. v. rl.Riizen-
I'. Vcrharends e-R. v. Viersen-R. iïcsselo-ï1. Va1enïin-D.pronk
Sanenkomst t3.45 uur klubgebouw Lr,ider J.Meul_enan

ry G. Xo_ogaard-B. ienkes_:T.l(tn6-J . v. KIgef-0. i(önenan,.S.Kraner-I,t.Lei jn-
1".l.Lucaseen-H. Planken-À.Rovers-C. v. pi 5tc-J. Schipperen-M. v. Zwol
Lcirr,er C.v. cl.Hul-st

iENs-Z R. Dr:iess en-J. Franken-R. Goeilhuys-R. He.as-w.Kriirinen-p.Iirol=E. v. cr. Lin4è:li.I,ustenhouwer-R.I.1ahieu-R.v.Ruyven-D.Jozee-J.Linssen.,"
Samenkonst 11.0C uur klub6ebouw lcirler N.N,

. T j in=.ls j oe '.R. de .Iong-J . Orlenkirc hen-E. Eyhelhof -R. Groen:
. de. tso er-M-.Me ermd.niR. v. Da8bum.:iR. v. d. ÍloóÈ-.
t een

*g§ J R. Bergenhenegouwen=J. Vermeulen-M..te ïlint errlrJ. C ol_pia-E. Val entin_L. v. Ri j n_P.dcGroot-G.t1eKo]r-c.odenkirchcn-M.Schobbe-J.Voorduin.i.Korvin6.-.
Sanenkoi;rst 10.45 uur klub6ebou:: Leióer rlhr. G.Bl-okszic r es crveplograDrra

fEils :10 H.Diemel--R.irlasserman-ch.Iergrnans-8. Dullaart-D.Franken-M. korviÉg:B.y""r-"=
R. rle I(ro on-H. Zanoni-R. Gireberg-M. tiemen-E. D j o j ooet ono
Lc:Lder dhr. E.LanCnan

ry-! H. Duivest eijn-M. v. Houtlt -i.Koks-R.Kresner-E. Borót-R. v.,1. zij rren-I,t. Bon- ,R.Huisman-l?. Bliekendaal-l"l.l,lind
Sanenkourst i2.JO uur kJ-ublebouvr Leicler dhr.'A.v.Vel-zen

12. 0C uur VCS 1
12. 00 uur Del-ft 1

12. OO uur Quintus 2
12. OO uur LENS 4
'1 1 .00 uur Quick St eps JZic ook res erve-pro6lranma

- LEIIS 1

- LEI{S 2
- LEi§S 

'- LaC.*tvartier J
-LENS5,..

contributie. over het derrre kwa.rtaar kan overgenaakt worden naar postrek.tt5'/11 t.n.\. Penningmeeeter LENS.
!e
tlr ,

-4-



l\

[,rel! cn.

Zeterdi E 8 januari 1972.

11.00 uur llaa.ldrvijk 1

1 1 .00 uur LIINS 2

1'1 .0C" uur LH,IS reini /r
''l 2. O0 uur. LE§.S. rnini n . . .zic- öo1É reserve-programna 

J

]"FSCHIII JVTI{GE]'I

Schrifteli

- LENS 1

- Gona 2

- Vios ninÍ À
- RVC roini É

Sportpark de Ho6e i)omeatr

k voor vri d.a avon c ."3.JC uur bij dhr. G.Duivcsteijn, Middenstecle Z.; iDen Haag
Tclefonisch vr
gevallen) te1.
In nooclgevr'.lle
9 . lC en 1O. r*to

ÀI'i$URINGEI.T. .

,ll"Elu9ld.tussen .1'jr0G en 1lJ.Jl uur (uitsluitencl in Cringcn.Jti
29.29.57 bij P.Perrei.jn :.

n hunnen de pupii_len en rïc1pert :rog-.ep-.-zqter(lagoóhténci' tusËenuur afbel-1en. Te1. 65.11.14 kluïgébouw. ,. -

i3ij slechte rve ersoms t anQigÈe den ateàtls eerst 'Je 
.,fkeurr+rg1-i j st en raadplcgen.stae.t e r bi j I'Pu;riI-Ion :en rrielpenrr vcrmola: GoEDGIKEURD .d;-;;;;;"-;aar ver-cr of .

!31! 'o:. se.rncnkonst komen. rll DrT GEVTTL MJrG ER DUs IqrET., TELEFOIIISCH ltorDEN GE.rlNIomÍEERD Niin nVENTUELE i^FKEUi?rNG. staat bij rr.e afkeu"ing.""ar;oÈ;" tij-iiprltr_.
-len en i"elpedr vermetrcl: zrE /,TiKEURI NGsLr Jst di,n moet ars vàrgi r.vorrten gehanrrer_d:v:oT 

. 
t-b t huisriredstr i j cen. noet 

_ 
juniorenlijst vrorclcn 6""""apiuEga. 

-ài3" ,àu ,ruà-strij'Jcn van LElis B en '1o s_:g:lcgkguTdr' dàn gae.n .:ok de nupilrÀn en.werpen wed-strijdcn op óns veld'd.oor. uitÀ1uitènà voor de 
. 
uit,,.rc ttstii j c"" 

-"rà'. 
i" 

'àài.5""àr

::l:::i.::l-f1rite1..aeï;r:rl:ord of hun-r.rertstrijden doorscàn cn wEi zaterdas_ .ocntcnd russen.c).iO cn.10.0() uur teI. f:S.1);14..

liE+§- Pï (ài-e tri'.ining) i,Í..v. rr.Lan"- : Fo.tr*r-h. r. a. no'eÉa. t*r*"rïouun-n. p"i"u:.i.r-,
r. K-9iper-8. Hecàskerh:R,. Rb'e thourvc::-E. Roos-à. Elshout:rïa*ilà"i;rr_li]l",rt r" -"

Sauenlrcnst11.JCuur],EI'ISLeir1er.fon,.'ts-Gfavencijk...,.,,

!E!S P! (ríe trainin6.) -M. Saarlöos-J . v. i(cs t er -t{. v. rl. Eoogaard_R.Iiou,.,, 1in6_M.v.I/elzen-1"1. Geurcns-R. Verboom-J . ïias s erman-lt. v.l,íe12cn-C .IIoe f nagel_E. v. Zi j1_p. pror:l;
Ga:.rrttc oude.rs net vervocri zie .-eserve-programrua ". - -:-'-
Sareenkomst 11.OO"uur IINS", Lei,:er. Àad <là plgter

*EIq# (zie t.aining) r'.riaffr.-'.rrrind-F.v.M]r"r-r.r.n.irie6er-H.v;d.riorr"n'. :..
u . v. r./".ss en-;,.I:a.nl-.en-tr'. Kl ei jn-U.Jocbarta_E.Kcus_3.DriesÀenIJ.il"iii:i.;lneeuvi.;._.
zie res crv e -pox6rr.nma en k,lmpen
Sauenkomst f f .Có uur .LEI'IS L;idcr Jbhn i\ltena :-.

*EI§+ (zie 
-'tr:.rining) P.straub.-_E..Lssenber5-Ercoret;E.v.r1..Boogaardt-D.paijc-.

R.rle_Beer-M.rle ilaes-T. v.. d.'r'Jerve--itr. u. saít enrE.É.ze1e6er-E. v. d. fi""ij-n. r,rrt tónu- :L.v.ScheLtinga... . :, .

OPSTE],LINGEN

Donlc aan rr.e iirupen ..-.. .-

Samehkomsti ,lrlJö uur LEIIS. Leider Theo prins

HS-15 1.?:.g -! r!,*l o1;-)- - ij -vi ve crr.-:r. v. Íàouwàn-M. T imrncririans-R. Devrrer-'E. tre vos-
E -'J flge).-R.Rooe-F. r'^J-se m6;eest -r{ . Diircksen-E. rIàfner-À. v. Blit t ers-wi jk-M. ts}okpoel-E. rle Bruii n
Gal,rneo,àe:'snot",ïo,,,,o",.|.lzi.,',o=o;;;-!ioc;";;;;"kirmj]en
Sanenkonst 1O.CO uur LENS Leitier Ton v'.d."Bur6
g-I§-E] (zic trainint).R.Haq:l]?qchilpe:sriort-ir.Tjin Lsjoe-R.Lcntz-M.Zaa.1ber5-
11.l(oel-emi. j':8. v. diHEÍ J d éri--J. ËiemÀn-r.r.3r-uis-M,Morlenan-F. claus-r. v. r(est er. -Zie resorve;pol:grannd'dd :karnrien -:l- . . . '- ---:---:-' : '--'
sancnkomst .iirirë uu" rENs ;;i;ler: e.;.ur iiop

ryJe tzi" trainirg) J.tiuiSpers-E.RaJena.kcr-F.ce Brui jn-R.. Ti.m:er-c -R. Verroop-G'valkenlurg-D.Ileijer-J.Klip-.lr..Frnnken-R.v.d-.1(Iej-jol,í.v.He1den-S.v.Nieul,rcnhoven.-
P. Àcrts -I,1. ilorst-E. Keus -i.I. v. niel

,,-.l.'":tr.,.. _,



LENS tJ2 zie
Sï Ëmst
LENS mini À (
Sinons-R. SIat
F. Bi j lsrne
Zie reserve -p
Samenhomst 10

11:OO uur LEN
1 2. OO uur LEi'l

Om 14.00 uur
DitisoE+1
Neem naast-j e
trui mee. (He
afkeurin5. ?

0pste1lin6en pupiflen 3 en 5 zie aldaar

I,'lelpen À: Il.
Ir. v..RJL.J_-.L .

Verder spelen no6 bij algchele afkeuring:.

r e§erv e -pr ogranna en kampen
1C.JC uur LENS Leider.. Oscar Borst

zic traininB) E. Enalich-P. Eoppenbrouwer-M. v. cl. Ma,areI-M. EndLich-M.
s -D. V ersche lden -À. v. Ï'Ii j ngaarden-F . Lae.rakker-E. Ren z enbrink-I. Di ennel,:,

ro6ram[la
.J0 uur LENS Lei ler Kees Schenhel_s

LE]!S. rqi_ni B_(zie training) M.Verhaar-E.cle Zr.rart.-J. Dunant-R. v. Velzcn-V. Tromp-
ri . Drinïrsea-R. c olpa_J . Timraermani, _R . Bàe thouvrer_M. !o s ch_p. Ho eksma
Samenkomet 11.]D uur LENS Leirler Guus Schneider
RXSEnVE-PRCGR,í;.MI{L zat erdà B-r

9.0O uur LEI{S r.íeL?en B uur LËNs
eipen,t
upf,-L-Len , -
upr-l-len J -

voor a.s. za.ter.l-a8 hebben wij vror enkele erftallen zaalvreàstri jden tegen. GD.r'Lin de ourle veÍ1in6 achter het oufle GDÀ terrein in cle Loasduinsc veirinf,.Bij algehele afkeurins ziet het pro{jranna er a}s volgt uit:

1C.CC uur J,Ë{
GD/i n
GD/r À
GDir J
GDr l

Sw
Sp
Sp

Samenl(otrst
Samenhornst

lEamen)romst
§arnenkonst

Saitenlconst
Sameirkomst
Samenkomst

uur LENS.
uur LENS

B.r
9.1
10.
11 .

5
15
15

uur LENS

sjle
5.0

ti

c1t ons nrini-:'.- el f tal een toe'rnooi tegon IMT, Spoorlvijk én VCS0 rrur afgelopen. Samenkoast 11.15 uur LEIrlS. 
.

wone LENStenue ook zaalschcenen en een tro.iningspak of diklces da..r erg koud). Dit pro6ramma 6aat a11een cloór bij al_6eàe1e

9pstg]linr l{c}pgn. B: E.Keus -R. Tinmers -B. v.Ni euvrenhoven-tr'. d.e 3ruijn-E.Rarlenaker-
J .Kuijpers-IÍ. v.HeLrlen-P. Àerts-lnÍ. zaalber6-R.Lentz-!r.Koé1emij-R. v. à . H"í5 auo-J.Riemen-A.Tjin.rLsjoe. - . "

Ver3-oóp-G. Vqlkenbur6-D.Mei j er-J.I(tip-À.Franken-R. v. rl. i(lei j-t{. Bdrst
S chilperoort -R.IIam-E. v.I(ester-II.MolL eman-F. Claus-LI, S1uis

r12.OC
12, OO

12.C0

uur ïíést crkwartier
uurl,ijester.kwartier
uur VUC P2

SPORTIU,:MP TE ZEIST

c2
Pi

LENS
r,IllS
l :,Ns

o

P1
P2

11 .00 uur LENS
11.OO uur LENS
11 .00 uur LENS

'i'Ji j hebben. slechts. !. ,ranrneldingen gekre[en voor het eportkamp in zei6t. ivij"
-geven 

juIIie t/n 1J jrnuafi de tija orn onclerstaand,stiookje in te'Ieveren.lïe hipen dat vre tlan nog van 4 t/u 9 juri.,kunnen gaan. J.1s i 5 urlie'. snel zijn tu_ilhet nog wer. Dus 3r-re jongen. í;qboren tussen i-3-1964.et j1-z -l<16z ]iunnei zÍchop8even. Stuur on,.lerstaafd stroo\je op naar ir.ri.d.Steen, El_viral-and 1!, Den Haagof geef het af aan de leider, trainex of een and.er Jukolid.

hierlan6s nfknippen.

Ilierbij geef ik ruijn zoön
het s1:ortlcamp in Zeist. op voor

It



DE DjiL G-.,1iT ÏiEER NCLLEN .

Als de vreergoden het toelaten z:.1 er a.s. vreakend vreer gevoetbald rvorden. iïi j
rehenen vreer elhe weeli op een trourve opkomst..l(un je niót, ber- can af op 4cvrÍj claírr.vond. l,li j vervrachten tlnt ,Je tra.inÍngen nu oolí r,reer beter bczocht 6r,rrJorden. VecI succes in het nicriwc jaar. 

-

GREI.TSRECHTER .O^1 .

vanaf deze pkats vril- ik namens c',e trai-ner II.v.vianen, de spelers en d.e l-eirlcr
van -Íi1 ('l,c vaste grensrechter cces schenkeLs hartelijk dankzèg.:trn voor het vlag-.
gen 'rat hij het ^fgelopen haLve seizc.en heeft 6ec1aan. Hel-aas is hij in verbenà
met zijn l:ardicnsten niet meer beschilcbaar. Harry v.c1. iïirk heeft zich bereid
verkl-sr.rd de plar.ts van Cees Schenkels aIs 6rensrechter in te nemen. rrïij hebbenhet volste vertroulen in zijn vlaÉren.

Lciier J. Àpperloo
TRI:ïNING PUPIL,L,nN en ( r.lr Nr ) -:dELpEN.

OVERZICi{T TRJTININGEI'I.

Overige pupillen, vrelpen en minivrelpen:
Treiner: John iilt ena.

woensilagnidda$ van 14,15 - 16.00 uur

Nu de laatste paar naanden blijkt cr,:.t men niet vreet dat er getraind moet rvorrlenof Llen rïeet niet neer rvanneer eÈ hoe Iaert, geven v/e hier no! é6n keer eenoverzicht van alle traininSen, tijc].cn en namen v3.n i.,egenen óio Í., ,lu sel_ectíezitten. ooh clre tro ensdagni dda6krub wordt behalve door àe minivrclpon, die ervrij'el all-enaa] altijct zijn, niet 6oed rnc,:r bezocht. Jon8ens, i',cc'er wat'aan,
kon trairren en cle resultaten zulfen zeker beter rvorden.
voor_c.e selccties gerrlt bovendien nog c'.at de treininl;en verplicht zijn. Bijvcrhindcring rlicnen jurLie verpricht af tp bel-ren naàr julr-ie trainer. Niet
meer trainen betekent onherroepclijli teru6plaatsi.rg ,"..i ecn laler e1ftal.
De- wo cnéda;irnicr.ir,aglllub is niet iru.pÍi.ht, in-aar julli-e oi:lcomst is l-;rc-1 zeer 6elrc:ircok bij sI'echt vreer 6aan de tr-.iningen voor ie selectiès altijd door. ré ic;
vel-d te slecht, dnn zijn er rao;.,ri jkheclen genoeo om ergens ander. tc treií€:.
bijvoorbe-eld in hct Zuiderparl:. Dus neem bi3 sl-ócht rveJr ook je gyrnnasticr -schoenen mee. Voor de rvoens clag.:i dclagklub geldt dat bij slecht rveér 5rffiJ lo
6ehe1e nidcla6 in het hlubgeb-ouu 'Lerecht kunnen. Er ie van arl-es te doen, ven
t lf eIt ennis t ot ,-laanen.

PUPILLEN r dineJ rr.gr.vonct van 16.4j - 17.45 uur. donclcrd.a_liavontl van t6.4! - 12.45 uur
Trainer: Ton t s-Gra.vencli jk

,l^fbeLlcn bij Ton rs-Grnvendijl(, Velkenbcslaan 1!6, telefoon 63.16.40
'M" v. d. Lans-ii. Fortrnan-E. r,larmenhove n-R. v. d.Iioeh.E.perreijn-p.i)rcnh-A.Kuiper-

B. Heemskerlc-Ï]. El-shcut-8. Ro o s -D.Ilce thou',,rer-Lt.lIoulclirrg-É. v. d. DoogaarC-M. Saerf oos-
E. ririunerlaan-l{. Lent ze en M,v.VeIzen.
?IELPEN: vli j.l-e.gavonC vrn 16.4,1 - 13.0J uur
Trainar : Paul IIoi)
.frfbellen_b:-j Paul Hop, Dr.E.J.v.l1ooklc.an JlZr Rijsurijk, telefoou 94.4t.>gF.Claus-R.Ham-l{.1(oelemij=M.Mol1enan-A.Tjin rrsloe-1"1. ZÀaiber6-R.Lenl z-T. Sttrilperoort
R. v. d.l{ei j den-M. Sl-uis-D.Meij er-I. v. Ni euurenhoven-I . v.i(esterIJ.Kuipers-G.Va1kànburg
en E. Keus.

"\-7-
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MUTATIES LEEENLTJST.
lIJi j zigingèn

.- IOZJ P.Lancóe worclt Eindstede "?t Den HaàB tel-.'66.r5.Zcj
Afvoeren: :

BBB

Htjlj
EEBE
8Uti8 'l\"4

- 124
- 1O5

- 115
/ 1o1

,Snu1ders., Le;nveg 14OBr'ren HaaE 2013
.Ce ''iol-f , Chopinstraat C5, Den rÀaa6 2OJJ :

.lrÍeyer, Den llelCerstraat J6, Den Haag 2OJO
erhaarr l{eppelrade 6, Den flaa1 2031

. ':: ,

22 Je.nuari.is ér dus de 1e monopolie-avond op LDNS. i;ló hopen op een enoime
opkcrrst. On rtit oiiiihollandse.spèt 1a" eerste overblijfselËn vair pÍonnen zijn
reeds 6e'/oriclcn in het Vroeg-P1ei-stqceen) te kunnen spelen zijn ec_hter,borden
nodig. Àls u zelf een spel nee zou kunnen bren€ien zou de Kaka .u dankbaar 'zijn.
De spelre5els zullen genonen vorllen uit de boekjes, in de dozbn geptopt Coor
cl-e firrna Rri.vensburg; Dus hierover zijn geen misverstanden rlo5eli jl:.. Om hiet
clichóe-matig. te eintligcn z.e613en r,ri j II: Tot .zíens op 22, janur''.i-i. . ,

, G.J
O R.J
7 G.c
2 G.V

ENTREEGELDE}T.

Nlar aanleiding ven rle clesbe -ref f encle vraa6 in de Àrgenene verEadeiirig héeft,
het Restuur zich beraden hoc wij aan cle vrensen van d.e 6pel-ers van de àl-ftallen
die zoniLags on '1C.OC uur beginnen, tegemoet kunnen kornen. Zoals bekènd hebbeà
de echtgenotes, verl-oofrien én vriend.innen "van tle spe)-ers, in<lien doze tenmÍnste
di-rect met .le sirelers meekomen, gratis toegang tot onze terreinen. Iliervocr
speelt het probleern dus niet. Het bestuur heeft besloten dat indien er voor de
e1fta1lcn, die on 10.00 uur'beginnen, belanGstolling bestaat van Ce zijde van-
de cu.lers, deze ouders gratis toegang kunnen krij6en. De spel_ers dienen dan op
de wedstrijdda6 bij dc in dienstzijnde SEKO-f unctiona.r.ie het 'rencdigde aantal
t o e gan6lskaart cn af te hnlen. llij hopen, ,lat wij hiermeCe. dez.e aangèle6enheÍd.

.. Het Bcstuur:.
T'ONDUE-AVOND.

Zater:lag ! fe'bruari orl3anisere" wij eèn hopelijk wcer zeer gezellige fonridr - '

avond. 0m rlcze avond te later s1a6en hebben rvij uiteraard..een 6root a:.nta.,-
6ezellige LEi,ISl-eàen nodig, na:'' ook een behoÍrlijk a".ntaI fonduestelfen! ! I
Men ko.n zich ':r,an ocf vanaf hede]: voor deZe .avond opgeven, rnet vermeldin; of
nen vJel- of niet' een fr;ncluestel neebrengrt. iïij noeten dan nntuurlijk wel minst,.':,
een d;:.3 ve-n te'vcren over dit fonduestel- liunnen beschikhen, dit orn or6anisat. r- t.
:'e'lenen. De 'prijs v'oór dit evc;:ement zal ronil de Í1rr== 1i6gen rnaar hier krij, i
u de.n ooh wel $Jat voor, t.vJ., (.i-verse soorten v1ees, r'rijn, stokbrood, diverso
sauzre[ eD 6eze]-Lige muziel<. LLij rgkenen dit maal niet al_l_een op onze vàste i

fecstgangers maar ook öp,.olle. mensen,Cie nu ,à.1 zo' velk hebben noeten lezen hoè "
5ezc11ighetwc1weeris8ewecst.Ukuntzichol)6evenbija11eKalca-1.crlen,
zoals l4ar ja ,/;Tb1, ,Rini. van Noort, iulartin Reuver, i(ees Schenlcols; Ton de Kok ..
cn Delr Css ë.' '

P. S. ,lIs i.r cen elektrisch fo-..CuesteI hccft kunt
KaKa.

u dan ook voor een verleng-
, ,':.,. -. 1. r."--'snoeï zor6en? Danl( U!

I.4ONOPOLIE-tLVOND.

- t-



Zaterda6norgen:
Zat ertLagr,'ri cldag:
Zonda6mor6en ,i

ZonCagmiddag :

Iir'tR

Àn Be r ge nh en egoutve n i[im MÍ
-cIiËïs'

IiacJ. Bogisch - Gerard Colpa - Rini va
Tinus Zilfhout - Ne11Íe v.d.Hoek - R

FFÏT'T FFI'T'FTFFI'F.FFFFFI'FETi.

'...,-..
n Noort - Cees Schenkel-s;-.r..
ichnrtl v. d. Iïoek -; -' I .

Versctreiàón - D.Enctlich - -'l'nnie v.d.Steen - An van Santen - R.

Snoephoeh
An Zrven6er - Mevr.de Bruin - Cees v.d.Hulst
Ronald Serge:h eneEouwen - I,iÍim Klunnen.

- Cor Hoppenbrouler

Eventueel- :fbcllen 6(r.)4.36, bij slecht
het afgckeurd is, of 55.1j.14

trïi j ontvingen nieuwjaarsgroetcu vanl
- P.l,Íeershoek
- IJestuur van v.v. B.I,Í.I.
- Èlevr. v. Luxemburg-La,3ervrei j
- Bep en /r,arl Bogisch
- van cler lk-ker-liaring B. V.
- Hecr E.Flunans 'l
Víist U dat IïIST U D.rif rle.ze
te sclirijven. .

wecl-- overgeslagen. is omdat er geen s.tof uras

Re.laktie.
P.S. .rnisschien volgende r*re eh.

kan men ooh dit numner

De Darkonaissie.

beJ-len 9f

ON CïC:'

HEIïEHPHPHPII!HIIIIPHPHP}IPI{FHB$BSB .
SETíB# II{ DE ZIE{ENsOEG ÈHÈHIii
ÏÍPHFITr,il?u?Hi,H;Hi.,HPHPIIPHPHFfi f,IIË

HET DOETEKIEED

]i{PHPHPHPHPH?HiIHPIIPJ.IPHPHPi{PH PH PHPH PIIPHPHPHP]Í::..

zo nu en dan ecn.kuartiertje of een halfuirtje Ín de ziekenboeg vertoeven a1s
' beb.n6ste11end bezoeleer, is noiJ trat anclero dan er noo dge il,rvongeri enige cïagen,

ureken of nog l-Í:ngér te noeten vcrblijven. l ben niet cle eerste die cit uit
,eÍgen ervaiing Ireet en zal .ook niet i1e I:.atste zijn.'Blij vreer thuis te zijn en c,anlcbaar vocr d.e pïina zorg as.n nij besteed.r.rvif ikvia de LENSrevue thans ook nijn dank betuigen voor de belan5sielling clid cle kl.ul:z nid,jels ilestuur en 1eden, nij heeft betooncl. zoiets doet een ziekenÉoeger goed.

. iIeel vcef ,.lank !
I{et neesË Setroffën heeft rnij het totaal- overvrachte bezoeh vnn l{evr. en Dhr.ZoetDat l-ras.een ai)trte ervaring, n:r uijn bezoeken san hun adres.
Tot ziens op de Hen6et,olarn!

. PiJuffermans. .

-Afgelopen EaaÉda8 is Michael Verhaar van mini-welpen B oirgenömen in ziekenhuis
- 3ethlehen voor een lcleine operatie aa.n zijn knic. Íi5 ri6l-op ,ro 4; ";;g;; 

--.
kamer 415. Hij, hoopt vo16end.e treck echter-toch.weer irrrr:-À t.-zijn, Michael vanharte bcterschap cn tot zicns.
-oscar Köncman 

-heef t at in het zÍekenhuis 6c1e6en en i6 r,reer iir,r:-=. IIi j is
- herstellenèe vnn een k1eine operatie en hoopt spoedig rver:r te lrunnen voetbaflen.

O6car va-n harte bet erschap.

++ Nog juist voor cle jaarwisseli-n[i kreeg LENS dan ein:lelijk een nieuw bestu'.:.
Toch is het nog niet helemaal z::ls het -eigenli jk zou noeien zijn. trïaarnene;:. --voorzitter Gdrard van ccn ste-.]Ír l(on de hainer Ïre1Ísrvaar met een zucht van ,.r_:.'. r.tirig ovèrcragcnr qaar hij 'deecl .--3t aan een Tr JDELTJK-voor zi t t er in de r:ersocn
van Sinon de Bruyn. Onzin natuur.lÍjh orn clat woord tij.-le)-ijk erbij te "Ëtt"o,411es op-.irarde is inners tijrlelijlc. En voor wie goed van geloóf is, is er n:;:.
éón eeuwi6c. voorzitter.
++ Het nieuvre bèstuur, clat zo n rlden in het verenigin6sjaer aan tle srag mcet
en dus voor 6r<-,te problemen star t, voe1ue zich gecr-r,longen neteen naar even enk.. -rrinpels gJ-ad te sbrijken. Die rim})ers ryaren ovLsrBebrcven van rle arcemene ver6e-
'Jering. Ons ni-cuwe keurhorpo streek ze glaC cloor zich meteen in het boetekleerl
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te hi jscn en met naue de waarn I rnencl-Voor zit t er dcecl dat, zoals we uit .le lr-rrrl;lkatíe in gi.c vorige LENSrevue h,-1,rben funnen 1ezen.
++ omdat ik in f eite de oorz,.r::li ben van c1e ri-mpe1s, past cat boetekl_eecl ni...- -. -
veef beter en daarom zou ik hJi: graag overnëmen. .rÍïat lvas imners het 6eva1? ..'Tijdens die aLgemene ver6aderini; iï:6 ik tof,aal vóthlind docr ief,É-rvaírop il= - ' 

_en ik neen csn heel LENS - .a1 te J-ang had moeten wachten: Ecn niegvre en- j(cïir. ':... i-'
bestuur6])1oeg. Het verlangen en ilat. bestuur met r.l.e mecste ppoe.{ àin het ,le::i: .._ 

"

te zetten vras zo groct, ca.t. ik.-re t - ongeduld het agendapunt bes t uursverhi ez lr,;; ;

zc.t af te lirc-chtcn. De vrajeir cn opmerkingen over iie 'àrirlere agendapunteh beteÈ,--:-1., -: .

Cen alsme.ar uitstel van HQI GROTE GEBEUREI,I. En toen.in.een6.kon ik me niet meei ... ..inhouclen, rk stoncl op en vroèB zoictë als':.stop nou mei die yragenslerlerij ón 
...

l-aat rrhet grote gebeur.bnl p1:rÉtshebben.. tde hebbeb a1 neer àan e., half .jaar'
noeten vrachten; en ei6;cn1i jh z'elfs enrlerh:rf jari^, rr-ant zo',r:.ag is het. llweer I -. . .
gcletlen drt de toenmeli-ge yoorzitter.Hans vhn cfei lil-eij ainkondigde d?t hij
zou vertrekEelr. -.
++ Een flinlc deel ven de veri.;r,lcring klapte inétemnend nà die rzoorclen. KennelÍj-'r .'..
vras de spanning'ook hen wat teïeeL gewciràenl i.I-mèt'ai legk Ëui àrop atsof cle
spreker'voor uii - oud-voorzj.tter en èreliii l{uu6 Houhes-': rverrl ge óiÀkvralific eerd;. .

rlc han..ne in e1h'gevaI 1evenc1i6 vocrstellen cat hÍj clit zo uoet hebbcn.aangc-. .'
voeId. Van die reaktic uit de ver6arlërin6. r:ràs iederéen.sprakèJogs, ook cle .,
rvalrnemenr'l-vcr.or zitt er. :'i, . ' .,'. ;,.
++ i'.chteraf pratcn i-s natuulJ-ijk gemakk:ell jk. I,la:i.r iir .rneen 'tdcË .aat..ih ,Eevrqon . . .._ -.fout zat. O.D dc e3enda stonclea trv-.al-f puntÀ4 .en het Ëad nooit clg bedqe.Iing .zj.ji .

Gelveest o;,dat ene 6rote punt na .a1le 
.andère st'ilzrvijgenct te. J,tssrren., Het, i6

het _d.enohraJische recht ,ven ate vergrerlering ' bi j , erk punt die .vrjilj-9.l te steJl=en
en Cic opmelhingen te ríflkenr'-vrelke nnen,va:1 belang acirt. Ook 11-i claalover" eJ.Cers .' ..
Ín Cc ver5;aJcring. eventuee.l e.nr].ers woïd[ ged:rcht.
++ I{et vaft-best te begrijpon dat. de heer Hbukes er !ijc,19ns de .i.e;lacleping nie!:-+ . -..

neer "toc. l-..vqfï "- n:ede gezien r1e' reaktie uit Ce vergactèring -. tegeii ;ret gebe.ur;t
beiwahr ann te tckenen. Dc ver{;rderinS hr.cl <1oor mi-j aan6espooga ài5n ei6en
denckretisghe reöhtenf a3.ngetas,.,.- IIet is'5'óed - obË vocr .l"lioàt.oràt - art
heer liouhes achteraf d,e moed ieeft opgebraèht voor die rechten op te lccnc':_
Daarvoor mog9n.lve heÀ. wel chnh' :er. zi jn. . voor mi j rrceït hi j- cl:r.:.rmce - gnnget§c ,..1 , ,' .

de.t hi j fliet zom:.'sr een erelicl :-s v..n onzc verefriging, naàr zeker oolc MET rR].-'
LID i6.

H]IHNHITiTHH!IHIIHI]IIi{IIHiIHH H]lIII;Ii.]l.IHHHH
PRCGi?.I,I"ïMÍI Oi.'ST]DLLINGEN UÏ TSLÍGE].I SENI OnEN

H}iHIIHIIHITHIIH}IHHHHHEHHI{IIIIHII

Zeg4ge-1r:-i :.rnur.ri'1977.

uur LENS 1

.uur LEI,trS 2. .

UUr rlu§ Z
uur bcncor.d.ia 2
uur llDQ . í

Ro oclenbur6
RVC 

'IENS']
LEIT; 4
LEHS 5

RI(DEO 7
Lm{s g
LENS iO
Ose 6
.lri( 6
I.livo i
LEI,IS 14

Guido II31Iëen;

:,t1 Geb 1/'t-1\Ít ceu t/z-4
IÍarleSt einleg
Brasserskrde r Del ft
Zuiit-erpa-rk

IIHHi{HHiIiIHMI::

Scheidsr ech br
A. J. v. Berlcel
J.v.d.EIst
E. Lange
A. !ï. Tak
H.Boerman .-

. Uit eidijk
e Klerk .

14. OO

11.00
12.CO
12.CO
10.00

14.r19
'1C. !O

13.15

uur
uur
uur
uu-t
uur
uur
uur 15-

12.10 tur LEI'16 6
1lr. 0O uur LIjjNS 7

( zie airart e publikltie)
RVC 6 v3 Geb z/1-1
Krrnenburg 5 v3 Geb 2/1-1
( zie eprrte publikntie)

A.J

)LL
o.o

1

1

1

LENS
EIC
ios
EN§ 1-1

ENS 12
ENS 1]
estlr.ndia

V
v
t
L
L

U

B
()

Vj Geb 2/1-1 J.ï.Esch
NoordVeSr',rrlcterinr:en JAl,l. v. d. Lans
Melis-Stolrelc.an \. ..:-J.I.Qosterlake:,.''
V2 Ge,,: à/z-4 '

v2 Geb ai/"-4'
v2 Gelr 2/2-4
rrDe i{oEe ;Jonotrrri- t1-rlfcnvre 6, Nl.tld' ' j '.:

zonccg .zijn van le Seko ar.nrvezig: .l.,i.Co Hilster en /i.v.cl,.i.ie.ijr'len.



SJIIVIENKOtr,I§T .

LENS 6- -3-i1-1a en 1l een haIf uur vóór nonvo-ng vr-n hun rvedstri j C

12. OO uur LEItrS terrein
9.'15 uur LENS terre j-n
'12.OOuur LE§§ t errein

LEIYS I 10.
Eu§-_! r,"'.

5 uur LEI'IS t errein
'J uur L.til',ls t errein

],ENS 9
LENS 1C
tEN§-iTLENS' 5 9.15 uur IENS terrein

OPSTELLINGE}I.

tJllsl -l\. v. verzen-B. Bo erl:oom-P. Jo e6eken:M.llr es -G. c olpa-J . Disseldorp-T. Katt enbur5[l.l(ouwcnhoven-?. Lnnc e e -E. Lr.n6r.]:i;rn-p. rr. Noort -.rr. cr.e lo.gtàr-.l.".nijn--- !

lENs=3 N.II. -J..r'rl)perl-o o-H.liert ens --F. nlokt antl.c .;rcxf -,1. t"à" -Jlë o rp"-J. Groot hui zen
A. v.Iil-ecf -R. v. Lrrxemhur6:8. Osse-p.'v. c1. St een
Wl. _iioot A.-i(.i(eetrnan-J.Ho11ink-F.Straathof-J.Janmaat-iÍ.Verheu1-J.v.d.Mije-
lil. v. d.,lÍi j e-lJ. Rimmelzw::in-A. s chneider-E. veer en-p. de lr,rotf -c.schenkclsLEN§I ,i.Tj.m;ners-c. v. d.IJe ek-H. Diet z-J. v. Di jh-G.I(enperman-G. Looyest eyn-G. oostrotr
l'l .I4ichels -{ . Rls;R. Roodbol-A. Rc o cluyn-H . $oc duyn_G . V"ih,,-r
SN§-Z__R. s"rrampgr-E. Bakkers-R. v. c1. Dent-i,{. craennehr-1,r. Engl e'bert -.I. Groenendi jk-il.v. rl.I(ooi-lÍ. Hci jne n-ri. sct i 5 t-n. itoppenr:rouwcrs -J l.verhr:ri-J. ,iit t in;
!ry M.rlcuver-F.v.a.rerg-À.Bil-c-cileerr-!.v.11.Durg-G.Duivestey.-iri'rle Groot-
P. Heynen-.r.I(eetnr.n-Q. v. cl.ilei js-J. schmal-J.verbarenrlee-R.verl,ai,encse
lE{§=9_ r.'te vos--F. v. Ba;gum-r,r. v. I}ag6urn-i'l. Baunan-pzBoonrs-p. v.Duyn-n. Heenskerk-
!1. v. d. Linclen-J,lÍsu16r.,.-H. Ruyter-È. v.Rijn-J. v. d.l: eItEIi 19 "i.I'roI-E.v.Dijh-J.Endlich-P.Fieret-C.tlocghiemstra-J.IïcutcchíIt-G.Lerci",cr. lJ.Riemen-P.schulten-R.v.d.ve1de-Th.v.cr.voort-J.dà [aa1-J.:;i j ngoore"-- 

- ----]
!EIÉI1 ïï.v.Ri jn-A.Bergrnrn-C.Be;.cr-J.ilorst-C.v..Deeten-E.v.DeeIen-p.,_le l{ian-F.Peters-R.Peters-J.Ricntjes-J.Verhoef-F.Verhoef_F.d.e VroeEe :

}ENS-1, Th_.-Ër:ins-l(. v. f,c ekun-.í,. v. '1.3er6-8. Enrllich-F.Guit -H. duit-firGuit -J. v. c.: j .r'
t-t . Jal,1:oer-;). McyereA. Recsink
lEllsll J.Tettero-R.3on-P.Dricssen-c.G...,osen-r4.Janscn-r..Lanot-E.v.d.Li-n,io-c.Lip.".,
F.l,lngnee-l-Í.l4agnee-J.nuyters-il. (l.e Vrocge-E.: Joutcrs
LENS 14 c.BcreËr"rnk-,1-iienning-H.r:uvr-li.rloppen'r>rouvrers-G.Jehee-F.Jonker-H.lieu1;,.:,.
lTllÏ eml,urg-G. v. d.. Togt -C . Ve1cr-ink-L. Voorduin:Íi.Ei jnhoven
.^,FS CIIRI JVEIY. :

Vri j Cagavonct- van
noodgevallcn op

UITSLT.GEN.

1!. .10 uur LEi'lS - Tanuvona
De vol-genCe spelets <li enen
I,i.Iieuver-li.;v.'d; Lindc -p. v . cl.

lifschri jvingen zaalvoetbal

2j .11 .2J ,ui.tsluit end in

2-O

,. §porthal Veiling Noorr} te Pceldijh
ora 1 3. ,o uur aanlu ozig te zr-J n !
t een-J. tsert ens-'l. I(óuwenhovcn-G. Duivest eyn-J. Vdr,:c :..:r

bi-j li.v. cl.Steen teL..85.30.3O
sert..rehctcn.

nll,:r er is toen een hinil.c:" -
nuari , n'...::.
ecr l: eilu, l
er te
goed, komt

ergeet die

o1l vrijdeg 15 j:!

t voor muziek is
6oeCe ríuziek er6

19.0C-2C.OO uur 'bij J.c1e llilster te1,
zaterdag bij N.osse te1. 60.20.90

Neptunus 1

LENS 5 en LII.TS

- LENS ,1

Dinsdag 1B nnurri 1977.J

BEhT/rV0ND , coli r.;rcI Khi(? -kon

lolige lt,eelc kondigrlen wi j ju1Iie r.l.eze avonri aI aan,fijle !9ut in6eslopen, IHOLD-ITI koot nnneLijl< niei
op zliTEiDAG ,1! JlLllutiRM , het is n;rc.r t1..t j e het vreevoor À en B-klassers cn geïnter: -seerd.e senioren. ile
vervrachten? Vo}6ens geruchten speelt "HOID-ITI a1]e
dus alleni! ! iïe} hopcJ-ijk ieÍlereen tot a.s. zotcrlag
trvee 6u1,r.ent jès niet ! ! ..

t. De .:.vond i-s vr

half ne

-4-
Kak.:1.

enenv

Gezíen c1e .trirecaire situntie oi) de rangr-ijst vln I,ENS 5 heeft 'cre seniorencommis-sie beslo{en on-ebke}e rvijzigingen in rle opstellingen vi.n LENS 5 ";-i-;;;-;;-;"""gen. lioewel sb,.rr,iee spelers àeze mutaties iveflicht zulfen l:etreuren vraagt d.eseko 
": 

i'grii) voor llezr) beslissing vrf.ÍlxÍlan alfeen het ver enigingsr: er-ang tei g.ora- '
slag 1-igt. ,-,
ZitALVOETBT';,L.



,+4+++JJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJ,I,I,T4J

$$$$$,ry;;rl3ï,:TH35i3Ïïrr$$$$$rrqrrrJrJrrJrrJr;,r;i,r,,,ri,,,r,r;JJ,,r.rirrrrrrJJJJJrJ

E

Progr:.nm Junior: n.
ond:g 1í-.; Janunri 19?7

'1C. O0 uur Blruw Zuart 2t - IFjjS 5
.)a

Dr. !lansveltlcacle

Y1
Sportpark rt kleine Loo
11 2
Vr e,.r,en burchulc6;
y1

iïo e ns r'la. g '19 jonuari 19

19-00 uur tr,E S 1

Znter aS 15 j:.nuari 1977 .

n.' - r eg.

15. tO
11.34
15.4C
15.00
15.X4
12.15
13,10

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

1J.)íJ ur

- vrr- J

- Dr jo
- LE"\S

- VUC a)

-: LENS 6
-w;:7
- .I,ENS 

O

.- 'Juicl( 'l '1

- vrij
-NTC2

LENS 1

LEI{S 2
DHC 4
LEI.IS 

'vtlc 7
rEr',rs 7
V4e<lenhurch 'l ''l

LElrs g
LEi'ts 10
LENS 11

zie,roensilagavcnd
2 V1

4 ^ ilra.sserskgile

V1
Nog steeJs heb'l;en ,,'rij v:u vecl jongens de contrir,:utie
buitenl-an(lse reizen nog niet cntv:n6en. Vlilt u het z_r
op i;ironr. 336711 t.n.v.penningmcester .LENS.

1,$SC]iRI JV]NGEN.

en het nel-d voor de
spcedí6 mogelijk overmqfen

Schriftcliik voor vri .j tlagavond 1B.JC uur bíj dhr. P.v.c1.Steen, Elviraland
Den IÍi.rg
Telefonisch vri jc'lir3avond tus6en 13. JO cn

OPSTELLINGEN.

1{).3O t
voor

B-klassers tus;;en 13.C0 en

.81 (r,nNs-1 L/n 3).lf (LENS 4 r/n ?)

.77 (tEI{s B t/n 1i)
at err'l.ilgo cht end tussen 9.JJ en 1C.1i.,
ala

13,ra'uur (uitsluitencl in dringenrle gevallen)
A-l(lassers bij clhr. G.Duivesteyn fel. 6l
B-lifnssers hij clhr. I{.i(euver te1_. 6l
C-lclnssers t"ri j cihr. R.Bom t,el. 25In noodgevall-en kunnen de juni-oren nog o
uur of'bell-en l:ij dhr. P.v.d.Stc:n teI. 3

1iFIffiU}?INGEi.I.

.o I

pz

De junioren nocten iri j s1echte ,.,,:ersoristnncli8hclen steeds cle s.fkeuringsli j st crrn'-''dp1egcn. Tel-ef onische infórnr.tics vorrlen hierover nict verstrekt.
NIET-OIÏíOI,ÍERS .
',f egcns niet-o1:koraen af gclopcn r:.,::keincl krii6en Ce volgenrle spelers 2 extra_ :re6crvcl;eurten:[I.i)].an]ren-J.v.I(teef-R.Goedhuys-E.v.a.iinae-JlRi,"""n.<
Iii- j herhn.1in11 volgt uitBluitin"3. v-,n tleílncming ..1,., an kompetifJ eweoít":-5a"o.rn riat gèíal- bli jf t cle verplicÀting tot betaring vr.n de k-c.ntrit,utie tct het ,ein:r
van irct scizocn (ff juni) gehl.ndhalfd. : . :

!gE__1 vrij zie \,ïoensda6 1! januari

iEI§ I A.v.d.valk-F.ll:-.ur,an-Ir.r,.,ti.rioo6aarr.r-ïr.Erkerens-J.v.Girs-trï.IIeljnen-
I{. iIopl:enl'roulvcrs -.r'i. :l e JrrnG-FiÍ(ortekn_as-R.Lci.jn-iL.v.cl.}4eu1en-T.v.cl.To1
L eicl cr. dhr. ii.5loli

lE§J f . verl:nrencsc-F. ^.IbIas-t'1. v. 8o.6lurc-Ii. hlivis-iI.Frcnken-p. Gor,li j 1-T. iJoogevc onr;.,,'uhi)cn-li.ZL'tz-tul.v.z',Ícllen-R.tcn IIor,rn_R. v. rii jngaar,len
Sanenkonst 3.30 uur klub6eirouvr l,eider rlhr. I'.fiumanÀ :i. i

lEltrsl H.Groen-L.Jaànaat-ry.ter r,=.re-p. Leri evekl-R. Loveriu-n. uicnàrs-J. v. d.
Ni e uvrenhuie en -ii. ovcr15::turv-J . rrins -}. s c hoit cs-R, v"""t 

". à-rlc;ïri=- 
-'. 

.Samcnlicnst '12. JO uur LEIIS teirein ' l,eicler Hans Zcuil
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lIIu c. v.3eek-R. tsIoks-R. Bon-R. Duyndan-p. Houtna.n-R. Rademaker-J. v. d.Rij zen-
F. Verbarcndse-R. v. Vierscn-R.',.jesse1s-',ï. Valentin-D. pronk
Leider Joop l,ieulcman

lEijs,é G. Bo o6aard-8. He nrces -r.I(ing'-M. Leyn-yI. Lucass en-s . Kramer-h. no'dis-c . v. Ri jk-
J, S chip'it eren-},l. v. Zwol -Ch. Bergmans-H. Zanoni .i :....-

"RES: H"Flanken-J.v.I(1eef .. :
Sanonlromst 14.00 uur IENS tcrroÍn Leider C.v.d.Hu1st ?

tENq-Z R.Driessen-J.Franlcen-R.cl': Ilaas -il.l(liinnen -P.KroL-M. Lust enhóriviéi-n. tqjni eu -
R. v. Ruyven-8. Jo zee-R. iiasserxxan-. . Dull_aart -8. Vost er
RES: R. Goedhuys-E. v. d. Li-nd e-J, i,inssen " t

Leider À. v. Vel:en.
LEI'{S ]l a1s vorige weelr
Sancnkomst 11.15 uur LEIIS Lei-dc:
IENS| 9 als vorige vreek met I,l.Kc
Leicler dhr. G. Bl-ohs

'ring, zie r es erveprogramma

P.v.d.Steen

.fEN§-lq vrij, zie overige efftallen: M.l(orving LEi,lS !-M.Ricmen LENS 11-R.Gimberg LEI'IS 11-Ch.Bergnan6 LENS 6- H.Zanoni LENS 6_ R.'rïasseruan tEIvS Z_F.Dulfaar.t LENS 7- B.Vcster LENS Z- E.Landman zie LENS ,i1

ry--I als vorige rveck mct M.Riemen-R. Ginbcrg ;'

Le ict cr E. Land.man

Prcgranma Dupi11en en i'ielpen 
"

PUPJLLEN.

lqlqtdos 15 januari 1927.

't2.3O
12.ro
12.3C
12"1C
11 .3C

u-ur
uuï
uuT
uur
uuI

Zie lrimp en.

!EL3EN. .

Zat cr rlag 1l anuari 1977.

-. cDS (fr.)
- Looorluinen 1

- Delft' J '- LENS 4
- Texas DIIB .2'

Zuideroark

Maclesteijn
I{en6e1olaan
I'Iadest ei jn

LEi{S 1

LENS 2
LENS 3'filIK 2
IENS 5

J

1 'l . lO uur LEI,IS í
10.00 uur tóosCuincn 1

B, 4! uur Bi.lT nidi À
11. -zO uur Postc'luiven B

AFSC}IRIJVI}TGEN. ..:
Schritteli
Oen lIaeg . :
Tel-efoni-sch vri
gevallen) t eI"
In noodseva.l-len
en 9. O0 uur afb
III'KEUAINGEN,

Bij sJ-echte wè
Staat daarop b
rf punt v.:rn s:r-
:'lEirRD ri/cRDEl{ IÍ'rPupillen- en t{
,'endeld: Voor
.1e vredstrij den
welpen vre clstrÍ
dat gevaL t efe
zat erdaÍTochfen

-DS!1
- L-rUi 2

niA
nÍB

na
ml-

-LE",
- LENS

k voor vri da vond " i.3C uur .bi j dhr . P. v. tl. St e en, Elviraland 1!,
jrla6avond tussen 13.O,.-r en t3.3{_l uur (uitoluitend in dringend.e
29.29.5? bij P. Perreijn
kunnen de puli1J_un en welpen no6 op zat cr rlagocht cn.i tussbn E.Oöellen. teI. 66.f .14 klubgebourv

ersornst ànàigtreóen stceàs^u.a"i A" afkeurin6sfi- j st en iaadplegen.ij rrpupilien en ,-'relpenrt vermer-d.: GGEDGflGUËD cran steeds nàar'veId
ncnkomst ]romen. ïN DTT GEVAL MAG ER DUS IIIET TELEFONISCIÍ GEINFOR/
Ir.lr.R EVEMUEf,E .Af KEURiI{G. Staat bij., cle'iikeuringsad.re6§en bij
elpenff verneld,. ZÍE ./iFKEURINGSII jST- aan moet ais volgt wordàn ge_
de thuisr,;edstri jden noet jrinidrenlijst rvorden geraaCpleegd.. Zijn
.vrln LE§S ,2r. 5 cn 7_goedgekeurd, .den gaan ook rle pupi11"ei en
Jcten op ons vef-C docr. Ui.ts1uitend. voi:r de uitlretls tiij deh na6 infoíisch r,rorden 6eïnformecrcl of hun rvecistrijàen dor.:rgean en weId tussen B.OC en 9.OO uur. te]-, 66.13.t4 kiubgebour.,,

-6-



lïegèns niet-ciplcömen àf5e]open r....;helnrl kiij8en dc volgende spelers 2 extrd rc
ve beurten: I{.s]uis-A:Tjin Asjoe-R.verloop-fr.1i6mers-i.v.schettinga-o.lai;c-E.
Asscnbcrg-F.I(1eiri-L.v.Leàurven-E.de3ruin
Bij herhaling volgt uitsluitin5 van dcefnening aan
dat geval bLijft cle verplichting tot betalin$ van
van het seizoen (70 juni) gehandhaafd.
CPSTELLÏNGEN. .

o ek-E. Vlarraenhoven-E. Perr ei j n-A. Kuiper-

NÏET-OFI;OI\MRS .

LENSPl I{. v. d. Làns-1,j. Fortuan-R. v.
B.Heemskerh-B. Boelhouwer-8.Rcoi:-
Zie' reserveprogramda en kampen
Saàenhornst 12iOO uur Leider Ion I s-Gravendi jk

RËSERVEPROGRAI"I,Ir,I voor zat erda6 15 januari 19??.

de konpetit i eivedstri j den. In
de kontributie tot het eind

d.H
ts.E

!EIÉ-84i. s.r.r1o'"s-J. v.l(ester-M. v. d. tsoogaard-R. Hourveling-M. v. velz en-M. Gi-.urens-
R. Verboom-J. i'iasserman-!?. v. Mel zcn.:C.rlio e i-nage1-M. Leatze-p. pronk
zle reserveprogranua en kampen

,Samenkomst 12.00 uur Leicler ilad de pagter .-

ry-E I.I(aff a-P. Íiind-P. v. Maren-J. v. tl. Spiegel-M. v. d.'rlatlen-J..v. .ïassem-A. Franken
R. §oet:arta-E. I(eus-8. Driessen-J. lïoIf f -H. v. Reàuw: jk
RES: F.Klcijn
Zie karnl:en :' '. ": ., ..

IENS P! P. Straub-E. Coret-R. v. d.,:cogaardt-R. de Becr-M.de .Haas-T.v.d.tirejrve-
E.v. Santen-E.Hazeleger-E. v. r1. K-.li j -p.Matt eno
RES : 

- 
E. Assenberg-D.Pi jc-T,.v.Sch r-.tinBa

Zie karnpen
Samenl<omst 11.JO uur Leider fheo prins
t*S-U ví. v. veen-I,Í. Timmèrnans-R, Dekher-E. cie vos-E.Ja.ger-R.Roos-p.Alsemgeest-
I.1.1-Fidsen-E.IIàf ner-A.v.Bl-itto".,ilx-n.nioi.po":_
RES: L.v.Leeulen-E.de Bruij n
Samenkonst 11.0C uuur Lej-dàr Ton v.d.Berg Zie kanpen

*§g=I.]. R.Han-T. schilperooit -R.tcnt z-M. Zaalb erg-tvi.I(o eL enij -R. v. d. reij den-J. Rieri::
M.Iiloll-cman-F. Cf aus-F. v.I(cst er
EES: I.I.Sfuis-A.T jin .Ls joe
Samenkomst 11./i5 uur LENS LeiCer paul Hop

iElls=Lï.? J.i{uijpers-E.Raclemaker-F..fe BruÍ jn-G, va cenburg-D. r.Íeij er-J. Klip-A. Franken
R. v. d.I(rei j -l{. v rHe}den-D. v. Ni euwenhoven-p. Aetrs-IuÍ. Borsi -E. KeuÀ-l't. r. niot
lES: R. Veiloop-R. Tilnners
Samenlionst !.00 uur LEI{S ,Leider Oscar Borst
iENs MïNï A E. Endlich-p-. Hoppenbrouwer-M. v. d.r,raarel--I,1. E;d1ich-M. simons-R. sLats-
D-. verscherden-r1. v.tllijngpa,den-F. Laarakher-E.Renzenbrinlc T.Diemel-p.Bí;1smaZie reserveprogramma :. .- 

::

.Samenkomst 8.15 uur ï.,ENS I,ej-der. Kees Schenkefs

iry- ëII i E. de Zwart -J. bunant -n. v. velzen-V. Tromp-À. Bi-inksnra-Ë. Colpa-J. Timmerpanc
R. Boelhoulver-M. Bós ch:P. Ho ei<sna
Saucnkoust ' 10. lC uur LENS Leider Guus Schncider

voor a.s. zaterdag hebben lrli j wccr voor enkele erftarl-en een ïeservepfograh:;;:_.Dit 6eldt.allccn bij alnehele ,:lli:uring:
11.00 tur'VUC P2 -- - f,:;.;S pe Het Klein Loo Samenkomst ,t1..
12.00 uur 'ílest cï'kwartiàr C2- LEi.:,..9 , Ki jkduin- Saaenkom6t 11.,tL t .:'1!. Q0 uur . l,le st erkwarti er P1- LENS p1 Ki jkdujn. samenkonst 1 1 . oo i r,.-
14.O0 uur },ÍiniweJ-pen A.zaalvoetbal-toernooi .ruiling Loosduinen
r.^. . Samenkomst .1).C,., ;_,rnforueren naar event uele . afkeur ' ,rBen van het reserveprogramma 'van 9;o0ttot
10. oO uur tet, 66.13.14
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3ij_a16eher afkeuring speelt ons mini-A erftar orc 14.0o uur eeh toórnooi'in deveiling van Loosduinen tegen het organiserencle BI4I, spoc,rwijk'en vcs. Einde+ 16.00 uu:r. Neem naast je geirone 1ÈNsteriue ook zaal-schoenen en een trainings-
frah of dil{ke trui mèc, want het kan dear koud zijn.

OPSTDLLINGEN: zic elders in rt,e LEI{Srevue

U-ITSLAGEN zat erda A!) J anuarl-
JUNIOREN.'

LENS 1

BI!ÍT '1

Ilae.ldr-;i.jk 4
Vrcdcnburch /
f'EI\rS 6

}UPILIEN,

VCS 1

De1ft 1

Quintus 2
I,ET.IS 4
Quich Steps J

- Zvart B1aur,.' l-1

(vr)

-LENS1"
- LENS 2
- LDNS f
- Laakkwartier
- LENS 5

- RVC 1

- LENS 2
.- LEN§ 4
- LEI{§ 5

1-1
2-3
afB.

rs-Gravenzande SV 6 - LEIIS Z 6-0
LENs 3 - Ri jsat jl< 11 3-.t
.lïiIheInus ! - LIi.iS g 4-J
LENS 10 ^- trïest erkrvart i er ,).

r{Psv ., _ LENS 11 . - ,,

!"JELPEN.

Na..a1dri'i jk 1
LITNS 2
'LÉNs mini À
LENS mini B

1-O

c-3
t- |

2-O

- ]ENS 1

- Gona 2
- Vios 'nlni A
- BVC mini B

c-0
t-.

OVEIiZI CIIT r1-KLA§SENS.

Quick 1
I g-Grayenzande SV 1
GDÀ 1

Ri j svri jk. 1
plauw Zviart 'l
LENS 1

l'tra de overzichten van de_B- en c-kras.ers, pupilfen en vrelpen volgt tenslottehet ovez'zicht v.-n de ..r.-klassers. rn clit oveizicht zijn de i.rcdstri jcen van afgelc-pen weökcnd niet vëír,rerkt. .

13-22
12-21
11-16
11-16
13-12
11-11

'ïergeleken met het vorige "overzicht is er voor
rirat l)etleft ons eerste A eIftal uJeinig veranderd,.
De jongens van l_eider J.Apperloo en trainer M.van
Vianen voeren c1c groep van de middenmoot aan. Er.'zít- echter veel- nèei in. AIs a}le. jon6ens de ..
traininGen 2x per vreek zulfèn.bezoehèn (hetgeen
de laa.tste r,vekea hefaas niet hèt 6eval is 6àweest)dan is er eeí ,derde ploats 'bereikbaar. 

. Afge lopen
.zaterdag is het nieuive jaar suc c c,sv.l 

- 
ingEzet net

een )-1 overl,rinning op RVC. Korcc:tct.e zaterdag
spr: e)-t LENS 1 geen kompetitie maa:,.rle rveek,erop
verrïachten vri j rveer twee punten.
Dat dit efftal de traatste vredstri;Cori, oindelijh.n9t de eigenli_jke s arcenst e1l-i.ng heeft .gespeelÀ
bl-i jlrt vrel uit d.e stand. Ze zi-jn.op hei ogr:nbl.li:
i.:, de kopgroep terecht gekonen. Tegen de Àuii:.i,:

.. .ii:ploper GDS werd voortreffel_ijk gévoetbald en
i,-:l.IS líon verdiend, fiet ?-1J Tegeri BEC rvercl onver_dicnd'nét J-2.verloren. A fg.elàp eà , zàt erCa6 r,rerd.
_teicn het 1i.;:ggeplaatst e BMT met 1-1 geJ-i jhgesl: e,-.,. .idoordat dc vo orhod d.espelers de kanseri l_ieien lil:.i,:r. ir.s dit eIftal met dezel_fde inzet speelt afs te1;:-:
Gl,,j dan is een hoge hlassering (een eerste pIaàï;?)

lElls. 1.. verblijft nog ste-ed.s op de lartste pl-aats.
Dat het voor dit eiftct Làet moeilijk wordt orn derode Ie-nte.ar!. af te geven is ons beÉend. lrlij hopen
dar; ondanks de sl_echte positie van dit elftàL ende nog te verwachtèn àurare tegenstand.ers de. sterurir..;
--rin blijft. rils afle'jongenE zich voor 1OAÀ j-:n:
zetten en hun mond diCht houden t.o.v. hun nedèspe_iers, leider en de scheidsrechter dan ko:meÈ de pun-ten die ncSi6 zijn on d.e l-aatste plaat.s af te staanook r,rel-. A.s. zonda6 d.e zivaxe uitv,-edstrijd tegen

a

Den lÍooi-n '1

Verburch 1

Duno 1-- ;

RVC 1

!'ía s se naari
',ïes t I(ijhduin I

12-'.tO
ll- (l

12- 7
9-6

12- 5
11- 4

GDS2..
ltraaJ-ct wi jk 2 .,
BEC 1

LEI'JS 2

9-13
"9-13
6-tt
3-ro

Devjo 2
Díe }Iaghc 2
DSO 2 : .

.DSVP 2
DI,iT 1

-iaakkwa,Ttie r Z .)
ii. uu +
zelíeï ha.al_baar.

.3: g

e-s
()-b
6_ 'a

1Q- 3
!2r

DHt 2
Bl-aulv
!-vP 2
IU(ÀVI/
rlIISVil

'§oh t
Graaf
Jel-o J
i)yna,no
-,EIiS f

9-15
B-'rj
9-12

2É!ïar t

2

!ïii-ler:l ff Vac 2

'67/t

10- B

t)- )
3-4



Blaulv Zwart.
tvrce). VeeL

BUITENI,T}NDSE REIS

NfET -OPIiCÈlENS

'iÍij hopen op 1p'nt (J'uttie leider dhr. Flumans verwacht er zelfssucces.

Er zijn no6 steeds een groot a.entar jon8ens die cre eerste betalin6 voor de reienaar Duitsrand nog niet hebbcn overgeraaakt. Deze vreek moeten wij Ëok de eerstetcrmijn overmflker' rs uvr 6e1d niet Èinnen dan kunnen wij het ooË nog niet over-maken en dan kunt u niet raeer mee. Maak dus snel tret geid voor het eerste ter-mijn over (f45r==). voor onze administratie is het maikelijker als u het totare
!:_llrq-"r, Í11c,== in é6n keer .veruaakt. Gironr. i36Ztt tin.i. penningn.ester
I,ENS rrBuitenLandse Reizen'. rn de vorige publikatie is een krein foutjË ge-slopen. tlij zijn vergeten te vermelden-aai lil het de er-nemersge lcr van J12)r==nog 5 Eufcen extra moet vrorden overgemaakt i.v.n. de gene ens chapi,eli jrre reis,ba8age en ongev*llen -verzekering. I,ràakt u dit ock no6 zo snel nàgefi5tr over.

Af6eJ-open weekend zijn er
toestand. Dit betekent dat
díe niet opgekomen zijn trr
is het niet no6elijlc om de
vin(:len naar vÍees gerust ju
nieuv,le jaar de eerste en o
heCen trvijfelachti6 zijn,
elftalgenoten niet, di-t sc
SPORTI(]i}1I' TE ZI'] ST

15 spelers niet
de Juko ruim 1

ijgen uit eraard
ze tr;.:e reserveb
11ie krij6en ze
ok di- l-aetst e ke
ga dan toch naar
heelt tevens een

opgekomen. Dit i6 een trelachelijke
elftal moest aanvullen. litr1e spelers
hun 2 ertra reGerve beurten. Missc.hi-cn
eurten achter elkaar te 1aten plaati-
echt wel-. I/ij hopen dat dit in het
er is geweest. Ivlochten de omstandig-
de afkeuringslijsten. Dupeer je
hoop ovcrbodig werk voor de Juko.:

)

Ï:i '1"". toe hebbcn we p aanraeldir;en voor het sportkanp in Zeist. Degenen die'nee vrrl-l-en (jongens gcboren tussen f-8-64 en 31_?_6?) kunnen zich nu nog opgevetrbij hun leider of ieraand van rre Juko. Haal even het strookje uit de vori8eLENSrevue en lever dit snef Ín. Echt doen, iullÍe lveten niót lvat je nist.
I\ïAÀLDi:JIJK lï1 - LEIIS w1. 0-1

,Door het nict-ophoncn van Arthur en l.lark moest ons vrelpen 1 efftal met ,lc man'deze vredstrijd in Naar-dwijk tot een 6oed einde zien te bren6en. Dat dit zerfseen overwinning zou ruorden is een corÍpIi_nent waard.
Onze jongens specklen met ecn gerveldige inzet, en vraren clan ook een grootgedeelte van de rvedst"lid 9e ae l{aalaivijtr helft te vind.en- Een doer-punt kon nietuitblijven cn na prachtig doorzetten voi Michul l,Íol-Ienan vras het Frans Clausdie van dichtbij kon scoren. Hieina ziÈn er nog tarrijke kansen voor onze
_voorhoede 6elreest, maar tot d.oelpunten klvam het niet meer.
]tronmaals een nluirn vó.]r hct gehele 10-ta1 vogg_Eq ,gqlbousiast e speI.

rli6e j-nzet tonen noet ook vanD.S.O. gewonnen kunnen rvorden.
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5Oe Jaar nummer 26 2C

DE I,EIISREVUE

anuari 1 7

weekbLad van c'l e voetbal-vereni n Leni en SneL

0c00000c000000000000000oooooooooooooooooooooooooo0000o

- 4ad Boniqch - frans Disseldàrp - Cees §chenkels

- Marja van ToI - Paufa. rs-Grevendijk

cooc00c0000
OFFIC]F',.E],

0c00000ccc0

MUTATIEÉ. IEDEI{L]JST

Eir=-'gilegl,
- 259 H.de Jong rvordt: p,/a Vlamin6straat 46, Gouda.2JOO

Afvoeren:
467 E.Sandifort,)oud adres lloogve en ZjJ, Den Haag 2OlJ;

1Ubtl S.Sandifort )Nobelweg 68, VJageningen.

88888

I

nieuw adres is

ïn 3all-ot a

.A.Spaano 1B-1O-70 Mtï. Ired Ruysohstraat 1), Den Haag 2026, tel . 64.10.g4
OFFIC]ELE I'{EDEDELING.

FT'FFFFFI'I'EI'I'FFEFFFFtr'FEFEI'FFFFFFFFFFFT
FITTT.

Zaterdagnor5lcni.An lergenhene gouwe n - Wim Michel_6.'
Zaterda6pidda6: Innehe Uliemer

Heden is'het ,lroeve bèrícht tot rns gekonen, dat de vad.er.va.n"Roy r,overiks isoverleden. lïij betuigen mede nanens het bestuur.ons medeleven en wensen defaail-ie loveriks veel sterkte toe.in cleze zo moeilijke da6en..

Redaktie.

Zonda.6mor6eir. :
Zondagmi drlaà . :

'+

linus Zilf horrt
4nnie v. d. St een Mevr. cle Bruin Mevr . Janmaat Cor Ho lnenbrouure:
Cees v. d.Hulst .Àn van. Sant en Dini Endlich H1a V er6chelden

Snoephoek : Ruud Rademaker - Ronald de Haas.
llij' algehcLo afkeurJ-ng: ocht,end.ploeg 12.00 -. 1!.OC uur

ïn het a,sem""ii di"s",u ïï:i:.i1ffi-."13;3?";"il'ï3 Ëï1,r,"",. afbellen oflichtingen over afkeuring te)_. 6rr.g4.36, indi-en geen gehoor e«.f .li =

De Barkonmisoie

Ln-

Dcze week zulien vre niet veèr- vroorden vui-r maken aen dit gàbuurer'wer- wirlen
lve iecereen *'aru en walr-:èr hóuden voor deze avond. Zoals iekend. kunt u zichopgeven bij_a11e KAKA-fedenr àe :rije is vastgesterd op 112,!0. vatt ait nietreuzc nee? Denkt,u ook aan u.r fc:rduestel?
ïn a.fwacliti ng .v..n een grote o}l:cnst verblÍ jvcn vri j,

EONDUE-AVOND (J februari)

hoogachtend,
KAKA. : j

DE MTSSER 
.V]"N 

DE MA,1ND (Kakaetratie)
Een Noodkreet.
Na rj jp berac,
avcnd in het
klaard.. laat
is slechts ee
het gevoel va
bezit heeft g
lieten. I :i

De oorzaalt 'ran de histori.che happening op zaterd.Bavond i-s bij." aIle 51 aen-

d, plenaire i,it t:-ng en hoofdelijke stemmin6 heeft dè kaka de 1e
kad.er van' de Kaka-ko ns ert en-cyc Ius tot de Iv]isser van de Maand.ver_
9r Geen misverstand over bestaan geen misser voor de Kakal Daar
nl gefustreor.d S"y9gl blijven hangÀn. Nee,. een miss.er uàn fr"",. liqn de. totaLe hevrijdíng hebben genist, dàt van aLle'eanwezigen
enomen, sinds zi.j oÍn half twee zaterdaghac\t de LEI,IS_kantine ver_; : r"

-'t -

iïIE.STIi,',T En jiCHTER DE I].iiR
trT'F'FFFFEFFFFFF



wezigen bekdila'Céri höËelijk'n', :)iik- ËiJ'-ad inàeró.,) nt".: De óand. van aà ràoro,
HOLD IT; houden zo!
ZèIfo de. JÍaka=Ie d.en..l,rerden mee.gèEo6en' j:in .de feesftyfoon;-Er ]leorstè- dirs.èd;:
helemaal te 6ekke sfeer. /ifwez-Lgen van toerr kri_jgen straks nog éóí kans; ;

I'ledio fgbruari keren .ze. r-r-og ec"- keer. tcruE om,tle FeestetïJre Éooiischap te vt...
kondi6en. Laat de opkonst massr.r'-l zijn. I{clp de liaka van haar fiustratie af!

f,alía.

J:-,

I

I

,>l2tctrt
4141
o1D1o10l

2l2 t 2 t 1t,> 121210I C i 9 t 1t r t 2 t 2ö"""
? T.IÀAR ZTJN ZÍJ GEDLEVEN
2 l2 | D I C 1.> I 2 t n I 1 t, t 2 t 2 I C t q t,

ik betreur'dit toch wc1 vreselijli. Ik.mis zijn wel<elijkse íagfijne en
soms spitsc opmerlcingen over a1lcrl-ei,verenigingszahen, waarvan hij
kqnnelijk. gcred op de hoc3le r.ras "fir ben het h.eel- diklyi j 16 -one ens met die Eaagsche rrBALifDlIr! Courant-jong
maar hun opmerking over het ontbreken van de rubriek 'TPCLLEI{S'I was uj-t
mijn hart 6egxepen. Zóuden zij dan toch terzahe hundig zijn?
In de LENSrevue nr. 5 van dit seizoèà l-eee ik rrGood-o1d. Joop gJillemsr. i
bereid gevonden ale taa:,i van leider vÀn het tlleed.e e1fta1 op zich te
rÍèmen. Daï i's heàI fijn van .Ioop, die er (geluklcig),een.triditie van
naakt steeds lzecr terug te kbpcn va;l" cvcn ie zijn weggeweest.
zou PoL'bij het'schrijien van'die resels ooit v,Ër ;;;; ;;a;;; gèdachr,
dat dit ni66chien ooit we-'l- eens oD. hen .van toepassing zou kunnèn zijn?-
Ik heb 6ehoord, clat de redaktic hel.e grote plannen heeft. Nu eI een
nieuw bestuur ic, (hó, tré, eindelijk) kunnen zij hun ideeén wereldkundi6
maken. Al-s cr tenminste.5cld i-s on zorn ambítietrs plan te ,;crt.ezelijken
U zult er binnenkort rïe1 Llcer van hoïen.
l,'/at een aktiviteitcn in dic bestuu:.ckaner ! tÍet is er $.-c- ,,.;dcrwcts
1eàt op de maandagavondcn. Benieurvd vuat caal uitkomt. lli;ri:lr u hecft 6eJ-idat hecft niets te maken net deze rubriek, r'rant zij zijn er,. gelukkig. imaàr.' :
POLLENS woidt _dooi6aans 

.,:ervofgd, stond ei nog in d,e. LElrlSrevue .,ian :,,-, 
.

septenber'19?6. Hj-i 'vrist loen niet b"ter. Ili ben wef benieuwd of Cii.
ooit rio6 vrcl eens uitkc-.i;. Zo'niet dan zult u.het toch roet nij lxcrr l; i.,.
doen., VJànt trENs kan toö-- :riet.'zonder rubr.íelcschri jver, ook aL is heU r :.:.
maar su:r.ogaàt.
Ik.bfijf echter hopen op hct togendeel-. O.Q.? :.lJ:l-l *Jas 

IREE-LENSER

tctot,rlöl
I 2 l2.l 2 | 2 | 2'.! 2 | 2 1 i I n l' | 1 | 2 t' | ? | D 1 2 t c 1 D t o t o t I t c t,tr10l"
:;'1.,1

3)????

LL\2q,o

A\o9Dc

o)""9"

Kent u dit l-iedje ook? 'i,Jelnu het ís van toepassing op de vele rubiiek-
schrijvers, die LENS ,i!r d.e l-oo! van de tijden heeft 6ekend., Er zijn in
de LENSgelederen aLtild wel een ta.ar Ciguren get'reest, rlie zich geroepen
voeLden om periocliek of soms lvel wekel_ijks een nin of ueer geslaagde
bijdrage aan dc LENSTe'rue te leveren. In het verre verleden - maar triè
hent dif hgden. ten fla6e rro6?'- vrar p.n di.t Sautnelaar en Troubadour. ALs
wij niet te l-an8 terugkijken dan kennen wij no6 ene ÀVERECHTS, CCCO,
Janus, 8., C.v.t. en ga zo uc.ar door. Door al-Ie jaren heón"lièp daal
dan nog ene P.J., die kennelijk zo veel van LEIIS afvreet, dat hij - breuk
of geen br:euk - niet. ovcL Cie vereniging raakt uitges ci::i e;-:rn I $lij zulIen
dic uyoterieuze f.J. heus nog weI eens zo àj en toe in d: ,,ENSrevue
t egcnkomen.
Moe'.r waar zijn al die and.eren geblevcn? 'r{aar bijvoorbeelè bloef die SIK
met zijn stomne losse opnerkingen? Iiind vorJ-g seizoen j.s ,lj.o met de
noorderzon vertrokken. Zekei eeil of anclerc fantastische aaubieding 6r-
kre6en bij een andere kl.'.rb. Nou voor uii-j ma6 hij, Maar eön àfecheiC; -'
woord je lcon er niet af . -3ht j_k treur.daar zeker niet oE, ríaar hct ..1

tenminstc goede bladvrr' i,in6;.6iu. de typiöte kon gebruiken om die r:.,
lege rvitte bladzijden i..j,ter in ile LENSrevuc op te vuIIen. SIK tranli:
gl-oriae ! , . .: .. 

. .-... ... .: ..

.D q- .laaf sto columni-st vras ene..POt , .die ptotselin6 in .de l_oop van dit
zoén zi-it biezen pakte, Kerinel-ijk na eèn raeningsverschiL, met. h"t to.
malige bestuur en de rei.^lrtie, ats ik de m.ededeling hierover in de L,
revue van '14 oktober ma6 6eloven. fk'lïect er niet het fijne van, qaa

i'l --

-11:;-

I
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l!!! P.s...Tex.qgr{uidelijking: rk heb geen.enkele connectie met het uitzend-
buror waarvan een rekLamebord -llangs rpt verd staat"en een advertentie in de
l,ENsrevue. rk lverk uitsl-uitend o! free-rance basis. Fans van' àij' kunnen nij viahet redaktie-secretariaat bcreihen.
1)- Het.is .oo_I-, elti.jd hetzeLfde liedje.
2) - srii Eielukhig niet zo sto'r $ras, oÀ uu., of anrlcre fanta.t.ische aqnbie.didg 

,va.n cen andere 'vereniging te aiinvearden. '" -

t->-a)- !(JL is'er was inderdr.ad goeJ. op de hoo6te van het bes_t uursb eIeíd.
Daarom,is zijn ptotselin verdrvijnen al-s neàe',verker aan dà ï,Elrsrevue deste onbcgrijpelijker.

4)- 1ïolnee ! l.l
70- ttat heei: groot! ! .

B)- of bovengerioennde opmerkingen iets of.niets te maken hebben riet de ribri'ek
kan de rerlaktie niet Èeoorde1.en.

9)- »at onzg Éree-LENSer een 'rckelijkse bijdra6e wil reveren aan de LElibrevuestelt dé tedaktie alleen ,ro" ."f prijs en Ëopelijk doet gocà voorbeeld.
nog sieeds'6oed. volgen. .tifleen 

"og Oàro opr".Xin!: val-t .i a.u.b. het
. rc Caittic-sccret ariaat niet 1asti6 ömtrent de identiteit van de tr'ree llenser.Ik vreet ook zijn: echte naarn niet. .

r.l

I

Nanens de redalitie rv. k.
MO}IOPOLIE-IlVCND.

Het Gro
Monopol
het eni
bijdrag
Het spe
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Het bor
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lrri j gt h
dcze Iaa
riëfe cn
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el-
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Gebeuren op LENS. HcL is Can eindelijk cen fei_t. Op de Nationale
dag speelt, gehe eI. ,vol.-.ens de,traditie," cen. goecl LENS-I1d in de kant : :
spel-r dat-naar recente onderzoekingen treblen uitgevlezen- eeí wezer"t-. -,r

levert tot maat s chapl eli jke vorming van jong èn oud.
ua.a.r iedereéri een eer.lijke kans krij6t'óm ,iets te worden (ze1fs
- , mqg niet 1-angs start). . ' :

is cle piaats sàar afleo,zich afspeelt, de dobböIstenen lraar 'al-Ies 
orn

9eI nU de'6evól6en kennen van louter winstbejag..rfleest- gerust. IIÍert Ethisch Reveil- geen kans en,zulfen cle Rooie Rakkers nihalSen. Laat
ste moE;elijkhcid tot redding van de definitieve geestelijké en màte-
er6ang niet voorbijgaan. I{et een en ander speelt zich af vanaf. 8.gO uur
um is zaterdag 22 januari a.s.

L
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t)i1rc
Dlooö
2227r172222e?2Dc D aii> t).) ?2q o Dqc c2n9222 qc c oc cc ci c cc2qoo c o'cc oqDitao' 'oori4

öooo,
A, o,> itDrco
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rr"à" (lï!:;b.
ongeveer J,l ve.n de hopy verzorgt) on te s$elen te6en
Zij mogen dnn op de kleintjes passen (zo de warrd isP.3.2 Zij die een spel hel.rben, worden dringend verzocht, d

iek, vlaar',ran
enkefe Kaka-

it mee te hen

de Kaka
leden.
)
èI1.

- rekreaiiesport onmiddellijk prestatiesport wordt, wanneer "de ,eL.eanten te
vreinig punten behalen.

gcnl2alr?22nO9
tII ST U D.,'!T

12n12122CrOrCC

e LENSkantíne of moe.t je z
a6 en zonclag geoperid is.
.s. zaterdag de eerste.LEN
et bestuur klaagt over de
e heren de-t hadden geweten

e66e+ ons klub6ebouv, ook bij afkeuring op.zà

S ro d op c;Iie -avo nd rvordt gehouden.
siecht 65evulde ijskast in de bestuurskaraer. i

d
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e l(aka ook pri jsbevrust vrord.t.
.van Beekun in het ziekenhuis is.opgenonen. rn de nacht .ràn otia''eri 

'nièrw
cn rotje in zi-jn ocg heeft gckregen. van hartc beterschap..
nee.



HHHIIHSHHiIHHHH}IHHHHHHHHhii. Í-]HHIII{HHH
PROGRi,I.,IiJiA OPSTÉLÏ,I NGEI{ SINIOREN
IlHIII{HH1{IIHIIHHHHHITH}IHH}TII] .T

Programrna S eniore n

HHHH}I

V1 Geb t/1-1
Dedemsvaartwég

VZ Geb 2/1-3
3 y1 Gèb 2/1-1
6 Buurt,,veg

Gunt erst einwèg
Zuiderpark 2e. 6edeelte

HIÍIiHIi::i;i] .'.

ècheidsrcci:,"Zondag,2J j anuari. 1977.

14.C0
10. co

uur LENS 'i
uur VC§. 5.

LENS f
uur LENS 4
uur LEIIS 5

- O1yn1- la i
- ]JIII{b I

- vrij
- Tonc6ido 2
- Kranenhurg

G.L
J.L

. de Har,"s

. À. Lugtha::t

13.Or)
10.00
i4.30
12.OO
1O. CC

12.CO
14. CC

1a-1O
9.45

4) Z^

12.OO

uur Gr.lïi11em II Vac 5 - LENS
uur iid:cladrs Z :i' - LENS ?
uur HDV 5 - LENS 3
uur LENS 9 - RKSVM 4
uur LENS 10. - BTC 4 ,

uur GDs 6 1 .::'LENS 
,11

uur.rzwalt BLauur 6- LEI{§ 12
uur Di',iO 10 - LENS 1,
uur LENS 14 - euintus z

1'l3 Geb 2/2-4 . H. v. d.rlinde,
\t,1 Geb 2/2-+ H. Korbi jn
Erasnuslic g 'rlJ. P. J. BÀgèrsb er6c.r
Ki jkduins estraat
Dr.J.ïJ,Paltelaan L/o Nut ricia
V1 Geb 1/2-4

C.F.M.Moen
B. J . Jongmans
L. J: Hoogvliet
ri. ;i. drl-J Cr
G. C.Iioeks

!Yoensd 26 januari t
20. 0C uur IEI,IS 6 - DSVP

zondag zÍjn van de Sèko aanrvezie: J.v.d.I{leÍj en N.Osse
Srll,lElll(CllST. '

LENS 4-5-9-1o'en

2?7.

tEI.I
LEN
LEN
LEN

s2
È5
CF'

DO

9.15 uur
1).JO .uur
11.15 uur
9.15 uur

14 een hàIf uur
LENS t errein
LENS Èerrein ,

LENS tdrrein
LEI{S'terrein

vóór aanvang van hun'wedstrijd

LENS 11 9.4! uur LENS terrein
:.. LENS 12 p.OO uur LENS terrein

... LE\S 11 11 .15 uur LH§S terrein
OPSTELI,INEEN

LENS J vrij
LENS 4 a1s vorigc vreek net X.v.rl.Lai:s .

LENS 5 als voriÀe vreel :: I

iE-fSE aIs vorilc ireek ( zÍc ooh vroensdasavond)
LENS 7 al-6 voÍine weeh
LENS T a1s vorifo ,ódË' "
LENS 9 aIs vorige week
LENS 10 als vori8e vleek
LEI{S 1'1 al-s vorige vreek
LEN§ 12 a1s vorige week mei p.i3osch
LENS 1 als vorige week
LENS 1 als vorige rveok

AFSCHRIJVINGEN.

Vrijdagavond van 19.0C-2O.00 uur b
in noodllevall-en op zaterdag bij N.
Z;ir'TLVOETBIIL

ij
Os

J. de Hilste
se t e]. 60.2

?9.71,21 Uitsfuit endr t eI-.
O'9O

tJestlee-?1_i anuari 1977.
Sporthal De Eluit ,

19. 15 uur llKirW

De vol6ende opelers dienen om
ItÍ. Rc uvcr-n. Oss c-F. v. d. Berg-H .V

Fluitpblderp l,ein 1, te Leidschendam'
- LENS

orthaL aanwe zi
erbarenclse-lï. Michel_e-R. v. L

0uurindes te zÍjn:
-G. Duivest e;Jn

fil i!:I

-4-

uxemburg



TRAINTIIG B-SELECTIE SENIOREN.

Na onze lcatste oproep in iie LENSrevue is'de opkomÉt voor àeàe t rainingsgr o. .-.beslist niet groter gervorden, vooral- de opkomst van cie jongens van he
ta1 is beslist minier.u terwijl Èen jongen a1s Guus Schneider (5e) cons
training bezoekt. lli j vriLfen'di r alsnóg hierbij een beroep doen op di
die vooral'dë Laatste maaflddn-deze tarífrin1i niet bezochten ou voortaa
training van de heer Jansen vàker.te'bezoeken. He1aàs noet dhr. Janse
vrijdag zelf versteli laten gaani àodat er die avond g!g!3.Eg kan

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
. vf,N I{ET:iXUGbrnONt

n a. €.
zijn. ..

JJJJJ
f $$$*,l.r,i.i.i.uriu;.r.r.r,r,r,r,r,r J JJ J JJ J JJJJJ JJJ J JJ J J J J J J.I J
rJJTÍ

v. 1

Madesteijn

v2
lïassenaarseweg
v2
Erasmusweg
10 \ 3"

+O er: -
ant ee.
spe.Iels
de

en de contxibuti-u
Penningneester L! .. ,

en lc,00

t
L

n

Pro

JJJJJJJJJJJJJJJJ

amma Juniorcn.
Zonda g 2J janluari- 1)J
11.O0 uur LENS ,

JJJJJJ

- Velo J
Zs!::9ec 22 ' j anuar"i 1977.

15.O0
15.CO

15.OO

GDii 1

LENS 2
LENS 4
LENS 5
LEI\ÏS 6
I,ENS 7

LENS 9
GSC 1

LENS 11

uur
uur
uur
uur

IENS 1

Naaldwijk 2
1ïestlo.nCia 6
r{MsH l
vrij
Hns 5
LENS iI
'jiassenlar /
LENS iO
1ïgstcr.6wartier

v1
v1
v1

15.OO

11.10
'l t. :,t)
13.34

uur
uur
uuI
uur
uur

lïilt u zo snef mogelijk het 6el-il' vöor. de buitenLanrise reis
over het derde hl'rartaal overmak rn op'girorelc. 136? 11 l,L,y.
Zie ook publikotie elders in de LENsrevue
1'TSCiIRI,JVÏNGEN

Schrifteli.ik voor vrijda gavond í8. J0 uur bij dhï. P.ï.C.Steen, Elviralnad 15,
Den llaag.,

tusscn 18. C(,Telefonisch vri jda5avond tussen 13.3O en 19.,C uur en B-kfasÈers
en 1{3. JJ uur
A-kl-assers bi

(uitsluitend in dnngend.e gevallen) voor
j dhr. G.Duivesteyn tet. 6?.61.81 ( r,rNs 't L/n j)

B-klaosers bij dhr. I4.Reuver Let, 6?.28.11.(LENS 4 tin ?)
C-kl-asser6 bij dhr. R.Bon tet. 25.98.?2 (IINS B t/m 11)
In noodgevall-en kunnen de junioren nog op zatcrda6ochtend tussen 9.rCuur afbellerr bij dhr. P.v.d..Steen te]-, 35.rC.1
ÀE1(EUEiINGEN.

De iunioren nroeten bij sIèchte ire ero omstandi6he den steeds cle afkeur ing61i j st en
raad.plegen. Tclefonische informaties vrorden hierover. niet verstrekt,
OPSTELLINGDN

LENS 1 als bekcnd. Samenkornst 14.00 uur lilubgebouvr Leider .dhr. J.jrpperloo
LENS 2 al.s vorige vreek Leider dhr. ir.Bl-ok
LENS I a1-s vori6e'week Leirter dhr. F.Flumans
LENS 4 P..Groen-L..Janmaat-VJ.ter Laar e-P; Lel-i eveltl-R. loveriks -R.1,íi. c lie Is-
J , v. d.l'li euvrenhui6en-A. Over6aauvr-J . prins-P. S ch ol-t es-R. Verst eeg-J. Grluk
Leider H. Zoun

LEI{S 5 C.v.Beeh-R.!1oks-R.Bon-i.Duyndam-P.l{outrnan-R.Rad.ematei-J.v.d.Rijzun-
E 

" 
Verbarendse-R. v. Viersen-R.'lrle* s els -lï . VaLentin-D. !ronk

l,eicler J .Ilcule:ran
LENS 6 vri- j zie anclere elftallen: S.I(rarner zie LE'liS 7 - B.Henkes zÍe LEN§ 7
G.Boogaard zie LENS ?



LENS 7 R. Driessen-J. Franken-i?. cre ïraas -[/; Kliinne n-p. r(ror-I,Í. Li:stenhouvrer-
R.l,iahieu-R. y. Ruyven-0. Joze e-S . Kramer-B.Hankes-G. Boo6aard.
RES: R.Goèclhuys-E.v.d.Linde-J.Linssen,
LcÍder T. v.VeLzcn

!EI§-q J. Elzerman-R. Tjin rïsjoe-R.de Jong-J. Odenkj.rchen-E. Eyk"lhof-R. c.o"n-
F. Hene-P. rle IlrUin-R. v. d.Hcek-R. de Boer-M, Me erman-R". v. Ra6guí
Sanenkomst B.5J uur klubgebouvr Leider dhr'. p.v.C.St.u., (Ix)
Zie ree ervepr ograrnna

LEIIS. J R.llercenhdnegou.en-J.vermeulen-M.àer,.uinter-v/.corpa-E.varentin-L.v.RÍjn-
P.deGroot-G.deKok-C.0denkirchen-IvI.SchobËe-J.Voorduin-È.Korving
Leider dhr. G. Stoks

iEl'l§ j o II. Diemet-R.,.ïas s erman-ch . Ber6mans-F. Durlaart -D. Franken-r{. r(orving-
B.Vester-R.r1e Kroon-ll. Zanoni-R. Gimb ér3-PI.Ili enen-E. D j.o j oo et omo l

Samenkomst 12.1C uur klub6ebou I Leider dhr. E.La,ndnàn

-lElJS.11 11. Duivest eyn-M. v.IIoudt, ,.Kohs-È. Kresner-E. Borst -R. v. d. Zijden-M. Bon-
R. Huisman-R. Bliekendaaf -M. lïind
L,eicler dhr. P.v.d.Steen (2x) :

' Zie rescrve?rogramua 
.,.

12.JO uur DHC 1 - LEI{S 1 nrasserskade- 11 .3O uur Deffia 1 - LENS 2 Mozartlaan, Delft11.Ji uur LENS , DI-C , :

12.3c \\tt Dynano "t6J/1 . - LENS 4 Julialaantje
1'1 .O0 uur Quick 6 - LEi!S 5 Sav,514l1 LohnanLaan'. i:' , -.---
Het geld voor de buÍtenrandsL reis, het sportkamp en de contributie over hetderde kwartaal lcunnen overgemaakt worden óp giro-reh. 376711 t.n.v. penni-ng-
.meester LENS .
Zíe ook- publikatie eldcrs in de LENSrevue. .

IÏELPEN.

ProAramma Pu, iIIen en líel_p en.
PUFILIEN.

Zaterdag 22 Januari 1977.

pg!9rda6 22 januari- 1)Jl .

- LEITS Í
-HW3
- Gona mini .a'

- 'CIK inini
r',FSCI{Rf JVINGEN

Schríftel-ijk voor vrijdagavonC'ií]. ]0 uur ';ij dhr. P.v.d.Steen, Elviralancl 1J,Den Haug.
Telefonisch I'ri j dagavonrl tusser

12. lO uur ÀDO 1

12.30 llur LENS 2
12.14 .uur LENS mini À
11.10 :uur ift{s *ini'g

gcval3.en) tel. 29.29.52 bij dhr.
In nood.gevall-en-.kunnne de pupiI1
9.45 en 10.15 uur afbel]e. tèL.
AEI(ËUNÏNGEN.

13.o0 en 10.JC uur (uitsluitend in dringende
P, Perreijn

en en welpen no6 of zaterdagochtend tussen
66. t3, t4 ktub6.;ebouw.

Ziiderpark

Bij slechtc vre ers ons tan.lighe rle n steeds eerst cle aïheuringsli j st en raaalpLegen.st;rat dar.rop bij trPupiil-en-en lïelpcnrr vermerd: GOEDGEKEURD dan steeds naarveld oÍ punt v:n saÍrenkorist homen. ÍN Drr GBVAL MITG ER DUs IIIET TELEFoNfscH
iïoRDnN GETNTORMEERD NÀr.:R EVEIiTUELE /IIKEUIirNG. staat bij de a fke uringsadr es6 enbij rrPupill,en en lilelpentr- verneld.: ZIE /LIKEUËINGSLIJST àan moet a1s vol-gt wordengeha'nde1d: voor de thuis,re dstri j d.en moet juniorenrijst.word.en geraadplce6d.zijn de *red'strijden van LENS ?, J'en z goedgekeurd, daÉ 6ooo o6k de pupilleaen rvel-iren r:redstrijden op ons veld door. uit.r-uitenà voor de uitwedstiiJden nzi6in dat geval- telefonisch ívorden geÏniorneeril of hun weclstrijd.en doorgaan en we1zat erda6;ocht end tussen 9.45 en ,lo..t5 uur teJ_, 66.13.14 tf"U["to"r.
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OP§TELLINGEN

tEgBl M. v. d.. Lans-M.Fortrian-E.rriraruenhoven-R. v. d.IIoek-E. perrei jn-À.Kuiper-
E.rimr:rerlaan-B. Heemskerk-B. Boelhouwer-E. Roos-B. Er-shout-M.Geureis
Sa.menhornst 11.J(i uur LENS Leider Ton rs-Gravendijk

gNs==P3 M. saarloos-J. v. Kest er-M - Lent ze-ri. Houweling-M. v. d.Boogaard-E.v. zijl-H. v. Velzen-C . Hoefnage 1-J.lVass ernan -p. pronk_lï. v.MeÍzen_R. Verbóom
Samenkomet 10.J0 uur LENS Leider rtad de pagter
LEI{S. -Pl r .Kaffa-A.Franken-M. v. d.'rva1}en-J. v. d. spiegel-R. soebarta-p. v. Maren-J. v.lr'assem-B. Dri essen-E.I(eus -F. KIe ij n-J.IloI ff_p.I;lind
Samenkomst 11.()0 uur LENS LeiCer Jóhn A1tena

Pgg_+ P.Straub-T.v.11.ïJerve-R.de Be er.R.Matt ens-E.v. Sant en_E. v. t1.Kaay_E.Hazelegcr-E.Coret-M. de Haae-R. rr. d. Boogaaxdt
RES: L. v.Scheltinga-D.paij c-E. Assenber6
Sanenkonst 11.J0 uur LENS LeiCer Theo prins

ry-u I'v.v.veen-P.Í.lseugeest-À.v.Blitterswijk-E.Jager-R.Roos-n.,Der<rrer-E.de 
vosE.Hàf ncr-M. Diirckscn-M. BIokpoel-M. Timrnelman6-

RES: 1,. v. Le euvren-E. de Bruyn
Samenhomst 10.'--0. uur f,ENS teider ?bn v.d..Ber6

ry=I1 R. Ham-l't. Zaalb erg-T. s ch.-1p ero ort -R. lentz-J. Riemen-I,r. r(o elenÍ j -R. v. d.Hei j Cen-F. v.Kest er-F. Claue-M.I,c11eman
RES:A.Tjín Às j oe-M. Sluis
Samenkomst 'l 1.J0 uur LINS Lei.lcr paul Hop

tElTs'ile,r.Kuypers-A.Franken-M.v.IIerden-G.valkenburg-J.v.Balregooien-E.Keus-
P.Aerts-R.v.d.K1eij-M.Borst-D.Mijer-F.de Ilruyn_M. v. niel_E.RrdËmaker_
B. v. Ni euwenhoven-J.I(1ip
RES: R. Verl-oop-}?. Timners
Sanenkomst 12.O0 uur LHrIS Lei-der Oscar BorstZio res erveprograrnma

rué E. Endlich-D. verscheLilen-A. v.l['ij ngaarden-M. Endlich-p. r]i jlsma-.
M. simons-R. stat e -r.Iloppenbrc,uurer -M -v. a.Maarei-n.Laarakl<er-E. Renzenbrink
§amenkonst 12.O0 uu} lEIrlS l,eider Kees Schenhels
IENS I.íINI- 3 M. Verhaar-E. de
P.IÍoekstra-L. ilï inksna-M. v.V
Samenkornst 11.CC uur LEN§

Zwart -J. Dunant-R. tsoel-houwer-J. Tinmernans-R. CJlpa-
elzen-V. Troup-Iul. Bosch
Leider Guus Schneider

ZATERDAG.

ÀJ-s za.-terdag het gehèLe p.ogramma is afgekeurd speren d.e vorgende elfta-rtentegen Vle st erkrvarti er:
11.'15 uur lïesterkwartier ví2 - r,ENs !{2 samenkoust 1o.Jo uur ï.ENS 

1' '

12.OC uul, Westerkwartier C,l - LENS B (C1) Sanenkomst t1.óO rrur LENS12.00 uur -!'{ cst erkvrart ier c4 - LENS 11 (c4) saneniromst i1.oo uur LINI
Er kan om 1 10.15 uur vuorden geïnformeerd of dit programr:la doorgaat' (teI.66.1r.14)

RES ERVE -PNCGPJII,II.IT\ VC 0R A. S.

BETTLI}TG BUITENLANI) SE I?EIS + SPoRTKÍIMP.

A's. zaterdag kan men tussen 14"co en 1!.oc uur op LENS terecht om te betalenvoor de buitenla'ndse rei-s en dc sportkampen. onze penni.ngne est er, arhr. IIop,
ir.l"n- in-het l.r-ubgebouu aanwerig orn het geld in ontvangst te nemen. voor del:uitenlandse reis is d.it f j\A, -l en voor-het sportkamp".f 6g,_l.l' f.rntnatuurlijk ook één of trvee tern.-jnen betal_en. 0àk bent u van'harte welkom a1§u kontributie r,vil,t betalen.
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Mutaties Ledenlijst.
,lÈ:egsilg:erlg:
51O I.J.v.d.Stgen wordt'Hond.orros 2., IJerkel en .Rodenrijs 2226 tef . O1391-r.'".9

KONTR]BUTIES.

ïli j verzocken dè leden ervooï LCrg te'.dragen, dat tle kontributie over. dit
kwartaal ;ió spoedig nogelijk wordt overgcmaakt. Er zijn ook nog een aantal
1eden, die ook nog de kontributie over het vorig kwartaal- verschuldigd zijn.
Deze leden dienen ervoor zorg 'e d.ragen, dat deze achterstand v6ór hal-f
februari is betaald.

Bestuur.
FONDUE-.f|VOND (5'februari)

KaKa.

TFFFFFFFFI'FF.F

Nogmaals vragen vrij speciale aandacht. vocr d.eze dVond, eèn'gïoot aantal LENS- '
feden heeft zich reeds opgegeven, maar er kunr,en er nog neer bij. Tot en. met
a.s. maanda6a.vond kunt u zj-ch or)geven bij al-Ie KAKÀ teden en'tel-efonisch bij

UIe zitten echter nog we1 uet cen probl"enr n.f . de fond.uestellen, wij verzoeken
beleefd maar .dringend. iedereer die een fonduestel- heeft dit beschikbaar te otel
Len en ook dit evÀn telefonisch door te geveir aa.n Martin Reuver, dus ook
diegenen die zich aI hebben opgegeven voor de 'avond, doch niet geneld hebben
a1 of criet een fonduestel beschikbaar t,e zullen sfel-l-en.
De prijs.is zoal§ bekend i12t5O incLusief geze11i6heid. lVij rekènen nog op
een groot eaDtàt aanraeldingen, dus laat d.g telefoon bij Martin Èeuver uaar
rood6loeiend worden, i?e beginnen op de beriuete avond om 21 .OO riur'.

IYIE STírif En ÀCHTER, DE BriR FFFFFEEFFI'I'TFFFFFFFFFI'ETFiI'FFFEFFFEI
FtrFFEI'FI'FFFFFFFFFFFFFFXIi'F

Zaterda8mor8en : 4n 8er6énhenr; ouwen - trVirn Mi chel-s.
Zaterdagmiddag I Aad Bogisch - Gerard CoIpa,- Ri-ni v.Noort - Cees Schenhel-s. ,

ZonCagmorgen: Nel-Ij.e , v. d.l{o elc - Richard i,.rl.Hock - Tinus Zi}fhout.
Zondaguiddag: -hnnie v. d. St e en - rin Znenger - Mevr.v.tl.Geest - Mevr.de Jong -

Cor lloppenbrouwer
Eventueel afbetl-en 66.g4.16 oo: bij
nuroner böl1en of de lvedstrijden doorbaan.:. .'

de Barkonnaissie.
V/ffi{NTIEGn0ETEN.

FTFSSSS
EEEEEE

TTËËËFË

slecht wecr kunnen de baimedevlerkers dit

u.s.A.Greet Janssen groet de ,hele .LENSfanilie vanuit Los Angeles,
ALLEMAAL NiiÀR Bï,AIJlil ZIïART.

Neptunus
WiLhelmus
Rood.enburg
Blauw Zwart
Olympia
HION
Papendrecht

DBGC .-
Gouda
HQV .

Zwijndrecht
DHS
COA],
LÉNs

12+-6-1-12
iz-4-4-4-12
iz-4-4-4-i2
1o-3-J-4- 9
1?-1-?-4- g

11-o-?-4- ?
.1t-2-r-3- ?

14-? -5-2-19
12-5-5-2-15
11-5-5-?-15
14-5-5-4-15
12-?-O-5.-14
12-4-5-3.-11
13-1-7-1-13

.12-. 5'14-10

1r-11
.11-13
16-14
14-11
1.1-13

-1-

14-11
10-10
14-17
B-r4
B-1'1

13-18
.9-1?
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Zondag_staat ons eersre voor de opgave Blaurv Zrvar,t in !ïassenaar te bestrijden.
Bl-auw-.4'rerL-.61.aegde er-in,kop1oper. Neptunus in eigen huis te verE-cha]hen, ietd ''
dat ons eerste trvee weken eerd.er net niet rvas guiukt. Door alfe afkeuringenis de stand onover zicht e3_i jk gewordep. Ee.it, is e_c.h! er dat LEN§ .1. ,onderaan. .,. _.-,staàï eh de puntèn'hee1 tiaih nodÍ6 heeft.' Het sper'van de laatst8espeelde
rvedstrijden vra6 zcer benoediBend en geeit alfe aanl-eid.ing de tvreàde helft vande-kg4petitie met en5.g optiraisne in te gaan. Tl.ruis tegen.Bl-auvr zwart wet'd heto-0 en Blauw Zwa.rt mocht d.aar toen eig blij mee zijni onze à6nva1 heeft sinds-
d'1en aan ]rracht gewonnenr dus ....... r{aarom ook eigenlijrr niet? onze konkur-rentcn voor de trvee onclerste plaatsen (eigenlijk afÍe kluUs vanàf IIION) icri jgen
ook nog heel wat moeilijke wedctrijden. Zo luiàt het programna ,roór zondag: :
C0Al-riiil-heluus ; DHS-Neptunus; Zwijndrech.t-DBGC; HICN_ÉOV;.pai.,erd:.echt_Gouàa; ,:
Olyrnpia-Roodenllur g.
Arlemaal naar Blauw Zvrart, dat is de opd.racht. En ra-ten horen en zien d.at weer oo}( al-lemaaL zijn: Dus vrai)?eren met de blauwvritte dassen en r-eat de .Hengelo-.laa.nloci sc hallca.
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ooo Die rrFree-Lenserrr,raakte vor:ige week weI even een paar 6evoc1i6e snaren.Hij vroeg zich af waar cle rubri ekÀ chri-j vers van wer-eer-warei 6eb1even. pol,
heeft uit betrour,rbare bron vernomen, dat ze er vrijwer arlemaàf nog zijn.
Maar; ze, s.chríjven niet meeÏ. 'le hebben hun vruchtbare pennen oi: sterk vratergezet. POL i.s bereid.d.e impas§.i te d.oorbreken. De redakiie moet dan wel metzrn potloden er1 pennen van pOLrs stukken afblijven.
Dat is ecn heiharde voorlaarde. . -

ooo Erg procluktief zijn.clie pot1.orlon. en pennen van de redaktie niet. rn LE{s-
revue -nuumer 2l urordt ijskoud nedegedeercl, dat er geen stof is cm over te échrii-ven. vïat een kul!. Aleof LENS geen nieuvr bestuur heàft, dat boordevor. plannenzit en wa.a'rover de redaktie qis simpele ]eden niet eens vrat trreer zou kunnen.vertellen.' Vol6ens Free-Lenser heefi de redahtie zerf troulvenu oot-u"oà"--fï""-
nen. voor cle clraa-d erraee. .Dsi:r kunnen we'er eerlijk en open over di_skussiËien.
ooo De heer r'ii.K. r die namens cre re.rakti-e rneende àen F.s. aan het gevoeligeartiher van Ere.e-Lenser te noeten toevoegen, noexrt het onbegrijpeiijk dat pol
uras verclvrenen, ondat pOL zo 6oed op de hoogte zou zijn gerveóst.-iran het.bestuurs_beleid. Het 6én heeft geen rlonder te aaken met het andere. Het is de taak vanelke rcdal.teur of rubriekschrijver te trachten - op welke sl_inkse rranier danook - cle berveegreclenen van het bcstuur, of bestuurÉledén te aótrteihaien. ," i, .

ooo OndertuGsen nag en moet Free-Lenser natuurlijk blijven. Zeker zol-eng de... ,.r-re.laktie ueent te weini6 stof tc hebben om o*,"" I" sctrir5ven. 'uo.nt; to"Ï"-. .

LENSers, er gebeurt ontzettenrl veel in LENS. .Hct heeft al-femlal- lyel niks metvoetballen te naken, mxar dat Loet er'níet,ïoe. I'rou jqr ei-genrijh *reI natuurlijk.
Ons l-iifblàd staat bol van c'c fon due -avoncle n, monopolíervedstr'Í j (l cn, beatavond.en.
buitenl-andse reizen en sportkànpen. En poL begínt -àich doarover zo langzamer-
hanrl .ecr1 .beetje zorg.en te rnaÈen.. ,

ooo Àad Bogisch vras het, die.,- rle 1aatste algemene verga,lerin6 aI wees c! d :overontrustenflc- ontvrildrelin8. i'i j tekende bezwàar aan teg.en de àoge]-i jke c]:-i:..: _

tin6 van een kI-averjaskl-ub Ín '.ENs. Het doer van onze veieniging is irnraers 1:er;be(lrijven van ,le edele voetbc,i,-rort. De àanCacht voor die spàrt is i_n ons
LENS behoorlijk aan het verslapren.
ooo Eer]Í j]'J, eiclshalve moet po], :raan toe voegenr dat de KaKa met alle l-ieveaktiviteiten de oprichters van onze krup alrè ,eer a.an .roet. Die oirr-i"hters
zaten namelijl-' !e. klaverjassen. toen ze op hot idec kwarnen, aat wàt mecr r-ich.:. -:bevreging, hijvoorbeelrl op een voetbalveld, ook wer- eens reul( zou kunnen zijn.rn feite lijkt LËNs in rle greep te zi-jn van een ontwikkàling, die teruggaainaar de cors-rlrong: -klaverj assen
ooo Ach, aI die 6pelletjes zijn natuurrijl'. verre te verkiezen boven de spclletjcsdie supportcrs v.n bcta.alrre voetball(IupË tegenl:roordig spelen. pol, neent dat dicsupporters het modewo ordrtr e cyclingr r 'Iat eI te letteriijL opvatten. IIet kan nooitde bedoeling zijn 6eweeeÈ van vrouvlc Vorrink, onze milieuminister, dat oude ,

fietskettingen op dcze rvijze o?nieuw zouden worden gebruikt;i :

I
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Trou,rrensr het uitsluitend verstrekken van plastÍk bekertjes in vo e tbalstarlionr:
past ook niet in haar nil-ieub c l- eid.. Geef uij dan naar .de fijne anateurkrup,
vraar je no6 een koel glas pits uit een glas kunt drinken, zonder het gevaar
te lopen c1e scherven in je nek te krijgen. .!ïaar je ook koffie in een Èopje
krij6t. on ovet soep net be.ll-en naar te zwijgen; Laten die Balladejongens claar-
over naàr eens goed nadenken.
ooo POLLENS ,,vordt onrler bepanlde voorrvaarCen doorg"arr" vervolgd.
VOCRBESCHCU\,,íING SEI'IIOEH{.

LENS 1 moet zondag naar Blauw Zlart, afgelopen weelc verrasscnd vrinnaar in de
rvetlstri jC tegen f,ieptunu§. Uiteraard geen genakkelijke opgave voor.het eerste,
naar een overvlinning is bittere noodzaak. Àanvang 2 uur.
LENS.2 speelt thuÍs om 10 uur te6en Spcl.Lisse. Nuumer één van cle ranglijst te-
gen Ce dreger van de rode lantaelrn. Geen problencn dus voor het tvreede.
LENS 3 is te 6ast bij Vios 2. Àanvang. 1O.J0 uur. De cerste wc..lstïi-jd. te6en
Vios cincligde in een Belijkspel-. Eenzelfde resultaa.t moet nu coir haalbqar z!jn.
LENS 4 speclt eveneens uit en wel te6cn HDV 2. .íranvang 12.OO uuri, Thuis werd
uiterot lu1}ig van de ploeg uit het zui lerparh verLoren. Zondag zaI hierdoor
ongetlijfeld een clftal in het veld konen, dat met niets mindeï iian een over-
vrinning genoc6en za1 nenen;;.. 'l

LENS 5 
-i; noglste r1s het zoJl-1t -l(ind van c1e Seho. Zonclag een uitwe.clstri j<l tr-", r:

Tonegido, dat ién plaats bov,.,, LENS str.at, Onclanks de vroege aanvangstijcl
( tO.CtO uur) rckenen rvij op ee: overvrinning.
LEI\ïS 5 spcclt thuis tcgen IICS -, r aanvan6 i2.C3 uur. Gootle wijn behoeft 6e§nkrans (c1ichó), naar het is nog ster:ds waar. 'lÍeer 2 punten voor het zesd.e.
Lry§_!. spcelt eveneens thuis. 'rwee uur is de aanvangstijd, ierlereen han clus
uitgeslapen a,pn cle wedstrijd.lirginnen. Ook vrcl noclig, r,rant Concordia is null;.:-'
twee op de ranglijst. .Een ove:.l.inning zou niet gek zijnfl!
IENS U Ook dit elftal speelt een thuisledstrijd. Tien uur. (cok aI zo vroeg)
lQffiamrvona. LENS treeit f 5 uit 10, Tanuvona heef t 6én punt neer, maar uii
'l l+ wedstrijclen. Een overrvinning noei mogelijk zijn. t
Ï,ENS 9 spcelt een uitlvedstrijd tegen het zevenile van Gr:r.af ',,,ril1en II Vaà, Het
negeude heeft J punteà meer dan Gr.l,Jill-em II Vacr. naar weL trvee wedstrijden
mecr 6espee)-d. Een gelijkspel cp zeker, ee*r overlvinning, vroaron niet??
LENS 1O heeft eÍeneens een uitvleclstrijd. Trvee el-ftal-Ien uit cle subtop. Een
overwinning geeft LEI{§ aa.nsl-'riting met d.e top.
IENS 11 speelt thuis om trvee uur tegen het achtste van Rijsvrijk. De koploper
in deze cornpetitie. Een ,over,','inning zal daaron erg nroeiLj-jlc worden, nraar toch
maar probeïen!! ! ,..... ..
LENS__]? is vrij.
LEN§ 1].d.at tot nu toc sl-echts J punten'rvÍst te behalen, speelt thuis tegen
Quintus dat J punten meer heeft. LENS heeft slechts 2 punteh meer d.an nultlner

_.1-a.e.tStr Nivo. Een overwinni.ng is daarom nootlzakelijk.- 
I,ENS 14 clcet niets oniier voor SENS 1r. Een overvrinning 1s Cerhelve voor het 14e
Ëo=Ë-i6a z at" l- i jI(. Gona B moet het sllchtoffer worden. Aanvang 'iU uur Gonaterrein.
A!!E=slI!elI9B=9-ts999= !' !

HTII{]IHHHIIii}tHI{HHHHHHHHHHIÍHHHHI]HHHHiIIIiïH}II.i
IJROGRAMi,iÀ-oPSTELLINGEN-sT,INDEN sENIoREN IïHIIHJT iI !iHit HIIIiHiIHII H ET'I'

HIIIIHI{HHHHHEHHHHHHIIiIi:HiIIIHHHI{EHH}lilHH

Prograrnrna Senioren.

Zerqes
14.C0
11 "C0
10.1i)
12.OO
10"co

1C. OO
4) ó(\

jO iaruar.í 1977.

Bl-auvl Zwart 1

LEI\IS 2
Vios 2
HDV 2
Touegido J
LENS 6
LE}T§ 7
LElr-§ I
Gr.ï'/i11em ïI

LENS 1

Spc-,Lisse
LE!1i 3
LEIí. 4
LENS 5
vcs 6
Conccrdia l
Tamuvona J
7-LEI{S g

scheidsrechtr,-
D. P. V. Àntyre -1 :
J.l,í. Ri j s,1a.'
E.Talen
C. J . Baicvis
L Jcngbloed
J. G, Santemà
C.de Rooy
R.C.Do6
r\.L.C.!1.§chaI]'.e

Dr. Mansvel-tkacle, UJa6§enaar
V1 Geb 1/2:-4
I,le1is Stokelaan
Zuirlerpark 2e gedeel-te
Rolelaan, Voorburg

eb 1/'1-3
eb t/z-4
eb. 2/1-1
tweg, riíàssenaar

v2G
v2G
'13 c
Buur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
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12. OO

14.aa

12.OO
10.o0

uur
,,,.,"

uur
uut'

/tr delaars J
LENS 11

.ï,Eris, 12' .

LE}TS 1'

- LENS 10
-.trl-JE'vlJK o
-' vrij .

'- Qirintus .l,- LENS 14
Y) Geb 2/2-4.
3'eresteinlaan

. v. d.Bergh

. M. Kortekaas

en I.Prins

. Gunt erst einweg
\t1 Geh 2/1-3

B.lirl
C.J

lergerqss-32-i
2C. 1l uur LENS 1

LENS 6-7-8-11 en
I,ENS I 9. J.J .uur
LEils 4 I'1 .0o uur
LENS.5 9.0O 'uïrr

O?STEL],TNGSN.

e.nuari 1 227.
- J.À.C.1

Pilgiee 1 februari 19? a

20.11 uur LENS. í . - Excelsior (Maassluis)

'!esl:rtls-3-Ielrgtrl-1222. .

' T) .145 uur l,ïN§. 3 - S

A.s. zonCa.g zijn van de Seho

STJ,IENI(Oï,1ST.

'rnwe.zig: J.d.e Hrlster en A.v.d.lleijden.

'1J een haJ.f uur
LEIIS terrein
LEI,IS t errein
L,EItiS t errein

aanriang van
LElls 9 10
t Ei{s 10 11
LENS 14 9

n wedstrijd. .

uur LEitIS t errein
uur LENS t erre:Ln
uur LENS t errein

I

voor hu
.45
. t)
.15

LENS f al-s bekend.
LENS 4 al-s vcrige weeh uet F.Disseldorp-3.v.cl.tans
IrENS 5 al.s vor j-gc. r're ck zonder J . Jannaat
LENS 6 aIs vori6;e week
LEÈS 7 als vorigc week zonder. R.Schamper en E.Bakkers rnet
LENS iJ 

-al-s vorige rveek :

LENS 9 als vorig.e v.'eek
LENS 10 a1s vori6e week
LENS 11 al.s vorige week
LENS 12 vrij. (F.Guit en T.Prino zie LEI{S Z)

-B .,iur_t

LENS 1 als vorige week }l.Magnee 2x zíe ooh LENS 14
IEI{S 1 als ,vorige lveek zoncl.cr C.llerenbak net I,Í.Magnee(keeper)
/iFSCHRIJvII{GEN.

lrrijdàgavond ven 1p.OO-20.,0O uur bij J.de Hilster tdl-. 29.?1.2J Uitsluitend in
ncodaevallen op zaterdag bij N.0sse teI. 60.20-90
LEI,iS EI'IS

De cloor. r1e Seko aangel:rachte tijdclijke wijzigingen in de opatellingen van
LENS 5 en LENS 7 hebben vooral- irij ecn aantal spe3_e?6 van LENS ? reakties op:-
gerdelpen. Na overle5; met ,r:e Sr-:o bleek be6rip voor' rle situatie en werd. ued.e-
werkin'g toegezegd. Na ampe3-e ,o'erwegin6en moetde seko de gedane su66estie orn
LEN§ 5 en LENS 7 6ehce1 te wis;;:l-enr van de hand rvijzen. Iloewel_.theoretisch
mogelijk bfehen aan èeze opl-ossing teveer praktische bezv;areri te kleven. vJíj
vertrourvcn erop dat ieder zich 'r'ij dezè nieuvre situatie voor de volIe lOOpl
inzet, zod.a.t snel naar de ouile opstellinpJon teru6gekeercl kan Wolden.
STINDEN LENS 2 en I bi j gerverkt t/n 23-1-19?7
Res Jc klasse À RES Je klasse D

LEI{S 2 11-20 TOGB 2
BVV 

'Vios 2
Na;ildvri jk 2
.Quick St eps 2
!ïestla"ndia J
Cel-eritas 2

14-19
12-17
12-15
13-14 .

11'1L
12-11
14-11

't 1-2,1
12-'17
12-15
12-14
12-11
11-12
13-10

Verbr:-.rch2-,..
DOCOS 2
RooCenburg J'
uvs 3
Teylingen 2 ,

Schevenj.ngen'2 , "

l!,Ea 2 i.,
RVC 3
vcs 1
R1(DE0 a
Spc1. ï,isse 2

10-
9
ó

7

LENS
Schiebroek.2
xsTo 2
A-DS 2

1O-
11-
1?-

6
5

11-
11-
12-
11-



II'F,JIELIJKS.

-"'i.r", ó, een weekend zonCer 6 eni orenvo ctbal, al-than6 voor vret clc LbNSelftalicrr
betreft. ilopelijk volgende week..boter, zodat het eerste dan cok weer aan d.e
bak kan, om te proberen zo sne1. mógel-ijk vàn die onclerste p1ae.t.s af- té komen:
De spelers van LENS 1 en 4 schijnen zo las ik, van cleze perioie v i.r afkeurin-
gen een volledige vakantie tc akeí. De tràihing wordt el-echt. bezocht. ÀIIe:'
Guus Schneid.er is een trcuw t:roeker, maar helaas vocr Guus, nooit eens e,'-,
partijtje o1: de training, te ireinig mensen. Jifgelopen vrijdag ,yas dok G.;.
vr -LJ. :

-- Iemarid van uie ik rne vrel ki','r voorstellen dat hj.j blij zal zijn net de
afkeuringen is One }Iico. De hete dag in zoln aquarium met dit wéer...i. De
heer Hop zaL er wel anders over Cenken.
-- Ïl'. r:riI u er trouvlens even .'r attent raalien dat ons klubgebouv, ten a1lc t',;i L -.
is goei8ekeurd. 0'ók de oilrijla'i,n is goed begaànbaar. Best geàeIlig even lang
bij lElis! !l ! U bent van.harte rvetrkom' en'heus niet alleen als u'uw koftributir,
kornt betcLen
-- Dc kornmissie die eï trouweno van aIles ír.3.n cloet on het bij LENS ook naast
de voetbafl-erij gczeJ-Iig te nalen, de K/rllh, doet dit seizoen uitstekend rverk.
VeIe activitciten stonclen reeds op het progre.mna, o.a. barbecueavondi ra}lgyr'
fra.nse a.vond. en böatavonden en binnenkoót weér een fond.ueavond. K1asse van
Marja, Rini, I(èes, I'lartin'.-Ton eyr Ben. :

-- fn de iIC van rvoeasdag 19-'r-1977 las ik. dat de vereniging DEVJO van GS, een
subsidie krijgt van ,+ 2!OiO0O,-- voor de restauratie van de kleedgel egeinheítt i
Volgcns nij ook voor onze verenÍ6ing gein ovèrbodige luxe.
-- Ïn diezelfde krant het bericht dat onze buurnan'Vibs net de paaedagen een
internatioiraal jeugiltoernoói zal organiseien. SneI voör u even geÏnformeerd
bij o4zc Juko of 'dit.voor LEIIS ook geen haalbare 'kaart zou zijn:
Gerarti Duivesteijn antwoordd.c: Uiteraard zou dit ook LENS niet misstaan.
Hel-aas ontbreekt het LENS aan de financiËIe middelen. Uiteraard orga-niseren
ttij ook dit seizoen voor ieder elftaf lveer een LENstoernooi cn cck hebben lvij
weer velc uitnodigingen van andere verenigingen ontvan§en.
-- tleeft u trouwens ook gelezèh dat. de !;eer D.Stoop'zijn ontsia5 heeft inge-
diend a-Is lid van het bondsbestuur? Hij os het o.a. niet cenc ret de inmengin";
van ninister van Doorn en merkt op: 'Dat..heb je. nu eenmaal 1n ccn l-and waar .

de oJ-ympisch kampioen 'schaatsen aIs postbode rondloopt. Ecn posibode die i-:
de galegenheid' word.t-5esteLd. c i,r olynpisch }anpioen' te woiden, inclcrd:lad C,',t
kan in N e'lerland " gevbon ! M ! !.
-- De KltrV:l schijnt de FC Barc')tona een afkoopsom te mocten betalen voc,r '" '

Johan 1 en 2 in verband met . ; op ! februari te spelen vri ends c happeli ike
interland tegen Engaland. Men lpreekt over een,bedrag van,
f 60.000r--. r'[]-Ieen maar ondat nen bang is zonder de beide

.. verl-iezen. Ziet u wel dat ge1-d niets meer waard. Ís !!!!!l!
-- Plenaire zitting = volta]l- ge zitting.

VI. K.

schrikt q niet,
heren te Zu]Ien

$i*$$
ddddd
i$*i$
Prograroma Juníoren.
Zondag,.JO januari 1977.

14. r0 uur RKSVM 2'

JJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJ

§p.park Polanen

JJJJJJJJJJJJJJJJJ.IJJ.JJ
. ViN IIET JDUGDFRONT

JJJ JJ JJJJJJJJJJJJJJJJJ

JJJJJ

$$$$$

Zs!erqrc-42-i anuarL

1!. OC uur

- LEN§

1977r
1'

.OO uur

.JO unr

LENS 1

],EI'IS 2
Quick )
vcs 6
LEI'I§ 6
HI/V 6
I,ENS 8

- iluno r
- vri j
- IET{S 4
- LENS 5
- \,IIK 1

- LEr,rs 7
- vuc 10

v1
2
4

1

1

1

'l
I

00
uur
uur
uur

Sav. Lohmanla;rn
Dedemsvaartvreg
v1
Iiogenhoucklaan
Y 1 (zíe r eservepro3rammg )
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1 J. JO uur HIS / - LEI'i- 9

LENS 11 - v{i j
Zie reservepro6ramna bi.j !ï est erkl,rarti e

OT'6'IEI,LINGEN

a,1 en Sergselaan

e rés erveprograrnma )
e zaal r

i
d

/n 1)
/n ?)

6?
6?
?q

cp
B5

teI.
te1.

'.v
- (z

Ienin
IIet -ternijri (t'ueede) voor de 1r-itènlanrlse reis a.d i 45,-- kan nu over8emaal(L
worden op 6iroreh. 1362j1 t,.rL.v. penningmeester LEilS. '

J,[SCHR]JVINGEIi.

Schriftelijk voor vri j da11avond 1B.JO uur bij dhr. P.v.d.Steen, Elviraland 1!,
Den llaag.
Tel-efonisch . vri jclagavond tuseen tB.JO en,19.JO uur (uilsluitend in tlringend.egevalfen) vocr
ii-kl-assers bij tlhr. G. Duiv.ert ei j n
R-klassers bíj dhr. M.Reuver.
C-kfabsers bij dhr. R.Bori /n 11)

tussen !.JC en 10.00Tn noor16eva1len kunnen de jurlioren nog
uur afbeIlén bij dh1.. P.v.d.Steen tef.

1t
4t
end

hEIIEURINGEN...',.
De juniàren noeten bij stechic we ersoms tand ighe r-1en ster:ds
ra.ad1:Icgen. Telefonische infornaties hierover rvorden niet
I,IIET-O?KC},IERS .

6r.31 (lrrs
23.t1 (LENS

93.77 (r,tms
zat erCa.gocht
to.10

dhr. .I.!.pperIoo

de afkeuringslijsten
verstlekt. .

\^iegcns nict opko*en afgr.,lopen werkeind krijgen dË volg.enae spelers 2 extra-reservebeulten: P.de Groot .- R.B1iekendaa1.
Bij _herhirring volgt'uitsluíting van deelneming aan'de kompetitier,ïectstïijcer:.rn cat geva.I blijft de verpliclting'tot tetaling van d.e kàntributie tot i:ci.eind vÍin.het scizoen (lo juni) gehandhaafd.

@§f, ;l -aIs beirend , zie reservept,ogranma
Samenhonst 'i4.CO uur klubgebouvr LàiderIleeft rr dc buitenlanclse reis-a! tótaata
I,ENS 2 vri j, zie ïescrveprogra:..:a R.Lei jn-,fi. de Jong zie LEN§ 1

tm{§l F. Verbarentls e -,\Ibias I. -M. v. pagguri-È. Bakvis-N.Frànken-p. Gordijn-R.ten IIoorn-E.Ílubben-R.Zetz-r[.v.zved,uo-n.r.';,rij'ga*rr]en-R.Lei3n-À.Àe.rong
Samenkomst 11.3C utr k1ub13ebour,: Leid.or ahr. À.Lóykens
LENS 4 a1s vorige week
ffi6 onst 1 1 . Jó uur "LENS t errein leider Hans Zounzie r es ervepro6rarrma
!.Ejli§ ) als vorige wcek
§àEÏo,:rst 1. .tí ,rur LEN§ terrein Lei-dàr Joop tleui.enanzie r e s e r v cpr o grarnma

+UI!,,9 G.Ioogaard.-B..Hcnkes-T. King-1,Í. Lgy6-'tr . LuzassenrA. Rovers-C . v. Rijk_
.J .,schÍppercn-M. v. Zwol-1,i. Bon. n. v. d. Zi jden
RES: H. Planken-J . v.l(feef Leirler CeeÀ v,d.Hulstzic :'eserveprogramna. Iieeft u de buitenlandse reis al- betaald?
IENSJ R. Dri essen-J . Franken-R. de ilaas-'rr'. Kfiinncn-p. Kror-M. Lust:nn: uner -n. uàrrr eu-R. v.Iluyven-8. Jozee-.4.. i(oks-R. Duivest eijn
tlES : R. Goedhuys-J. Linsecn
Sanenkomst 14.0O uur LENS ter::ein Leider Ton v.VeLzen 

-zie }escr cprogranrfla
I,ENS 3 r.1s vori5e rveelc
Lcider dhr. P. v. d. steen

Lg{§__2 als vorige week met M.Ii.:vin6
RE§ : P. rl e Groot
§amenlrornst 12.J1'uur klul:gebouv leÍdcr dhr. G.Bloks

r



LENS 'lO aIs
Leoder d.hr.

Progranma Pu

vorige wee'k'zonde:l I,Í.I(orving met -H.Huismrn en M.l'lind
E.Land.raan, zie ó.'; re set'vepíog"u.nna .

n en R.v.d.Li"en zie LENE 6 / I+,Koka en R.Duivesteijn zie
R.Ilu.i:sman ery I,i.lïind zie LEI{S 1O ,:

l,l . Bo
?/

lij.afkeuring van het eqhete ,:ogramaa speclt _L_ENS_91_(lele_11) tègen . .

\iJes t crkrvart ier 1O. Jul1ie tcgenstander van afgëÍofiË;=fiE6ndAg:=

ry-U H.Duifesteijn-l{. v.Houdt-À.Kol<s-R.l(resner-E. dorst-n. v. a. ii; aen-M. Bon-
R.lluisnen-M. rtïind.R. Ginberg-Ch r Jergmans-G. d.e Koh

§Ïfuï;ilXi-ïï13Ë',,, kiub6ebouru Lcid* clhr. R.Bom

LEN§_11 vrij
IENS

i{eeft u de buiten .andse reis at betaald? .i

pillen en lïe1pen.

januari 19?7.

1 zaaLvoetbaltcr-.nooi Veiling lloord in Poeldijk
2 zaalvoetbal-t -'rnoci Veilin6 Noord in poeldijk

PU?II,LEN .

Zaterdag 29

14.3c
14Ja
12.30
1?.30
11.30

uur
uur
uur
uuI
uur

LENS 'l zealvo etbalt o erno oi 'r{eiling Noord in poeJ_dijk
LEIÍS 2 zaalvo etbaft o erno oi Y,elliíB Noörd"in pocldijk
ooievaàrs 1 - LEI{S f ZuíCerpark
LEi{s 4 -.Quictr 6 '.
LEi'lS , -. Loosduinen t

Het 6e1d vóor de sportkampen en de tvrecrle termijn van de buiLr:::i:l1dse reis
kan overgemaakt rïorclen àp girorek 336?11 t.n.\Í. penningneester LEI'trS.

iïELPH{.

Zaterdag 2) an:u8Ií 1977.

P.OO uui LEN
P.00 r-tur LEII

j

s

1O.OO uur Rijswijk mini .lL - L,i:§ 6ini 1
'1 1 . OO uur Vafkeniers mini - LEll i mini ll
IiFSCIIRIJVINGEII.

Schriftelijh voor vri i daaavoni. .18.J0- uur bi j dhr. P.Í.d.Steun, EJ.viralanJ '1-'
Den Haa6
Telefonisch vri
6eva11en) te1.
In noodgevall en
!. OO en 1O.C0 u
ÀFKEURINGEN.

Sp.park Prinses frene
Lan6e 1(3-ei jurcg/Ri j 6wi jk

jdagavond tussen 18.C0 en 1r.q.JC uur (uitsl-uitend ií dringende
29.29.57 -b\i _P. ?erreijn
kunncn de pupillen en uelpen ,rog àp zaterdagocht -'nd. {ussen

ur afbelfen. Iel. 6(:.13.14 klub5ebouw.

Bij slechte lve ers omst andighedin stecds. eerst de afkeur ingsli j st en raadplegen.staat daa.r.-,p bi j "Pupi1len e:r !ïelpenrt vermefd: GOEDGEKEURD dan steeds naar
verd of punt van sam<:nhcnst konen. rN Drr GEVlrl, ll-lrG ER DUs NrET TELBIoNTSCH

'íOR?E!] 
GETNFORI,IEERD Nii;R EVENTUEIE IL{KEURTNG. staat.bij de afkeuringsadressenbij "?upi11en en lïel-Éenrr vermeldi ZïE 'ÀFKEURINGSLIJST àari moel àIs vol-gt lrord.en

gehanderd: voor de thuiswe dst ri 5 tlen moèt'junioreniijst rvord.en geraadpleegd.Zijn rle vredstrijdcn van LENS 6-3 en 1o goedBekeurd., dan gaan óót ae pupiÍ:-en
en welpen wedstrijden o? ons vel-d door. uitsruitencl voor de uitwdtstrijden mag-in dat 6eval- telcfonisch vrorden 6ei-nfornecrcl of huà -lveclstri jccn coorgai.n eï wàl-
zat er da8o cht enrL tussen 8.45 un 9.45 dur te!. 66.1J,14 - 

,'--
OPSTELLINGEN

ILE]IS P1 . zie ze.sl-voetbal
Hceft u c1e buitíI:ndse róis -a1 bctó.nl-d?
LEIïS P2 zie zarl-voetba].
LENSPf I.i(af f a-P.l,lind. E, Keus-,,. Franken-M. v. c1.lïal_1en-J.'t,jolf f .p. v.Maren-
R. Soebarta-F. I(lci jn-B. Driessc: .-J. u. iïassem-J. v.. d. Spiegel
Samenkomst 11.J0 uur LENS Lcic'..r John /L1tena

-7-



IENS=* P.Straub-f .v.d.I',Ierve-iR.ete !ss1'jp.l.l51tens-E.v.Santèn-E.IiazeJ.cger-
E,v.cl.liaay-R.v.d.Boo6aardt-l,l.rie Haas-E.Coret'.J :

RES; lI.-,ssenberg-D.Paijc-L.v"Scheltinga j- ..
S.fimenkornst12.0o-udrLENSLéi<ier.Th-eó.Prins
LENS P5'ul.v.Veen-.Íi.v.BJ.ittelswijk-E.Ja6er'-i"1.liircksen-E.Hi.fner-E.de Vos-R.Dektcer-
M. TimmGrmans-M. BJ-oicpo e1-R. Roos-É. Alsen[eest
RES:L.v.Le.euriren-E;de..Driiij4 .:_ ..,'. i .'' .. - 1

Samenl<omsi r r .oó .uui -ï,EN§ li,"iti.":non. v.cl.Berg
IENS lI1 zie àaa.Ivqetba1 .

LENS 'rï2 zie zaalvoetbal
LEI'IS miní A E. Endlich-D
P. Iioppenbrouriier-11. v.Maa
Saraenlcomst !.O0 uur LEN

. Verscheld.eh-4. v iilli jnia.arden-II. Simons .Il. Endlich-R. Slat s
rcl-F. taaralCier-E. Renzenbrink-P. Bij lsma
S Leider Iiees S chenkel-s

LENS mini 1l P.Iloe sna-R . Colpa-E. t'.e Zvrart -J . Dunant -R. Boel-houwer-J. fimnèrmana -'
V. Tromp-I,Í. Booch-4. Brinksma-M...- . Velzen
Samenkonst 1O.OO uur LENS Lc:-eler Grius Schneicler. i..
29 JINUARI ZAlTLVOETBÍtLTOERNOC.." P1 -P2-1ï.1.!VJ2.

Ooh dit ja.ar neent LENS weer dee1. aan het jaarlijkse
de l'rI,lVI al-d Den Haag, dat wordr; gehouden in Veiling
dient dus zaalvo e tbalschoenen uee te nemen, evénaIs
diirhe trui, rvant.we kleden on^ o& op LENS, terlvi.jl h
vrel eens koud kan zijn.
iLanvan6 wclpen: !.C0 uur Einde ,11.00 uur
.íianvang pupillen:14.10 uur Einde + 16.JC uur
ÏIELPEN.

zaalvo etbaLt o ernooi- van,
oord in Poeldijk. Iederc cn
en trainingspak of een
t 'in de veilin§hal- oolc

N
e
e

Eerl:-{
D}ïO A
LEI,IS A
t s-Gravenzande lÍl
Duinoord +i,

ADO À
JUventae A '

PUPÏLLEN. .

PouLe 19.

- Poule 2..

I:.rchipe1 B
Dui;röord'B
DiïO B :

LENS B
Oranjeplein B
'Gcinai B

Poule 22

Dynano r 6?/E
HI,ÍSH D
LENS C
,DTJVO E .

Víest erklvarti'er E

Poule l.
Duinoord.C
DIïO D,. _ ...
I s-Gravenzande
Juventas B
/iDO C

TENS C

c

DVJO E
Vlesterkwartier B
Dynaao | 6l/B
HMSH B
LEITS B ,

Gr',ARNE OUDERS I''IET VERVOER ! .

Poule 2J.
iu.{sH À
LENS ri
!ïest erkvlartier À
Dynamo , §Z/d
Vios A

Heij dén-M. Molleman-F. Claus-
R. Lentz-T. §chilperoort-A. Tji)r iisjoe. : ::
Samenlionst B. CO uur LENS r. : ''

IIE-LPEN P:-T. v.Kcstcr-I'Í. sl-uis--J.Ricmen-!.1(9us-G. varkenburg-8. v. Nieu'enhoven-
J . Klip-D.l'lei j er-J .I(ui jpers -R. Yr rloop '

Sanenhomst B.OC uur LE!trS
Lcider: Ton de I(ok

EEIPII'I c: A.Franl'.en-M. Borst -R. r'. d.I(1eij -J. v. BallegooienrM. v.Het den-IÍ. v. Rier-
E.Ilademairer -F. de iirui j n-P. iiert 6-R. Tömuer6-
Sarlenkonst 8.0O uur LENS
Ï,eicl.er: Oscar llorst

-B-



IUïrrrBI -4: I'i.v.d.Lans-R.v.d.fioek.E.iïarennhoven-A.r(uiper-D.rIeemskerk-B.E1sL,:
E.Rr.o6-8. iinmerlaan
Samei ronst 1J.JC uur LENS
Leider Ton' t s-Gràvendijk

-IUPf*-!Pfq 
ll -u. Saerloos-E. Perrr":,- j n-8.3o elhouwer-Int. Fortmari-p. Fronh-R.Houoeling-

M. v r VoIzon-M. v, d. Boogaard , . ..i.Samdnkornst 1J. JO uur LENS

Euffltl$.c.: c. [oef nagel-l'l. Lent ze-J. v,llester-J. i{a6 ss]'rnan-l!; y. rlieLzen-h. verboom-
E i v. Zi j 1-1.1. Geurens
Leiricr i Peter Perrei jn
Samenkourst 1J.JC uur LENS.

1-2
o-4

4-o
o-4
2-2
3-3

10 3-1

-.rl-

'8.

,12.C0 uur ilesterkwartier C1 - LENS C1
12. OO uur lïesterkwe.rti er C4 - IEI,IS Ch
'-[ussen '10.C0 en '10.JC uur kan ,,vorilen geb
teams spelen in.de zaal van het ThomaÀ U
11. OO uur Mini A+B
12.OO nur PJ t/n PJ
1J.oO uur LENS 9-1O en 11
14. OO uur LEITIS .J-5 ,en f
15.00 -uui LENS 4 en 3

,16.03 rrur LENS 1-2 en feiders
Neen n:ast je.sportt.enue ook g;;ssqtregnsn
zijn er douches r.aàwezig.
IIeeft.u het ge1c1 voor 'de 

.portl'ampon of de buitenlancrse reis a].. overgemaakt.Het 6ironunmer ís 116?11. t-.n.v. pË:rningmeèbt;; r,inÀ. óàr.- i"- urlal 
- 

,oe" ri jkher.
ll .o:": zatertrag (ook bi.j ateurins) hEt s"rà op-in'rs-tà i;""à.r-uii cih::. HopEij. is van 14.00 -16.00 uur. aà.i:l,rezig.:
UïSSLiGEN zaterde.g Z? januari.1)Jl .

GAIfrNE OU'ERS MNT VERVOER !

RESEitVEPn0eRfl},iltÀ

Bij .algeheLe aflceuring spèJ.en
tiJest erkvrart ier :

JUNIOREN;
]- LENS 1 .

- r\ aaJ_ dwl- Jtt z

- tiJestlandia 6
- HI1SH 

'- vrij
-EBS5
- LENS B

- ,$assenàar f
- LEI{S 10 ( vr )
= !''le st erkvrartier

cle voJ-6endel eLftallen trie nCschappeli jlc tegen

Sanenkoust 1 1 .00 l-rur LENS
Sanenhonst 11.CC uur'LENS

eId of clit doorgaat (56.1).14) De ovelj -
Ore Co11e6e:-
' Samenkonst 1O.1O uur I,ENS

.Sanenkonst '1 1 . JO uur LENS
; Samenkomst 12.JO uur LENS

Sanenkomst 1J . JC uur L,El.lS- Sàmenlionst 14.]0 uur LENS
Samenkonst 1J ,lO uur LENS

, nee, Je uoet j e daÍir öEhl-ealen. 0d'r

PUP]LLH{.
GDA 1

LEI{S 2
LEi'IS 

'LENS 4
LEr{§ 5
LENS 6
LEr{S 7
$r 35/5
LENS 9
BTC.2
LEI\IS 1 1

3-1 LENS
LENS
Í liIIC

LENS

Quic
I,ïELPEN.
ADO ,1

LENS 2

MINIIS.
LEI,IS mini ri
LENS nini B

: afgelast
- afggJ-ast
-DHCf

. - afgelast
- r,Etis 5

- LENS 1

-H\rV]

- Goni:.

- Quick

1

2
3
4

k6

?-n

4-o

6-o
o-5

o-2
7-o

-9-
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Àl-s ik het niet had gerircht! probeer je voor het eerst in je leven ook
eens een !-ijdrage te,,l-everen aan-cle LEl.lsrevue en daar gaat ne die redaktie
lcoromentaar leveren. Niet dat ik daar iets op te6en heb hoor, intefendeel,hct kan vrat leven Ín de brcuwerij brengen. 'k virra wel, dat'komneitaar
reveren en dat ock nog publiceren zonder dat de bekonment ari e els e er iet6
van af weet 6oms ruel een .geva:rrfijk kan zijn. Maa.r ik 'reet, d.at wij ditnet ecn Berust hart aan Ce redaktie $unnen overl_aten.
Dacht d.e redakbie nu werkeJ-i jk, dat het ienancr intere66eÈrt, wat nu wel
de ware naan van rnij is? !.ïat diet het er eigenrijk ook tàe? Laten rvij era.u.b. nict weer, zoals vorig seizoen , over gaan zeuren. Neen naar aan,dat ilc een doodgenroon tíd ben, zoals u en clat,ik,het fijn vj_nd. on zo af
en toe iets aan de 'leden te verterfen over nijn p"roooniiSk" crvaringen
binnen LENS.
',ïÍat eèn d.ooie. boel was het afgelopen zondng v.reer. Jo vraagt je af rvraaron
er nict meer leden bij af curing van hct voe tbalprogr.^nua-dc weg nalr .- ),:lrlubgebou* ueten te vind.u. Je ziet altijrr tretzertaà groepje J-eàen.IIet is natuurli jk wel . eer select 6ezeJ-schap, het puikje ,rài d" ,"r".,ig.i-- ,- , r

Eear c1.e groep is zo'kIeii:-. Er zulfen toch we1 nreer Ieàen zijn, die zichtot dat puikje vril-len rekenen. Iiomt u ook eens op een zonrlag aIs alres i.ca.fgekeurd. U kunt dan een :;raat je maken aan Ce bàr, een kaaitie leggen-
of .rvat tafcltennissen. Dit raetste weL als u ulr eiged tafelteinisbat
meebrengt. Cnze barmens^n *:taan ér niet voor ni_ets. Zij hetrpen u gaarnc
ean een dra.nkj e of een hapje. En aIs ene Kees achter 'de b:r sta.at bentu verzekerd. van een fijn en goed hoorbaar muzielclie. Vooral in dezekarnavalstij d. ! !
u heeft zaterdag iets gemist! E.werd gevoetbatd op LENS. cpl zich zelf ar-
een hele bel-evenis. ons eerste B-efftar- opeelcre thuis. rrr hàb zorn nooidoeli:unt door onze kLeinste B-klasser zien rnaken ! De manier vraarop hijeerst een paar verdedigers op het verkeerce been en daarne de keefer door
een hleinc simpele beweg,.lj-ng qan zi jn voet voor Jan Jokerueïte, *à.
Bel'Joon geaf. Dat daarna nog een uitgerccken lob de here àrtie airondde washaast vanzelfspr ekgnd.. I'treer daar klam geen Greintje Geluk bijr-c1at was
kfass e.
Dit rvas FREE-LENSER

tttt

PSPS De reciaktie vreet inni"ddele alles.
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Zat erdagroorgen: An Bergcnhenego urven - lïim tlichels
Zaterdagmiddag: Àad' BogiÈch - Anneke Dliener - Irans Disseldorp - Cees Schenkels
Zondagmor6en: Tinus Zilfhout - paula rs-Gravendijk - I.larja v.To1
zondagmiddag: Dini EndricÈ - Annie v.d..steen - An van santen - llevr.Janmaat -

Ria Verschelden - Mevr.de Sruin - Cees v.d.Hulst - Cor Hoppenbrou/

Eventueel. afbellen t-eL. 66.94.16. ALIeen barmedewerkers kunnen o1l (:it
belfen of do vrcdstrijrlen doo16.-n.-
FONDUE-AVOND À. S. ZÀTERDAG.

Een on6ekend groot aa.nta3. geae.l "r i-gheids -me ns en uit de LpNSrhigh society zal
zaterdagavond kunnen genieten vi:ii een z6ér waarschijnlijk uitstekènd verzorgde
fondue.
Ilensen, dic eigenl-ijk toch wel hèe1 erg gïaa6 hadden wilLen komen, maar die :ir.:
hel-aas nog niet hadden kunnen c -1even, hebben pech. De inschrijving'is n.1.
ge6l-oten. onder begeleidi-ng van Den aanBepast, rustig mrrziekje verzorgd door.
Zaratustra, zal eenieder zijn v1ees, brood., sauzen eq aanverwante hartigËeden
over de tàng kunnen laten Bl-ijden. Tussenifoor en na afloop bestaat er ulterfard
gelegenheid otr een dansje te fnal;cn.
itve star:ten .om ! pqr; cit c?dat u uw avondprakje wat hunt laten zakken, verte.ren
en wat dies meer zij.
Mochten wij nog 6ón of meer fonriuestellen nodig hebben, dan i-s het mogelijk,
dat vle ileze. ureek 'hontakt met u opnemen, en lve hooen dan geen vergeefs beroep te
do en.
l.ïeI, een ,ieder tot zaterdagavond 21 .OO uur.

KaKa.
i(AKA-CONCERTEN-CÏCLUS ( dàeI z)
ïn het kader van de c onc ert en-cyc rus presenteren wij: HOLD rr (ln samenwerking
rnet Zaratustra).
N.a.v. het grote succes van het vorige trconcert,, hebten vrij beoloten híer een
herhaling van te gevcra voori een ieder die toen niet geweest is en natuurlijk ook
voor hcn die zich toen heerlijk vermaaht hebben.
iianneer julIie twijfelen.aan de mogelijkheid dat deze avond een succes zou
kunnen woïd,en, dan raad ik jur}ie aan eens aan 'te kloppen bij hen rlie de eerstc
avonC vrel neegenaakt hebben. Ik ben bang dat jullie dan niet .eens neerv{eg
d.urven te blijven. De irerhaling van dit 6ebeuren za1 plaatsvinden op zaèerd,n:
5 naart, hou die avond dus vri;.

. 4aKa. : .
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mmm uit vrij bctrouwbare bron hi r.ft PoL vernomen, dat ons eerste erftaf in arit
stiekumigheicl zich aan het beklvamen is in het nimmer af tc keuren zaalvo e t bals': -r-
Binnen afzienbare tijal schíjnt er zeffs een wed.strijd tegen het al-oud.er-rrOld Stars Den Haa.6rr op het prog::amna te staan. IIet, tllag zo langzamerhand bekend
',lorJen verond.e r-st_eld, dat onze trainer Martin van Vianen bij de ourijes het
kleine doel verd.ed-igt. U en. POL wqpCen natur.rrli jk volgaarne op de hoogte. gehoud.er:
van datum, uuï, cn plar.ts van dit spektakel.
mmm Onclerdeel .vsn .de stil-Ie kracht'vorming ,"n onu eerste is gerïeest een wedstrijd .

tegen - nasr meli b.eweert - de zaalvo e tballlampio en van Rotterd.am, het Rotterd.amse
Studenten Team. .Oo.k is beweercj. dat.LENS deze kr:apen met /-4 heeft platgewbS-st,
of rrgeball-ro omed.rr .om het maer eens in zaalvo et balt erme n te zeggen.Als de

-1-
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' our,,re llaisË"CtiË'Bfeiïéï'ïir-maai i:.ci'2;;;;;fÍg-;i];" à";rd;r.
uu:r 'í:lelr vroL, de Bali"rgejongens van de HC hebpen zjchzelf .uitgenodigd voor de
i:orloll cl ic^a.-:ond.--.zo. .río! t en. heo zel-$.-naar -vrelen j:E6n-van .'onzs- KaKa.tàden zal irt '- '
cik gevai al s L.rank f ungeren. En dat is een I1e l:d.r'Éiefust st è11in§, ''.1: :,. i , ' 

.t.,.
.rmm I'Íair c,nder'tussen hceft POt sincls de algenieiie '-vergad erin6 niets Eeer vernomen .

,:ver l:.et interessante voornerien van het bestuur éaii rédenraad'in te 6uel-l_en.
1,el.fs Ce reirktie zwijgt a3-s het graf. Zouden ze die hele led,enraad. nisschien niet
,r,ie e:' zien zrtten? Natuurlijk is het alleriraa.I. zo: óenvoudig no6 niet, rvant hoé
nrcet zorn l-edenraad irorclen sanengesteld?
.:cnan I{ot nieuÏre bestuur heeft ook aangékcndi8d -dait de statute.,n v"an LDN§. gewijzigd
-:uJ-i e ir ( noeten) rvqrden.
llj.et alJ-een o[ zorn.].cdenraad te kunnen invoeïen, maar ook om ze aan te passen
can l;e"-zoEenaemde !t ver en1lingsrc"hÏii , waarvoor onlangs nieuvle richtlijnen
zijn opgest'J-l-d. Zo zullcn straks ook bijvoorbeeld pupillen,en weJ-pen med.ebeslis-,
r'.--n6eIechi; ge:ln lr::ijgen. A1leen clit onrlerdeel-- at wordt een hel-e prizzel voor d.e
oirgctwijfeld in te stellen statr..ir enwi j zigin6skonnissie.
;:r:n i'oTr k:n zich lcvendig voors..r-Ien, dat ónze spikslinterniieuwe vodijittèr-''-i "
zich samen me.t'onze huisjurist, uareL van d.er-Laan, voor een eIftaI alagen heeft-
teruggetroldren qip het kal-me Mac,- .-a. .{lthans i 'rlat heeft po], uit zekere brónnen '

'.rernomerlG Het tlzeeta] kont vast i.' zeker terug met zonnige pJ-annen. De statuten-
wj- j zigingskommi,_ssÍ e .24I.. er . dan ook wr',I 6auw" komen. . _ r .l

nnn r.chter,hqt inste1l"erj.:van.ëen iedenraail en het geven van inspraak aan vre]_pen
l-i6t natuurJ-ijk een -bgdoet-i.ng. í=:neiding van rnachtI noemen ze dat tegenwoorcli63.
,í,1-s de voorzit.ter.' het- ,qJ1.emqa.l v -.- I&ekaa? krijgt, .kunnen rÍe hen,.vooriaan | .

Rooic Sien gaan noeq.ren. En wet zaI Oure.Joop dàn jalours zi jn! i;r ..;._,. -l

nnn ?cL acht het ovériE{ens een rnisser van de eerste order dat.in dat nieuwe i
vcienigin.gsr e ch t gcen .l-gtte-r. wor,.l geschreved over spreiding van 1ïERK. Daar .. :..:
dcnken dc'jongcns van LENS 12 (bijvoorbeeld) zich nooi achter te.krinnen verschui-
:.qn. Die jgngens zaten op de algemene vergarlering .nooi te, kankeren o'ver -de
slechte k,,íaLiteit van de, baIIen.. llaar, meàherpen met invetten "is er togenvroordig
::i et meer bi j.
ímm Diezel-fce jongens van LENS 12 vonden ook dat d.e prijzen van konsumpties Ín .

ons klupgebcuvr te hoog waren. Het k\yem helemaal niet bij ze op, dat lagere
-;rijzen kunnen leiden tot hoge:'e kcntr5-buties, of (bij wijze van alternatief) _...
'.óB slechtere bal-Ien. ze ver8aten trouweas ook! dat aàntzi5 het systeen: van' zel-f-'' : díening. ,( Lg{S ers he3-p9n .LENS ers ) de prijzen. in ons' klupgèbourv tàger liggen
lan bij meer konnersieel ingestelde horecabeCrijven. Tot ergernis van de hor""o, .
die de l(l-ups .h_r.r.n monoBclie- en iilaver.j aEavond jes .danig nisgunnen. , j :
r:Em Opl de.vraa6 lrwat is nou juI]ie bijdrage àan de veieni6ing'r is tloor de jondens
'ran I,ENS 12 a1s antwoord gegeven: "t{ij, betalen toch kontributiel't -ilsof tle voet- -r

iraLhous daarmèe af. .is" De heren gaan vorgens pdl wat ar te gemakkelijk voo.rbíj ',
aan he? feit, dat, de Ëontrrbuties van.sportverenigingen ieIàtief 1aag zijn,
nïm Je zou het ook z6 kunnen zeg€ieni De zelfvrerkZame mindèrheid in tXI,lS 'vobrkont. -..ho$ere koÉtxj-but j-es voor de passieve rneerderheid.
rmm Een goede ledenraad is nÍet .irur, maar pasEieve l-eden kosten cles te meer-
Ícnir IQILENS wordt doorgaans ver-. rJ_gd.
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'' ;ï'c Ar a-:rna S enÍorEÍl i.
Zonrlag 6 iebruaii 12.?7. . scheidsle cht e:'
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2
4

1

'i

" 
0O urrr LENS 'i .,.

.Q0 uu:: LE\S 2
PDK 1 (vr.sch). V1 ceb ,1/'t-, . .

Roödenbu-:g 1 Y1'Geb 1./Z-4
LENS f IÍazelaarweg; S chiebrcoek
LENS 4 Buitèntlrèefhof;Delft .

IENS5 ' Sp-park Polanen, Monst ei'
Lyra 2 VA Geb Z/ j:3" .- ..
HB§.6' ,. .. , .-v2 ceb Z/1-3
8IíAVr/ rt . VZ.Geb 2/.1-3
LEIIS 9 Nijkerklaan

.-t-
-2-

,oo uur
itur
ullr
u1"Í'
uu.t
ut: ï

Sch.i.ebroek 2 -
Delft J
i«S\ri'{ 2 ii .. -
l:.Etrs 6
LEli§ 7
i,Elis B

t_ -

' Th. v. d.IIoven
e Gioot
. C . firnmer
.M.Moen :

Itenspoor
. tr'r Bakvis
. Goenan:
aaI

G.d
T.B
u. -r

F.O
E.1rï
J.T
H.T

',2, OrJ

;0,00
i 2.,00 (.,uicir Steps l-



14.00 uur GSC 5 - LENS 10
14,00 uur LENS ,1 'l .r: - VeIo 11'
1O.OO uur L,ENS '12 - 'fJest1a,lriia 1J
12.00 uur LEI'IS 1f : - Texas . ":ts 7
10.J0 uur Trionph B , -.LENS ,'.

Pe:!9rgss'-Z-IeI:ye::-1222.

Erasmusrveg
Yt ceb 2/2-4
Y1.Gelt 2/z-4
\t, ceh 2/2-4
Zuiderpark 2e Bedee_LEe

. Jutte ,

. Groe::'- '.: '

( 2x) -R.Guit ( 2x)

t:Í ,
1\'J

'19 
" OC uur LENS 2

ïJo e nscla6 g februaíi
. - Valheniers 1

1977.
19.3Q u\T LENS f' - Rava Cc:ab.,

A.s. zondag zi.jn .ven ds Seko aanvrezig: J.v.d.K1eij en. N.Osse
S.TiMENI(ouSTr ...

IENS 6-7-B-11-12 en 1, een hal-f uur vó6r aanveng van .hun wecistrijri
LËIrS J
],ENS 4
LENS 5

10.1'
12.45
1',1 .o0

uur LEI{S
uur:. 1,pNS_
uur LENS

terrein
t ei::,ein
terr e ii'

' LENS 9 11 .15 uur LENS terrein
LENS 10 13.15 uur LENS terrein
LENS 14 9.4! uur LENS terrein

OPSTETIINGEI{.
T trnTë 2 .!r*:9 ) .
LENS 4:lffiJ:
r.ÈN-§e:.íEÏ§Ï:
LDNS B;ffiEl:
LENS 10

àl-s behend zond.er'B.Bocrboom met R.Bre6
als bekenrl net B.v.d..Larr-àï if.lr.";ià;"p 

:

a1s vorige weeli met J.Jànmaat
a1s bekend (A,Timmers 2x zie ook LEN§ 7)
aIs vorige vreek zonder R.Schanper-E.BalC:ers met A.Timmers
als b ekend
al-s hekenÀ ;

aIs . bekcnd
al-s bekend
als beiccnd zonder F.v.Beekum (R.Guit zie 66k LEI{S 7)
aIs bekend ' l'
als Íjelsend- mè't b.DeÍenl lÈ en P. Burghouv,rt zonder Ii.Magnee

LEI{S
LENS 12
LENS 1

LENS 1

N]ET-OPKOMERS .

11

!ïe6ens nict-opkomen afgclopen z.: lrla6 wor der1.'8. Bo erËóon en-R.lloppenbrouwers
2 wedstrijCen niet o!6es-te1d. ni; herhaLing voIB; uítsluiting voor de rest
dit seizoen. :

VerrTeer mo6elijk bij Seko op madlldagavond.t

ÀESCIIRIJVII'ïGM{. i '

VrljdaËavond van 19.OrJ-20.0C uur bij J.de Hil-ster t4':...:'2g:.?1.2J Uitsluitend in
noodgeval]en op zateldag bij N.o§se tel_.. 60.20.90 ,

- vcs
- LENS

- LENS

6.

10
tJt

1-2
1-?
4-o

UITSL/rGEN zondag JO januari 1)ll .
Blaurv Zwart 1 - LENS I 1-A IENS 6
LENS 2 - Sportcl.Lisse O-3 Adelaars JVios 2 - LENS f 1-Z Gona B
HDV 2 - LENS 4 1-1 ;AIle overige lvedstrijden werden ook nu rueer afgelast.
...!iJEKELIJKS-

* Eindelijlc een weekend. waarin er door de senioren ock rveer eens gevoetbaltl'kon
uorden. lleraas rvcrcen er toch nog vÈàstrijcen van. Lrllls elftarlen afgekeurd.
IENS 5-7-U-9-11 en 13 kvra,men niet binnàn rie lijnen. De overige etttàffen (Z)
behaal-den 7 punten. I'lati6! ! Het beste resultaat r,rerd ongetrij-jfe]d behaald door ,.

ons eerste, 2-1, vlinnen in een uitwedstrijd tegen Blauw-Zwart.. meii5 een knappe
prcstatie Senoemd ruorden, op de voet gevol8d rloor het derde rlat in cle uith,edslrï'
tegen Vios 2 zj-jn 2e over',ïinning l'riEt te behaleir. Onze' twee kaupio enskandidaten
l-everden ecn slechte preÀtatie. Het trireede verloor met ,-O van het ondcraanstaen'
Lis€e en het zesde verLoor met 2-1 van het eveneens laag geplaatstt: I,rCs.
- Icmand die deze week volgens njj wel een compliment vercl.j-end heeft is Onc .: '-
.hfgelopen zaterd.a6 werden het e.:'ste en tweede veld door hem met de riek Li':.



zodat er in'ieder geval geen plassen neer op stcncren. Het dörde verd was.echte::toen nog zo 's:Lecht, zodat prikkcri voor dat ver,d totàa.l geen'zin had. Heien. l
trainers, bij afkeurin6 ook nieL op het derde.lvol_d,! ! ! " ---::.--'. ,

-Àfge1openweek]-asikinhilrant5eeli-ïÏtJ.atin5vanPof.waariktoqhrrlei
?l-Y]1 ::"g"ren.. Plfi.zo l-as ik, begint zic:n zo lanlzamerharia ,o.6"" t"';ok;;(werlEwaar een beetje) over de veelheid van alrtivitàiten binnen oire ,rerenigingnaast de tredclerr voetbalsport. De aandacht voor die sport is-vtlgens poT, in"ons IENS behocrlijk aan het vcrslappen. rk bastrijd dlze uitepralt. tt ..irranamelijk dat er 6;een sprake is van een vermincierdà aandacht vàor het baIspeI,wekerijks schoppen zotr, 1?5 LDllsers tegen of in de richti"g "àr-a; baI en vanveclvuldig :lfschrÍjvan en niet-opkomen is geen sfrake, .rrof il. tuU a" i.rarrf. aotde belangstelling voor aktiviteiien naast àe voetb^11óri3 cre leretste jaren isaf6encmen en nog steeds afneeml. Daarom vind ik het verró van verontrustend datonze l(aka zo uitermate actief is. rh vind persoonlijk dat LEI{S een verenigingmoet zijri, wsar de reden ook naa6t de voetÈarïerii,:.,r:-teraarà-to*ï oit op de..eerste plaats, gezelligheid noeten kunnen vinden. óethoeveelheitl v:n alctiviteitenvalt trourvens.ook no6 r,,,eI mee, de l(aka heeft dit seizoan ,sleohts,r:; ïà-;;;;;;;'"
§:::s:li:":13. l"o"nu: r,ías er toch ook wekelijks de zsn. rtuuavo;arTl - . ,--:i'
,ïiï:^::""-F"!I"5 aan belansstellins :.s E;ilu-er ziàre. Dc belanssierrins vccrcar[']-ene wat de Krlra organiseert is nu ook níet diíekt over.weldigenrl te 'noctc ri:. .

wat vorgen's nij no6 weer benad: rht dat de LENSeT arieuo ".;-;;;È;rr"i;,,;";.i':'wat ili pcrsoonlijk erg jammer _rd.

KAIiA-KV,IIEKSPOIII-NI EU,YS ' ,, 
.IiÍ: K. 

.

. -..'- , - :,- :rn het kader van de samenrvcrkin6 tussen LENS en Kwiek-sport, organiseert.Ki,rir;'
-slolt o! vrijdag '1 1 februari- een vo.orroler van het karnaval, n.1. éen gerà=t.-:.arrbalrr' Àit feest zar gehouden v; "tlà in ,ons Nut en Genoegen,,, 

"u., ,.rïij"t- .'-Sefegen tussen de vorkstuinen tegenover het LENSterrein. öe in8ang tot dit ' :

zaitlt jc moeten jul_Iic op cie 
- 

iut epp.el,re 6 zoeken. Onder j.u,J_ie "";;;;, wi j danjongens (en-meisje_s) van O_(nui) tot 13 jaar. Het feést begint on * Ëuít o"tten zal tot 6én uur- duren;. (natuurlijk kuinen. de jonsere tilàe"un -rio"Ë"" 
"iËàrr"rrarvorden) Wij hopen dat velen gehoor iulJ-en 6à.r"n aan d.eze slontane uitnottigingvan Kwiek-sport, zod'at -rle samenrverking tusàen deze vereniglrrg un LENS steeds.beter zal lvorden. Kom dug allemtel_. i

P.S. Ook de leiders uo., à.
bijvronen.

Programma Junioren

elftallen vragen vli j
.I(aka ( namens l(rviek/Sport )hierbij on dit feest te konen

.++4.T4JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.J.IJ.I4

$$$$$rryjÏr'jr"irjii:35;Sli,,$$$$$rrrrJrrr.rJJrJJJrrlJrrJrrr,rrJrrJrrrJJJrri;ii;.r.i,i

!gg9ee 6 februaïi 1922.

LENS f - vri j
Ugllqlg 7 februari 19?2.________:__
19.C0 uur IEI§S 3 _ de lluFgchen C,l
20"15 uur I,DNS 4 - de Mur.:chen I,t
Zaterde. 5 f ehrtarí 19?7.

Y2
'v)

5
Ig

3
5
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

.45

.ac
,30

"UU

,14

uur
uu{
uur
uur
uuI
uur
uur,
uur

1-.IJl-auiv Zlrart
Ï,EU§ 2
Vuc 5
LENS 5
RhS J.' -
LINS 7
DSO 11 ,

LEIJS 9

LENS 1 
,

die IIa':ire 2
.LENS. 4
ADS 2
LENS íJ

ODB f
LENS ,.3
vcs 11.LENS 

11
Scrrlevenin55en !

Dr.I,lansvel-tkade
v1
I t Kl-oine Loo '

lIZ;
iilbardastraat
v2
v.Tuy]-l sportpark
v."2 -.
Albardastraat.'
v 3 ..

11 . !!,,-uur RAs . 4
11.1a rur LEI{S +1 .

Z.rie r es ervcprolpamma

-4-



IIet gelcl voor c1e buitenlandse reis had af betaald moeten zijn, toch heeft de helft
nog iriet betaal-d. U kunt tlit doen d,oor de eorste tvree termijnen van te sarnen
.f 9Or== over te naken op girorekenin6 156?ll t.n.v. penningneester LENS..
ook kunt u het a..s. zaterda.g tussen 14.0C en 16.C0 uur betalen aan- onàe penninB-.'-
meeste:', Chr. i{o1:, d.ie dan in on6 klubgebouw aanvrezig is. .;,

AESCI]RI JVI}IGEI'I. ,

Schrifteliih voor vri ,i daAevond 18. JO uur bij dhr. P.v.d.Steen, Eoudsroos 2,

(uitsLuitcnd Ín dringende
Berkel-Rodenri j s .
Telefonisch vri j r1a.51avond tusr:en 18.J0
gevallen). voor -0- en !-l<Las.3ers tussen
ll-lrlassers bi.j dhr.., M.neuver 'tet. 5?.
B-klassers bíj dhr. I'l.Reuver teL.' 6?.
C-lrLasaers bij clhr. R.Bom tel. 25.
In noodlevallen kunnen dc junioren no

1

28
9B
I

n 1!. J0 uur
B.oo en 13.l
.ll (LENS 1

.1, (rENs 4

.7? (LEI'rs 3
op zat erd.ago
o1?t91-1919

0 uur
t:/n'1)
t/a ?)
t/n 11)
chtend tussen 9.JO èn 1O.OO

uur afbel]en bij dhr. P.v.d.Steen tel.
AFI(EURINGE}T.

De junioren moeten bij slechte vie crsoms t andighe dcn steeds cle afkeuringli j st en
raadP1e8en.Te1efonisché.'infoimati.estvordenhierovernietverstrekt.
NIET-OPIíOI.IERS .
\ïegens niet-opkomen afBèlopen.,weekeind krij6en de volgendc spel_,e1s. 2 extÍa-
reservcb curt cn 2F. Alb1as 2R.Zetz
Iïegens t-e J.ant af schri jven kri jgt It. v.ilii jngaarden 1 eri!r-a:-r e s erveb eurt . . 

.3ij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan dci komp ctitievieds tr ig dë n: In
dat geval blijft de verplichting tot betalin5 van de kontributie tot het eiíd
van het deizocn (70 j uni ) gehandhaafd.

CPSTELL]NGEN

LENS 1,als bekend Samenkomst t4.4! uur klubgeboun Leider dhr. J.Àpper1oo.--:--zae r es ervei)roBramna,

LENS 2 i,i.ï.ZrtóI-f.nauraan-!.ri.d.Boogaard-E.Erke1ens-R.Geluk-itj.HeÍjnen-H.Hoppen/
EóïiËr-i;. ae Jong-R. Lei jn-4. ir. d.l,le;}en-R. t en Hoorn
.Lcl-der dhr . '!l . v. d.'Jol_ .

LENS 3 vrij R.ten l{oorri 4ie LENS 2
.P.Gordijn zis TrENS 2 .

LEI\IS 4 afs bekend Sanenkomst
zie r es erveprogrenï:la

:l2.JC uur,' I,ENS teirein Leidex l{ans Zoun

dhr. P.vld.§teen' .

LENS 5 aIs,bekend .LeiÈer: J<.rop l,,leu1enanl..ziq r e s erv eDroi,:ratrLna.: .i ."
LENS 6 M.v.Zrvol zie LENS 2
B. Henkc s -T . King-l'1. Leyn-ïJ. Lucass dn-4. Povers -C . v. Rijk-J , S chipper en-ïY. Kliinne n-
B.Vester ( 2x) -n.circterc ( 2x) -6ir. Rergmans (2x)
RE§: II. Planlcen-J . v.Kleef
Samenkohst 12.C0 uur LENS"Icrrcin Leider Cees v.d.ilul-st,-.
LEN§ 7 R.Driessen-J. Franken:.R. de iiràsl-p.Itro1l,.l. Luit enhourvei-R.lqàfrier-n. .f . Éri',.r"o
B.Jozee-G.Boogaarcl-G.de Kok (2x)-J.Vermculcn (2x)
RES: R.Goedhuys-J.ï,inssen .

Leic]-er Ton van Velzen

LENS B aLs bekend Sanenkohet 12.30 uur LENS terrein Leiàei
zie res erveprogramrna

LENS 9 al-s bekencl G.de Kok(2x) en J.Vermeulen (2x) zie óók I,ENS 7
Leider dhr. G. Bloks

LEIiS 10 als belcend R.GimberÀ (ex)-Ctr.làrnmans (2x) en B.Vester '(2x)
],EI\ÏS 6

Samenliomst tO.45 uur klubgebouvr L,cider dhr,. E.Landman

LENS 11 als behend Lei-der dhr. l'r.lilok

z)-e ooK -
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Pro,iranma FUpí1L en.
Zaterda 5 fdbruari 1g

ililt u het gekl voor (le buit enl-l.rd.s.e rcis en/of het oportkamp zo
overmelien naar giro 135711 t.n.y. penninqmeester LENS. U kuni het
zaterda.g op LEIíS konen betalen t,r6sen 14.00 e,n ,l5.OO uur aan d.hr.

1 2 . lC uur LENS '1

],EI.IS 2
12.JO wr LENS f
'l 1.lO uur .iíippolder,: .1.

IENS 5

- ïuestlsndia '1

- vrij
- HMSH .?

- LEI,IS Oud€i Laèln, Delft

IIengelolaen
Zuiderpark
Vredenburchvreg

6nel- mo6e1ijl:
ool( a. s .
Hop.

Proiqrarime. i'.Íel-pen.

3e!sr9ts 5 februari 1977.

LEI'IS 1 - VUC 1
Spoorwijk 1 - LENS 2
öe Ooievaàrs mini /r. - LENS min
Tedo raini 3 - l,B\S min

I t.),)
12.1'1
11.00
12. jA

uur
uur
uur
uur

i^
iB

/iFSCHRIJVïi{cEI\ï

Schriftelidk voor vri i daeavon.l
Eerkel-Ro denri j s

tB.JO uur bij dhr. P.v.tl.Steen, I{ond.sroos 2,

Telefonisch vri jdagavond tuÉsén 13.C0 en 13.f0 iruÍ ( uitsluitend i-n drÍngende
s;eval]en) tel. - 29.29.5? bí j P. Perreij n
In noodgelall-en kunncn de pupil-}en en welpen nog op zaterda gochtend tuSsen
9 .45 en 1-o :1

ÀFi(EURÏI.IGEN.

5 uu} afbeflen tel. 65,11.14 klubgebourir

Bij slechte weersomstand.ighe den steecle eerst de afkeuringeri jst-.n raadplegen.
sto.at daaröp bij 'rPupillen en l,|lelpenrr vermerrl: GOEDGEKEURD d.an steeds naar veldOf PUNt VAN VETTTE]T KOMEN. IN DÏT GEV.I.L MAG ER DUS NIET TELEFCNISCH 1JONDËN GEIN.
IORMEER! Ni',1Jl EVENTUELE hFKEURrNG. staat ii3 a. atxer"t.r6sÀà;;"r""-:;i;-;ír;iri..
-e-n 

Welpenrr verhelal: ZIE ÀEKEURII\iGSI,IJSÍ dan rto eit als noIàt frorcen 6eirànaefà:' . '..
voor de t huiswe dstrij den noet juniorenlijst \,vorcen geraaiípreegd. zijn aei v;el-strijden van LETI§ 2, 5 en z goc 'ekeurd, da, gaan oót ae pupiÍr-en ei rvelpc:wedstrijden op ons verd door. --'itsl-uitend voor de uitwedsirl5aen mag in.il:.:geval teJ-efonisch lvorden 6eïn f ,'. -.rre erd of tiun lvedstrijden dooigaan en rvel op
zat errlago cht end tussen 9.45 c,n,-.'.,1! uur Lel-. (,6.1j.,4 --

OPSTELLINGEN .

!E!!S P1 M. v. d. Le-.ne-M.tr'ortman-E.' :irnenhoven-R. v. d. Hoek-E. !e*ei j n;E. Ararn
B. He emsherk-B. 3c e.l-houwer-E. Roos - -r . Elshout -C . Hoe fna8el-
Samcnhonst í2.C0 urr 'l,EI'lS LeiCer Ton rs-Gravendijk ..'. :. '., : .
LENS P2 vrijll , ,

r].aar:-.

LENS P, r.l(affa-?.v.Maren-E.Keus-B.Driessen-I,Í.v.d.iïarl-en-rl.Franken-R.soe'barta-
F.ii1cijn-H.v.Reeq.v1ijk-.I.v.iïassem-J.1ïo1ff-J.v.d.Spie5e1-P..Vlind
Sanenkomst' 12.O'D uur LENS Leidor John .íil_tenà :

lElls P! P.straub-E.v.santen-E.v.cr.Iíaay-E.Hazeleger-r,r.de Haas-E.coret-R.v.il.
Doogaardt-R.Mat tens-T. v. d. tïerve-E. de Beer
IIES: D.Paij c-E. Àssenberg-L. v.Scheltin6a
Samenkomst 1O.]O uur LE{S l,eicter Theo prins . - :
Gaai'ne ouders mct vervoer! ! t

LENS P5 vrij ! !

LDNS vÍ1 R. Ean-F. v. Kest er.F. claus-J. Riemen-M.l,lo1reman-R. Lent z-M. Zaalberg-
ffiïdEel5 aen-M. Koelàmi j -T . S chilperoort -D. tÍeí j er
i?ES ; M. Sluis
Samenkonst 11.O0 uur LEII§ Leider paul Eàp

t



],El{§rr? J-. Kuiipers-4. Franken-R. Timraers -J. v. Barlegooien-i. valhenburg-8. v. Nieuwen/
hovcn-J.l(lÍi:-M.v.Ilelden-l'i.v.RieI-E.Iteus-H.BorÉt-P.Àerts-F.rle:-rrui3n-U.Raaemaher'
R.v.d.Ii1cij
RES:R,Verlbop
Sanenl',omst 12. OO uur' LEl.lS Leitler Oscar tsorst

Jul-lie ha.clden zeher geàacht d..lt ze alleen cnrler d.e Moerdijk carnavar vieren.
Nou, dat hebben ju1lie dan nooi mis. 16 Fobruari rvorilt door de Kaïa spcciaal ,voor ninir,relpen, welpen, pupi11en, broert jesr,.zus jes, oud-ers..én vé rCer e . aanha.ng :r

een Brandicze carnavalsavond georganiseerd, èómpleet met doorzal<ker:s, d.ijen-
icleÈsers en andere grote carn,:varshits. IIet eprcekt venzeff dat ju]Iie dit,
spcktal;eL nict mogcn rnÍssen. carnaval zonder vcrlirecdpartij is gecn echt carna-
val dus de Ker(a.. hoopt dat julIie arlemaal j.e.8ekste kleren van zol-der hal-en om .

tnee te dín6en nairr de titel van miss of .mr.carnav:"I. Dus tot ziens' óp 1B februari
ora 7 uur rs avonds. Hct feest is om + half 10 afgelopen. ,,, 

..'

LENS MINI t\ I . Endlich-À. v.lïi j ngaaiden-D . Ver6chelden.P. ni j lsma-M. Endlic h-M . Simons
M. v. c1.I,ÍaareI-P. Hopp enbrourver-F. Laarakker-R. Sl-ats-E. Renzenbrink
Sa.mcnkonst 1C.CO uur LEi,lS Leider Kees SchenÉels
LE'NS }iÏNI B R .CoIpa-P.Hoeksroa-rl.Brinksma-E. de Z'aart-J.Durant-R. v.ïel_Zen-
M. tsoq ch-R.lto elhoulver-V. Tronp-J . Ti.:': ermans r.
Samenkomst- 11.Jll uur LENS Leidcr Guus Schneíder
BER]CIIT VOCR VOETDJILLU{D LENS JOIiGER Dri,N 12 JÀi:rR !!!!!!!

P.S. De toegangq .Ls trou,,rens 6ratis.
RES TRVEPROGR,fi.{M.A' .

Kaka.

Bij a14ehe1e afkeurin_g spelcn'de volgenCe
11.41 uur Postduiven 1 _ - I,ENS 1

12.C0 uur ï'r-est erkwart i cr ts,I :- LENS 4
'12.00 uur i{esterkyrartier 82 - LE}fS 5.
1J.00 uur Postduiven C1 -, LENS B

elftalfen vri ends chappeli jk:
Samenkonst 14,45 uur LENS

I §arhenkonst 11.00 uur LENS
Sarnenironst 'l 1 . OO uur LEl.lS
Sanenkoust 12. OC uur LENS

Er han-tusse" io.r5 en 10.45 uur wordèn geïnformeerd of clit irrogranrra door6aat(teI. 6fr.1J.t4) Voor de overigé efftallen is het klubgebouw vanàf 11.0o uur.
6eopend.
À.s. zater',ii5 liunnen dc nensen die no6 een restant voor de buitenlanclse rcis on
het sportkamp moetel betalen, <1it alsnog iloen op LElls. Dhr. Hop is aani'iezig
van 14.uO -16.00 uur.Voor ile buitenlanclÀe r:eis àoet nu lgor== letaald zijn.
u kirnt het.ook over naken oir Birorekening 316?11 t. ".v. penningmeéster LENS.
De foto's uan sinterklaas zijn klaar. Eindelijk, door vakantie en verhuizÍng
was ik nict in staat or: het eerder te doen. U kunt ze zaterilag afha)_en bij I
dhr. P. Perrei jn.

p.v.d.Steen
IENS 7 p zaterdag 22 januari- 1)ll .

Na enkel-e vrckcn niet gespeefd te hebben, moet LENS Z (D4) aantreden te6en het
evenhoog 6ehlasseeràe H.B.S. De uitwedstrijil rverd verloren met 4-0, dus de
jongens waren gebrand op een reïanche. lje ,yedstrijd bc6on met een fanatiek IENS.
Er werden echter nog kansen gernist, maar een doelpunt moest gaan kouen. Na een
er'6 goed opgezette aanval r,vist R.r1e Hass 1-o te scoren. Een paar minuten rater
kreeg LEi'ls een strafschop meo. De bal miste echter het doel. LENS rièt d.e noed
niet zalilien eu R.Driessen scoorde na cen 6oede inzet van S.Krarner, 2-0.
Na rust een lvat slordi6er speload LENS. HES begon meer te drul;ken, maar het
zeer goede lceeperslerk van P.KroI weerhield HBS ervan te scoren.
LENS zag in d:t het rveer moest gaan aanvallen en ciit wercl uiteÍndolijh uitgedrukt
en het derde doclpunt was ecn feit, gescoord door R.v.lluyven. I{.I(liinnen wisi er
zelfs nog 4-O van te maken, rlocr van 20 neter een knalfer hoo6 in de touvren te
schieten. ,Jongens erg goed.6evoetbald en als jullie komen trainen, kan er nog
een goed- seizoen in zi-tt<:n.

Ton van Vel-zcn,

- H.B.S.5 4-O o
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LEI'I§" Pl. - Dirc P1' .1-o
Een 6oed speLend LENS begcn aI clirect in de eerste ninuut een een .:anvaI. rn de '

1'le Ídnuut scborce l'lichael v.c. ,;al-Len op een pas6 vrn Erik Keus. vertler íerliep
cle ecrste helft zeer goed net kansen a.ní bei(le hanten.
ïn de tureede hel-ft vrertl 6o_ed ge_start. door DIIC-, die na een g.oede inzet, bijna
1',e1ijI; rn:r.rkter-maar' cr.öcr e t,h i;èt t1e rerlc,,ing_ ïan Ivo I(affa. bleef het, 1-0.
i4aer in de 6e uinuut iukte het Bianco Drià.ssen o? ecn paas va.r.r paul van ],Íaren
om uJeer te scoren, 2-0. Hierna kreeg Àdrie Eranken een schittèrenr}: kans, maar
hela.as miste hij. Een.paar rainuten later- maakte Branco Driessen een schitterende
goal na hard rverken van Adrie Franken, l-0. Dit a1les 6esèhièikle in de 1?e minuut
Hierna warcn er vrijvrel Been kensen meer. uitbl-inke;s waren Eri]; Keus'en rvo
KAI I A. :' '-' ' '' l,iichael v.tl,il/alfen, :ri'- I.;à! en

' l - 1- : Branco Drieosen.
,lqtnï212totot,

RLJ.DVU],LING .
2121t)1olotcl.,tc

trrrtDioià
l? !? !? ! j t , i ,\ t D t c t I I I 1 1 .! 2 | 2 1 2 | 2 t 2 I C I I I C I I t 2 t 2 t I t 2 I e II L'? i Io1ölö"tlt6l'.'-!

tDtcl,tölàlrl0totötàItlót

!!!!-rh lrr ee6.,af 8elopen zaterdag een briefje in mijn bezit, dat boekdelen Àpre...-t
ilet vras afkontstig van een spclcr van Pupillen 1 en het l-rehclsde een nootlkrcet
over dc toestand ban hct trireed.c.lcleedgebouvr. De brief is geiicht aan ÉDe sloyo:;-'
en de inhoud is a1d vo3-gt : , .'. l. .-

rrllier i.6 een bericht uit 1<ledgebouvr 2, ]-okaal 1-?+-+. /ils pupillen en
jurrioren zich dinsddg en tlonderdagavond wilIen ornkledgn ilan zijn al_Lë...' .:
lichten defect. Àl1e spel^rs zouden graag iets vrillen zien. Ih hoop,
d.at er r,vat aan gedaan word.t. En dat de .slopers er uet hun hdnclen
af L'ï-i jven.rr.

Tjar daar f.igt dciri het problcem, dat aI in tle a1-6enene ver6aderin6 van 1J decerx-
bcr natr voren vrerd gebrdcht door enkele spelere van'LENS 12 en dai nu door '.

een jongen ven ca. .í2 j.ear noil eens verduidclijkt lvordt.
r,ïeJ- Ronald, je 'hcbt het inderrlaad bij het rechte eind. iÍel-aas is de verzierzucht'
von sonL-,rigc varr j,e medeleden er6Sernis rveld<end. Niet àl-Ieen het kleedgebouvr
heeft daaronder te leidenr. oolc baart de toestand, van d.e zaaI, r,,rqar,in kan tJorden.
3etafeltennist, 6csjoerd, gedand en vreet ,ik §rlrt nog meer, hct bestuur 6rote.parten. Het initiatief van jou vrordt oI) lrijs gesteld door het bestuur.
Laten v,'ij afspreken, dat vrij nu net zijn aIIen gaan pïoberen er gecn rotzooi
mecr van tc neken.

! ! I nrni-.dclcls hel: ih afgel:,-,en zaterdas geconstateefd, dat Cor peeter,s eir -

.ilad de rr;rgter a1tre lichtpunten iin. het trvóede kleedgebourv hebben vèrnieurvd. lk
heb persoonlijk aIle sclakelaars aangcd4an en z.owajr a1l_e 1ichtCn deilen het.
l,atcn wiii het zo hou4en!
???? Dit ,rvas,

. .i.. EREELENSER.
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50e JaarAann nunmer 2! 10 februari 1977

DE LENSREVUE
lreekbLad van de vo et balver eniAing LeniE en Snel

88888 8888§.0.**.oooocooo0ocooooococ0oo0cooocooooo0ooooooooooooooo

0000000c00c0c
OFFICTEE],

aooooooóooob'o

T1TIES IED'EilLf JST.
Nie.uvre leden: ''

..1?27 4_. Spaans.,.-18- 1O-ZO MW Fred. Ruyschs,traat 1J, den Haag 1'e:-. 64 1í .94

Irjglgllggl' '"' ' :

tl.B.Bilderbeek wördt :
D. v. d.Mark. urordt i Stev
M.Korving vrordt: Maasvr
R. i(orving .word.t : Maesw
P.E. de .Haan wordt:. van

In Ballota

Nesciohove ?51 Zoelermeer 2230, te:J.. 0?9-A16?86
inetraat 262, den Haag.ZOll
ijkstraat 99, clèn Haàg 2016
i jkstraat 99 , d:an Haag 2C1 6
Speykstraat 46, den Haag 2004

- oo39
. ogl+
- 1173
/ 1174
. ol\g

R.C,PLugge. l1-03-69. MW" Ilertenràde ?62,
KCNTR]BUTIES.

Zorgt F cXvoor d.at uw naàni of
en aan de notoire rvanbetalers

die van uw àoon er niet o.p prijkt. Gireer direct
vragen wl_ J nu eens direct de gehele kontributie

dèn Haag 2OlJ

Er is op dit ogenblik nog van een aantal leden aan achter.tallige kontributie
Io!. "....1 

totàa1 .bedrag van ca. Í1 .?.OO r== te önÈvangen. Let vre], àit i." a"kontributie tot-,,1 januari_ 1g??. Binnenkort gaai er rvcer een wanbet alersli j stverschijnen en U weet wat dit betekent.

voor dit seizoen te be
ciTo 115?11 t.n.v. pen

talen, :
ningmeester L.,ENS , Den Haag.

De kontributj es bedra6en voor dit -seizoen 
I a'

S eniorcA
Junioren

Í 1k4,=:
100 ,:='
921==Pupillen /!^'rel-pen Í

Ni-ct spdlende leden Í 60r== (er zijn ook nog enkele n.s. leden net een achter-'
.t '''.' stand! ) .

Nog,even een kleine opmérkin6 over de pààr spelérs, die clit seizoen niet meer
worden opgesteld wegens niet-opkomen of die iussenii-jds zoncrer geldige reden
hebben bedankb: Denkt u erom, dat u verplicht bent uw vorle konlrilulie'tot heteind van dit seizoen te betalen.

ilet gestuur.
I'NIEUUIE LEDENII

F1ori, Jos: 'en Monique Verhaar zijn erg bl_ij met r1e
resp. zusje Nathalie José en a1s.u wiLt.mag u best

TFFFFE EFFT'['i'i'rrrnrir
WIE STÀ]:.N :ER ACHTER DE Br'iR FFFFTEFFFFI'I'FEFFFT'FFFFFFFFEI'I'

T'FFFEI'EFFFFFT'FFFEI'FFI'FFF

geboorte va4 hun docht er
even komen kijken.

Zat erdagmorg".r: Àn Bergonhón egouvren - rlJiÍn Ivlichellj
Zat erdagmiddag : Aad 30gisch - I(ees §ch enkels - Rini.,v.Noort - Gerard Colpa
Zonclagmor6en, 'l\Ietlie'v.d.lloek - Richard v.d.Hoek - Tinus Zilfhout
Zondagniddag: ,['nnic v.cl.Steen - Àn van San ten - Dihi Endlich - MevÍ.de Bruin -

- I,,levr. Janmaat - 4, Zwénger - Cor Hoppenbrouwer - Cees v.d.Hulst
Snoephoek: Rinaïd Bergenhenegourven - ii'im K1unen
Eventueel afbel-len tet. 66.94.l5,i
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ml]u POl kan het niet langcr voor zich hou.den. Iiij moet zi j::. :orgen openbaar
mairen. l?ant zondaB J april vrordt een ranpd.ag voor LEI,IS. De heren van c.te. Sekozull-en van ellende grijze haren krj.jgan" Reclelooa, radelooe en redàeIoös zuIIenze moeten toezien, hoe een vrellisu.,ap.r uitgeslapcn achttal van LEI{S 2 wakker, maar...tevergeefs, strijdand tenonder gaat in. een wetlstrijd, die slechts_één punt i. :had hoeveil op te 1ëverèn om het felbcgcerde karnpioÀnichap in de rvacht ie srepen.cok LEN§ ! zar zorgen.ïoor ecn bitte:'e pr1. Dit c1fta1 zóu zich van de àreigËnde ..
degradatie kunnen redden cloor een me de de6l:adeti ekandidlaat te. verslaan. Maar "
helaas. D5.t vijÍtie knjgt,iuee pirnten rn minder ing . wegens niet_opkomen. eok .. . .

andere errtal]en zul-Len die dag inkonpJ-eet Ëinnen-de Íi5r"., vers-chiJnen. Een.
zuiar!g_ da6 in cIe rcenruchte LEI{Shi6LorLe.
rmm FoL kan er niet van slapen. Hij moet.er ger?oon nieL aan denken. I1enig maffeLEllser zar die dag te laat uit zijn wintdrslaap àntvràken. De mafketel_s zurrenvergeten hun krorrken en horloges een uur vooruit te zetten. orijk fluitend.zullen zij ccn uur tc laat bij hun veclstrljd ar.riveren om bij aÀnkomst.te ont-
de]-J<.en dat ic t.eede helft al_ be6onncn ie. Ja, beste mensen, o1: zondag J apxilgaat ale ZoIÍERTIJD in? .l . .- , . . . - ., ,. ..
rttm ze hoeven zich allemaal- (te maanalagavohd ,erop niet bij. de seko te komenveïïreïen, vrint PCL heeft gevraarschurzdl
nmm Nu even vrat anders, onze goeie 11J,K. necm! Ëet in.ce vori8e LENSrevue op.voor..,
de KaÍa, 

.die 
zoveel oogl hedft voor onze ontspanning tussen .Je wedstrijden door.ferecht. Het vres ,besl-i-st piet de bedoeling van pol,-de Kaïa te blameren. ook.Pol,-hecft grote bervondering voor de inzet en het enthouÀi;.r; ;;;-à;;;-g;;A

LE}ISer§" Ondanks een onviil1i6e .LENSnarkt 
'bli jven ze org,:.niseren.

umn Natuurfijh moet ernsti8 betreurd. worclen àat de wekàrijkse kJ_ubav.on.d. rles- .tijds terziele Ís gegaan. Dat kon onze I(aka,ooh niet herpóir.'De éLleàde bögon,toen de kl-ubavond verplaatst vrerd van de maandag- naar dÉ vrijdagavond. Dai
6ebeurde in een periode, dat ons klubgebouw ni-eI vras vbrbouwd. 

- 
en-uit gebreid.. Àrdie 6eze11Íg-doende LEI{Sero zaten of lieoen Ce serieus verga,t,erend.e Éommissie-

l-oden in r.].e rveg. :.
uurn lla,ir oiicertussen is dat klubgébouw veel groter. En niemand. komt op de o

simpeijc gedachte <le uaandagse klubavond weer in ere te herstel_Ien.
nmm Dc grootste Jichtcn van LENS Zijn natuurlijk cor pe-etàrs en Aad d.e pagter.
m.mm PCLLENS vrordt. doorgaans. vervolgà. ' 

.'

0p een knusse dondetàagavond bij een gezeJ-Iig s"amen-zijn, lazen wij uit degïote verhal-enbundcl de sprookjes var po1lens.
Dit l-eerzame stukje heeft bij ons cen be'ustrvor din6spro c es .tewees gebracht. 'rïÍJ
schanca ons diepr. vl!- J zijn las§1ef" .- .".

Ja, w:-j etelletje echurhen hebbón míír 2 erftalgenotón die ,pupilrenLeider zijn,slechts 4 van ons fungeren af en toe als schciafrechter, g,à"àr'I rrro onu kwamen
op dc ledcnrer6ade in6 om de beransen van de ragore erfiarl-en ie ueirartigen, .,1

slechts 6én van ons heeft zich besshík-baa:. gestórd om ale notulen te verzorgen,
en sl-echts 7 .ran ons hebben zi.ch beschikbaa_r gesterd. om evt. karweitjes op-te
knappen. I.Íaur g-elukkig ging het besti_rur'iri.à iiet op in. .. , .. ".- -: '-

Misschien ]:adden we wel een voorbeeld raoeten nemcn aah d.e poEitieve instelling
van de-overige etttàÍf-cn.' t"toai'-'Làrry, rve zijn passief.
D-r-t gcniàJ-e -schii;iven 

'ràs een <í;:enbarin6 1'oor ons. Deze begaaf de Àchri jver net:rijn subtiet-c vergelijliingen heèft ons àurdelijtr -6emrrakt ;;; ;;; ierband istuseen een ïoetbalcLub en een horecabedrijf"
u,lij zijn biii, dat ri,i j a1s voorbeeld kunnen dienen voor het passieve gedeelte
rran LE:\iS. \ïr j zi.jn passief, U ook.
Nu
rl

t'rij bewuste paE6i-evelingen ziji1, voelen r:'i j ons genoodzaakt een verbond. op te
chben" ne P.O,L"L, (Passier,-e Onderdanige ï,ENS-Lcdèn)

ODE fuIN POL. (zie LENSrevue nr. 28, Pol_Lens)
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Tot slot nog enkele opmerkingen van pas sieve f.ingen:
a) vraaroru zijn er geen voetbalschoenen met ritsstuitingen.
b) heeft het bestuur een voorliefde voor zeer ingewikkàIde regelingen vrat. betreft

'rle entree-gel-den voor l-agere èLfta]}en? llJaaron niet gr:atis toegang v66r
twaal-f uur? Is dit sons aktiei zijn a1s het ook passief kan.

c), Onze nieuwe carnavaLshit. (Bóndslied) -
rrZo passief zijn al-s LEI'IS 'l2rr ..

rrzo passief zi jn aIs LEI,IS 1zrt

'rdat is ons ideaalrt (nelodie: trzo slank zijn als je dochterrt)
d) Gra.ag zoucien wij ome POL benoemen tot Prins cras-pol de ie. .

. ' , Alàeí^eeeeààeàf,. 
LENS 12.

BETREI'T DE JONGENS Vr',N LENS 12, RUBRÏEI( POLLENS 1-2-77.
Geacht bestuur en,/of redaktie:
Helaas moet ik in mijn pen klimmen ondat ik het met ecn pasEage in bovengenoemde
rubriek heLemaal niet eens ben. Vele van de jongens van LEN§ 12 ken ik a1 vahaf
hun pri11e jeugd inclusief hun goede en kr,vade ei6enschappen en weet daarod ook
dat, indien hun stuiie het toelaat zij a1tíjd voor LENS klaar staan. (leider
van pupi11en, fluj.ten van vredstrj-jd.en enu. enz.) Pollens viel over het kankereri
op de . vergadering ! ! ! ïlees blij dat ze aanwezig walen en hun mond open dedej
want dat noeten ze latér in.een maatschappij, die rvij ouderen voor hun gecreéèrd
hebben, ook.
Dat ze de pi-ank wc1 ecn misslaan, is tot daar aan toe, maar aàt u aaar in de
LENSrevue no6 eens op terugkomt, kan er bij mij niet in. Vlat er ín de,l-aatste
A.V. is besproken..cn gevraagd en waar vanachter de bestuurstafel afdoende op is
6creageercl behoóft dan verCer 6een konmentaai.
Àan6czi"., ik cle vergatlering heÈ bezocht 'en terdcge heb gevolgd, rvil ik l-angs
dezc weg voor de jongens van LEN§ 12 opkomen. '-. . .

Hoo6achtend, i. F. H. Flumane.
I{HHHHHIIHIIIII{HHHHIII{HHHIiHIIHHHHHHHH]iHHHHIII]EIiI.IT
FROGRIMWL-CPSTELLINGEN-UI TSLI"GEN SENI OREN

I{HHHI{IIHI{I{HI{HHiïHHHHHHHTiHI{HTII{HHIi}IHHI{HIIíHI{IiHHII

Pro axnna Senioren.

Zel9ee-12-Ie!rugrl_1222.
14.00 uur LENS 1 - Olynpia 'l

11.00 uur DOCOS 2 - LENS 2

#Hflffi
HHHHHHHIïHHHHHHHHHI{HIIHHHH

12.CO
10. 00
12.00

11.00 uur LENS , - Quick Steps 2
14.00 uur Quick J - LENS 4 (vr.sch)
1 1 . OO uur den I{oorn l+ - LENS 5

uur
uur
uur

LENS 6
LENS 7
LENS B

IENS 9
LENS 1C
'Uromvliet
LDNS,. 12
LETIS 1'
Nivo 9

Lyra 2 Vz
HD§6 v2 : '.
Laakkwartier 3 Vl
vrij ( zie opst e1lin6en)
quiclr 11 (vr.sch) v3.
LENS 11 Re deri jkcrstraat
Toofan 6 -' 

V3
vrij ( zie opstellin8en)
LEI\rS 14 Sportpark Pr.Irene ,

. 'schaapvreg, Rij swi jk

V1
Haagsche Schouwweg t. o'.
Holliday Inn,. Leiden
v1
S av. Lohmanlaair
Iloudseweg 66-68,

Den Hoorn -

s che idsrechter
G. L. de Haas

I{. C.. Schinmel
A. den Hei j er

P. G. Àde6eeet

H. M.IIofman

.14.00

10. o0
'10.00

uur
uur
uur

10.45 uur

o

Donderd 10 februaii '1977.

1 9. '1 5 uur LENS 2 - HM§H 2

h.s. zondag zi.jn van de Seko aanwèzig: J.rle Hilster en l.v.a.Uàljaen

À. Roos



tEi'I§
IENS
LENS
LENS

SAI\ÍENKOI"íST.

6-7-8-10 eu..12 een half riur vó6r
9.J0 uur TTENS,tel:rein

1J. OO uur I,ENS berreín
9. rO uur LÉNS terrein

OPSTELLINGEN.

4
5

a -,.nva.ng van . hun
LENS 11 9.00: LENS 14 10.O0

...,,
lYedSËrr-.ld
uur LENS. terrein
uur IENS terrein

LENS J al
FBNs 4 ar
ï,ENS 5 ail
LENS 6 al
ïËï[F? ar

s bel<end zonder B.Bcerboom en A.de Pagter met R.Bres
s bekend zond.er F.Disseldorp :r

s vorige vregk zonder P.de lJol-f
s bekend
s vorige week izonder R.l{opp enbrouwers met R. Schamper-E. Bakhers en J.

v. d.lïeI
IEN§ B aIs
ïffiÈl .,,i
LXIIIS 1O atÏffi-lï ar
T,ENS 1 2 al-
LE{S 'l 

' 
vrffií4 ar

b ehenC
j J . v. d.:ÀÍe1 zie
s beliend
s bekend
s bekend
i.j M.IÍagne e zie
s belcenC zonSlel
, ,r|.

LENS 7

LENS 14
C.Berenbalc i,l.llagnee (keeper)net

N]ET.OPI(OI,ÍERS.

, Ulegens niet-opkomen aÍgelopen zontla
Bij herhalin6 volgt uitsluiting voo
bij de Seko op naandagavond.

AT'SEI{RÍ JI/]I.IGEI'{.

Vrijdagevond van 19.0O-2O.OO uur bij J.Ce Hilster teL. Z).f t-zJ Uitsluitend in
nootlgevallen op zaterdag bij N.Osse teI. 69.20.90
UITSLÍIGEI{ zondaq 6 februari 1 977.

I Uro

r d_e

rdt P.de lïoIf 2 w'edstrijden niet opgesteld
rest van dit seizoen. Verleer mbgelijk

PDK 1'
soA 1 '-

RKSVI.T 2
Triomph B'
rl1Ie overige
RKSVM . IENS

- IEN§ 1

- ]ENS 2
- LENS 5
- ï,ENS 14

urcdstri j clen vuerd en

1-o
1-2
o-o

ook

vr. s ch.
vr. sch.

nu weer afgelast.

R.-K.SiV.I{ ein LENS kvramen na tweemaal d.ríe kvrartier voetballei -iiei vëraer aan- .
ecn doel?untlqos gelijkopel. LENS kreefu no6 de beste kans op een doelpunt toen
storraran Schenlcels.dc bal.vrij voor het doel kreeg, nae.r inplaats de bal- in tte
hoelg te depone.r_en, 6ing zijn schot voorlangs het doel. LENS heeft wat,inzet
betrcft zehei.niet gefaald, want deze u,aa 1OA/o alleen jaroraer -dat er te-.vecI' tesen
de scheiderechter wordt gepraat. iïat. dan ook ni-et zonder 5evoigen i.s gebleven . .'
Hereh van het vijfrle rve 'rclienen de volgenale vreek op twee puntln, met tlit clfta]
is dat'zeker rogelijk. . .

Víe mogch aannenen dat het rveer de 6oed.e kant uitgaat, en daarom willen wij de
senioren (niet-sel-ectiespelers) erop lvijzen dat..er nog steeds. gelegenheid töt
trainen besta,::t o! vrj-jdagavond o.l.v. Cas Franke aanvang 20..JO uur. .. . l

.ill-e nooi-weer spelers grorden dus vreer op deze training verla€ht zodat Cas
tr'ranke vreer een behoorlijke trainingsgroep onder z'n hoede zal hebben. " .
rrtrrIEI(ELIJKS

- Het begint nu zo l-an6zamerhaíd tdch ivel- stierlijk te vervelen, al- die afkeuringen
SLechts tvree el-ftal]en kwamen binnen de lijncn n.l_. LENS 5.en.44.. IIet vijfde .-:'
behaalde een kostbaer punt ön de uitwedetrijd tegen RIiSVM, uitslag O-0. Het ,

veertiencle Ieec1 een 2-1 nederlaa6 tegen Trionph.
- I,locht er zonc1ag. a.s. wèe.r.niet gevoetbald.vrorden, kunnen lve altijd no6 naar
het schaatsen kijken. !ïeLi-suraar een herhaling van vorig jaar maar die pàstbode
rvordt dan in ieder geval vreer kampioen.
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- Een sport die op onze velden ook best bèoefend zou kunnen r{örCen i6 zlïemmeh.
Je schijnt er trouvre'ns rvel een hoop lucht voor nodig te hebben. Maar hit is b]íjk-
baer 6cen' probleea, ze'lompeh het tr8evroonrt erin. Logisch: eigenlijkr het.6qzègde ..

- Een nieurve fonomeen of bestaat het aI. langer?? II< bedoef hiermee de ak[o_4odatie-
komnissie. èor Fecters en Àdri de Pagter beàanneà d.eze konnissie. Er wofdt ge-
fluisterd dat de hcren .aubitieuze plannen hebben. volgende LENsrevue hoop iÈ u . . ..daar uitgebreid over.tc kunnen infolmer.enl "

- vorige vreck hib ík hen-reeds genoemd., de klup-avond. De kaka h""it oarr-het .begin 
-van het .seizoen toegeze6d ncgmaal-s be will-en proberen.deze in ere'te heistellen.

Zonder d.e Kaka overigens een verw.ijt te rvilren. n.jken, heb ik, er tot óp heden niets
over gclezen. Danrom maar even geïnformeerd hoe of vÍat.....
KaKa: Iiet is in príncipe voor de l(aka moeilijk om een klubavond te organiseren..,
$Jat mogten vrij cle. l-eden bieden, vragen wij ons af,, voor wat betreft de wensen . :

en cle belangste$ing tasten wij voLkomen in het duister. uiteraard kunnen wij in
ovcrleg met het bostuur een bepaalde avond het krubgebouw openstetren voor een
icrubavond, naar konen de leden dan ook??? Kortom het ie er6 moeilijlc voor on§
om e'en dergel[jke avond zonder mede$,erlcing vooraf van è leden te organiseren. ..

Iïel LEllsers u lecst het, en cigenlijk vr r' logisch ook, d.e ihitiatieven zullcn
van uzelf moetqn. lqoruenr,Dq l,nitrsr:evue .is- een.bij uj-tstelc geEchikt mirlder, en niet
a].1cenvoor-watde\1ubavond,betreft'.uwwen6enkenbaa.rternaken.'.

lÍJ.I(.

met
rnaar Liefst acht nan zullen optreden, waarrloor de muziek nog vo11dr, niet harder'
maar beter za! ]clinhen.

deze hetppening n5-et op zaterdag 5, maar op vrljdaA 4 maart plaatsvinden
Verder vinden tve het van belang dat jullie weten Cat ze dit keer 66n set

De avond. Legint om 2O.J0 uur (half negen) ón de Kaka.eist f2,== toegang vaa jul-
lie. $laan wij hopen zull-en er dit keer meer nensen komen dan bij hei vórige

. -Tot 4. maar_t_ .rIUs .
de Kaka.

4++4.trJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJiIJ
4fïf f vt N itEr JEUGDFRoNT $$$$$.r,l,i.r.r"r.rJJJJJ,r J J J J J JJTJJJJJJJJJJJJJJ,TJJJJJJJJJJJ
JJJII JJJJJJJ,IJJJJJJJJdJJJJJSSJJS

Programma Juniorcn.

KÀI(.]\-CCNcERTEN-CTCLUS (deel ïI -hoof.dst uh 2)
Vorige week hebben vrij juIl-ie aI verteld;' dat de 6roep rrlIOLD ITrr weer een keer'
op T,ENS komt spelen. Er zijn echteï een paar clin8en veranderd. Ten aerste zaL

3sl9ge 13 Í ebrrtarj. 19?7 .

10.00 uur Quick Steps 2 - LENS f (vr.) Nijkericlaan
I"laanda c 14 februari 1gZ?.

1!.OO uur IENS 1 Sparta

LENS 1 '
DSO 2
LENS 4
Cranje Blauvr 2

Zaterda '12 f ebruari- 197

15.
t),
13.
15.
15.
15.

- 12.

12.

00
10
15
oo
4j
00

ht
10
15

uur
uur
Írur
uur
uur
uur
uur.
uur
uur
uur

Verburch'1
LENS 2
RVC 4
LEN§ 5.
Rava 4
LEr.rs. 7
.Qui ck 1O'
BMT 4
LENS 9
HBS B

- LENS 6
- rs Gravenzande SV
- IENS 8
- LENS ,10

- Ue-Lerltas b
. - LENS 11

Àrketwe6, Poeldijk (zie ook 14-2-7?)
1

:;ortpark Pr i Irene,
3

uiderpark
\t)

av. . Lohmanlaan
engelolaan
)

v
L
6
s
H

v

Schae.pvreg

ZIE PUBLIK.T',TIE OVER DE BUITENLhNDSE RE]S.

Daaf en Bergselaan



TFSCHRÏJVINGEN

S chrift el-i k voor vri ria nd 18.30 uur bij dhr. P.v.c].Steen, Hondsroos 2,Berhel Rodenrijs.
Telefonisch vri jhagavond voo

I B-klassere tussen 13.00 en 1

r C-klassers tussen 1B.jO en 19.JO uur, voor A- en
S.7c' uur (uitsluitenct in dringànàe gevatlen):

A-klasseis bij dhr. G.Duivesteijn tet. 6?.61.31 ( i,pltS
3-kl-assarÈ bÍj cthr. M.Reuve tet. 6?.2&.li ( LEI,fS
C-klassérs bij clhr. R.Bon tel., Zr.gB.??. (r,nWS
In noodgeva'ILen kunnen de juniören nog op zateràagocht
uur afbe:L1en bij dhr. p.v.d.Steen r,el; OtB91_3919
TEKEURINGEN. :

\t/n 3)
/n?)'
/n 11)
tussen 9. ]0 en '10.00

omstandr6heàen st e ecls Cc afkeurin6slí jst en
Írofden hierover niet verstrekt.

4t
Bt
end

tl

1l

Dè junioren &oeten bij slechte rveers
raadplegen. Telefonische informatieè
oPsTbLíINGBN

LENS 1 aIs belcend, zie ook iaaanrlagavond. en r es'eiveprogramira
Samenkomst.]4.Oouurk1ubgebourvlàiaerÍthI..J.lippe;1o;

tE=lls-e M.v.ZwoL ( 2x) -F. Dauman-R. v. d. Boogaard-fi. Erlcerens-R.Gel uk-r,r.. Heijnen-
H.Iloppenbrouvrcr-A. de Jong-R.Leijn-/r,.v.d.líeu1en-p.Gordijn (2x)_R.ten Uàorn,'(Z*)

. Leider dhr. l'tr. v. d. ToI

ry F.Verbarendsg-y.Iry Zrzed.qn -p. Gorrli jn (2x)-x.ten Hooin( 2x):M. v. Baggum-
P. Bakvis-N.Frantren-il.Wubben- l,rr.Kiiinen(2xi-G.Boogaard(2")_C.".niii. (2n)--
RES: tr'. /:lbl-as-Ei v.IIi jngaarden-Ii. Zet z -

§,arnenliomst. 9. 0O uur klubgebourv Leidcr dhr. F.Fl-umirrs
LENS 4 a1s bekend., zie reserveprogramma .'

Sarnenkorrst12.15D11T!ENsterreinLeiderHangZoun

tEI§-l als'bekend. zonder R.Bon, zie reserveprograntra
Lcider Joop l.{eulenan

!EIS, í E. !lenkes-T...King-t'1. Leyn-1ï. Lucass en-h. Rovers -C . v. Ri jk( 2x zie LENS f)_J.Schipperen-!ï.K1iinen ( 2x) -M. v. Zrvol ( Ax) -Ir. v. d. Iloet ( er) ]n.T jÍn-As joe (Zi 
-

Samenl(otrst t4.4! uur LEIIS terrein Leidcr liees v.d.Iiulst
E§-2. R. Dri essen-J. Franken-R.,le Haas-P. Krol -M. Lus t enhourver-R.l4ahieu-R. v. Ruyven
D.Jozec.G.loogaard (2x zie LENS J)-J.Vermeulen (2x)-G.de Kok (Zx) . IRES I R.Goedhuyo-J.Linssen.
Leider Ton van Velzcn
LENS 8 al-6 bekend (R.v.d.Iloek en R.Tjin-Àsjoe zie LENS 6). .,.

zic res erveproa{ramna
Sàmenkomst 12.J0 uur LENS leider paul v.cr..Steen

+EN§ 9 a1s belc-end (J..Vermeu1en en G.de Kok zie LtrNS ?) . '
Samenkonst 1r.0O uur LEN§ Lei,-lór G6rarc1 Bloks ., :
LENS 10 rils békend, eamdnhomst 12.00 uur LENS , Leider Eric Land.rian
ï.18I{s 11 a1s behend, 

.rlES:R.Dliekendaarl, 
sa:enkonst 11.'r5 uur r,ENs .oLeirler {hr. -

GEI.íJ. SKERD BAL - KWI EK SPORT ( a. s'. viij dafavond )
Dejcugdvano-1Bkanzichzàa1svorigel.ree}ia1aangekondigda.s.vrijflaggvond
vanaf hal-f acht vermarren aIs 6ast van onze zust crver eniginf, Kwietr spoit."ttet
6ema-skerd ba1 zoal-s het hèet,' vrordt gehou,en in het g.,elóulvI5e var, ,'iui en'tó".ro'e6en,'j-n de volkstuintjes aan de l,lepi:e1r,veg, een iecior wet Èehend.
De danes6arde van Kuiek sport rekent or .een grotc ophomst van onle talentvolle ,.voethallers, om eï sanen een grandioos feàst va-n te àaken

, KaKa.

(



PrograEma PupíLLeí en iÍeIpen.
PUPILLEN.

Zater 12 f ehTva].í 197? .

12. ,O uux LENS 1

11.00 uur Quich Steps
11 .10 uur LENS ]
1'2.f0 uur Kl'lD 2.
1O,lo'irirr'LENS 5 '

- Vred.enburch 't

- LENS 2
-.Tedo 1

= LENS 4
-obR2

Nijherklaan 
.

No ordrve6-, '. lilat eria6en

1

==:=======ZIE FUEL]I{ATTE CVER DE tsUITENL,íINISE NETS ETI HET SPORTI(/,I.IP.

,I,IELPET{.

Zat erdag 12 f ebrua.ri 1977.

L.,ENs 1

1O.JO uur §VH 1

11 . iÓ utrLENS mini A
1 2. JO uur LEI,IS nini ts'

Zondag 13 f ebruarj- 1977.
12. 4! uur. LENS vrelpen ; 91lmf1a vrelpen. 1-, (voorwedstriid van .!nNS 1)

- zie zond,ag 1J februari :

- LENS 2 Erasmusweg
- - Rava mi.ni 'A
.- Tonegido. mini B, --

1

,ZTE FUBLIIIITIE OVEIT HET SPORTI(AMP.

IASCI{RIJVINGEIi.

gevallen) bij dhr.' PrPerrei-jn' Lét. :29.29-.5?
In nood.gevafl-en kunnen de pupillen en'I'reLpen no11 o
9.3O en 10.00 uur afbellcn t-el! 66.jr.14 klubgebou
ATKEURIIIGEN.

Bij slechte ure ersomst andigheden steeds eer6t de afkeuringsS-i j st en raa.dple-gen.r: ?:,-
Staat daarop bij t'Pupi11en en lïe1-penrr vermel-d: GOEDGEKEURD d.an steecls naar ve1d.
of punt van saruenkorest konen. III DIT GEVhl, M-l,G ER DUS NIET TEIEFONISCH IïOhDEN. '
GETNFORIUEERD Nrilll EVENTUELE IJKEU-RING. staat bij de afkeuringsadre ss en bijrrPupillen en ïlclpenrr ve.rmekl.: zrE AIKE'llRrNGSLrJsr dan noet ars vorgt worden 5e-'handeld; voor de t huiswedstri j den moet juniorenlijst r:rorden, geraacipleegd.l, Zijn, ,.
de wedstrijàen véií LEN§ ?, ? en 5 goedgàkeurd, dan gaan ooti óu prpiffun àn ,ófp".,
werlstrijclen pb ons veld door. UÍtsÍiitónd voor rle uitvredstrijden àag in .ttat geval
telefonisch írorclenr geïnforilaérd. of hun wed.strijden doorgaan'àn rel zat erd.agocht end
tuooen 9.3q err.:1O.O0.uur tel-, 66.1r.j4
KAKAlIqtq\iiVAL. .I

1,,
Op vrijda6 1li 165rrr""t zaI de KaKa wcer een6 een karnavals-avond organiseren.Dit 8cbeuren zaI plaatsvinden op vrijdag 1[J februari en rvij verwachten iederqen
jo.nger.dpp 12 jaar. iïe hopen.IqI dq!.i.edeneen zijn raarste pakkie opzoekt,
zodat.het een: dq] 6eheer zal worden. I{et festijn zaI beginnen rond. zeven uur '."
en om t hal-f tien_afgelopen zijn. ooJr zouden wij het zeer op prijs àteJ-Ien ars
oc ouccrs .nec lionden doen. ..

OPSTELTINGEN.

LENS P1 M. v. d.Lans-M.Fortman-E. ïVarmenhoven-E. v. d.Hoek-E. Ëerrei jn.'À.Kuiper-.
E. Aoos-n,.Ite cnslierk-E. Anmerlaan-B . Bo ólhouvrer.:8. El-dhóut -R . Verbo oÀ .

.Samenkornst 12. OO uur .LEN§

Schrifteli voor.vll
Derkel Rodenr
Telefonisch v

da avond 16..10, uqr bij .c]hr.-r-Js.
rijdagavond tusscn 1B.OO en tB.rO uui

'È.Í.d.steen,' 
Hondbroos 2,

( uit sl-ui i en cl in dringende

p zat er.da6ocht end trrssen*
w.
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tEiiS P2 Ii.Saarloos-IÍ.l,entze-l'I.Geurens-l'I.v.d.noogao.rr1,-C.llocfnagel-J.v.Kestcr1
J.ii{aesernan-P. Pronk-R.Hourvel-ing-14. v. V elzen-E.t ,Zíj I-ii. v.lvlë1zen

IENS P_, I.I(affa-II.v.d.[,la]-lenrS.Driessen-E.Kauo-J.lïo1ff-R.So"ebarta-J.v.Wa€6era- :

J. v. d. Spi e ge 1-P. lïind-H. v. Re cuwi jk-A. Franken-E. li1 ei j n .

zie ook pubiikatie over Lotenve"koop op zondag
Samenkomst 11.0C uur LENS Leicler John .Lltena
LENS P4 P.Straub-E.s.Santen-E.v.rl.Kaay-E.Ilazelcger-E.Coret -1.1.de llaas-j?.v.d.Boo,/
gaardt-T. v. C.VIerve-R. de Becr-R.l,lattcns
RES : L. v.Scheltinga-E. 1'ssenberg-D. ?ai j c
Samenkomst 11.JO uur IE-NS Èeider Theo Prins
LENS P5. iï. v. Ve en-rL. v. Blit t ersrvijk-E. Jag'er-E. llàfn er-IÍ. Biircks en-E. tle Vös:R.Dekker
M. 3 1 okp o e I-M. T j. nn ernans -R. Ro o s . P..li, l- s em g e e s t
RES: L. v. Leeunen-E. rle Sruijn
§amenltonst 1O.00 uur LENS Leirl.er Ton v.d.Ber6 ... -......
Zondag on 14.00 ulrr TJENS 1- Olympia
LENS UI1 (zontlag 1] februari) R.Han-II.Zaalberg-II.I(oelenij--R.v.d.Heijden-T.Schi1/
peroort-J. Rienen-R. Lent z-M. Mollenan-F. Claus-F. v..Kest er -D.i,iei j er
RDS: h.Tjin isjoe-M.S1uis
Samenkomst 12.15 uur LENS Leidr:r PauI Hop . .." -

LENS vr2 J.Iiuypers-h. Erankcn-R. Timners-J. v. Barlegooien-B. v. Nieuenhoven-,r.xt:.p-
M.Borst-P.Àerts-R.v.cl.K1eij-M.v.Riel-M.v.He1cen-G.valkenburg=E.I(eus=F.de Druijn
E.Radcmdrer
RES:R.Vcrloop
Samenkomst 9:45 uur IENS Leider Oscar Rorst
LEN§ nini A E. Enè1ich-II. Siraons =F. La:rraldter-E. Renzunbrinl:-R. Slats-I4. Endlich- -

A. v.lïijngaarii en-D. Verschelden-P; Hoppenbrourver-lÍ. v. d. I'àare1-P. Bi jlsma
Samenkonst 11.09 uur LENS Lcider Kees Schenkels
LENS mini B P.l{o el(6rna-R. C o}pa-R. v. Ve}zen-J. Tinmernans -J.Dunant -E. de
R.Boèlhou Er-V. Tromp-M. Bos"h-Ii. Brinksna-R. Piugge

Zvr?rtt:

Samcnkonst 12.00 uur LENS Leider Guus Schneicler
Steun LENS 1 kom zondag kijken.
RESERVEPROGI?AMMA.

Àl-s a.s. zateirlag het gehele progranma is'.afgekeurd dan spelen de voLgende
juniörcn elftallen vriendschappelijk:
1-4.J0 uur Postduiven À1 - LENS A1 Sarenkoust 1J.JO uur LENS
12.0C uFr Ytresterhwartier 81 - LENS 4,. . Samenkomst i1.OO uur LENS
12.00 uur 'de st erkrvartier 82 - LEN§ 5 ,. Sancnkomst 11.ÖO uur LENS
1J.OO uur Postd.uivcn 82 ? LENS 6 Sanenkomst 1Z.OO uur.LENS
11.J0 uur Postduivcn C1 - LH{S B Eanenl(onnst 1O;45 uur I,ENS

ir lcan_tusscn 10.15 uur en 1O.JO uur worden Eebeld oi '.i:.t p"ogranma doorgaat
Let. 66.11.14 -
De overige el-ftalIen kunnen op LENS vrat kaarten, sjoelcn, flippereh etc.
LOTERIJ .

,t.s. zbndag voor eí tijdens de wedstrijd I;EI{S -O1yr:rpia v,,orden er l-oten verkocht.'
Ze kostcn fOrZJ per stuk. tIJíj vrageh tle joàgcns van ÈJ on vanaf ,l2.JO uur op
LENS alezc lotcn Ite verkopen. Jullie leider J.hltcna regelt alles bp deze.da-g
en staat om 12.3A uur bij ons kl-ub6ebouw. De a.nrlere el,ftal-len worclen natuurlijk
3-angs de l-ijn verwacbt om ons eerste te steunen.
BUITENLÍ.IÍDSE REIS EI.I SPCRTKíU..IP.

No6maa1s vestï-gen wij uw €iàndac.ht op èe betaling voor het sportkamp .en de buitcn-
landse reis. Ook ttij moc+,én geltl overrnaken naar Eurosportring en de I(NV8. Ondanks
de vrekelijkse oproepen in de LENSrevue hel:ben veel Ííensen nog niets betaald. Voor
de buitenlandse re:'s had aI f 9Or== p.p. bij onze penningmeester binncn xitoeten
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zijn. Voor het sportkamp hebben rvij bijna niets ontva.ngen.
iïi1t u, ooh aLs u het bedra.g in 66n keer over wirt naaken, niet wachten tot hetlaatste rioment. Doe het nu al-s het kan, en rnaak het getd over op girorekenÍng
116?11 t.n.v. pcnningnèester LENS. oor( kunt u a.s. zàterdag in àné kJ-ubgebouiterecht. cnze penningmeester, dhr. Hop, is er_ dan van 14.0ö uur tot t6.öo uur.
Aan hen kunt u dan het 6c1d. geven. u krijgt een bewijs van betaring terug.
Zondag speelt LEll§ 1 tegen Olympia. Komen juLlíe ook kijken.
TOERNOCI -OVERZTCIIT 1 977.
/ran het eind van dit seizocn zullen de LEI,IS el ftal_len lveer de
toernooien. Voor elE elftaL is er een LEl,lStoernooi georganis
hebben rvij geprobE§d orn voor ieder elftal een uit-toernooi
kregen sonni6e elftaflen helenaa.trr geen uitnodi5ing, zodat zi
toernooi krijgen. Mochten er nog uitnodi6in6en komen Can zul
aanneaen. HieronCer volgt een lijst van toernooien op claturn:

elnenen aan diverse
erd. Daarnaast
e krij6en. Helaae
alleen een LEN§-

en wij ze graag
j
I

3
9
o
1

1

1

april
april
apriJ-
april
aprj-1

Goede V1i j ';3.g lti j swi- jktoernooi voor P1 +ï11
Paaszaterda6 LEllstoernooÍ voor rIJ-84-C4
1e Paasdag LEN§toernooi voor 81-C1-p,l en EDoHtoernooi voor 41
2e Paasdag3- Naaldrui jktoernooi voor C 1 en Kl,ÍDtoernooi voor BJ
IíóninginneCag LEï'{Stoernooi voor A1 en /-r chipelt o ernooi voor p4 en

S ch eveningent oe rnooi voor r:-ini A+B
30

'1 nei zondag Dios toernooi voor P1
1 nei zaterrla5 ïi: iffi:ï:"1ï3lr'l;31-Bl_*

Vrlest erkrvar t ier toernooi voor P2-PJ
LENstoernooi voor mini A+B

B mei zondag LENStoernooi voor À2-82-C Z-pz-pr-p4
14+1! mei tvreedaags toernooi bij de Kennemers voor A1 , vertrek vrijdagavond-

, 14 mei zatercras lffiËf::Ï::.í'ï33f iilË9r*Ï:*;u 
huisvesti'ns

Hons el ers dijkt o ernooi voor C.1-C2
OSC toernooi voor LENS b4
RKÀVV toernooi voor P4-P!

'15 inei zondag LENStoernooi voor p!-lïJ
.e mei llcnelvaartsda6 

3ïË i:ïi::ï ïlll t]_or_.,
HBC toernooi voor 81-C'l

. .tleolus toernooi voor F1-VJ1.-tirz

21 meí zaterda. fiiX Ï::l::ï;:f i3:ii:'*
Esto toernooi voor P'l-P2
Verburch toernooi voor VI1

Te \ïerve toernooi voor Pr-P4-'ií2
22 mei zondag DHL toernooi voor B1-C.1-p1
2? t/n j0 hei Pinksteren Duitenlandse reis
JO mei 2e Pinksterdag KI"ÍD toernooi voor een C-elftal- (spelers die niet in
4 juni zatcrd.as flïï;:ïiï: ;::ï1"",- voor LErrs A combinarj-e

1! juni zonda6 L.,eiciersto ernooi te Naaklwijlc.
l2l2lDt ?lllclito"""..i

tsLr'.DVULLING ?
\11.>l2lrl2tqiqlo

llJ! A.s. zondag rvordt er rveer gevoetbal-d. rh voel het! l{ij gaan dan met zijnallen onze eerstc elftalspelers aanmoedigen tijdens de wedstrijd tegen olymfia.
fk vind het langs rle lijn al-tijd zotn dooie boel-. Het lijkt net of er niets aan
de hand is. H6, LENSEIiS, waar blijft u? Laten wij onze jàngens weers. een6 ouder-
rvcts aanmoedigen! Zij hebben uw steun zo hard nodig; blijf dus niet thuist
!!!! Er vras no6 .t'eel meer, naar d.e ruimte was op. Dus hi_ermede eindigt cleze
vrcek 

rREË LEN.ER

t2t2,tot
löl OtDtQt ? 1q 1c t12 lo t r trt2l2lD,lC l2 t1tq t2t.)tr t.)te tt)t2tn tr tc t.)olDt"'tclc

lotrrt,tt)t1rrtrr,trlo
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lOe JaarAanA nummer zo 17 f ebruarj- 1977
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,..- 12gB R.C.pluggq 'J 1-C/8:69) MtlI Ilertenrade 262, den Haag... .---:

Ifi=:gllggl,', :" ,. i'r.- :..'. : ''
, i , i .:.

.- 11.93 C.P.va Beekun vrord.t: Parallelvreg 1JJ, den Haag

/ C693 F..0-. de t{olf uordt Chopinstràat 6/ , Den Iiaag.

De opnerkinien in de- ruiri- ek: Pollens. en d.e reaktie hierop van de spolers .iràn'

LENS '12 geven het.bestuur aahleiding het volgende op te merken. :

Uit de diskussies tijdens de laatstó À16emenó Vergaàering is oi:s.niet Zo'duide-
lijk gebJ-eken d.at 0e spèIers van LENS 1? zích voor aller -ei kàrweitjes be'schik-
baar steLden. Ouidelijk werd te.kennen gegeven dat nen zich rÍeI 'beschikbaar
wilde stcll-en voor het indràaien tan nieuwe^lampen.. Het bestuur stel-t dit aan-
bod. zeer op prij6 doch heeft gemeend om d.m.v. een. inventarisatie eerst vast
te stellen wefke iveihzaamhetlen prioriteit moeten hebben, mede be2j-en in het
licht van de beschikbare financiëLe ruirntq.
Zover zijn yre thans en'nu is dan ook het tijdstip aang ebroken om al-le Leden
die iets voor d.e vereniging rvillen doen. op onC^erhoudsgebicd,'
daarbij rekenen wij dan ook Éeker de schrijvers"van lÉUS, r2)
a. s . om 20.1,'OO uur t e meLden in ons klubgebouvr , om ond.er leidi
lid Peeters te bespieken rv,:jlke werkzaamheclen kunnen rvorden v

te verzoeken (en
' zich op maandag .

n§ van ons bestuurs-
erricht.

Wij rekenen op een flinke opkomst.

FITI1ÏT!tttlrt,
n t't.t'ti'
FFFFF

FFFFFFFFFFFFIFFFFEEFFT]FFT'FT'FI'F
IïIE STIIAN ER ACHTER DE 3AR

Het .Bestuur.

FFFEFFEFFFFFFFI'FFFFFEFEFF.I
rFFFT'EEFIFFFFI'FFETE

Zaterdagmorgen: An Bergenheneg ouwen - 'rïin: I,licheL6.
Zaterdagrniddag : Aad Bogisch - Anneke Blierner - Frans Dissefdor p - Kees Schenkels
Zondagmorgen: Tinus Zilfhout - I"lar ja v.To1 - Paula rs-Gravendijk:
Zondagmiddag: Annie v,d.Steen - An van Santen - Mevr.dc Bruin - Ria Verscheld.en-

LindaJans-CorHoppenbrour,ter-Ceesv.d.Hu1st.
Snoephoek: Ronald de llaas - Ruud Rademakèr. ' ' ;.

.,;
Eventueel- afbellen fel-. 66,94.36
CARNÀVAI ! ! !

I

. : .t,i.:..
A.E. vrijda6 kunnèn aIle feestneuzen (d.w.z. welp en, mini-welpéh en pupillen)
zich uitl-even in het _klubgebouw. .Dan zal nl-. op grootse wijze èarnaval geaierdai. : ---worden door' onze ,,jon5iEf e leden. li'ij hebben vernomen dat de prinsen karnavàI van
de Kaka een .feest'eli jk pro6rarnna hebben se-mengesteld, kompleet mèt spelletjes
en zeffs oen verkíezing van de best; l-eikst, origineelst en/of mooist verklcde, ,

feest6an6cr. Dus tot vrijdag! r
P,S. Het festijn begint + 19.00 uur. en zal- tot diep in de avond (+ 21 .3O uur) , .
dur en.

-t
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eee -!ïat zullen we.nou hebben? Een ode aan por.r Dat hij det oöit nog eens zou
mogen beleven. Dank, dank, dankuwel, heren van LENS 12. En niet in de raatstepraats voor de opri-chting van het verbond van passieve onderdanige LENS-Ieden(P.o.L'L.)" De heren van LENS 12 zijn toch tot meer in staat dan pol, ooit ..._

heeft durven denken. vééI neer zerfe. pol zou gaarne vernenren alwaar het se-hreta.iaat van d.e P'o.L.L. is g'evestigd en hoe raag de kontributie is.eee PCL is diepgeroerd door de positieve instellin6 van de zich passief vranend.everbontlsleden. Een zevental- heeft zich zelfs beschikbaar gesteld-om eveniuel-ekarweitjes.op te knappen. Terecht is het verbond apetrots,I rot t e reurst er-r-ing.van de P.O.L.L. is het lestuur op dit. aanbod niet i.rgegrrrr. Maar wie d.eLENsrevue en de klaagzang van de heer F.Ii.Flumans goód-reest, vermoedt hetanturoord" De heer F'H.r'. i die bcvreert de verbonderJ at vanaf'hun prilre jeugdte kerineri, ve.tigt ons ar-ler aandacht op het feit, dat rrze de plairt nogaL eensmissfaanir. Het bestuur za]. zích zonder tiiríjfeL zevenmaal bealeniren alvoiens bijhét opl.,appen iran hariveitjes een beroep te doen op de verbonilsleden, Er isa1 gcnoeg kapot op ons konplclrs
ooo POL iieemt nietter.in aan, rlat het verbond de heer F.H.E. tot erelid zar. :
bétrocmen. Dàl r.rordt dus een soort ere-pOI,I,.
oee I'Iai:r cindertussen. Ars rie heer F. H.r',' nogeens in zi jn pen klirnt, uag hi j we1oppassen dat.hij rem nie.t brccltt.
e@o IIoo gvolv,/.:.ar dige verbondsleden, ze6 ?oL niet wat u van plan was te d.oen,maar vrat u heht gcdaan!'
ooo In zijn iubriek- lilekelijks weet ïLK.'nj-et van ophouden. Hoervel rve innid.del-s
-t..91 gol z,eer rii-tvoerige diskussie achter de rug hebbeh over de kLaverjaskrup,be§Ínt hij d-aar ineen. over zwemmen. wees toch vrijzer, met voetbalr-en hebben
vre bi j L:NS aJ- zo I n moeÍte.
eee 0p 4 maart kont Hor,D rr bij LBNS spelen. Lijkt pol goeie muziek voor
docLnannen.
ee Het .! oernooi -over zic ht van rle Juko reag er best wezen. op 2! mei wordt ei
rour'rens ook nog een leuh toernooi georganis.)erd. .

ee De top-elf van PCLrs carnavalshit ti j st luidt a1s voigt:
Zo slard{ zijn al_s je clochter (Dick .,/.d.I,ía}k); - ,
Bij ons staat op de keukcndeur (Ton de Kok);
Rammen up^ar, ( Ruutl Fortnan); ' . ..

6

o

- Pa-papoea (Dona].d Schönherr);
- Holder de bolder (Harry Brandenburg); .

-' Mijí ndan is Haas (HanÀ eres);
- Onze ourve St.Jan (Jdh .EI'BIebert) . "

- Het varken van Beït heeft.altijd vrqt (Bert Blans);.
- ïk weet van voren niet...(John Bakliuis);
- Toe rnaar jongens de beuk erin (NoL Jansorjn);
- iïiller,rpie (lieetrnan).
ooe De KaKa verlvacht op het carnaval van 'rB februaïi iedèreen jonger dan 12.Cok oudcrs mo6en meedoen? !
eoo Ale het gras'Dou niaar niet trvee.kontjes hoog vras in de vorkdtuintjes vanl{ut en G-ence6en aan d.e I'íeppervreg, waar oize sportzusters van K!ïiek sport vorigerveek'vrijdeg 8ernaskerd balden, en rekend.en op een grote opkonst vnn talentvolleLENSers" : .

060 POLLtrTlS wordt doorgaans vervofgd
NOODI(REET.

Heren Trainers t
!ïij (hiernee bealoeL iJr de spelers van de elftaLlen 5 t/n 14) witl_en u hartelijk
!l]]k"n voor de fijne uurtjes die wij (op zonda6) hebben mogen door brengen opLENS, voor een gezellig partijtje voetbal! l!
Maar heraao is dtt de r-aatste 10 tot 12 vreken helaas niet rneer nogel-i jk.
.alaaron?? ?
omdat, tle heren tariners het nodi-g achten, om ar-s er op het trainingsveld wà!
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water staat, deze dan
geweLdig'omgeploegd .wo
al.s u in het vervolg o
Mocht de trainingsstro
ook no6 Co paden, het
Uithof (dit rïordt door
onder water staat ) .
Heren trainers de spelers van de elftalLen 5 t/n 14 'zouden u er zeer dankbaarvoor zijn als u op dinsd.ag-, woensdag-, do

Bewoon op het 2e en Je veld trainen. Zoalat deze vefclen
r.den. Het zal. natuurlijk o,ok door de regen koment maar
ok àan de elftal-Ien 5 t,/n t4 wilt alenke;! f !
ok toch iets te nat zijn om óp te trainen, dan zijn cr
Zuiderpark, het veLd bij Leyenburg en het veld bij de
somnige trainerÈ lvef gebrurkt als de trainingsstrook

2e en Je veLd r,vil_t komcn, zod.at zi j zondag
morgcn e1s de velden 2 en 2 zi.in. afgekeurd

riderdag- en vrijdagavond niet op h€t
s kunnon voetbalLen. Ook op zaterdag-
, komt u er dÀn ook niet op.
t/n t4.Me+- zecr veel dank de spefers van LEIIS 5

Docos2-LENS2 1-1 .

LENS- 2 sleepte eeer verd.iend overigehs, één punt weg. bi.j' d.e Leiàenaars. ,,.Jas ..
het voor rust LENS dat de toon raanlaf, na de-thee vrÀren-Qe Hannen van Docos wat
Sevaarl-ijker. I,ENS maakte geen goal voor rust ondanks een richt civerr,Jicht endankzij enkele gelukkige reakties van de doelman van Doco6.
Na rust werd Docos vrat gevaarli jker en EE r,rat larder, .rvat resurtecrclc in een
luid bejubeld ttoelpunt. LEus gaf echterEet op, naarvwerd toen ten koste van...
velc overtredin8en af8estopt. Een van deze overtredingen vrerd. de Leidenaars
no<.:d1ottig. Dlvars door de muur verdween de'vrije tra.p langs d.e vergeefs grijpnn-
d.e Docos doelnan. LENS 2'heeft no6 eèn zwaar programna voor.dc boegr. naar de
kans op een hampioenschap !-s aanrvezig. Geef deze jongcns-urrr stèun.
Stand aan c'l.e kop:
LElrs .. 13-21
Verburch - 15-21
Roodenbur8 14- 19
Docos 13-18

gEAIAggIg.

HOLD IT!!! V|IIJDÀG 4 MI:rr}.Nr.

PRO

Programma S enioren.

Zergss' 20 februari 1977.

E:g amma LENS 2

Thuisr Roodenbu:'g J-LI'C 2-UVS f-RVC ,-
- RKDEO 2

uit :

v1 Geb 1/1-1
v. ÀrckelweBrPo eldijk
vl Geb 1/ 2-4
vZ Gèb 2/1-3

'vJ Geb 2/2-4
Chariottestraat. f,
i{erkehout, iilassenaar
Brasserskade r Delft .

Brasserskade, Delft
1,1? Geb 2/2-4
ve Geb 2/2-4
Zuiderpar.h 2e ged.
Steenrïijklaan .

Noord\,reg ,- '..íà-t eÍirt6en
.Y3 ceb 2/1-)

Verburch 2 (zondag a.s.) -Roodenburg -
Teylingen .Z-VCS 1.

Toeschouwer.

HHHHBI{}iHHHItHH}IHHHiII{HHHiiHIIiiilIi}llrlHI{HII}IIIHII
GRI.}M]ï:OPSTELLINGEN-UITSL.AGEII SEI{]OREN
UHIITTHI{E.ErrHrrriHriHHHH:IHHHH}ïHEHIirrHnHiii{HIIHII

14.O0
11.O0
11.00
10.00
'10.00
12,OA

ulr
uur
uur
uu.r
uul
uur

uur
uur
uur
uuI

r4.óo uur
12. O0 uur

LENS 1

Verburch 2. -
IENS f
LENS 4
LENS ,5
lïassenaar 'J -
DIIL B
BEC 6
LENS
LEN§
]IDV 7
lws l+

Vel-o
IENS

DBGC

l,lus z ,

ESTO 2 ' r.

Oranjeplein 2
DSo f
LENS 6.

À.M
D.K
D.d
ÏiI. J
s.J

IIH ii

, Achterberg
. v. Ham
e HouvlJ-l.e
, Langelaar
. i abrr-elt

.Ii. Meeuwisse

. rry. de v asser

.G. de Éoo

. B. Veidhuizen

.Munnikho f

. Stramrood

9
1o

uuï
lrur

12,45
1?. go
12.40
14.00
10.o0
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sAMEI'll(0l.IsT.

tENS
tENS
LENS
LENS
LENS

CPSTEL],INGEN.

4-5-9-to enll4'een half uur v6ór aanvang van
uur ï:ENS tcrrein LEN§ ,11 

9uur LENS terrcin . LENS 12 9uur LENS terrein' IENS 11 1,
uur LENS terrein

2 9.10
6 to.45
7 11.45
8 rr.oo

hu

Lc
.00

n wedstri j d.
uur IENS terrein
uur LEIIS t erreín
uur LENS Lerrein

I

I,ENS 7 afs bckcnd zohder B.Boerboon
tEI.lS T als bchend. zonder F.Disseldorp (Lie lfUS 5)
E= als vorige u,"uk ror,d""-p.à"-ulíii-"i JlïIaíí,ii5"' rer F.Disleldorp
LDNS 6 al-s bekend

W a1s voriEe week zonder R. Hoppenbrourvers -:-..LENS iJ als belcend
IEFT a1s bekend zonrler F. Ce Vos mot yJ.KroI (2x) .

+I§-j-q als bekend. zonder P.Schultcn (g.KroI zÍe 6ók LENS 9)LEI'IS 1'1 als hekend zonder J.Rientjes-A.Bcrsman eri p.de I{a:.í met E.v.d.'Linde(2x)
en R.de Vroege (Zx)

IENS 12 a1s bekend
r. ,' ILENS 1 a1s bekend zonder .Bon ( E. v. d. Linde

. BerenbakLENS ,1 als bekend zon-der

IIE§C]IRIJVINGEIII

Vrijda6avond van 1p.00-2G.00 uur bÍn ncodgevallen op zaterdag bij N.
UITSLr1GEI,I.

en R.de Vroege'zie 66k LENS 11)

J.de HiLster tef . 29.?1.2J. Uitoluitend
se tcl. 60.zOr9O
!

R
g

r-J

I.,ENS 1

DOCoS 2
LENS li
Quich J
ZirlLLV0EfDr'iL

Maanda 21

- Olynpia 1 0-O
- .LEI'IS 2 1-l
- Quick Stpps 2 . Z-1
- LENS 4 ( vr. sctr) 2-2

februari '1977.

Den Hoorn 4
Croàv1iet B
Nivo 9

- LE}IS
- LENS

- LENS

5
11
14

1-1
2-'

Sporthail ttDe Eluitr|F1uitpol_ilerplein te "Leidschendan'1!. !l uur. T,INS - Rode lIaan
De vcJ.dende spel_ers worden om 19. JO uur in de sporthal geacht aanwezig te zl-.1n:
M ' Reuver-P. v. d. St een-B. Osse-G. Duivesteyn-riJ. v. d. Linde-Il. Verbarendse-ir|I. MicheIs.

t., rlïEl(ElïJKS 
'r

- IIet eerstei:we.er. een punt en hoe! ! De anget om te zur.len desraderen heefttrainel van v.ianen er toe gebracht on ovdi .Ee gaan op *"t ,"i-t"g"nwoordi6,.leachtvoetbar ptre.egt te noemen. Jammer vdor d.e toch àr ,riut i" gi.t" 6eta1eaanwezige toeschogrvere. Misschien red.den we het ook'dit jaar 'weËr :_n de eersteklas net dit soort voetbat. En dan???
-^rrVolgcnde teek hoop ik u er uitgèbreid over te kunnen inforiierenrr schreef j_h

j.,,af8e131e1 lreok.over de plannen van or,.re cc como d.atiekonmissi e. Blijkt een van' onze IIU-Ieden j-n parijG te veltoéven.Even geduld dus nog a.u.b. - .. :,- ook dit weckend.voor een groot.aantar lEfrsers g""n ,oEtt"i. -ltet 
turu"a'u' enderde veld vrerden . afgelope n zaterd.ag en.zondag 

"ràd."o, atg"].à"ià. Ditxraalwaren hct echter niet aIle::n de weeigoden rlie hier verant ioorciefiSt voor-*,r."n.Neen, eenaantar. LENSerb.en hun trainórs hebben klaarblijkeltjk ;;; pr"n-on----'varr deze velden echte trainingsvelden te maken, die van d.ezeitau t*à:_it"it j

moet zijn aIs de tral+ingss tfook. VeeI LEIrlSers en vooral de spelers ;;" ;;r'lagersrt e t f t att ei'-zrJi-ZË-a-ÍëFrr ankb ar.r voor. Het bestuur zàii er vol_gens mr5verstandi6 aan cloen, het trainen op deze velden donrveg te velbiecleh.
- ^zat 

er'le.Buidda6 + 15.00 uur.- ?laats van handering trei r,uuste"ràirr. v"ta z*3afgekeurd. op veld 1 de vredstrijd LENS A2 - Dso Aà. r\an;;i-tà"è"t o,rr"r" 6. o". kantine nagenocE l_eeg. _

- De buitenlandse reizen voor onze 'junioren r,ogen zich in,een 6rote belangeteJ_-ling verheugen. Tot nu toe hebben z.-ch 100 junioren aan6emeld ïoor de 4-;;il;;
-4-



reis naar Heeeen ('rY.d1.) tÍjdens de Pinketerdagena Onze pupillen en wbl-pen gaàri
dit ja:.r vreer- naar.de. zgn. spor.tkampen. Aantal- deelnene,rs '1J.
Ook JUI(O I I !

Iti.1r

$$*tt
d!rd.IJ.
JdJ.J.J

JJJ JJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJ
VÀN }iET JEUGDFRoNT 

.T$**$J.r

JJJJJJJ JJJJJ JJ JJJJJJJJJJ$J$$
PROGRI.],1I'1A JUNI OREN.

ZondaÉ 2Q i ebtuarí 1977 .

14.00 uur LENS f - Graaf iïill-em I1 Vac 2 \l 1

l'loensCa g. 2J februari 197? .

JJJJJ,.'JJJJJJJJ JJJJJJ.}.JJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJÍ .

iilestvlietweB

Charlottestraet, Ï{assenaar
v1
v1
(Zie overi6e elft affen)
Dèresteinlaàn
\I 2
v1

20.15 uur iïifhelmus 1 - LEIIS 1

Ze! g:Èee-12-Is!:rlri.12ZZ.
14.10
15.OO
11.14

uur
uur
uur

ïÍassena-e.r 1

LENS 2
I'EN§ +-: . ,

LENS
Gbiia'
LENS
LENS
RI(SVM 7
vcs 12
LENS 11"

- Mae.sdi jk
- TENS,9.
- LENS 10
- - Dtiindorp

- LEI{S 1

-GDS2
:. DHT: 5
- vri j
= LENS 6 ''
- Vredenburch P

16. oo
15,OO
12.OO
'11 . CO

14.3o
13.10

uur
uur
uur
uur
uur
uur

-c

7
B 5

sï6
Sportpark Polanen
De clemsvq.e.rtvreg
v1

Zie ool< reserv elrogramma.

Heeft u cle buitenlandse rei5 aI bctaald?. l{ee, dan snel even geItl overnaken op
postrek. 116?11" t.n.v. PenningÍneestèr LENS rhet vermel.ding buitenl-entlse reis.
AFSCHRïJVII,IGEN. '

SchrifteLijh vöor vri j claga.vond 18.Jo uur bij dhr. F.v.t}'Stecn, florldsroos 2
Berkel- en Rodcnri j s-.

vóor A- àn B-klas/Tele f oni,sch vri jdagaucínà'C-kÍasser
sers tussen '1 B.Oo en tB.Jo uur (ui
A-klasoers bij dhr. G.Duivesteyn t
B-kl-assers bi j athr. H.Reuver t
C-klassers bj-j clhr. R.Bom ... r tel.
In nood6ev;.11en kunnen.de junioren nog
uur afbellen :bi{i dh4i:Piv.è.Steen tel-.
AFI(EÏRINGEN.

De junioren moeten. bij sl-echte we er somqtandighed en steeds d'e afkeuringsli j st en
raadplegen. Telefonieche informatieo vrorden hierover n'iet verstrekt.
NrET/OrKCrqEq.

triegens niet-o?konen afgel-open rveekeind krijgen de volgende spelers 2 extra rcEer-
vebeurten: R. Verbarenclee-M. v. Da6gurn-f. Kiry
Bij herhalin6 vol-gt uitsluiting van d.eelneming.aan de kompetitiervedstrijdeil. In
dai geval blijft de verpJ-ichting tot beta15.ng van è kontributie tot het eind
van het seizoen (lO juni) gehandhaafd.

ïlegens herhaakl nlet-opkornen urordt cle volgendc speler dit seizoen niet meer

CPSTELLINGEI{.

e1
e1

tusien 1[i.ro eà ï9.J0 uur,
Iu ite

67.
6?.

op
B5

nd in dringende geval
61.81 (LRNS 1 L/u 3)
zB-1, (tENs 4 t/n 7)'
98.7? (LENS B t/n 11)

l-en)

zaterdagochtend tussen 9.JO en 10.00'
zA a^.)v.)v

IEIIS 1aIs bekend zonder J.Lausber6 (zie L,INS 2) met P.I{outrnan
zie ook re serveprogralima
Samenkomst 1J.0C uur klubgcbouw Leider dhr. ,I.Apperloo

-5-



g$-: I'l-v.zurol- (zx)-r.Bauman-R.v.d,Boogaard-il.Erirefeno-r.Ge1ulc-iï.Heijnen--
H.liopp enbrouwcr-À. rl c Jong-R.Leijn-À.v.rI.r,reulen-J.Lausper,g-R.Bon-c.v.Bóet ;.
RES : F. Verbarcndse Leider <thr. ï,/.v.d.To1

lE§gl M. v. zrvol ( 2x) -p. nakvis-N. Franhen-p. Gordi jn-H.iïubben-M. v. zwed en-R. t en
Hoorn-R. v.iïijn6aarden-R. Duyndan-R. v. Vi ersen-D. pronk_J. v. dlij zen
RES: F.Albfas-I"I. v. Xaggun-R.,ZeLz Loirler dhr.F.Ffunans l

IENS 4 aIs behend, zie oolc r c s erveprogranna Leider II.Zoun
LENS 5 vrijl R.Bloks-It.iiíesscls zie LENS ?

?.Houtman zie ï,ENS 1

M.v.ZuoI (zx)-R.tson-C.v.Beek zie LEIiS Z '.
I,l. v. Zrvot ( Zx) -n. Uuyndam-R. v. Viersen-D. pronk-J. v. cl ;Ri j zen zie lËNS Jen IENS 6

Zie ook ï es crveprogrl.:trna, dan opstellÍng a:Is bekend.

lryS B.Ilenl<es-M. Leyn-iï. Lucasoen-A. Rovers-C. v. Rijk-S.Kramer-J. S chipperen-
i:i. Klunnen-R. v. Viersen-D. Pronh-R.Duyndam "

RES : T.King-II. Planken I

zie oolt r es ervepro gramrne , Samenhomst 15.CO uur LEIIS terein, Leider C.v.d.Hutst
!m'l§-Z R. Driess en-J . Franken. R.. r1e Haa6-p.Ktol-M. Lustenhourver-R.l{ahieu-R. v. Ruyven
B. Jozee-G. Ioogaard-R. Bloks-R.,,ïess els
RES:R.Goedhuys-J.Linssen Leider T. v. Vefzen
LENS 3 al-s bckend., zie ool; r e scrveprogramna Leider paul v.cl. Stàen

lENs=g R.liergenhcnegouuren (2x) -J. vermeuren-M. de ',linter-i.J. colpa-E. varentÍn (ae) '

Í,.v.Rijn-P.de Groot-G.t1-e Kolc ( 2x) -c . orlenkirchen (2x)-M.sctrotLe-J.voorduin-
R.Iíorving
Sarnentomst 1C. í)O uur klubgebouw Leir.Ler Gérard Bloks ' :.
-LENS-19. R. E ergénhengouvren ( 2x) -R, ''iàss erman-ch. Rergnans-F. Dullaart-D.r'ranhen-
l'Í.Iíorving-i) . uester-R. rle líro on-H. Zanoni-R. Gimb erg-ll. Ri"r"à-s. rj o j oo etbmo.
Samenkomst 13.45 uur kLub6ebour,., Leider Eric Landnan

ry B-Duivesteyn-II.v.Iloudt-R.I(resner-E..Borst-R.v.d.Zijden-M.Bon-R.lIuismen-.
R. Bliekeicaal-M.'iiind-c. de Korr (zx)-c.odenkirchen (ex)-e,vàr"ntin (zx)
Leider dhr..{..llIok
OPRCEI) VGLTR ÀLLE JEUGDIEDEN.

ons eerstc elftar staat voor ge noeir-ijkc taak om de nod.ige punten t.e haren.omhet e er,sp ekla§sers chap te behouclen. Dit ;is niet alleen een tàat vbor d.e spe3-ero
maar.ook voor cl.e bupporters. lllJ_j verwachten alle junioren, pupi11én, ,"fpen, --t
minirs cn ouders zond,lg langs cc rijn. spa.ndock-àn, ratels, toeters en. aIle àingen
d.ie veel lóvraai r,raken (ook je eigen sten) mag je mec nenen'. i'li5''rekenen opjul1ie konst en.laat 6erust horen dot je er bent.

. .!. ,. Juko.
r0Ex§oE.

,u aprl_I Hozenburg,toernooi B'l-82 en BJ . :22 meí noet zijn A1-B1 en C1 op DIIL dus geen pj
z'i ner. Foet z3.jrL P1-8, en ,.jZ op te ï,,erve.
PROGRi}'IMÀ i)UF] LLEN E}i !ïELFEN.

PU?r+rEN"

Zat erde.g 19 f ebruari ljJJ .
12. tc

12.3C
11.CO
1',l .3'.:)

DSC 1

HL{SII 1

IENS 3
ADel-aars
LEI ,S 5

- Lmrs 1

- ],Elis 2
- RAS 1.

1 - LENS
- svcl,I 1

uur
uur
uur
uur
uur

( zie ooli zondag) v. Tuyllsportpark
Vrederustlaen

4

-6-..
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Zohclag 2C februari 1tf
12.45 uÍr LENS 1

ZIE KÀRJ\ÏJIVALSFESST

'vJELPEN.

7.
: DBGC . 1

Zat erda 19'februàri. 197 n

12 . JC uur L.,ENS 1 - iJest landia '1

1O.JO uur H.van HoIIand1-LENS 2

I(ora ook naar het liarnavaf a.s. vrijdag
1O.OO uur Scheveuingcn 1 - LENS mini A
1 1 .45 uur ',ïilhe1nus nini - l,EI,lS mini B

!ebar-rewe g,/ H. v. lloIL1n-d

i{outrustweg,
!'IestvJ.ietweg,

zondag
zondag

zLe
zLe

3gl9ee 2C februari 1977.

12.4! uur VCS nini - LDtrS mini korobindtie
ATSCHRIJVINGEN.

Escamp 1/De clensvaartueg

Schrlftelijk voor vri jdaaavond 1B .JO uui bij dhr. P.v.d.Stecn, Hondsroos 2,
Berkel en Rodenrij s.
felefonisch vrí jrlagavond tusaeà 18.0C en 13.3C uur (uitsluitend in dringende
gevallen) t eI. 6?.23,fi bij 14. Reuver.
In noodgevalfèn kunàen de pupillen en'vrelp'en.no6 op zat erdago cl.rt end tussen 9.OO
en 1O.OO uur a.fbellcn. te1, 66. tf .,l4"ffubgebouvr.
AFIGURINGEN.

Bij sJ-echte we ersomst andighe den steeds errst dc aflceuringslijsten raadplegen.
Staat daarop bij I'PupilIen en',ieIpenr! vermeld: GOEDGiIIiEURD dan steeds naar veld
of punt vc.n samenkomst lcomen. f N DIT GEVr:-L I'lrïG ER DUS I,llET TELEIOIIISCH IïoRDEN
GEINFOIIMEEiiD NAiiR EVBNTUELE J.IIGURING. Stast bij de afireuri-n6sadres se r,r bijlrPupillen en ',iielpcnrr verneld: ZIE I.TFIiEUXINGSLIJST dan uoet als volgt worden
gehandeld: Voor de t huisrved.strij den noet juniorenLijst worden geraadpl-et:gd.
Zijn de wedstrijrl,en van L:rNS 2, I en 11 goedgel<eurd, dan gaap ook de pupiltren
en vrelpei wedstrijden opions veld door. Uitsl-uitend voor de uitÏredstrijden .
mag in dat geval telefónisch worden geïnforrneertl of hun weclstrijden doorEaan
en wef zaterdagochtend tussen 9.00 en !.J0 uur tel. 66.13.14

CPSTELLINGEN

ï,ENS , P1 M.v.d.Lans-l{.I'ortnan-R.v.d.Hoek-E.llarmenhoven-E.Perl:eijn-.ir.I(uiper-E.A
lÏ66ffiari-E,.iloos-8. He enskerlr-!.3o e thourver-8. Elshout-'.ï. v.l{eIzen
SamenkonËt 11.J0 uur LDNS, leicler Ton ts-dravcndijh, zie ook zondag

LENS 2P I,l. Sac.rloos-11. L ent ze-J . v.Kc st er-J.l,lass erman-R. Verboom-C .Ho e fnagel-
R.lïouvreïing-P. Pr onk-IÍ. v. Vel zen-M. v. d. Eoogaard-M. Geurens-E. v. Zijl-
Sarnenkomst 11.JO uur LENS, J-eirler /rad de Pagter, zie ook loterij zondag

LENS Pf I .I(af fer-A.Franlien-1.1. v. cl. ltlal-Ien-P. v. iÍar en-iJ. Driess en-P. i,lind.R, S oebarta-
J.iriolff-E.Kr:us-J.v.ldassem-F.Klei jn-H.v.Reeurvijk-J.v.d.Spiege1 ..,,
Samenl<omst 12.0O uur LEllS, leider John Altcna
LEI{S q! P.Straub-E.v.Santen-E.v.d.Kràaij-E.Hazeleger-E.CoretlI,Í.de Haas-R.v.d..
ISoogaardt-R.de Beer-R.lvlatt ens-T. v. d.lrïerve ; .

RES : D.Pai j c-E..r1.bsenber6-L. v. S cheltinga
Samenlconet 1O.C'J uur LENS, Iei-dcr Theo ?rins

-M.trJ1oirpoe1-

A.s. .zond.ag vrorden aIle jongens van P2 ,on 12.10 uur in het klubgeboulv ferwacht
voor Ce verkoop van de loten. De l-oten kosten JOr25

LtrNS P2 lï. v.Veen-À.v.BIitt:ersr,ri jk-E. Jager-R.Roos-P../r.1sem6eest
FliÏiiÍscn-E.llif ner-E. de ïbs-n. óetter'-
RES_.:L. ii. Lee uvren-E. cle Brui jn
SamenÈomst 11.OO uur LEI{S, Ieidef Ton v.d.i3erg
LOTERIJ.

-?-



ZIE KARN/iVr:L

LENS tll R. Ham-l'Í. Zaalberg-R. Lent z-J. Riemen-l.l.l,lo1f'eman-F. óIaus_M.Koelerui j _R. v. d.Hcij den-f. S chilper oort-F. v. Kest er
RBS:A.Tjin-Asjoe, M.Sluis
Samenhomst '10.00 uur LENS, leiiler pa.u1 IIop
LENS IIL J.Kuypcrs-F.cle Druyn-Jl.I?ad-enaker-A.Franken-R. VerJ-oop:G. Vafkénburgl
J . v.3aJ-l egooien-8. v.Nieuvrenhoven-J .I(1ip-R. v . d . Kleij -E.I(eus-i. Aert s-M. BoiËt-
M. v, Riel-I,I. v. ilelden-R. Tirnmers
Sanenkonst 9.JO uur LENS, J_eider Oscar Borst
GÀliRNE OUDBRS }TET VERVoER.

LENS mini À
'rïi jngaard.en:
F. Laarakker-

(zie zondag) E. Endlich-]{. S imons-D. Ver6cheld en-1,1. Endlich-fr. v.
i?. Slats-8. Renzenbrink-P. Hoppenbrouwer-M. v. d.. Iíaare1-p. i3i j lsna- .À.Spa:ns .-r. -.-

Sanenkomst 9,CO LENS, leider I(ees Schenkefs
Zie Carnaval
LENS mini B ( zie zondag) !l .Verhaai-R. Colpa-E. cle Zvart-J. Dunant -V. Tromp-
R.Ilo elhouwer-M. Bosch-A, BrinhEEa-R. v. Velzen-P.I{oeksna-R. Pluggs
§amenkomst 1O.45 uur , leider -Guué .Schneider
GÀARNE GUJEFIS iiNT VERVOER

ï,ENS nini kombin ati e voor zondag 20-2-77
E. Endlich-P.
A. Spaans-R. P
Samedómst'l
ZÏE KARNAVAI,

Bijlsma-V. Tronp-M. Encllich-E. de Zwart-p.lloeksma-M. v. d .l,laar e1-
lugge-E.Renzenbrink-R. Colpa-M. Bo'sch-R'. v. Velzen
2.15 uur tEllS, leiders Kees schenkele+ Guus Schneider

RES ERVEFnCGnITLÍiírA.

AIs zaterdag het 6ehc1 progranna is afgeheurd .spelen de volgen(te eIfta11envri endechappe 1i jk l
15.3c

12.4O
12.OO
10.45

uur Postduíven 1

uur. liiest erklïartier-
uur i/est erkwart ier-
uur Postduiven
uur lostduiven,.: -

,Samenkomst
Sanenkoust
Sarnenkomst
Sanenkonst
Samenhomst

14,1c
't1.o0
11.0Q
11.(i0
10.o0

LEI.'IS
LEI'IS
LENS
LE}'IS
LEIIS

LENS 1,

LENS 4
LEIYS 5'
LENS 6
LENS 3

uur
uur
uur
uqr
u]lr

Er kan tussen 10..15 cn 10.45 uur r,uorden geïnforneerd of. dit door8ar.t teI.G5.1J14À.s. zondag speelt LENS 1 thuis. rde hoevón natuur3.ijk niet te uuiturI", àat ívijicderecn Langs de lijn verrvachten. ons eerste pupiLienelftal speelt ecn.voor-wedstrijd en pupilren 2 gaat net cre loten rond. i,reem 6ér:ust vrai tateLs, toeteréen delcsles Eee. vcrzamclen orn' 13.55 ttut achter het doËr van d.e tegenpartij.

e. ,.eop slecht kif, ligg.en vrJgen lrij de trainers oh optr:ainen. jlf6elc:pcn zate:'da6 en zondag gingcn.veel spelerei-veldcn vuaren afgekeurd omdat dc veldbn stukgetraind
schahmt. U.

lQtzló1+l+tolcloltloIt?ot

TRÀINERS OPGELEÏ

Aangezien ve]il 2 en J
d.e trainingsstrook. te
teleurgestcld weg. Dc
vlaren" Foei traj_ners,

clot2t2lillloto
BL,/TDVULï,ING

1)1.)1rl21Qt.rrot.)

It!: E6n puntje is rvecr binnen. .tr.e. zondag garn vrij "r *"o. net nieuwe moed. r-eir-ker te6enac.n. i{i j g.ae.n dan net zijn el1en ónze eerste elfta1-speleps-,:rnrno"alj.i..tijdens de vredstrijd tegen-DBGC. Gecn ochaat stvedstri j den, 4us.ir troef,t echt.níetbij de warne kacher te brijven zitten. Maak er een Bezefr-ig aag5e van.àn 1";;;t.uw toetersr ratel-s en belr-en nee. I1aar dènk erom: Gèen geu;rd iónd het r.crdrgËen
8e!.ier meer mc't bier en geen gesmijt in de strijd. f,art ul.r fietskettin6un, ,ir6-stohjcs cn rvat d-ies nccr zij na..:r thuis. Iloudt iet fijn rangs dc lijn Ën iote.r" ' -
nij na afloop juichen om de behct.rlde overvrj-nnj.ng.

! ! ! ! Er lvas no8 veíil- necrr m:re.r cle rui-nte wes op. Dus hiermede einiligt Cezc rveek

-B- 
Lcnser



0e Jaar an numuer 124 februari 1

DE LENSREVUE
weekbl-ad van de vo etbalvereniginpl Lenig en Snel
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MUTATIES IEDENLIJST

uii
119
108
110
oo,

Zondagmiddag: Dini Ehdlich - Annie v.d.Steen
I,levr. de, Bruin - Mevr; Jannaat

Snoephoek: Ronald dc llaas - Ruud Rarlernaker
a

Eventueel afbeflen: €16.94.16

ggE:

.van Beekum wórdt Paral-Lqlrreb f33, Den llaag.. r .oos worCtBerest einlaan 493, Den Haa6 teI. 6?.26.1?

.Tinnenbroek wordt N. S.

.v.d.Berg wordt Gramsbergenlaan 114, Den Haag

?n ïi
B r.n
B n.c
1 T.A

VIi j hebben vorige week een brief naar onze trainers van de seniorenselecties
|afen.91te3an wàarin wij ónze on6éiudtireid'-over de toestandl yan onze veldentot uitdrukking hebbeà gebracht en waarin wij de regers, die'ggfden voor het .

gebruik van de velden, nog eenE; onder hun aandacht hebben gebiacht.voor d'e overige trainers-van d.e junioren, pupi11en, werpenlen d.e uroensdagmid-dagclub naar ook voor a1le overige ï.,ENSfedèn- raten wij àeze regels hieronder .

a' rndien op het bordje aan de in6ang van het complex staat vermeld: ,Terreinen
afgekeurdrt mag onder geen Èeding van d.e veLden qe-bruik worden gemaakt. De

b. fndien het bordje niets vermeldt over een afkeuring uaEr doox plotoelingenre6enval d-e terreinen in een zodanige staàt zijn komen te ver.kereir, dat.het be-spelen d:rarvan schade zou kunnen -viroorzaken, dan ciient het betreden van develden achterwege te blijven. Deie beslissin6 ligt gehcel binnen de verarrtyroor-delijkheid van de rlesb e tre f f end.e trainersr aà seiro ón jutro; : : ilc. zonder uit drulrkel-i jke toéstemrni ng van het be.tuur oi a" 
""ko mag op de vrij-

dagavonden goen gebruik van het trrveedc vcl-d. worden gemaaktl ..d. oefenpartijtjes in het kader van .de trainingcn ctienen bi5 voorkeur op aetrainingsstrook plaats te vinden, oorc a1 zijn èe velrten besfeelbaar.

T"91?n rïii on6 met zijn al1en aan deze regels houden d'n zu11en ivij daar. o_nge_trvijfeltl prolijt vari trekken. 'r,iij rekenen op Uw alLer medewerkin6.

GEBRU]I( VELDEN

Het Bestuur.
FFFFFFFFFFFFTFFF

!ïIE SThiiN ER ACHTER DE BAR
FFFFFFEFFFEFFFT'FI'FF

Ï"f I'T'EFFFFFTFFF'FFT'FIFFFFFFFFFFFFT'EFI'

Zaterdagmorgen: Àn Bergenhene goulven - liJirn t{ichels.
ZaterdagmÍddag: Àad Bógisch - C ees SchenkeLs -.Rini van.Noort - Gerard Colpa.
Zondagrnorgen: Ne3.lie v.d.Hoek - Richard v.O.lÍoek .- Tindè ZíI{hout.-

Het Bestuur.
Paul en rngrid schönherr zijn erg blij met de geboorte.ven hun dochter Naiia
simone; die ar op B februari io gebonón. v,rij rvónsen paul eir rngrid veel geIuk.

lïij doen een dringend beroep op a1r-e LENSr-eden ou a.€. zonrJ.ag ons ecrste erftalte steunen in dc zo belangrijke wedffi'ílï-Tesen lH's. Het besíuur etelt hat iea-zeerste .op prijs, dat ondanks de t eleurs t elllngen over d.e afkeuringen in de i
achter ons 1i-65;ende peiiöde, de opkbmst bij de trainingen ào optimàat is. onseerste cLftal verdient daarom Ulv a1Ier steun. iVij,rekeien op U-.

- An van Santen - Ria- Verschelden

-1-

- Ah Z1ïeng er- - Cees v. d.lïulst .
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- Caq Bont-j e .-r,ri ens ,?5 Àte ver:jaardag -vrij vèileden .jaar rnèuàreerden, is .opgenonen
in het vrlest einde-zi ekënhuis vraar hij in het beademin8s c en trun worai verzàiga.
Vanzelfsprekend Íe het,in het huidige stadiUn niet toegestaan de patient te
bezoekon. Maar een gebeilje en goede gedachle voor onze 6rotc LENS-vriend. zar
zijn vreg vrel- vinden.
- À1 enkele rveken liggen Tommy (niniwerpen A) en Hans (cJ) Dièmel ziek jgehtuie- -.

terd te bed. Ze hebben allebei-de ziekte van ?feiffer. ïJij, Juko, r.renron .2p .:veer sterkte en beterschap toe en hopen ze rveer aaurï op de LENs-velden àan tö ". -

treffen. Touny urordt verder gegroet door allè miniueLpen, Guus e:l Keesl
I{ans docr a1}e spelers van LENS 1_O en Eric. ': ', .

HOLD ITI !

fiEflËfl

VJeet iedereen het nog? Vrijdag 4 maart 2O.OO uur. lI MUSIC van IIIoLD ITr voor

VeLen zulIen zich nog d.ie verschrikkelijk gezel1j.gg avond l.-erinnc:'e[ ï.an
enkele weken gcleden, ui-tstekende É.ÀND on uitsiekeiide discotheekj zAxi\TtiSTRÀ.
Itomt in grote 6etalen voor die 2 piekjes h'óef je'hei niet te 1a!en,

K/.hA.
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eoe lIeel pijnlijk, hoor, die opmerkingen van het bestuur ovcr het zogenaamde l.
klusjesteàm van LENS 12. Onthutl-enC en onthutsend tejelijk. Maàr, zoals het
een Boed en sportief ingesteJ-d bestuur betaa t, 'krijgt het klus;esteam rog. een
faire ke.ns. POL is reuze benieuwal of het zevental ziàh maanda8 nog heeft gemerd
bij opperklussez' Peeters om instrukties in ontvangst té nemeni -
oeo. Het grote karvrei gaat beginnen. En nu maar'hopen (on het maar op zrn
Flunanst te zeggen) dat het klusjesteam niet vreef de plank mioslaat.
eeo Àls.POL het allemcal. goed beGrepen heeft zijn de verschillend.e tràiners ,
buiten hun boekj'e gègaa., àoo" de-6rènzàn van hun bèvoegclheclen:te ov'erÀchrijden
als 6evo1g waa.rvan vorige weck de el-ftatlen ! totÉnrnet 14 buiten spel stonden
en -dgrhalve van de regen in de drup gerar.rkten. De spelers van LEI'IS 5 totènmet
'14 zagen fÍever.dat de trainers in zulke omstandigheden de.paden op zoud.tn gaan
teneinde tc bevorderen dat 5 totenmct '14 in het veLd kunnen }ionen en te voor-
konen clat {e traine?é de laan uit gestuuril vrorclen.
@6o N4tuurlijh hact<len dÍe trainers de veLCen moeten ontziqno Arin d.e andere
hant, kunnen . de..trainers het ook niet helpcn, dat de plantso enendiene t te6en-
woordig nnj-nder zo16 besteed.t aan het <.rnrl.erhoud van diezerfde verden. Het heeft
er affe Schiin van dat naar4ale IENS m6ér betaa-l-t voor d.at ond.erhotrcl. er minder
aan. gedaan wordt. De onderhoud sinflatie leidt-ïot veldontnaarding "ooo liet is niet POtts bedoeling de Gerneentelijke Plant soen end.i enst de schufd
te 6even.van he.t feit, dat op sonmige dagen veel n66r gngeltjes Ílan gev,,enst ons
vanuit de hemeJ;"hug ontharde vocht bgsproeien. Dat niet. lalat PCt rvól- , r'erwacht , ,

soenendienst 6ók de velrlen van het sportcomplex Escamp Í -zg go_g.§
pent'tegen, eon heruel ale een vergiet. POL eist ech'! r:iet Ï*,--'-

onnogelijke. :
óoo Dat er nin'Q.er aandacht is be6tèèd. aan orrzc velderl écnt irOL be liunnerr
aantcnen aan de hand van het volgend.c: "

a. De kualiteit ven onze vel{len is slechter, hoevrel bet gebruik duiclelijk r:inde::
intensicf is gevreest in. vergè]ijking met voc_rrgaande jaren.

b. Iret àilicler intensicve g'ebruik wo?dt niet alleón vèroÀ.rzaakt .acoi Èet g:'otere
ag.ntal afkcuginqen; naar eveneens d.oardat LEN§ met mindgr el.ftill.Ien dé vet-

.. den bcspegfut.:- - . .:.-
c. rn vgorgaande jaren rveid. de traininlSsstrook met grote hocveerhedcn zand. be-

strooid om'óoÈ bij slecht ureer redelijk te kunnen traineni dit jaar is aan-
zienlijk minder zand gebruikt, ook tiourvens op rie overige velde::,

i.s dat de
als,moge1

Pfant
i.jh vra

-2-



d'. IIet eerste veld is over.vrijwel de gehele lengte van de lanse BMT-zijde.
verzaktl er is. niets aan gedaan.. .

eoo POL be6int ernstig te tfrijfeLen'aan dc vo etbc.ldeskundigheicl van onze rveke-
J.ijkse i'í.1(., die Eeent dat ons eerste is grergegaan op een ànàei systeen, dat
hij rrkrachtvo eàba r noemt. fn de lvedstrijd Lm{S - Ol_ympia vras er. uaar. één ptoeg 

-die zich vergooide aan krachtvoetbal en dat was clympia. De Gouwenaren lagen
roet zrn achten voor de pot. Het overgebleven drietal- vrijerè vogele mócht LENS -.--.
vertler niet verontrusten. cnze'jongens hàdden rver moeite met de opgevrorpen.
Goudse wal- en speelden inderdaad. te weinig gevarieerd. Te vervrachten is dat
vele tegenstand.ers zich op de Hengelolaan-of een d rgeli.jke negatí-eve wijze - ....-

komen presenteren net al-s enig doel het behalen van é6n punt. HopeJ.ijk slaa8t
onze trainer erin het spel_systeen daaraan aan te passeni
ooe PGLLENS tvord.t d.oorgaans vèrvolgd 7:.

HHHHHHHHfl IIIiHHHHHHi]I{HH
PROGTNiI']MÀ.OPSTELLINGEN SENIORBN
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Prograuna Senioren
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scheidsrecht'er
Y1 Geb 1/1-1 J. v. d.Leek
Mennewe6, Sassenheim ' C.Mus
Y1 Geb.1/2-4 HR.HolLander
V2 Geb 2/1-1 M. v. d. Beek
v1" Geb. 211-1 AJ. Uir crdÍjir
v. Vredenburchweg GId. de llilster
ItDe Iloge Bomentr., Galgeweg
Naaldurijk Th. B. v. Gal-en
Verl.Yrlaatsdorp erlaan ÍI.Ophuy2en'

! vf.Geb 2/1-1 Jr,.v.Oijen
V3 ceb 2/2-4 ,XA.Tuten ,

Zuiderpark 2e ged. . ÀL.v.Zanen

llDe Hoge ncmenrr,, Galgevreg, Nsaldrvi jk

Zonda6 27 fcbruari 1

14. Oo uur
'1 1 .00 uur
'11.OO uur
11.3O .u:ur
12.00 uur
-t+. ru . uur
14.3o uur

LENS 1

Teylingen 2
LEN§ }. .. ,,:

LENS 4 j

LEI§Si5. ,.

Te.do 5,. '

ïïestlandia !
Postalia 4
LENS. 9
LEI{S 10
Coievàars 4.
vvPB
lltestlandia 15
LENS 14

- DHS 1

- LENS 2
- ïlestlandia J
- Del-f t bf -

- Oliveo , J .

-, LEI'IS 6
- LENS 7, ,

- LENS B

-ll,lesterkruaÍtier
- Cel-eritas 3
- IENS .Í 1

- LENS 12
- IENS 1' .,

-. Ri jsvri jk 11

10.00
10.00
14.o0
10".00
10.00
14.1o
12.00

uur
uur
uur
llur
uur
uur
uur

A.s. zóndag zijn van @e Scl:o aanrvezig: À. v'.b.1.,1èi j dcn en J.d.e HiJ-èter
SAMENKOMST.-

I,ENS 4
LENS
LENS r
LENS 7
LENS

-5-9-10 en 14 een half uur vóór aanvan6 van hun vredstrijd.
2 9.75 uur LENS terrein tU{S 11 9.15 uur LENS terrein'
6 ll.4S uur LEl,Is terrein 'LENS 12 i.t! ,r" LENS Íerrein
. 11.15 uilr LËNs'terreiri IEI.IS 1f 1j. ji nur LENS terrein'
B 9.0o uur LtrNs terrein

CPSTELLINGEN.

LHIIS , als bekend
ÏENS= al§ bekend
LL'NS 5 alsivöribe
LENS 6 als bekend
LENS 7 al6.vori/re
TENST al-s bckeid
ïEF3'àrs lerenir
LEIIS 1O als beken
LE\S 11 a1s belcen
I,INS 12 a1s beken

. Boerbooxx - - j

der P.de'tlo f met,J.v.tl.Mije.

zond.
zonde
week

rB
rI'
zon

weeh zondcr R. Hoppenbrouvrers met J.v.d.lïeI (2x)

.'.2óirdef Fide Vos met J.Tèttero (2x) J.v.d.tlel'zie 6ót f,gv§* Z -

d
d
d
d
d

LElis 1 aIe be
]..,ENS 1 àtë ue

ken
ken

ATSCTIRIJVTNGEN.

Vri j dagavond...van'1 9 ;O0-2O
noodgevallen .op zaterdag,

J..Tettero zie 6; ok f,fNS 9 l,t.ltaenee zie S6t f,ftÉ f 4
zónder C.Berentak met M.Magnee (Zx) _ '

.o0
baJ

.uur,bij .I.de" Hil-stèr .te]- , Z).11.2J Uitsluitend in
N.oose tel. 60.20.90- - ... .r,'.- :.

-z-
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Prc amma Juníoren.

Ze!q3§-?Z-Ie!rgs:t-l22Z.
10.00 uur I,ENS , - Soa 1

Zaterdag 26 f'èbruari 19

v1

V1
Groene lïi j dt e/Pi jnacker
V1
Oostersportpark
v3
Dedemsvaartweg
v1
Vrederustlaan ..
v2
Sportpark Prinses Irene

,a

1).0ó-uur
16.0c uur
13.7C t»r
1]. OO uur
11. OO uur
1J.)O l.trtt
12. OO uur
11.74 ut
1J.JO tur
13.15 uut

IENS 1

DSVP 2
IEI{S 4
s.1,1 . | 15/1
LENS 6
vcs 7
LENS B

HMSII 6
LEI{S 10
RVC 11

- oeà'ti
- LENS

- Vel-o
- LENS

- VeLo
- TENS

-ÀDO1
- LEtis

ocrn
2
5

7
7
2
o

1

- Uromvliet !
- LENS 11

Zie ook 
_ 
rè'6 orvcprogramrxa ,

Ileeft u ooli nog steeds niets betaatrd voor de buitenlandse reLs??? opk de mensendie,.hct l:èdrag vin /1JOr== inoens wiflen betalen verzoeken rvij nu ", fr"t l"fa .

over te maÈen op girorek, 1i5?11 t .n.!. pennin8mee6ter L.,bt'tS. U tunt het ook
op LEI{S koàen betal-en of aan uw zoon het geld mee8even. A.s. zaterdagniddag iil,dhr. Ilop. vanaf 14.00 uur aanwezíg in ons lilubgeboilv. .,
I,FSCHRIJVÏNGEN. ,..

S chri ftelijk voor vri.ida6avond 18.J0 uur bij,ilhr. P.v.d..Steen, Hondsroos 2,
Berkel eh Roclenri js
!e-Lelonl-sch vrijdagavond voor À- .en C-kLassers tusoen 'tó.tJ en 'ty.ru uur en voor
n-k1asse.1.-tusscn'1B.CO en lB.JO uur
A-kla6É;ers bij dhr. G.Duivesteyn tet. 6?.61 .Bl (IENS 1

B-klassers bi.j dhr. I,l.Rsuysl tet. 6?."8.11 (LENS 4
C-Irlassers bij dhr.. R.!om Let. 2r.93.?? (LENS B

l/^
t/n
t/n

3)
7)
11)rn noodgcvallen kunnen de junioien nog öp zaterdagochtend tussen ).oo en ).Joulrr afbefldn bij tlhr. P.v.d.Stecn tel_. 01391-1919

T1IKEURINGE{.

De juniorèn noeten bij slecbte vre ur somst anrlighe den stecds de afkeuringsii j st en
raadpl-egen. Telefonisch.e infcrnnties rvordeh hierover niet verStrekt. ' ..

OPSTELLI}IGEhÍ

IEI.IS 1 a1s bekend, zÍe reservepro6ramna
Samenkomst 14.0O uur klubgebour,v, leirler dhr. J.Àpperloo

!E§_e E.Verbarendse ( 2x) -F. Baunan-R. v. d. Boogaerd-H. Érkctens -R. Getuk-iï.Heijnen-
H. Hoppenbrouwers-A. d e Jong-R.Eirijn-J.Lausber8-A.v.d.fisu1sn-p.Gordijn (2x)-- 

',R.tcn Hoorn ( 2x)
zr-e r es ervepro gramma, samenko_rnst 1!.0C.uur kl_ubgebouvr, leider dhr. y,l.v.d.ToI

IENS 3 IÍ.vlZwoI ( 2x) -P.Bakvis -N.Fra4ken-p. Gordi j n ( 2x) -A. Hoogeve en-H.tïubbenj .l

M.v.Zured.en-R.ten lloorn ( zx) -n " 
v.iuijngaaiden-R. Ràd cma.her (ex)IH.ftiinnen (2r)

RES:F.ttJb]-as-M.v.Bag6um-R.ZetzLeiderdhr.E.F1umans
LENS 4 als bekentl, zie reserveprogaamma, leidcr H.Zoun

-LENS 5 als behenà met M.v.Zvrol- (ZxD- F.Verbarcrdse zie LENS 2 - R.Radenaker zie
LENS f RES: tr.Vcrbarendse (2x) GAr,\RNE OUDERS MET I|ERVOERzie r es ervepro gramna, samenkomst 11.Jo uur LENS terrein, leider ,f .Meuleman
LENS 6 B.IIen]<ee -E jl(i-ng-!ï;Kliinnen-O. Könertan -S. Kraner- M.Leyn-lï. Lucassen-H. plankeu
À"Roqers-C.v.Rijh-J.Schipperen-M.v.Zrvo1 zie IENS f-rrtJ.K]iinnén z,ie LENS f1I{.Planhen en I.King zie LDNS 7 RES: H. G o edhuys(2x) -,1. Li.nssen (2x), leider C.v.d.

Hulst
-4-



j"r1:Lc.__1 G.loc6aa.rd--!. Driebsèn1J "Erankcn-R.ëoËahqyË-n. aà Haas-p. t{roI-M. {,ust en /
iror:'.re:..-l?.]'lahieu-R. r' n Ruyven-B 

^ 
Jo zeé-J. Linssen.."

R"GoeChuys"(2*) en Jtlinssen (Zx) zie LENS 6 . .'-i-
EIIS; ï{..Planken (2x) en T.I(íng (Zx)',", --, .':'. ::
Sanenlroms t 12.J0 uur LENS terrein. leider. T.v.Vclzen

lll lp- j- a].s tlekend ! zr-e reservepro6ra[ la, sar:renkomst 11 . ]O uur LEI,IS, leider
Perrl v.clr"Steen .. 'j'... .'.'- -- 'i .-. ,

!Pr§_9. ais bchend,
']-er-oel'GÈrard.B.Loks
LEl'lg 10 aIs beirend lcirier, Eric Landman

zl_ e Ie s erveprosranma,
; i-.',,

samenhomst í2.J0 uur.. klubgeboulz,

t

L.'rtr'S 1i al-s bekend
rl , . i i

, samenlionstl...'1 2.. 15 uur klubgebouvr, , f eider dhr . À.31ok
1+r,t yaruma Pupillen én llJel €11.

PUPILLBIE.

Zet erd,r 3É-:s:I3311-1222.
12"40
n) zat

11"CO.
1 ': .00
'i o. o0

uuï
uui:
ultI',
11Ur
uu.r

VUC 1

I,E!'IS 2
DIIJ. 1 1

LENS 4
GDh 4

- LENS 1 §portpark rt Kl-ei_n ï,oo

sportpark Prinsss lienè-

Nieurv Madesteijn:'

-,D

-v
-L

en lloorn 1

ENSf l

cs4
ENS 5

=ic ooi: ï etrerÍe:lro6ramna
lYili n hct-.geId. .vgor
overnaken o1: girorek"
I.IELP!]TI.

Zat eitla6 26 f"ebTnar: 1g??,

11.JA utt I s-Gravenzand e
1O.J0 uul LENS 2. ', ..:.. ..
1]. JO ur:r l,ElIS mini A
'12 

" lO uur. LENS mini. B

zie ook ï es erv epr otiramma

T,ESCHRIJVI-IYGEN.

r:slii;f tel-iik voor vri ia,

de bui.tenlandFu. rei" en, h.ct..sportkamp
336?11 i,.n.v.. penningrncester LErlS.

z.o .s4el Èo6e1i jlt-

1 - LENS ,1

. IIBS 2
i...-

- H].ISH rEini A
- BI'ÍI nini B

( tergein. !ENS) i-

I

Dcrhel. cn Ro{cllri js
ï "}: Ip-f,.!?g! vrijd.agr.vond tusscn 1e.CO en 13.3O uur. (uiisluitend in dringenrte
ge'ra.11cn) 1::i j P.Perrei jn .t.e1. 29.29.5?
ïr. noor1.5evail-en kunnen dc. pupillen en urelpen no6 op zaterda6ochtend tussen
8,45 cn 9"4! uur af,t-qtlen. tet, 66.11.t4 klubgeÈou;. .. - 

-

ATTEI]FI}IGEN. 'iI ., '. .I ' '-- ,'

6avond' 1B .JO uur bij dhr. P.v.d.Stecn, Hondsroos 2,

Bi-j slechte rÍe ersomstanqighe den steeds eerst cle afkeurin6sJ_í j sten raaclplegen.
Stas.t claarop bij rrPupille,n en ',,{e]-penrr vermeld: GOEDGEIGIIRD :aan oteeas naai
veld of lunt v..n sayrenkonst homen. II{ DïT GEVJ.L I{r'.G ER DJJ,I NIET IELEFCNISCH
I'ICRDEN GEIIII-ORI'{EERD Nr"ÀR EVENTUELI Àfl.,-.IURING. Staet bi j de afkeuringsaclress en '

:ri j "r upil-J-en èr: li.Íèlpenrt verireld: ZIE ÀFKEURINGSLIJST .dan noet àié volgt .gvordèn
5chandclrli Voo:. de thuistred.stri j rlen moef,. juniorcnlijst rvorden gerahttpleegd.,
5i jn Ce weclstz'ijden van LENS 6, 3 en 10 goedgekeur.d, .dqn gae.n'ooh tle pupill-en- ;

cn ueil:en.,vtedstrijdcn op ons veld cloor" Uitsluitcnd voor rle uitltedËtrijCeÉ rdeigin dat gevhl tc1 fonisch: vroidàn geÏnfóririeerd of hun vreiilstrijden doorgaan èn vrèI
za;er'3a6ochtend.tussen 3.4! en 9..45 uu.r, tel. 66.j3,14'

,'.,'j..,..,,.,:'-..i,,:
.; i'-: i; ' i.,'
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O?STELLINGEN.

-IEN§ 
i1 M. v. d.l,ans-M.Fortman-R. J. d. Hoe].,-E.iïarnenhoven-E. Perreij n-E. Anrnerlaan-

E. Roos-A.I(uipcr-B.Heenskerk-D;EIshout -B.3cel-houwer-m. v i d.lJoogaard
Samenkonst 11.00 uur LENS, zie l.eeerveprogramna, ' lej-der Ton ts-Gravendijk

Ië§-.Pz l,l. Sa..rloos-M. v. Velgen-M.Geurcns-M. Lent ze-R. Verboorn-C.Hoe fnagel-P. P36fls-
R.Houweling-J.v.Kester-J.ïlasscrnan-E.v. Zi j1-ï/.v.MeLzen ..

Samcnkomst 12.LC uur LENS, zie r u..rrr"prdg"anÉa, lei.Jer Aad de Pagter
Zond.ag, verkoop van loten, íerzamelen on 1J.OO uur LEÀIS.

LEi'lS P, I.Keffa-P. v.I,lareh=P.ilind-H. v.Roeuwijk-R. Soebarta-J. v. d. Spieget-J. tiíolff-
F. i{1ei jn-BrDriess en-E.I(eu6 -J . v. i:,las s em-A .Iranken
§anenkonst 10.C0 uur LENS, lcirler John liltcna
LENS !4 P.Straub-E.v.Santen-E.v.d..iiao.y-E.Èazeleger-T.v'.d.trïerve-R.v.d.Boo6aard.t-
ts.Mattens-R.de Deer-E. C oret -lvl. dc Haae
RES : L. v. Scheltinga-D.Paij c-8. Assenbcrg
,Samenkonst 1O.J0. uur LENS, leider Theo Prins
LENS p5 'rJ.v.Veen.,E.Jager-À.v.Blitterswijk-M.Biircksen-I.l.limneraan€-E.Hàfner-
E.de Vos.R. Delrher-M. Blokpoel--R. Roos-P.1,.1s emge est
RES: L. v. Leeuvren -E. d e Bruijn ..$.
Sancnhonst 9.OO uu} LENS, Leider Ton v.d. Berg
Grl/lRI[E OUDERS i,mT VERVOER

LENS lt'J 1 R.llam-M. Zaalberg-F. Claus-F. v.I(est er-M.1{o1leman-M.Koelemij -I. v. d. Heij den
t.R.Lentt-T.S chilperoort -J. Rièmen-D. Mei j er "

RES:M. Sluis-A.Tjin 1rs joe
Sanenkomst '11.00 uur LENS, leider PauI IIop, zie reserveprogramma

LENS 1ï2 J.Kuypers-R. Ver'l.ooÉ-R. v. d.KI-eij -P. Aerts-J.I(1ip-lÍ. Borst-G. Valkenbprg;
3. v.Nieurvenhoven J. v. DaLtegjooien-À.Franhen-Iu1. v. Ricl-M. v. Hold.en-E. de Bruyn-
E. itadenaker-R. Ii;mer;-E. Ke;s
Samen-homst 10.CC uur Lensr leirler Oscar ilorst, zic res erveprogranuna

LENS mini A E.Endlich-I{. Símons-À. v.lili jn6aarden-D.Verschelden-M. Endlich-R. S1.ats-
P. Bij lsna-E. Renzenbrinh-P.Hoirpenbrouwer-l'1. v. d.Maarel-F. Laaratrlter-A. Sp:ans
Samenkomst 1J..OO uur Í,EIS, lei-rler Kees Schenlcels

LENS nini B R.Colpa-V. Tronp-M. Dosch-R. Boclhouwer-M.Verhaar-E. 11e Zrvart -J. Dunant-
J. Timmermans-P.Ho eksma-R. v. Velzen-4. Brinksma-R. Plugge
Samenkonst.l2.OO uur LD{S, l-eidcr Grrus Schneid.er

RESERVEPROGBJJ',[-ÍÀ.

ÀIs zaterdag het gehele prosrarnma is afgekeurd dan spelen d.e volgende teans
vriendschapp e1i jk: 

:
15.J0 uur Loostluinen 1 - LENS I Samenl:cmst 14.J0 uur klub[ebouw LENS
1J. O0 uur! iïest erkwartier 2 - LEI'IS 2 tt

1 2. 15 uur sO.À D1 - IEIIS 4 ' 
"' 

' -

14. OO uur Looeduinen 81 - ].,ENS 5 rr

1'l .0O uul: SOA C1 - IEN§ B rr

12.45 uur f..,oosduinen C1 - LENS 9 tl

10.15 uur SO^ P1 - LENS P1 1r

11.JO uur L,oosduinen P1 - LENS P2 rr

12.15 uur Westerkr:'artier Iï1 - LENS ltr1 . rt

9. JO uur SOA tï'l - LINS 1\12 "rr

Er kan + 1* uur voor dc wedstrijd worden gebelcl of
66.11.'t4. XehaLve voor !72 zij kunncn om + 8.45 uur
BUITBIIJINDSE REIS EN §PORTKIU@.

12.00 uur' 11.1J uur
'1] . 00 uur
1O. O0 uur
1 1 .4J uur
9.15 uur

10. J0 uur
11 .15 :.rLrr

9.OO uur
d.it prograuua
bellen..

ll
tl
ll
ll
tl

' tl
ll
tl ..

It

doorgaat..

lt
It
tl
r
tl
ll
ll

ll

te1

IIet is voor ons een erg vervelende zaak om elke keer weer in de LEI.ISREVUE op
te noeten laten nemen: rrHeeft u iret gcJ-d voor de buitenlandse reis c.q. het
sportkamp, a3- overgema.akt?rr Maar ja, het za1 c.ltijd rvel- nodi.g bHjven. Er zijn
nog erg vec]- jongens clie niets betaald hebbcn of pas f45r==.1ïij vraBen het nog
msar eens.. trïilt u het geld voor het sportkanp í65t== en de buitenlandse reie

A



!{9lr==) t/n 2e tcrníjn. overurakeí op giroreken 3-.í!6, iJ6?11 t.ir,,rr. pennein6méester
LENS. Het Je termijn (Í40,=.=) moet voor 1J april_ bctaald vror.cien. !ïij hipen het
6eld: nu snel- te hebben, zodat vrij. de i Wll eb Durcsportring iunr en' bétai-en.
ïïL.,R Gr':,,':f DïT Ní;.R TOE?

I,ENS S'I,.IICREIt' 1

Dc rantste jarcn ltomt het helaas vaak r,'oorlr.dat er j.n r1c ia:enccl icccnber t/u ..
februari hijna geen lvedstrijden doorgaan-')oor r.ridclel van zar.lvocthàL en rr:ie:rd.- .

scha?pelijl(e vredstrijden. (op vcidcn dic u'e_1.. gccd. zijn) pro]:er:en r,,:_ j rlc a,ni.mo
bij onde jcugd crin te.houdcn. I{et blijft cchtcr ccn prob-r-ecm ti.;rt onr:c vciden
vaak als eetste afgekeurcl. zi jn" liJi j probedèn Carl ooli i-edcr.'l1 n;.anda1;:rv jeil ccn.
r e serlreprogramma in elkaar , te claaien voor a}l-e e l.f ti:r c;r. v,:o:r, d.è h.-àeie 1.'.ajr1s
lukt dit macstaf wel, voor dc }agerè tearns cn vooral cle pu.2ii.1e;r ' el: :i..,f p cil j.;
dit echtcr: veel moeilijher. De andcre. verenigincn hebben n.1.. dcze:L:ic c j..rrar.r;lgcl',
al-s wij. Qij gfecht weer is het ontzetteld noeill;k ou dc ler6eïe el-fia.l.l.eb coyi-preet tc krijgen. rn ceze maand.en zijn er fieeaLe.r i-n clezc teans ooh veel- niet-
opkorners " Met als gevorg veer sÈz'af-r es erveb cuit cn en voor oirs pu'zze1-en ou de ,,
teans complect tc krij6cn. lr.fs u'ij dan.toch cen r:e6 ervcpro6iannà hebben vocr
de lagere j uniore heJ-ftall-èn homt zel;er d.c, hel.ft niet op" ui':- i noetexn cr.an snel
gaan be1len oin de teans coupleet te nalien., /Lfgelopen zatcr<1.a6 lionden v;ij, , ,'ll,egens gebrek aan animo, nog geeneens 6ón A-eifta.l en j conip)-ct c rI)- cJ- f tai-Ien op
de been brengen. En dat na ongcveer J inaand.cn :c:clel voetba'r. ocii À1 cccfrle.
deze keer in de nalaise, meerdcrc spelers noc,tcn opgcbelcl norden, en in het ,

veld lieppn e"nkel- e te dronen, iïij hopen vrel cat cle an1mo terugkont ahilers zrjn
rvij genoodzaakt gn+gp elftal-Ieb terug te trelclccn, .

A.s. zond4g speelt ons eerste efftat thuis
gen ilatr dit een belangrijke wedstrijd j_s.
ratels, deksel-s etc" naar het veld on LEI{S
De spelers van P2 6asn met de loten roncl,

.) | t) 1't) t, t, t 2 t, t 2 I q I I t..,..,..o\öit
BL;DVULLïNG l?l?l

1 1 2 1 2 I 9 i O 1' t' t' 1 t) I O I
? r ? ! ? I ? r ? | 2 ! ? r? !? \? r? t.? 1? r? t ? t? !? !? li | ? r? t? r ? ! ? ! ? ! ? ! ? !

! ! ! ! Ilct is rvel een ondankbare zaak on a16 bl-a.dvul1ing te di-enen. .hl trvee weken
schrijf, ik bJ-adzijden vol over allertei belcrngrijke zaken en wat Bebcurt er? i
Er blijft voor mij steeds te lvcj-nig ruinte ove:', zotl.at U, lezer, verstoken
blijft van vele nieulvtjes. Pecl: voor U, vaht :-n al-Ie bescheidanheid. gezegd
heeft u daa'rdoor een paar stcen6oeie, zeer rako artrketJ-tjes aoctcn:1is€en en
noest U zich- tevreden stellen net POLLENS, lï,K, en IENS 12. :
???? Over LENS 12 gesprohen! Een goed verstaander heeft naar een half noo:.d.
nodig. Maar ik noet bekennen, dat ik er niks neer 1ia-:1 begrj.jp" /il-s irr zc.zcrd.ags
over de velden dvÍaal- r dan zic ik een grcot. aantal aktiel-elrngen binnen è lijnen
tenminstb'al-6 het niet is afgekeu.rd" ik voel :nij dar: ,o ,r""à1Í5k paasief.
Ma...rvals ik elke week lveer opnieuw nijn art-;-kelt jes schrijfvoor dc LEl,l5:evue
dan vind ilc nàe1f zö aktief . Moet ik nu ( of nag ilc au) ' lid wortlen ïen het
nieurve verbond P.O.L.I.? A Propoe, heefi (iat akticf of passicf zijn nou icts
tc maken met prestatief of rekreati.ef voetbal" Ars dat ini,.::daad zo is clan be-
hoef ih er 6eon r:roeite voo:' te Cocn, want het l-e:.schil clanrtussen is voor nij
toch ook een re.clsel.
!!!! Heerlijh als je nog z6 jon6 bent, Jat je hct verschí1. ni,et veet tussen
aktievelin6cn en passicvelinljen cn je riog ongechvongen kunt genieten lian ecn
karnavalsf eest, d.at Coor jc eigen vo etb:riul-.rc.ri6rng op t oul,r is gezet " Het was
tenminst.e afgelopen vrj-jdagavonè lrudvol in het lc1_ubgebou,,-r,, iïat hebben zij geno-
ten, onzc jongste leden. I

2??? ïiaar was U afgeLopen weekcind? Lekkcr thuis brj d.e kachel_ en bij mcede:.
dc vrouvl? Cf trar: U nac.r het zuiden. Iiarnaval- .rieren? Ifet was tenif,inste treer
een dooíe boel- zbnclag. r/i jf entr';intig ieden hebben :s..ui-d.da6s toch nog ce rve6
naar d-e llengelolaan gevondeD om vrat te babbelen, ;e tafel-tenissen en te kaarten.
Tvree trourve zielen achter de bar', Meneer Tinus en l4evrouvr 1'.ct"steen, d:'-e op'
tijd voor een natje en een drco6je. zorgien" l,íaaron vas U cr ock n_{-et?
! ! ! ! ?ussen ons gezegd vind il( dat nieurve bestuuï xlaer niks. SrnCs zij aan de
nacht zijn is er nog nae.r bittcr t.reíirig gei.,..:.?b.tIà.

tegen DIIS. tiij behoevcn niet te zeg-
Kon:t dus al-Ien met l'spandoeken, toetcrs
'l naar de overwinning tc sch$eeutïen,

verzainel-en on IJ"OO uur. . . t

trttt,>lott
tDtötltolàl+trl
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Hé heren bestuursleden, zorl eens vóor droge vreekeinrlen".ríij betalen onze
kontributie ook niet voor niets. tïi j eiscn voetbal, zo niet dan gaan wij staken!rk heb al een paar mooie reuzen voor d.e spencoeken. ,De bal op dà niddenstÍp,
and.ers staken Ïrij in een wip.rr ttAls wij niet mogen voetbalS-en, dan zul1en w-ij
Urv leven ver6allenrr en nu de mooiste lti,Jij zul1en gaa.tr staken, als U regenblijft makenrr.
???? Of heeft het bestuur daar geen invloecl o1:?
!i!! cor Peeters bIijft een :'as. optinist. Hij:ris nu tuee :aa.:n<ien in het bestuur
aIs konmissaris voor de aldrohodatíe. Eij heeft a} neni6 uui.t je gezr,voe6d. cn
een aantal nooclzakelijke karweitjes zelf opleknapt. IÍet richt in het twecde
kleedgebouvr brandt weer, de spiegel-s,hangen er. Zaterclag vras hij in het
klubgebouvr bezig kasten te repareren en de rotzooi op te ruiuen. ondcr.tussen
weet hij wat er nog aII.enae,l te doen is. Hij heefi dit al_Ies in een boekje
opgeschreven . Afgelopen maanda6avond hebben een aantal l-eden zich bij Cor
aa.ngeneld naar aanleiding van de oproep van het bestuur ,in de r.iEl,lsrevue. u was
ervtoch ook bij? Nee? U kunt zich nog altijrl bij het secretariaat aannelden.
Tc]. 19.36.94
???? Heeft.U d,eze aI gehoord? Twec LD{SERS zaten aan de bar (ja, het rvas druk
die rniddag). Zei de ene:rrBegrijp jij nou waaron ze bij l,ENs die selectieo zo
voortrekken?rl rrNatuurlijkrr, zei die ander, ttanclers krijgen zij op de avonden
6een honrl om ín dat rotvreer de lichtinstallati e te gqbruikenl.
l!!! Flauw hé, naar het is rvel waarr natuurl-ijk niet de eerste opmerking. Elke
dinsd-ag- en donclerda6avond kont een bijna vo1ta11i6e serestie naar het L.,ENS-
verd. om te trainen. IIIeer of geen weer. zij ploeteren dan in de modder ou hun )

konditie op peil te houden. En na afloop van dat geploeter zitten zij wat te
kaarten of aan de bar te praten. rn een leeg en kir krubgebouyr, zond.er andere
r,ENSl-eden. ïn een oude l,ENsrevue las ik een iets ov,er ronze voortrekkers. maar
dat vra6 duidelijk anders bedoerd dan vrat menig negatievering tegenwoordig
daaronder verstaat.
????l{is6chienwaSikditkecrwatpessimistisch,uaar,vergeefhetmij,het
vras aLlcer c.f6ekeurd. en daar rvord it zo sonber van.

I'REE LENSER.

-B-



5Oe Jaar ang numr4el 3Ë.) moort lSZ
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DE ],ENSREVUE
weelcbfad van de Voetba1v erenr- l-n Lèi1i en -S 

rie 1

fe.bruari heeft een verheugentle reahtie
beètje hadrlen verwacht hebben zich vier
het opliuappen van aller1ei karweitjes. ,

in zijn, nopj es.

- ',ïim l.Íichels .;
§chenkels - Ànneke Bliemer - Flans Disseldorp

uf a;'' s-Grà'iendijk - t4irja v.:Tó1.-
n.vetn §antén. - Ria Verscheiden - I{evr.de'3ruin-
ergènhene.6 our',/cn - Linda Jans - lVim Mi-chels.

QQQqQ0CC0C'000C00c000c00

HFEEfl óEFióiÉi- 
-flffififloocoocooooococcoo0ooo0occoooooooobocoooooocoooooooooo;

0G000000000c000c0cöuö5ö .

DE ITOENSDÀGMIDDA GKLUB.

Àan het begin van dit seizoen.had àe JUI(o "on viertar reden bereid gevonden
om de wo ens dagmi ddagit3.ub in goede banen te leitlenl Een verheugend, verschijnset
omdat het bestuur giote vjaarde hecht aan de opvang van onze ailerjgn6ste 1eden.
Helaas moest in de' Ioop van het seizàen door aIlerl-ei omstariïighèàen een aantal
leden afhaken zo<Iat John tittena et: nu affeen voorstaat, w:isfbij hij dan uordt
geassistee:'d door een paar .heeI' enthousÍast e moeder6. t ','-: 

.

Het bestuur heeft velc pogingen in het werl< gestekl om John aan de hoognodige
assistcnten te helpen, tot op heden echter tever6eefs. .:
Gezien de verheu6ende reaktie op onze vorige oproep in ile.l,ENSrevue van 1l
fcbruari ivagen urij weer eens ccn po6ing. feclerecn, die op cle wo-ensdagniddagen
gelegenheid. heeft om van 14.00 tot cal ,16.00 uur onze miàirs, r.velpen en pu- .. .

pil-Len wat i<.ennié van dè voetbalspoii'b"i5 tó brengch, woidt v'erzo;ht zicl :

aan te melden bij het JUKo:secretariaat, (01Bg1 -1919) of hst secretariaat.,.. :

G9.86.94) i

Bij voorbaat narrrene aIld jongens, bedanl<t.

ï{e,t Beetuur.
.[I(KCI{ODrlTIEI(Ol.i}ÍISSïE.

Onze.oproep in cl.e LEllSrevue va.n 
-17opgeleverd. Zoals vri j aI eèn.klcin

spcLcrs van LENS 12 aangcmeld vcor
Cor Peetero vras hierover duidelijh

Het tsestuur.
LEN§ 12.bíedt hierbij-zijn verontschuldigingen aan voor het stukje qver pOL,
we vristèn niet dat ome POL hct .zich 26 zou a.?.ntr.ekken, (of hij heeft het s-tuk-je nict begrcpen) diq arme ma1}:lrlijft over LEIÍS 12 schrijven.

l:

LENS 12.
LENS 12 wil graag hierbij de heren Cor Peeters en lLad de Pagter hartelijk
danken voor. rle vernieulving van het licht -in het tvreede kl_eedgebouyí.

FI'FFFFFFFI'FFFI'FF
ÏTE ST1"4.N ER i,CilTER DE.tsAR FFFFFFTFFTTTI'FTFFFFFEFFEFEFFEËÍF[FFFT

FFFFTFEEE TFFFFFFFFFF

Zat erdagmorgen
Zat erd.agmidcla6

: In tserggnh enegouwen
:../iad Bogisch - ,Cees

Zonda§mor§en : Tinus Zilfhout .
Zondagtiiddag i Àníiè. v.d.Steen" -

nini Endl-ich - An

Z.l'r',LV0ET3Al. -.: :.

Y3slglc ? Ínao-tt 19?7.

Sporthal Overbosch - rs-Gravcnhage.

OId Star6 - LENS 'l aanvang 21 .45 uur
Toegang Í 2r5O (inclusief een kans op de lTeclstri jdbal van de rvedstrijtl)
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Neptunup 15"7-.6=2=20 . 12*5 . 'Het. schiedamse DHS-heeft -*BespèèId. ' '
HrcN 16-6' ?-3-19 13-12 'zoar-s tc verwachten rvas. lit*Ë1ir"ra 

".Roodenburg 15-6- 6^3-18.. ZO-13 . tegenaan.en zien. een .pu4!_.!veg. te slepen. . .vJilhelmus 15:5- 6:4:16'' zo-1r4 Ëen vóoisperËaar 'pàtr-ooí. ' rn ,o 6eschiedde.o1ynpia15-7-2-6-162o-21LEtiSkree5enzag6eenkanshetËi5en
Dfauur Zrvàrt 1§-5- 6-5-16 15-1? 6pel- Ue aiktercn. óp zo'n ríanier kon hetPapendreclrt 14-4- ?-1-15 15-13 nàtuurlijk voor het pubriek geen aan-DBGC 15-4- ?-4-15 16-1j treklcelijke rvcdstrijà woraenl Onze spelersHOV 15-5- 5-5-15 16-20 hadd r.rn cle grootste Àoeite de hard.e
Z!ïi jnd.recht 14-5- j-6-1j 14-19 charges te overleven. Fas in d.e tweede
G_ouda , :, , 12-4- 5-5-É 1i-i.4 ' itu1tI trad de scheidsrect:teq op tegen de
DHS . : ' .' . 15-1-10-4-12 9-12 Schiedanse afbraakpogingen. Toch had.
99{! . 1\-z- z's-lt 15-2C. LENS nog de beste Ëon="i op een over:vin-LE^itS 16-3- 5-8-11 .1l-18 ning. Hans Bres speelde zi-ch voor ruet
lmap vrii, maar zijn harcle schot ging juisf over. rn de tweede hel-ft werd eenkopbal van Ruud Fortnar op nirakuleuze wj-jze over cle lat gewerkt. zorrdag kontRoodenbur!opbezoek.Descheendekkers"s.i.p.paraatlouaËn.

LENS 1 SLEEPT PUNT UIT B]K1(E],TI1RDE STRIJD.

ooo
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ooo ooo o oooooo ooooooo oo o o o o.o ooo ooo ooooooooooooooooooo

oeo.Het vere ni5ingÉl even in het.716emeen keàt vete bijzondere vogels. ook T,ENSkent er enkele. Eén van hen Ío een uniek exemplaar, i,ra:rrvàn ur g"un tweede in
onze stad - en nisschi-en ook r"eI in one land - te vinden is. Hei is onze
super ziekenbro eder Piet Juffermans. §egelnatig 6tel-t hij ons via de LENSrevue
op de hoo6te van de gene zingsvorderingen van ànze lijclende medeLENSers. Iloevrel
onze kapitein op de ziekehboeg zeJ-f onlangs in de lapperuuand lag, schijnt hijinmiddels weer zijn bijzondere taak op ziih genomen te hebben. .1.
eeo Eindelijk dan kon Free ten6er zich vreer ec ns uitleven. rn de vorige LÈNSre-
vue krce6 hij de iuinte, wa.:rrop hij zolang had gehoopt" Maar vrie.schelst polre
verbazing, toen hij niettemin een legc halve pagina àantrof?!
ooe ..VoJ.gens'de: sportrèdaktie van l{et Dinnenhof vornen,Ruual Fortman en Donalà. .'
Schönherr het stcrkste tie fcns iec entrun in d.e Haa6lse vóetbalrvercld. Iyie zou pOL

.=iil or. dat-te duiven . ontken, en? Hopelijk zijn hàt daar bij Het Binnenhof geen
buit cn6 t aanders .
eeo Ruud.rFortman komt in hetzerfde dagblatl uitvoerig aan het woord. uit zijn
opmerkingen wordt duidelijk, dat de rlinsclagsè en donderdagse modderbaden op de
Hen6elolaan de motiva.tie 'ran bns eerste aLierminst hebben aangetast: "Inzet iÈonze belangrijkste troef cn da.t gaan we de komenrle rveken demoistreren,, zegthij.
oeel'Ío6en rye ons vcrheugen in ecn prima inzet en opkonst van onze senioreneelek-tic tijdens de vrinterse t rainingsavonden, met onzè jeugd (onze toekomst du's) ishet blijkens med.edelingen van de Juko droevig gesteid. De jon6erÈi van tegen-
lvoortli-g laterr het bij slecht weer afweten. Ze- moeten zelfs telefonisch geimcekt
worden zich richtin6 voetbalve3-d te bevregen. rnclerdaad Juko: ,$laar gaat dit
na:.rtoe?rt Dic knul-len wíl1en later zeker arrenaal- relcr eàti evc e tballer wotrden.of hebben vrc het hier o'rer de nicuwe generatie van zo6enaamd.e jrniet-spelcnde
ledenn? A1s dat zo dccrgaat hebben rve straks alleen nàg ma.ar bestuurs-, kommiseie
l-eden en leiders, maar geen voetbarlers, behatve missc[ien nog vrat veteranen,die !r.c ! niet erg vind.en om vuire knieër. en besmcurde voetbalbioekjes te krii6en.
ogg Dlu vet eianen 

- 
vornen - aLs het zo ooorgaat - §trakÉ LENS r eerÀte en enigàelftaI en Yrorcleri door onze eigen supporters uitgescholden voor prestati evoetbaL-fers" Het eni6e voordeel zar zijn dat er o? atgànene 1e d.envergaà eringcn niet

meer zal- worden geklatg.d, dat het eer6te vrord.t r voorgetrokken[ . _

oee POLLENS v,,ordt doorgaa.ns vervolgd

o
oo
oooooo o ooooo o o ooooooooo o oo oooooooooo oo oooo ooooc ooo ooo
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REI(LÀl/rI-ïIORDEN.

À11.e menscn ciie op welke manier . ool', rekLane vrillen naken, door r::idtlel- v,a.n :'c1.:la-,^
ncbor'lcn f en6s 'cnze vcIden, oi) onze tribur:e of d.ocr advcrtentics in c1e LENSrcr,,,.ri:
vrorden beleefd verzocht even kcntalrt op te neraen net on=e sekretaris G.ll.v.ri.STcer
Ler.. 39.86.94 of bij c.Peeters, Louis Douwrne cst erst raat 59, ïtijsrvijk. '.ïij komri'r
gaarno even' hij U'1an6s on verCere intichtingen te verstrekk.n. itui noet no6en1:-.ihzijn op deze uitcrst nuttige ',vijze onze vel-cen een vriencel-ijlcer a:nzicht tó

KiI(1t-hGEND/r. :

klaverjasdrive
kfaverjasdrive
kla.verjasdrive
disco-avcnd
1>j-ngo-dancant

Eepmali6c aankonrliging : DE KLUBILVC}TD

)q
1

7
16

naart
april
april
april
apriJ-

Beste LENS ers
jas aan en be
gezellig. Voo
menson, die d
l,ENSlid bcnt.
wils. Maak ce
I'líraE van .lr!;Ns

KL/iVERJ.,SSËN.

Voor dc klavcrjasf
wel in verkorte vo
vIL riI en

, bree.k uit dc da5elijkse sleur, gooi de pantoffels uit, trek cLe

6cef u richting LENS -)clubgebcuw. Elke avond is het daar wecï, even
ra] op de maandag, de'kl_ub-,en hornrnissieavond. lÍaah kennis met Ce
e zaahjes voor u rcgel-en. Toon dat u een vreÍ.rr, raeeJ_euend, betrust
En als u dat niet bent: Er J_s sherry cn pils, d.us vccr elk !ïat

n i;ezelIig:e babbel aan de bs.r en blaas LEIIS zo nièul Leven in. .l
ccn vereni.lina.

Ninens allc kornmissies, de 1(aKa.

1a

nnate'n ol,Gtrniseren vuij di-t jaar ivcer eon ?aasdrive, echter
ïn. !,!Ie spelen maar op J avonclen t.v. vtijdaE 25 maartr
vritte clonCerdaÈ7 ar:ril. tie begi.nnen op- rle-ïiIJIIffi on

e vitte donderd:rg om ne6en uur i.v.m. Ce 1ioopavond. Het in-
q\ f ?r== pcr paar, hieruit bfiikt q3t ncn.sLcchts pcï paer
ij rchenen op cen 6rote opkomst c@ri5,

half negen
s chri j fgeld
kan inschri

enopd
bcdraa

jvon. rr:l

I(,!i(r';..

ILiI(A.

BEN

TTKONSERTT'. 
r

Zor.lo u-'in d.È k..ntine hecft kunnen z..en z,al hct n.s. vrijdec 4'm:art'o* 
"."ilt u*gebeuren. ondanlis de ve rkL.er de . sp e1ling vnn .Kako. (iffi i_.p.Í. KirItr.r. ) hcpcn nj_ j dat

deze avoncl ecn no$ groter succes za1 zijn a1s r1c vorigel 
'lant.hoervel :cr rnaarvijftig mensen lcrvi:men, uas hot toch erg gezelli-g en tiéeit ieclcrecn zich behoor-lijk uit kunnen Levcn. Mochtcn er nu rïeer. zo rvei:i11 ulensen komen, d:n zicn- rvij

ons 6cnoodzr'akt om voorlopig nic'ts meer tc or6aniseren; d:ar onze financj-iil-c -

positie dat d:n nict neei foeraat. Ilaar j&, we zulfen;er m^ar het bcs.te van
hopen. voor hen die niet weten vraarovel' iir het heb, vcrtel- ik ncgnaal-s, r]it isaI de vicrclc kcer l',at het in het krantje staat; c1:.t cle groep HctD rr a.s.vrijd:.9 hier zal cptiedeà in sa.nenle::king met rliscotheeÈ Zar.etustra. De toegangs-prijs bedraagt f2r==, dat is toch zekèr niet te veef gevraagd vool: een dergelíjkfeest. Lr.:'.t rlus zien cat u een 6ezcrlig feest nog steeds op prijs stert, enlc.:rt on6 nict in cle kou staan.

I+HHHSHrrilrri{Hr{Hi.rrrÏrïrrilriiHr{HrrHHirHr{r l]I]rrrHurrHH]rHHrrrrHr.rrlHHHr{tiri
IfiÍUBil PROGrtiJ,rr.rA-s T.,NDEN -0rST EI,LI NG nN_UI TSLI,GEN S ENr O
HÍlHHlturrriirrillgHgHHIIutrHHHErrHtirrHr{H}rHlru}i}rIHriiIIIEr{Hr{HrïHflrrHHrr

Igf,ggc-É-ll:ly-1272.
LEI'IS 1

LEI{S 2
ios 2
Concordia 2

- RooCenburg 'l

-RVCl
- LEI{S 

'- LEI{S 4

V1 Gcb 1/1-J
v1 Geb 1/'2-4 ;
i'{adesteinwefi.
trrassc:rskade, DcIft
2e to egan6shek

IIH I{T{H}IIiH}II]i]EH}I iI

scheÍdsrechter
A.J,v.3erkcl
J.,r,. C.Elsi
II . Langc

14.00
11 .OA
12.Oa
12.C0

uur
uur
uu1'
Llur



o
2
lt
o
2
5
4
0

1

I

1

1

1

1

1

12.4O
1j .1'

uur
uiil'
uLlr
uur
uu1-
uur
ULII
liur
uuï
uu3

.0c

.oo

.06

h<

riDo J
LEi,rs.6
LENS 7,
LEI{S B
V el.o- L)

v l_os !
T TllÍl 4 .

LENS 12
LENS 1'
'rïestLandia 15

LENS 5
RVC 6
Kranenburg !
RKDEO 7
LENS 9, '
LENS 1C
ósc 6
',; lrL O

Nivo 7
LENS'14

Zuiderparlc .N, Romijn
. J i Uit erdi jk
.Ce I(L erk
. v. Esch '

. -,1. M. v. d. Lans

. f'. Ocs.t erlaken

. S tranrood

V2 Geb 2/1-1
v2 ccb 2/1-i
Vz Geb 2/1-1 i

Ncord.we6-,'.ïat eringen
Mel-is Stokelaan

J
.[r

D
J
J
J

IVJ Gcb
VJ Geb

2/2-1+
) /)-l+
2/2-4

6e Bontenrt,
V-j Gcb
ItDe Iio Galgenlleg, Na.:lCuijk

I"iroensrlag ! mailrt 1!
2O.CO uur LD\S 4 - Rav:
À.s. zonda6 zijn ve.n de Seko a::nlezi6:
S ,"JrlEiíi(Cl.ÍS T .

J.v.d.Klcij en I,l. Csse

LENS 6-7--l-11-12 en .'.13 eeÍ helf uur v6ór rcnv:ing v:n hun we.Jstri j d.
LENS 9 12.CO uur LEI{S terrein
LnÍS 10. 9.15 uur LENS.tàrrèin
LENS 14 t à. O0 uur LENS 

' 
t errein

LEi{S
LEii§
Llr'llS

O?STEILINGEN

IENS 11 a]s
LEI{§ 1 2 ^l-

LElis 1

.00 uur LEItrS t err ei-n

.45 uur LÈI,l§ t err ein

.'il nur LEI'IS t errein

3 11
410
6o

I
LENS f a1s bckend met ,1. jloerboon
LEi\rS 4 a1s bchend zcnrler F.DisselCorp ( zie IIfi\fS 5)
LEI{S ? a}s voriÍ,'e rveek zondcr P..le i,,o1f ne! F,D:l-sseldorp
LEIIS 6 als bekenr.r..
ÏEFZ al-.s voriGc ryceh zoncler R.lIop,; enbrourïers , .Ii.Schijf en IJ.v.d.Looi met

F.Gui! (2x), R.Guit (zx) en L.Rccsintí (2x)
LINS/ 3 s.ls bcÉonc1
LINS 9 :Is bekeid höt F.dc Vos
LEi{S - 10 a1s §ehen,J

LEI'IS 1 al-s b clcen cl zcnder C.Goosen
aIs be](cncl net e.Scrcnbek en C.ïeldinh zonCer F.Jonher

AES CHl]TJVI I.iGliII.

Vrijrtr5'i.vönd v:!n 19.(;0-2O.CO uur bij J.Ce Ililster tel. 29.?L 2J Ui-tsluitehd :in,
noocl6eve.J-len op zat er,.,.r'.6 bij I{.Osse teL. 6,-:.20.9C
Uï.?Sl,',cEl'l zcnda.tï 2, _)-aoao

IENS 1.. - DIIS 1

Tey].ingel1 2 - In{S 2
LENS , tilcstJ.cndi: J
fEi,ts 4' - lelft J
tcdo I - - LEI;S 6
De rve.Jstri j rlcn van LENS 5-3-9
NIET-0rlí0}ÍEits .

ïJegens nict-o?koncn a.fgelopen
2 vredstrijden nLct o?Gest eld.
zÀ."LVOliT3;t.
tïat doet LEI{S met SÍcm ]iolleLocn? i -
Laten de onzen dcze 6ere.ffinccrcle speJ-er van RKÀVV
gccn poot ailn de grond in spcrthal de Fl_u it van Le
een vol-Ic 'bal1 I'rorden nct n1s tc6en rle RoC-e lIann t n
die RI(ÀVV. {!:ian beli..npen zi,jn: M.Ileuver-IÍ. i}ert ens -l{.
P.v.lToort en.rucl on z?.JA uur (hal-f 11) en te berei
journaal. Vcrzanelen on 22.CC uur.

behend zonder J.Ycihoef
bbk'ènd (I'-cuit, R.Guit-cn t.nee.sinh zíe 66k LENS ?)

C-O iïestlanrlia I
3-1 Ooievaars 4
v-è vvl, ut+-3 !.rcstlandic 14
2-2 t El'ts 14

en 1C wcr<len afgelast.

- LENS 7
- LENS 11

- I,ENS 1 2
- LEI'iS ,IJ

- Ri j srvi jh ll

1 -10
U -r+
u-+

zcncla6 rvorden C.Goosen, r'L.Schijf en !.v.d.Kooi
Vervreer r,rogeli jk bij de Sehc op maandaga.vcnd.

de
id
6o
Ve
lie

vrije hand. of krijgt hij
schendam? Het zal- rvel weer
ede week 6e1eden. .De spe,Ie.rs
rbar ends e -lï. Kouwcnhoven-
n met lijn 6, rra hct l-aatste

-4-
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STANDEN Vi,N LENS 1 t/n t4.
Neptunus
Hion
Roodenbur6
iiliLhelmus
Papendrecht
Olympia
Blauw Zlzart
Zwijndrecht
DBGC
HOV

Gouda
coAt
DHS
LENS

Verburch 2
Eoodenburg 2
Docos 2
UVS 2
Teylingen 2
Scheveningen 2
LFC 2
vcs f
RVC }
Sportclub Lisse 2
RKDEO 2

TOGB 2
HVV ]
IIa:1dwi jk.2
vIos 2
Quick Steps 2
r,iJestl-andia J
C eferitas -.2

LENS 
'

t4-19
15-18
14-1?
15-16
14-15
14-15
15-15
11-13
i4-i3
14-13
14-12
11-1'l
14-11
15-10

15-21
14-19
15-19
15-15
15-14
i4-13
1q-1)
12-10
13-10
16- 9
14- B

17-)lL
13-17
14-1?
1t-15
1+-15
1J-14
14-12
t<-tl

LENS 2 13-2t

Schiebroek.2
ESTO 2
ADS 2 ..

GDS f
LENS .6

lïassenaar 2
Del-f ia 2
Concordia 2
HDV 2
Detft J
],ENS 4
Juventas 2 15-14
vvP 2 15-1)
Oranjeplein 2 15-11
Hoek v.Hollandz 14:10
Tonegido '.2 15-10
GDÀ2 15-6:
ADO 5 14-23
GCNÀ, 

' 
.' 14-20

Concordia J
St.Voortraarts
DHL B
'fíestianclia !
LENS

I(ranenburg J
, Scheveningen J
ADO 

'RK§VM 2

.DSo ]
O1iveo J
NIVO 2
bHc 5
Vredenburch 4
Tonelido Jl
IENS 5

11- ?
11- 6
14- 6

15-25
11-18
.12-16..15-i6
13-14
t4-t4 \

14-"2
14-21

.14-21' 14-14
12-14
1r-12
11-12
13- 9
12- .9
11- 7
11- 7

'11

13
14
14

14 3
0

5 14-9
14- 6

14- 6

2
21

1TEDC 

'.lyra I '
Vlassenaar J
RAVA 5
/rDs J
Quiclc j '

vcs 6
cr.V,lil1em ïI
Concordia 5
RVC 6'Den Hoorn 4

Postal-ia 4
Il.v.Hoffana 4
Voorburg 4
Tanuvona J
LENS 8

-20
-17
-14
-14
-14

11-1C
15- 9

11- 7

).)
10
16
14
17

-7
-7
-1

11- 9
11- B

11- B

13- 1
11- 1

lz-
13-
11-
í r_) -

Maasstraat l
Quick Steps J
LBNS 9

12-2?-
I )-ZV
12-1511

1
13
1r.
t4

17
12
14
1.4

12
11
1b

oo

?
4

4I

Spoorwijk I
HDV 5
lalEvra ö
BEC 6
Taurus 2 '

FKDEO 7
RKri,W /
t(r- JsurL Jlr ó
Del- f ia 9
Ooievacrs 4
Ilaningors )
RÍIVA 10 :

osc 6
HI'{SH B

HDv 7
GDS 6
VELO 11
LEI{S 1 1

llf aul Zvart 7 11-15
vet.o B 11-14
vDs 4 12-12
Gr.W:irllera T.'L Vac ? 12-12
Cromvliet ? 14-12
oDB 5 13-10 .

'[trest l(iikduin 5 14- 9
l{L JS' r].JrE b 'lr- o
Rr$vM4 '11-5

Ooievaars 5 '13-21
Icxas/DHB 7. .11-19
VeIo 14 12-15
TEDO 8 11-14
Vredenburch 12 12-14
Diïo 10 13-t4
Quintus ! 11-10
lriestl-antlia 14. 12-10 .

DZS T 11- 7
LENS 1] 1C- 6

RKDEO 5"
Atlela..rs 2.
Postduiven 5
HI]S 6
Kranenburg j
HMSH 7
soA 5
DZS J
BTC 4
LENS 10

1

.12-11
1.4-12
13-10

12- B

l2' o
17- 5

11-22
11-f i
12-16
9:13

12:12
1O?10
11-1O

14
14
13
12

14-zG
14-24
12-21
11-18
12-14

foofan 4
Gona 6
u§u,
Adelaars l
Celeritas 3
RVC 10
V,]CS B

14-12
14-1o

11
12
11
10 NIVO 7 41

ïïestlandia 11 12-20
Toofan 6 10-16
LENS 12 1C-15

VJVS

WP
4

de Ster 3 1'l-13
Zr'rart lllauvr 6 11-12
IrMSH 9 11-12
TEDO 7 11-12
Rr(Àw 14 É- 9
ir,llI( 6 12- B

11-6
'12-3



iDo 9
' j":rrtuE 7,
Lïra 7 .i,_:I'IIVO9 ._.
Gona B
lilestlandia.J5
Trionph 8 ..,,

Velo 16
RI(SWI B ' ,
LEr'{S 14

Ri jsvri jk
';,ESTLI.I'ID]A

13-21
12-19
14-19
1o-17
11- 1!+

12-1j
11-1?
10-11
13- 5
14-
t1-
10- 2

14 - LENS 13 | Ci-4.

Na een wintè?sl-aap van '1J vreken rnoet LENS 1, in het Naaldwijhse g:ran trervijrer
goed overwint-errl. te hcbben. Gesteund dqoe een enorme suppor i ers= èha"u (3 àanes
en Frans Fluu:rns) be6on LE.ris . overdonder end . Dit resurteeiàe na + 9c secoiaen in
een doelpunE van Eè v,d.Li-n.ien die uit een voorzet va.n rrvim v.a] íinden rte doe.f -nan l(ansloos passeersè. Direct na Cit doeJ-punt moest LEN§_ terug aoctr';"à; à;;;
6oed keepeÍowerh van Ma.rcgl Magnee br.eef rle zaak achter potdicit. Na de theezetto vJestl:ndia wcdero4 het nes op de keel doch het sprèekrvoord ruidt clat het,,es aa.n tvreé kantcn snijdt hetgeen overcruiceLijlc vrerd àangetoond. ïn cre 15eninuut was tret llraa Lanot df.e een snelfe uitval bekroonde net ecn ichuiver uit
een onmoeèlljkc.hoerk <Iie.onaer cre keeper à;"r;.;À;;o;;--aà-;i;1làË ir"i"r"irà""ninuut had LENS vtederom reden tot juichcn. i'irederon Ed v.d.Linde iracht de etandop C-1. DóorCat LEt'lS de tourvtjes rvat iosser liet kon iïestlandia nog wat terug-doen. Mas.';aa1 rverd op6edrcngen. ! Miri'.rten vocr tijtl resuLteerd.e dii in een doel-punt .....'.. voor LENS. Doordatde keeper te ver lias opgelopen en zich op ,r5 m.voo= zijn cocl bevond rvas het voor Brarn Lanot Been proËieem-hem v.nat + io í.tc passerèn ,et een dóhitterenrl.e boogbal clie vlak ond.er ce rat in .ie-tfríàrr--ver'lween. Íi} 'met aI ecn gesraigd begin.van de-t,regde competitieherft vàor LEI,rs13. $.s. zondapg de thuiervedstrijd iegen Nrvc vraerult rr"i ]-o van werd g;,r;;;;"ïli-j_ hopen-op y.a! nëer publidr cliin zonilag j.1. Tot slot hoàí iiat beCankjeÀ. ..: .

Itlil-l-en v. d n' J,inrr,cn voor het invi..rlen , -oà àa-mes voor het trotseren vah de kou enlast but riot least Fra.ns Flurnans voor.het rvlaggenr.

$$i$$
._t.rJ.lJ
sJ$$$

JJ JJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJ
VIJ{ HET JEUGDFRONT

JJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJ $$$$$,
JJJJJJJ JJJJJJ JJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

FROGRÀMMr1 JIIIII OIEI{. -

3glÈee 5 me,art . 19??

1O.CD uur iIàutr Zwart 2 - IENS f Dr .1.{a.nsveltkarl ó

!srÉs:9ls 3 naart 197?.

20 . 15 uur !;/ilhetmus 1 - LENS 1 _ 
- 'lrlest vlietweg

Zat et 5 natrt 1977.
( zie dr,irdàrrlaS 1-r-1g27)

13 "30
11.rc

15 "CAli"ja
13.1')
1O.1O
t2o)\)

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

tt-

vr.l- J .

Devjo
Ï-I{S
VUC 6
LEN§
vvP 7

J,El'rS 1 .

LE}IS 2
DHC 4
LENS 5
vuc 7
LENS 7
Vredenllurch
rEl'ts g
LENS 10
LENS 11 I

2 rr1
iJrassersliade
v2
It l{lelne Loo16"15

4

6

I,XN§ B
Q"uick 11
LE}IS ? 1
BTC 2

v3
lt)
v2
v1

( zic rcs ervepro6ramma). -

reclcnburchweg '

( zie r os erveprog"orroj -
LENS

I{eeit
2-4-?-3 et 11 ,zie re s erv eprogranr,rà ti5 }Íonstór en Loosd.uinen.
u het ge1d voor de bui_t enfands er eis al_ ovcroema:lkt op rekening JJ6Z11
1:enningmecster DENS l? ! ?t.n.vo

r



,I,FSCi{RTJrINGEI.I.

SchrifteLi k voor vri i danavoncl. 13. JO uur bij dhr. P.v.C..Stecnr Ilondsroos 2,
Ber'licl en tlo..:-enri js.
Tel-cfonisch vri jdagavond vocr IL- en C-klassers tussen 18.r0 en ''l9.JO uur, 'voor
B-lcl-assers tussen 1 tj.;O cn 'lU.Jl uur (uitslultcnC in dringend 5eval1en)
r',-hlasscrs bij tr.hr. G.Duivcsteijn teI.
Il-hl-asscrs bij dhr. ll.Reuvcr teI.
C-klassers bij dhr. R.llon tcl-.
In noor!6evo.11en kunncn Ce junioren nog
uur afbellcn bij Chr. P.lr.d.Steen tcI.
irl'liElJitI tlGEI{.

De junioren moeten '1.:ij slechte we crs oms t andigrheden steeds
r:r:dp1e;;en. Tclefonische inforxoatics vorden hierover niet
NIET-0U1i01iEnS.

ylegens niet-opkomen af5e'1o1:e,n r,reelteincl krijgcn de vol6ende s1:eIers 2 extla
reserv(,--beurten: J . Lausber6-P. Vcll;e nburg-G. Dlik-F. ill-b1a6-F. Houtman
iii j herhaling vo16t uitsluiting v:n clei:l-neming a.en de kompetitiervedstrij<Ien. In
clat gevel- I:Iijft de verplichting tot betaling van de kon'Lributie tot het einC
van hct seizopn (lJ juni) .gchandhrnfcl..

CPSTELLII{GEN.

6?.6
67.2
2( O

opz
o139

1.31 (LENS 1 t/n 3
3.7, (lrirs 4 rln ?
3.27 (r,uvs B t/n t
aterdagochtend tus
1-1919

) --^

en 9."1C en 1C rOO '

)
)
1

r1e afkeuringsli j st en
verstrekt.

IENS 1 vrij, zie overi6e e1ftal1en en vr,navond
P.Hop-R.v.Ï,oon. (2x)-;i.Erantzen zie LENS 2

( clonccrdng) vcrzamelén oro '19.00 uur

i?.v"Loon-O.-lorst-n.v.C.L::n-R.IlocrdeLcos zi-c LENS l
LEI\ïS a R.v,l,oon-tr'.Daune,.n-R.v.cl.f,oogaird-II.Erhelens-R.Gclult-E.ileijnen-H.Hoppen/ - '
brourvers-ir. Ce Jonl;-R. Lei jn-ir. v. cl.I1eu1.en-P. Hop-':ï. Frant zen
RES: J.Lausberg, leider dhr. ll.v.d.To1, zie reservepr o grairÍía

LENS 3 ?. v. Lo cn-F.Ila.iivis-N. f rc.nhen-?. Gordi j n-L.IIo ogeve en-H. VJubb c n-1"1. v. Zvreden-
R.ten .lloorn-i?.v.Iïijng.'.arfen-R.v.d.La:.n-R.lloorleloos-0.Ilorst'
RES: !. Zet z-F.,il-r,:Ies , scmcnhonst 3.31) uur Hol-Ianc1 Spoor bus p1, ieider dhr.
F,-Flurni:rrs

LEI,IS 4 r.1s r,;chcncl, . samenhonst 12.J t utr LEN§ tàrrein, leiiey H. Zoun, zie fescrve
procralnma.

LEI{S 5 i.Ls behenrl met I.i . v. Zr,;o1
EEEI-Ï. Hoot.r:rn-F. Verbarencls e , leider J.l,ieu1ena.n

LENS 6 aIs bcl.rend I'{.v.Zvrct zie LEIIS }
3fr'e-íiiomst 15" ï5 uui' 'LEI,ls terrein, leicler i.v.d.Hu1st
LENS Z als bckonrl, zic rus erv e1:ro6ri:nma , lcicler -T.v.VeLzen

!E§q'..-g c.Is belcencl-r sanonl:omst 12.3',.uur klubgcl:ouu, IeiclL'r'Paul v.d; Steen' zie

.i1P.Èq--2 a1s bchend zon,ler P.Ce Groot (z-ie LEI{S 10 6n 1'1 ) mct i'1.i(orvin6
iéídö Górard llolrs ' 

-

LENS '1c aIs behencl zon:ler M,i(orvin6;'(die LEIIS 9) rnet P.cLe Grcot (2x) - X.Gimberg
-c-n tÏ-ai-crn"n 2x (zíe ook LnIIs 11), icir'.cr Eric L:nc1man

ï,E]'rS 11 I{. Duive stei jn-}1.'v.lloudt -R.'l{rcsner-n.llorst -R. v. d. Zi f,rl cn-}1. Bon-R. Huisnan-
tl-l5II6,cneae.l--1"1.'ifinc-P. tle Groot (2x)-R.Girnberg (zx)-t't.niemen (2x). . ..
Lcitler dhr. À.31-ok, zie ooli r e s crvoprogramna

P3O G N..^J'{I{J, PUPIILEiI EN ïïELPEN.

Za.t er 3a5 5 n:lrt 1977,

1C, .jO uur L.,EI]-S 1

",2.3O .unlT LDNS 2
12.1J tur LEiIS ,

- LENS 1C .(vr. )
- Loosrl.uÍnen '1

- Deift J

-7-
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1 2. JC uur iïIK 2 - IENS 4 Zuic'r.ez'park .
1Í.J3 uur LENS 5 - Texas,/Dfl3 2

PJ-!+ c)i r't zLè r c§ crv èprograrína

9il-t u het gelc1 voor de buitcnl-cnlse reis en het eportkami:
rekening )J5111 ï.n.v. pen[ingneester: LEI'IS-. '

",JNLPEN 
.

aq I er q es- 2 -e =.!!! -12?7.
1 1 r J3 uur ï,DI{S 1 - DSO 1

10.C0 uur Locs(r.uixcn 1 - LENS 2 l4adesteijn
'12.3Q \ur LENS mini D - VCS xnini B

9. 0C, uur VCS mini ,1, - LEI,IS nini A De;lensr.aartwe6

iir'1-1ï2 zie r e serveprog:rilmna

Heeft u '-lc contributie tot
snel no6clijh clccn.

iI'SCHR],]VfJ:GEN .

nu opovernaken

GN maart al- ireta:iId? Zo niet, rvilt u tlit rlan zo

Schrifbcli.ik voor vri jia4.lvonC 13.r0 uur bi j ilhr.. ï).v.d.Stecn, Honilsroos 2,
Ilerkel en Rorlenri js.
Tel-efonisch vti jdag:.vonJ tussen 11.!t) en 18.JO uur (uitcfuitcncl in Crin6ende
[àíÉrràD tet. 29,29.5? bij p.Perreijn
In nobd1gevallen kunnen de pupillen/welpcn nog .? zaterrlagochtend tussen 3.15
9.15 uur irfl:cIl.en. Iel-. 66.'\i.14 lclubgcbouvr

T,IKIiURI NGIill.

en

Xij slechte vre ersonstan*i6'herien steccls èeist àte atteurini;s 1i j st en ra:id.plegen.
Staat da:.ro1: bij rrPupillen en j'jelpenrr verrneld: GOIJDGEI(EURD dan stceCs naar veld
of punt vlrn samcnkotnst hornc4. IN DIT GEViL-M.'.G ER DUS NIET TELEFCIIISCE ITORDEN
GEII.IFO 'lni.1D N..;.n EVXNTUELE L.FKF,URI NG. Staet bij'de afkeuri ngeaclr es s c n biJ itpl.r-
p1Ilen en i.lelpcnir vermel-d: ZIE .;FIíEURIIIGSLIJST dÍrn moct e1s volgt vrorden gehen-
dclr]: Voor <lc thuisv.rcdstii j('.en noct junÍorcnlijst tvordcn gernaclplecgd. Zijn_ c1e

wedstrijdön van LllliS 2-5 en 7 goedgekeurC, dan gaan oolÍ tr'e pupil.Ien en vrel-pen
l'retlstri jrlen op ons velr) door. UÍtsluítend voor dc uitvredstrijtlen nag in dat geval
tclcfcnisch rvori',en 6einforrneerrl of hun. r'redstrijden l)cor6aan en vrel zaterclag--
ochtenil tusscn ii.l5 cn 9.15 uur tel. 65.1i.14
0i)STELLf I'lGDN.

LEiiS P1 II.v,,-r..lans-i?.v.d.I{oek-E.r:arrnenhovcn-E.ircrreijn-8.,',mrnerlarn-E.Roos1
h.Kuiper'-i. iieanslcer}:-li. El-shout-ll. llo clhour:rer-?. ilronlr
Sanenhomst 1i), -,0 uur LENS, leider Ton .rs-Grrven.lijk
LEi\ÍS ?2 M.5a--r].:os-M..q.VcIzcn-I4.Geurens-M.Lentze-M.v.rl..Doogcar.J-R.Vcrl.oom-
C.lloefnrgel-R.Ilouwelin;-J,v,I(ester-J.\lasscrnan-E.v.Zij3--l?,v.Melzen-M.Iortnran-
Semcnkonst 12.CO uur I-EIIS, leiCcr Aad.rle Fagter
LEI'IS lf I.I(af fa-P.v.ldearen-P.l,linc1-l{.v.Reeuyiijir-R.Soebarta-J.v.d.Spiegef-J.,Uolff-
F.KLei jn-!3. Dricoscn-E,I(cus-Jv.'iiass cn-li. Fra.nhen-I.1. v. d. t^iall-en
Samenliomst 12.iie u r LEIÍS, leiriér'Johí ÀItena, zic r cs ervcprogranimr-

!EIq, É ?.Straub-E.v.Santen-E.v.d.I(a.ey.-E.Iiazetgl;er-T.v.d.,lierve:it.v.d.ioogar.iat.
n.Mírttcns-n.,.r.c Sccr-E. Corct -]{. Ce' llàr.è
RES: L.v.Scheltir,i;e-D.?e.i jc-E.1-sscàtr;ril, sancnkomst 11.J) uur LENS, lcider.ïhec
Frins, zie r escrv epro (irP.i,lna

l,EllS P2'vï.v.Vecn-E.Jager-i-.v.31Íttcrsrvilh-M.iiirclisen-l,l.Timnàrmans-E.lIi.fn;r-
E. rle Vos-Ii. Det.Jrer-lri.31okpo eI-I?, Roos§P.lif s engeest
RES: L. v. Le e uvren-E. i1e lirui jn
§amcnlcomst 1'1 .(rC uur LDIIIS, )-eirler Ton v.d.icr5, zic res crvepro5Jramnà

LENS iTII R.Har,:-lí.Z:::Ibcr6-F.Ctaus-F.v.Íester-l'l.t4o1leman-M.Iioelerni.j-it.v.cl.Heijclen--
R. Lcnt z-T . Schilgreroort-J . Ri erncn-D.l'lei j er
RES: it.Tjin-risjoc, samcnkor.rst f i.:'t uur LEI{S, feiilcr i>au1 lloil, zie reservcprogram

ma
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L-EI{S vr2 J.Huypers-R.verloop-R.v.11.i(1cij-P.;'ierts-J.i(Iip-},l.Dorst-G.valjrenburs-
B. v. Ni- euruenhoven-J . v.Il:11ego oicn-i. Franken-M. v. Rief -l{. v. }Iel-den -F. cl.e iJrui jn-
E. Radcmaker-R. Timners-8. Keus
Samcdkoust !.00 uur LENS, leir',er oscar Eorst, zie r e servepro Eramma
LENS I,IINï ;'. E . Encllich-II . Sir.rcns-/;,. v . Lïi j n1;aarilen-D. Verschel-11en-!1. Entllich-R. Slats-
P.3i ji.sm.r'-B. Renzenbrinl<-P. ilopp enbrculler -I1. v. J. lieel e1-E. La:.rakker-ri. Sp:. rns
Sal'lenlionst ö.3O uur LEIrlS, Ici,cl r I(ccs Schen];els
LENS MIi{I B R. Cofpa-V. Tronp -i{.3os ch-I.lo clhouvucr-i,Í.1Ícrhaar-E. l1e Zvrart -J .I}.rir::lrt -
J. Tinnermans-,r.IIoeksrla-Il. v.Velzcn-^..:lrinksna-R. ?Iu65e
Samenkornst 12.C0 uur LEilS. rleicter. Guus Schneider
LENE ,1 HEETT JULL]E NC)TG! !

.1,..s. zondag spcclt ons ecrste eIftsl r'rederorn ecll thuis!ïe dstri j C. en r',rel to5;en
Roo{enburg. Dnt ieilerc vredstri j..1 belan6rijk is hoeven lve ju}l_ie nict r:eer te
vcrtcllen xrí:r.ar dírt onze jonsens vecl- steun noCig hebben is no6 nÍct iedercen
duic''eli jk. lif6elopen zonil.ag vraren er alrdig vrat jeugCl-eclen roncl hct ccrste vclc1
naar lve lrebl>en zc helaas niet gehoord. Komende zondaÉi moet Cat nnrlers gc:rn. lïij
verwachtcn alle junioren, pupillcn en wel-pen uiter.aard onze minits met hun
bla-ulwitte dc.ssen bij hct ecrste. Neen aIIe Cingen <1íe lavíaai mrken (toctcrsr
beI1en, ratels e.rl.) roee en I:rt horen dat je er bent en clat je de spelers van
het cerste cfftel r,rril helpcn. Tot zond.ag twee uur achter hct <loeI van cie
Roodenbur6 lceeper.

LOTENIJ.

Er rvordt ooli wecr ecn loterij gcorAaniseerd. Dit hee
Icn rs-Gravetd.ijt( (F1) arn de beurt. De loten zijn J
is bcstomd. voor de LEllSjeu6C. Verzanelen oH 'l2.JO uu

ÏJSHOCI(EY.

1,Jij hebben nog cle beschikking over 2C ke..".rten vcor c1,e i j sho ckeyl're cls tri jd
I{ijs Intervatt - Orvro. Dc vredstrijd wordt a.s. zatercla6avond ! rrrart om 20.J0 uur

het
per
het

ris
o r25
rin

6ehc1e elfta1 v:n
l-ot en de lot eri j
klubgebouvr.

ScFPccf cl in rle
cli e zin hcl:ben
vrijdagavonil 4
a1191-3919. Ne
lracht clus niet

Uithof. Qn + 2J.AO uur i6 rleze vredstrijd afgelopen.
om ne.ar clezE rveristri jrl toe te ga:n l(unnen zich a. s.
r;rr-:rt tussen lA.JC en 19.1! uur opgei.,cn bij P.v.d.S
'l$.J) uur is er niem,:ncl meer thuis. Dc ecrste tvir:t
tc l-ann. nct bellen.

De .j unior en

,o.r,lJl--
ig hunr,:rr .ile e ,

RESERVEPII0GRT',I1l.l^ ( Gai:rnc ouders net verïoer)
.íLIs a..s. zater iag hct gehcle llrogrsrnn.r is af6cheurC Éjlcl-en èè volgcnilo eIftaI-
len vri onCc cnappe 1i ji::
15.)c

14. !0
13.OO
1".45

11.45
10 . oa,

10. i)0

14.1c
1+.0c
13.c0

11 .45
9.!.c

1c.45
9. OO

9,rio

uur
uur
uur
uur
uur
utiï
uuï
uur
uur
uur

uur
uuI
uu1-
uur
uur
uu1'
uur
uur
uur
uuI

LoosCui-nen
IUons :. cr B1
Lo,-sluinen
iÍonster C1
Loosduinen
I''lonst er
Lacsiluinen
I{cast cr
I,Ic n st c:'
I,lon st er

LENS 2
LUTS 4
LENS 7
LENS 3
L],NS 1 1

LEtis ?l
LENS !4
LEI,IS P'
LElis 111

LRNS ïÏ2

'Sanenkonst
Samen!romst
Sancnkomst
Sanentrionst
Sllncnkornst
Sanenkornst
Scmenkonst
§amcnlcomst
Sarnenkoríst
Sanenkonst

kluI:geboulv
klubgebouu
hJ.ui:gcbou-u
klubgebouru
klubgerroulv
klubSebouví
klubgebou',u
kIu'o6ebourv
hlubgeboulv
klubgcLourv

2 ],EI''IS

LE}iS
LEiTS
LEI,IS
LE}iS
LENS
LNNS
LENS
LEITS
LN}IS

Ga:une ourLers net vcïvocr.
Er ha-n vanaf .j.4! uur rzorden 6"cinformeer:1 of rlit programrn doori.;aat (teI.661-T14)
Vr-,or rle overigc spelers is ons l;lubgebouw vnnrf 11.(lC uur geopend.
tc \1 ln tn ic 1D \c i c te I c tiltlt" """0
I?l?l BLr'rDt/ULLIirlG I
t2 !2 !? i? r? i?,t? 1.? t? !? !

!!!! Er waG niets te vuIlen, helaas voor

til,, I ll, t 2\2 I 21 Cti I D t 2lqt C t2 tn I D t2 t2 t, tn 1 a t1 t2 t2 tD t.) t 2 l2 I t) t.)lrti"'tlrt
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MUTI1TIES LEDENLIJST.,

Itt=te]!ss3,
1272 R.lI.de Seer vrordt Escamplaan 624, Den l{aag.
Àfvoeren:
0871 R.J.Zetz, Heilostraat 222, Den lIaag 2CJ0.

KCNTRIBUTIES.

Nognaals een dringend verzoek on Ce kontributies sdel te betalin. IIalf rnaart '

vo16t de',!anlretalerslijst.
Het Best uur.

ÍTREKLiMEBOPDENT ,
hdr6osen zijn voor onè van belang,
van reklameborden te voorzien. lïi j
I(frKÀ-,trGENDi .

het noet
vlacht en

toch mogelijk zijn on ons veld
aI .

Vrij dag
Vrij dag '

DonCerdag
Zaterdag -

Zat erctag
ÀIle naa^n

?É

1

7
16
)7

dog

maart Paaodrive
april Paasdrive
april Paasdrive
april Disco-avond voor iL+l klassers + senioren
april Bingo-dance.nt

en klubavond l!l!!!
LENS lIERLl,lT LÀiTSTE PLir;,TS.

Neptunus 16-?- ? -z-zt j,- 6 lïet cerste efftal heeft na een 1cukc :,r e-d.-d Hion 1?-6- A4-2o 18-1.2 strijd kanpi o enska.nclidaat Roodcnl.:urg mct
_§oodenburg t6-6- 6-4-tO 2l-i5 2-C verslagen. I,Ei{S trad. aan in een 5e:vij-

7Palendrechí 15-5- 7-J-1? 13-t zigde opstelling. .rtim t(cctman ontbrek_
/ l-Vilhe1mus 15-5- ?-4-1? Zó-14 vrc6cns ben gescheurJe knieband, opgelopen
\ Olynpia 16-7- 1-6:1?- 2't -22 tegen DHS, e.n Bert nlens had zijn pl-a:,ts
\ Bl-aurt Zrvart 1?-6- 6-5-10 2O-1?) ,oót"n afstaan a':n Ton rs-Grr.vcnd.i jk. In

Zvrijndrecht 15-6- 1-6-15 16-19 d.e voorhoecle opercerden nu Ron TeLl-e, Ton
$ DBGC 16,-4- 7-5-15 1?-1? rs-Gravend.ijic en John tsakhuis..Roorlenburg -,I HOV 16-5- 5-6-15 't?-24. liet een 6ehecl aniler spel zien, dan DHS

DES . 16-2-1C-4-'14 't't-13 .. vori6e week. Het ïríls necr ranval-1end inge-
Gouda 1C,-4- 5-7-al 11-16 .steId, vrarlrJoor LENS voldoende ruirite Ëeeg
LÉNS 17-4- 5-3-11 11-18 om tot gevaarlijke akties te komen. De.
CoaI 15-2- 7:6-11 16-21 supporters hac',$en dat ook meteen cloor en
moedi§den het..elftal van het bégin tot,het eind. enthousiast aan. .AI na drie

g ninuten rverd l?on Te1lc vrij6es'pecld, naar de uitstellencle langc Leidse doolman
. vocrkvràn een cloelpunt, zoalo hij dat nog vele nalen zou doen. Na twintig

t:rinuten vrertl de basÍs voor een zege gelegd, toen Donal-d Schönherr vallencl een
vrije trap van Hans Bres inkopte. ltra rust een sterk opdringend Roodenburgr dat
trachtte de 6elijkniaker te forceren. I{ierc}ocr werden onze counters nog gevaar-.
lijker en LEI.IS kree6 een aantal forse kansen. Voor ilon Tel1e kreeg regelnatig -

de kans orrr door tc breken. Een kvrartier voor tijd bcsListe hij dan oolc l.

-terecht- rle vredstrÍjC door met een effektvolle lob v'oor 2-C te zorgcn, De bcstè
kansen utaren ook daa.rna voor LENS zodat van een dil< vcrdiende overrvinnin;t
gesproken han vuorden. Ook aI gezien de torrrel-oze inzet van het geheLe clftal. -

Zonda6_ is het ecrste vrij, tlus we zullcn noctet afwachten of LEIIS CCr'-L onder
zich kcn houCen. De RotterCanrncrs moctcn n^.-.r gouJa. Vercler DIGC-Zïrijnurccht; .

DH§-Neptunusi HOv-OLympia en i'iilhelmus -Pap enCrec ht .
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Zat erch.6r:orgen_: ln ler6enhenc gourrren - iïin Miche1s.
: Cees Schcnkels - Rini v. Noort - Gerard Co1pa.
Tinus Zil-fhout - Neflie v.d.Hoel: - Qichard v.. d.l{ock.
i:nnie v. d. Steen - ,f!n Zwen6er - ï,inrla Jans- I'ióvr. 'de 

.f on6 - .963
,,,,.Hoppenbrouvrer.

8o

Zat erdagniCdag

Zcndagmorgen:
ZondaBmidrlag:

o
o
o
o
o

eee De nAnnen van LENS 1

dc vcrlciCin6 gebracht t
LENSvofh. POL bepcrkt zi
wc.arnee tEi'ls 12 het best

809oooo
ooo

8
o

oo
o

ooo
oooo

oooo

ooooooooooo

ooo
o
ooo

inr.liddels is 6eslonken t
en voor LENS 12.

o
o oooo ooo ooo
oo ooo oooo oooooooooo oo oo ooooo oooooooo oo ooooooo ooooooooooocoo oo oooooco oo o oo oooo

2 weten niet vau ophouden. 'ÍeCeron hebben ze pOL in
cn strijde te trekken te6en rlit nijvere deel van het
ch cchter en stelt beheerst ,va6tr dat het zevental,
uur en karrveier Cor Pecters in eerste aanleg verblijdde
ol een viertal. Gelvoon nisleidende rekleme van, door

11(. onclergetgkencle

PHPIiFIiPI{PHIHPII
I]i DE ZIEI(ENtsOEG PIIPHP]IPHPIIPHPIIPHPHPHPHPHPHPHPHPJIPHPH PHPI{PEP}IFH

PHPHPH

zou gre..6 cens antvrcord wilfen gevcn op het schrijven van poLL wat betreft cle'verden. rK, rlie d:.ge1-ijks op de ver-{en verblijf, àn vrer- zic ïrat gecraan en niet
6ed3en w.-'rdt, E:gelijks zijn de genc cnt e-:rbb u io à?" .i, d,e vclrren àan hct prikkenr-
maer neh kan echter niet met zivaar nateriaal het velà o! È.v. om zancr testrooien en het vold te rturalsenr, vanr'rege de sIeèhte toèstanii ïan de verden.
I{i jns ínziens trijn ile vreergoden hÍer rle oorzaak van. u zurt rvel gezien hebben
hoe de vclden er ! en 6 maart tcij hebben 6e1egen. Hopen<le dat u àit rïe1 zultbe6rij?cn, vcrblijf ik,

ooo Nu c1c prestaties van cns eerste niet cptimaar zijn, tracht een'onàer spon-
sor-s op andere wijzo de aanclacht te vcstigeni op het !e zondhei clsb edri j fDuinzÍgt. Hce anders moet POL het verklaren dat Adriàan Roorluyn zich in zijnblotc hanCtloeh l-ict vereeurvigen voor het weekbl_aC NU?
eeo onze superel(tieve Ka1ta heeft lvel een bijzcnder óngeluldrig ncnent 

-ui-tge-
kozen cr: de vrekerijkse naan<lagavondse klubavond. weer in ere ie heisterren.
Àfgclopen nr-aniiagavond rnoest ons eerste inners in. het kader van de zaalvoet-
balne tl.erl'aa-Bserie van OId Stars Den IIaag aantreclen in Sporthal everbosch. Aan-
sta3.nic r:1a:rndaG mag i.lc I(aKa het n,ecr opnieurv 1:roberen.eee Leuke scrvice van d.e Sel<o on rveer èens cle- staritlen van al1e seniorenteanJ'te publiceren. Dic st.r-nden zouden up-to-date zijn geleest riranneer "o"ig"'*r""f.zondc.g het 6ehc1e vo e tbrlprogranrna zou zijn af6eraÀt. I'raar helaas, er..werd ue1
6evoetbal-d - a.ltharns '.loor de necste elftallcn - zcdat vre'hier te naken hèbUennÍct achÈ er-stonCen.
o60 cn.s oud-Iict stanley Brarct, die nu bij FeÍjenoorc prcbeert hoger op devóetbal-laddei te klimraen en ook een tijd!e akiief !vas-op tte WoènËdagmiddagklub,is uitvcrkcren vocr hel Nederlandse UEFÀ jeugdelftal.

',eo'o IIet kontralct met trainer líartin van vianàn io verlehgtl. 'FCL wenst onzetrainex van harte suhscs.in zijn po6ingen een eerste klaÀ, tr'ainer te blijven.
eoo FCLLEIS rvordt d:rrgaans verv+i.qJ.

op bezcek bij Henk van ilijn in '.r e preva trof ik zijn echtgenote, mevrouw vanRijn-Langendorff weer aan, cver rvie ik te r-aat had. veincnèn clat;ook zij enigetijd in de ziekenbocg afrl. róde Kruis zielienhuis heefi nbeten vertoeven. Ge-luldci6 is nu iralles tvcl rr.h bcorclrt.
Setcr d.an ik haal ven.'acht lvàren .le bcrichten ,li" ,uu"orr.., llcntje-visser ovei detoestand van hac'r echtgeno't cas *ist te geven. lïe1 is r1e situatie zorgelijk,
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nraar de po.tient
Vrolijk en veèr
verlangend naar
voorzichtig [aee

U N ] E K.

heeft het bewustzijn t eruggekregen.
speels vond. ik het duo Dieílel- oncler MoeCers hoede,
een stevi6 partijtje voetbcl. Doch claar kunnen zij
zijn. Dat kont vref ! :

.jr,

iuÍen heef t' het l;unnen l-ëzen in het. vor.i6e nunner vrn onze trou\ïc LEi.isrevue: ik
ben een uniek exeuplaar! tlat zar c1e Lezer daar ve1 van rlenken? rs dat íets gocJs?
0f juíst iets minderwaar cli gs? rn el-k iets zeldzaar4s, v,ant enig in. zijn soori.-
Dat is innero de betekenis van het ',locrd, uniek. Man-r nen denkó nu niet dat
men srechts zclden een uniek mens zaL ontnoeten: men dntmoet ze nanclijk
de8alijks, de hele dag docr. rcdereer is uniekr want ieder is enig. zoals nenis beataat er geen tr,'ueede. Mcn kan lzer i.emand tegenkomen clie ook à"o n"ushàeft, nailr ge6e'rancleerd dat het een andcré neus Í.s.'rvree gelijkneuzigcn is
onclenkbaar. Ïr/e zijn al-Lernael uniek, zodat onze iclentiteit herkÀnbaar is. Dezo
neus past afreen maar bij mii, die anclere hocrt uitsluitend bij een bepaald.
andcre mens. zoal-s hetbis bij iedere lichrmelijhe eigenschap, zo geldt het
ook vcor de mensefiike, t..Ienten en ]<arakt ereigens chappen. Niónancl-zal- ooit .

zichzelf in een e.ndcr' vreerspiegcl.l. zien. ieder is eni6, íeder is uniek. ook
Free Lenser, ooh Pollens, ook cle keeper van Minivrerpen B, oolc cl.e leider van
Senioren 2, cck ..... er,z. Liraarou zou d.us een sup er zi ckenbrc eder zo in
het'bog lopend ccn uniek exemplaar .nceten vrcrden g"rourà. 'Heeft PoIIens mis-schienrréxccntrielirr bedocld? Nou, darer valt vlat.Voor te .-zeggcn!

P. Jufferrnans .

vccral-
beter wat

HHHH}I

I.IIiHIiHÏIHI]HHHHHI{HHHHIIHIIEiIHHHIiH IiHHHHHH
?ilOGRr'LMMri-OPSTEILINGEI{-UITSL;GEN-ST1,NDEN SENIOREN
fi HI{HIIIIHI]HIiIiHN I]H]IHHHI{HI{HiIIIHIII{HIIIIHHHI]HHI]HI{HHH[IiIIi}IIiHH

Pro amaa S enioren;
Zonda8 '13 na'rrt 1977 .-----:.,:..;.

LEIIS '1 - vrij scheidsreihter
11 . rJO.; uur LENS 2 Roóclenbur6 J- v,t ceb. 1/2-4 K. de Leeuvr,
'12.oo uur Texas DHB Z - IEI,ts f Duinlàan ( vr. sch.,onCer vooràe_

houd,) .

1J.00 uur IEI,ts 4 -.ToneBido z v1 Geb,1/1-J cl'l,i.l,tè;n - -'
'10.00 uur LEI{.S 5 - Iiranent)urg 1 VZ Geb'Z/1-j BJ.Jcngxnan6 _

14.31 uur Gr.iiÍillem Iï Vac ) - LINS 6 jluur tvreg, tlra-ss enaar lJ.Hlo6vliet
( zie ooh avondwe dstri j cl)

'12. -,0 uur .ftde1ac.r6 '2 '- LEi{S '? - Gunt er st eini,reg hil.Drijer
'12.()O uuI LIjils 9 ' ' ; p](SVI,t 4 ., ..: - v2 Gèb Z/1-3 ], i..v.a.L:,n.ie

1o.Jo uur GD§ 6 - LEI{S í1 Erasnusweg HJ.l.Íens
!.4J uur Zvrart lIaurv 6 - fENs íz I(i jkduins às traat

12.JC uur Dï;tro 10 - LENS .1, Dr.J..ï,i.patte1aan t/o Nutricia, .
Zoet erme cr

12.45 uur LEr\S 14 - euintus Z V3 Geb ?/Z-4
À.s.zonclagzijnvandeSekoa.anvrezig:.l.v.c1.}ÍcijdenenJ..1eHi]ster.
s ,"IuEM(O],is T .

LENS
LENS
LENS
LENS
LU{S

4-5-9=1p en 14 een haLf uur vó6r aanvang van hun wecr.stri-jr1.
1 1'l .OO uur LENS terrein LEI{S 11 9.4!.uur LE}iS terrein6 13.15 uur LENS temein LENS 12 p.rJO-uur LENS terrein
? 11.O!i uur LENS tcrxein IEIIS .t3 11 ,OC uur LENS temeinB 9.'t5 uur LEItrS terrein

a



OISTELLI}IGBiÍ.

LllNs l
I,ENS 4
ïEmE-5
LETIS 6ffi-z
LENS 3
LXNS 9
LENS 10
IEI,ls 1 1

LENS 12
rEiíffi
LEI'rS ï4

bekend
behend
vorige
'bekend

voriEc

a1s
als
afs
al-s
al-s

zonder -[..de Pagter en T.I(attenburg
zoncer F.Disseldorp (zie l,ENs 5)
week zonCer iï.VerheuL net P.de iloIf
zontler G.0ostrom (zie ook avonflwe.f stri j rlen )
r.ïeel; zonder r)..Schijf en B.v.d.Iíooi ríet !ï.Verheul en H. Ho?pen/

brburïer6.
al-s tl clicnd
qls bekend zonder M. v. Baggirm

bcl<end
bcllend
bclicnd
bekend
bckenC

0.f s

a1s
aIs

zonder
zonCcr
z oncl er
zonder

J.V
H.G

QtG

erhoëf
uit en F.Guit
ooserl
erenbnk

Vri j.lc,Aavond van 'ï9.0O-2C.OC uur bij J.de,Hilstcr teI.
Uitsluitcnd. in nood§eva.Ilen op z;rterCag bij N.Osse tel.

AFSCEi?IJVINGEi'{.

NIET-O?t(oi!ÍEns .

li\,egens ni-et-opkrrnen af6elopen zonda6 worclt I,Í.v.Baggun
geste1t1. 3ij her)aling vo161t uitsluiting voor de rest
nogelijl: bij de Seko op rcaandagavond.

UITSLAGEN zotd3-e, 6-3-19?? .

],ENS B
Velo B
VACJS O

LENS 11
LEI'IS 12
LENS iI'iïestlandia 1l

29"71."3
.6Q.zo.9a

2. weCstrijJen niet op-
van dit seizoen. Verweer

I

- RroEo 7 1-2
- LENS 9 1-O
- rEl'ts 'lo' o-10 -

- osc 6 . 1-2 ..'1 .

-MK6 2-O --

- Nivo 7 1-A
- LEr{S 14 2-2 . ',

LËNS 1

],ENS 2
riDS 2
Concordia 2
ÀDO3 -

LENS 6 .

LENS 7

Z;1.ÀLVOET.lhL.

NCODENBURG 1
RVC l
LENS f
LENS 4
L]JNS 5
i?vc 6
Kranenburg )

2-O

)-z
1-2
1-4
2-O
4-z

§porthal airn 
.rl.e 

Ga§laan-, dinsdag 15 r.ac.Tt 19??.
21 . OO uur VVP .- IENS . .

Dc volgèndé spcLcrs vorCeh on 2C.tC uur in c'(e sporthel vcrwacht:
M. Reuver-J. ie rt ens-!1. Ko.uvrenhoven-'lï. v. d. Li-nJe-F. v. C.Ilerg-P. v. 11. St een-IÍ,l.l"Ii ch e1s

GEDEELTETIJI(E STi-llDEll LEITS '1-2 en ! 1-ri j 6eu,erht t/ta. .6-1-19??.
O

9
0
1

?_

1
4

?
3
9
a
I

1
,|

1

1

1

1

1

t2- t)
16-15
t6-t5
16-14
i6-17
1?,.-13

1

2

4
5

LEI'IS 2 15-24
Roodenbur§ J
Verburch 2
Docos 2
uv§ f

--16-23
15-21
15_20
17 -19

Coal-'l
Gliveo J
DHC i
LENS
Den llc orn
Vredenburch 4

15-11

14:14
15-'!()
14- 9

.IEDÍJTItIJDEN SENIOREN EIFTI.LLEN.

Dij cleze stand van LEI{S 5 rvilJ-en vrij
aantekenen, d.at 0e laatste 2 plaatsen
automatische degradatie inhoudt naar
de 2e klasse van cle afdelioq.15-

1\'-
15-

o

o
712. Tonegiilo J

PROGi?lJ'Íi,ii AVCI.IDT

Dontlerd.ag 10 naa..rt 1977
';rloensrlag 16 neert ljl?
lïoensdag /J rr'a:.:.rt 197?
!ïoensdag 3A maart 1977

- LENS f
6 - DSVP
J-Rava2
1J- Duinoord..

Duno
IEIi[S
],ENS
IEi\IS

-4-

. Zvijndrècht' 1

. )BGC ,t

.HOV1

. .rHs 1

. Gouóa I '

. LENS 1



.IdiI.];JJJJJJJJJJ JJJJJ JJJJJJJJJJJJ
tt$$$ v;i{ HEr JEUGDFRoTíI *jji*
$$$$$,r,r,r,r;,i.rJJJJJJJJJrrr.r.r,iJJJJJ

Prograrirma Junioren.
Zond 13 aaal.t 19

11 .00 uur. LEIIS , .

I,íaurlag 14 naa.rt 1 97

20. 1l uur LENS 7
19 . 15 uur LEIIS P4

J JJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJ JJ JJ J JJJJJJJJJJJJJJ J,]

ut

v2
\I 2

7
P4- VCS

- VeIo 3

- Duno '1

- vrij ( zie overige
- LEI{S 4
- LENS 5
- litltí 1

r narÀ É
- !ti1r È /
--. vuc 10
- LENS 

'- Dynalll,o ,61/4
; vri j ( zie .overi-6c

v 1.
eIftallen)
Savornan l,ohmulaan
Dedensvanrtrveg
\I 2
Hogenhouoktrae-n ( zie. mar-ndag)
v1
Daal cn Ser8selaan
v1
eIftallen)

1l . OO riur LDNS 1

]Jllitö z
Quicir J
VCS 6
I,Elrs 6
EVV 6
LENS 8.
Hns 7
LE}IS 10
LEI{S 1 1

12.30
14. co
15.CO
15.4O
1r, Ja
13.1c
11.10

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuT

Er zijn nog steer]s jongens die het geld voor
kontributic nog niet bct..ral-tl hebben. Dcgene
vrordcn verzocht on ctii berlra6 zo snel mogeli
336?11 t,n.y. Ienningmeester LEilS. U kunt he
brengen . Dhr . Hop is dan a-anl,te zig van 14. 0C

hFSCHRIJVII{GE}1. : 
'

8-1;lasscrs tussen ''l

voor À- en C-Iilassers tussen 13.)C en
en 13.1C uur (uitsluitend. in clringenCe

e buitenlandse reis en dc
c nog een achterstand hebben
over te riraken naar rekening

ooh a.s. zater3.e.6 naar LENS
m. 16.oo uur.

'19 . JC uttr
geva.1-1en)

d
di
jk
t
r/

Schrif'telijk voor vri jdagavond 13. JO uur bij rlhr. P.v.C.Steen, Hontlsroos 2,
Berkel- en i?od cnri j s
Telefonisch vri j dag:vonC

voor
.0--klassers bi j .Jhr. G.Duivesteijn te:-. 61 ,51.81 ( LENS
D-klassers bij Jhr, !l.l.suys1 te1., 67.23.)l (LENS
C-klassers bij dhr. R.ilon re7. 

"5.9'J.?Z 
(LENS

Í.n ncodgevallen hunnen .Je junioren nog op zatcrclagoch
uur afbellen iel. 65.1J.14.
IT'IiBURII.IGEN.

De junioren :,roeten bij slechte r,l,e ersc:istanJighe den steed.s de afkeuringslij s t en
rar.dplegen. Telefonische införnaties uord.en hierovcï niet verstrekt.
NI Eï-O?IiOl'rn?S .

Wegens niet-opiromen af6elopen weekeinC krijgen de vo16.enil.e spelers 2 cxtra
rcoervc-beurten : l{.Lcyn-}I. ?lanken
nij hcrhaling vclgt uitsluiting van <leclneming J.an Ce hompetit ieuredstri- j rl en.
In ,-1a.t geval blijft *c verplichtin$ tot bet::ling van .le hontiibutie tot het
eincl van hct scizocn ( lC jÈni) gehr.ncl.haef d.
OPSTELLINGEN.

LEI\iIS 1R.v.Loon-J.LItena-J.IIih-O.Dorst-tï.Frantzen-P.Hop-O.Huis-li.v.d.Laan-
X-lN'ó6i<1c1oos-P. Val-henburg-,fi. v. 11.lleu1en-H. Ilopl:enbrourïèrs
Sancnkomst 14.0C uur klubgebouw, Iei,f cr rlhr. J..iippcrloo
LEIIS 2 vrij À.v.r).l.lculbn cn Il.lloppenbrouwers zie LEIIS 1

R.Gcluk-ï:l.Hei jnen en R.teyn zie LEItrS J
zic r e serve -pro granma.

1. Tln
4 t/n
B t/n

t ihd t

1)
7)
11)

usscn ö. r- en y. )'J

Zaterdag 12 ntaart 19?7.



IEN§ I F. verbar ends e-P. Bakvis:N. Sranken-p. Gor di j n-,Ír.lio o6ieveen-II. vlubb en-M. v.
Ztveden-R.ten Hoorn-R.v.ïyijngaarden-R.Geluk.iï.ileijnen-R.L,eijn I, ... '.

RESI F.Al-bIas, Ieicler dhr. F.Ftunano .,1

LEIIS 4 R.Groen-t.Ja.nmaat-ïï.tcr Laere-p. LeLievefd-Ri Loveriks-Ri MichËi;- '"
J. v. d..lii- euwenhuis en-l',.0ver g;:.a.uw-J. Prins-p r Schol-t e s-R. Vérst eeg-J. Ge1_uk
Samenkoxist 11.JC uun T.TENS terrein, Icitler HlZounl.zie reservàlrogranna..- ..

tENs 5 c. v. !eek-R. Rloks-R. tson.:R. Duyn.Jam-R.Rad,enaker-J. v.. d. Rij zen-iï. varentj-n-
R. v. Viersen-R.t lessels-D.Pronli-M. Bon
RES : F.Verbgenclse-P.lioutman
Barnenlconst 1].i)O uur LEIIS terrcin, l_eider .I.iieu1ernan
LETË---]i- _!. Henhee -T .I(in6-t'I.IiLiinr: en-s . Kre-mer-vï. Lucassen-A. itovers-c . v. Ri j k-.I. schip/
peren-M. v. Zriol--H. Duivest eijn. R. v. C. Zij den-R. Bl_i ekendaal
RES: Il. Planken-M. Leyn
Leidèr C. v. d.Hulst

IENS 7 G. iJoogae.rcl-R. Driess e n-J. Franken-R. Go e rlhuys -R. cle llaas -P.I(ro1-lÍ. Lust enhcuvrer
R. Mahi eu-11. v. Ruyven_B,.Ioz ee. J. lins6 en-It. Huisman
Sancnliomst 'tJ.4J ur LENS terrein, lcicler T.v.Velzen, zi.e ock naandag + resirve
programnn.

LENS 3 a1s vorige veek, zie r es erveprograr.rma , leiCer paul v.cl.Steon
LENS 9 a1s vorige rvecl:, leider G6rar,l Bloke
LElls 10 a]s vorige week aet M.r,rinà, zie resèiveprogramrda, leider Eric Landnan
LEI,IS 11 vri j M.t/ind zie LEI,IS 10

14. Don zi e LEIï§ 
' 
5

H.Duivesteyn-It.v.d.Zijrlen R.l1iekendaal zie IENS 6
R.lluisman zie LEIIS ? i1

Pro oatDa iu llen en l/o1

PUJ'I],].EI{.

Zat.er.cla I 12 IBaart '197'r.

12 . JC uur LENS 'l

12.JO nttr LENS 2
12. J0 uur Ooieva.lrs 1

1O. JC . uur LEIIS 4
1 'l . JC uur LENS 5

G I}.

- ilDO 1

|-. w;, 1

- LENS, f
- Flaningo's 2
- Loosduincn J

Zuiderpark
( zie ook naàhdà6) '

Sportpark 0ckenburg

Heeft u het 6crc voor de buitenranctse reis en het sportkamp aI overgema:ktgirorckening 335?ll t.t..y. f,ennj_ngme est er LENS ?!?
\?ELTEN .

op

Zatcrtla 12 nt3.c.Tt 197?.

11 . jC' uur LEi;lS I,IINI A - Vios nini ts 1 
...

9:J0 uur Scheveningen MINI I - LENS I"{INI D lloutruitrveg
Ileeft u het gelc1 voor het sportkamp en/of cle kontributie a1girorekening 316?11 t.n.!. penningneester .LENS ????
ÀESCHRIJYf I\TGEN.

'lo . Jl uur LENS 1 - r,ïvs 1

9,1i) .uur" die I{a1;tre , 1 - LENS 2

Tel-efonisch vri j rr.c.gavond tus
[óíÀÍrËD tct. z9.zg.r? bti
In noodgevellcn kunnen rle pu
ö.J0 en g.rC uur efbellen. T

overge"naakt naar

S chrif tel-i.ik voor vri j dega.voncl 'l 3 .]O uur bij dhr. Ii..v.d.S.tecn, Ilondsroos 2,Derkel en llocl,cnri j s.
sen t8.OO en 13.JO uyr (uitstuitend in cliingende
?. Perrcijn.
pilIcn en welpen nog op zaterda6ochtend tussen
cl. 66. 1J. 14 hlubgebouw.

t

r



a':t:-,li Jrr I!r!1,.!:-.i. ! &

AT'KEURINGEN.

NIET-0PKOI,IEIiS

BÍj slechte weersoustandighe den steeds eerst de aflce urin6;s1i j st en raatlple6en.staat daarop bij "?upillen en riïelpenl. vernelcg G0EDGEKEUÈD dan steeds naar veldOf PUNt VAN SAMENKOMsT Kouen. ]I\I DIT GEVTiL TL.:,G Eit DUs NIET TELEFoNISCII I,JORDEN
GEINF0Rl,!EERDNj!.''REVnNTUELEr",.l.I(EURING.Staa.tbijdeafkeuringsadrcssenbij
rrPupill-en en l.,Íerpentt vermelcl: zrE xFKlruRrNGsLrJsr den noet a16 volgt rvordcn
6ehandeJ-d: _v9or.de thui.vre dstri j den raoct juniorenlijst lrorden geraàcpr-eegd.
zi jn de *re'-1stri j,len van LEifs 6-8 en 10 8oedgekeurci,, rlan 6ann oók de pupiilen
en vrerpen wedstrijrlen op. ons veJ-c cloor. uitsluitend voor de uitvredstrij{en,
mag .in, dr.t gcval telefonisch .wordeh geïnformeerd of hun weclst?ijden cloórgaàn
en vrel zat erda.gocht end. tLssen B.)O en 9.JO uur teL. 66.1j.14.

!ïegeno herhaatd niet-opkornen vrortlen cle v§lgencle sperers dit sëizoen niet meer
opgestelcl: L.v.ScheLtin8a - A.T jin-.tis joe. 

.

OPSTELIINGEN.

LENS P1 I,Í.v.d.T,ans-E.tserrei jn-R.v..d.I{oek-É.fJaimenhoven-E.Amrr.er1:an-B.Heemskerk
A. Kuiper-P . Pr onl<-B. Bo eLhoutrer-E. Roos -n . Elshout
RES: M.Lentze, sauenkonst 12.OO.uur IENS, leider Ton rs-Gravendijk
LENS P2 14. Saarloos-J. v. Kest er -1,1. v. d. ioogaard-I.Í. Fortmen-C. Ho e fna6e1-J.l.lasserman
R.Verboom-ïI. v.Mel-zen-lvi. Geurens-M. v. V el-zen -E.v .Zi-j 1-il.IIouvetring
Samenkonst 12.0O uur LEI{S, leiCer Àad de Pigtcr
LENS Pl I.Kaffa-P.ïlind-Ir.v.IÍaren-.M;v.d.',ïallen:B.Driessen-J.iríol-ff-J.v.',iasseu-
R. S oebarta-li. Eranlcen-E. Keus-J. v. d. Spiegel-H. v.I?: euvrijh-F.I(1ei jn
Zic reserve.,pr ogramne, se.mcnkomst 11.4) uur LENS, leider John Lltena

!El![ B{ P.Straub-E.v.Sd.i,ten-E.Hazeleger-E.Coret-E.v.cl..}Iaay-l,I.de
iïï[Eïat -t. v. t-l. tïerve-R. Mat.t Bns-R. rle Beer-E..irsscnberg-D.Faijc
Zie ook maandag en ïeserveprogramua, sninenkomst 1O.00 uur LEiiS,
l,ransi
LEI'IS 15,-1ï..v.Vecn-A'.v.BÏitterswijk-E.Jager-R.iloos-P.i'.lser,rgeest-ll.Biirc1cs.;n-'
iltiffi6"-U.f irnneraans-Il.llIokpo e1-E. de Íos-R. Dekl<er-E. rte Drui jn-L.v.Lceuwen
Zie res erveprogralnne. r somenilonst 'l'1 .OO uur LEI.IS, leicler Ton v.C.!,erg
LENS'r,V1 P'.llara-I1. Zaalber6-J.Iti cnen-T.5 chilperoort -R. Lent z-M.íoelemi j-i?. v. il,
Hei j,J en-D.Mei j er-M. Molleman-F. Clnus-F. v.Kester-E.l{eus
Zie reserveprogranma, samonkonst 10.00 uur LENS, lcider John /rltena
LEI,IS l,J2 J..Kuypers-R. Tinn'ers-ri. tr'ranken-F. de Druijn-E. Rademaker-R. Vcr)-oop-
D. u. Nióuwenhoven-G. Valkenburg-J .Ii1ip-1,1. Borst -P. Jrert g-IÍ. v . Hel dcn-M. v.Itie 1-
R.v.d.Klcij-J.v.la1le6ooien : '
Zie r eservepr ogonma r samcnlconst 3.45 uur LTENS, leJ-cler Oscm Borst
LENS I'{INI ir E. EndlicÈI,I. Jinons-D. Verschelden-E. Renzenbrinh-P.3i j1-emc-P.
Hoppenl;rourver-iuI. v. cl.l'lrarcl-j\. v. iïi j n6rar I en-ÈI. Entllic h-F . La:rral-Jrer-R. Slats-À.
Spaans '.. ISamenkorrst1,,].o0uurLENS',1eidcrI(eesSc]renkc}s
LENS I'1II{I D P.Hoeksrna-J. Timmerpans-V. Tronp-R. Colpa-M. Dosch-I,I. Verhaar-E. de Zlart
J. Dunant-R. v. Vclzen-8. Boelhouvrcr-.,1. tsrinksma-R. Plugge
Samenkonst 8.45 uur LENS, lcider. Guus Schneider
RESERVEPRCGRAI,IMÀ (Gaor.r" ouders met vervoer) '

h1.s a.s. zaterda6; het. 6ehele pro6rernna ia afgehcurrl, spelcn Ce voIgende elftal-
l-cn vrie nds chc.ppe Ii jk:

,i
1J.JC Lrnr
'15. OO uur

.Co uur

Loc;siluinen 2
l.ionst er ts'1 .
Lcoe r'luineu
Monster C1

Looscluinen
rlionst er
Loos('.uincn

Samenlionst
Samenkonot
Sanenkon6t
Sanenkonst
Sanenkonst
'sanenkonst
Samenl;onst

Ilaas -Il. v. d.

leider Theo

hlubgebour,r
lclubger,:ourv
kl-ub6ebourir
klubgebouvr
klub5ebourv
klubgehou,Lr
Iclubgebou,,'r

4
1
2
o
1

1

1

1

1

1

4
?
o
11
Tlz

P4

- LENS

- LENS

- LENS

- l,Elis
- LËNS

- TENS

uur
uux

14,ta
't4.rt)
11.04
12.c0
11 .4'

uur
uur
uur

LE};S
LENS
LENS
LENS
LEIïS
Lniig
LEI\IS

.itO
hq

.00
Lc

9 . C,O uur
10 .4J uur

uur
uur
uur
uur
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1O. O0 uur I'{onst er
'lO. OC uur Monster,
10. CO uur Monst er
Gaarne ouclers met vervoer.

UT TS].N,GEN JUIIICR'1I. 5-1-1 9?7

- LENS P5
* IENS \f1
L lBus lve

6-1
3-o

c.- |

2-3

o-1
2-1
o-?

Sanennronst
Sauenlionst
Samen-konst

9.00 uur klubgebouu, LENS
9".00 uur klubgebourv LENS
P.OO uur klubgeSouw LENS

_Er kan vanaf 3.4! uur geïnforueercl worCen of riit''progranma d,oorgaat (teI.661114)
Voor cle oveïige spelers is ons klubgebàuw vanaf fi.Oó uur g"opui,l.

UITSLI,GEN PUPILLEN , IJTELPEN en MINÍ rS
I,ENS 1

Dlauw Zrvart 2
DHC 4
LENS 5
VUC 7
LENS 7
Vredenburch 11
LENS 9
LII'IS 10
LEIVS 1 1

P1
?2
P3

P2
P5

lclcl,töto :
i ó i o i D r q t o l.i l c t c t o t r t o t o t. t ó t nt)tot+.. .t?!?!?!?l2t?!21?!?t?12,!.?!?r?t?!?!?r?
tólrl

1.212tctololotrttlötot0tot

- vrij
- LENS f
- LENS 4
-vuc6
- LENS 6

-vvP7
- LENS B

- Quick 11
- ],ENS P1
-BTC2

LENS
I,ENS
LENS
I.JII(
LENS

1-2
o-o
U-U
,-1
2-2
o-4

10-o

.o-2

- LENS 1C

- Loosduinen P1
- Delft P]
- L.,ENS P4
- Texas/DHB p2

LENS !ï.1 - DSO r,,r 1

toosd.uinen VI1- LENS i{2

VCS mini A - LENS nini A
f,fils àini B - VCS mini B

lr
Ql2lltqt2tllol,

DtrADVULLING
2'l2l ?iDtotrinto

!! !l Het eerste wat ik donrierrlags <loe na te zijn thuisgelconen van mijn slave-lijke arbeid is rle LENSrevue van voor nalr achter uit ie spe11en..Ooi< vorige
vreek natuurlijk. Kom ik ön<ler aan biaiizijde p en daar zie ànder ui5n rutriËtstaan, dat er niets neer tè vullen vraó. IË iLircht nierivrslj-er.ig het blaà ondraaien
om te zLen wie dan urel het lao.tste'wcord heeft 8ekregen. En rvàt zien ik? Niets,
hel-euael ,nietsl een hele lcge.pagina. En dat vras echi.mijn schuld nict, i,rqntik-]rad velIen voI geschrevsnl .. .. . .. , 1 a..i . ,..:...,..,:,. :...,;???,? -EI'.zijn van rlie.mensen, ljdve ldzers 

""o 
tezerespenr' cIie. ee1"f<ep, ,A"i' ";_i;;'gng ko4plex trvee boornpjes staqn. Het bestuur behoeft maar aan.dàL eeràte..boo.!5.te schudden en kiJk daar varlen een, tvree of arie mannet;es naar beneden. d.ie

dan direct open6éva11en pl.aatsen in ecn konníssie of iet6 cergélijks kunnón , -
innenen? :. .. .....,.._ -,, 1... r. ..:. - '.,,.--.,,..,. .,-.r,r
!-!!! Een schop "tegeri }iet-dweede boompje.\eqit lret gévor6,. dqt àe bankbir-jetteu
a1sherfstb1aclerennaarbencc1enc1warre1en'zor]ctdÀarneàóa"t:-nariciëtu"
problemen" kunr\en wpx.deh , o.pg;lost . Sirupe1 n ieiw_rigr_! ._-; -: _ 

..: 
,' _,. '-.: .r._ ; --.,.-l:_..1-,_,-:r]j-

"???? lïe]r dc.t trveede bonnpje kan Íh.in ieder'geva1 naar -lret rijk der fabelqlr
vervrijzena Ik heb..g.ehoord, dat het beEtuur zich onl-ang6.in een extra vergadering
gyer onze 

. 
fincnciiià. heeft gebogén., ilet.resuità::t vras Éennelijk niet aI tË -,optiuistisch, rTant .,cie volgénce dag stoir'den de gezictiten ,yan Àommige .bestuur_s- 

"

red.en nogar somberi. Misschien mogen. rvij va.n het bestuur _hierover iets'hore4 of
moeten tJij daarvoof tot de volgende .ír.lgemene Vergict,ering wachten?
! !! t l'Íellicht kunnen rvij ook meehel-pen c1e fino.nciël,e zorgén wat te ve::1ichten. :llrs líÍi een6 beginnen onze kont.ributic.op tijd te betrLenl Ja, ook u, notoire
rvanbetalers! Doe he!,nu direct en.lvacht niet tot- norgen, vrant clan bent u het'

. ahveer vcrget en !
???? Zot clat von dat ecrstc boonpje rvaar zijn? IIe_t i6 6evoon niet te geloven.
Een oproep irÍ cl'e 'LENsrdvue en .ziè, tlaerr nelii,en 'zíctr viËr leden aan on Cor .- .' . - .. .

?eeters te asSistelen. :Bravo jongens vaà LBNS, i2; iullie 'Èebben'6etoond., 'dat '.

je het niet all-eèn bijlrvoorilen 1àat. I4isschidn doei goerl .voorbeeid goed'volgen
en krijgt het bestuur ook nog ree.ktics op haar oproe? voor assietentj_c op dé _...
Y?:P.q.a8r.riada6dn; Het schijnt herd nodi6 te gijn. ;,-l!!l l{at een fecÉt! IENS 1 t/m f hebben gevronnen. Er is voor enÍge elfta.rren .'.
rveer hoop, I'Iatuurlijk zijn, vij er no6 lang niet, maar met zijn oÍ:-uo root"o 

.:rïij het .toch'kunnen rooien. .

..:.. . FREE LENSER . . 
:

tt t'i
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'!0e Jaargang numÍler 14 1? rr,aart 19

.-.-. DE LENSREIiUE
vreekblad van de vo e tbalv ereniging LeniÀ en Snel

88888 BE88I

c000000000000
OFFl,CIEE],

0c000GCC00000

Zat erda6morgen 3

Zat crdagniddaB:

Zondagmorgen:
Zondagmidda6:

^llq.JxIrIJK, VEI?LCVINGEN ENZ.

$F#$$I'TFEFFFFFFFEFFEFFEIITIFFFFIFFFSSSSS
EFFF$ iïIE sri:.i1-l'l ER ÀcHrER DE Bhn $FFIEIFI
FFFT!ITÏFTFFÍ'trFFE}'FI'I'T'FEIFFFI'EFFFEFFFFtrf

0oo0oo0Ö0ooooooooooo00ooooo00oooocoooooooooo0ooooooooo

fn Ballotp Àe :

J.II.Kool 22-6-1968 MïÍ Veenendaafkade 4J2, Den Haag 2OJo, Tel. 664514
J.3.1(ooijman11-?-1961BEraSmuSvIeg2O9'Den}laag,Te1.B9l6lz
VERLE1IGÏNG KGJ'ITRAI(T TRÀII.IER.

Het Bestuur heeft na besprekin6 met Martj-n van Vianen besl-oten het kontrakt
met hem voor volgend seizoen te verlengen.
WERI(ERS OPGELET.

Zaterdag a.s. 19 maart gaan vre het e.e.a. opknappen in het clubgebouvr.
Iedereen die hicrbij zou lvillen helpen kan vanaf + 'lO,uur srmorgeri§ zrn armen
uit de möur,ren : steken, ook de jongens van tEIilS 12.-llensen die een hamer en
nijptang vast l:unuen houden zou helenaal het einde zijn. Tot zaterdag! ' .

Cor Peet ers.

tr.FFFFFEFFFFFI'FT'T'FFFFFFFFFT'FFII'I'FFI

An Bergenheneg ouvren - lYim Michels.

^ad 
logÍsch - An Sliemer - Cees Schenkels - Gerard Colpa.

Tinus Zilfhout - Ne11ie v.d.Hoek - Richard v.d.Hoek - Pe6Cv.
Ria Verschelden - Anni-e v.d"Steen - Mevr.Janmaat - Àn van Santen
Mevr. de Bruin ; Cees v. d. i{ul-st .

h'

- i{uub Ffaton en AngeLine Hop hebben het genoegen U kcnnis te -geven vaTt hun .

voorgendmen huvrelijk. De kerkelijke inzegening zaf pl-aatsvinden om 14.J0'uur
in d.ó .parochiekerk St.Bernadette, Sir ilinston ChurcËj-flaan f76, Bij6vrijk, ':
Rcceptie van. 17.OO - 19.00 uur in café restaurant lrde Rusthoektr, Ambachtswcpl,
iïateringen. E.e.a. zal pl.aa.tsvinden op '1 apri-L a.s.
- Ellie Neervoort en Joop Houtschildt vcrloven zich zaterda6l 26 maart a.s.
Zij venuaàten ï na 20.00 uur in de Cuypstra.lt 79 on Ce avond gezellig met
hun d.oor tc.brengen.
LENS..iDf SCO-AVOND'VOCR A EI'l B;-j(LAr^IjERS EN SEIitÍ CREll.

ïIegcns flc.kleine opkomst'bij de live-optredens van rrHOLD fTrr heeft de KaI(a'
besloten tot het organiseren van een ordÍnaire, .huis-, tuin- en keuhen-dÍsco-

'avond. 1(.e:.'rne1ijk, heeft het 6ebrek aan populaire deuntjes van bíjv. Abba en
Boney M. de bezoekers van de LE}iS-kantine lreggehoudeh. Bij een discotheek is
deze hitrnuzieh zeker aanlvezig. Laten we hopcn, dat het d-an vrel gezollig druk
rvordt. itwiek Sport ldomt ,ook! De datucr? 2J Aprilr dus te l-aat aangekondiBd is
het, dechten r:ri j , niet. KAI*.
De Klub-avond is, ondanks het'artihel van PoL, hedenavond, 14 maart een

,;Hïr:ï:;Ï:: " 
en 84 specldcn thuis' ' 

:

De bingo zaf vexschovcn §roi'den hr.a,r JO apriI.
KLiIVERJi.S -DRIVE.

Vrijdag 25 maart a.6. oln + 21 .00 riur zuilen de eerste kaarten weei op tafel
konen. i.p.v. d,e 6ebruikeliit<e 5 avonden zijn het er dit keer maar-J, n.1..
25 uraart, 1 apïil (6eun nop) en / april (vritte donderdag). Daar vrij toch wel
behoorlijke prijzen wil-l-en kopen en de inflatie nog stet-'ds geen halt tóege-
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roepcn is, hqbben vij de-dcelnane-prijs op Í5r== per koppel gesteld. Voor de
ware klaverjas liefhebbers nag dit toch geen bezwaar zijn. 0n een beetje op
tijd te ]iunnen beginnenizal de inschrijving _óm.2'l .0o uur gesl.oten worden en wie

'fater ltomt heeft dan-pebh gehad.

K;IIiA
P.S. Inschrijving uitsluitend per hoppel! !

KIiKA-VCORUITBLIK.

l(1aver j as -avond.
Ilerovering van Den 'Brie}
Stille ommegang rond het gr:f van ÀIva. Hierbi j .wordt_.. ai jn b.ril-
gegcven.
Gala-avond met optreden van Bertje llluf en de Swingvogels.
Kantine in brand.
LEI{S '1 karnpioen.
KaKa-avond slaagt,
Gezellig op IENS.
LDN,S-bestuur 6e1<i op rle rupJ.
De 6e1dboöu vlerpt vruchten hf. Consumpties op LEI.IS bcta:.1-bc.a.r.
One llico rvarn hok.
Grrs -op 2e veId..
LENS 12 komt Íret POL overeen, rlat zij gezamenlijk zitting.zullen
nemcn in dc gemeenteraad voor het.CDA (Coal-itie van Doorlyerkende
Acticvelingen).
1 apriI.

iIHIiHHHiIJiiI] iIIHTIIIHHHIII{HHHIII{IIHITIIEÍIHi{IIHHHiNIHHHH

1 april -
1 april- -
1 april -
1april
l apri]
'1 alril
'l alriI
1apri1
1 april
1april-
1a?riI
1 april
1april

t erug

'-1 apriL -

PRCGRÀ}OÍI/T-OPSTELIING ]N-UITS],.'.GEN SENIOREN
HHiIII:liIEiIl{HHHIIiiHIiHi{iiHIIIfi }lIIiI{HIIII}IHI{1{HIittHIIHIiH

PROGRA}I}IA SEI{IOTEN.

Zondn g 2U naart 1977 .

12.00 uur LENS 1

:{I{]IHIII{HIiIÍHHHHHHHITI{H

- DHc 1 (vr.sch.) vt cea t/t-,
10.00 uur' VCS ].

LEI'rq l
uur LDNS 4
uur 'LENS !
uur Lyra.2

- LENS 2
- vrij ( zie
-GDA2
- RKSVIq 2
- LEIqS 6

- LENS 7
- LDII§ B

Dedemsvaartvreg
woensdag 23-t-7?)

V? Geb 2/1-3
. V1 Geb 1/Z-4

. Sportpark rrDe Zwèthrr
einde v.Nijenrodestr. r'

JïrÀ. Lugthdrt

JP:dc Bruin
J. Tett eroo

12. 00

1t,oo
14.00

10 .0
10.0

- Quiclc Steps !
. .-GSC:j. 

.

.- LENS 1 1; ,

1f -'LENS 12

1O.OO uur Texe*s DHB 7 - LEN§ 1l
1 1 . 0O uur LEI{S 14 - Trionph .1

ïJoens da 2i tias.Tt 1977 .

2O . 0O uur LEI,IS f - Rava 2
-l:,.o. zondag zijn van de Seko aenl'rezi6: J.v.d.l(Iei j en N.Osse
SJ,I'IENI(OI15T.

De tier HlÍ.T.I(uík
Daal en Bergsel-aan C.de Rooy
Sportpark-rrDe lleuve]!l
Ileuvelweg, Leidschendam KF. Slot
V3 Geb 2/2-4 L. p. v. d . Lans
v3 ceb ?/2-4 E. Hofuan
Noordueg, iiateri-ngen P. Ch.VJest erberÉ
rrDe Hoge BomcnJl
Gal6cniïeg, Na::Iduijk
Duinlaan
v2 Geb 2/1-3

r uredstri j d.
uur LENS- terrein
uur LEI{S t errein
uur LEN§ t errc in

L,, UUr ttuti b
O nur RI(-{VV 7

12.OO
14.00
14.3o
14.1o

uur .LEI,IS, 9 ,
uur LEI,IS '1O .

uur Vel-o 11
uurlrlestlandÍa

LE}.IS
IEI{S
tENS
LENS
LEI{S

a

b
7
B

5-9-10 en 14 een half uur vóór. aanvc-ng va
9.15 uur LÉNS terr.ein I,ENS 11 1

1o.4! uur LENS temein ' LEI'ts t2 1

).1J utr'LENS tcirein ' 'LEUS 1J
P. OO uur LENS terrein

n hul
j.4j
1.15
9.11
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OPSTEILII,IGEN.

LEl'lS J vri
ffi4 als

. ',1 .P
L-Eli§l a
LEI.IS 6 e.

.L

JI
be

anc

be
vo

Is ribrige r,vcck zoncler F.Disseldorp

!.Lancee zie LENS 4)
kend zonder F. BloliLand-J, Brcs
ee

kcnd.zonder G.Oostron I'
rige week zonder R.lloppenbrourvers
hen d
hend zonder I,{. v. Baggum
el<end
ekend zonder J.Verhoef
eircnd zonder F. Guit
ekend met'C.Goosun
ekcnd me't 'C 

. Bcrenbek

en ErDisseldorp en met n.v.d.Lans-

LEN*S 7 al.s
!1111è O C-LS

IEfr§-9 ars
LEl.lS 10 als
ffiT a1s
I,ENS 12
LENS 1

,LENS ,I

a1s
aIs
als

be
be

b
b
b
b
b

en met A.Schijf

.t-

en B.v.d.I(ooi

A.TSCIIRI.IVINGEN. ,.

Vrijdagavond van
noodgevallen op

NrET/oPKGr\IERS .'

LENS 1 - vrij
LENS 2 - Roodnnbur6 l
TcxaspHB2-LENST'

( vr. schap . )
Li.lNS 4 - ToneBido 2
LENS 5. - I(ranenburg J

( gestaakt )
Gr. tri.II Vac J-LEI'IS 6
Àdelaars 2 - LENS 7

ZTiALVOIITBiLL.

GDS 6 - LEI.IS
Zwart Blauvr 6 -. LENS

19.00-20.00 uur bíj J.de llilster tel. 29.71.2J Uitsl-uitend in
zaterdag bij N.Osse tet, 60,20.90

lïegens herhaal-d niet opkomen rvordt R. Hqpjlenbroutï er s. dit.seizoen niet meer
o1:gesteld. De vcrplichtir-r6 tot betaling van de kontributie tot het eind van
het seizocn (f0 juni) blijft gehandha:.fd.

LET. OP! ! !

De aanvangstijC, van de vriendsc happ e1i jke vredstrijrt-van ons 1e efftal. Deze
Í6 namclijh l2.OO uur. ,. '

UITSLÀGEi'I zonde.e,í9-l- 19??; '

liDv 5
LENS 9
LENS 10

Diïc 10
LENS 14

- LENS A

- RIíSV}I
-BTC4

o-'1
o-20-o

4-z

o-2
1:2

2-2

11
12

1-o
2-q

1-4
1-2

- rEIs 1l"'- Quintus 7

- 1-1
2-2 '

Sportlral Duitcnhof te De1ft, ,JinsCag 22 maart 1977.' -

2O.05 uur lt/iploldcr - LENS ..

Dc volgende spelers worclen o(t'lg.3O uur in de sporthal vcrvracht:
14. Rcuver -Ir. v. d. Stc cn-J.3crt ens -1ï.1(ouuenhoven-8. Oss c-lT.l,lichels-R. v. Noort
VEÏT.JISSELD TRirIllII{GS JACIL.

Eén van dc spelers van LENS 7 hecft vaarschijnLijk afgclopen zondag bij
Àd-e}::.ars ecn verkeerd trainingsjach meegenomen, clat tóebohoort aan een 6pcler
van Gona'vre.}h-elftal zich in hetzelfcle 1okaa1 omhl-eeddc. De ei6ena.rrr ven dit
blaurvc jack (met blcemetje) is dl1r. v.Gulil(, Exlostraat 19?, tel.'6?244't ]-ietst
EG;Ëí i-B ,r, ts avontls.

EEN PRirÀfJE su ón PLiri',TJE.

Voör nij ligt een p1:ratje, ecn tclcening van zekeïe Jim ïie,tsoh. .'
Ik heb het ooit ergens ín een of ander ti.j {schrift ., aangetro f fen en uitgehnipt.
Ih te1 er acht nannefiguren op uitgebeeltl in zrvart sporttenue: shj-rt met :

eubleen, broekjer. housen net_rvitte -o{is}a6, bedopte E-chognen.
Verder heeft iedgr ein bfoot hoofd. -.sómmigen erg bJ-oot,-, blote handen en
blotc lgrieën.
z"-fi"r"""-"ïieen scireidsr echt ors àr'uitzien. -i
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i'Ian: er staat ook é6n nan op getekend in een J_àngc vuitt.e jas en een lange
geètreetritei broek. Dat is de oógarts Dr.Breukelo.
Teruiir de achÈ netjes in de rij staan, blijkbaar nct cl-e bedoel.inB vald(undiE
arlvies van de hoo86eleerdc heer in te winnen, 6taat d.eze net de rechtcrhc,nd
'io6en do deurpost ge]-eund en de linlier in ce dito zij gepl.ant aIs een t'anhópige
l-uidkeers uit te schreeulen in de richting van de file geduldig wachtende
patienten:
rrïk haat de nar.nda6en! Hoor je: ik haat dc naa.ndt-gen!rr
Zou hij zijn clienten binncn laten?
l4:;rnda6en volgen op zondagcn. ......
Dat zijn dc da.gen vrearop scheidsrechters zich grurzelijke beredigingen noeten
latcn,,rre16eva11cn.
Te'-i van opmerhíngen ri,orden aan h.un adres gericht, veel-a] duidend op het gratis
edvies: Brilletje kopen !

Geeí vroncez' clerhal-vc dat Jin ilatson schet'ste hoe clruk het spleekuur van de
oo6...rts op naandag is.
lln dcze hnat de na,:ndagcn!

I1: lecs over cen scheidsrechter wie door een speler rl.e heel vrerrl dichtgcknepcn.
En over cen ancere a.rbÍter die mi-ddels de vla66estolE van een assisterend.e
grensrechter een hersenschuddin6 oplÍep.
En ik vrar.g: zouden deze echeidsrechters verzuind. hebben tijdig een brilretje
te kopcn?
0f zouden hun beragers verzuirad hc.bben een cursus Ín goede roanieren te voJ-gen?
11-3-19?7 p. Juffernins.
JJJJJ
J.d..L.I.I
.l- d L.L.l..t

sJ$$$

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
V.I$.I IIET JEUGDFRONT

JJJ JJJJJJJJJJJJJ JJ JJJJ
PROGRÀMI4À JUNIOREN.

U ergrc 20 nzte.rtc 1977 .

IElrs f
21 Íic.art 197? ,

JJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJ JJJJJ JJJJJJ JJJ
JJJJJ
****$.r
s$$$$

- vrr-J
14aancl

19 . 15 rttt LEIYS P2
2O. '15 uur LirNS C4

- VCS P2
v2(11)

Zatcrda 19 ma.ert 19nn

'15 "oo
13.OO
11.30
15.00
11.OC
15.OO
12.10
13.10
11 .45 uur RIIS 4
1 J. J0 uur LEIIIS

LEIíS 2-4-7-8 en

AT§CHNIJVI}TGDI,,I.

- t s-Gravenzande SV

- díe lIa5he 2
- LEI'IS 4
-ADS2
- LENS 6
-ODB5
- LENS 3
- vcs 1'l
- TENS 10
- Schcvcningen: t

V1
V1
It kleine Loo

\I 7

Albardastraat
v2
v. Tuyll6portpark
v2
Àlbarclastraat
V 1 (zae ook 21-3-19??)

uur
uur
uur
uur
uur
uur
ltur
uuf

tEt'ts 1

LNNS 2
vuc 5
LEI.IS 5
RAS 

'LErqs 7
DSO 11
LErrs 9

1

11

11 zl- e r e s erveprogreEma

Schriftelijk voor vrii dagavond 18. J0 uur bij dhr. P.v.d,Steen, Hondsroos 2,
Be"kef en Roodenrij s.
I--"fS.Igf::è-vrii drgavond tussen 'lB.JO en 19.3O uur (uitsluitenrl in dringendcgcvallen) voor
.[.-li].assers bij dhï. G.Duivesteyn tel. 6?.61.81 ( tENs 1 t/n j)
3-lrl-a.ssc.r's bij dhr. I't.Reuver tel, .6?.ZB.j, (LENS 4 t/a D
C-l<lassers bij dhr. R.Bom tet. 25.98.?2 ( LEi,iS B t/n tt)ïn nocdgevallen lqunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen .l1.eo en 12.co
uu:' afbell-en bij"LEII§ tef . 66,11.14
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1S'KXUnri,rGEi{.

De junioren moeten bij sleclte vre ersomst andigh e den steeds de afkeur in5sli j st en
raadple§en. TeLefonische informà.tiès lvorderr' hierovcr niet verstrekt.
OPSTELLINGEN.

LENS 1'als bel.,end r samenltofist 14.00 uur kiubgebou,,,r, leicler dhr. J.Apperloo

-r,El'ls 2 F. Verbarcnds e-F. Baumen-R. v. d. Bo ogarrd-H. Erltelens-R. G eluk-ïV. Hei jnen-
ii. ttop]=rentroul rs-À.<le Jong-^.v.d.l,ieufen-R.Lei jn-i{.lilàbben-R.ten Hoorn

Leid..r dhr. !J.v.d.To1-,. z'ie ook reo erveprogrcmma. '

LENS , vri.i ! H.',ïubben en R. t'cn Hoorn zie LEI{S 2.'
ffig.iË ziji 6eclreg t.a'.v. Ce feiacr kri 3 gl+n. 

".;ii5rrgoarden 
1 extra reservebeurt

LEI.IS 4 R.Grocn-L.Janna.at-','.l.ter La:.re-P. Lel-ieveld-R. Loveri.ks- R.l,líchels-.
ÍlÏ-. Nieuw"nhuis en-il. Overgai'.u-w-J . Prins-F.SchoLt cs -R. Vc16 tecg3J .Geluk
Sanenlionst 12_.10 'vluT LENS terrein, leider H.Zoun, zie r es crvcproigramma

LENS 5 C

J.v.d.Ri
teider. J

.V. B'eclc-R.31oks -R. tson-R. )uyndam-P. Houtnan-R.llademxkor-F. Verberend se-
jzcn-tjl.VaJ.entin-R.v.Viersen-R.l(esscIs-D.Prorrk
.l,lcuf er;ran

tENq 6 B.I-lcnke s-T.I(ing-1ï . Kliinnen-S .Iirrmer-lï. Lucass en-.r'r,. Rovers -C . v. Ri jlc-
J.v.Schipperen-M.v.ZgroI-R.de Kroon (2x)-B.Vester (2:.)-Ch.DerGnans (2x)
RES l II. Fl-anl<en-M. Leyn
Samenliomot 12.0O uur LENS tcrrein, treider C.v.d.Hulst
LEiYS 7 G. Boogaaïd-R. Driessen-J.Franken--R.Goedhuys-R. de Haas -lvl. Lus{ enhourirer-
R.llahieu-R._v. Ruyven-8.. Jozce_-J, LinsscqR. Ser5enh enc gouvrcn-R.IIuisnen. ( 2x)
Leidcr T.ï.Velzèn, zi'c rcscrvcprogranma'
L.,EI'IS 8 a1s bcllcnd, o.oorrLo*.t '11.J0'uur klubgcboulv, Ieidcr Pc.uf v.à.Steen, ;
zie r eserveprogïaÍuna

tEï§_-9 1ls bckcnd. 'G-. de Kolr zj-e 'ool( LEIIS 10 -

-- : I?. Bergcnh cne gour,'ren zie ook I,EIIS 7
Lei-dcr G6ra.rd Blohs .

I,ENS 10'nls bclicnd :ret G. dc I(ok;R. Gimberg-i:I. R.icnen-R'. .iasscrnan zic oolc IENS i 1

R.clc liroon-B. Vest er-C h. Eergnans zie ook LENS 6
Samenhomst 1O.45 uur lc1ub6óbourv, leirier Eric Lanclfran i

I,ENS 1í- als bcl,.end rnet R,.Ginberg. Czx)-ll..Riemen (2x).R.\ïaseermírn (2x); R.Hui-srnan
zie;aË LPNS 7, Leidcr.dhr. A.Biok; Zj-e oolc- maandagavond en. re6ervelrograrnma.

PRCGR.'.I\OI1' I,UP]LT,EN EN IïELPEN. I' 
'-.,

PUPILLEN.

Zaterdag 19 naart 1977.

Jansoiri-usstraat

, ., 
' 1

Zater 19 ni.afi 197?,

11.JO uur LENS '1 - VUC 1

Í2.J0 uur Spoorrvijh l - LENS 2

12.1J uur LIIIS I'lfNI À - Spoorwi jk nÉni A
'l1r7o uur LEI.IS I\III'TI B - Elamingo's mini B

IENS 1ï 1 e n 1"12 zie ooh res erveprogranms

ilengelolaan

12.J0 uur LENS 1 - rrïestlandin'1
12.J0 uur'Ladldrvraríier laLENS 2 :(zie ool<21-1-19??)'
1z.rj-\ur LENS., 'Hl'{SIi 2 .-

- LEI',IS 4 '. -. vri j ': , .

1].)o. uSrp LFNS 5.r .:-. .r Duno 4.

PJ-P4 cn P5 zie ooh r escrveprogrir.mma

iïELPEN.



I}'SCH!IJVINGEI.I.

Schrif t cli.ih voor vri jdanavond 18 .70 irur bij dhr. P.v.d.Stcón, Ëlondsroos 2,
Berkel en Rod"cnri j s.
Telefoniech vri jdagavond. tussen 18.00 en tB.3O uur (uitsLuitend. in dringend.c
6'evnllenfEt. 29.29.5? bij F. Perreijn
In noodgevallen kunnen de pupillen en lrelpen no6. op zaterdagochtend tusscn
10'.45 en 11.4J uu,r afbellen. TeL. 66.1J.14 klubgebo-urv. 

.

AEIiEURINGEI'I.

I3ij slechte we ers onst andi6he den stecds eerst de afkeuringslijstem. raaCplegen
Staat dae.rop bij ÍrPupillen en'iietpenrt vcrneld: GOEDGEI(EURD dan ètöeàs naar
'/elcl of punt van san:enkomot komen. fN DII GEV,:.L MÀG Elt. DUS NIEf, TELEEOI{ISCE
Iï0RDEN,'GEIITF0II'{EERD NirliR EVENTUELE ÀFKEUIING. Staat bij de afkeur ingsadressen
bi j rrPupillen en illelpen'r vermeld: ZIE ,TEIGURINGSLIJST d.an moet als volgt
vrorden gehandeld: Voor de thuiÈrvé dstri j den mbet juniorenlijst_.woidèn geràad-
pleegd. Zijn de wedàtrijden van LEI,IS 2r'?-'er. 5 goèdgekeurd, ' dan 6aan ook d.e
pupilien en rvelpen wedstrijdon op ons've1d door. Uitsluitend voor dè uitwed-
strijrlen mag in C4t geval- telgfonisch vrorden geïnforneercl of hun lvèd.stri;iden.
doorgaan en uel zat erdago c ht encl tussen 1i.OO en 11.J0.uur tel. 66,11-.14

N]ET-O?KOMERS.

lrle6ens nict-opkomc,n aigclopeh w ekeind hrijgt rle volgend.ó èpe1ei à._extra'
rcserve-beurten: R.Vcrloop
Bij herhalin6 volgb uitsluiting van deelneming aan de kompetit i eriedstrij den.
In dat gevo.l bLijft de verpli chtií6 ' t ót betaling van d.e kontrÍbutie'tot het
eind van het seizoen (]0 juni) gehandhaifd.
OTSTELLI NGEI.I .

LENS P1 M. v. d. Lans-E. Perrei jn-R. v. a.Hoek-E.i.rarmenhoven-E. ik:rnerlaan-B.tt" 
"r=t ""tÀ.I(uiper-P.Pronk-E.Boclhouwer-E.Roos-B.El-shout .RES: M.Lentzc'

Samenkomst 12.0O uur LENS, Ieider Ton ts-Gravendijk

tEI.lS P2 (-zie ook maendag) M.Saarloos-J.v.Kester-R.Houweling-E.'v.Zijt-!ï.v.gc1zen
I'{. v. ti. Boo65aard-l'I. Geur ens-R. Verboom-J .llass errnan-C .Hoe f nagel-M.Fortman-l'{. v. VeIzen
§aHenlEomst 11,J0 uur LENS, leider Àad de Pagter
LEI'IS P, (?ie ook r e6erveproBra.r:lna ) I.tiaffa-P.v.Mcíen-B.Driessen-.I.v.
II. 'r. Reeuli jh-R. Soebs.rta-?. i'Jind-J.lflo1f f -J . v. ïlassem-F. Klei jn-E.I(eus-r"r.
[Í. v. d.1ïa11e n
Sa.menltottet 12.00 uur LENS, leiC.r John Àftena

d
Ë

. Spiège1
ranhén-

LENS P5 (zie ook reserveprograuma) Lt. v. Ve en-E. Jager-l.Eoos-P. Àlsemgeest-
flïlÉÍÏtt ur"r,ri jk-E. Hàf ner-E. rle Vos-R. Delrker-M. BIókpoe1-M. Tim,*rerrcanÀ-M.. iliirgksen
E.de Druijn-L.v.l,ecurven l

Sanenkorast 11.0O uur Í,ENS, leirler Ton v.d..Berg

IXNS 1,ï1 R.IIara-D.Ileijer-T.Schilperoort-l{.Zaalberg-E.Keus-rï.Lèntz-E.v.Kester-'
l,l.l,1o1J.cman-E. Cl-aus-8, v. d. Hei j dcn-ltl.Koe1emi j -J. Riemen

.Sarnenkomst '11.00 uur LENS, lcider PauI Hop

],EI{S lï2,I.Iiuypers-R.Iiminers-A.Eranken-tr'.de Brui jn-E. radeuaker-J. v. tsal-l egooien
B. v.Nieuwenhoven-R. v. d. I(1ei j -P. i,erts-M.Borst-Klip J. -M. v.Ri el-M. v. He lden-
J.I(oo1 EES: Il.Verl-oop, samenkomst 12.O0 uur LENS, leider Oscar Borst
LE!{S MïNI 1i E.Endlich M. Simons-D. Verschel-den-M. Endlich-A. V. iti jngaartlen-R. SIate
E. Renz.enbrink-P. Dij 1sï0a-4. Spaans-P . Hopp enbrouvuer-IÍ. v. d .Maarel-F. Laarakker
Sarnenlccmst 11.45 uur LEIIS, leidcr Kees Schenkels

IETIS I'ÍfI'If B R.PIugge-R.CoIpa-R.v.Velzen-V.Troup-J. Iimnermans-JïDunant-1,Í.Verhaar
E. de Zvrart -P.Iio ehsna-I'I.3o sch-R. Bo e thouwer
Samenliolnst 'l1.OO uur.LENS, leider Guus Schneid.er
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Afgelopcn zater,Ja6 begon LEI'trs nogar zenuvJachti5 tegen Looscuinen, I{en zochtijverig naer het ïre dstri- j dritrie r en verga.t daarcloor tiat er ook nog een iegc.n-
standcr lvas. loosc',uinen pröfiteerc.e hiervan en ar sner stonc L.,ENS o-1 achter.
Doch PJ schrolE hier-.nict vàn, nen blcef yoetballen. Na een sncl- genouen vrijetrap kon Roua1rl Roos tr. o stand weer recht. tr.elcl<en. In ,hetbegin van cle tl.ree6ehelft was hct rvcer Looscuinen tlic profitecrcle, nu van cen ànoi:le t t. endheict in
ce achterhoede, 'l-2. Acht minuten voor tijd wes hct vroer. ce b-eurL ee.n LENS, nc
hard. vlcrhen ban Robbie Dei-Jrer lras het alvrger .Ronaril rloos die de stancl gerijktroh. Zo cfil..li8de cleze rveclstrijd in een verdíent 6elijkspe}. I

LEI,IS P5 - Loosduinen P3,2-2.

OVERIGE T,IEDEDNLINGEN.

Suitenlandse Reis.

Tori.

Nadat de inschrijving voor de buitenl-anclse rgis 6csloten was, hebbcn enhere
jongcns te kennen gcgevcn licver toch ma^:.r niet mee te gaan. op dit ogenblih
zoelcen vrij nog é6n c-lll-asscr en trvee pupillen. Dc c-lilassers clie zich nog niet
opgcgevcn hcbbcn en pupillen spelcnC j.n p1 of p2 kunnen het alsnog doen bij
P.v.c1.Steen, Hondsroos 2, tserlrel cn iloclenri js te], 01891-r91g.
iVe 6pc1cn weerl ! i .

ilet ziet ernaar uit clat ,ive dc konen,.le maanC.en weer v
bal-Ien. ilei nocht uelc.ens tijcl l.rorden ock. Door de v
eni53e bedanlcjes zittcn wij vóora1 bij rle junj-orenelf
in onze spelers. liii j zi jn cl-us genooclà:.akt on enkelc "

speJ-en. lÍij vral;en l,rc] om ju11ie meclcrver:king. Schrij
noodzr.ak af, en kon elke keer voetball-en ook aL sta'
Oolc vra6cn lïij va6t om jullic aandacht vocr de vele

ij constant kunnen voet-
l-e niet-opkomers en .

alJ-en krap tot zecr krap
on5ens twee keer te }aten
a1Ieen in ui-terste

e t vree keer öpgeste1(l.
oernooien in de maainCen

r
e

j
f
J
t

apr.il en nei. Ook bij Ce toernooien han het Zijn c1s.t je b:ij hc6ere of le.6ore
,elftaffen op8estefd staat. i(ijk clus altijd goecl in r1e LENSrevuÀ. vecl srïèces
bij de faatstc r.rcCstri j<lcn en met de toe nooien.

9g!E=I-q=gEgEtE!.
Ileeft u het ooh in cle LENSrevue gelee,en op vri jiLag 25 maert en 'l apri-I en op
conrlerrlag / april- rvoríIt er rvecr ccns cen klaver j ari dri-ve gehoucen. Dar.r ceze
kr.a-rtsport er6; in trek is, en veel mcnsen het spel r,rachtig zi jn, r,rilren vri- j vvooral d,c ouclers van onze jeui;dleden .cle aanclacht hierop vestigen. Zij zijn
ook vcn hi.rte urelkom op deze drive..Ook aL.bent u 6een 1id van -I,EllS, wij
zouden het fijn vinden..om u ecns op àorn avoncl te 'zien. Ka;:rt clus mce ars u
zin heeft en rniss chien - b evalt u het rvel, en l(omt u vaker. Kunt -u niet lclaver-
jàsscn en lrilt u toch ecns gezeilig een nvonrl uit, hon clan. o;l zaterclag JO april-
nai--r clc bingo-dancan! in ons hlubgebourir. '-ïij zijn er zclier van .cat u zich níct
zult vervelen. IIct is best gezellig op een avonC, nae.r met u erbij is het
no6 leulier. IIoe meer zielen, hoe rnecr vrëugde. Tot zÍens. ook cle A-kl-assers
zijn natuurlijk vrn harte lzclkon :

P.S.F.S.P. S.?..S.p. S.p.S.p.s.F.s.p. s.p,s.'

ïliIt u eens dagaan of r.:sp. dc contributie, rle buitenlanise reis en het 6port-
lcdmp voor uw zoon(s) al betilard is. Zo n5-et, r'ri1t u dit tlan zo snel- mo6e1i jlc
oricrr,raken 'op 6irorekeníné 136?'11 t.n.v.' Pcnningraecster Leni{; en sne1. Ér zi5n
uog zovecl jongens die nog een achtersta.nc,, hebben. Ter herinnering: voor het
sportkartp, de buitcnl_andse reis noet re6p; y 65t- (total_e bedra6) en f)Or-
\tfrn 2e termijn) binncn zijn. IIct Laetste ternijn ad. ,+119,- noet op 16 april
binnen zijn, ook de mensen die alles'ineens betalen vragen vrij om clat voor
16 april over te maken. Ook het L:rrtste krvartaal van de contributie r:roet in
april betael.l zijn. Pak nu dus even dircct Ilet gircboehje en.....

Dcclankt.



TRAÏNii,IÍEN.

Nu het mooie rvcer gant
lve er op cle treiningen.
nog ne.0'r l?el-nl_g J onÍlens
trrihingst i j d.cn voor de
A-l<lassers : vrijclagavon
B-lcl-ass ers : rnranda5avon
C-klassers: vrijdagevon
De oircrige ilupiLLen, we
dc voensd.a6midda6 van..1
rYacnren w1J zcKer )u Jo
veel-. !ïi j zoelicn claerorn
senior of a-junior Cie

uur LooBduinen 2
uur }lcnstor !1
uur LoosCuinen
uur i"lonst-er C1
uur Locsd.uincn
uur l,{onst er
uur Loosduínen
uur Mcnstci ,

ruru-r MonsteÍ' a:
uur l4ons t er -

Sanenl(oríst
Sanenkonst
Saucnkomst
Sanenl:onst
S.rmenleonrst
SamcnkolÍst
Sanenko[qst

'Sarnonlionst
Sancílionst
Sanenlionst

PUPILLEN

l-.v.
l-.v.
1.v.

en
-t

SO?

d o.
d o.
d o.
rp en
4,15
4Bcn

een
onze

kome
Door

naa
Jon

'-LElrs
TENS
LEiIS
LENS
LEI,IS
LENs
LENS
].,ENS
tnl{s
LENS

. ,0 uLlr

.O0 uur

.OO uur

.O0.uur

.45 uur

. O0 .uur

.45 uur

.0O uur

.0O uur

. O0, uur

LnNS
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
.trENS
IENS
L.,,J{S

n vervrachten vrij ook de nÍet 6cselecte*rde jontgens
het slechtè r.veer is de animc verdrvenen, ii hone:r

r deze traininiien. iïi j vernelden nog maar eens c'rc 'l

ljens die niet in d.e sel-ectie zitten;
dhr. C.Franhe van 20.J0 - 22.00 uur
dhr. ;..v.Vélzen van 20.00 - 21.JO uur
clhr. J.Riemen v3n 1B.OO - 19.0O-uur

mini-welpen r',rorC.cn getre,ind ic,or J.iltencr óp
15. J0 uur . ÀIs het nooie v,,e er a:nhouclt ver-
de \eo endda6nni-ddaB. Voor John is rlit veel te

'of necr trainers. Is er nou hele!Ía:-t geen.vader.,
jeugd r,riI tru1nen. ? Ja toch zeker.. BeI e1'erl naarF. v.tt.Stcent tcl.O'1391-J919 of n-.ar p.?erreijn tel. 29.29.52 ,,iri j zouden u ex6

ffïï;#i;;-
AIs a..s. za.terdag het 6ehe1e 1lrograqna ia afgelceurd.,
eIftelLen vriendschappelijk:

dan spelen de volgende

15.10
15.00
14.O0
13.OO.
12.45
10 .00
11.45
10.c0
10.00
10.00

4
7
ö
.11

Pt
P4

W1

14
14
13
12
11

o

10
9
9
o

Er lcen vanaf 3.4! uur.wortlcn g5eïnforrnccrd. of ttit progrann.. doorg)at

- ADO P1

- VVP P2 :

- LEIïs'Pi i

- Elsningors P2
- ,.,öoscluinen ?J

(te1.
66,1). ",4)

o-3
t-é^^:ë-v
2-2
z-t

IJITSL,íGEN JU}IIOREN

LENS 1

IENS 2
LENS f
Qu i clr
vcs 6
Lr,itb b
HVV 6
LENS 3
IÏDS 7
I,EI{ S 1 O

- Duno ''l

- vri j
- Vclo J
-. I.ENS'4
- LEr'rs 5..
-UII(1

.-.LEtrs 7
- VUC 10
-LENSg.
- Dyntr,rot 6l/4'

1-O

3:5í-n
3-4
2-2
2-2
2:O
t- |

'l-u

, LEN§ P1 ,

LENS i)2
0oi eva;'.ls
LENS PIT

. LENS P5
WELFEN
ffi-s-lEr
Die HaEhe il1
LENS.},,IÍNI II
SchevUníngen

. nini 3

1-6
0-0
3-9

v.c,s.6 - LENS 1-4,q

- vivs uJ 1

- !.tjllb ïr/l
- t/ios nini B

- LEIiIS }ÍT NÏ B O-O

llet egn enorn vcl cloverr,,richt vsn LENS, a1 in dc 1e nin., begon de rueclstrijd,
clie een vrij vri enCs c happeli jk karakter clro.eg., :lct .een 1:rachtig opgezette-
arnval van Lrll{s die resulteerde in een aloeli)unt v:.n R.Duynclhm. Eét 2e doel-'
punt kvr:lm tot stand, n..da.t ce vcs verclecli6ing ecn fout nai:kte, tioor het 61oedestore.n .van R.',ïcssers, zottat dc vcs spel_ef in ei6en ttoel 'schoot. naarna zat
vcs in .cle verclruldrin5. rn dit ceel ven t1e vreclstrijrl rzcrii opnieur:r 6escoord,door LE'I.S, cl,oor'ecn docrpunt vrn R.v.viersen'nà èen voorzet tan R]flesseïs.
Deze si)elèr'n3.rkte tijdens een doerrvorsteling zelf ocli ecn crg mooi doerpunt.
Verder moet Írog verrnel,.l worden dat VCS nofu J t e6enc]oelpunt en maakte, ,rooràl
bij het è rste doelpunt 'zat cr een bui L'enspè11uótrt je c.àn. De öinduitslag was
dan ool(, na 1Ln6 nerken en ploeteren 4-J in hct voorcleel van LEIS.

o

Ronald vair Viersen.
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DE LENSNEVUE
vreèkb1ad van de vo et balvereniaina Lenis en Snel
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0c00c0000c000

MUTATIES LEDE],IL]JST.

I'lieuwe Leden:

- 12P! J. F,KooI

-1JCO 
J.I).Kooynans

Iii=ierlesl,
12Bo R. Th. Verloop

-4.fvoeren: .

B8
OOOOOOCOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOCCOCOOOOOCOOCOCOOOCCCCOCOOO

220668'tt Veenendaalkade 4J2; Den Haag 2CJo,
110?61 Biun. Erasmus,Jeg 209, Den Eaag 20J2, tcI.

wordt f ienhovenselaan 19., Den Haa.g 202! ;,:-

1221 lvi.l,I.Sl-uis, I.Íeppelrade 141 , Deri ïÍaag 2OJ].
'1141 I\1. r'r. Ti11ema, l,iarterÏade 4/, Den IIaag 2OJJ.

te:-. 6645t4
89t6tz

fn Bal-l-otag9:
II.Ji. van Nieuwenhoven 100441 S Otterrade 6

VIÏ}.TUREBÀM(.

Den Haag 2olr t tet. 293? 09

U zul-t het niet geloven, rnaar ook onze oproep on ons uit de noo<] te heLpen
mct de woensdagmiddagklub heeft reakties opgeleverd,' Dank hiervoor.
Ilelaas moeten v,rij vueer eens vra6en om Uw medevrerlËÍng. i1ij zijn aan het begin
van dit seizoen geStart net 4 Redahtieleden, die dns helaas inmiddels ont-
vielen wegens studÍe. U begrijpt llet aI? Inderalaacl, rlij zoelcen.een nicuwe' '
REDAI(TIE. U hent het telefooníummer: 19.86.94 l3ij.voorbaat tlank.

r i., I{et Bestuur.
fN }IET'IORI AI'1 .],ÍEVNOU1ï. !AN RIJN-IANGENDOET'F.

IIoc ko'rt gelcden ,r'Jg uro" iL sarnen mct haer op bezoek in de Preva r.laar haar "
echtgenooi lrcnk aI gcruirnc tijd dc nodiEe veizorsin6 ondcrgaat.
Eri nu j-neens het bericht van haar onverl'racht overlijden. i{ct fe,.ft geen zi-n met
een ovcrvloed van woorden dicp op d.c ontstane situ.atie in te i;aan. Zij die
voor hqai n-..n het. minst kan. vrorden, ontvalt hero rlir: haar steun nodig heeft.
Onze aandacht en ons meeieïen glan al.J-ereerst uit naar Henk, aI sinds 1927
in LENS ocn gocrle. hartelijke, echtc vricnd. voor ieder dic hen kentl,
l,Íaar cvenzeer c].enkcn lve aan haar dochter, .schoonzoon en kleinkind, waar onzc
overl-edene zo graa6 over sprak en clie haar erg zullen missen, cvenalo anCeren
die haar dierbdar lvaren, Pit r danl( voor je vriendschap. LENS zal- IIcnh nieJ
vcrgeten. 4tj ruste in vrede.

: ?. J.
FEFTFFT'FFI'F.IFT TÍFTÍ

VUIE STtliN ER ACIITiJI DD llliR FI'I'FFFFFTFIFFT'TT'FFFFFFTTFEI.'T'FFFFFFFT'
FFF]IFFFFEFTTtrIÍ'I'FI'FFFF

Zat er Cagmorgen_: Annie Ber6enhenego uv,en - iïïn !Íichel-s
Zat er dagrni ddag: Ànnie v.d.Steen - l-nnehe tsIicmer - Eees.Sch.enkeIs
Zondagnoigen: Tinus Zilf+rout .- Paul-a 's-Gravendijk - I4arja v.To1 - Peggy EicheJ
Zondagniddag: .finnie v. d.Steen - Àn Zvenger - LinC.a Jans - I'tlevr. de Jong

PHI)HPHIHPHPiIPIIPHPHF
]N DE ZfEKENBOEG iIFIiPII PHPi]PI{i)HPI]PHPHP,'IPHP}IP]IPH!ii?IlPTPII?Ï1;)]i?i:])

PHPlïI:TMlPiIPI{PHPiiP}l Pï

Vanavond. heb ik even cen kort bezoekle ]iunnen afle6gen Ui5 Cas Bontje, die
zcals ncn wect aI 6cruine tijtt in het ïïcstèinde ziekenhuis worrlt verplcegd.
Jtrist deze dag heeft mcn a1leï'Iei apparatuur als niet meer noodzakéfijk, rvegoo-
nomen, Drt lijht vre]- een gunstig tcken. Maar de pstient is nog e:'g zieic. I{ij
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Lict CuidelijJ.c nerken het bezoik óir pfijs te stel-fen. . .

P. iuffermans .

P,',iSDRIVE !

A.s. vrijdag begint het feest t,cer, dë inschrij,Tilg sta.rt ou 2C.lO uur tot
21.00 uur (uitsluitend per hoppel-), wij hopen hicrop aansluÍtend. zo snel no6e1i1k
te be6innen, naar er noet natuurLijh dan nog wcl- vrat 6ere5;e1d tvorden. Er rïorj.t
Rotterdams geklaver j ast pr.t= 162 + 1OO roem al-Ie roen vrordt appart gcschreven
en fater bijg'ete1C. rian hct ei-nd van de avond op de kaart het a...ntal pitten
vernelclen: Dc volgende avondcn zijn vrijdag 1 alriI 20.J0 uur en dondcrciag
7 april 2'1 .O0.uur..iÍíc rehenen op een grote opkomst, kotnt dus vrocg.

I( ka.
BINGO DJ,NC.',NT ! ! ! ! !

2c R,-c'uifrcatie: i. v.:1. de
J0 april han o1: deze avond
rvt: er verschoven en r,leI naar
voolbehoudcn. §orry.

vorj.r:rda.g van iI r", lÍajesteit I(oningin Juliana op
de BfI'lGC DriNCiiNT nj-et door6aan en wordt dcrhàIve
Zaterdagavond 7 mei.onvoorziene omstnncligheden'-

Kaka.
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o6e POL Jrnn hct bcst wi:.ardéren dat Ome Nico opkont vooi dc nrnnen van de
gemcentolijke p1tr nt soenendienst . Vol-gen6 Oine Nico staan die mannen dagelijks
de velclcn te prildren. Geen ,,vcnder dÍlt dic vel-den dan zo nat rvoiden, ze zíjn zo
l-ek al-s ecn rnr.nd j c.
eoe Iulaar nou even serieus. Zelfs FOL tran begrijpen dat je met ztvaar r,nrteriaal
nict Eoet rijden o1r cloor-n':t!e velden. I'Ia:r dat hoeft toch ni-et." ceh belcmnoring
te zijn otí rïat te doen aan d.ie 'rerzakking in het e,:rstc veld? Ver(ler- h:d tsOl'
vooral het oog op hct gro ot -onderhoud. , d:t. t,ijdens .cle zomerpauze 1ïordt 6edaan.
Àan cl.j-e grote beurt is vorige zomer gewoon ilinr!.ci -a.:nilacht besteecl dln cnrlels.

. En r'lat is 6ccn ïerui jt a.r..n dc n:.nnen rlie dageli jlls op de vel-den vrerken, maar
cen Vervrj-jt aen hun baas of bazen va.n §c gcnecnte. ;'ant die gevcn r.!-c oi)dritchl:rr.
@4@ I{cervcl- hct lfwcer rneer Can 2 +lckcn 6c1cclcn is, hont POL ioch ncg even ticru;
op' rlc wedstrj-jd LENS-Roodenburg. T,ENS boektc niet afleeri een ovel,rinninlJ,
naar vooï hct pubJ-iel< 1'ras het oolc no6 con feul:e rvcdstrijd. In LeiCen echtcr.
bli jkt nen eon geheel andere ki j}- op cle za:li te hcbben. Iloel'rel, .het wor-,rC
rrkijhrr is ei6enlijk niet op zijn plarts. I'"I:rnt vérs1a6;6evcr Pieli v.:rn Darn v;rn da
Leiclse Cours.it on versl-.rggever ir.d van l(aan van het Lcidsch !L6b1ad hebben de
wedstrijd zel-f niet gczien, mear rvisten toch zce:' uitvoeri6e verslaplen te p1-

. blicer en.
ooe Piet van Dan schri-jft onder, een acht-kolous'kop (rrRoodenburg laat zich
inpakken docr LenSrr) ond.er neert trongelooflijli zo:'.ls Rocdenburg zích irr Den
Haag door c1e graCat iekandidant Lenig en Snel ]j-et inpalihen. l,ens, dat slechts
in Hans Rres en Don;:.1-d §chönha (zo staat het er ech!, POL) voetbalLers van
niveau kent en verder over louter harde wrelcels beschil(t, verduisterrle door ecn
2-0 ovcrvrinnin6 het zicht op promotie (...) Roc<1enbur61 eiste een evenredig deel
van dc chaotische spelpatroncn, zoa16 clíe door LenE àp de ,grasnat gelegd
werrlcn, vocr zich op (...) LenS dat bovenrlicn in .1e Eè1ui{ki6e oustanctigheid
verkeerde dnt elke mi-sLràp op,Je juiste ?l-aats, belantlde (...) een mistastende
Roodcnbur g- dc'fcnsie rilaakte dié rritist rap- c ount ertr tensl_otte tot een dodelijk
vrapen (...) nres p]a'rLstc dc bnl uit een trgestoienrr vrije trai: precies op het
hoàfd van schönhal dic raajc kcptc ( . . . ) 'Ro;denburg. no."i vrel óp- zo.ek naer de
gelijkrial:enCe trcffcr en vcrschnfte da.arclocr LenS (l.e nod.ige rui-mte voor zijn
rrmistrap-c ount er- tac t i ekrt .
ooe .,'icl van I(a:m van het Leidsch Drgbl:.C 'mn.rkte er onder Cc lcop "Rood.cnburg zakt
ver(ler r-tcg i-n poel van el1enclet' hc]-emai).1 een C.raua van:
rrCp.d.e Escanl:, verschclen echtcr het Zui<Ierparh, hebben zc tevergeefs staan
wachten, clat' handjevol .trouvuc supporters, Staan wachten tot het echte RooCen-
burg wilCe opstaan (...) Uet dccor u,a6 treffenC.
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TreurvrilSen en langzaan opkomendc slierten van nevel zorgden lrocr een j)assende
entcurage van dit droefgecstige 6ebeuren (...) cle confrontatie.met het lilrali-..
teit,sarme Lens bracht de vraarlijhe ocrzaak -van Roodenburgs falen aan het ticht,.
De i:Ioe6 la.:.t zich domvreg intimiCeren docr krachtvcetbal, la1t zich meeslr:pen
in fijf-aan-lijf gcvechten (...) Lcnig en Snel, ofvlel- hout erig .en. harC, kan .

in positief opzicht naar'óón ding cn Cat is nc€ientig minutcn achter cle punten .Lanjagen. (...) Uitgezonclerd Bres en Schönherr licilt niet een Iíagena':r. boven
afrlc lingsniv cari uit. Schcipl:end cn trapi:end hcudt. d.e rest zich staande, alles .
cornpenscrend nlct lopen.(...) maar Roodenburg liet zich door dir sanenraapsel 

"grel onver hegelen (..:) Roodenburg zag 6c.jn kÈ.,ns zich ook rnaar 6é11 enkclc.kcct
tc ontcloen van het hindcrlijk stclien ven dc LENs-nuskieten.rr
eoo Do LeiCse druiverr zijn zuur, rLat is rluidelijlc. Dan hourlt pOL het Eaar
lie,rer bi j ilc olnerkinq van een LEi'lS-sriprorter, die m'et een b1i j gezicht 'zi jn
orígc''/ing crop attent Íí.:alite dat onze pl_ocB vocr een deel bestond uit reserves.
rrKc j j enagaan wat er nct Roodcnburg gebeurd zou zi jn a1s LEl'trS"r:ref ' z'rí' eerstd
haC liu n cn spelen. rl

@èo POLLENS vorclt docr5r-ans vcrvoll3d
EN DOE ZE VCORÀ].,, DE GROETEN. . . . . .

Hij ais uiterst bekvraan penningrnecster eí ri-.Ca-cteur vaÉ,,-orrzc geliefclc LEI,ISrevue
lÍij heeft men het bcheer over cl.e kas nooÍt tocvertrouvrcL, zoclat ik re maar op
een an.Jer tcrrcin min of meer vcrd.ienstèfijt noest zien te r:raken.
En nu in de trcin van Leiden nanr Den IIzr:1J zic ik_ bij het binnenliomen hem
le,rensgroot voor.me!,geze11i-g in een hoekje 6ezeten, IIet 1e:rk we1 of .hij op
me gerehe:rcl hnd, r'ra.nt cle 1:1aats nàist hen vrns vri j. ',ïc hebben cie tien minuut;e.
uitstelccnd benut en r'1at ditjes cn datjes uitgev,risserc, zoels bij ontnoètin6cn
tusseir LENSvrien.len rïcl riccr Scbeurt.IIé, ik ,rcrscct te. vcrteLrcn over wie hct vorhe:l- ga.lt. Nou, het is Leo'de ljce:-i;.
Iid segeu't 1-3-1941, bestuurslicl ve.naf 1!43 tat 1963. Sinds enige r,i jt1 rvco:rt
Iti j met zijn vrouvt ín Zvraanshoek. ïoor oningel'ri jclen: Cat is ecn ni cu1bori,.rwo àn-
oord in de l{alrrèmmerneer niet vei ïan de lcnncbroeker-rb1ug. Leo is al-daar. ,

niet ,f€ eni6e LENSeT: er'rubont ooh onzo ouh-lunioi John ti.§cUetlart, te6en-,.
vrvuordig l-andbouvrhundig in6enieur (m:-sschien interessant voor onze grasrnat! ).Niet onllogelijh dat in de Zvraanshoek nettertijcl hooggelèerce gesprekkcn zul-l-ën.
worden gchourlen over hct thena: lloe houden rve het 6ïe6 5roen? En hoe betal-en.
r,Ic dat? rrEn. d.oe z-e vooral- .le froeten ! rr was Leo i s lar.t6tc woord. Da.t doe. ik
bij Cezcn. Bgna lentc 1977.'

lJe haiiden elkaar aI in gocn j:ucn gezicn. En vroeiger hebËen \,re 1an6e ti jd
sameln6erverkt on de zaken in 4e clui zo 6oed a1s rnci6cil-iji; was tc cloen m:.rchcren.
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HflïlH1í pROcR-r^.M{_-OrsrELLrNGEN-urrsLi.cEN s!r{1oriDN HilHïilln
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?. Juffcrmans

IIROGRIJ4},ÍÀ SEI.IIOREN.

ZondaB 27 nee.rt '1977.

1 l+. j0 uur I-IION 1

1'l .00 uur LENS 2
'lO. JC uur C cl-critas
12. C0 uur Juventas 2

- LEI\iS 1

-LFC2
2 - LEI{S f

- LENS 4
'.1

.CcrnplexrrBozboomrl
.r)rin6onlaírn , Rr dan L

' ''11 Geb 1/2-4 .ri

Leyvreg C

. achter rlc Iloornbrug
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12.OO
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LEI§S B
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r{Msir 7
LEI.TS 1 1

Ll ,{S 12
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Ilott erd.amserïe6, Rrvri jk
Lcns 5 ' s"ho"prog 

u'' "L..r
Concorlia J Y2 Geb 1/1-1 J.T
Stceds Voorvrearts J !2 Geb 1/2-4. .. F.P
Voorburg l; V2 Geb 2/1-3' ri.À
LEIIS,9 v. Bri enenlaan, !trass enaar
LENS 10 Vretlcrustlaan J.I'
vrij (zie overige elft al-len )

P.Boon Jr.
. D.'iiendriko
etteroo
. IIoeli
. .lJr'].J cr
Th. ts. v. Gri- cr:

,I(uyper

cle St er J
Tedó B

LIlrs 14
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tparlc rrDe Zl'rethrr öin:ie v.ldíjcn..
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iÍoensda6 JO naart 1)ll .

20.00 uur Lnl;S 1, - Duincord ( vriendsch. )

Plr!gsc-2
19.00 uur
19. O0 uur

Pril 197?,

elft J
Ui,iS 5

- LEN§ 4
- Olivco J

3
D
L

19.00 uur LEiiS 7 - Concr.:rctia ]
'19 . OO uur IENS B RI(,iVV 7 "
'1 9. OO uur Gr .'.ir. II Vc.p. 7- LEI\S 9 . .

Degene rlie op dcze avonrl beslist nict kunnen spelen, dienen dit bij het afschrij-

'19. CO urlr RVC 10

vingeadres reeds vri.ic-!q6 a. s. o1: te'6even.
ï{o ensd,

-É-er:
rj-l 19??.

- LENS 10

LÏINS
LENS
LTNS
i,ENS

dienen dit bij hct af-

Ps s9s r Èsc- Z - zPt-! -1222.
1P.C0 uur LENS 12 - Toofan 6
19.00 uur LIiI{E 1f - Quintus 5

lle8cne (Lie op deze gvonden beslist niet hunnen s})elen,
sch.ri jvin{i6er}res reecls vriiÈrlg a. s. , 'cp te geven.

.Í!.s. zond]g zijn. vnn dc Scko acilvre zi61: J.de IIilster en A.v.d..I,lei jdcn
S Àl'IllNItOi,ÍST zondarr 27 naart 197?.

6-?-8-12 en 1J een half uur vóór ac.nvan6 van
3 9.3O uur l,iINS terrein LENS
4 10. 45 rrur LEIIS tcrrein LEI,IS 1

51C.CC uur LEI,IS terrein LEI,IS 1

hun
91
Q1
4.t

wedstÍijd.
J.JO uur LEI{S
J. 1l uur LE!.i§
O. 45 uur' LÈll-S

erre]-n
errel_n
err eLn

t
t
t

OiSTELLÏ]'IG]IÏ{.

I,ENS f als beliend zoniler T.Kattcnburg, net A.v.Velzen
LEIï§T afS bekend zonder B. v.. rl ; Lans-F. iiiss clclorp en ,'i.v.Iileef uet I{.Jochems .
LENS 5' a-l-s voricc. wcclc
ffimS-f- als böl;Ënd net G. oostron
l,EtlB-7-ats vt-rrigc vreelc
lÉi§-T'ats bekenrl
ÏEmD ats bekenrl zonclcr P.tsooras ón II.v.Raggum met C.v.Deelen en E.r,.Dee1en
LEI,TS 'lO al-s bekend zonr]er T.v.,f .Voort
ÏEI,fS 11 vrij (C.enE.v.De:Ien zie L:jlís 9)(R.peters-F.peters en J.Iiientjes zie

Lriis 14)
LElfq l2 als bchcn<l zcndcr E.Guil-
LENS 1] als l.el;end
tEi,§ lT e.l-s behc'nrl zonder ?. Eur6houvrt -.l.. v. Luxemburg-ri.'Ii j nhdben cn E.JonheÍ. raet

ri.Rient jes-Prieters en F.Peters.
:'.8,3CIinI.iVltlGEii.

Ij'tegens niet-opkonnen afgeïopen zondag wonJ.en P,Bóonn€ en F.Jonker
opgesteld. Bij herh:.Lling volgU uitsluitÍng voor dc rest van C.it
weer nogc)-ijk'op rna:lntlagavonrl bij de Seko.

IIITSLIIGEN zondaF, 2c-3-1977.

uur bi-j J.de l]ilster tel. 297123. Uitsluitentl in
N.Ocse te1. 602090

2 r,vr:Iien niet
seizoen. Ver-

- u-J (vrl
0-1

tEi'IS 1

vcs 3
Liilrs J
LET'IS I;

LEI.IS 5
T,yra 2
TIIJÈ O

- DIIC 1

- LENS 2
- vrL J
- GD/, 2

- RIiSVI'I 2
- LEIíS 6
- LEiis 7

RI(liVV 7
LENS 9
LEI{S 10
Ve 1o 1'1
lïestlancr.ia
Texas/DItR ?
rÉNs 14

].,ENS B

Quick StepË
GSC 5
IENS 11
LENS 12
TENS 1J
ïraomBh U

t- |

2-o
)-z
tt

-4-

z-1
o-?

1-3
è-'l

1-1

Vrijda.6avond lan 13.rO-19.3O
noodgcvallen o1) zaterda6 bij
NIET-CI]IiO}.1ERS .



Ptul§-I|LTWERJÀSDi?IVE.

A.s. vri jrlag begint de Paas-drive. De Seko roept de spel-er$ vo.n 1

'.-cn dc gezelli5heicl en de Kaka J clrukhe avonden te bezo:.gen. Tot a
vrie vcrsla,'rt hct Seko-kopilel.

Zol.ÍERAVONDVOETnTiL.

i"!ïi; naken.al}e fednn erop'attcnt dat hët'deeLiemen aa.n rvedstlijilen in het
hadcr van rie bcrlríjfskonpetitib op ,zomeravon<len sfechts is toegestean na
Echriftclijke tocstcmrnin6 van hct bestuur. Gezien het feit dat dg iiNVB beslo-'
ten heoft r1c o1:gelopen achtcrstand in de nornole zond.ag-kompet iti es oll dóor-dc-
vleeksc avonclcn in tc halen en gezien de stand oi) de ranglijst van sonnige elftal-
Icn, zr'.I tocstenninq sl-cchts worden vgrleend onder voorvraarde, dat het deel-
nemen aan cle trainizrgen van 1,eni6 en-Sn.e1 en het spelen í'an weCstrijden voor
Leni6 en Sncl op vrellc tijclstip {an ook prevalcicn, e.e.c. ter beoorleling
van de trainer of cle el ft alkomntis sie . Publikatie van vastEesteldc avonchvedstrij-
clèn voór cle norrnafe kompotitie .vindq plaats bij het norme.le rvedst r ij dpr osram-
na. U Bclieve dit dus mct de nodige a.anclacht door te nenen.

t/n 14- op ,
s. VrijC.agr
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PRCGRI$,II,UI JUNICREN.

Zgs9:e 27 aaart 19?7;
'1O. 0O uur RI(ÀVV f
Maanda 28 mc.art 1)Ql .q

'ti.l5 lluy LIIiIs Pf
20 . '15 uur LENS 10

Zs!erg:.8 zb llraart

15 . O0 qur LII{5 1

1j. OO uur liDO 4 .
11,10 a:ur LXNS 4
16. 15 uur SEV J
1J.JC ulur TEDO 2
1 J . rio uur LEIIS 6
I I . JO uur LrINS B

LEI{S 9
1J. ]O uur LEli§ i0
lJ. J0 uur Duno 1O

LDI{S 2-4-'l-8 en 11

rlFSCi{NiJVINGEN.

- Den ilocrn '1 '

- .ir]Jlrè Z

- t s-GravènzenC-c S.V;
- LENS 5
- LENS 7
- .ivö z
- HVV B ( vr)
- vríj
- Celerita-s 7
- LENS 11

Sportpark de Heuvel

v 1.
Zui:1-erparh
4 v1
Sportparlc rlo IIer.rveI

. Vretlenburchvreg

@t)
197?.

- LENS l

- VCS P'
- VCS

v2
v2

r1

zi

v
v
v
(
V

r:verige c1f tnl-l-cn)
(zië' bok 28+-19??)

r.Nolenslai:n

e

zi e ook 
"eserveprogralitma.

SchriftelijE voor vri j rlagavond 18. JC uur i'i j dhr. i).v.d.Stccn, ilondsroos 2,
Berkel en Rodcnri j s .
Telefonisch vri jdagavonC voor .l; en C-hlasscrs tussen t8.7O en 19.10 en voor
B-lclassers tussen 1B.OO en '1B.JO uur (uitsluitend in cl, in6encle gevall
r'.-klaescrs bi-j dhr, c.Duive6teyn tel. 6?.6'l.B] ( f,CtlS 1 .t./r,t.3) . --.

o;n en

en, voor

B-klassers bij dhr. Fl.?euvcr t,el. 6?.28.31 (LEIiS 4 t/n ?)
C-lclasscrs bij dhr. R.llon teL. 25.98.?7 (LENS 8 t/n. lt).
ïn nooCgevallen hunnen cle junioren nog op zat erclago cll t end tussen
10.00 nur afbellen bij klubgebouvJ LEIitS Lc1-. 66.17.'14

:IEKEUftl I{GE}I.

De juni-orcn noeten bij elechte we crsomstan rlii,lhe en stccds
rire.di:Ieg;cn. Tetefoni-sche inf,ornaties vrorden hierover niet
IVIET-OPI(CI'ÍER§ .

cle c.fkeuri»gs1-i j st c:r
verstrekt.

trïe6ens herhi,r.ld niet-opkonen vrordt C.e vc16enc1e speler dit seizoen niet mccr
opgesteld: J.Lausbcrg.



I,ENS. 1 a1s belicnd zoncler G.lll-ih ;ret :..
EàE&Ïcnst 1l+.oo uur klubgebourv, l-eicle
drivc.

!EI§_ 2 I'l.v.Zrvof- F.Bauman-R..r.d.Iloogaard-Il.Erlcelcns-it.Ge1uk-ïi.Itci_jnen-
iI.. Hopl:enbrouu rs-li.de Jon5-{.Iíoriekaas-]?.J,eijn-T.v.cl.Io1 ( ri. v. d.l,{àulen zie LEllsl)
RES: .P.Gorcli jn.
Sancnlronst 14.00.uur lilubg,s|rqp1.1, vrijdnlavond hlaver jasdri.ve, z]-.e oolc reseï-

S§_] .n.V"rberendse-P. Bei(vis -N.I'rílnken -;)..l.Io ogcve en-ll. ' iubb en -1.1. v. Zwerlen-H.tcn ilo orn-..r.lilunnen-R. Eacr.cmaker-.Ír. v. d. Valk-lI. r]u C hat enier-D.l.)ronk (p.Gordi..jn
zie IEIIS 2 )
RES: /rlbIas I-. -v.'lijngnar.1cn R.
se.Dcnkorlst 9.00 uur klubgebouw, l-ei.ler dhr. F.Flunr-ns, vrijda6avond lrraverja6-drivc
LENS 4 als bekend, zie ook reservepïo6rnmma, Ieid r H.Zoun.

!E\qJ c.ls bel(end R. i?aclcnaher (2x) zie' IENS f - D. j:ronk (2x) zic LENS f
"Sameniiourst 1).CO uur LENSterrein, Ieicler J.l,Íeuleme.n
LEl'ls é ol-s bekcnd. aet J.i,lzernan (2x) - M.v.zri,o1 zie LENS 2 - i,i.rriinnen zíë''
LïiNË J, lcirlcr C.v.d.lluLst ...

UJNS 7 als b,-henC met J.Kco3r&ans, zie cok rese rve_lrogïr.mxra
Sa.incnkomst 1l?.lC uur ï,Dli§terrein, teitier T.v. Vclzen
g§!--q rls bchend J. iir-zcr:ls.n (zx) zíe LEI'is 6, zic rc scrvc-pro8ro-nfi:a , r-eider 

'

Pauf v. d.St ccn

LEll,S_ jq aIs belienC, l.ciCer Xric J,anrlman

LEI'IS 'ï1 a.fs bekcncl net C . C,-r-enliirchen-G. de i(ok-J. Vooriluin.
Zic res er v epr oí:ïamrna , sar;renl,.onst 12.J0 uur klub6ebl:ulv, Ieicler clhr. À.B1oh
Ï,EIIS 9 vrij zie overige eIftallcn..

OPSTBLL] }:tGEiq.

PROGR. '{I.{I. PUPI L],EII EN i.IEL!Ei,{.

Pullrj!ry.
Zat erclag 26 nanrt 1 ,77.
12,3c
4) 7a\

11 .15
11 .3O
12.34

. i,iculen
hr . .J ..i?per.Loo ,Lf

r,Èi\È r?r-Ilt eL L.) z]-e

Znt erd.ac 26 natrt 19'??.

10. C0 uur RVC 1

1 2. JO uur l,Ells 2
'i1.45 uur Vics mini À
1 1 . 00 uur RVC r,rini B

- LELIS 1

- Rava 1

- LEN§ i
- Uror:rvlict 4
- LEIíS 5

ooh r e6 érvcprogramna:

- LENS 1

- I{a:rldr:ri jh 2
- LEI{S F1ïNI h
- LENS I4INI !

vrÍ jda6avoncl klavèr jas-

Sirorti)orli l)rinses Ircne
V,1
Janso niuss tr aa.t (zie ock 2B-r)

ZuiLl,erparli

Sport]lark lrinpes Ireney2
I"leLis Stokel:an
S1:ortpark lrinses Irene

uur
uur
uur
uur
uur

Ri j sui jI: 1

t n\ts 2
La;:ldrr,rart i er 2
LENS 4
0oieva:rs 2

LENS :ï'1 en i,,I2 zie ooh reserv eprogra::ilna.
jlFSCll.r?I JVII.IGEN.

Schriftelijlc voor vri tl-n í4avond 10.30 uur blj .lhr. Ir.v.tI.Steen, Ilondsroos 2,Bcrircl- cn Rcci:nri j s.
I-e1ef onisch vr.i j,'agn vond tus
gev.if len) Lct. 29.29.5? bíi
In. nco r'lge va.J.1en llui:nen de pu
8.45 en !.4) uur afbeltcn. T

_sen 1B.QO en '1B.JC uur (uitsluitenC in aringcndeP.i)crreijn
pil-l-en en welpen no6 op zat er clagoc ht enC tUssèn
el. 66.1r. 14 klubGebou!ï.

x



,IFIGUNINGEiÍ.

BÍj slechtc vre er6om; t andi5he den steeds eerst rl.c afkeunngsli j st en rraclplegen. .Staat tlaerr:;'l bij rrPupillcn en iïelpenrr vermeld: GOIDGEIiEUIID clan steecls naar
veIC of i)unt vair sar:cnkorÍst . I(orncn. IN DIT GE'VIL lq.',c XR DUS NIET TXL]IEONISCH
ri0nDri{ GEri'ltrolii!'lnD [r,".1.R EVENTUE]:E riFl(EURrl,lG. star.t bij de af]reu?ingèarr.ress en
bi j ttprr ' ,r'on en l{elpenii vermelcl: ZII irI'liEURI }.IGSLIJST clan l4oet a1-s voigt vor*en
gel,andeld: Voor rle t huiswed.str ij de n moet juniorenlijst r,rorCcn gcraadilc:611.
Z:ijn dc vuedstrij:"cn van LEii§ 4, 6 en 10 goeCgekeurd., clr.n gar.n ook- clc pupillcr-
en r,,'el1;en ',vcC-stri jden op cns vc1d. docr. Uitsl-uitend voor dc uitlerlstri jrien :rag
in d.-.t 3ev:,1 tclefonÍsch vrcril.en gelnforilecrd of hun vrerlstrijden cloorl,-r.a.n en '::c1
zat er:ia.go cht enC tussen 3.45 en 9.4! uu:'. tel. 66.11.14 i.

Nf ET-O!I{OI.{EN.

IJlegens herha.. lcl niet-olrkomcn ucr-dt de vo1gen,1e speler <1it seizoen niet neer
opges t cIc'.: R. Verl-oop.

0;Sïr'llLIliGEii

!E!{É_?L l{. v.,.1. Lans-E. Derrei j n-R. v. d.llo e}<-E.l; arncnhovcn-E..fr.r,u:ierlaen-3. iÍeemslierli
À:l(uip er-P. iironk-E. )oeihouwcr-E. Roos-B. Elshou t -R. Hourreling
SamenlconsË 11.JO.uur LENS, lei.lor Ton 's-Grnvcndijk
!Ift!§__- IÍ. Saarloos-J. v.Ii<:st er'-8. v. Zi j 1-1ï. v.IIelzcir-i,I. v. d. BoogaarC-l'I. ceurcns-
R. Vcri:o om-J-;l,ires s ermnn-C . Hoef nagel-M. Eortu:n-I1 . v. Vc I z cn-i'1, Lcnt zcr
Sarnenlronst 12.00 uur LEI.IS, lcider ,ia:]. clc ?aL-ter.
IiI[iS Fl ï.K:tffa-P.v.I,I:rrcn-]l.Dri-csscn-J.v.d.Spiege1-H.v.Reeuurijk-R.Soeharta-
P.'ilincl-J.',iolff-F.iileijn-X.Keus-.'..Erarrhen-l,l.v.d.ï,tallen r

Gaarne ouders mct vervoeï ! !

Snntenhomst 10.'15 uur LEI{S, lciJcr John liltena, zic r es crveproL'amna cn zie

LEIïS P4,).Str:.qb-E.v.Sl:'nten-E.ilazeleger-E.v.d.iiaey-E.Coret-E..;lssenber6-l,l.de
ÏÏïïÉIlTcte 3'eer-D-Payc-T.v.11,iïerve-ti.i.,J.Boogaardt-jt.Mr.tton6 r
Serorrlior,rst I1.00 uur LEIIS, leider Theo lrins, zic rcservcprograrana .

LEI{S P5 '.;.v.Vccn-E,JeCer"R.i?oos-i).r-lsengccst-.'-.v.ill-ittcrsvrijk-E.ïàfneï-E.de.
Vos-R. Deldrer-1,í. B1ókpoe]-1.1. Tinnierman;-M. Biircksen-E. clè 3rui jn-L.v.Le-.ur,yen
Samcnllornst '1 1.JO uur LEIIS, leider Ton v.cl.r)erg
Gorrnc ou+ers ríet vervocr! !

18NS l.lINI AE. Encll-i ch-l,l. S inons -D. Vcrschel den -l,l. Endl-ich-A. v. i jn6í1 rr.len-R. Slat s
nzenbrinli-P. ii j 1sr:ra-r'1. Spa;.ns -?.lioltpenbr.ouÏrcr -1,Í. v. t1.lliare1-F. L,ar,.xakl(er-
encl .

nl:or.ls b 1O.45 uur LD\IS, ].eiclor Kees Schenkels

LEI'IS IiINI D R.!l-uíifie-R
Il. :le Zr,rart-P. llocksma-M
Sarrrenkomst 10. CO uur I
Ga?.rne ou'rLers met verv

IEIIS il1 R.llan-D.l,leijer-T.ichilpe,oort-I,l.Zaelber6-8.i(eus-R.l,entz-F.v.Kester-
I'1. i.loll eman -F. Cf aus-i.. v. d.IIeyr1en-1,1. Ko cl enri j -J . Ricnen

Samenlionst 9.00 uur. iE S, l-cidcr Ronalcl Hofman, zicooli re servepro6rc.nna
Ga.arnc ouclcrs rirct vervoer ! !
LEIiiS_'j2 liuyilcrs J.-il.Tiuners-À.Ernnhcn-F.d e l3rui j n-E. Raclen,rker -J . v. Bn1Iei1o oÍ cn-
3. v . Ni euruenhoven-R. v.d.lileij-1),Aerts-Dorst I,l.-"r.ii1ip-l,l.v.Rie1-l,l.r,:.iIcl-Cen-
G . \rn llicnburg-J . I(oo1
§ar.rcnhoust 12.0O uur LElrlS r l-cÍder Or:car Borst, zie ool: r cs el:veprogratrua

E.Re
T.Di
*Sanre

.Co

EiilS
cer

1pa-R.v.Velzën-V. Tromp-J. Tir: ermans-J.Du-n:nt-M. Verha-e.r
sch-Il. Doelhourvcr-À. irini{sma
, 1ci ilcr Guus Schneialcï
í
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UÏTSLAGEN.

JUNÏOREN.

LENS 1

LENS 2
VUC 5
LINS 5
LEI,IS. 7
DSO 11
LENS 9
LffiS Í1

- 's-Gràvenza.ncle SV
,. - Die Haghe 2
' - LEI'IS 4
-ADS2.- vDë t
- LEI{S B

- vcs 11

- Scheveningen !

PUP]LLEN.

LENS 1

Lanklir,vartier
LEI'IS f
RKAVV 7
LErrs 5
IïELPEN .
TEN§-]
§poornijk 1.
LEN i I.'IIII-] .íi

LENS i.lINL 1l

'. oo
'h<
.00
.45

.00

.co

- 'r'iest landia 1

- IENS 2
- m,tsH 2
- LENS 4
- Duno 4

- vuc ?-4
- Lmr§ 2 6-0
- Spoo::vri jlc minil -2
- Flarníngo I sminlO-O

12-1
1-2
1-1
2-1
z-)
ó-z
)-)
o-4

1
3-o
t-è
1-0
6-o
1-t

DSO C1 - LEIIS c1.
Ons hoogste c-elftal doet het nog steeds erg 6oe<l in rr.e competiti-e.. 14 ived-ctrijdcn 65espce1d 24 punten. slechts iïDo rroet het tot nu toà beter nI. 1Jrvedstrijden 8espeeJ.C 2! punten. De liansen pr)_ epn. kanpioenschap zijh nog ..ur_ .

wezig, vooral- omdat ,lDO.nög thuiskrii[t:.Rijswijk en ADO nog li_; ónu öf' Uezoeknoet. Afgelopen zaterdag'tegen DSo ltkte het aanvankelijk niet zo best. pas
toen de rrballentr van DSo ver in de bosjes ra6ei1 en tr.e ba1 uan l4artin het veldin kwam, -Bilq_,ig LEltsmachi+e ,10 minuten.rol-'Ién. .Ei.slstand J-=o voor ons. .Daar-
na.,. mèt de DSó b11, ging het weer ainr'ler. ZaI hit dan toch aan de bal- gelcsen
hcbben_, of was hdt dc p1otse1in6.,i.ngevaIren ha6elbui rlic voetbarren cigenlijlc
onmogclijh ma.'.kt e. Enfin het bleef J-0 voo? ons en rvo doen nog.vorop mJe in
de race om het.'c:mpiocnsch.rp.

AIs a.s. zaterCag het gehcle progrr.nda is afgekeurrl,
elftallen vri endsc happ eli,j]!: .i .

PauI v. d.Stecn.
LririltI(ljlRTIER P1 - LENS P2, 1_2.
Toen wc het veld ophvrarnen mochten we even.- oe.fenen, daa.rna beBónnën wc rnèteen,In hct'be6in 6ing de'strijc È'eIi jk op. Èinter toen ecn spelei vai Laa.IcrwarÈ í e:.'voor6af vrikle rluud Houurelin6 de ba1 corner schieteni ma+r de bar krvàn ver-keerd op zijn nchoen en echoot ín eigen ioel hetgeen 1-o_voor l,aakkwaltier " .
bet ekend.e. 

. 
I,Iaar ..LElls. 6af het ni-et op; Tot. cie rusi',,verdén-e-r.geen doelpunten -

necr 8enrr ltt. rn cie.tr,veecc hefft eing het weèr gerijl( of . iri's wercl .echterl-et6 Gtcrlier cn kreeg rvat.mecr liansen. Toen we cen corner hregen 6Jin6 Ruud
Iloulveling narr voren. coen Hoefnager schoot hoog voor het doeÍr; ,ràurou. "u,scrirr;6n6e volgde. Ruud tlouvreling gaf het beslíssende tikjer..,rai t-ï'betelcende
en tevens Ruuèrs' brveetle doèIpunt. LEi{s bl-eef eohter doorgaon'Dric v.Zijl- ging
6oed cloor, troh hea voor en daar stoird Ronny verboo* om ó" baf in het'net te
knaJ.len, '1-2. 0ok de lcec1,,er van i.ENs, lleeptc goed. Volgentle uedstii5d alle:naalnet zo' 6oed voetballen.

I4ar c o v. Velzen.'
RE§ ERVEPnOGnfi.OÍ.À-.'

clan spelgn.de voJ.gende

15.30
15. O0
1l{.oo
13.oO
12.45
10.o0
1'1 .45
10.00
10.00
10. co

uur
uur
uur
utr
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LEIT§
L]'}IS
IEI,{ S
LENS
LEIq§
LjiNS
I,XNS
ï,El.tS
LENS
LENS

uur
uur
uur
uur
UYI
uur.
uuï
uur
uur
uur

LEI'IS
LENS
T EiNTC

!ENs
I,EI{S
LEI,I§
Li,}IS
T lIJë

LEl.IS
LE}IS

Looscluinen-2 -
Monster B'l
LoosCuinen
l4onster C1
Löléc1uínen'
llonster'
Loosaluinen
I,lonst er
I.Íonst er
i"lonst er

4

B
11

P4
ÍrÉ

i'l1
uÍ2

Samenkonst 14
§ancnlcomst 14
§aEenkomst '1J
Se.neintomèt ï 2
Sancnkonst 11
Samenlconst 9
Samenhonst 10
Saracnkolrst 9
Samenhonnst 9
Samenkorast 9

.30

.00

.oo

T)7

6eÏnfo:necrd of d.it progra.xnna Coor6aat tef. 6611-,LlwordenEr ka.n vanaf 8.4! uur

-o-



IIVONDIÍEDSTRI JDEN.

HION - LENS.

Door de vele afkeurin6;en in de r,rintermaanden zijn de meeste etftarlen achterop
6eraalrt.t.a.v. het rve dstrii Qschèma. Daar'er nog slechts vier zaterdagen(26/), 2/4, 16/4 en 23/4) vàor,de konpetitie gcspeetrt kan worden is c1e KNVB,
ertoe overgegai..n o op de clo or -cle-we eks e avon.f,en te garrn spelen. vanaf 4 aprilgar.t dit in. Kijk voortaan rlus goed in de LEl-{srerro àf je -naast dc vredstrijd
o1: zaterclag, ook nog op ecn anclere dag moet èperen. De meeste avondwedstrijóen
be6innen on 18.J0 uur. voor thuisvre dst ri j den is clc'§arqenlcomst een half uur
voor het begin van de rveds.tri jd. Voor uitrzedstrijden urorrlt d.e sanenkomst apart
vernerd. rtfsöhrijvingèn'möctcn telefonisch gebeuien uiterrijk de avönd voo-r'
de vreclstrijd bÍj het noriuale afschrijfacres dat vermeld staat in dc LENSrevue.
Door de vroegc aanvangst i j cr.e n zaf het vaak noeirijh zijn voor de mobders on hun
zoon nog met ile trpotrr. mee tc l-aten eten. !ïij vralen urv ne.lewerl(ing in deze
naand. }'Íisschiein kunt u d.àernaast ook ecns liomen kijhen na3l de'preètaties
va.n u(J zoon.

.lI.s. zonda5; spccrt ons eorste erftar de moeilijlce uitued.otrÍjd te6en liion. lnlíj
vragen onze jeultdspelers om ons eerste etftal te steuncn. I(on dus zonclag nàar
LENS tce, dan liunrien julIie vrel met icnand. meerijd.en naar Hion. Het veLd van
llion ligt rechts langs de grote ïrc6 van Rotterclam naar Dorclrecht ( voor de
Bri encno or dbru5)

1211tott>to1tto1oltiotolöt

OIGELET - A-I{LASSERS - OPGI,LET - A-TJ,ASSERS - OUDEHS - OIGELET - OUDs}iS - O?CËLNí

/r.s. vrijdag be8int de LENSlclaver j asdrive . Àanvang 21.o0 uur. A-h1as6ers cn de
ouders van onze leden zijn van harte $eIkom. zíe ook- vercere infornatie in ce
LENSlevue.

2 i c I 1) I 1) I 2 I 2 I 0 t' t c t o t"".'"+iri.)
.BL/.DVULLTNG !r? ),? l? \? r,? t? 't 2 '!,? !2 t?,!? t? t? !2 i2 t? t? t? 1? t? i? i? !? t? i? i? t? t? r.!

D I D I 1 1 a 1 2 I 1 t t) 1 t> I ö I I I

tttt ïie.t een oaaie berloenirig een LENSREVUE zontier pOL. Iiij kan hct altijd
zo rark zePgen. Het l-ijkt Cme Joop clen Uy1 wet. Gelukkig voor U lezers,
was er v,/eer onze neneer Juf ferr:rans, die ons ver6astte op een gezellig
verhaalt je. Ja-..1Í er voor hi j, l.rant zond.cr p0l, r.Ja6 er nu geen bladvulling
nodig, a1s U begrijpt vrat í]i bcr1oel.
Zonda6 speel-de ons eerstc rïeer eens een vriendschappelijlce vredstrijd.
Nou voor r,ri j hoeft dat niet neer. Van kl-antenbinding hebben onze voor-
trelikers gcen haas ge8eten. Geluldcig waren er dit keer niet zoveef kfanten.
Jammer, lvant er. stond een eorste klas scheidsrechter i-n het vefd. De lleer
Geurens, vader vait een van onze pupilIen, fJ-oot vori6 seizoen no6 de Ere-
dividie Betaal-d Voctbal. Na afloop van de vro.clstrijd hoorde ih hem zeg€:en,
dat de heste nan van LENS de grensrechter, Gerarcl va.n Reenen, raas.
Vol{iens hen nocht l,DN§ ziclt gelul-Jrig prijzcn, clílt hij zijn taak zo goed
en objclitief nogelijtr uitoefent. Nou, d.Èt hoor je niet zo vaak van een
Iclubgrcnsrechter. Gerard, daar ga je?
Zaterda-g rvas er een dru.lrt c va.n jewelote in het klubgebouw. Dc werliwinkel-
van Cor Peeters vías op vol].e toeren bezig, De jongens van LEIIS 12,
hebbcn getoond., rlet zij nict all-cen praten kunnen (uiteraarrl voetballen
niet ncegerekend) I{et was een lust on te zien. PrestatiC- en rekreatievoet-
ballers hebben getoond, dat a1 die tegenstellingen waanzin zijn. Ton c1e

I(oh sloeg zich net zo 6oed. op zijn duim als Paul l,leijcr. En al-l.ebei
vloelltcn zij op dezcl-fcle m.unier. Een fantastisch gczicht aI clie zn'oe6ers.
ïh vlerd er gcïJoon noe van.
Iir had vorigc ureeh ecn nooi- stukje gesch:'even over het stahen va.n rle
wedstrijd lflls 5 te6en lir:Lnenburg, clat U heeft gcnist. Ik kan het vcr:vol6
dearop vrel aan U beliendmakcn. Natuurtijlc is LO{S vreer rje dupe geïrord.en.
I{ct lij}rt rvel of de 1(.}l.V.R. iets tegen LEIÍS heeft. i.leet U nog vun clie
helreryredstrijd? Ook toen ecn scheid,srechter, die niet helemlarl wist, r';at
rvaar was. Nu rnoet LLll{S vrecr gcnocgen neriten net ecn beslissin€i van ecn

9trt
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d'walende s chei dsre cht er.. Een penrI.ty, c.ie níet toegevrezen lverd en een
doeLpunt ' zo gàaf en zuiver, dat niet l.rercl geteld. De wcdstri jcl r:ro'ci, afs'als de ste.nd van. cle lionpetitic dat noodza.keÍÍjk na.akt, nct éci stanrl
ven 2-1 voor Kranenburg r:rorden uitgcspeeld.
l'lel-dt u aan ars scheidsrechter! Er is een enorm tekort aen dat 'rol-k. Jekunt jc cl-ke wcek'weer opnicnrv uitl-even. Je liunt verzekercl zijn van een
paa.r uurtjes aangena.ra vertier en rs-avond.s gegaiencleerd railpórtjes
schrijven. Heeft u interesse, ber can ilirekt de it.N.v.n. te1. 46.92.84 e,trek u'niets aan virn ar tlat kor:'cntaar lirnss de 1ijn. Die 1ui weten er .'nícts van.
Kent U cleze aI? Ts,ee LIllriSEPS, een rekrcant cn ecn prcstsnt, zijn op ueg
naar het veld. Zcgt de,een tcgen cle ander: |lïat ga jij vanmiddà6 C,oen?rl
Voetballen natuurlijk, ze6t de een. En vrinnenl Gèk, zógtd clie aider,
dat 6a ili ook doen. iïeet U nu het verschil tussen clie tvree?Dit is, e,Is het effen lian,

. r' IREE tEI'tsER
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DE LENSRNVUE
Iad van de, voetbel.vereni ln L èni eri Snel

fi RQQQo000000000c00QQQQo
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Nieuw Lid:
.12

fJ l-

01 H.1i. van l,lieilwenhoven 1O-O4-4r 's otterrade 6, Den Haag 2oJJ, tet. zig}?og

J zr-81ng

1286 R.Col-pa wordt: Strarvinskyro d e, 1!, Zoeterneer te]-. O79-22OO77

In BaLlota

tet'; 669?82
tet.671?55
tel. 6?3009

I,l.M.Torn1ow .07-1O-71 Mtr,l , p1aítenoord.. J.tZr.Den Haag zOJJ,
C.F.Huybene 25-09-56 sen Vredeóord 11p, Den Ilaag
E.I.Borany 26-11170 }fiï Beiàsteinlàat' J6), Den Haag

BARBEZETT]NG

De bezetting achter de barr vooral- op de avonden, baart ons grote zol^gen. steeds
weer moet een beroep worden.6edaan op dezelfde reden on cle bezettÍng weër
rond te krijgen. Iïi j vrillen ertoe overgaarl .on voor de avonden een va6te bezet-ting achter de bar te krijgen zodat de Barkonmissie rral-leen naarrr behoeft te
zorgen voor een bezetting tijdens de weehèinden. onze gedachten gaan uit naar
een^echtpaar, dat deze taalE op zich wir rièmeii; zi5n er ond.rr onzà 1eden, d.iezelf int.eresse hebben of. die gcgàdi6den weten, daà kunnen zij betlen naar het
secretariaat I tet. JgBGg4

R
B
J
H

F
T
d
o

d
D

I.JANBETALERSIIJST.

Hier is dan onze zo rang ín het vooruitzicht gósLérate rvanbetalersLijst. iïij
hebben -deze Ieden J-ang genbeg' de gelegenhéid gegeven aan hun financiëLe vqr-plichtfn6en.te voldoen. onderstaande Àpelers àuir".r niet meer worden opgesteld.
rndien de 'gehe-Ie contributie over alit seizoen niet v6ór 15 aprit a.s. dooI
ons is pntvangon. .. .
A.Banning.,, Í 1oB,-- .f 1oB, --

- lOBr--
- 75,--
- 90'--
- l>l+ -- .

-. 1OB,--
welke red en
voefballen,

ereniging
mei a..s.

epeetlaan IOJ,

Het Sestuur.
TN Ï,IEMORII$Í , ],IEN HUGM{S - SAALBhCIÍ.

ZIEKEI\ÏBOEG.

. v. d.. Ber.rt 108 , --" ,- '

.B1ans . -,144,--.i ..'

.Borst - 108, -- ''. ' .

.Rronkhorst -. ?9;-- i

.l(ortekqas : ?5 t--
en overvloede makon'wij de leden' ero
an ook in de Loop van dit seizoen he
f indien zÍj in het nieule verenigin
il-l-en of kunnen uitkomen, opzegging
ient. te geschieden en "rvel schriftel-i
en Saa6.

Mochten we de vorige vréek ge,,,ràgen van enige verbeterj-ng in tte tpatient, vandaàg bleek heel rluirlelijic dat Càs Bontje ààn de bet
En hij ,i6 er zelf tieci aan 6aan ge3-oven. Zo werd het een pretti

lïederom hebben we de droeve taalc, melding te maken van het ovérl-ijden van een
van onze dames. Gehurvd met Iwim Hugens ,v/qs zij vooral in önze kri,ng geclurerde 

,de d.agen van on6 cigen tcueeLgezelschap, een graag geziene gast . , 'Zat óraagàorgen
vroeg is zij overreàen, rïaarmee ""o àin,le kwam aan een vrij langdurig zi;kbeà.
\ïim en de kindepg4 betuigen wJ:j onze deelneming Ín deàË zwire.dàgen.

' 
. H. Rimmelzrïaan
J . Schna].l
B.Vester

, R. tle Vro ege .
P. de V,lolf ,

A.lrti jnhovel 
.

p attent, dat indien zij om
bben besloteri te etoppen net
gsjaar niet ueer voor onze v
vàn het tidnaatschap v66r J1jk aan het .secretariaat, Nun

oestand van d.e
erend.e hand-ie.
g bezoek.

P. J.
-1-
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Zat erdagrnorge[:. .An.vqn pqlgenhenegoUwen - .,rïin-" MicheIS.
Zaterdagmiddag: Annie v. d.Steen - Ànneke Bliemer - tr'.Disse1dorp
Zondagmorg en3 Tinus van Zi lfhout

FFFFFFFFFÍ'FEFTFI'FI'FFFFFTEBEEE
rA.'.N ER ÍiCi{[ER DE tsAR? 
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0p donderdag f april viert.Toon blok zijn veertig.jarig jubiLeun bij de -,.
Telefoondierrst. voor degene, die hem d.aarnoe wi11en 6eiukwensen bestaat daatoe gelegenheid tussen 11.0C en ,12.00 uur in de foyei van het Bebouó- . .'::
Pr.Beatrixlaaí 10, r.s-GrSvenhage. 'i'ij rvensen Toon, d.ie wij tot:een van',ionze
meest trouvre leiders,mogen rekenen, veel succes met d:.t 3ubifeum.

Het Bestuur.

ZondagmidCag
Ivlcvr. Janmaa-t - Cor

Àfbellenl 66.94.16
JUBILEU}4.

o
o

- NeI en Richard v.dlHoek .-. _.,.- _..-...,_-.-,..- ..:
d nogisch - Diny EndLich - Ivlevr. de Bruin -.
Ilopp enbrc uvrerc - Linda Jans - Àn Zwengèr ::

' ...: -: :.

r-

het ont -
ooie Joop
et. er vier
gaan
de grond-

ooo
o
ooo

o
ooo

ooooooooooo

o
o
o
o

ooooooooo
ooo

oo
o

oo
o
o
o
o
o
o

.o
o-oo ooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooo
o
ooo
o'ooo

6eo PoL rnoet ditmaal beBinncn het bcstuur de:lneming te bBtuigen metvaIlen van'de ,óaaXt:-e ïan dit.orl"oip"àrun-trrouf.a. Nauwelijks is Rtrblorle Jooprr geword.n, of het viert"i ( pOf, hceft nooit gewetËn dat h
vtaren) trekt zich terug om studicrdclenen. I,iag Joop nogeóns rvat ïleerstuderen op de grondpolitiek, d.e redalrtie g..it irolofijk studeren op,beginselen van het rnaken van ccn klubblad.
66o Àch-teraf k4tten is gerrakkelijk, alat .vreet zer-fs poI,, maar het is toch vreler6-toevaIlig.dl'rt-.vier medewerkers van eenzer-fde komnÍosie teBefijkertijd omstuclíeredcnen a-sscheid nemen. ster je.voor, dat het bestuur aàn nàt begin .
van het-. seizoen ''r-ras inge6aan op de àangekondigde grootse ;i";;;"-;"n de re-daktier can zdt het beÀtuur ttràns net Ëen dubber portie 6Ëb.kk"r, peren. Deinhoud rian die plannen heeft cric reclaktie overi6ens nooil berrend 

-g"r"Àr.t. 'oee Het. "p1ot 
s elinge en tussentÍjd.se verfrek vírn de fedaktie bewijËt weer ecnshoe livr<iïsbaa-r het bestaan is van een verenigirr8, die het noet heËben van

yr.r.j wi{l_lp e1s.- lie rnc5en ons gelukkig prijzcn dàor,de jaren heen besturen te
hebben "g-e-had rièt ecn grote dosis .plichts'besef ", 

,r"""iigingst rou'. po], hoeft
sl-ccht§'één vo-orbecrd te noemen .om ait dïidelijh te- makàn: 'oud-voor zii! er . '
Hans rr4n'der lileij kondi8d.e rrestijds. hi.jn vertiek rLiin een jaar tevoren'ààn
om de vercrigin6 in eIk gevai vo1op.'cle gclegenheicl te geven naa, n"n ,oprrotg"" .

oeo. Ge1ukki6. I-.unncn .b4 ook_ zonnige pcrioden geaeld .,rrqra.e1. Cnze vercniging 
.tert ecY. Iespcktabel a.antal getrouwà (en dihwilrs. stilÍe) werkers, 'irie-ziàtr.,.

ni'ei zo scmalcticlijk aateh infutten doÀr r.i"il."t"r'"";;;;í];;;;;-;i .i5,ro., u,rrr-in he t,,ver enigingswc,k sons rvat min<ler goerl uitkont. Neen de da.nc en herenvan onze to tkorímissi e : I 6ti1l- going very stronGl Neem secretaris Gerard vanden Steen. neer:r Piet Jufferaans, ncem de vele anderen, die a1 sinds pOLrs
heugenis onophoudelijk aktief zijn. zij vormcn cre'onverwoesbare rlobbeis waaro!
onz.e- verenig"in6 dhijft.'DsarteBen §teekt het vrelrelijkse schrijven van eenstukkie vqor de LElISreyue màar povertjes af.
eee 'cnzc bradvuller, ook bekend a1s Frec renser, bakt ze *leI bruin. Binnen'
een, LENSr evue_-oppervla.lcte van enkele centineterÀ beschrijft hij de drvaringenvan ecn door Kranenburgere ge iintinidecrde; scheidsrechter-en voàrt hij ;;;"pleidooi on scheidsrechter te vJordenr omdat er een enorn tekort is aàn aat vgLt<..llet-grote Frobleen i6r- dat het tweede een gevolg is van het eerste. pO], begrijpt,heel gocd dat vcef in het zrvart gestoken sóheirlÀrechters zwartkijkers worrlen .'
en het derhalve aIler,aa.] vlat sorube-r gaan inzien. Het mag een wonàer heten, :

dat. er ncg scheidsrecrrters zijn. Latàn we met rir, ouer"p."u".""- r"i"iË-.i ai"
mcnscn te, zijn. .i

eeo Hc!.lreeft 1an6 geduurd, naar d,.n einàóri5t heeft LENS zijn fraaie poeitie
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in de nederlaagserie van de FG Den,H.aa.6- jeugd noeten prijsgeven. Quick tsoysvist net 5-2 te rvinnen en dat iE beter, dan de 2-O van LENS.
soo POLLENS wordt {oorgaans ver{o}gd
Pi\TISDRIVË ! r

Afgei-open vrijdag is de eerste ronile van de paas,lrive gespeeld.-'Oe opkomst
rras niet 6root, er vraren m3.ar: 16 koppels. (qóp_IjSUq_pfí::i ) foqh..hebien.de..
§gh.o-, de @ gn ook de Kaka er veel aanaac ht=ààn=EësEë ea in de LENsrevue.
Y+48=,EE!4I§ " iriii hopen toóh-dat u een gezellige avonà heeft gehad en dat u het
iie. Endeiè -z .avonden ook-zult hebben. Hieronder vorgt de stanc. na de 1e ronde:
I

3
4
5
6

7I
9
o1

Dhr. ;. Mevr'" l(uiper 6006 pht.
i,Íevl i v; d,; IÍaaten + Mevr.v.Santen 5289 " -
v"Sanöen + Driessen ", 5214 -.
Peeters - Bl-ok 51117 -
ichcl-s - Borïenans 48? I -

de l(ok - E.Osse :.''i.r' " 4?41 -
de Hilster - N.Osse ' ': ''.r ' 46?2 -
Dhr. + Mcvr. v.d.Tol 4644 -
Dhr. +'Mevr. v.d.Steen jr. 449? -
Dhr. l,iiciielo-l,ievr . v, Ber geniieínegouiveí4240 -

5 pitten ( ei)
4-
ï-
2-
1-"
t-
Seen

3',- -'l'- :

'1 -
6ecn
1-
1-
2 -.
z -".
Eeen . ..

11. W

12. H

13" ,t
14. d

16, vt
Tot a

', l:
Borrenans

4t46 -
4oj4 -
3964 -
3?B?,)
)750 -
3622 -

itting - de Pagter
uis - overgar-uw
.d.Linde - Banning
e iïol-f - de ïiof f ,
ort ekaag," 7.. v 1d. Tg]
evr "I.[ichels - MEvr.

iÈee-? 1. OO uur-

KAKA-IGENDA.

Kaka.

jong'e senioren + A- en'B-klasders

reiding.
Kaka.

s" vri

Zaterclag ?) apríIr: Disco-àvond voor
Zaterdag 7 nei i Bin69-avoncl -

Ee[ barbecue-avoÈd is nog in voorbe

GEEN 1 APRI L 140P.

Vrijdag 1 april a.s..nodi8t ons ex-Iid Steef Dourv iedereen uit bij de opening
van zi jn Caf 6-Di.L.jart . t' . V.LN, OUDS DE..I(NOCï" aanweLi8 te zijn. ,Onder het genot
lran een. dfankje kunnen clan misschien r,:rat vervlogen LENsherinneringen opge-
haal-d worden. Zijn Café is 6eopend vanaf 12.0O uur ts middagu "o i" gevàstigd:
Danckartstraat ,7, hoek Val- eriuss traat. Zoals rle lcop aJ- verméLd. i6 dit -i
besl-j.st ggsg no? 

"

I.ITÍHHI]HHHIiI]HIII{EIII{ J]I{HIIHII I{H
?ROGRAI.,II',{A OPSTELL]NGEI'I UITSLAGEN SENI OREN HIII{HHIIHHIIHIIIIHIIHHIIHHIlH

Iritim rnÍlit ttnuuirHHllc-HlrErrr{H I{t{}l

P:o 8.nDa n orc&.

?g19ee-2-er t'i-7 19?7.

11.00
11 .00
10.00
10. o0
12.80

14" 00 . uur LEI,IS 1

uur Verburch 2
.. - DBGG .1 .

- LENS 2
,r,- ESTO 2 . \:,.,

v1 Gcb 1/1-t
v. Ar chelvreg , Poeldi jk
Y1 Ëeb 1/2-4
Y? Geb ?/1-1
V3 ccb 2/2-4
CharLo!testr, Kerkehout,

l,Jasscnear
.Brasserkkade, Delft
Brasserskade., Delft
Vz ceb 2/1-3.
V2 Geb 2/1-1.
Zuiderpark 2e Gcd.. '

scheidsrechter
. AH. Acht erber§"

DIi. ï. Eam
D.de Rouvil-Ie
WJ. Langelaar
SJ.Fabrielr

uur LEI{S
llur LENS
uur Lm\trS

uur ' iti.a.ssenaa_r- J,

- Oranjeplein 2
-DSOf
i. LENS . 6

-LENS7, ,,

- LENS B

- Cronvlièt 7
-so^5
- LENS 11

1
4
5

Diii., I ..
3EC 6
L,EliSr.9
LENS 10
ED\] ?

- cM.
ElÏ.

Meeuwísse
de Visser
de Roo

ilB, Veldhuizen
J.Munnikhof -
R.Stranrood

12"45
12.00
12. OO

14, OO

1c.,00

uur
uur
uur
ullt'
'tlU::
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10. JO uur IïVS 4
14. oO uur Velo 14
'i 2. 0O uur LEN§ 14

Donderdag / a ríl 197 r7

st e enwijklaan
Noordweg, ltlateri-nten

- LENS 12
- LENS. 1.'
i Velo 16

ATTENTIE: I.].NVÀNGSTIJDEN TEGEI.I ZOMERTIJDEN

Dinsdag 5 apríL 197? .

1p.00 uur Dcl_ft f - IEI{S 4 . Suit endreefho f, Juniusstraat
Dè}ft

x/ 1-1
1/2-4
^ t- -é/ t-2
g, i'lassenaar

ríl 197?.

19.00 uur RVC 10

19.00 uur LENS 5 - Oliveo J
19.0O uur LINS 7 '- 

Concordia J
1!. 0o uur LENS B - RI(rlVV I
19.00 uur Gr.ïl.II \ae."7- LENS 9

- LENS .10

v.] G

v2G
v1 G

" Buur

Sportpark Pr.frenen r- Schaapleg,Rijswijk

BC. Tiramer
JI*Í. v.lïel-vert
.v.Bcek

LP, v. d.Lans
I{BF. v. Lecurven

NJM. S chavemaker

C., Schenkels

eb

eb
twe

I
T
A
A

Essl:-dee-É-:e

P

19.00 uur LEN§ 12 - Toofan 6 vt cetr
19.00 uur LENS 1f - Quintus J V2 Geb

AllENlIEi /nNv...NcsrrJrtËu rsceN zoMERrrjDEN

S^MENKOMST zondae J-4-1 onn

S AlilEllilOl,ÍS I voor de avondvre dstri jden.
LENS
LE}ÏS
LENS

OPSTELLINGEN .

1/1-r.
i/z-4

A.s. zonda6 zijn van de Seko aanwezig:_ J.v.d.K1eij en N.OsseA.s. dinsdag zijn van àe Set<o n*rxu"rig, A.v.d.Meijden en J.de HilsterA.o. d,ondcrdag zijn san cle Seko aanlezigl N.Osse : ,

I,ENS 4, 5r.9, 10 en 'i4 een half uur vó6r aanvang van hun rvedstrijd.
LENS 2 .p.4! uur LEttS terrein
LENS 6 íO.4! uur LENS herrein LENS 11 9.15 uur LEtiS terrein
LENS 7 1t.45 uur LENS terrein. LEtrS 12 í.4i ,r; LENS terrein
LEïS B 1i.00 uur LEI,IS terrein LENS 1J 1J.1j un LENS terrein
AIIE!!IEi .[]\NvJ.NGsrïJDm{ TEGEN zoMERrrJDEN
============ i

-B-12 en 'iJ. een half uur .vóór p-anvang van hun wedeitrijd
3.Oo uur LXNS. tèrrein . LENS ïo 18.15 uur ,LENS teFein -

B . OO uur TtEI'Is , terrein
4!!EN! IEi ; rli"NvrlNcs TI iDxN TEGIIN zor{ERTI JDEN=========================================:

5-7
41
91

)1

I,ENS 3
LENS 4

al-s bekend zonder f.I(attenburg uet 1r.v.Velzen .:

( zor-rda,g1 a1s bekend zonder F. óisseklorp:,t.ï.Kleef -F
H.Jochens rnet B,v.d.Lans-en no6 narlere aanvulling
(dinsclag) al-s bekend zonder E, óisseldorp-F. Blokland
níet A. v. I(1eef -1,. Reesi-nh-R. Guit -en H. Jochems
( zondag) als bckend.
(riinstlag) als bckend zonder J.Janmaert-F.Veeren met

. laullrorrrLr-u . DI-tjÈ -

.-

G.Verhaar en G.I(amper/
LENS 5

g§" l! Ïi3t t"r."na o. Vcrhaar 
- 
en G.Kom1:u.man zie ó6tr LENs 5 dinsdag

LENS ? (zönaa6) af.s behencl ( rlinsrlag) als bekenA
IEIIS B (zonrlà6) his bekend (dinsaae) a1s bckend :

rENs g (zonèa.6) àis bekencl zond.er F.de vos-M. v. Baggum-J. v, d.rilel net yJ.Kror (2i)
J. de 1.raa1 ( 2x) 'en J. :li j n8e.erde ( Zx)

(ciipsdng) a16 bekend zoiaer r.ae vos-IÍ.v.rlaggum en J.v.d.irreI met i,I. ::
v. Ri jn-G. V. d. Togt en p.Hcíjer

LENS 10 (zoncla6} al,s bekend ir.I(ror-J.de lfaar en J.Hijngiiarce zie 6ók LENS 9(woensdaf) aIs bekend..
LINS 11 afs bekend ([it.v.nijn zie óók LE]IS 9 op dinsdag)

-4-
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._tElLSll ( zondag) a1s bekenct zonder F.Guit (A.Reesink en R.Guit zie LENS 4 dins_
clag, P.Meijer zie LDNS p dinsdag),. (donderdag) al-d bekenrt zonder F.Guit

I.EIIS 1 (zondag) ats bekend (donderdag) a1s bekencl
LENS 1 als bekend. met F.Jonker (G.v.d.Togt zi.e 66ir. LENS ! díns

:-.

AFSC:{RT.,TV]I.IGEN.

Voo.r. a.llc lvedstri j den dus
af s cir=-=;wingen op vrijda6a
297121" Lritsfuitend Ín noo

ook voor de door .de wecl<se-avondwedstri den
vond van. 'l .3O!19,3O uur bij J.de Hilster t
dgevallen op zaterdag bij N..O66e teI. 60209

COIIRECTIE VAN!.IEGE NIET-0PI(OI.{ERS

Docr een naisverstand bij de seko is gebleken clat F.Jonkero eb p.Boous ten
onrechte geschorste werden vocr 2 weken, woervoor onze excuses.
ZOMERTÏJD .

zijn de
eI.
o

I.let ingang van zondag I apr:iI vlorcit j-n N
hetBeen inhoudt clat de klokken, horfoaes
r!én uur vocruÍt A,ezet c1i en en te lvorden. D

etlerland de. zomertijd' ingevoerd
eh rvekkerb in de.nacht vàn 2 op J apri

e wedstrijden van è senioren gqven
ieder tlie dus y3g[ zr'n. uurvrerken

i-j d
.i den

aanvan6stijclen aan
6én uur vooruit te

te n zouerti d. Een

1

I

Hion'1
LEÏ{S 2
Celeritas
Juventas 2
I{ivo 2
LENS 6
LEI.IS 7

NOG TE SPE

zetten dient er reken ing mce te houden dat zrn wedstr
en. Te laat kor:ren bÍi Ae wedËti:-6én uur eerder begint a,Is staat aangegev

zai dan ook niet. ní d.eze wacrschuwing, rvorden geaccepteerd door de Seko.
UITSLTIGEI'I zondal 27 -1-1 orn

- IENS 1 afgelast
- tFC 2 3_1
- LENS f o-0
- rENs 4 4-1
- LENS 5 afgeI.
- Concordj-a 5 4-O
- St.VocrvraÍr.rts I af6e1-. ' - Lyra /

LEN iVEDSTRfJDNN LENS 1 t/n 5.

LENS B
Maasstraat 1

HMSrr 7
LENS 11
LENS 12
LElrs 1f

- Vobrburg 4
- LENS,9
- LENS 10 '

- ïrij
- de. Ster J
-IedoB-: LEiVS 14

o-1
afgel;

o-1

aigeJ- i

LEI\IS 1 (! weCstli j den)
thuis: D.B,c.C-H.O.V.-Papendrecht-VJil-helmus en Zwijndrecht',;

, uit: Coal-D. B. G. C -Gourla en Hion
À,s. zonclag dc uiterst bcl-angrijkc \ïcdstrijd te6en..DtsGC, die beslist
gerironnen client te worden daar wij 6óh nog neiar oudè-Tonge toemoeten oa
deze crub 'ta bcstrijden. Het eerstc hecfi het nog helenr,ial in eigcn har:c
om,Je dreigencle degrr.datic_te ontlopen. Éom dus ill_en zond.ag naar ons

.ve1d cn noedig hcn arn bij deze 4 punten wedstrijd.
_LEI§_? ( + wedstri jrlen) .

thuis: R.I(. D. EC. cn U.V.S.
lrit r Rood.enburg cn Verburch I l

Ef dur" 4 rvedetrijden moet het tr,reede 5 punten behalen om. lcaàpioen te
vrorden. Na af geiopen zonlag zi ;'n-?l:ïïg 2 cqncu*enten n.l_. Roódenburg(4 punt achtersternd) en Veiburón (B punten achterstand net z ïIed6trij6en
uin,J.er gespeeld). tllinst te6en Verburch a.6. zondag geeft in ieder gà-

I,ENS ,. ( ! rvectstri jCcn) .' . .

-_ts§r E,§.T.o. en T.O.G.B.
,qi!r i H.V.V. -Naaldriri jle en Schiebroek .'
Het-ierd.e heeft nog 1 punt nodig on zich definÍtief..ín veiligheid te
öïe1-Len hetgeen e.6. zondag kÉrn -gebeuren tegen ESTo (4 punt achterstand
r,ret 1 '1.;cdstrijd neer gespeeld) mi4i-maar gelijk te spelen. v,linst en een ..:

. .redelijk,aantal.punten uit de overj.ge rvedstrijdet llan dit elftal nog
. een lFe of Jc plaats bezorgen.

lgll§-jt (, $redstri j ce;)
thni-s: Oranj eplein

: g].t: De.1f t en lloelc vcn }Io.ll_and
Ilcnende.rveeh een dubbgt programma voor di-t etftal-. zondag tegen oranje-
Dlci-n en dindda6 tefön Derft. Na c1e necrer]-.ra5 zonclag tegèn Juventas, za1



:'-, . ; .. I

het yigrdg wa:rrschi jnJ.i jlc genoggen moeten nemen net een )e of 6e pl.aats.
ar.n het eind van de competitie.

LXI§.1 ( 6 rvedstrijCen)
thuis: D.
uit:. E.'-óïE voör
stiijden,
cLtïrent en
lang om n
DHC 16-12
16-3.

iiJor.lt volgenCe u'eek vervo16d..

s.o
H,C
hèt

de

'vz
t?

. en Oliveo

. -Nivo=0liveo en ToneBido
v:t j fde ë'en dubbèl-- prógramrna nameii jk tle beide thuis!ïed-

ze noeten dan ook beslist gelvbnnerr vorden. Daar eni_ge con-
gelopen zondag punten hebben behaald is het; van groot be-
elf 4 puntcn te behaLen. De starrcl is.momènteeI: ötiveo t6-t5
en Hoorn 1B-12, LENS 16-1.'1 , T,one8ido 18.11 en Vretlenburch

jji:t$
$$$$$

JJJJJJJJJJ.]JJJJJ JJ JJJJ
V.TN ]IET JEUGDFRCNT

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

amna iunioren.

JJJ.]JJJJJJ JJ JJ JJ JJJJJJJJJJJ JJJ JJJJJJJJJ JJ JJJ

Noordwe g, Iilat eringen

Pro

Zondag J aP 97

14. OO uur .LE]IS f
P:99::!ec-Z-lp ríl 1)l

1 8 . J0 uur LEI'I§
1B. JO uur GsC 1

- GÍ.$.fI Vac 2
.)

rÍ1 1 t

18.]0 uur Vel-o 7 - Ldl\Ís 6

7

YeseÈle-t-:l rj-l 19-/7 .

18.10 nur LEI{§ 9 - C'eleritas 6

Vloensdag 6 april 1)l
v2

Zat crila 2 apri
1lt. oc uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uu?

!Íilt u'het laat si e
gtrorekön1ng Jl6l i 1

/,ÏSCHRI JVIl.,IGEi.I.

Schrifteliik voor vri .i rla avond 1

Berkel en Rodenri j s .
Telefonisch vri jdagavond'roor A-

1 - LEI\IS 1

-GDS2
- Dr{L 5
- LENS 5
- LENS 6
- Vredenburch' !

v2
Eras_mus!ïeg

Dr.Mansveltkàde'
ï r ( zie oolr 6,;24)
v1
Madesteijn
Beresteinlaan (zie ook 7/4)y2
Dr.Man6vèftkàde
Sportpark !'olanen (zi-e ook 4/4)
Ded crnsvaart urè g (zië oók'?/4)
v3

2 - 3i.1T, 1

- IENS 10
1 aoa,

5
1

6

5
,
,
4

1

1
'l

1

I

1

1

1

IL

00
)tJ
OC

00
00

Bfaul Zwart
LENS 2
,LENS 4
Post duiven
Gona J;
LBI,is 7
Blauw Zwart
RKSVM 7
VCS 12
LENS 11

.oo

.10

-.LEI{S
- IENS
- LENS

Duin

o

o

1

do

(vr.)

0
rp§V6

hlassers 'Lussen lB.Oo en 18.rO u
ri,-]r1ass ers bij dhr. G.Duivesteyn
B-hfassers bij dhr. M,Reuyer
C-kl-assers bij dhr.'R.Bom
ïn noodgevallen kunnen de junior
uur afbel-f en bij lclubgebouvr LENS

IEJiEUNINGEN.

!e junioren mooten bij slechte we ersomst andighe d-en stee,ds
r:adplegen" IóI.e_fonische irifor:màties rvorclen hie4over niet

ternijn voor de buitènl_àndse rei6 ad..f4O;-- overnaken op
t.n.v.penningmeester LENS. . .

ö.rU uur bj.j dhr. P.v.d.§teen, Hondsroos 2,

en C-klassers tussen t8.JO en.1!.JO uur, B-
ur (uitsluitend in dringencle gevallen) voortet. 67.61.81 (lrNs 1t/n 3)ter. 6?.28.31 (LEr.rs 4 t/n ?)tet. 25.98.?7 (LENS B t/n 1t)
en nog op ziterdegochtend tussen 9.jO en .10.00
tet.66.1j.14

ile afkeuringsli j st en
verstrekt.
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NIET-OPi(CI'{ERS .
l,,Jegen6 niet opkouen afgelopen ,peekeind krijgen de volgenrle spelers. 2 extra
res erve -beurt en: Aiv.d.Valk en M.Bon ..:-..
Bij herhaling vo16t uitsluiting van d.eelnemirig aan de konpetit ievredst'ri j d.en.
ïn dat geval l:Iijft de verplichting tot beta.ing van de konti^ibutie tot het
eind v.r.n hot seizoën' ( lC juni) §ehanclhaafd.
OFSTELT]NGEN

LENS 1 a1s bekend net Thiv.Luxenburp5 en A.v.d.lvieulen '

Sanenkomst 1r.00 uur klubgcbourv, feider dhr. J.ApperJ-oo
,. i

LEI'IS 21.Í.v.Zirol-F.Bauman-R.v.d.Boogaard-H.du Chat èni.er-H. Erlcelens -R. Geluk-
illE'ffi"n-ti.liop;)enbrouwer.A. cie Jong-F.Kortehaas-R. Leijn-T. v. d. To1 .

RES: À. v.d. r/alh
Leid-er dhr. i'ldv{d.Io1r

LEllS.6. aIs belcend.

zie' ooli reserveprogramma en woensdaflavond.

LEI,IS f F.Verbarendse-E.Alblas-P. nallvis-N.Iranhen-P. Gordi jn-A.Hoogeveen-E. Wubben
IuI. v. ZweCen-R. t en Hoorn-r,ï. Kl-iinne n -P.. Radenaker-D. Pronh
Leider dhr. F. Fl-unans

LENS 4 a1s bekend, leider Il.Zoun, zie ook res erveprogramna.

sadenkomst 14.00 uur itUS te"rein, leirler J.Meulemaí r "
zi.e ook donCerdag 7 a.prilr Saàenkonst 15.OO uur LENS terrein

LEI'IS 5 a1s bekend,
.: .' . :.

l-eider
LEI'IS 7

LEI§S B
GIA;;

C. v. d.Hulst
a.1s beliend.r'zie
als bckend , zie
PauI v. d.. St ecn

r e 6erveprogramrna ,

re6erveprogranma,

Ieider T. vlVelzen
sa.rrenkonst 13.3O ttnr klubgebouv,,,

LEN-S 9 als bellend.. G.c1e Kok-I. Dergenhenegourven-J.Vocrduin en C.0denkirchén al}en
2x zi-é ook. tEiIS 1í
Samenlromst I '12. oO irur klubgebourv, leider Gèrard Bloks, zie opix 4/4-??

LEl.lS 1O als bel'.entl , zie ook 6/4-?7 , samenl:omst 13'.3O ,aur klubgebouvr, leider
EifiEndman
LENS 11 R. Duivest ei j n-R. lJ.iehe nc1aa1-R. v. d. Zi j den-l'1. i',lind-R.Xr esner:R.lluisnan-
E.norsf-1,1. v. Houdt-G. rle Kok( 2x) -R. lergenheneëouvren( 2E) -J. Voorduin (2x)- _', ;.,
i;8ï",ï5iil," !2r) :

zie res ervellr ograirma, leider. dh;. [rd]-ok ': - '- ''

Deze
(EENS

opstellingen gellen ooh voor maanclag 4 aprfl (LH'lsg) en noensda6 .6.apriI
lv,

Programma Pup illen en \ïelpen.
PUIII,TEN. .-:
Zondag ) april- 1977 ;

12.45 utar LEi'ls P'l

Zs !s rg3c ie -3?!!! -le-ZZ 
-

- DBGC P,l v1

12,10
'11. )u
12..30
11.C0
11.1O

DSO 1

ïDISH 't

I,EN§ 
'Adelaars

IENS 5

LENS i,
LE}IS 2
R^S .1 .-

LENS 4 ..
SVGïJ 1

uur
uur
uu!
uur
uur

11

v..Tuyllsportpàrk (zie oolt iondag)
Vrederustlaan

Guntersteinweg

i{iIt-u het taatstc termijn vóor c1e'buiiónic.ndóe ieis, de èontributie én het'
geld voor het sportkanp overmaken' öp girorekeniYL} 116? 1'1 t.n.v. pènningneester
LENS .

-7-



!.JEti?dt{.

Zat erda E2.a !t__19-27. ,

.1 :. :

n lIol-land
MINI A
MÏNI B

pr
10. JO uur LENS
10"J0 uur H.va
12. JO uur I,ENS
11. JO uur LENS

ÀT'SCHRIJVII'IGEN

§chrifteIi k voor vri i daguvond 18. ]O uur bij dhr. P.v.cI,.§tecn, LlondsrooB 2,,,

- 1,i estlandia 1 '. l

1- LEI'IS 2 Lemaireweg, ti. v.'Ho1land
- llBT mini A
- Postduiven mini I

(uitsluitenct in Cringcp{e

zaterdagochtend tu6sen

.1

llerkef en Eod-ehiijs.
TelqlqnÍpc! vríjca[avbnil tirLsen r8.00 en .1B.JO uurgovallen) tel. 29.29.5/ bí j p.pemei jn
ïn. noodg,.evallen hïrnnen d.e pupillen ei rvelpen nog op
8.k5.'"r', 9-45 uur afbellen i"1, 66.t1.t4 ki;;6;;;";:
ÀFI(EURI I'IGET,I

Bij slechte we ersrm.t andi6h e den steed.s ecrst de afkeuringsli j et en raadplegen.Sta'at daarop bij I'Pupillen en ïíelpenrr vérraeld: GoEDGEKEURD dan steeds .r..i vef.i ."of punt van sanènkonbt komen. IN DIT GEVÍI MAG ER DUs NIEi tBr,nror,lr s c n 'floRDEN.- . r,,
GEIi{FoRi.ÍEEitD NAÀR EVENTUELE hFKEURING.,.Staat bij de qf.tceurinssaàr";;;; ;i;--"rrPupilren en !ïèlpenrr vbrnerd: zra arxbunirioir,r.lsr rlan moet aIo và1gt worden .ge-handeld: voor de t huiswedst ri j den moet juniorenlij6t word.en geraadplee8d. Zijnde wedstrijden van J,ENS 2-l- en í1 goed[ekeurd, dàn gooo o'ot"à"--p"piiiEi: 

";-1" 
.

$Ieli)en wedslrÍjden op ons verd. door. uíisr.uitend voor cle uitvredsiriJaun .ogin dat gevar teleroniach woiden geïnforneeid ot irun ueÀst;;jà;;-à;";g,"" 
";we1 zaterCagochtend tuss'en g.i5 én 9.4) uur tel . 66.13.14-;i;;;";;r*

NÏEÏ-CPKO}IER :

Yregen. herhaald. niet-opkonen vroÍdt dè voigende speler dit seizoen nietopgesteld: l. v. Leeuwen,
In dit 6e-va1 blijft de vàiplichting tot betafing'r* ao kontributie toteind van'net seizoen (30 Suni) gehÀndhaafd.
OPSTELiiNGNN.,',-

LmIS p1 (zie ook zondag) : .. , j

M 
' -v ' 

d. r'ans -E. Pe,"eiin-8. iirarmenhoven-R. v. d.. Hoeh-E..hnrnerlaan-A.I(uiper-p. pronk.
3.Ileenskerk-B.Boe1houwer-E.Rooo-B.E1shout-J.v.iíester
Sancnkoqst 11.15 uur LENS, leidcr Ton 's-Gravendijk
P§§ i3 l{. s aarloos-R. }Iourveling-M. Lent z e-lvI. v. vel-zen-M. v. d.. Boogaarrl-ïY. v.l,Íerz en-
I,{. Geurens-C . Hoefnagel-J ,l{assernan-M. Fortman_R. Verboom_E. v, ZijI . .:.Samenhomst '11.J0 uur LENS, leider Aad de pagter

.. r

!-EJ'lf 
= 
lZ r.ICaffa-ii.r'.Recurvijk-F.K1ei5n-n.rieus-R.soebarta-p.l;Jind-J.v.d.spiei"er-

J.';JóIff-J.v.'iïassen-P.v.I/raren-B.DrieÀsen-ir,.Franken-M.v.d.hrallen. . --.. :.:::- ,...Samenkomst 12.CO uur LEllS, leider John ÀItena ,. :
IENS P4 GA.i.!RNE CUI)ERS }4ET VERVOER! !
P. Straub-T. v. d. iïerve-R,l,latt ens-E 

^ 
Coret_R. de Beer_E

Ko.ay-DrPayc-M...Je Haas-E. jlss enberg-R. v. d. Boogaardt
Sancnkorcst '1O.OO uur LENS, J-eicier Theo prinà

P{§-.s tr9. v.Ve cn-A. v. 31-it_terswi jk-p. Àleerngeest-8. de Brui jn-E. Jqger-E.de Vots-
l,r. Durc]rsen-1,1. 1l_mfiermans_M. i31okpoel_R. Dekl<er_R. Roos_E.Höfner' - . -Sauenhorlst 11.00 uur LEN§, leider Ton v,d.Berg

jLrl\is iï1 R. Hairi-J. Riomen; !.schilpcroort-M.Zaar-berg-E.I(eus-D.Meijer-H.KoelenijIïïïd-frei; aenLï'. v. Kest er-F. Claus -M. t Ío }J-enan-R. Lent z
Sarnenhornst 10.00 uur LENS, leider Ronal_d Ilofman

|U§J!- .i-auyp ers -A. Flanken-R. finners-8. v. Nieurvenhoven-l,f . Bors t -p. Aert s-R. v. d. KleijM.v,Riel--M.v.Held-en-J.v.Ilall-cgooien-E.Raderoalcer_F,de hui5n_O.Koài
Sanenkcnst 9.JO uur LENS, leider Oscar 3orÈt

neer -

het'

-$-



LENS MII{I r'r I. Diemel-E. Endlich-M. Sinons-D. Verschelden-M. Endlich-R. Slats-
f. nen r,untrina-P. !i j 3. sna-À. Spaans-F . Hoppenbr ourver-l{. v. rl.lvlaarel-F . Laara-hke r
Samenkomst

LINS ,'iI B
Zwart-M"3osc
§amenkomEt 1

TRliïNINGIN.

Nadat dè zomertijd i
om 12.00 uur 6aat dB
uredstrijdqn worden o
het normale LENSTenu

12.00 uur LEItrS, leider Kees SchenkeLs

R.Colpa-R.v.Velzen-V.Tromp-J.Timmermans-J.Dunant-l,l.Verhaar-E.de.."'
h-R. Roelhouwer-4. Brinksna-I1. Tom Lovu
1.OO uur LENS, Ieirler Guirs §chneider

Nogmaals vestigen vrij de aanCacht op de trainingen van cle niet-6eselecteetqe
öirelers: .' .'" -é,

maandagavond. van 20.0ó -i'zl ,1o uur aIle B-kl-assers (5 t/n ?)
vrijdagavond van 18.oo --+ 19.00 uur alle ö;klessers () t/n 11)
rirc ensdagmiddag v,:n t 14.1i - ! 15.J0 uur aIle pupillen, r'relpen en niniwelpen.

0p de oproep in rle Í,ÈNSr evue- hebben vre 2owaar rcalcties gehad. l{aast Ronal.d
'','an Bergenhenegourren gaat oo!.r Ton van Vel-zen onze- ieu6d op <Ie woensdagni{dag
trainen. Ilioschien komer er nog tvree trainers bijt John irl-tena kan vantrege zijn
studie niet neer aanwezig zijn. 1;ïi i danken John voor zijn medevrerkingr vooral 

..

on het feit dat [ij f"ngË tija allèen heoft gestaan. :'- ;

ÀIs er'nog speLers of öuhers zijí di-e önze jeugd op deze midtilrB r',i}1en tràineilt
kunnen zij zich no6 opgeven bij P.v;ti.Steen, Eonclsroos 2, Berkel en Rodeírijs
teI. 0189.1=1919 of bij P.Perrei.jn, Midc)enste.rle JJ4, Le!. 29.29.5?' , .

TOERNOOÏEI{'.

mini-combinatie

BUITENTTTNDSE REIS..

. :'
JO april HPSV toernooi voor PJ
14 mei,; .., Postalia voor P, ,

19 nei . Hernelvàartsdag Juvent ast oernooi voor
Aeolustoernooi voor P1/'í1.1 en trï2 gaat niet door.

AI1e jongensl lciders 'en .ouders dÈe.'meegaan naar het buitenladd ,rol9:o- fringend
vorzocht Zonoèi.B een paèpàort of een toeristenkaart. ae.n .te vragen bij ,het
Stadhuis .in .Den' .Haag of ,Loosduinen. Zo-ndei een gelalig paspoort of een toer:is-
tenllaqrt'kan. je nict mee. Doe het. dus,.snet, !Ïacht niet af, anders ben je te
l-aat. ,.,r, i

.IVCNDI'JEDSfRTJDEN. I' Í

s inge6aan van zaterrl.ag 2 april op zondag I apiif rs 'nachtb

KIWB op 4 april starten .net Ce avondwedstrijden. Deze
m 1B.rO uur gespeelcl.'Het io na.tuurlijk verplicht ora in
e aan te treàen. vol6cnde lveek spelen LEN S. 1-6-9 .en.1o een

avondwecïstrijd. voor. nadere geBevens omtrent datar. tijd_en plaato zie bij het
wetlstri j dpr ogranno van deze wg"k. atschrijven grinstens é6n avohd van te' voren
bij het n;imàIe'afschrijfadres vo-or 2O.OO uurts avonds. Er han niet I'rord-en,

geinforne.e:td of cle vretlsirijden dobrgaan. Kora dus altijd naar bet punt ven . .

Àamenkomst. .i

RESERVEPROGNIMI.IÀ.. : , ;,'

Al-s^ a..s.... zatcrdag het gehele progranna is af gekeurd, dan speJ-en rle volg'ende
elf t.al-Ien vrien$schaPPelijk: l

15.j0 unr LoosCuinen 2 - LENS

1

2
4
7
B
1

5
4
3

0
I

o
o
o

1

I
1

1

1

1

1

1

,oo
.oo
"oo
.45

uur l,ïonster B1
uur tooscluinen
uur l.Íonst er C 1

uur Loosduinen

LENS
LENS

LENS
LDNS P'
IENS P4
LENS P5
LENS i,'1
LENS iII2

SamenkomÈt
'Sanenkomst

Samenkonst
samenkom6t
Sarnenkonst
Samenliomst

. Sa.rnenhomst
Sauenkomst
Sanenkonst
§arnenkomst

1J+ .3o
14. oo
11.OO
1 2.0O

uur
uur
uur'
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LEIIS
LENS
LEïS
TENS
Ï,BI{S
.Lm{s
IrENS
.LENS

TE}TS
I,ENS

UU 1IUT

+) uur
UU LIUT

OO uur
OO uur

I.Íon6t er
L.,oosíIui-nen
Monster
Ltonbt cr
I,lonst er .

11.45
9.00

rc',+5
,g .00
9.'oo
9. Oo

8.45 uur vrorden geïnformeerd of rlit pro giànrna doo'rgaat reJ ' 661114Er kan í/anaf

-9-



UTTSLI.GEN.

JUNIOREN PUPl],LEI.T:

1-o

o-o
o-o

LENS 1

ADO l+

Rr{^vv f
LENS 4
sEV ]
LEN-S
Te do
LENS
LEN§
LENS

Rijsvrijk 1

LENS 2
Làaldnvart ier 2
IENS 4
öoievaars
1..iELPEN..
fvcT-
LENS 2 1

Vios mini A
RVC inini

- LEI'IS 1

- Rava 'l

- LENS f
- Cromvl-iet 4

- r,l'nË : '

.: --191q§ 1 ..

- NaflLdv,ijk 2
- LENS MINI A
- LENS MINI D

- Den Hoorn 1 1-1
- LENS 2 6-1
- LENS- 1 -:"" ' 6-2
- rs-Gravenzande SV 4 1-O
- LENS 5 5-0
- iiJV§.. 2 4-2
-mrËZ'r' ' ?-o
- HVV ,-1
-'vrij
- Celeritas 7 1-z
-i L]INS 11 1-5

t- |

o-2
1-2
o-2

6
I
o

9
1,0,

10i.noDu

itzl2l9lott)tctct.....,,.o
, BLÀDVU],].IN3 I'cl9tc1r10'101.)ro,1

'Ton6e" Janner om zotn verre reis te mal<en eI} ii,:-rn te noeten verriezen. u kont orze
spelerc tocir ook a.anmoedigen IIet is nu erop of cr ond.er!
! ! ! ! Er \{,a6 nog veel neer, nnaar c1e rui-mtc vras op: Dus hiermede eindigt Ceze
wc eh

FREE Ï,ENSER
- I\"/-

t?l
ótt
I 7 I 1 I 2 tC tq t2 I 2 I I I I t i) l2 12 !2 t' I C I 2 t 2 I j 1 1 I 2 t9 tj I 0 I e I O I C I Cl C.)?o""
tor

I
I

lllClctotorrtololotoItt4l

!! ! ! Het gebeurt niet dikwijls, dat je een bedankbriefje krijgt van de aan-
voerdcr van een elftar, dàt ars sparringpartner voor een van onze elftallèn'
een lichtrvedstrijd heeft gespeeld. Onze secretaiis stond. gevroon sprakeloos
toen hÍj afgelopen weel: een brief ontving van Ton Rut6rÍnk, aanvoerdei van
?ava J, rvaarin deze zijn dank uítspralc ovez. .de zeer prettige en'sportieve rvijze
vJaarop de lichtwedstrijd tegen oDs vierde el-ftal vJa6 8espeerd; Het 8eestigeverslagje in het RÀvÀ-nieuvJs, vraarin mekling werd gemaakt -uan een serie licht-
rvedstrijden tegen proni-nenten (sik!) getuigt ven een rïerkelijh vrièíís chai:pe1ffke: -

sf ebr tussen d.c 'twee elft'rIIen, bestai',ntle uit loutèr vriendei'. Zerf s rangs rle
lijn vras deze 6'eèst merkbaar. tr'ijn, dat dit in cleze tijd van fietskettin6en,
wurgstokjes e.d. ook mogclijk, is. Bedankt Ton, voor je spontane realitie!
??2? Díe EOL begrijpt er rvcrkelijl< niets .van. Het is nog Jang geen zomer. Hoe
kan ik dan nu aI lekker bruin bakken?? Tcch zeher niet afgelopen zondag?
!!!! Rovenàien POL, hoeft het een niets met het ander te maken te hebbén!
???? POt hèeft overigens zijn dag nlet gehad, getui8e zijn oPrnerkin'6en elders
in dezè'LE§Sr'evuó. Zeker in de war geraakt rloor een ui1 , dÍé in een perikele-n-

!!!! En ieder die cle LENSrevues'goed recstr, weet dat onze redaktie is gestart
rnet vicr leden, dic al- direkt in hct begin rnet hct toen rvaainemcnde bestuur
plannen heeft besproken over een andere o1:zet van de kóomunikatie net. de leden.
De opzet was, dat de LIINS r e'vire !ïekelijks eeh me d e deLingenblc.d zou worden ar, idater cen periodiek zou rvorclen .uitgegevenI r.raarin vrerkelijk 6oer1e.re(aktibnetre.artikeren en beschouwih6en zouden worilen 6eplaatst, IIet toenmalige bestuur
heeft deze plannen voorlopi6 in de ijska.st moeten zetten orndat de financiËIe .

konsekvrenties no6 niet te overzien waren en omdat het toch r,zer een ingreep r,{a6. ..-in de bestr:andc situatie. overi-gens 6tond het bestuur niet afwijzenï tegenover : -
dc zc pl-annen;
???? I(ent u hct vcrhaa] van die tien kl-eine negertjcs, die een voor een afvieren?
En toen waren er ineens geen ne8ertjes Íneeïl zo vcrging let helaas ook de Redak-
tie. Echt geen opzct volgens rrij. I4aar ja, dat arme bestuur-zit er naar weer
mce. Dus leden reageer nog evcn o]) de o1lroep va.n vo:.igc week?
1l ! ! fk moet nog even tcrugkornen op POLLENS van rèze r.reel:. Hdbft die het over
Rooic Joop, Blode Joop en over'6ronclpo1itiek, Ik vraag mij df r,rat dit nu in
hemersnaon r:rct LINS te maken heeft. rk ken loaar ene Joop bij'LENS en dat is
Eillens. van het tweede, u rveet sel-. líat liep hij afgclopen Zoncag trots als
een paur?ï over onze terreinen. r'L]sof hij relf soor de J-1 ovàiwinning. had gezorBrl
Àch, in feite is dat toch vrel lo.,l,let zorn enthousiast leidài moet jc we1-goeCe
resul-taten haren met een elftaf, dat steeds wordt gepreagd d-oor bleÀsuresr-
schcrsin6en e.d. van spó1ers uj_t Lu,ec eLftalfen.
???2 ileet U .hoeveel k.n. het is om even'op en neer riàar llion te rijden? Nee?
itiaar was u d.an on ons ecrste elftal aan te noetligen? Foei, naar a.s. zondag kunt
U het wecr Boed naken. D.B,G.C. lcont naer de Hengclo1aan. I{e1emaa1 uit Cude
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MUTATIES LEDEI.ILIJST.

Nieuwe Leden:

- 1101 i,1..1,{. Tomloïr : Ol1Ol1..M\ï plantenooid 312, Don Haag ZOJJ, te'l_. 669? 82
.. 1304 E. 1 . Borany 2611.?0 MlIt.. Be resteinl .aal. 169 | Den Haag 2Oj4 | let. 611cog
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Vl.À.Endlich Q1O712, Sen Berestein1aan. 186.,
D.J.van Bavet OB1.l7í Mt'í FoÍel1endaa]- z5g I
VETNN:1NEÍ,IióERNoo I :

len Haag 2034, i-el, 6?4831
Den' Haag 201!.

Van de Seko'vcrnamen wij; d.at er geen vokloendè belan6stelling zou hestaan voor
ons traditiohele veterànentoernoóÍ Op een van de Pinksterdagen. Onbegrijpelijkl
Hoewel de orga.nisatj-e van een dergelijk toernooi in een zo l-aat stadíun wel-
haast tot de onmo6elijkheden behoort, willen rvij toch een poging rvagen. Indien
U (boven de, jear) interesse heeft kunt U zich alsnog aanmelden bij Nico .

Osee (t.ef . .602090) ÀIs, er Benoeg aanmeldingen zíjn, wil3-en wij a1sno6 trachten
het Veteranen-toernooi te or6anis eren.

Het Bestuur.
DILT IIÀD "U NIET' GEDÀCI-{T !

Dat Dick ooit hog eens vad.er zou worden! Nu, het ís echt waar! tlrij dachten à1'
de lac.tste ti jd; tli,lat zou er toch met El-l-en aan de hand zi jn?'r. I'lelanie i6 het
levend bewijs. Zij is geb,oien op J0 ncaart... Iioeveel zij vreegt weten wij niet,
gaat U zclf naar kijken. Zij i6 te bcrvohdcrcn (tot narler :ankondigin6) in aè
f. zivokl-iiri ck, Nieurve Dui-nvre6 24, Schcveningcn.
De jon6e vacler Èaakt hcE'redel-ijli 5oed. I{aar l,ri j hebben geconstateerd, heeft
hj.j zijn d:chter,al- flink ond.er d.e doop gehouden. Onze harteli.jke gelukrvenseii
Ea.ln naar hct gelukkige Ouderpaar, naar wij vergeten daarbij bec116t Oma en -OiiLBrandenburg nÍet. Ja Opar.dqt vJas nu een6 een echt schot in de roos; vlacrop-..
zelfs U:6eeri hritiek kunt lcver:en

" ' '; Redakti e.
Z!'JARE DOBBER VOOR LENS 1

Neptunus 19 - 25 'Van de rvedstrijd tegen DBGC ha.dden wij ons natqurfi:jk .

Roodenburg 19 - 21 neer voorgesteld. De meest d.roevi[e man vras ome Nico,
Papehdrecht .. 19.. - 21 .. die vele uren haà staan príkken om tè voorkomen dat
Blauvr Zwart 19 - 21 het vel-d zou worden afgekeurd. LENS trad aan zonder
Hion 18 - 20 d.e.geblesseerde Hans Bres, tervrijl 1^Jin Keetrnan.er aI
Zvrijndrecht. 19'- 20 gauw achter hvua-m, dat zijn knie nog niet speelbaar
DBGC 19 -19 was. Kort voor rust liet hij zich pas vervangen door
iïilhel-raus 1? - 18 Peter Hop," die er el- een zwàre vredËtrijd op had. zitten
0lynpia 18 - 18 Ditmaal inderdaad. geen trvcrsert rescrves op de banl<r.
DHS .. 19 - 18 orndat het tvreede wegens kampioenskanseí op vol1e sterkte
EoV 1B : 16 inoest aantreden. DBéC speel-àe een nó6al simpel sàort' ;

Gouda. . 18 - 15 voetbal, Gewoon langè hal-en en maar kijken ,,Íat er va4
LniS 19 - ll'- Iiout. LENS'I<orhbineerdc sinCer gbe<I .a1s tegen noodenburg
Coal- .. 18 - 13 -V'oor rust vrer.l hot O-1 àa cen nisvàrstaiid Ín -orize
achterhoecle. Het eerste krvartier na de hervatting wa6. duÍdelijk 1'o.or IENSr.de,t .

echter te lïeini6 zorgvullig izas in de afvrcrking. Juist. toen LEI,IS in hct l-aatste
kwartier er nogeens ecn schepje bovenop d.eeC, kvran DBGC op O-Z: Het slotof,fen- ,.

sief bracht vetre rirogeli jkhciien, maàr Tell-e cn Ba.khui6'wisten de Bocde gichtÍag
niet te vínden. In de l-aat6tc minuut trof een schuiver van Bert.3lans.doel, 4aar
toen was het al--te laat. ge nederlagen van Gou€la.en ÍIOV mogcn tot troóst dienc'n.

-'t -



De overwinning van co^L bij Hion geeft aan dat de korennannen zich nog rangniet gewonnen'hebben gegeven.-De l-actste-abht rvedstrijden zurlen.op tràt s"horp'"van de snede r.rorden gestt'eden. Het Daasrveekeidde specit aI meteen 'een
b uI""-FI1q1.9..1oL., vuant LENS ,hecft een dubbcl .plo6ramna. . Z-.1-ef_{gg naar. HION .ennaanrla§ dàai ïciuda. e0-Ar orilvangt rdsp. HOv'èn llaurv 'zriaiÈ."-G.öIa" 

ontvan8tzaterdag lïilhelmug,.terrvijl IIOv rnaanrrag naar DBGC gaat. Na pasen weten wË een lheleboel'Èeér. '

LBIS 2 B],]JFT K.èNSRTJK

LENS 2
RooCenburg ]
Verburch 2
DOCOS 2
uvs 3
Schevenin6en 2
feylingen 2
VCS ]
],FC 2
F.VC 3'
RK}EO, 2
SC. L.,isse 2'

19-10
19-27
17-?2
18-21
,r o-2ó
19-18
1B-1?
17 -15
19-13
17-12
1?-11
1B-1 1

BEZOEK.

Verloden yreek vroeg nij een stem in
nog iets? rr , r-
rrNou en of lll

Verburch betlraagt de voorsprong op het Leiclse Roo.denburg
.J punten. LENS en Roodenburg zijn met Irasen vrij.
Verbuïch speclt, tnee. inh4alledstrijrlen. Daarna iceten
er voor de kop6roep no6 slechts drÍe vued.stríjden. De
belangrijkste vredstrijd wordt Rood.enburg - tENS._ jj
Vcrder. onvangt LnNs thuist RI(DEO en UVS, terwijl_
i?oodenburg nog naar RKDEO en Teylingen noet. EigenlijÈ
rnag LENS 2 deze uníeke promotiekans niet meer 1àten -

Iopen. iïe hebben er alle vcrtrouwen in. Dit elftal .

onder tle bezielend.e leidin6 van Joop ïIi1l_ens hecft
getoond over karakter te besch.ildren.

En de volgencle dag stond. hij volgens onze aflprar.k levensgro'ot voor ne, dezelfdestevige gestalte aLb vroeger, all-een groterl en hetzelfde vriendelijke gezicht.
Dick cramer Bornemann heeft eerst in Derft .en latcr in de verenigde sta[en zijnstudies qenaakt voor nnjnbouwkundig in6enieur en in zijn nieuÈë -;adèrl_ancl is -
hij werkzaam ats District liinino supervioor. Hij is gctrouwd, heeft twee zoons,
ook voetballers nat'a1s Darldy. I'Iet ànderen propageert hij in zijn ongevin6 met
6uccesrhe't. Europese voetbai tegenover hct veel- fórsere AÀerikaànse. in rglr
vrerd Dick als jongen van elf lid van,LENS; dat duurde tot íp46, toen hj.j netrhct hele gezin naar zi jn 

. 5eboort eIe.nd nu'rndonesiii vertrok. Maar LENS. ligt hèn
aàn het hart gebakken doór de l-euke herinneringen ean zijn vijf voetbaljàrenhiet rnet_ ziJn elftalvrienrlen Toà 'Ruygiok, Lóo Bonr 'otto Èehr, Berry van Restr-Piet de Lee:Írw, wi11y Hegge,_Ton BàEtiàanen, Jaà .van Luxemburg.j LJan Leyendekker,
Kees en Dick van Beek, Jan Duyvastein.
En of ik ook de groeten aan l,leneer rloukes wi]-den dcien. Nou, voorluit dan maar!
Al-s het niet anders kan!

P.Juffernans.

de tel-efobn:tr Zegt U.de naam Craneï Bornenann
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Aaneluitgnd
dat het met

Win Michels - Erig Landrnan - C
I.ÍaandaE 2e Paasdag, morgena Tinus van Zilfhout

op ons bericht'in de vorige LENSrevue ktínen I'uij ook nu rneedelën
Cas Bontje blijkbaar.crescend.o gaa-t. Iloudcn zo!

" P.J.

I'FFTTFFFFFIFI'FFFFÍFFFI'.F

wers
Zaterdagmorgen: An,Bergcnhenegouuen - r;lira Michels=triritrr Kourvenhoven-C or Hoppenbrou,/
Zaterda6niddag: Aad Bogisch - linnie v. d.Steen Lnneke Bliener ; Frans Disse1/

dorp
ncgouwen - I,Íevr. Zaalberg -

Hopp enbrourvero .
le6gy Richel - Paula ts-Graven/

Zond.ag 1e Paastlag orrrron" ff.f0 uur: Àn lergen

di jk - Mar.ja v. d.To
Annie 1'.d.,Steen - N

he
or

;
eMaandag 2e Paasda6, middag:

de Jon6.

--2--

1 í.d.Iloek - Linda Jans - I4evr.'

FFI'T'FFFFFEI'FFEE': UIIE STl.IrN ER /TCBTER DE BirR



Goede Vrijdag is het klub6ebouur de gehetre alag gesloten.
Eventueel afbeLlen 66,94, j6
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de J2 kl-avcrjassers behoren, die enthousiast- zijn begonncn aan
n in de LENSrevue vervolgens te lezen krijgen, dqt het toch zo
die andcren.er niet bij. raren., hl_s pCL d.e Kalta góed begrijpt
e11ig kunnen luorden a1s juíst die anderen er.bij-,.zouden zijn
Vó16ens lOL zet de Kaïa de deelneners aan d.e paasdrive fetter-

ooo oo o.. ooooooooo
o ooooo ooo ooooooo ooooo o ooo ooooooo ooo oooo ooo ooooooooooooo o ooo o ooo ooooooooooo o o o
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o
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@eè zal
de Faas
j auner
zou het
geweeet

je tot
drive, e
is, dat
pas gez

1Íjh en figuurlijk van Joker. Ei, Ei.
ooe l'Jat ,urÀ dio zondag 6auw o^ ", ,rt hebben rve ons moeten haasten o* oàg optijd bij rle vredstrijden te zijn.
0o6 Nog even cr1 ons nicuwc bestuur is ocJt alweer dcmissionair. pot, etelt voor
bij d.e eerstkomend.e algenene vergaCcring een LENSkoningin te kiezen, dan heeft
LENS tenminste oolc iemand om het ontslag van regeerders in beràad tè houden. r

Heel- 1ang.......desnoods.
eoo Het.bestuur v:aagt rlrijvrilli8ers on. ile bar te bezetten. Dat moet storm-
Iopen....zo1an6 d.e drankvoorraad strekt.
eoo 

^16 
èr geen afkeurin8en meer lcomen, dan kan LENS 1 nog juist v66r pi,nksteren

(3o en 31 uei) de hompetitie beëindigen. I{a ?asen treeft-lÈlt.i ,l'imrièrs nog "
zes komp etit ievredstrij den. Poi-, ziet overisens een na-hompetitie in het'ver-
schÍet. Dc seko kennelijk colc, want die heeft ditnaal met pinksteren geen
vet eran cnt o ernooi"op touw gezet.
eee vori6 iaa.r. hlcrde POL nog,vreJ eens praten over een soort al"tàrnatieve
sportdag. Dczc gcluiden zi-jn helaas verstomd.. rrvrocgerri behoorde de sportrlag
tot de grotc jaa.rrijkse LElls - evencrnent en. Jong en oud konrlen el a::n needoen..
0p ccn gegeven moment viel oucl af. Toch moèt ei een roethod.e . gevond.en kunnen
rvorden or: net a1s . vr.,oiheen rveer zorn gezel-rige sportdag voor heel- LENS .:e or6a-
niseren. Misschicn kunnen Juko, seko en Kaka cle handcn eens ineensla"n .n uii
hun ni cklen eeir spàciale sport d agkornniss ie benoenen?
oee POLLENS wordt doorgaàns vcrvolgil.
PAIrSDRIVE.

De stand na dc ttveede ronde i
Dhr + mevr. Kuipcr
Dhr. leeters + dhr. Bloh
Chr " I"Íichels + dhr. Borremans
dhr. v.Santen + dhr. Driesseí
cihr. de }lilster + dhr,..N.Osse
uevr. v. d.[Íaat en + mev..v.Santen
dhr. + mevr. v.d,Stcen jr.
dhr. + nevr. r,. <1.To1
mevr .l/iichels + rnevr, Borremans
dhr. de Koli + dhr. B.Osse
dhr . I-luis + dhr. Overgaauw
clhr. v.rl.Linde + dhr. Danning
dhr. I,Íi-chels + mevr. Bergenhene 6ouwen
rlhr , ïJitting + rlhr. de Pagter
clhr. C.e 'LïoIf + dh:.. de \:lolf
dhr. Korteiraas + dhr. 'r.d. o1 jr.
vanavond ! !

10.05

À.s. donderclag 7 april spel-en vrij de raatste ronde van de Faaocrive. ivi j ver-
rvachten dan ook ieclereen om 21 .oo uur op LEIIS r on er ecn gezellige avond. van
tc r,aten net zoafs afgelopen vrijdag. redereen krijgt deze avonrl vrel- rvat (aI
io het rnaar een ei voor Pasen)

1
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9
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1

1
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1

1
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6005 +
5117 +
43?l +

5zt4 +
)6?z *
5289 +
449? +
4544 +
)blè +
4?4t +
4014 i
1964 +
4e4o +
4t\6 +
1?B? +
3750 +

5181
5891
5i31
4769
48j1

11 . 187 pnt.
11.O08 -

.93

.50

.399 -
J8? -
.259 -
.831 -
,750 -
.660 -
.526 -
.490 -.86 -
.426 -
.o11 -

2-
1-3-

6
1
2
4
2

6
3
1

1

1
I

2
2

pit t en

-
4110

9
9
9
9
9
ö

ö
I
B

?
7

4890 =
46t5 =
5261 =
4oo9 ='4626 

=
4562
4zjo
1990
3689
3283

een

Tot



2J apríl - Discoavond vcor jonge senioren + A- en B-k1assers.. :

7 trei - Bingo

?? - - Eilr:avond
2? - Denonstrat ic -avond
?? ' -'iïereldrècord ???

Dc I(aKa' wènst alle 1èden,. ni et -spelende ' Ieden, oud-leden, dónatàurs en
licmmissies eeh VROLIJI. PIISEN. ,

!(AKÀ-ÀGENDTï.

PRoGRhl,Íl{A SENïoREIr.

3e!sr9ec 9 april 197 I

14. ,d:'uur HION '1

18.oo uur !E\s f
U3s!gec-11-eEri*

HHÏIHiIHHHHIIiiIIï]ÍI{iIH}IH,IIHHHIiH
-OPSTELLTNGE}I-UITSL,,.GET{ SEI'IIOREN
IIHIiIIHi{HHHHHI{HHIiHË1I{HEIiHHTIIÍi{HHHIt}IH
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a1le

14. Jo uur boud'a ' I - LENS .1

' LEIIS 2 ' - vrij
12.00 uur Schiebröek ?- - LENS f

LENS 4

scheidsrechter
rrBozboomir Frinsenlaan
Rotterdam
V1 Geb l/1-J

i.M..Achterberg

Nieuvre Gouvre 0. 2..
Gouda. . J. J. Mul-alcr ( k)

Hazelaarweg, Schiebroek G. de Groot.

Rodelaan, Voorburg P. L. B1l-eken

- LENS 1

- ESTO 2

1977 (2e Paasda CI:

'1 2, OO uurhoncgirío 3
6
7
o

GSC 5
LEÏ{S 1 1

LENS 12
LENS 1f
LEI\ïS 14

a vrij
- LENS 5
- vrij
:HBS6
.- Tamuvana J
5- ],ENS g

- LElrs 10.
- Velo 11
- trïestlandia
- Texas DiIB 7
- vrÍj

1

1

1

1

1

1

1

J.1,!Í

P.J
iI. J
H.J

.o0

.00

.o0

o
4
2
4
2
o

llur
.00 uur
.OO uur
.+, uur

ITENS
uur r!;lt s
uut' l,El,lS
uur qul_c-tc iit ep6

V1 Geb 1/.j-1
V1 Geb 1/2-4
NijkerkLaan

. Erasuusvleg
V3 ceb,2/2-4

13 v2 Geb 2/1-)
YZ Geb 2/1-1

Geb 1/2-4
Geb 2/1-3

B. Mitra
.M. v.Asperen
. Brabander-
. tilissink
. v.l{eyninÀen
.T..ír.Dankers

. Sikkin6

. v. d.Velden

Dins 12 aprll- 191?;

1!. Q0 uur LENS 10
1P,0O uur LEI,IS 11

PelÈs:É:e 14 april
19.0C, uuï' Postal-ia 4 - LENS 8

A.s. ma:rndag zijn vdn de seko aanvrezig: J.d
4,.6. dj-nsdag àijn vlin 4e §eko aanuezi6: N.O

§ ÀMENIÍOI.IS T I\ry{ANDIG 2E FAÀSDÀG

Verl. Víaalotlorperlaan : ' ' ''

voorb\i Buurtwèg t; o. ". '

/rrchípeI II. B.'Veldhuizén
e Hilster e4 À. v. d.l.Íei j den
6Se

aanvan6 van hun wedqtrij d
LEl,lS 10 11.15 u* I-IENS terrein

- Celeritas B

- xl_JsrïaJlr c

197?.

J.C,v1

LH{S 7-8-11:12 en 11 een'hat-f uur v66r
LENS 5 '1 1 . OC uur LEIíS t'eirciil
IENS 9 '11r 1! uur LEI,IS terrein
Siil,lENI(OI\,[ST /LVCND!ïEDS?RIJDEN

OPSTELLINGE}{

IENS 10 en 1'1 een fràftiuur ,èó" arrrr"ng van hun vredstrijd
LENS B ( dond-erdag) íl " 

OO uur LEITIS t erróin

I,ENS f afs behend. zonder T.Kattenburg
EEE] vrij (F.Disseldorp zie LENs 5i

-4-



LENS 5
LENS 6
ffiN-s Z
IEms-T

a].s b eliend me.t F.Dis€ó1doii
vrij ' : ' :.,".
als bekend. zonrJer I4. tlei j ricn
(maandag) a1s belcentl
( dondcrdag) als bekentl

IENS 9 als bekend
LENS 10 ( maandan)
---- (ainsoaé)
LENS 11 ( nru.nclag) als bekend net F.de Vroege

( diasda6) als bekend
LENS 12 als bekend zond.er F.Guit

zonder i,l.v.Baggum met F.de Vos-J.v.d.!ïeI en G.v.d.To5t
aIs bekend
als. bekend

IE"NS 1

LENS 1

AT'SCHNIJVINGEN.

UITSLiGEN zonda

als bekend
vrij íG.v.d.To6t zie LENS 9)

voor a1le lvedstrijden dus ook voor de tloor de veehs e-avondweàst ri j den zijn de
afschrijvingen op vrijdagavon<I van 1B.JC-19.J0 uur bij N.Osse te1. 60.20.90
uitsLuitend in noodgevallen op zaterdag of rle rlag v66r cle avondwedstrij den ..
6ót ti5 N.ossc tel. 60.20.90

g J april '1 97?.
LENS 1 -DBGC 1.
Verburch 2 -LENS 2 ''.
li,lasscnaar f - LElilS 6
alle ovcrige wedstrij dcn

z.ti,lLvoETB^L.

1-2 IIDV 7
1-,1 Veto '14
o-1

afgelast. . 
'

- LENS-

- LENS,
11
't3

t-)
2-.O

werden

DinsdaB 12 aprít 1)ll .

2O.4! uur Sigo - LENS Sporthal luitenhof te DeLft
De volgenrle speLers d.ienen om 20.,15 uur in de sporthal aanrvezig te zijn:
W.I[ourvenhoven-P 

" 
v. d. Steen-B. Osse-H. ]lert ens-W. Michels-ltí. v. d. t,ind.e-],1. rleuver

NOG TE SPIILEI,I '!ïEDSTRIJi) EII LEl'ls 6 t/n tO.
TENS 6

TENS 7

LENS B

LENS 9

(2 VredslraJ denl
tlrqi,E: ADS - Lyra cn Tedo
Met nog J mocilijke thuisvredst ri j den voor de boeg heeft het zescle nog.
altijd kampioen§kansen. De achterstand. op koploper GDS be ctraàlE-ï ver-
liespunt. A.s. maandag zou dit elftal tegen Lyra spelen, maar de.rved.- ,

9!tija wcrd uitgestel_d tcrwijl ook GDS nict hoeft te spelen.(b wedstrij rlen )
thuis: 1lD0 - Concordia - HBS - Steeds Voornaarts en r estlandÍa
uit : DIIL
Het zevende raakte door het terugtrekken van l{ranenburg 4 punten kwijt.'
en zakte d.aardoor enkele pJ_a::tsen op. rle ra-n6U_jst. -0.lhoelve1 degradatie 

_.nict meer mogelij)i bezet uen nomenteeL net 1j punten uit 14 weàstrijtlen
een achtste plaats. 2e Pae.sdag ontvangt itit elftal_ HIS (16-5) zodat
raen na lvinst weer 6én. of noer plaatsen kan stijgen.
(B wedotrij dcn)
thuie: Il.v.Ho11and - Laakhrvartier - postal-ia - RI(LVV - Tamuvona en

faurus .
uit: BEC cn ?ostal-ia.. :'

Door de 6rote achterstand. van dit e1ftaI.in gespeeld.e vrcdstrijden be- -zetten zij uomenteel met 14 gespeelcl-1j 1:unten een- zesde plaais. Men
begon dc courpetitie zo goed (6-fO) en leek toen een serj-euze karnpioens-
kandidaat, dit zit er nu echter nj.et neer in. jr.s. maandag kont
Tamuvona ('t.7:lZ) op bezoek, via winst- pass.eqrt het achts.tó .deze club ori..
de'ràng1ijdt. . . -,:(7 wedstrijden) "

thuis: Cromvliet en ïÍest erklvart ier : '

uit: Gr,1rVillem Iï Vac - I,laasstraat - Quick Steps - VDS en r/'y'e6t erkwarti er:In tegenstelling tot de voorgaand.e J elftallen noet het negende nog veel-



uitwedstrijden spelen.-Evenals 
'ENS 

g startte dit elftal m'et 6 [espeetd-'lc 1*rntcn manr daa.rna r-iet_nen rr"l-""rriàr'";r";;; iï;_;Ël-,,.". fll.noos, t"sonkopl0per Quick steps (lB-zD 
"o"at .àn-roer moeilijke wedstrija, 14rin6t vanLENS zal.Ma.asstraat (15_26) r"f.o, 

""ii.oi-riir.LENS 10 (6 wedstrij denl
thuis: . Cel-eritas en, SOir.

-- gl.t; Cel-eritas - DZS - GSC en RVCr\a ecn natige start behaalde ,,ENS 10 tot nu toc 1g punten uit 16 wedstrijdenhetgeen zeker ee' soed resultaat mag rràt""; iànr"r"í""*iï,'Ëon'"ï' Dzs zijnniet neer Ín te halea, I11r,do 4" ;Ï";;;-;; 'r""r 
,"ko" haàÍbaar. l..s. ,ro,drg

9::l 'ij- oi). bezoek bij clg (17-r5)-rvaartegen'enige vreken terug, na een hard.dueJ- r gcl-i jlc lyerd gcspccl6. lrvller'l ecr q6 t *i,t

GEEN TRAIN ING .,1 . s . VRIJDTLG.

De training van de n-selectie o.f.senioren q.f.v. Ca€ Franhen gaat a
Ook het ktubgebouvr is dio.avàn'd.ge

v. dhr. Jansen cn de. treining voor ae overige.s. vrijdag i.v.u. Goede VrijOag. niet aoor.'

$$$$$l:ililiiÍlïiiiii}:)iï$$$$$,JJJJJJ.]JJJJ.TJJJJJJJJJJJ.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJ

IrïEDSTiIIJDPNOGRAIr'['I1 zat erdag 9 apriL l
'10.00 uur LENS C1 - Roxeth ànrL tÍarrorus 

- 
V 1 zie ook (1O/4 ;n jl4)10.00 uur LENS p1 - I?oxeth 

"na ri"mà*I y,Z zie ook (B/4 en tO/4)
Opstellin6en a1s bckend. Sanenhomst !.lO uur LENSLH{S B met Flel<ahena

ALIE EI,FTI,LLEN ZIE OCi( TOERNOOIEN

JUNIOlIEN.

LENS
LENS
LENS
tElrs
,].ENS

],ENS
LENS
LU{S
L[vs
IENS
TENS

1

2

4
5
b
7
B

9
10
11

- EBOII toernooi
- vrij zie LEI'IS 1 + J: LEI'trS toernooi
- LENS toernooi
- zie..rvocnsda6 1l april
- KMDtoernooi'- LENS tbernoöl- -

- LEN$ toerio'oi, Naaldrvi jht o erno oi- vrij ..
- vrij zie vet LE§S 11
- LENS t oernooi

- Ri jsvri jkt oernöoi
+ B àÍe zaterdag

en 2at erdag

PUPÏLLEII

LENS 1 - LENS toernooi Ri j sr.ri jlSt obrnooi en zaterclag0veri6e elftaJ-len ïrij
ïlELPEi\i.

LEI\ÍS 1

MIN] À

I'JEDSTNI JDPITGE A]'4MA MIIIÏ-iïELI)EN PA,ISZATDRDlTG 9 april- 1Q" )_

12. O0 uur 'BMt 'mini A - LENS I,ÍINI A11.00 uur 'Bi'ÍT mini B - LENS.LIINI 
,B -

OPSTEILINGXN

Mini A : T. Diemer-E. Endlich-M. simons-D. verscher-den-M. Endr:-cn-a. sidts -E.Renzen/brink-í. Spaans-p.Hoppenbrouwcr_u. v. d.r.rÀ.""i_f ..r,"orotf."r_pll,i i i;;;; ,Leider C,..§9he1ke1s, samenlio?,st rf .rf ur"- rlËUiS . .:t .. .:
,L
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]1i+_! : R. CoIpa-R. v.Velzcn-V. Tromp-J. Timmermans-J.Dunant -M. Verhaar-E. de
M. Bosch.R. Boelhouvrer-4. Brinksma-M.Tom-Low -D. v. Bavel
L.,eider G.Schneider, samenkomstblo.l5 uur LEI)IS . :

I!I,SCHNIJVINGEN.

Zwart-

Vrijdagavond

TNTINlNGEN.

l' :i 
"'- tussbn 1:.:r ,,i .'; B:00 en 1B.JO uLir bij p.perreijn tel. 29295?

De Lrainingen op donderdag I apríL 1)ll ,gaan niet door.
Met ingang van di4_sdag 1) aprí

:- r .._ ; ..tr
I _ 1977 rvordt

AVONDPROGR.fIM],I1 JUN]OREI.I

vrijdag..,8 apri-]- 19?7 en op.2e Paasdag

er weer normes,l g.etraind.

Igsl:9eeeyeli-12-er
19.00 uur LENS 1 ., o -^ro. ru uur öl_e flaghe
18. Jo uur LENS 5
1B.rO uur LENS B

. - Rijswijk 1

B -.rENs..9' .,:'"
- Oran j e Blauu'l 2
-DECg

v 1'
' Sportparh Ockenburgh

IIengelolaan

uur LENS; .leider G.Bl-ohs -' urlr I,ENS; 'f èid.er. J.Meul-en1n - ,

urir T,EN§, l.ei-der PauI v.d..Stecn
0 utir IENS, l-eider E.Landtran :

ríl 1977.

v.3
v2

Dondef vond '14 aprt]-. 19i? .
18. ]O uur BtÍT 4 - LENS ,10

OPSTELLINGEN t
tEilS 1 a

t
LEN§ 9 a
LEI,IS 5 a
ffiÍFT'A
LENS 10

eider 'dhr.
1s behend,
Is belcend.,
Is. bekend,
als bekend,

J, Apperlóo ,

éarnónkàmét,i
samenkomèt 'l

sàmenkdnist 1

eamenkomst

ls,bekend net G.31ik i À.v.d.Meulen, sàmènkoàst 18. JO -uur LENS

Br 0O
B.oo
B. oo
1p.q'

ALLE ETETALLE{ ZIE OOI( TOERNOOIEN .IN PA.íISWEEKEND.

AESCIIRIJVINGEN.

Minstens'66n dag van te voren tussen 19.00 en 2O.OO uur bij het bekende a1'6slirijf -'
adres t .lv- .A-klassBr:s bi j

B-klassers bij
C-klassers bij

G.Duivesteyn tp\,, 6?.61.3j
M.lleuver te]-. 6?.28,11
R. Bom ', ' tq].25-98.??

TOEP.lloo I PACGnI0'í],L1 V

B Anril- Goedc Vri.idan.
JUNTONEN ILLEN EN Ïí LPEN IN HET À;ISIÏEEKEND .

Ri j sr',ri jkto ernooi voor P1 .en W1 , aanriàng tO.0C)
,t . ". :1

! april Paaszaterdan. . ' :'
l,ENStoernooi voor junioren J-l ed 11, aanvang

uur .

'12;OO uur.
1O apri3- '1e Paasda g.
EBOH toérndoÍ voor"Al , aantang 10.00 uur
LENStoéÍnoöl voor.81, C1 en P1 , ,anniran8 1Z.OO uur.

11-er:iI-?s-Peg:!es:
Naaldwi jktoernooi voor C ''l , aanvang ,lO.0O uur
KIYD toernooi voor junioren 6, aanvang 11.O0 uur

.' i

Z]E OOK .I.VONDI?EDSTRIJDEN . '

RIJS'ïIJTJKTOERNOOI VOOR P1 en W1

Oolc clit jaar or
op Goede Vfij da
zo goed mófu.e1i j

ganiseert de v.v.Rijevrijk het tratlitioneie 'rC'. v.d. Heidè-toérnooirr
I B apritr.' Pupitlen en trel-pen één zullen probere.n d.e LENSkleuren
k tè vercledigen. IIet toer:nooi. begint om'1O.OO uur. Duur vdn de

-7-
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uredstrijden 2 x 10 minuten.
PUPII,LEN

1O.21 uur LENS - RKAvv
'1 1 . 15 uur DUL - LENS
1J.00 uur Rijslrijk - LENÉ
'1J.5O uur VUC - LENS

De prijsuitreiking is om 1l.JO uur.

IïELPEN

10.O0 uur LENS
1O=10 uur DHL
1r.25 uur I,ENS
14.40 uur VUC

- R(tvv'
- LENS
- Ri j sli jk
': LEI'IS

Lm S P1 : ( zie ooh .9/4 cn |O/D
fi. v. d. Lans-8. Perrei jn-R. v. d. Hoek-E. iïarmenhoven-E.Ammertaan-p. pronk-A.I(uiper-
B.Hecmskerk-E.Roos-8. Elshout-S.Boelhouwer-M. Fortman
Leider Ton I s-Gravendi jk, sanen;(omst 9.0O uur ï,EI,IS

*ffi#:"::i:ï:,,:;1:i;-ï;:rl;:;ïï;."oort-D.11ei jer-E.Keus-M.Koereni j-R. v. d.
Heij den-R 

" 
Lent z-F. Claus-M.Mbl_Ienan-E. v.Kest cr

Leid er Paul- HoD, sauenko , st 9. O0 uur. LEirlS

A-r'SCHRïJVEN: don{erdagavond tnssen 18. OO en 18.]O uur.bij het klubgebourv, te1
65.8.14

TOERNOOI]JN.

LE}ISTOERNOOI VOCN .JUNIORE}.I en'11.
fn het Paasweekend start' de Juko weer niet de'traditionele toernooien. Dit jaí,r-
beginnen lze ar op Paaszaterdag 9 qpri] met een toe-rnooí voor LEN§, junioren 

_3-? en 11. De inzet id de F.Itumans wissel-beker clip tot nu toe trvce keei achter
eLka.ar door Osc 6ervonnen is.' Zul-f en zij hcm nu r?eer rvinncn? víie rveet. IIet
toernooi be5int om 12. O'0 u,.rr en het prograrDma voor aLle drie de LEiIS elftallLenziet er a1s volst ",t, li:12 ïH lH;,"", : ïiiï:

14.J0 uur LINS - OSC
15.JO uur LE{S - Den i{oorn

De prijsuitrciking is onstreeks ,lZ.OO uur.
OPSTELLTIIGE}T

LEI{S f E. verbarencls e -F. Al-blas -$. Eranken-P. Gordi j n-À. Ho ogeve cn-H.ïriubb en-R. t en
Ho orn-i./. Kliinnen-lJ. Ileyncn-R. Lei j n :
Leider dhr. I.Ffunans, samcnkomst . 1'l r JO uur LENS

LENS 7 G.llooga::rd-R. Driess en:.J. Franken-R. Go edhuys -R: de Haas_p. Krol_-M.tust enhouwer
R " I,lahieu-R. v. Ruyven-B, Jozee-J . Lins sen-J.I(ooylans
LeiderTonvanVeIzen,samen]romst11.J0uurLENS.,
LENS 11 H.Duivesteyn-M.v,1{ouc}t-R.Iíresner-E.Borst-R.v.d..Zijrïen-M.Bon-R.Huisuanl
R " ts:l-iekendaal-I'í. ïtlind-ltí.Rienen-R. Gimberg-n. de Kroon-R. \ïass errnan, .:..... ...' :...
Leider dhr" A.Ill-ohi sanenkomst 11.JO uur LENS -..

ol 1c Paasdag, '1o aprir, gaat ons hooaste A-e1fta1 naar het internationale'..jcugdtoernooi van EBOH.-De indeling van let vre dst ri j dpr ogranna ! wordt d. m. v.lotinr3 verricht? op 1e Paasdag. De pourevedstrijclenr'i in totaal", duren 2x15,
:ninutcn. De fi-nales om plaats 1 t/n B duren 2 x zo uinuten. voor de l-ej-d.ers en --.
vlou'i/ïen is er rs middags ccn lunch. Terwijl voor het hele.LENSgezerschap?s avonds een eenvoudig dincr rnet daarna een feestavond. word.t feórganisèerd.

De -zolgencie spelers vrorden om 8.15 uur op LENS verwacht.
_LElfSJ als bekend nct A.v.d.trleulen
L ei cler Chr. J"ripperloo

EBOHTOERNOO] VOOR LENsÀ1

],DNSTOEXNOOI VOOR B,i C1 en PJ.
Olr ce:.'ste Paasdag , '1O ipril, spelcn ons .eerste B, C en pui)ill-enel-ftal_ het toer-
nooa o:ii de rvisserbekcr rt .veentje. Dcze beker wePJ ver1efl.en jaar door 'LENS
ge1(orneil., Het zai moeilíjli zijn on dit te herhalen, want u" i,lJt sterke te6en-
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stànders uit6-enodigrl.
er a1s vo16t uit:
B-klasse

Iiet toernooi begÍnt

C-klasse
'. . 12.jO uur L.,El{S

U UUT TUITJIK
O- uur UDO
O uur LENS
s 1/.00 uur

_í)l_
om 12.00 uur en het programma zi-et

PupiJ-1en
.12
11
14
16
De

. OO uur- LrEIÍS. . : VEC

" 
00. .uuí RIf,.tTK ! ÍINS 1 l. l

" JC uur LLrli§ - UDO 14.1
" 
00 uur RIC : r - LEI{S 15.3
Pri j suitreikirrg is o'nFtreèk

OPSTEI,LIIIGEI{';

i{.^,,tLD!ír il(ToEIiN 0 ó ï VOON LENS B.

KMD-TOERNCOI VOOR LENDO

clit2tit9 tqlctrt1"""
? BríDVULLTNG
at0lrl.>?nlrtDtct

í
apri], een toernooi bij KMD op de

er al-s volgt uit+

Leyn-!ï . Luc as s en-I{. Planken-A. Rovers-C . v. Rijk
dhr. C.v.d.Hul-st.

IEN§
UDO

vtrc
LENS

- RT'C

-. LEIVS

. - r,nws
- RKIïÍK

3
4

6

1

1

1

1

.00

.oo
uur
uuI
ugr
uur

LEI{S 4 a1s be}iehd, .. :

Leid€r,.Hans Zoun, sanenkonist;- 1 1,.,O uur I,ENS , : -

,', i '
LENS_9 (izie ook 9/4 én lt/41 àt, bekend met-F.Lekahena
Leider Pauf v.d.Stcen, spnenkom_st 11 .jO uur ÍENS

LENSÈJ.(zieookB/46n9/4): '': I'" ' .

M.v.d..Lans-It.Perreijn-R.v.d.IIoek-E.vlarmeÀhoïen-E.hnnerl-aorn-i:.lrc;àt-a.xuiper;
B-lieer:rsl<erk-8. tsoelhoulver-E. Roos-8. Elshout-R. Houvreling
teider Ton. !.s-Gravendijk, sarhenkonst .11.fó .uur,LENS . '

op 2e 'Pacrodag, .1'1, apriJ-, '6'aat..c1 proberen àet sterk bezette Naa1dwi..,ikto ern<i oite vrinncn- IÍct vredstri j d?io Eremtaa luidt:
'10.00 uurVerburch -. LENS . , In de andere poul_o ËpeIen: !ÍIVA-RKDE0 _ .

11 .45 uur T.iliNS , - Ri jsrvirJlc , .: Naa1àwi jk.-S c hËvenirircàn- ' u -Cràrurr"na"
1J. JO uurLEIIS .- Laalikvrartier :
15.15 uur lionsclersdijh - LEIïS ' i 

:

Einal-es on.ic plants 1 t/n-4 'on' 16.00:. uur,'" .' :

De pri j suitre:.tkiig is on t6.45 uur,; .-:'- _r,,.- . :,:]
O_j§!ELLI_NG : als betiehd met F.ïèkàhena
ffi;Ëïrsf 9.00 uur LEliS, IeÍder paul v.cl.Steen.

Ons tlerde B-efftal 6?eelt op 2e paasdag, 11
Noordweg in !1aterin6en. Het prograurma ziet
11 " 00 .uur LEITIS - KI,ID
11.10 uur Semper Altius - LENS
11t55 utr Postcluiven - LENS
1l+. ,O uur IENS - I,Íonst er
De prijsuitreiking is on t 1).4) uur
e volgende spelers worden om !.4J uur op LEI'IS verwacht:
. H enhe s-T. Kin6-9,1.I(liinn en-S .lkar:oer-Pl.
" 
Schipperen-].{. v. Zrvol-R.3loks. Leider

D

B
J

llttto
2 | 7 l. o l i t 2 1 D t 2 t I t I t 2 t 2 \ 7 i7 I 2 \ 2 | ? t 2 t 2 t 2 t t) 1 I t 2 t D t, t c t 2 | 2 1.) t Dtotör "ötoto

2tett+t,otötlàtDàlot

! ! ! ! De koffie be6int zo lan8zar,rerhand tot de duurdere dranken op Lm{s te be-
horen. f 0.p0 per kop is niet missclijk, en a1s iir de deskundigen goed beruis-'ber dan mo6en rïi j rog rneor prijsstiigingen verr,vachten. fe6en die tijd zal het
6ezegd.c: rtKoffie op, laat je benj.jrlentt vast opgeld gaan doen!
???? !ïaeron moet hct bestuur elkc weeir weor opnJ-eurv een beroep doen op d.e
reden on de steede necr vreer openvalLende praatsen aangevurd tc krij6en? Naar
rh uit 6;ocd ingelichte bron heb verronen is cr nog steeds geen reclaklie. De
bar'bezetting l-ao.t ook te wensen over en de I(ru(A heeft nu .i tc k..rn.r, gegeven
volgend seizoen niet meer in it.e huidige samenstefling te kunnen terugkómÀn.
Etc", etc,. iÏie zull-en aI Ceze val<.:tures ga.n. o-pvul1en?
!i!l l,aten rvij a11enaa] nu eens bij on6 zetf te rade gaan! !ïij rveten toch wet,dat het leiden 'ran een vereni6ing een flink aantar uensen tijà kost. voor c1e
een vrat meer d.an voor c1e ander. Kunnen r,vij dan niet eens bekijken hoeveel
uurties iecler va.n ons aan LENS extra kan beGteden. 

^1 
die uurtjes samenBebundeld,

-9-
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kunnen een hechte basi6 voruen voor een 6oed 6eleide vereii6in6. Denkt u er
eens cver na. f:gat het nu eend rict op dai handjàvol menpen-auikoren, die tochal zoveeL doen..Het is ook Urv LENS, waarom het gàat!
???? ',ïaar blijven bijvoorbeeld'de ledën tussen àe dertig en vei_,rti8 jaar? ÀIsik zo eens het huidíge kader dè revue r-aat passeren dan moet ik koisiaterenr:det die kategorie leden niet ar te best is vert egenrvo ordÍgd. Kom heren, mag
LENS ook ectls op U rekenen?
!!!! Gcen woord deze week over ?OLLENS !
???? ïíeet u het aI? Er komt een echt birjart op LEI{s ! Kunnen de ouwetjes einde-lijk weer eens hun hart lcomen ophafen in ons klubgebouvr. Bijvoorbeel-d op de
dinsdagavondcn, dan is er ruinte genoe6.
! ! l ns ccrste elftaL kan er a, s. weekei-nd vreer lelchervtegen aan. op zàterdag
naar llotterdam (HICN) en op maanrlaE nae.r Gouda. Tr:ree zeer Ëe1a_ngrÍjkË rvedstÍij-.
den. U kont toch ook? Utr.steun is van ontzettentl veel waard.e. nàt i_s erop ofer onder.
???? IIet bestuur wiI nidders een ambitieus prograd,na vrat mecr d.e aendacht van
de wijk op LENS geen richten. De opzet is on een aantal avonden te organiseren .

waarop demonstraties gegevcn vrorden op het gebied Éan tafelteniEscn, biljartenjudo etc. Ook staan filmavonden op het progranna terïvij1 het voornemen bestaat
on een aahtar bekende speekers uit te nodÍgen. Dit arlemaal moet wel word.cn
georganiseerd en, u begrijpt het a1, dat kost weer tijd. Onze KAKA kan dit ;

natuurlijk nÍet alleen aan. Daarom zal .er allyeer een beroep op önze leden nroeten
worden Sedaan om medewerking te viitlen v'erlenen. Zo weten iri5l a"t onze nieurue-
Opa erg 6oed in biljarten is. oolc bezitten urij in esn van de vadeis een bekendtafeltennisser. u begrijpt het ar? zijn er nog neer verborgen talenten ond.er
ons? Merdt u r.an! Het kont arlemaal vreer ten goede aan ons-aIrer LENS.!!l! Telefoonnummer J!.86.94 6taílt aftijd voor u kràar. Da6 en nacht, a16 het
moet !
? ? ?? Dit vras

FREB LENSER . ,



loe Jaareang nunmer ]8 14 april 1977

DE LENSREVUE
weekblad van de - voetbal-vereni 1n Leni en Snel

oc0cci0000000c
OFFICIEEL

00000

MUTÀT]ES LEDE}ï],TJST.

I,lieul.e leCen;

/. 13Oj D.J:van BaveL OBll?1 \fil Foxellendaal 259, Dcn Haa6 2OJJ.
/ 1Jo6 ï,t.A.Endrich oio?12 Sen.Beresteinlaan i86, Den IIaàg Zóih, t"f. 6Z48ll

ons bcreihte het bericht, ilat Mèvrourv J.M.praeIder, echtgcnötà van onzc
onia-ngs overledcn oud-voorzitt er ,.. de Heer iI.prad]dàr, is overleden. Begrafenio
heeft inmid<1e1s plaatsgevonden, u.àar op zondag 1f april a.s. zal in de ,.. l

H 'BonifzLtiuskerk. van vredenburchvleg te Rijsrvi jk on 10.45 uur een Hoogriis
voor haa:. zielel.ust worden opgedragen.
i'e-i i wensen haar .l'.-inderen en verdere famirie steqlrle toe bij dÍt voor hen zoplotsclinge vcrli-cs.

Het Bestuur.
LEI{S 1 ÏJEEFT NOG STEEDS
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Neptunus
Hion
Fapendrecht
Bf aur,r Zvart
I?codenburg.
DÏ]GC
DHS .
Zwijndrecht
lïilheInus
Olynlia
Gouda
HOV
L]!{S
Coal-

2q'26
20-?1
)i-))
2c-?2
2A-21
zó-'zt
20-."Q
2Ci-20
19-19
19-19
2a-18
20-17
20-15

"c-15.voor .q + B klassers + jon6e-Senj-oren.'
'-i ''' - '..1 .. '.:''

tot 2 maal toe vergeefs heeft getracht de jonge.tEl{Sleden te .

voor goede ril,if e l{usicrr, ,,zi jn lvi j thans genoodza.rËt om lreer teru6
onze neestal meer succesvotl-e Disco-avond. en lvel op zaterdaE

Na het dubbéle Pe^astrogra.mma llecft LU'IS 1 nog steeds kans
de degracl.atie'te onispiingen. Twee zware uitvJed.strí jden
tegen HICN en Gouda leverrlen tvree punten op. Vooral te6en
Gouda heeft er m'èer in6ezeten, 6ezicn de ie'eile skorings-
kansen'. COAL hiefd LENÀ,íntussei netjes bij door eveneens
tweemanl gelijli te spelen (tegen HOV en Blauw Zvtarí)..
Op HOV liep LEtrlS een kostbaar punt' Ín, doördat HOV. van
DBGC verloor. Zondag komt Zwijndrecht op Ëezoek. Èen
overvrinning vari LENS kan de degradatiekanà aanzienlijlr
verninderen. IIOV ontvangt Papendrecht; Gouda.gaat riaar.DBGC,
terlijl COAL bij Neptunus oir bezoek gaat. Voorlopig zijn
tlit de voornac.nste vredstrijden." Oirze bp'eIers zu11en weer
knokken voor edh goed resul-taat. De aanrno eidigingen van de ;.:
supporters hunnen. danrbij niet gemist wordèn.

DISCO-ÀVOND ! r

Daar cle l(àkà
interesseren
te vaIIen op
21 april .
tr.le beginnen
door onze hu
ïrle hoperr dat

zoal-s geuoonJ.ijk om 20.JO uur en -de muziek vrordt rveer verzornd
isdispolheelc " ZÀRATUSTRÀi' , met àe allerlaatst'c hits.- :
onze leden en die van Kwieh Sport ons ditmaal niet'in de voor-

jaarskou laten staan. De toegang bediaal;t Í 1r5o, we rekerren op aLie,speÍers..
van junioren 1 l/n ? en de nog geïnteresseerttà jonge senioren.

KaKa.
IQKiIGENDÀ. ,

/ rnei Bingo-Dancant,
? ? ililj art demoris t?at ie
en no6 vèel and-ere activiteiten traàrover later aeer.
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Zaterdagmiddag: r',ad Bogisch - Anneke Sliener - Frans Dj-sseldorp
Zondagnorgcn: Tinus v.Zilfhout - Nclly en pichard v.d.lioek
zondagnidda.g: cees v.d.ilulst - r\nnie v.d.steen - Dini Endlich - Ria verschetdeh

I"Ievr. de tsruin - I,levr. JanÍnaat - Linda Jans _ l,levr. de Jon6'
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PIIOGRI+IMÀ-OFSÏEI,II NGEN-UiTSLNGEN óTTITONEI

Zaterdagmorgen: tin !ergenheneg ouvren - ïJirn lliichels
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PRO G1? ÀI,fl,Í.,\ §EN] OREN

3gl9ec-12-gl rj.l 1977
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, Delftl
\itrJ.L nr'1cll,:rr
EVtr. de Visser
L . Veldink
GL.iVifdbchut

14.CO
11.00
11.00
11 .3O
12.OC
'1 2. OO
'10 . o0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
àur
uirr
uur
uur
Èur
uur
llur

LE],IS
LENS
i{vv f
I{. v.lI
DIIC 5
LENS
LENÉ
LENS
YD§ 4
DZS 3
LIilqs

1

2

olland 2 -

Zlijndrecht'i
RKDEO 2
LENS 

'LEIIS 4
LENS 5
1!DS J

H . v.l]olland lt,

LÈNS 9 .- ,

LENS 1C ,

HMSI{ B
Tedo. 7
DZS ?
LENS 14

sohei-dsrecht er
Y1 Geb 1/1-3 MF. Slingenber3
Y1 Geb 1/2-4 AJ. iloornweg
v.llogenhoucklaan JiL. Sto ffefen
Lenairewe g , I{. v. ilolland i?. lle umer
Brasserskade, Delft J;l4ets
VZ Geb 2/t-3 .:- Glï.de itilster.
V2 Geb 2/1-1 ' Jll.v.Rijn
v3 Geb 2/2-4- B".Hitrzt'
Theo Mann Bouwmeesterpad RE,'.r. v. Jooleilrockenburghtt GII. Bier en6
YZ Geb 2/1-7 TÀ.Toet
v3 Geb 2/?-4
VJ Geb 2/2-4 ', i- ' i '-
Sportpark irPolanenrr, Monst èr

10.00
14.00
12.OO
14.00
14.00
12.O0
14.1o

6
7
t):

::
11

LEIIS 1 2
LEI.TS 1f
R.KSVM .3

Dins -12-srrLl 1977,.
1P. O0 uirr LEI'IS 4
1i . Oi, u.ur. DI{L I
19.00 uur LEI,IS B
19.00 uur LENS 9

Eegl:9ee 2C l.prj.l 1977 .
19.00 'uír 'LEN§ 5
19.0o uur LËNs ..,1o-:
19"00 uur Flarningo I s

19.CO uur WVS

1P. OO uur' 'LENS

Donderdag 2'1 a

4

- Oranjeplein 2 Vi Geb 1/Z-4
.- LENS 7 j BrassÍjrsksde
- Tarirus 2 VZ Geh Z/i-J
- VJesterhwaitier 5 VJ Geb 2/t-+

eb

i! 1g??.

19,0C uur LENS 6
19.C0 uur LENS 7
19.45 uur BEC 6
19"0O uur LINS 9

Shlíl]lii(Ol"lS? zonrla A 17 april 1 ann

yra 2. V1 ceb 1/Z-4
t.Voorwaarts 4 V2 Geb z/t-z
DNs 3 B";.;;;.;;aul lurrt
romvliet 7 Vj Geb Z/Z-4

SJ. Fabriek
J.lilunnikhof ,

S chaapvreg,
" .,EF.v.d.Véen

PlïC . I{ e e ns ke rli
PJJ. Tal-sma
SG.de Roo
HB. Veldhuizerl

-Dsol
-soA5
- LENS 11 .

- IXNS .1 2
- Vclo '16

v1 GeË 1/1-1 ,

v2 Geb 1/2-4
Sportp . !r.Irene,
Rijswijk
S teenrvi jlclaan
v3 Geb 2/1-4

-L
-S
-L
-(1

A

À
A

.s.zondag zi-jn van de Seko aanwezig; ,-I.v.d.KJ_eij en N.Osse
"s. d-insdag zijn san de Seho aeàvrezig: N.Osse
,s. woensdag zijn van de Seko aanvrezig: J.de Hilster en.íi.v.d.i,leijden
.s. dcnderd.ag zijn van de Scl;o a:.nwczj-g: N.Osse

LENS
TENS
LEi.IS
],ENS

6-?-8-ll-lZ en 1J een half uur v6ór aanv:".n6g van" hun wedstrijd3 9.45 uur LENS terrein LENS ö rc.p uur LEIIS ierreín4 10.00 uur LENS terrein LEI{S ;1ó 11.oo uur LENS tcrrein
5 10.45 uur LENS terrein LENS 14 1r.3O uur I NS terrei-n
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LINS 4-B en 9 een half uur v6ór aanvang van hun wedetrijd.
LEIIS '/ 13.00 uur LEI.IS terre:in 

:.',

SlrIÍENiiolÍST dinsdag 1! aprí]. 1977.

S AMENKOMS T - rvo e ns tl 2oa iiÍ 1

S trI.lBNIi0r'/iS T donderda ?1 a

LENS 5-10 en 14 een h41f uurr v6ór aa^nvang van hun wedstrijd
imls 11 en.12 18.15 uur IENS terrein l

LENS q-7 en ! een half uur vóór aanvang van hun wedstrijd
LENS 3 t8"45 uur I,ENS terrein

ri1 1

0-6

OPS,TELLINGE]'I.

LENS f
tÈNsï

:a1s bekend zonder R.Bres en A.v.Velden met B.v.d.Lans
:zondaA + dinsda8 als bekend zonder 8. v. d..1,a3,s , . F.Diss.etd<irp
net lI.Jochems, .íi. v. Klee f
: zo!{!ag als bekend zoncler J.Hollink :

*68Ëa-ag a1o bekend zonder J.Janmaat
3 .zondag + dosggdag als bekend .

zondaA .als bckend zönder R.Schamper
dlnsdaE + donderdag àIs bekend
g5ruigg als bekend zonder E;v.d.Berg

en J.3rès

IENS J
LXNS 7

LEI{S 

'

Plr:gsc
Delft J
I,ENS 5
LENS 7

LENS B

dinsdgE als békénd zonder E.v.d.neri, J.I(eetmanr- B.v.d.Burg
donCerdag als behend zoncler F.v.d.Ber gr,J.Schmal-, B. v. d. Durg

IEi{S 9 : zond-qg als bekend zonder F.de Vos net G.v.d.Togt
dinsdag a1s bekend zondcr E.de Vos, J.i.leulenran met G. . Togt

. Togtdonderd.ag a1s bekehal zonder E.de Vos, À.tsauman met G.
LENS,lO zonda€ _+ vroensdaA als bekend

zond.an als bekendI.ENS 11

LENS. 12
rvoensdaÍT al-s bekend zonder C.v.Deelen, P.d.e Haàn, P.Verhoef i
zon<iaA + vroensdag als bekend zonder F.Guit, P.losch .r..'
al-s bekend zondc.r J. Tettero .',: . , :

zonLl.aÍï + vIqg4ElLaE als bckend zonder G.v.rliTo6t rnet Iï . rt. Niedrvenhoven,
liJ . Endlich

Dc evcntuole r-,nvullingèn bij diverse efftalfen zull_en in de loop vari d.eze-
rveelc of vool de avondlecstrijde n iets l-ater ar6nog,door de seko in orde vrord.e:r
gcbracht. ..

AISCïIRIJVINGEI,I ( zo min mogelijh s. v.p. )

Voor a1le wedstri den dus 6ók voor de avondrvedstri den zijn de af6c hri j,yingen
op vrijda6avond van 1 .10-19.1O uur bij N.Osse tel-. 0.20.90 Uitsluitcnd in
noodgevall-en on zaterdag of de dag vóór de avond.weclstrÍ jden is het no6elijk
a-1.sno5aftebe]1enbijvoornoemdnunmer..i,.',
UÏTSLÀGEN.

v. d.

v.d

ríL 197?.
. LENS 4
- 01Íveo J
-. Concordia J

IENS B )
Gr.ïl.II Vac 7

-RI(AVV 7..
-.!ENs 9

6-1
2-1
o-5

": 6-j
5-2

E e e l : 9re - 9 - 
g Pt!! -1e-72.

RVC ,IO - LENS ,I O

Dontlerdas-z-9P rj-L 1977,

LE],IS 12

Zaterd ) aprtl t9?7.
- foofan 6 - O-f LEI\TS 1' - quintus 5 tO-1

IIÏON,1 - LENS 1 t-l

-1-
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'

- ESTO 2 1-1

LENS 1f
ÏEIítrï4
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l,laandas-11-sEríL 1977.
jouda 1 - LEIYS 1

Schiebroek 2 - LEN§ ,
Tonegido f - LENS 5

, LEN§ 7 - IIBS 6
L-tjll§ U - Tamuvona l
ZIiALVOETBIiL.

Donderda 21 april 1977,

o-0

4-1

4-l

)-a
5-2. o-o

13 2-O
0- I

Quick Steps I
GSc 5
LENS 11'. , "

IENS"12 ..
LENS 1f

- LDNS g

- I,ENS 10
:- Velo 11 .

- ïïestlandia
- Texas D}IB /

.$ ,?0.20 uur Groen iïit r!3 - LENS Sporthal Overbosch
De zaal-vo etbalsp elers voor <1eze uredstrijd àntva.ngen via p.v.d.steen een aanschri.i--ving en nootcn on 19.50 uur.arnvrezig zijn. 

.
Iïoc TE SIEI,EN IíïXDS TRIJD!]I'i I.ENS 11 t/n ..14.

,'

ï

LENS 11 (J ucdstrij den)ï-- thuis:- HI4sË en ooievaaro
'. IÏIï-F'Ir.min6o ' s r"

d'.1 gUd"-tarttc oitzcttend slecht dcze coinpetitie ( 1O-f ) rnaan trurstetcte zichredelijl<, zoctrt dit clfta1 met 16-10 nu de rr'ercle ptas.ts í""-."à"ràr. t ";;;.----Degradcren in deze afdeling 
- 
is 

. 
niet mogelijk aangàzien rwv.3trierà terugge-trokken. I(omenJe vreck.2 moèir-i5r.c vredsirilàén ,.iaàà rusi'à?:1ài e., ,uEËnsdagFlamingors (t4=iZ).' '

LB.IS 12 (l rverlstri jden). . . ,.'
thlis: Terló,en VVp
uit: VIVS

Het'inmidders bij LElis r.:eruchte truaarfde Qraaide de geirele competitÍe in.dekopgroep mee, maar d.oor J nederL"een-op "ii.ce raatsïe w"ri"à h;;il dit elfta}aLleon-nog rr.F-ar in theorie kampioànskairs en I ( e ut . geLijk "indiË;;-;";-,;""iir"àr"l.í{fgel-o!en zonda6 na.ren zi j echter.revanche op 'iiesiranàia dat àie wedstri jtlkanpioen had kunnen rvorden (z-o). ir.s. zonda! speeft f,ans {t7jr, t"g"o=i"ao(li3=f trI en uroensdag tegen irVS. tt+=§y ,o of-fr"t oo6 nakkelijlie wedstrijden.

estlandia.
ok liet dertiende eeí slechte start riaar ook dit elftal_el bezet nen met 18-1, de alerde plns.ts van onderen.
aeg11O.gr9n onnogelijk tiaar GDS .ló rverd teruggetrokken.
n DZS ( 1ti-7) dat do Iaítste 1C r,redstrijdcn !Ècn punt

..'

uit I Lyra, RIíSVM en itijswijk
'frlhoewel- Hc nu toch duideli jl'. i-n hàrhalin6en varlen was ook hier de start slcchttervrijl ook hier een redclijk herstel te àicn was. Het veertienrle bezet met
]B-9 de vierde plaats van onderen. À.s. ,ona"s"[I.t-'à""ffi iiö:öl'"ài .be.zoeh en ontvengt VeIo (14-15) rvocnsdagavondl i
,iffi 44,r,1;.r,r,r.r J JJJ J J JJ JJ J JJ,r,l,r.raaa

$$$$$rrÏ;ÏrÏ,ï, jjySS]ISÏïrr$$$$$--rJJJJrJJJrrJJ,rJJrrJr,r,rrrrrJrr,rJrrJJrrrrrJ

LENS 1l (2 vredstrij den)- thuis: DZS .èn LJ

Evenals het clfde had o
hcrstel-de zich. i,iomcnt e
Ooh voor dit elftaI is
À. s. zondag ontvangt me
ro-e cr behae.lde.

LEry§ 14' (4 rvedstri j clen)
. thuis: Velo i'

PROGRAI,IMÀ JUNÏO]iEN

Zonda s, 17 apríl 1977.
1lr. OO uur Dynar,ro r 6? / 1 - LENS 3
Din.sdaÍï 19 nDrít 1977.
19.0C uur Laaklcwartier 2- - LEI{S 2
'l ! , 0O uur .irDO 6 - LEI,IS 4

Iioornparlc, Rij swi jk

Jans on i- us s traat
Zuiderpark

!
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Donderda E-31-sP ri-l 197'1

1!"00 uur Ce1eritas J
19.00 uur Quick Steps B

Zat errla 16 aprít 19?7.

I,EI,IS 1

die lia6he 2
rm{§ 4
ADS 2 :,.
LEI'IS 6
oDB f
],ENS B
VCS 11
LENS 10
Scheveningen

B1g.urv Zr,rart
LENS ?
vuc 5
],ENS 5
n.{s ,
LENS 7
DSo 11
LElrs 9
RAs 4
LENS 11

Leyweg
I,li jkerklaa.n

1.
ckenburgh.,

ALbardastraat
v1
Dedemsvaartweg.
v?
Iloutrusti,re6

- LElis
- ,LEI'IS

5
11

15. OO

15. OO

uur
uur
uur
uur
uur
uu-r
uur
uur
uur
uur

13.
'11.

12.
12"

3o

0c
,o
15
oc

v
0
V
}I
v

1

1

edest ei jn
2

13.10
13.30 9-
Ileeft u cie contributie en dc buitenrandse reis nog steeals ni.et betaal-d ?!?.!
Maalr dan even het geJ.d. over na;Lr girorerrenín1 116?11 t..n.v. penningaeester LENS.

AL],E ELFT,TILEN ZIE OOIT AVOND:ïIDSTNTJDEN ELDERS IE DE LENSREVUE.

ÀTSCflNIJVINGEI'I.

SchrifteLi l.: voor vri l^ avond. 1 uQ. J0 uur bi j dhr. P.v.d.Steen, Ilondsroos 2r-
Berirel- en ilodienri j s
Tclefonisch vri j dagavond voop .A- n .C-klassers tussgn IBrJO en 'l!.JO uur;voor B-klassers tussen 1ll.OO en 18 .JO uur (uitsluitend in dringende 6eva1len)A-lil-asscrs bijadhr. G.Duivesteijn te1. 6f.51.8] (r,nNs I r/n 1)B-klass ers bij t1hr. M.. Rcuver. t,et.,.6?,23.11 (LENS 4 t/a ?)C-klassers bij dhr. R. Bom tet. 25.93.?2 (tENs B t/u tt)ïn noodgevaf 1en kur,rneu .de .. junioren nog op zel e.rdago cht end tussen !.4! en 'lO. 1 5uur.afbel-1en hij I.,ENS tet, 66.8.14
AFI(EUR]NGEN.

LEIIS '11 als beliend met : voor 21-4-?7 R. Ginber g-M.Riemen-R. de i(roon
uvr, lei-Cer' dlir. A, Blok

De iuniorcn noeten bij slechle wc erso!,ls ta-rid.ighecleï utu"iu de aflreuringsli j s t en
ra::.dplcgen. Tclcfonieche. informa.ties word.en hieroverniet verstrckt.
OPSTELLÏNGEN. ' :'], ,1 .:

LEIIS 1 aIs bekend zonder .0...rr'.d.I.Íeu1en,
14:perLoo

sauenkomst 14.OO uur, leider dhr. J.

tEti§--a F-.verbnrend.se,(rx)--r."llauiran-R.v.il.Boo6aard:.il.Erl<eLens-:R.Gel-utr-W.tteijnen-
H.lloppenbrouvrer-I. de .Toni1-F.Kortekaas-R.Lei jn-li.*.. d.t4eu1enrT.ï. a.To1
RES: H.du Chat enier-.íi,. v. d.VàIk r

Sanenkgmst 1,4..00, uur, kluh6eboulv,. zie ook dinddagav.ond 19-4-?? , , ., r .

tENsJ F.verbarenrlsd ( l:D -p. Bakvis-N. Eranken-p. Gordiin--{.lroo8eïeen-ri. wubuen- ,:'
I'I.v. Zve den-R. ten i{oorn-R.v.lr'Í jn5Jaarde ,

Semenkonqt -12.J0. uur i;fubCehquv, lcider {hr; .E.Ffunnn6. .

IENS 4 a1s bekend, zie ook dinsdfló .1g-4-?? r laicler'H.Zoun ..

ryl a,fs- -beliend' zie oor( d.onderdag 2i-4-.?, sancnrromst 12.1J" uur LENS' terrein,leider J.lÍriuleman
LENs!a1s,oekend,feiderc.v.a.xurst...:l,
LENS 7 a1s behend, sanenllonst i2.J0 rrur LENSIerrein, ,Ieider t.v.Vel-zen.
LEN§ 3 als bé]<1nd Het C.Cdenlcirdheh, l-cidcr paul v..d.Ste.cn

+ry+, *. b:tTld. zoncer c.ci:cr.tr"in,i, ,;rr""i"r;.t;;.;;";r" k.rubsebouw, .. 
,lcide: Górard Dlolcs

LENS 1! al-s bcEend, teider Eric Landman

Samenko mst 12.30 uur klubgebo
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PRO GIIíIÍI/É ?UiILLEN EN IïIILPEN

Pupi11en.

Zater
-1É-eB

ril 19?7.

12.JO rur ',ïcstlandia '1

'1 1 . 15 uur LE'I{-S 2
11.1J uur Ill,{SH 2
12. JO uur LENS 4
1 1 . 0O uur DUI,IO 4

- LENS 1

- l,aal-JÍwartier
- IEI,IS f
- nKriVV 7
- LEI\TS 5

- LENS 1

- Spoorwijh l
- ],ENS MINI A

- LE}IS I.1INÏ B

de Hoge Bonen, Naafdrvijk

Vr ederust'l-acih

IIgr . Nolenslaàn

It kleine Loo

Berest einfailn
Zuj-delparklar,n

1

6e1d vocr de buitenl-a.nd.se reis en het sportkamp overrnaken op giro_
36?ll t.n.v. peirningne e.st er LENS???

Zs!sr3ee 16 azri-l 1)ll .

'rili-lt U het
rekening J
UJelpen.

11.15 uur VUC 1

'1 1 . JO uur LENS 2

12.'JO uur Gona mini
11.JO uur trUIK mini

!S.],€_o-]LiPÈ vri j clagavond tussrtl 13..00 en 1E.^70 uurgevallen) 'ri;I. ?t.?_9.5/ bi.j p.pcrrci.jn.

ÀISCIIRIJVINGEN

Schriftelíik voor vriida vond. ^o -^Io.ru uur bal dhr.
Berlcel en Róiènrij6.

OPSTELLINGEN.

i). v. d. St c en, Honds'roos 2,

( uitshiit óni[- in.. drin6ende

rn. noodl3evall-en kirnnen de pupirlèn cn lvelpen nog op zaterda6ochtend tussàn
9.45 on 10.15 uur afbell-en TËr. G6.t3.a4 i.rrts"íori.- ---:'-:--:"'
ÀFKEURI1IGEN.

Bij sJ-cchte rve crsoms tandigheden stced.s eerst clc afkeuringsli j st en raadpi,.gcnstaat dàarop bij'rrprr'ar"ri en 'flelpenrr vermerd: GOEDGEi(EURD dan steed.s naarveld of punt van samenkornst komen. IN DÀT GEVÍ.L I/rlG ER DUs NIET TELEFOI;ISCiI
iÏORDEN GEINFCRI'{BErID NÀAR EVENTUELE AEKEURII,IG. Staat bij de afkeuringsad.res s e.rbij 

-rrPupil.l'.en en r.iJel-pent verneLd: zrn, ÀFKEURTNGSLTJST àan moet a1s volgt " .worden gehrindeld: voor- de thuisvredstrijden moet juniorelijst worden g"ioda-p1-ee6tl. Zijn dc ivóastri;aori van LENS 618 en ro g.óedgekeurà, dan gaan ook clepupillen en r,,reIpen ivedstrijden op ons verd door. uitsruitend voor de uitr,rred-
ltrijden:'q il dat gcval teleionisch worden geïnformedrd of hun rved.strijdendoorgaan én vrel- zat er r'.ago cht enci tussen 9.45 en 10.1! uur. tcl. 66. j3.14 -

I,E§q, P-1 I"Í.v.d.lairs-E.Perrèiin-R.v.a.Hoek n.'^iàrmenho,ren-E. Ànmerlaan-p.pronk-
A.I(uiper-B.lIeenskerk-B. Elshout -E. Roos-8. ioelhouwcr_J. v.Kcst er
Samcnkonst '11.JO uur LENS; leider Ton rs-Gravendijk ''
tE]ts-P2 M. saarlooe-r'I. f,en-t ze.M. v. d. Boofuaird-M. v. ileizen-M. Geupens-\rJ. v. Melzen-
R. Verboon-J. .",Jas s erman-C .Ioef nagel-M. Fàr:tman_R.l{our,.re f in6_n. v. Zi 5tSauenkomst 10.45 uur LllNS, lcider Aàd'de pa6tér

lEIs=Pl r.Kaffa-P. v. Maren-E.K1eijn-M. v. d.ïr/àrren-J. v. d. spiegel-E. Keus-A.tr ranken-
II. v. Reguwi jk-J.1,;íol_{f -R. Soebarta-8. Driesg en-J I v..r,lassen
Sameniromst 10.15 uur LENS, leider John Íiltena

IENSJ! P.§-tro.ub-E.v.santen-E.coret-E.Hazefeger-t4.de-Haas-E.v.d.Iiady-E.Assenber§
D.Paij c-R.Mattens-R. de Be er-T. v. d. i,Jerve-R. v. cl. Boo6aardt
§araenhonst 12..00 uur'.LENS, leider Theo prins
LENS p5 G^,,.RNE OUIERS l{ET VERVOER !
w.v.veen--Ít.v..BIitterswi.jk- E.de. Bruijn-R.Roos-p.rirscmgeest-E.Jagei-E.dc vos-
R. Dclclcer-M. Bii'rclisen-E. Hàfner-M. Bl_okpàeI-M. Tirliuermans
Samenl(oríst 1O.OO uur LENS, leidcr Ton v.d.i3er6
G.ÍLIIRNE OUDERS IUET VIIRVCER !

t



peroort -J . fii eEe n-M. Zaafbc rg-E . Keus -D . i'l ei j er_F
-!i. Hoeleni j -1,1.l.iol-1enan-R. Lent z
.'15 uur LXNE, leider paul l{op
MET VERVOER!

!EI9!Z J.liui jpers-R.ïimmers-J.Ii1ip-L.Franken-F.c',e nruijn-ElRadcmarcer-J.v.
Ballegooien-IÍ. Borst-P. Àerts-M. v. Helden-8. v. Ni eurircnhoven-G. valkenburg-r.r. v . Ri e..r-
11. È., C "Klei j -J.Kool_
Sanenkoirst 11"OO uur LEI'IS i Leider Oscar Borst

R,I'Iai:l-T . S chil
i?"v"<',.iIeijden
Sarenkons+-'lO
G.trÀRN]I OUIEPS

IEIiS -PIUII -Aà

LENS 1ï1 GA,'*RNE OU lERS IIET VXRïOEN !

. Claus-1. v.Xest er-

A. v.'rïi jnga.ard-
À . Spaa ns
SanerJcorrrst 1'l

T. Dicrnel-E. Endlich-F. LaarakJ,(er -1,{, Endlich-R. Sla.t s_D. Verscheld en_
eu-P. Iloppenbrour,ver -l'I. v. d..Maarer--lí. siraons-E. Renzenbrink:p. Bi j lsma -

.JC uur LENS, lcider I(ees Schenkefs
LEI.iS I,IINI B:
J.Durlant-n.Co
Samenhomst '1O

GA/'LR]{E oUIERS

Dtctrtli9lalCtC

3LÀDVULÏ,ING
liqlzirtil.)tctc

! ! ! I De tijd van lcernooien is lveer a:ngebrol<en. Een fijne tijd voor jon6,
maar: ook voor oud. Paaszate,dag en eerste paasclag hebbei vrij ieer kunnen ge-ni.eten. De belangsteJ-1ing van de zijcle van r1e ouàers vras voàrar op eerstePaasdag ve:.heugend groot.
???? De Jukopuureko l:atI voor een goede organisatie gezor6d. En aIs je dan ziet,dat ci een aantal jongorc enthousiaste senioren cle iT oerio oileid ingr vornrt,dan han hct niet anders of afles uoet op rolletjes lopen.
i M De Juko/?ur-'roko kan dírn vrel voor een 1:erf ecio orgàniiatic zorgen, a1s deakliotcCatie niet Eoed irr orcle is, dan kunnen zi jrrrllcl thuis blijvei. Maar
6gcl.rlil;i.g was arles rveer piehfijn voor erltaar. vetden met kaarsiechte r.ijnenen schoae l{leeC}okalen. A}femaal pikobello verzorBd!

R. v. VeI zeh-M. iJoE ohLÀ. Brinlisma-V. Tronp-II. Verhaar_E. de Zuart_
1pa-P. Iloeksma-R. Boefhouvrcr.[I. Iimmernins-E. Barani ji-D. v. Bavel
.J0 uur LENS, leider Guus Schneicler
I,iET VERVOER ! !

ISEBIOcïru.
De --Llli\is el ft a]-len zijn succesvol ge\ïecst in de toernooien. op Goede r.rri jdag
'!'/onnen ons cer6te pupiflen- (J ae) en ons eerste welpenelftàl (1e) samen hetsterh bezette c.v.d.ileyde-toernooi van Ri jsr.rijk. Ed àoos speelàe I rvedstrijdenen sccorcle op een na al_Ie LlNsdoelpunten voor cle pupit].en -en 

vrel_pen.
Onzc laagste j unior ene lfta1l-en rled.en het op FaeszàtËrdag oolr erg goed. Nubreek de^t zij teg;en 1a6ere elftal-Ien best ,it a" voeten lcunnen. GËzamentljk
vrercen rENs f-7 en'1 1 tweede achter het sterke osc, díe de E.Frunanotrofeenu uogen hchour.len,
De vrisselbeker rt veentje, beschikbaar gestekr d.oor het verhuisbed.rijf van
dhi: - v"cl.vel-de, i-s necr op LEI,rs gebleven. p1 en c1 waren de sterkste in hun-poure- B1 miste tevcel kanson or ecn hoge klasserin8 vraar te rËunnen naken. ;
Na eel dag, net vaak heel rcu]r voetbal niotraron onze el_ft,:lren deze vJisselbekervoor de trveede keer.
DezÍtÍde dag .rae À1 in Dorclreoht bij EnoE. rn tre pàu1e eincligde zij sanenbovenaan met tnee andere verenigingàn. I{et cloe1sa.r-do wa.s echter raind.er. rn d.efi,afe om de Je en 6e plaats rron oirs A-elftar. echter overtuiGencl. Na een hecr'.-Ii-jlc diner bij EBCII gin6qen de spelers en cle leirter na.".r huis]
Cp. d_e.2de_Pa:ddag ging C1 naar Naald.wijk. Zoncler Richy Tjin_hsjoe en EilivinEylccrhof die resp" vrijdag en zaterdag in het zi ekenhiris " 

v,,ar en 
" 
opgenomen ueteen blindedarnontstcking en ontstoken lymphekrieren, werd. evenal-o op tePaasdag toch erg hnap gespeelO. 4 ,.teastrÍlaen ? prni"r,. Rijswijk won de straf_schoolren o,r de 're.plaa.ts overtui8cnd.. De iinafe -om 

ae jau ;;4à; flaat= ,ro.
rïe cI i.oor LEI{S.
I(oraplirnenten voor dit elftar- en voor p'r die in het zeer z,;taté paashreekend erBhu1 bes! hebben gedaan.LENS 6 ging naar l(MD en behaLlcle daar na vier zvrare'ueclsbli jdcn een goecJ.e 2de plaats.

r?t?t,titt
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???? ILLs ik dan toch bezig ben, dag ik naturirli-jh de merisen achter d.
zeker niet vergeten. Zij hebben ondanks a1le dru-kte weer goed voor d.
dige rqens -gezor6tt. .Er-zijn wat krokettin; .fxiknndellen, broodjes en
aa4 de jnar .gebïacht..-En na af loop van ..de .toernuoiel .hebben. vri j ervoodat dc ergste romrnel werd orgcruimd, óaarbÍj spontaan gehoLpe; aloor
leden.

eb
ei
dra
rg
enk

ar,
nweh-
nkj eE
ezorgd,
ele

! ! ! ! Laat il-' vooral- de leiders niet vergeten rvant zi-j hebben hun jongens dank-zij 'hun taktisch inzicht dàe.r het tóoogàe doel geleià. Er, ,o*o^rr'":t "r"! o.,a""
cle scheidsrebhters ook no8 een LENsrid, die zÍjn steentje bijdroóg aan hetfestijn.
???? Zo waren er weer taltroze LEIISERS in cle weer ou onze jeugd een paargezellige toernooÍdagen te -bezor6en. Neen, na,nen. noem.ik niet. u lcent ze vast
vle1. A1 dÍe ne,nscu,.ttie i.ll hierboven hdb. bedoeld of. die ik misschien v;er- benvergeten (het naren er ook zoveel) bedankt namens de d.eelnemers, de vele oud,ersen verdore b elangst elIenden.
! ! ! ! Tja, en dan is er ook no6 gewoon gerroetbal-d in het paasr,re ekeincl. Tweepuntjes naar uit trvee vredstrijden is niet at te veer, temeer niet rlaa'r eir ook
1106 een mede de6radati ekandidaat bij betrokken vras. Mao.r laten wij nog niet aIte somber zijn. Er komen nog zeven ,,'uedstrijden en het kan ar-tijd iog. ratenlvij ons eers{:e elfta] blijven,st.eun-en. }Iet geluk moet ons toch eind;lijk
eens gaan togl-achen. Zie ilr U a.s. zondag on,tivee uur op on6 veld?
?yiln-qre9lrt is de tègensta.nd.er en LENS één rekent.dan ol Uur mor.ele steun.
???? Heqft u het gr gehoord? LENS was. rveer eens het doerrvit, van ecn -stel_misdadige -elenentrer\, die zich niet ontzien on hct bezit van.een axlne voetbal-.vereniging te stelen..rk hoop, dat de geluidsÍnstau-atie, die zij zich hebbentoegeëigen{, ontploft, ,rarr Zii bij .zljn en dat. zij van ée tabaJc en sigaretten
een nikot in evergi ft iginB oplopen. Bah, trvat een tuig. ilJij moeten maar weer.zien, ]roe rvij een nieur:re installatie bijelkaar krijgen.
! ! ! ! Dit 'rvas 

'REE 
LEN'ER
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IIJ EEN GEBOCRTE.

len tiaaj 2033.
HaaE,2013;

IIet vrouvrvo)k- blijf; maar aangroeien bij LENS. Nu trelen !ïij wecr bericht van
de geboortc van sinone, dochter van Ànneke en tïi-m Keetnan. Èet rvas op 14 april .,
dat dit helugeri- jke. f eit praqts*ond. Onze gerukwensèí. voor tret gèrukhig.e .. '..) -,,
ouderpaar-en wij hopen, van bàrte, daL Àirieke en haar d.ochter lpoeaig gezoncl.
en weL vreer bi j tÍIillem thuis zuI1en zi jn.. Het ti jd.eti jke adres iran Ainàte .ià: .

het Rode I(ruis ziekenhuís .

woensdagarlori cr' 2?-4-19i? .sieelt ons eerste in. de vo16en<re rorr,.rul-.ran de KNVB-beker tegen II.M.S..H, op'ons tcmein. Aanvahg.19.rO uur...:
IENS 1 .- LENS 2

LE'NS 1 BEI{ERT VERDER.

De stand van IENS '1 zal eenieder uit
1. IENS 2 20-32
2. Roodenbur S 1 2O-?9
Hieruit bl-ijkt dat ons tvreede zondag

' titel te gri jpen.
KONTRIBUTIEBETÀLIIIG

de Redaktie.

de krant bekend zijn. De stand van
.-,

aan een gelijkspel. vol-döende.heefï

Het -zar voo.r veel sirnpor!-qr's moeiríjk worden een keus te naken:. ófwbI naar
Leiden om LENS 2 kanpioeí te zien vrorden d.oor. een selijkspeJ.,of'overwinàingtegen I?oorienbyre , (?r) 6fwor naar Rotterd.an om de-rerà""è ópr.r" """ inr,rí'rte vol6en (:t) Uoo de keus ook nag zijn: rve verwachten veel LENS -sup.port ers
om onze elftal-ren aan tg moedigen. +fgelopen zondag bleek ook hoe leuk het is
om na clo rvedstrijden gezellig na te kaarten in het krubgebouw.. .Hopeii5k. geveir
de resurtaten van zondaEJ hiertoe wederon aanJ-eidín8t rn dat geval- ueàt u-valrhartc wcfhom. - j

LENS2:

od de

Het aantal ledcn, dat de kontributie vanaf 1 januari r9?? nà,g, mo'et betaLen io ,ontstellend groot. I'logen wij een ,iringend beroep, doen op onzà reden o, thanedirect te beti:len'"' ook wij noeten onà_e financië1e , verpli chtihsen op tijh'na- "'

konen. Doe 'hèt àu een's dilèct grr gireèr'clt kontributiè op giràrèke;íng" j1:6?.11
dan heeft"u ,1an uvr financiëIe ireiit r c rrt:-ngen voldaan. Deik-erom, binnenkort
moeten r,vij weer met,een nieuvre lvanb etal_ers Ii j st komen en a1s U nÍet hecft be_.taald komt ook Uw naam daarop voor. En clat wil-t U toch n.iet?, ,; :

HOE I(CIJEIV 1,Ï]J AiiN DE CENTJES?

llet bcstuur zíel zidn g'eplaatst voor ailerl-ei tegenslagen op financiëe'1 6ebied,De kontribut i eb et alingen lopen niet rar te best en onz"ll"rreranciers, en d.e
Gemeente (verdhuui en G.E.B.) eisen hun. geril op.. De inbraak van enige tija
geled.en heeft onze geluidsinst al1ati e gekost en ceze moet vreèr wortlón ooig".schaft. Een aantal zeer noodzakelijfe reparaÈies, a?n .het- klubgebouiv en de
kleedgebouuren vrAren niet ^voorzien. En gaa.t u zo.naar cloor. Dit a1leè vergti ge1d.
op lcorte temijn. Het bestutr ziet geen anclere. oprosqing, dan da.t ae :-erËn t:-igeld extra op taf e1 gaan legB,en, Ilqà? 1,,Íef ni j witlen proberen door midder van ..
e-en rotcrij vrat extra ge1c1 te' verkii-jgen. lÍaar'een lolerij kan aI]een slagenlaIs alle l-ederl datiràan hun vól-l-ei ned.ewërkin6 verienen. u àoct toch ool( mee?
Als rvij allemaal !0O Ieden, 1O l-oten à ÍZr5O wetgn te verkopeh dan. zijn vrij er.



U hoqrt. .neer -van one."-Intussenkunt II a-Lvast ui[iiislijten. -hlvast bedankt voor Uw meder,verking. '

jken a.an rvie U deze loten kunt

VA]TATUREDANK ,

IÍet tsestuur

IIet Re6tuur.

onze vakaturebank begint zo J-angzamerhand ernstige voruen aan te nenen. KentU onze oproepen nog?
De redaktie is onbernand! De-barbezetting vraagt om aanvullingj Inrxiddel6 hebbenwii velnomen, ilat een aantal TOTOIeden èr nrcaà rl,il ophouclen.-De. i(AKA heeft ai1 . .

aangekondi-gd, dat een paar ledon vor6end. seizoen niei meer beschikbaar zijn. :En gaat u zo maar door. cndanks dit al-Ies blijft het bestuur optÍi,nistisch.Ncg uraar een korte tijd rest ors en rlan staan wij .weer voor cre-,èerste À16emenet/ergaderj.ng, tiri j noe len Jan rueer aL or^ze komnissies volre<Iig hebben bemancr.i'Jij roepen nu ar kancrid:tcn op voor de opcngevallen pr""tsei. von roirler totbestuurs}ic1.Ubentvanhartevre1koma].s_uàich.oo',oèrat.,,
SARBEZETTING:

/r'Is u in c'e 1oop van r1e vreek wel eens naar het lilubgebouvr komt dan ziet u daarsteevast ecn vaste bezetting achter de bar staanl Tón ven velzen. Het is
daaro_m_ dat vrij een ópröep deden oro dearaan een eind.e te naken. Irliet omd.at Ton l,
van vcrzcn zijn taak niet naa, behoren doet naar ger?oon oma"i ,i5-ror-;Ë"iiË"zijn, dat er op een nnkel_Iid niet zorn.groot beróep ,rg *o"aun-fe.daan..!ïijverzochten daaron gegadisden zich te mer.àen bij. onzè seiret aris.. roi 

u " g.à^Ëirt"ogingon daarbii uit naar een'echtpa.ar, aat ae bàrbezetting op de door,ievrgekse 
^avonilen voor haar rekening wil-den neucn. iïij mochten tot op heden ;;;-à;;;--'aanrnerdingen ontva.ngen. Bent u het ver6etenà u kunt dit veizuim'nog herstellenEen telefoontje íaar' numner J!.86.94 iI vordoend.e en.u zur.t dan.vreÍ horen,' *rvat vri;i hier tegenovèr will_en stell-en. -. --' '':-
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Z.rt erdagmorgen: An Bergcnhenegouvren - ',Vin l"Íichcl_s.
Zet erdagnid.l.ag: Lnnie v.C.Steen - Annehe Blierner.
Zonda8morBenr Ii1": v.Zilfhout - paula ts-Gravendijk - pe6gy Richcl _ tirlrja

v. ii. ïc_1.
Zon r..gr.ri-C-tlne 3 .ilnrr j. L, v.d..StcL:n - Lin,,,r.. J ns -. t Z. o:l5cr. .. . _r.

Evcntuer:1 i;-fbel-l-cn: 66.94,16
vrijdag' 2p. apri3. a.s. vèrzoe\en rvij alle barmed.ewerkers (sters) om^21.oo uír,aanvrezig te ivill-cn zijn voor. ccn besprcking i.v.m. de bezetting voor volgend'jaar en voor eventuele op- of qanmerÈingen dic u naa*or"rr. roï *itt"r, brengen.

De Barkornrnissi-e. .:

fiËfiËfi

Bij onze vreugrle on het spelgenot dat de gelonden op d.e velden kunncn c.rvalenon bii het plezier tlat. de toeschouvrer eraàn beleeftl noeten *" a" ,i"r.àr'1"à",ons. nict vergeten. Gelukkig gebeurt dit. ook niet. Hóiaas is er moaèntee1 wat .,

a1 te grote drukte in'rle.LENSziekenboeg. Zie maar:Ilcnk van Rijn in de preva, Monseigneur Nolenslaan 20.Cas Bontje, Bep Janssen, Erans v.à.Berg, a1len lJesteinde 1]2.Richy Tjin-Asjoe in LeyenburgziekcnhuiÀ (kont gaurv thuis).
Eclwin Eyhelhof in Jufianazièkenhuis, Dr . v. r/Jel,y1aan 2. : 

,

Geluldcig uochten rve zaterd.ag j.f . Jan van venrooy wee:r in het r,El.rszonnet je ..langs cle lijri ontrnoéten, na-z{ vreek ziekenhuís. En ook nevrouw Dien van öoornis vrecr 6oed 'dn vier 'tliuis.. voor .hen alren bij ,1ezen hartel.rir." ÉrÀËtàï".;""'"beste wensen van Ï,ENS, bestuur cn lerlcn.
17 aprj,l 1977 

"
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Neptunus' 21-2p..IJENS t heeii door een knappe 1-1 zege.op het al_tijd l;rel.,.-
HION,. ' , .. 21-24 . rge 

, Zivj jnprecht" de karis op- Ii5 f_ub"t oia vËrgroot . lËttS
B1auy, Zwart 21-24 6ing aanvallend van start. A1 na acht m:_nuteà na.3kt cDDGC 21-23 Bcrt Btans er nbt een t:nap haid afsi-àndssctrot 1-O van.
Papendiecht - 21-22' Ook hierna hiel-d LENS het heft in handen. Niettenin kvran
Roodenburg 21-22 Zriri-jndrecht op gelijke hoo6te, aL6 gevolg van aarzelead
vJilhelnus 21-21 optreden. in onze achterhoede. Tien.minuten voor ruet zc: -,.

0lyrnpia 21-21 dè ['im l(eetr:nan voor 2.1 viq een fraaie vol]-ey. Na rusi lDHS . 21-20 was het initiatief acn Zririjndrccht. Tot skorcn k:-uanen
Zvrijndrecht 21-20 de bezoekers echter niet. Doelman.Dick v.rl.l,lark vJist de
IIOV 21-19 moeífÍjkste situaties de baas be blijven. .Írl-s een pante:.'
Gouda. " 2l-18 verdedigde hij ,lè kooÍ.-Ondertudèen ioerden onze spítseÈ..LEtl-s 21-1? do. EÍLeter 'tràrl pech met eén kopbal die vÍa de binnenkant '
uoAr " 21-1J. vaa de paal oÍcr dei verkeer,de kant van rle cloellijn caran-
boleeÍdc. I,ïim.Keetman soleerde zich in een fr:.aie positierl naar zijn schot
ging over. In. dè l-àatste' rainuut maakte hij dan toch een eind. aan dè spanning ,
door zijn tweede en LENST dercle d.oelpunt te fabriceren.. Lci6cr Neptunus vron nrot
2-o van ioAL, dat nu al-leen dnderaantstaat. Hov, vereroeg ( ireleas ) 

- papendrecht
net 2-1. Goucla iiet d.e' punten 'àan DtsGC en -heeft oog ,"oi t' pu.rt ,roor-sprong ,tp
LENS. Zondag gaàt LENS naar COIiL. Gouda or-rivangt IIOV, Zwijndrecht-O1ympia en

Dick vid.l{aik - Ton de Kok ', Rrrutl Fortnan,, Donald schönherr en Harry Brand_en/
burg -: Han6 Bresr Dert E1ans, Jacques de Éilster eà Jan Engl'ebert - itonara I
TeLl-e. -en ïiim l(eetman.
Hrit restercnde frosramma voor de staartploegen:
LENS uit: COAL - DBGC thuÍ6: papendrecht - ÀOV
6E uit i' Ofymlia - DÏS '-' Zvri jnàrecht thuis: t ENS - Eion . ..r
GOUDA uiti: Neptunus - Olynpia - DHS thuis: EOV - Bl.Zwart
HOV uit : .9gldo -. Roodenbur6 - LENS thuis: trVilhe}:cus - Neptunus

LENS 1 KLIMT

KTlI(A-AGENDA.

apliI. i Disco-avohd (zie st.uk
mei - Bingo-avond (nadere im

)7

?
10
)(\

DISCO-AVOND.

WERK ÀIiN DE WINI(EL.

je in d.e2e ÍENSrevue )
ededeling in volgende krantje).
I wedstrijden, tekenfilm en andere

tehenfilms'e.rl. )
1et op nadcre aanlcondigingen)

KirI{.|,.

me:.
sreà

I

- Films ( voetbel !.'IK-24 !
- Filnns voor de j erigd (
- Diljertclenonstratie (

,:

sport f i1:r:; )

A.s. zaterda6avond is éi voor het jongere tElI§-6epeupel een.ouderwetse rlisco-
avond.. Er ,zal- weer muziel( zat' .zijn om de dagetijkse sleur geheel te'doen
ver6eteno Het ruige ramwerk'zal lvord.en afgewisseld met àwoóle 4weverige elijp-
rnuziek. De muziek wordt velzorgd door de boys van Zaratusdra. Iocgang kan
word.eln 

. 
verkr egen docr inlevering van f1 ,JO en dat is toch eigenlijk te gek.

La b-en rzc maarzeg5énr'tot zatcrdag.

Vrijdag avond zul-Ien door reklane buro v. Staveren cle eer.ste drÍe nieuvre
borddn rvorden afgeleverd. Deze zullcn zatertla6 2J aprÍl geplàaist gaan worden,
tevens zul-lcn een aantal verplaatsingen dicncn te geschieden. Daarvoor'is
hulp nodig, r'rant hct plaatsen wordt door ons zel_f verzor6d. iïie ,orÍs een.paai
uur a.s. zaterdag zou rvillen ho1-pen rvorrli verzocht om + p.Jó uur aanvrezig te
zijn. Dit hopen we voor het nieuvre seizoen no6 een aantil àaten te herhalen, -

daarmede'kriigen we wat kleur dm öns vel-cl. oolc zijn er vergannrle besprelcin6en
voor reklame te plaatsen op rlc bovenrand van onze tribune. Deze rand ís J5 ntr.
lang én !72 cra,, hoog. Over.+ 2O meter wordt reeds gesp:'oken, vuie zou cen
gegaaigC6 Ëiinnen bezorgen vo6r'de overige-1! racter. Dit will-en wc ook voor
het nieuvre eeizoen.zo gaarne in orde hebben. Er zíjn ook plannen in de maak
voox een echt teiras te neken om ons ld-ubgcbouw, rvie er euggesties heeft
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díent op niet aL tc lange terni;n àij mee
pl-annen 6e-11e9g.,-r ÀlE l-aatste is er nog e
dat er iets;ve.rniegwd of gerepareerd. moe
en lAat die wens.dan,schriftelijk achter
alE tlet financi eel haalbaar is vanzelf v
sons VeYgetenr-tot 'zat erdaA ochtend half

ói5 _ae proppen te komen.. Zo U ziet,
;n verzoek :an allà leèen., AIs U vindt
t vrorden, d.oet frïs dan een.plezier
in de bestuurskaner, dan komi het

oor efhaar. Maar voor ilc en jullie het
tien. :

C.Peeters.

HHIIH}IH H}IHHIII{HTIHIIIiHHTiE

scheidsrecht er
C . T. v.'d. Heuvel-

o'
o
o
o
o

': OOO
o
.oooooo ooo

ooo
oooo

oooo

ooooooooooo
oooooooo oo oooooooooooooooooo o ooooooo oooooooooo oo ooooo oo ooooooo oooo ooo oo oooooo
ooè- ïJat je aricnaar nict kan mcenaken op Tweed.e .Faasda8l 'ïIei6ert 

cun scheids-rechter - door de bond d.aartoe aangewezen - een rved.stri;a ara" een van onze . -

l-aGcrc oenior enel-ft aIr-en te fluitei, omdat naa*i5n me"i"g à"-r."rtri:";"-
onvol-rloendc zichtbaar zouden zijn. rnderdàbd waren de lijnàn'a1 aardi[ ver-slctgnt Maar vrat _wil .je ..: na zoin paasvreekend: op passzaterdag vreclstrijden,
op Pae-szondag.wëdstrijdon en op parsnÍ.:.andag vuedstrijden. ld 2à speters-v.n' eigen
en tegenpartii, die trapper.cnd van on6edu1d. .tonden te wachten oi'aan de
vJedstrijd tc ga:.n beginnenr' naakten zich hèl-cmaal geen zorgen over dc vervaïgdehalklijnen. Natuurl-ijk is die wedstrijd gespeeld - oncler róiaing van een vrij-wi11iger. De betroldren scheidsrechter zal'zijn voetbarmiddèg veimoedelijk
hebben doorgebracht in. het Zuíderparh bij FC Den IIaa6 - r"i5"roo'ra .-.ll]l
oèn zo zle jè maar weer - oàk scheidsrechters zij$ nónsen .èt h..., goece en
zwakke kanten. Het overgrote merendeel van d.e Ieclàn van hct.fluiti;tencorpe iogelukkig ninder zwartgallig dan de kreurïvsn hrin tenue. rtoct..verr oeoen. l,aten
we hen vooral- in ere houden. ' ..' l

6o@ PoL kan zich ae *roea. 
- 
vàn' Fi e e:Leiiser 'oíer, det ontvreem,li ng .van' de .gel-uiàs-:.instal-latie best be6rijp'cn. -pol sruit zich graag àan bij de uó"r1un.:_nglo ;onlhet adres van het tuig. Tree-Lenser moet zíclnzcif ait-".r, nied :-n de zenuwenstorten. $lant daardoor gaat hij mÍsschien zoveel roken, dat hij zel-f, qen

nikotinevergiftiging oploopt.
eee vorige vreek donile rdag:rvcnd. waà- het etq gezellige boeL na afloop vqn de
s el ekt ietrai:iring. De linkerspits van ons eerste Liet a1lc aanwezigËn detea. inde vrcugde over zijn'dic da6 verwbrÈen rradeischap. En d6t tieten ài" aanweài8enzich 6oed smakenr Op de gezondhei^d ïan Simone, Anneke en Mm Iieetàan
€eo PoL rvil ncgeens de aandncht vestigen op rie knappe prestaties va.n on6 eersteelftal-. I:restaties dic hetaas overechaduwd vrorden door d.e nog steecle hachelijkepositie op de ranBrijst. weet u het nog? Na ne6en l,redstri jden zegge en schrijvenéén'pirnt; na oÉE etr twintig weoatii5aen 1f puníen. »it ueietànt ààt ,it d;--". -
la.atste '12 wedstrijden 16 punten zíjn gehaald! En. dat is' een beter iesultait
dcin koploper Nepttrnus (bijvoorbeel-d) wist té boekèn; tj \it 12.'
,99.'nl_""! u -ook no6r h-o e .posÍtief de reacties lvaren. op het spel van ons eersteelfta1 in de beginfase van de konpetitie? Goh,. rvat speert dat e1fta1 ràuk, watis dat aardig on te zien. Punten werden er echter niet gehara3-d., zodat de ícr
van dat 1-eul<e spel er op. den duur afging. uit rijfsbehoual moesi vrel overge-
schakeld. worden o1: een type speI, dat urtzicht bood op resultaten. rnd,erdaad.
ninder aardi6 on te zien, naar er werdcn punten gehaald. Ook in de sport noeten
concessics geCaan vrorden.
eoe IOLLEIII,S wordt doorgaans verv.olgd. '

HI{HHEIiTiHLIIi{HHHHHHHIIH}Ii{HIiI IHHHI{I{HHHHHIIHHHIiH
PROGR.TJ"ÍMÀ-OPSTELI,INGEN-U] TSLÀGEN S]INIOREI{

H}I HHEIIEINIIIHHI{HTliTiI]]IIHTIHH}IHH H IITIHH}II{H I{i{I{HHH IIH

Pro arima Senior en.

Zer 9s e- 4 1 - ep !!! -1272.
14..00 uur COAL 1

14. OO irur Rooclenburg J

11 .0o u;r IENS f r'
L.,DNS 4

. Oldegaardc! Rott eràan
Sportpàrk Noold a. d.

Pi'et er Bothstraat, Leiden
v1 ceb 1/?-4

- LEIÍS 1

- l,ENs 2

- TOGBI 2
- vrij

G..noo6aards
J . VIasveltl
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11 .00 uur Oliveo ] LENS 5 rrDe Groène ïiijdtstl'
Spor tlaan , Pijnacker L

Tedo I " \12 Geb 'l/t-j F
ttestla.ndia 5 \2 Geb 1/2-4 L
Postalia 4 ..vz cet z/l-1 '. 

D
LENS 9 ,., l4achiel Vrijenhodklaan H
LENS 10 Leywe6 ::. ,ÍÍ

Oóievaars 4 v'ceb 2/244,' :, C
vr/pB vSGebz/.2-4.. ' N
ïïestlandia 1l+ v] Geb Z/,1-3 .z

2
4
o
o
2
4
0
2

1

I
'l

1

1

1

1

1

LEI{S f,,aLs U

Velzen, F. BI
LENS 4 vrij
LEIiS 5 atrs b
ffi-§-6 als b
ÏffiFT als u
íËlt§T aI" t
ffiÍïE a1s t
LENS 10 als
Iffi-lï als
ffi]7 ats

.00

.00

.00

.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uq!

LX}IS
L.,ENS

LEl.IS
',\J e 6t
C elc
LEI{S
LEN§
!L!tt §

6
?
9

er
Ir-

1

1

1

. J. Hoogvliet

. NaBy

.1írul-

.de lilerk

.I,.iàl-t ers
.oo
.oo
.00
.co

F
B
C

1
h

2

ktart ier
f,as ö.

1

1'l
:..

1222.
l t,

§ . v. Aken

- H . v..li oJ.Iand +
- rENS g
- LENS 10
- ,HMSH B

- Tedc? I l

- DZS',?
- LENS 14

. Rett ensber
eukgls
SSè' ,

f voèr
ter zor6en

.2-1 .

0-1
4-3
t-u
z-n

(:

11.15 uttr Rij snijk
!ïoenb -?Z-epri1-
I B. JO uirï LL'NS 1 '' .

: .. . scheidsrec
- LENS 14 Schaapvrcg, Ri j s.,vi jk

:' HI"tsH 1 . vi aea-'r/t-!

A.s. zondag zijn van de
/r.. s . woensd.ag is van de

STJ,ÍEI'IKOI,IST.

'' (2e ronde KNVB-bekei)

ko aanrve zig* ,r . dà ll st u"
\o aanvrezlg: {.Qc l.lil-ster"

en A.v.d.l,leijden

J.Disseldorp, R.v.Noort rqet A. vr

3

À.i,1i jnh.rven,,".1i-nnirr11 nct

60.20"90 Uitsiuitend ;in-rioöd-
voornoomd nunner.

- HaJ swa Jlr ó- t-o ,

.sa
Se

LENS
T I11\T O

LDi{§
LENS

6-?-3-11-12 cn '13 ccn haff uur vó6r aanvang van hun we.dstrijd.
2 1'2.30 uur IENS terrein LENS 1ó 11.1, uur LENS ierrein
, 9.3O uur LENS terrein LENS 14 11.00 uur LENS teffein
9 9.15 uur LENS terrein.-,ï

Oi]STEI,L.INGEN.

91r9qsc-1a-sp
LENS 10

rtt- 19?7.

- Celeritas B

- Zvríjndrecht 1

- RKDEO 2

''z-2-. tENs 11

ehend zondcr R.Bres, B. v. d.Laís,
ol',Iand, H. tsert ens .
F."lokland en H.Dertens zie LENS

!

eliend
ekend.
etrcend --l i : 1.

ekend zonder F. v. cl.3er6
eliend zonder F.de Vos met G.v.d.Togt
bel..end
bekenC zonder C.v.DeèIen, J. Borst
behend zonder F. Guit r "l.I. loe ch
bei<end
bel:end zonrl er C.llcrcnb:-k, G.v.i.Tult,
oven , !ï. Endl j-ch

,{FSCHRT JETNGEN (zo min raogelijk s.v,p.)
Vri jd.agavond ,ÍarL 14.3A-19.1O uur bij N.osse te1.
6eva11en is afschrijven op zatcrclag nogelijk bij
urTsLtGEi!.

LENS 1

LEI'IS 1

ElïlïfEuvrenh

aIs
a.1o

- LENS f
cIland2-Lm{S4

- LENS 5
rJ - lius J
7 - I\Do 5

!ellerlss-1!-ep rit 1977.

Postalia 4 - LENS B

Zel9:e-12-ee rí]- 1977.

1-4

3-..1
2-Q
4-t
1-1
o-o
2 -al
2-3

IENS
IENS
HVV 3
H. v.lI
DHC 5
LENS
LEI.ÍS

I

2
LENS 8
vbs 4
DZ{1'
LENS í ,I

LENS 12
LENS 1f
IKSVIÍ B



BLIJ ..orn te vbrne4en dat, er'. nàg iets 6ebeurt voor onze veteranen. Meerd.ere
Ialel,is mij dè vraag gesÈeld, zowel d.oor spelersr med-órverkàrs, e.h.b.o.,
s cnol-dsrecht crs en vercni8ingent wannecr rvordt dit jaar vreer het veteranentoer-nooi gchouden bn zo ja, wordó+ rvi; O.n óoli vr.:er uitfenàaigai -

i3ar 3.:in aktiïiteiten- voor LENS dit jaar niet in aé oi,6aiisatie van een vete-'ranenrocrnooi ligBcnr .hcb ih hen medcgedeeld, ttat cie huittige seko zich wel netde organisatie van dit toernooi "rou gàan belasten.
GESCHRoI§(EN , ben ih on in d,ezerfde LENSrevue te lezen dat de serro geen kan6 zietom een eigen vet eranent oernooi te organioeren vregens gebreh aan .bel-àngste I1ingMijn vraag is," vric he c ft 

_-geen. berangÀt er-ring voor dit toernooi? Gelet op het doormij gestelde oncler rblijrr is er naar è6n anlwoord uogelijk.
TELEIIRGESTELD , ben írr. rrrij ureten uit ervarin! wat een vet eranent oerno oi. voor.ouclere spclers vanaf i5 iaat betekeàt;.vr;ij vrgle4 wat voor een sfeer er altj.jd,?: op ,onze velden, terras. en ín de kantinei"wij vreten welke propaganda er vanuit ging voor LEN§; wij weten dat voor vele'LENSreden het vetËr"i-r"iio "rr"oi 

- --- 
,a1s een rïaardj_6 stuitstuk van cen aflopend seizocn worrlt gezien.

lïaaron dan iru niet? " 19?B za]- gebruikt noeten worden deze iout ongedaan te marren.

Àad nogisch
Tja, zo gaat het in het r-even nu eenmaal. Een mens kiijgt zoveel ter-euret ellingente slil<k'en. En die ene noct er nu ook nog rrlaar bii, ÀaàI Maar kop op! vor-gend -
sei-zoen zijn rvlj vrcer een jaar verder. en. zijn er wat ueer veteranen-bi;geËomen.Dan lukt het vast vrel. . ., ,-".

44444JJJJ.TJJJJJJJJJJJJJJ,TJJJJJJJ 
'De Reiiaktie ' '

i.

$l$$$rry#rïjïríïy33iÏSÏïrr$$$$$r.-JJJrrJrrrJrJrrrrrrrJJJrrJrrrrJrrrrJJrrJrrr

rrHET LEESVETERTWEI{TO ERNOOI 1977rt.
BLïJ . L,.;.. GESCHRozuSE{.

dit zijn mijn reactiee bij het
oproep vooi clit. toernooi. -

Programma Junioren
Zondag 24 a it 1977.

14.J0 uur SOÀ 1 - LENS ,
Dinsdag 16 aptíL- t9??.

TEI,EURGESTELD -

Lezen vdrn de LENSrevue van f april 19?? erL de

Nieuw 0clcÉnbur[h

19 . OO uur Lll'ls B
19. 0O uur lAlS 6

Donderda e-3!-spr
'19 . OO uur LEIIS 1

- l,Jestlandia 10
- Celeritas 4

It 197?. " 
,

v1
v2

Zaterdag 23a r1
O -' Flaningo I s 4

t 1977.

v1

16. oo- uur
1J.jQ uur
1J. 0O uur
1J. OO uur
1J.)O uur
'12 . OO uur
1J . JO- uur
13.3C" ur
1J"1'j'uu.r

LENS ,1

DSVP 2I
LENS 4
sv | 15/3
LENS 6
vcs 7
tEi{s B
IMSH 6 ,

LENS 10
RVC 11 Irene

LEN§ -6, B cn 10 ZIE oOI('^VoNDrï DSTnIJD;N:

(

vrij
LENS- 2 ,. de Groene i,Jijdte
Velo ) V1
LENS 5 Oost ereportpark
Velo ?(zie ook 26/4) V l.
LBIS 7 Dedem6vaartwe.
ADo 12(zie öok z6/4) v t
LEllS. 9 Vrederustlaan
Cromvliet 9 (zie ook 28/ 4) V z
'LU{S- 11 ' Sportparh Prj-nses

-6-



Ga.rt Ury zoon mce naar het buitenfand? Hecft hij aI een toeristenkaartgelCig pasi:oort?? Zo niet, wiLt U dit dan zo snel ruogelijh aanvragen?
Er zijn ook nog cnJrele jongens die het geld voor.Cc buÍtenLanclse reiscontributie nog niet hebben overgemaakt op girorekeníng j36?ll t.n.t.penninglmoester LENS.

of een

en de

ÀFSCIÏR]JVINGEN.

SchrifteLiik voor vri .id avond 1B.JO uur bij dhr., P.v.d.Steen, Ilondsrcos 2,
Bèrhc l en Ro,-1enri j s.
Tefefonisch vri jdagavond tussen 18. JC en 19.JC uur (uitsluitcnd in clringendegevaLlen) voor

AFIGURINGENi

À-I-Jassers hÍj dhr. G.Duivr:steyn tel. 6?.6j.Bl (r,mS 1 t/n j)
B-kl-asscrs bij rlhr. M.ileuvcr .' teI. 6?.28.13 ( L,OivS 4 t,/m Z)C-klassers bi j dhr. R.Bon t et. 25.93,?? (L.,ENs B t/a tt)Ín noodgevallen kunnen.de junioren nog op zaterdagochbend ti:ssen 9.JC en 10.oo
uur afbellen tel. 65.1j.14 (LENS).

)e junioren moeton bij slechte we ersonstancligheden ' st eed.s
raaclple6en. Telefonische informaties tïorden hierovcr nict
I\iIET O?IiOMERS.

lïe6ens niet-opkomen afgelopen rveel(eind. krijgen de vorgencle spelers 2 extra/ res erve-beurt en I R.Kresner 'i

Bij hcrhaling volgt uitsluuting van declnening aan de kcmpeti t ieweCst ri j den. Indat geval blijft de vcrplichting. tot betaring van de kontributie tot hetbeind
ban het Ècizoen (10 juni) gehandhaafd.

, !ïegens hcrhar'ld niet-ophomen worden de volgcncle spelers dit seizoen niet rneer
op6esteld,: H.r)fanken - T.King - !.Gordijn - M.lon.
OPSTELLÏNGEN

de afkeuringsli j st en
verstrekt.

lEry! 1 vrii zie overige elftallen À.v.d,l'Íeulen en O.Iorst zie LENS Z; zi-.e
buitenl-and.se reis; zaterda6avond Be.rt-avond..

ry A.v.tl.VaIk-F.Dauman-R.v.d.Roogaard-H.du Chat enier-H. Erke lens-R. geluk-.
l'1. Heynen-lI.IIopleirbr ourvers -4. de Jong-A. v. tl.)4eul-en-T. ir. d.Io1-O . !orst
Samenkomst 14.J0 uur hlubgebouvr, feider: ? .
Zaterrlag BeaÈavond.

LEI{S f F. verb ar cnds e-r. L'ilblas-P. Bakvis-Q. Ho o geve en-R. Lei j n-lí.,.ï ubben-I,I. v. z,vre cen-
R.ten Hoorn-B. v. ïiijn6aar den-N. Eranhen -II. itliinnèn-R. Rad emaJrer-R. Bon
Zaterrlag Dcatavond
Bamenkoust lJ.OO u ur ' klub6eboutv, l-eider dhr. F.Elunans
ti!§-! a16 bokendr zaterdag beatavond, zie buitenlandse rci-s, lcider dhr.II.Zoun
LETIS 5 C.f .Deeii-R.Bl-oks-R.non ( 2x) -R. Duyndam-p. Houtma.n-R, Rademaker (2x)-
J.Riercen-J.v.d.Rijzen-$l.Valentin-F.Verb:rrendse-R.i{essels-D.pronk
IES: R.v.Vierscn Zaterda4 3eat-p.von<l
Samenkomst 12.00 uur LEIIS terein, Ieider dhr. J.l4euleman

!EES, 6 D. H cnke6 -tÍ.I(Iiinnen( 2x) -S.Iíraner-M. Leyn-l1. Lucass én-A. Rovers-C. v.Rijk-
J.schipl:eren-M.v.Zwol--ll.vestcr-R.de l(roon -!1. RÍemèn (zie ooh dinsda8 26 apr:.l 19??)
Zaterdag beat-avond, zie buit pnlend s , ' r eis , Iei-rler d.hr. C.v.d,Hulsi 

.

IENS T 13. Bco qaarcl-R. Driess en-J. Fra.nken-R. G o edhuyà -n. Ae Haas -P.l(roL-M. Lust enhouvrer
R.Mahieu-R. v ;lluyven-B . Jo ze e-J . Li-nss i: n-J . Ko oyle-às
Zie buitenl-andse reís
Samenkönst f2.45 uur LENS terrein, leider dtrr. l.v.Ve1zen.
Zaterda6 neat-avond. ..

LENS 3 als bókcnd met C.Odenkirchenl zie ook 26-4-19??
Sautenhonst 11.15 uur LENS, leider PauI v.d.Steen

-7-



iEIS_9 rl-.s bckend zonder C.Odenkirchen,
Ic:iler G6rard iloks

samenkonst '12. J0 uur klubgebouvr,

_"liIS jg al-s belcend B.Vester-I?. de l(rcon-M.Rienen
Leioer Eric La-ndhan

zie ook LENS 6; zie ook 20,-

!EN§_-.11. ale bekend. met C.Hoefnagel,R.Verboom,J.v.KesterrM.v.d..BoogaardrR.
Ilouv;c1in6, G.rnenkomst 12.15 :uur^ klubgebouw, Ieider dhr. A.Iltok.

4:77)

Pro am[ra PuDi]Ien en !ïeI en.
PUPiL.lEi'I.

31!eri3§_?2._38r11. 1977.

12,QO

10.00
11 .00
10,00

uul'

uur
.uur
uur

- LXNS, 1 (zie ook Z4/4) Sportpark rt l(leine Loo
- vrij zie LENS 11 . .
- LENS 3 sportpark Prrïr.ene,Rijewijk
-VCS4
- LENS 5 I'{adest ei j n

jleeft U de contributie,
aI betaal d???

het sportkamp en de buitenlandse reis voor Uw zoon

Hecft Uw zoon af een geldi6- paspoort of e.eir toeristenkaart?
UEIzu"
?lIs:9:e_?Z_ep ri]- 1977.
'1 1 . J0 uur I s-Gravenzande 'l
10. JO uur ,,LENS 2 - IiBS 2
1 1 . J0 uur LENS I'íIL{I À
10 . J0 uur LEIIS I'ÍINI B

- IENS 1 Terrein LENS

VUC 1

Lnlrs 2
DVJ 1

LENS +
GDA 4

-E
-v

ijswijk mini A ) zie publikatie wedstríjd
alkcniers minfB) ouders - lcidcrs

ZelÈeE-41-ge ri-]- 1977.

1?..jO uur Coaf P1 - LENS P1 (voorwedstrijd)
I1T'SC}IR] JVTNGEI'I.

Schrifielijh voor vri .j dagavond 13 .JO uur bij Chr. F.v.d.Steen, Eondsroos 2,llcrkel en itocienri js.
Telefonisch'vri j dàgavond -[ 

uss en lB.OO 'en .13.JO urir (riitsluitend in ttrinlende
8cvallen) t.e]-. 29.29 )57 bj- j Piperrei j'n
rn noodBevarren kunnen de pupitlen en vrelpen nog op zr.t errlagocht end ' tusssn
9.00 en p.l0 uur afbe11cn. TeI. 66.t3.t4 klutgeÈouw.
OPSTEI,LlNGEN

],EI{S P1 (zie ook zonda65)
I'1. v. d. La.ns-E. Perrei jn-R. v. d. Ho ek-E.liaremnhoven-E. Àmnerl-aan-.,\. Kuiper-p. lronk-B.'lleemskerk-D.5oel-houwc'r.E.Roos-R.Elshout-M.v.velzeni zae buiteniandse rois.
§ilr,ienkcimót zaterdag i1.oo uur r,ENs; §amenkoÉst zond.ag..11.15 uur LDNS, leiderTon ts-Gravenclijk

LEIS I:z r;iiaifa-.J.rtclff-F.i(leijn-H.v.Reeuvrijk-E.Keus-R.soebaita-M.v.d.\[a].t_en-
À.rrrLrnkcn..J. v - llassen-8. Driessen_p. v, Maren_J. v. d. Spicgei
Sanenkornst 9 ,15 utr , 

, IENS , .]-e id.er John . liIt ena
LE{S P4 P. §traut:-}1. (e -Haas-D. FaÍ j c-G. v. d.Boogaardt -,.R.,de Beer-T. v. d.y/erve-
R.Pir.ttens-E,lÍazeleger-E,Coret-E"v,d.liaaij=E.Àssenberg-E.v.Santen
Sa.mcnhorxst 'lO" JC uur LENS , leidcr Theo j:rins

lENq.15 i1"r'^i'ecn-A'T ' Bfit ! ersri,i j k=E.Jagcr-p. Alsenge cst -R. Roos -R. Dekriur-E. d"
Drur j:r-E.. de t/os-M. Blok4;o e1-1,Í. Timnermans-M. iliircks en-E. Hí fner
5:.nr:nl;onst 9.15 uur LIINS, leidcr Ton v.d.Ierg:

!ru!__Ee vri j i C"Hoef na$e1 , R.VerÈoom, J.v.Kestór, I,l. v. d, Böogaard, R.i{ourvelingzic L]!{S un 11"



Lql{s ïr1 R.l{aur-F. v. i(e st er-E. Keus -D.l,iei j er-F. claus-lul. Mol-leman-J. Riemen-I,I. Ko elen:-;,
R,, v. d. Fleij Ccn-R.LcnLz-l[.,Zaa1ber6-!.Schilperoórt, ,.,., .. ,

Saaenkoust '11.00 uur LEiIS, leidèr ?auI iióp , ' .r r. i .. -:)':

LEIqS Iï2 J.iiuijpers-A.Franken-M.v.Riet-p.Aert6-U.forËt-u.r.g.fauo-if.t:-r.o"ru-
J " v' Baffegooien-B. v.Niehwenhoven-G. Valkenburg-J.Koo1-E r Rademaker-F. rle Bruyn-
J.Iilip-R. v. d.íIeij -E.Vcrduin
Sanenlionst 10.00 uur LB,IS, leider Oscar Borst
7 i,ÍEI.GROoT

LEII§ }íI}II A
Il. D:rct Ii ch-D.
S " drArnault
Sanenkonst'l

IVIINI/UIELPENTOERNOCI Op SFORTPTTRK ESCriiïp. f
E. EndIi ch-T. Diemel-A. v. igi j ngaarden-R. Sl.ats-M. v. tLïaareI-P. Hoppenbrou,,ve'i
Verschelden-4. Spa.ans-M. Simons-E.ïtenzenb-rink-F. Laarakher.p. Bij1ëna-

':
1.OO uur LEI{S, teialer i(ees Schenkel-s

7 i{EI GR00T I'IINI-!íEï,?ENT0ERN0-0I OI STTORTPARK ESCAMP

LENS I.I]III Trornp-R. Colper-R. v.Velzen-J. Duradt-8. al

J. TirtncrBÍ.ns.-P.1{oehsma-À.Brinksua-M. Bosch-D. v. BaveI
Sanenkornst ' 10. OO uuy LB§S, IeÍder Guus Schneidei
3I]ITDNLAI,IDSE RETS. "'."

](OMI}ETITIE.

.I,

d Zlrart -l'Í. V erhaàr-R. Eoelhouwer
-M.Tom ï,orv-E.Baraniji

:..

Er zijn -no§ Àtecds ouders .die het geld voor cle buitenlandse reis niet hefenaal
botaald hebben" Het gehele b.cdrag ad. f lJOr== had al binnen moetcn zijn op .gi}o::ekening 12.67,11 t.n.v, penningmeeEter'LENS. 'írij hebben in ieder geval_ aI
Í 12,000r==' over. moeten makerq naar'd.e Eurosportring. ïrij vragen d.e otïórs dj.c
nog geld over, noeten maken, clit zo spoe.tlig mogeli jÈ"te c1oen. ïJeet li niet' rrreer
wat U'-betalcn moct, bel dan cven naar p.v.d.Stecn, t,ej-.. O18g.t-1919. :
Ook uríllen wij U vragen on na te gaa,n of Ury zoon een g§lg paspoort of een
to cris-t enlraart heeft. Zo niet, rvilt U dan zo snel mogclijlcreen.paèpoort of
een toeristenkaart aanvragen bij het gemeentehuié Ín Den l{aag of Loosduincn'.
Zonder 6ek1i6 bewi js nag uw zoon c1e grens niet over.. v.li j rekénen op 'uw mer).e-
verking.

A"s. àdterdr.g 2J april.is het alvreer de Laatste kompetiti€tdag.vo. or de ureeste,
jeu6de1fta1Isn. All-een de.belangrijhe weclstrijclen, ZuI1en ngg op eën doorde-
weekse dag Bcspeef(l moeten vrorden. I(ijlc dus wel elhe weeÈ goed de LENSrevue na,,
of je spclen-noet. Daarnaast beginnen d.e toernooien vahaf jO apri1. I(i jk níet
alleen of jb..eigen elftal speelt. Ilet kan altijd zijn dat je eèn elftai hog"" .

of lagcf opgesteJ-d staat.
Voor onze pupilIen, welpen en Èinirs zal er op 22 meí een sportdag en op
I juni een c ockt airt o ernooi !ïord.en georganíseerd. i4eer nieul,rs oveq deze eve-.
nenenten leest U L.z,t. vel- in de LEltrSrevue. ,.
Itra intcnsief speuren he-bben a1 enkere.6rote verenigingeh toegezeg<1 om deel te
neiïen aan het grote co cktaift oer$ooi.
LZt 67 (de. runn€r'up), F.C.Bru6ge en Dynamo Kiev hebben besLoten om aan deze
6ranCi-oze hàppeníng acte de piés'ence'te geïen.
Groct pauzenummer: I{ini Vadero - Ouders.

\

7 MEï GR00I I"ÍINI -iÍELPEN TOERNOOI OP SPORTP.fTRK ESCAMP I
TRÀII,III.IGEN.

Nu de koapetitie aan zijn eÍnd'kornt, wil hct nog niet zeggen dat de traininl;cr,
ook afBeropen zijn. lïij gaan namelijk gevroon door met de traj-ningen voor alre
clftjafren, Juist nu het mooie rredr kont is hct hcerl-ijli omrs avónds c ens:iviT
bezr-g te zijn. zo aan het eind van. het scizoen is hèt toch vaair reidcii een
onde:ling partijtje te spelen, of rvat leuke spelletjes te doen. lus ook-voor
r)e ;ongens die bang zijn van een conditi e training, rvoid.t het nu aantrekl<e1i- jk.
/r1s je vriendjes hebt die ook op LENS r'l:il-len komen d.an kunnen ze rustig eens .
rnee komen traj-nen vQor zij zich.op6even aIs Iid. lileet je iernàncl die Iíd rvil
Yroid:rr bel dan even naar P.v.d.Steen, tej-. 01891-3919 of hom eens net hem
i.a:rgs op -de zat crrlagnriddag bi j LINS.

-9-



?2 MEI SPORTDAG VOOR PU;ïLLEN-IïELPEN EI'l MINI'S

I{eeft U de"contrib_utie aI beÍaald???
DE1TIIVOND .

-ir.s. zaterdag aJ apriL organiseert.de I(aKa weer een disco-avond. ïïij verwachten
natuurlijk öok lveer aIle feiders, A-en B-klaaser6 op deze avond met of zonder
rrverkeringii..Àanvang 2O.0O.uur Voor verdere bijzonderheden zie elders in deze
LENSrcr,lg:.

IENS C1 - DI{C C1

Na het zvlare paasrve elieinde , waarin naast dc gebruikelijke school to e rnooien
ook nog eens tlee toernooien en éón wedstrijd gespecld werden, Eioest C1 afgelopen
t'roer.sclag (11/4) atweer .vopr cle conpetitie t.egen hct sterke DHC spelen.'
De conditie rian_ dezc §lelers b,Iijkt erig 6oea te 'zijn. Nà eeh stróef begin,
ruacrrschi jnli jilivaren de spieren nog vrat 6ti j f , riïercl DHC versfagen. Binnen 1!
minuten stönclen wij lvel met 2-O achter. De ÀDo-supporters, die met..LENS om het
kampioenschap strijrlenr. verhcuBden zich aI op het trkomende kampicienschaprt.
I,ENS dcnkt hier anders over. Noch voor rust maaktc Kees Cdenkirchen er 1-2 van
cn pa1 nà iust.kopte hij de ba1 vreer achter cle keeper Q-2). Richard v.d.IIoek
knalCe-een dirècte vrije trap vanaf, rO, meter achter d.e keeirei" en ilonald v.
Saggum m+ukte 4-2 na een cchiitercnde aanva.L over 1ink§. Eindstand 4-2.
Àfgelopen zaterdag w:rd !S0 verslagen met 2-1. liet wa.s een matige vredstrijd die
rloor twce 6oa1s van nichard v. d.Hoek r,'uerd besl_j.st" l,rDO verlooi ceri punt aan '
Rijsrvi jk zÀdot dc'wedsirijd vàn a'js. zaierdag LENS-^DO \ïel- beslisscira.zat zijn
voor hot hanpioenschap. Ï.ENS moet echter winnen ondat zij tv,ree funten achter;
staat. Xr zal .hard ge!ïerkt moeten vlorden, maar dc steun van de vaste support'ers

'zu-l-len zij het karrvei wel klaren.-
Paul v. d. St een.

cnderstaand. vcrslag ontvingen wij te laat om in c1e vorige LENSrevue op te nemen.
Itíj wiIlen het toch niet zonder meer aan ons le-ten voorbijgaan, ornd,at de auteur
ervan zorn enthousiast LENSlid is geworden, dat hij vast vréI tàl-eurgesïeId
zou z)-in a1s hij zijn artikeltje niet in dc LENSrevuc àou opgenomen zien.
Bovendiel zal het hem eni6e vertroosting brengen aIs hij ean zijn bàd in het
ziekcnhuis Bethl-ehöm 1i6t gekluisterd, hcrstcllentle van een Liesbr eukop erat ie.
§pocol-G betefscl]ap, .Jan.

De Redaktie.
VERSLÀG TOURI{OOI Oi) GOEDE VR]JDAG V,lN IUPILLEN I EN IÏELPEN I BÏJ ''RIJS,I:trTJK''
Àls men van -tevoren met nict aI. tc ho6e verwachtingen gaat declneBen aan .een
6terk bezet tournooi dan vallen de resuftaten achteraf meest€.I erg mee.

Zo was hct ooh 6estel-d Ínet de el-ftallen o.I.v. Ion rs-Gravendijk (pup.1) dh
Paul Hop (lvelpen 1), die het noesten opn'emen tegen sterke tegenstanders en op
het conplex van trRijstïijk[ noesten proberen ee'n rec',eIijk res-ultaat te ,beha.l cn in
de stri.jd om .f c rrC. v. d. Heidc-Bokaaltl 

-

Recrls 2x achtereen was de organiserendu ,or"nigirrg erin geslaflgd deze bohaal .

in eigen .clubhuis'te houden. Dud' voor' Rijswijk vras het 
"ró1 

zaak de uitgenodi5de
verenigingcn zo rveínig nogel-ijk lunten te laten l:ehal-en, waa.rdoor wellioht
Rijsrvijk definitief in het bezit van eeïdergenoemde prijs zou komen.

Zie echter, .urat kan alles anders lopen dan men wel denlct.
LENS had n.l-. drie, rrgeheime wapensir in'petto .t.lv.
'l ) Het schot in de r.tROC§rr bi j ÏIelpen I :

2) Opgelopen irritatie van cnkel-e lveken terug door een onverÍliende neclerlaag
van Fu1:il1cn I tegen lii jswijk teggevolge van een rrscheidsrechtertijke
dvlalingrt ;

7) Het fcit dat ene Bcrt tegen zijn oude club moest upui"n ", speciaal de jongens
van lup.I zo graè19 aan Bert een trionfantclijke clag vuild,en bczorgen.

- 10- ,



illelr a1 Ceze feiten hebben ertoe geleid, dat er^met veel- inzet en enthousiasÍo
is 6espectrl. -\l-
De jongens van 'Aie]pen, 'l zorgclen voor het. .1e euwenàancl e el- aan punte í ,r. Z en ..
vrerden tevens-1le in hun.poulei door flrie ovcrr:rinningen, oI re6p. RKAVV, DIIL en ,+
Rijervi jh !!i en een gelijkspel tegen VUC. . r

Pupillcn L bl'èef bok ohgesl-a6énr' sfe:Ide 4x 6e1ijE, rí.aarvan het gelijke spel
te6en Röjswijk door de jongenÀ. als een overwinninfi' werà beschourvd. Dus in totaa.l
11 punten, evehel,s Rij-s\uijk en strafschoppen noèsten de beslj-ssing brengen.
Dat l-everde 6een. enkel pro!]gen op, rvaÈt LENS was vèe1 lninder nerveus en rvist
cr.e penalties'beter dè. benulten, v;aardoor-'onze jongens in het bezit kwamen van
Ce rrC.v.cl-.Heicle-bokaaltl

,l
iilat waren onze jongcns b1r j, ook voor !ei-t, clie o1: Goerle Vri j dag bij Ri jsi:rijil
de da61 van zijn leven had en zo trots als een pauw met de §rote beker door de
Ri j svri jk-kaniino liep te paraderen. . I::
Leiders, johgcns al-leiiraàI bedankt en natuurlijh ook.clc vv. Rijswijk bedefikt,
tlic het on6 mo-6elijk heeft gcmàakt urn di.t gèÀtan6ae toernooi deel'te nemen,

. J.Etshout.
11 WEr 19. J0 uur mini 'Vadèrs - I,eiíldis .

Al- enkele" vreken proberen bni6e veàere van onze .minits enkele J.eiders zover te
kriiBen on een rzèdstri5d te Ëpelen a1s grote voorbereiding op de traditioneLe
wedstrijd van het grote coclctailtoernooi (zie publikatie elders), rxacr tevens,
on de loiders te belvi jzen dat ze toch we1 vrat van voetbal b96rijpen.. Daerom 

-*
t'rordt d.e uitdaging door. enkele leiCers àangenonen. Uit tactische overwegingen .,'
wordt deze vredstri jd .op '1] mei om 19;30 uur op t EttS vetE-ï-frË!6etor t
De mini vaders kuilnen zich zaterda6 bj.j Peter Pemeijn öp het LEl{stsrrsin r1s}C?;i
a1s zij bereicl zijh de uitdafing toch nog op zich.te durven rremen.

UfTSLiIGEN., -S f-
Junior,en.

Donderdanavond

IiI4T 4 - LENS 10 o-5
Í1.Zaterda

LEI'IS 1

die Haghe 2
Dynano 6l/l
IENS 4
/.DS 2
LENS 6

Isrlll:s.
liJestlandia, 1

LNNS 2
qt{sH 2

Welpen.

- 3laurv Zwant 1

- LENS 2
- LENS f.VUC5
- LE3{S 5
-RASf

ODB 

'LENS B

vcs 1'l
LElis 10
Scheveningen !

LETIS 4
Duno 4

Gona mini
ilrlK nini

- rEïs 7
- DSO 1',r

- LENS ?
-RAS4
- LENS 11

1-o
o-3
4-1
't-)
1-0
2-2

2-3

b-u
'1'.t-o

1-5
o-0

- IE{S 1

- Laakkyrarti. er 1

- LENS 
'

- LENS 1

- Spoorlvijk I

n-z
o-4
o-2

- RKAVV 7
- LENS 5

- LENS MINI I
. LENS MINI B

VUC 1

LENS 2
1-o
U-t)

o-1
o-2

tetltctll,
1212 | 21211 t! r t l t ? | ? t r t 2lz t z t q i a t 21i t 1 t 2 t 11r t c t 2 t 1 t 2 t 2 t 2 t 1t 2ztrtr"r2t2!

t0t2t
ilolcItttlDtóttItr4t

il0lDlol2iDtct,)
DLTiDVUI,LING

DtclllCtrtrtqt.)

! ! ! ! t'trat een dolle boel- wa6 het zonda6 on kwa.rt voor vier. Eindelijk vras dan
het geluk een6 iran onze zijde en konden rvij het zoet cler over'.vínning uecr.
eens smakcn. I.log even zo volhouden, de tanrlen op elkaar, en net dezelfCe

. inzet b1i-jven spelen. Zondag moet het clan'"teg-en COAL ook ureer nogelijk' z,i jn !
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AIs U zonclags orc cLf uur op LENS bent, dan speelt rlaar neestal om de
t'ree. wekep'voor .het eerste- erftal ons tvreerre. ook afgelopen zoidag. Er
rnoeot.lrorflen aangei;:eden degen RI(DEO, dat worstelt oÀ de-laatote lIaatste ontkonen en een kat in het nauw ks.E. rare .prongen maken. De l-aatste
weken vras RKDEo niet verslagen. IïeI, ons tureette liet zich niet verschal-ken
en behield daardoor tle tlríe puntèn vcorsprong oi Roodenburg, dat ars.
zondag om-tweö uur in Leiden moet word.en besireàen. Bij eei gelijkspel
ka.n de kanpioenévIag worden gehesen en "volgt automatisËhe pri.oii- o"""
dc rces. 2c k1aË. Dese mooie kans om wat betere aansluiting bi-j het eerstete krij6en zulren de jongens van Joop !Íirrens zeker niet voorbij. Laten ,gaen.
'rïeet u vrat zo leulc is. Een belan8'ri jk aandeer in het resultaat van ons
tweede el-ftal- is toch te danken aan dat kteine velntje l-angs de rijn. Eengrote zorg vrerd be6in ven dit seizoen van de schouctcrs van-Joop gèÀaafd
toen Pichard v.d.Hoek, Epe1er van one eerste C-eIftaI en zoon va" aie
Ouvre (u kcnt hem vast 'weI) zich bereid verkr-aarde d.e gr ensrecht ersvJ-a6 '
ter'hand te nemen. Hij heeft dit het hele seizoen volfehouden. ir, ,n"",
en wind! Bravo, RicJrard, en wat fijn voor jou, dat je dit nu eeís echt
ongestoord kan doen zondcr konmcntaar van je weet wel!
Ecn loterij? ilat beziel-t dat bcstuur toch'om nu noG een ]-oteri j te orga_.niseren? Maer het 2a1,. ,r'eI nodig zijn, dus met .zijnrallen er efie lekker
te6enaan.. en- díe paar l-ootjes zíjn zo verkocht. Àigesproken?
,Ít.s. zaterdag zou LENS de eerste kanpioen kunnen È.:groèten. Cns eciste , -C_-elfta1 kan. dan, als het tenminste van ADO vrint, dé kanpioensvlag hijsen.Het si:ektakel vind.t plaats oro í2.Q0 uur op het /,DO-terreih - r'vrins àejongens van Paul- veh deri Steen vreselijk veel sterkte en natuurlijk._,
succes toe!_Misschien iets voor onze tweede -e1ftaI-spelers on ietÀ t?rugte doen voor Richarcl, hun grensreöhter!
U l(orct toch zond.ag ook'naar het telrein van COAL? Dan zie ih U daar we1
weer

t?t?

rREE LENSER
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Ni euvre l:éden:

- 13O? S.D.dt Àrnault
- 1JO8 E, P. Vcrclui:r

In Ballot
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191166 W ' ilengelolaan 697, Den Haag 2OJJ.
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Zat erCa6morgen :
Zaterd.agmidda6:

li.n .Ber gun il"nogoo,rur-r - Wim l4ichels -'tiin Kouvrcnhoven.
Aad tsogisch - Anneke Dliernbr
Jos I(eetman.

- Annie v.d.Steen - Erans Disseldorp

Zondagnorgen: Tinus v.Zilfhout :- Nél-fie v.d.Hoek - Richard í.a.lfoèk. *. ......:lZondagniddagi. /^nnie v.d.steen, - Dini Endrich - iiia verschelden - I"ievr.Janmàat-' - Mevr.de Jong - Mevr.d.e Bruin - Linda Jans.
i . . .: -.:

Eventueel afbel-len I '.te,I.,.,66.91+.16 
l

Denkt U ean de barbesprekin6,a.s. vrijdag.
LEN§ 1 MÀJ,I(T ZE. :., ]'

Neptunus 22-10 Een gouden d.ag voor LEI,IS 1, maar ook voor:.de trouwe sup-Hion 22-2, porters. Een 4-O zeger r{aarmec COAL vrijwel naar de tweede
Dfauw zwart 22-25 klasse werd gedr':kt. Het lvas wel een beetje d6 wedstrijdDBGC 22-24 van lÍans Bres. Niet alr-een omd.at bij voorirefferijk spàe1-Olympia 22-23 de, .maar ook omd.at hij voor het eerét àeze kompetitie tottïtrilhelmus 22-22 . skoren kwam. IIij ,r..Li " u" zelfs trvee. A1 in. de eerste
Roodenbuifu 2u.-22 helft werd duideLijl<, dat coAL geàn vuist kon maken en t]at
Papcndràcht 22:22 LENS -l'ranheér het i.anviel- zeer gevaerU-jk vras. No1DHS '' 22-22 Japèsen gaf een dleunende spettei tegen àd pial en later
Zvrijnd.recht 22-20 een rob, die jiist - door rle vrincl - àver ae-.ïat werd getÍJ-c,
HOV ?2-2O Cnze. vleugelopelers Ron Tel_Ie en. rrïin Keetman l-ieten hunLEIIS 22-19 dirette tógenitanders regeLaatig hun hiel,en iien. Een at-Gouda 22-19' tente !tim. Keetman zette LENS na .een krvartier op O-1 , t'oenCOrïI 22-15 de Rotterdaàsé ausputzer te zacht op zijr-r, oÍerigens uit: 

.stekeiide doelmàn'f erugsp e èIde.''!?iia l(eetman verlen6de het-'rtiii<ie terufr doel-- ...treffcnd. Na rust aocht coAL srechts even aand.rinlen, totdàt'LENS dóó; rrqd daj 'l

de Rotter'clamse verrlcrlt8in8 te kloppen iras. Een r"íinà uÀn-rro.t 
""hopp", vormaà

de préIude: Bles kopte via vui'sten van keefer en Lat over, Tef1e scËoot via
vuisten van keeper ov.er i l(eetman idem. Even later gaf ron de Koh llans Bres een
diepe pass, Hans sJ-i-ngerde langs een tegenstanrler en uit een zeer noeilijke
hoek schoot hij LENS effektvol- naar o-2. Dat was na twintig ninuten. Tien minu-
ten voor tijd sbl-eerde lïiu l(eetman na"1r o-l en in de Lautete. minuut maaktè
Hans Bres er o-4 van. Door het 8elijksper van Gouda te6en IICV is LEN§ nu ge1-i jk-
gekomen net ,Goudar terrvijl- HCV. en Zvíijhdrecht tot bp 66n punt zijn genaderd. . .

iïilhelnus, Roodenburg, Papendreclrt.en DHS zijn ook no6 a1l-erminst .vei1i6. . . :
Zond.ag: Lm{S - 'Papend.recht; 

, ïliLhel-mus - IIOV; Blaun Zlart - Ztrijndrècht. r...:....

-1-
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EI}IDELIJK 'WEER FILM.

Dinsda$ 'lo mei worden er hier op LiiïNS weer eens ftims gedraaiU; En.'vrat voor!!!
ï e beginnen dan on ca. negen uur met een laar korte fitmpjes rva;.frna om + hal-fr tien een. fiLe vertoond za1 rvorden over de W.K.-174 (voetlàf dus):.; In Cié ander_ ,

l' haLf uur durende fil-m zullen beelden vertoond rvorilen van o.a. de wedstrijd .

Neder1nncl - Brazilië. Toegang hoeft niet betaald te worden. I,let deze eerÀterrdoordeweeks err activiteit, hopen rvij een groter publiek te kunnen -bereiken.. ...

lu?t -9n21 hoot2 dus niet in rook opgaan maar kom gezellig naar ons klubgebouw.Tot dinsdag 10 nei duo.

!,s. De jongeren moeten niet denken det v;ij n", ,""r:fJl zijn, want o
20 mei zuflen er voor welpen, rnini-welpcn en pupiIlàn een groót aanta
fil-ms vertoond vrorden. Volgende weelc horen juI1ic daar ,""i ,on.

pv
IL

rijdag
eken-

O-9.v. het redelijke succes van de eerste-ed.itie van dit specifieke !ÈNS-gebeurenheeft de-, Kaïa besfoten opnieuvr een bingo-dangant te organisercn. Er zijn
wederom mooie prijzen te winnen en het plat end raaiers:In.tituut zaratuÀtrazorgt voor d.e vereiste dansmuzieh tuGsen rle'beclrijven d.oor. rll e hopen, dat dë
ouderen onder de LENs-leden deze gelegenheid aangrijpen orl ook een geze1li6e
avond op,.LENS door te brengen, maa-r natuurlijlr zijn óok de Songe seiíoien ànA-hlassers van hartc vrelkom. . 

. -,.:

DISCO-AVOND.

Àf8eIopcn zaterdagavond was cr dcn einrtclijk vreer een disco-avond.. I.Íede aanXzij
Kvriek Sport rvas het er oudervrets gezeIlig. Dc discotheeh Zaratustra zorgdc voor
de vereiste rampestampers cn er zijn dan ook vleer heel ,at voetjes van devloer gegaan. Gaa::ne bedanken vrij degenen, die de aanrvezigen voórzagen van hunnatjeendrciógjeennatuur1ij]cookZàratustrabetlankt

KlÍiA. -'
BINGC-Dr-i]IQANT.

I(aKa.
BIJ EEI,I VEERTIGJjTRIG HUrt ELI JK.

Het Bestuur.
HPHPI:PlIPHPH

IN DE. ZIEI(ENBOEG PHPÏíPHi)H?HPHPiIPTïPgi,HPHP]IPHPIIPgPIiPHPiIPIPHPIIPHPHP]IP
PEPtrIPHPIii,HI)Hi)

Cp vrijdag 2) april is er Íets bijzonders aan d.e hand. Op alie dag herdenken
de hee! en'.mevrouw zoet, trat zij veertig jaar ge]-etren e1Éaar hun jaloord gaven:
voorwaar ecn- vieri.ng waaid! En dit getrdt teneer d.aar meneer loet verreden jaar
heel crnstig' ziek 

'uas. fieeft LEI{S ín.ir]ie moeirijke periode,rLt hot echtpaar
Zoet"öirrecht neegèleefd, nu grijpen we van ganser hàrte ile gelegenheid. aan omte delen j.n hun vieugde.
Menec eí i4evrouur Zoet, rve begri jpen dat u in deze da6en .een en al_ dankbaar-heid beït:' di'.ar hebt u a]l-e reden toe ! En vri j met .ons' al-len 6taan te d.rin6en
on u gelirl'. te wensan nu u mag vieren waarnaar u zo vurig hebt uitgezien. ookuvr-kinderön, 6er:re1di6 .trots op hun ouclers, betrekhen *ij vanzelfs;r;k.;à i1 oooofelicitatie. Àls het u gegeven moge zijn nog J-ang samen te blijvei, wij zuI],enniet noc vrorden u net open arnen oir ce Hengerolaàn te uegroeten. ilet za1 rvelvat drukte geven op nunner .449 van de Genemuidenstraat .

; , 41" .]"r" iENsrurro word.! 6e1ezen, is vermoàdetijk rep Janssen vr'eer rthuisr we1"'met ad.viezerr van de dokter, maar toch gezelli6 ifruis. .

!,ok Ca.s 'B'ont'j'e 6aat ziedderog"r, ,oorriÏ, -ro aIt hij er zelf niet neer aan kantv;i j fe1en.
/ En rfanlc v.d.lierg trof i-k bui-ten bed, er6lens in tle 6ang on er van een 

'igaretjetc genieten. I'lo6 niet hersteld, maar toch....
Ricky Tjin heeft helemaal afscheid genonen van het ziekbetl en rvas zaterd.ag weer

'o? cle llen6el-o1aan rangs <ie l-ijn. En het etapje naar de actieve kant van aà rqn
ko::rt ooh vrel.
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Anton \'ÍaLha.in - aI enige welcen vreer thuis - was 6u1-en-graag bereid. uij teontvangeni lïij maakten_ er een gezerlig gesprek van in aË Goirrenregenstraat .En pupillenleider Hr.Efshout breek door de vaardige chírurg met Iénige handgeholpen 
"l :_n_"1 naar huis gezonden te zijn. Due bracht nÍjn fieto roi 5 onv"r-vaard van BethLehen naar de Mulders8aarde. ook claar een leike ba-bbeL met de.ex-Iratient en echtgenot e r

Tot olot nog een prcttig bericht over Edrvin Eyke.rhofi vol6ens mij,n;laatstetelefonisch verkregcn Ínformaties naarrt de boy het goed. Ër vrorcli ar 8esprokenover naar huis uogen guan.

P.J
o
o
o
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oooooooooooo

oooooooo
o
o

o
o
o
ooo

o
o
o
o

oo
oo
oo

ooo
oooo

oooo

ooooooooooo
ooo ooooooooo ooooooo o ooooooooooo oo oo oooo oooooooooooo ooo oo oo oooooooooooo oooo o ooo .

oo@ Uit de med-edelingen van het bestuur over cle cloord.eweèkse barbezetting maakt
POL op, dat LDI{S beschilrt over cen echte BAR-IiEEpER.
eco LEIds heeft financiëIe zorgen, dat is wel ciuicleLijk. Tarfoze l-eden betal-en
hun kontributíe niet op tijd en arlo kosteir stijgen. I{et niet op tijd betaren
van kontributie is er;;ertijk,, a1s je rveet dat anàeie LENSers de-troàp kunnen
opknappen. FoL vindt dat die slechte betalers de aa.nduiding rme<le-Iiàrr nietverciienen. Dikvrijrs is dat niet, of niet op tij{, betàIen ian kontributie eenkrvectie van gerrralrzucht. Maar het resultaat-is óen ureinig sportief en solÍdair
ver enigings gedra6. De hoge rentestand naakt de hontribuiie naandelijks minderuaard. i(orton 1)0r, rvil de ecrs romende argemene l-ed envergaalering in àverlveging
geven .een boetesysteem in te voeren. Bijvoorbeeld elke'àaana aóhtèrstand Ëen-

eoo van dat boetesysteem zar vcrmoederijk urej-n-ig terechtkouen, vrant het zulrénde penningroeester en zijn medewerkers moeten zijn die belast worden met al1e.extra reltcn'erli. En een lijfelijlie boete in cle vorn van een verplichte corvee-dienst zaL ooh ucl tot d.e onnoBelijkheden bchoren. riJant dat ".aàgt oori rào"-'-extra organisatie. ïoch.....eens over nadenken.
6@o Dan nog even een nieuwtje. Dat heu6c biljart .chijnt nu toch echt binnenkortte.arriveren- Een hoopvor ger-uicr voor onze 65-prusseri en .nderen die on werke .reden dan ook overdag do tijd aan zichzelf hebben. yy'ant vooral o"";;"g-;"ii;;-zij vo1o1: de gefegenheicl llcbbcn zich op het groene raken uit te leven. Dekeuen kunnen gekrijt r,rorcren. En mocht Ëet biiiiart bezet zijn, dan heeft corPoetcrs altijd nog wc1 ecn paar lichte karl.reii5es op te knàppen. En er kannatuurrijL: ooh een klaverjaÈje 6c1egd worden. pol ziet het heremerar ,itt"".
LEI'TS gaàt ooh doordewecks l_even. '.r r

eoo En als de nanncn overde.g het kiubgebourí g.an bevollien, waarom zouden d.e

1:r:: 9." achtcrbli jven? Cotr zi j vritlàn,en kunnen t-..q;rrt en, creatief bezi6 zi jn,or (naruu.ïtLJtr, trimmcn o1: hct ve1d. :.
oe@ Onze 6rotc voetbarbond heeft planncn voor een gernengrle (jongens cn ueisjes)pupill enkomp etitie. rn het oosten van hèt'i.,nd speien eÍrtaríen].r_ n r:aeis jes-
pupil-Ien cn j ongens -pupi11cn ar tegcn erkaa.r. otiicíecr zijn c1e rueisjes'in oe -

voetb:rJ-sport pog- achtergesterd, bij de jongcns, want zq raogàn eigenlljupas met:......'r+ Jaar asn vcctb.rrlen beginneni. Dit past uiteraard niet in het - emanóipàti e - .

beleirl, dat hl:t' nu demissionaire kabinet de La:tote jeren.heeft gevoerd.eeoI,tl-I.ÍS1ob.pt',lre1eha:::1cchter.llun.7::rja.:r3c]-eC]'èiv.,asc!etanà.rs.Toen
beschikte LEI'IS. als. één der eerstd llaa.gse kl-ubs ovcr een daxxesel-ftal. I,Íaar, omttathet zo lastiÍi vras ( 6ón kee in d.e week moest voor ale dame6 8edurende tweemaalcon half uur 'ó6n ve1t1 geruind ltord.en) l'rerd de danes geadvisËerd zich bj-j anderevercuigingen aari ie sru:-teí. Dc .lpríes bÍj LEI,rs zijn àrleen maar 6oed on achterdc bar te stain enzo.. De emancipàt i e6e c1àóht en ,o"i.n bij LBNS no[ *àt .t"irr"r- ' 

.

uitgedragen worden.
006 -De clanes en neisjes in LENS wcten wat ze te doen staat. llJant ze zur-Ien erzelf natuurrijk ook vcer aan nroetcn doen om zich uit de knelrend.e ,rn.r.iiju"-
LENS-bandcn te kunnen bevrijden. pOL kan daarbij uiteraard slechts morele steunverlcnen. LUcrOR ET EI4ERGo! ! Dat rvordt fle strijdkreet, vrant bij LENS dient devrourv zich als onderliggende partÍj nog naar boven te vrordterei. ÀIs nen zou je''
vrel 6ei; zijn om je niet j-n flit strijdger,roeJ. te wi11en storten. . . .oco i.OLLENS tïordt doorgaans vervo3-g<l. , .:



OPIïrIÀRTS !
Ode aan de voortrekkers.

Een trage, troosteloze start
Gaf wekelijhs veel voetbalsmart
Aan i.eder die cle èLub Éwam schragen.
Geen wonder dat nen kwam tot vragen:
Hoe lang nog aan dc staart?
Van septenber tot in maart
Droeg ï,EI'IS misnoedig de rocle lant.rr--n
En wist sLechts nauw ecn puntje te vergaren.
Doch Ce onveryuoestbare optiruist
lerveerdc clat hij vcrmocdde, ncen, Cat hij wist:
Ik zie to-ch de LENSzon stijgenl
'rïel stonil hij zriaar te hijgen
Bij het uiten van zijn gewaagde profetie.
Maar, vrientlen, lees de krant., of 1iever zie
LENS zeff het bruine leer bespelen
En sfuit U aan nu bij de veLen,
Die zich achter Ce optiniet gaan scharen.
IIun geestdrift rvéet van [aeen bedaren!
De still-e hoop 1i6t gp allcrnans gezicht;
De l(oers is vreer ouhoo6 gerichti
Bravo! mrnnen van LENS! Bravo! aIle cIf!
Cok Trouladour gelocft het weer zelf.
Terrvijl hij zijn dagen .ziet, vergallen
Naar het zoelcen van.ecri lijmend woorcl,
Laten juL-lie onvermoeicl rle ball_en knallen
Tot ecnmaal het bruisend. slbtaccoord
ZaI klinken: Vl:ienden, opgel-et !
De helden hebben hct rÍeer gered!

Troubad.our.
P.S..
Xn vrees o! d.eze rekensom bedacht:
Vier keer twee is , acht.

, Tr.
iIiIl.iIII{H}IÏIHBHHHTH}IHIiIIHITHI-lHITHHHHHEI{ÏH

PROGRAI"IMA- OPSTELLÏNGEN-U]TSL,IGEN SLl{ICREN
fl I{}Ii.II{IIII}IH]iHÏÍHHHI]IIIIIiHI]ITIIHIiHiIIIHHHIIHI{HHHHH

i)ROGRJJ.II,ÍÀ SENIORDI.I.

Zergg6 1 mei- 1977 .

HHHHHIÏIflI IIHHIIHHHHH

Y.t'Geb 1/1-1 ;:3;13:;'"n'"'
v1 Geb 1/2-4 H. J. F. Ebben
rrDe Hoge Bonenrt , Galgerveg J.Th.Densch
Na rlCwi jk
Sportpark Pr.Irene , Schaapwcg
Rijswijk A, J. D,l{endríks
v.BrienenlaanrïJassenaar Th.B.v.GaIen
SportparkrrDe Zl ethrr einde
v.Nijenrodestr. rDe Lier

14. CO uur T,ENS 1

'l'1 .00 uur LÉINS. 2'
11.J0 uur Naal-dwijk 2

12. JO uur Maasstlaat
12. 0O uu:' Lyra 7

- Papendrecht 1

-UV§'
- LENS f

15. 45 uur Nivo 2 .- LENS 5

lr - LENS 9
- LEr{S 14

ÀIre ovcri8e clftal-Ien zijn uit'cspcerrl of hun faatste vredstrijd vicrd niet
vastgestelri vcor a. s. zcnda6

A.s. zondag zi.in van de Seko aanwezig: N.0sse en J.v.d.Iileij
S,"MEI\I(CI'IST .

I.,ET{S f
Í,ENS 5

1O.J0 uur LEllS. t errein
'15.0O uur LENS terrein

o

14
11.15. uur LEI{S terreln
10. ]0 uur LEIIS terein

-4-
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LENS I al-s bekend zonder R.Bres, J.Disseldorp, R.v.Noort, Àrv.verzen met B.v,d.
Lans , .:FiB1öf,.Land

LENS 5 aIs bekónd zonder P.de l',rolf , C.,jchenkels met I.Dissel_dorp, G.Verhaar,
II. Diet z

LENS 9 al-s bekend. zonder [.de vos, p.v.Duyn, iï. v. d. Linden ' rlet J.Tetterc, J.de
. 
i,/aal., Th.v.d.Voort, G. v. d. Togt

LENS 14 als bclccnd zonder G.v.d.To6t net H.v.Nieuvenhoven, :.ï.End.lich

OPSTELLII.IGEN.

AFSCiIRIJViNGEI'I

vrijdagavond van 18.]0-19.J0 uur bij N.osse tel. 60.20.90 uitsluitend in nood-gevallen is afscl4rijven op zaterdag mogelijk bij voornoerod aunner.
NI ET-CPI(CMER

vanwege niet-o]:komen d.d. 1z aprir j.1. wordt p.v.Duyn a.s. zondag niet opgestcl,-r., in de l-aatste -competitiewedstrijd.. Íerrveer mogelijk Éi3' ao seko eventueel- tel_e-fonisch tel-, 60.ZO.9o
' .TSLhGEN.

Dinsdae

IENS 4
LENS B

legl:1ee-39_ep
LENS 5. IENS 10
Flamingor e !
Doncl.erd

19 awil 1977.

- Oranjeplein 2
- Taurus 2

ríL 1977.

-DSof
-s04,
- LE S 1 '1

IENS 9

BEC 6
LBNS 9

LEi[S
LEI.'I S

LE},IS
Rij6

)-z
t- |

- llr/'es t crkvnrtier 5 ?-1

Zondag,24 apríl 1977.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
. VÀN IET JEUGDFRCi}TT
JJJJJJ.ÍJJ JJJJJJJJJJJJJ

coAL 1 -]ENS 1 o_4
Roodcnburg f - LEI'IS Z Z-1LJEI{S' -ToGB2 1-4
oliveo 3 - LENS 5 2-O
LEI'ïS 6 -Tedo J 4-O
( gest .l'regens-.i t oonplcet te6ëuct-^nder)
IENS 7 . - ireetlanclia 5 5-3tENsS -postalia4 i-4

JJJJJ
lS$**.r
$is$*

'!ïesterkwartier 5 - LENS 9
Celeritas B - IENS 10

- LENS 12
- Veio 16

- LENS B

- Cromvliet 7

(gest.wegens regen)
- Ooievaars 4
-VVPB
- $lestlandia 14
- I,ENS 14

o-1
1-2
2-1

VJVS 4
LEIYS 14

2-1
t-2

2-1

2-1
4-1

3-2
4-2
n-)
o-0

21 a ít 1977.

- Lyra 2 O-l
- St.Voorrvaarts 4 0-2

LENS 6
LENS 7

11
12
17

r,ri jh 11

JJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJ JJJJJ

IIROGRIIMMA JUNIOREN.

5erÈes 1 nei 1977 .
],ENS ]

Zaterdag JO apríl 19?7.

1'l .00 uur

- vrl-J

LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
LEI\]S
LENS
IENS
LENS

1

4
5
6
7
o

9
10
11

- LEIIS Ut opiatoérnooi
- vri j
- Ro zenbur6t o e rnooi
- Roze nbur 6to e..no oi
- Rozenburgtoernooi
- vrij
-" vrij
- vrij
- vrij
- vrij

9.30
9.N
9,10

uur
uur
uur

-5-
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Heeft U op.zaterdag J0 april 1pfl niets te doed, kom.dan eens op bet LENSter-
rein l-angs. Ook als U iets te doen heeft, maar toch vrel even tijd over heeftr.
kunt U rustig eve4,naar het À-'1 toernooi konen kijhen. IIet is altijd erg
g'ezellig bij de toernooien.
.1Í'SCHRUVINGEN. : t t'

6chrif.teli jk voor vri .i da.Aa.v.ond. 1 8. ,o uijr bi j dhr . P.v. d.Steen, Hondoroos 2,

(uitsfuitend in rlrin6ende
Berkel en Rodenrijs.
Telefonisch vri jdagavond tussen 13.J0 en 1!.JO uur
6eva11en) yoor .: :: 1

A-kl-assers bij dhr. G.Duivesteyn te].. 6?.61 .Bl ( i.Cll
B-klassers bij dhr. l,Í.Reuvor teL. 67.23,11 ( LEI,ï
C-klassers bij dhr. R.Bon tel. Z5.gl,?Z (LEN
In nood.gevallen kunnen de junioren nog. op zaterCago
Ien bij LETIS tel-. 66.13.14, :

TOERIICOIEN-JUNï0LrEN.

One eerste Í.-eLftal gaat a.s. zaterda8 proheren het LENS Utopj.atoernooi te
winnen. GDS heeft verleden jaar de lvissel-beker gevJonnen. Het programma.voor
LEI'IS ziet er alsvolgt uit:
11.00 uur LEItrS - cDS In de andere poule spelen:
12. 10 uur ï'Iilhelmina - LENS
1r.45 uur LENS - Svv

De fínaIes oni pl-aats dri-.e t/n acht-rvortlen om 15.6O uur gespeeld.
de eerste tvree plaatsen begint om 1!.4J uur. .- i

j)P@L§:J./tltena-O.Bor6t-R.Hofman-P.Val-kenburg-G.B3-ik-Th.v._I,uxembUrg-
R. Noordel-oos-R. v. ci. Laan-.0.. v. d.MeuIen-!ï. Frantzcn-O.Iiuis,

Leider dhr. J.Apperl-oo same'nkonst 10.15 uur LEI{S.

ROZENRURGTOERI,I0CI voor LENS 4-) en b.
Onze eerste drie B-elftal-len gaan a.s. zater.LaLg in aIle vroegJte tveg naar _

Rczenburg om -te proberen .de verenigingsb eker te vrinnen.'De tegenstan,fers voor
al-Ie drie de .e1ftall-en zijn: C.V.V - f'r:rtuna - Spijkcnis-se - Rozenbur6. ..
De vredstrij.'.en dui..en 2 x .11 rninuten. llet toernooi bcgint- om 9.JO uur 

._

OPSTELLTNG !

LENS-4

Leirler

LENS 5

Leicler

LENS 6

Leider

PROG }IÀIvlrlri PUPILLEII EN tïEJ,pEN.

PUPÏLLEN.

Zs!sr13c-29-e!ril 19?7

s1t/n
S4t/n
sBt/n
cht end

7)
11

om
)

1 3.ö0 uur afbel-

De }Íusschen
ovv0
TSC en ODS-

De finale om

R.Groen-L.Jannaat-1?.ter Laare-P.Lelievetd-R. Loteri.ks-R.l,liche1s-J. v. rl.
Nieurvenhui s on-A. Ov ergaauw-J . Prins-P. S chol-t cS-R. Vei'st e e6-J . G cluk
Ilans Zoun Samenkomst I.OO uur LEI,ÍS terrein

GÀi1RNE OUDDRS l,ÍET VIRVOER
C. !eek-R.Illoire -R. !on-R. Duyndam-P.Iloutman-R. Raclemaker-J . Riemen-J. v. tI. Ri j zen.
\ï. VaIent in-F . Verbarenils e -R. v. Viersen-R. \Jess e1s -D. Pronk
Joop Meuleuan samenkonst S.CO uur LEITIS terrein

GÀXIO,IE CUDERS I.{ET VERVOER
3.1{cnkes-tr'J. Kliinnen-S. Krarner-M. Leyn-!ï. Lucass en-À.Rovers-C. H. v. Rijk-
J. Schipl:eren-M. v. Zvrol-BrJo zee-D. Boogaard-R. Driessen
Ton van Velzen samcnkomst 8.OO uur LENS terrein , "

GriÀRNE OUDEIiS MnT VEII/OER

LETVS 1

L]]NS 2
13"15 t»r I.ENS ,
10.00 uur LEiiS 4

LE}TS 5

- zie zondag 1 mei '1977
- vrij
- HPSV toernooi
- Archipett o ernooi
- vrij

Zuiderparh
Buurtrveg

1l



rïELFEJ.

Zaterclag JO a:pri-r. 1)ll .
LEIiS ,1

LENS 2

1J. O0 uur LEI\ïS I.{INI A
1O.O0 uur LENS I!ÍNI B

IÍ'SCHR]JVINGEI{.

cheveninge nt o e rn oo i
ch eveningent o ernooi

- vrij
- lrhi i

'-s
I{outrustweg
Houtrustweg

neí.1977)
zonda6 naar DIOS in NÍeuw Vennep. IIet

Schriftefiih voor vri j ilagavond. 1 3 .rO uur bij Chr. P.v.d.Stóen, Hondsroos 2,
Berhel en itoCcnri j s.
Icl-efonisch vri jrlagavond tussen 13.00 en 13.r0 uur (uitsluitend in clringende
gcvalJ-en) le:... 2).2),Jf bij i).i)erreijn
Ïn nood8cvalfen kunnen de,ltr?iltbn en welpen nog'olJ zaterdagochtend tusscn
9.OO en 9.J0 uur afbetrIen, tet. 66.1J.14 klubgebouv,

TCERI.iOO]EN PUPI LLTiN EN IÍ'ELPEN .

DIOSTODXNCOI voor LENS P1 (zondag 1

Ons ccrste pu1:iI1ene lftal. gaat a.
progranma _ziet er alsvolgt ult:
12.J0 uur LENS - Àalsmeer
1J"J0 uur LENS - den Hoorn
t4.30 uur EHS - . .. : LENS
1J.0O uur LENS ; \rVSB

om 1).4C uur rvorclen de finaLes gespeeld om plaats 1 t/n 6.
OPSTELLING: l,l. v. d. Lans-R. v. c].1{oek-E. !ïarmenhoven-E. Arnmcrlaan-P.?ronh-A.Kuiper-

B.iIeèmskerk-ts. Eoel-hourver-E. Roos-8. Elshout-E. Perrei jn-N. N.
iJarnenhoven damcnltomst 'IO.JO. uur LENS i

, GÀÀRNE OUD]]RS IVIET . VEhVCER
Lelrier dhr.

EPSV-TOERIIOOI voor LENS P3.

Samen met Cel-eritas, Paraat en I.IPSV gaat LENS uitmaken vrie op"lO april de
stcrlrste is. llet tocrnooi.begint om 1J.jO utr en deiwedstrijden duien Z x 10
minut en.

OPSTELLI}iG: I.iiaffa-E.i(eus-J. v. d.. Spiegel-P. v. Maren-J. v. \ïass cm-J. i'lo1f f -B. Driess en.
R.:3oebarta-II. v. Reeuwi jh-F.ItIei j n-/r. Franken-l:i. v. C. iïa11en
Peet ers ' same-nkomst 12.)O :uur LENS terrein

IGCIIIPELTOEIINOOI ] voor .LENS Pà

Leider Chr

Lens P4 speel-t,deze dag (rO-4-19??) maar liefst vijf rveclstrijden van 2 x ?T
minuut. IIet p-rogramna ziet er alsvolgt uit:
10.o
11 .4
12',.4
i3.4
aq, )

0 uurLENS
0 uur CSC
o uur IENS
c uur óir:-ndtírgr
0 uur LEI{S

OI'STEI,LING:

Leider T.Prins sanenkomst 8.30 uur LENS terrein

SCIIIIVININGENTOEANOOI voór LEi'lS IIINI A EN B.

Als voorproefje voor a.s. zaterdag 7 mei bpelen mini A en B a.s.
apri.l 1977. eèn .toerno-oi bij Scheveningen aan rlc Houtrustvreg.
IIet pro5ramrna ziet er aI6 volgt uit:

- LENS .

- Archi,p.cl
- LEI'IS
- Wit Dlaul

P. Straub-l'I. de i{aas-E. Coret -D. Pai j c-R. v. rl. DoogaarcJ.t-R. de Bcer-
E. v:. Santen-E. Àssenberg-T. v. d.tJerve-E. v. d.I(aay-E.Ha zeleger-R. Màttens

-7-
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I'ITNI 3 MII,II A

1C.00 rrur LENS E - DEVJO B
1C.4! uur LEI{S D - Scheveningon- B
11.]O uur Ooievaars B - LENS B

OPSTILLIIïG r llINï A

. E. ErrCl-Ích-T. DiemeI-4. v.',ïi jngaarde-i?. Slats-M. Endl_ich-M. v. d. Maarel- ..

P. I{oppenbrouwer-D. Vérschelden-À. Spaans-M. Síuons-E. Renzenbrink-
F. Laarcklcer-P. !ij 1sna. S. ót Àrnault-A. Jansen

Leiclcr Kecs SchenheÍs samenkomst 12,00 uur LEIIS terrein
, GAi.,.RNB OUDERS }ÍET VERVCER

I'IINI n: V. Tronp*Il.CoIpa-R. v. Ve1zen-J. Dunant-Ee de Zwart-I,1. Verhaar-R. Boelhouler
i. Timmcrmans-P.IIoeksma-.,!.Brinksna-M. Bosch-D. v. EaveI-M. Tom Low-E.

, Bari,.nyi
teider Guus Schneider sarnenkomst 9.00 uur LENS

GÀI.RNE OUDERS MET VERVCER

NIEf -0 pï(oi,rEi?s .

$legens herhaaid niet-oplconen worden de vo1-gende spelers nj_et mee" opgestetd:
M"Don - R.Iirconcr//.
Iliet-oplcomen bij de toernooien betekent autoeatiech dat wij aannemen dat je
6eerr zin in de toernooien hcbt" i,íij zullen je dan ook niet meer voor'dc
toernooicrr opstellen.
COCI(TAILTOERNOOl .

1J.OO uur LENS A - Devjo A
4ï.45 uur LENS A - Scheveningen A
14.J0 uur RijswijlÍ. A - LENS À

Iiet grootste internationale. toernooi van Den EB4g en oàstréken (misschien wel
l,'an [ee1 Nederland) zal op zondag 5 juni op irot . iEnSt errein gespee]-d vrordea.
Verleder weel< meldden rvij aI dar [.C.Bru6gct A.Z,.r6l en Liverpoo]- hun toe-'
zcgginB haddon gcdaan om te homen. Ook Dynamo Kiev heeft na de uitschakeling
in de Europacup definitief beoloten om naar ons toernooi,. te komen. Daarnaast
lopon e:'. no6 ccintacten met St.Etienne, Barcelona (net Cruyff en Neeskens)r" ,
AEI( Athene en,Bortrssia Mönchengladbach" iïij houCen jul-lie op'de hoogte en
rekenen erop dat a1J-e pupillen, lzelpen en minirs deze dag vrijhoudèn om' als
rrgast sp e1er.err. aan d_Ít. toernooi nee te doen.

LENS C1 HILÀLDE EET NIEÍ.,
Ons enige jeugdelftal met kaupi-oenskusen was C1. Irfgelopen zaterdag moest dit
elftaI thuis (rREE LESSER!t) tegen med.e lmnílidaat ADo spelen. In het kleed-
lokaal hecrste een Bespanrlen sfecr. ïedereen was nogzi,L zenuviàchtig. Marrr at'in
het begin rran de lrèdstrijd bleeh Cat de àenuwenibij LENS snel weg vraren.
Met fenatiok en vaak Boed. voetbal- vrerrl ÀDO ond.er druk gezet. Kansjes.kvJanen er
v.rel maar doelpunten niet. De beste hans vras echter voor A)O maar Joost Elzerman
redd.e fraaÍ. Na rust bleef LENS goerl aanvallen. Mertin Meerman en Ronald v.
Dag6um kvJe.men alleen voor de -ÍLDO-lceeper naar op het laatsté noment vrerd dc bal
no6 van rJ.e doc1lÍjn 6ewerkt. Toch kvrànen vrè m"i 'l-O voor. Èen vrije trap werd
na aan6even van Joop Odenkirchen 1O mÍnuten voor tijd door'Richard v.d.Hoek
ingeknalcl..In plaalg. van gevroon door te gaan werd LH,IS erg onrusti6 en verloor
de 6reep op hct sbel-" r\D.O proïiteeíale hier Goed van. Nog [een. twee rninuten na
het I,ENS Coelpunt rnaakte hDo gel-i jk. De lilap krvdm hartt Fan, naar toch ging
LEItrS weer in de aanval. Joop Odenlcircheir kopte een corner net naast. De 1aaÈ6te
minutcn vrerrl alles of niets gcspeeltl" Het vr rcl nj-ets. De 

^DO 
s?it6 straftc

dit systeèm erg knap af en naa-lcte er 2-1 vhn. .(rDC werd dus l<ampi-oen en de LENS
spelers zochten teleurgesteJ-d de ktccdkamer op, Ze hebben er:hard.vbor gevrerkt
en het af8elopen seizoen vaak er6 gocd voetbaf laten zien. .!4i6schien hatid,:rn ze
r,rel liaml:ioen oeten vlcirden, maar daar moet ook wel wat geluk b5.j komen. Juist
q1: belangr.i-jkc nomcnten Eacl rlit e1ftaI vccl blessured ( vrel- J of 4 tegelijk)
rvaarcloor het e1ftal om6egooid moet worden. Juist afgelopen zaterdag bleek dit
'L;e6en het erg slim spclenCc -ÀDO funest. I'(aa:' ja, l_aten ,,ve er niet te lang
bij stiJ- blijven stann en lekker laan voetballen in d.e toernooien.

PauJ- v. d.Steen

-s-



GDA P4 - ],ENS P

Deze l-aatste competièi ewedotri j d van di
daar een enoruc stortbui i'edereen verra
en gingen lrc. vèrl'.cr. De eerstc hef ft wa
met O-O ingín6en,

t sei2oen werd aL na 2 ninuten gestaakb,
ste. Na ) -mlnuten was'de bui overfieclrerir:r
§ zonder doelpunten, zodat we de rust

De tweede helft begon GDA stornachtig aan te valIen, 14,at na cen beoor èeLingsfo-:;
1: d:. 

"".h!.u"hoedq uitnondCe in ecn 1-O voorsprong voor GDA. LENS hlccf koel_
brocdig. Na e.cn inrvorp van Erik vraè het Ronal-d '<}ie de bar doortikte nae-r
EdylTg:,d.fu.tn de tvreed.e. helft- van pla.ats yqrvrioselcte met Marh, díe de stand
geri jlctro\., .1-1. Dankzi j het gocrt ingri jpcà vari ae lachïerhoede en het 6oed.e
ke ep ersvrerk,,van lilicËer -bl-eef het 1-1 .

. i'r. .. , ... Ton v.d.Derg
UITSLITGEN. ' l' ,. 1

JUNIORÉN;

Donderdag 21 pri1a
!.

19??.

Celerítas J - LEr{s 5 5-1

ZelCf4qe 2l .apr:-]- 1)1t..
DSVP 2
s0À I
LENS 4
svt75 -7
LENS 6

"vcs 
7:

LENS 8
HMSIT 6
ItrNS 10
KVC 11

PUPTLLEN.

- LENS 2
- LÉNS f
- Vel-o"5 .

- LENS 5 .:
- Velo 7
- LËNS 7
- t.DO '1 2.: 

LEI.IS 9
- Cromvliet !
- LENS 11

- LENS 1

- IEIIS 
'-VCS4

- LEn§ 5

/- |

4-2
5-1
3-j
VeIo niet

1-2
.10-o

o-fr

1-o
3-o
1-1
1-1

opgekomen

VUC 1

DVJ 1

L.,Ei'rs 4
GDA 4

ÏÏE],PEN.

IEI'IS 1

LEI.IS 2
LENS I"IINI A
LENS MINT B

tttt rr

GD/i, d
opgewe
nen. H
fid.[a
stek g
niet a

- I s-Gravenzande 'l

-HBS2
- Eijswijk mini '
- Val-keniers mini

1-4
o-2
1-0
1-o

l01rl
ott>1ól-, 1 o 1 i t 2 I i) I q I c I n I I I 2 t, | ? | 2 I I I e I c i I I í2 t, I q t 2 t e t, t, 1 q t, t c t D t,,trtr.,litöt

tntllolatDl41rlötntttolot

zlrt2trlotolct,
BLADVUL],I}IG

ilzl2l2tetqlrlo

or
ic

ij
d

11

Peeters blijft een ras optÍmíst! Na zijn reunie voor de ouwetjes bij
tot in ile kl-eine uurtjes duurde, ging hij nog even slapen on claarna 

:op zat erdagocht end., half tien, aan pijn harweitjes bij LENS te begin-
had voor vele mensen werk. I'laar rvie er kwan, alleen zijn nedekommissie-

dc Pagter. Verdcr nicmand. ZeLfs.cle jongens van LENS 12 ficten ver-
n. Een slechte beurt voor onze ttstil-Iei! werkers. rliaarmede il( natuurlijk
cen de jon6ens van LEI{S 12 bedoel.

???? Kent U rle ILT.M.? Irlatuurlijk, zeggen rïe a1Ienaa1, daarmee kun je vJ_ug en
voordelig van het enc naar het andere.deel van de stad. worclen vervoerd. Bij c:-r.
insterlin8 rirerkt de Ileer Timrnermans, vad.er van een van onze jongene ]erlen.
vlat hecft dat nou arl-cnaar te maken inet LENS, zult u zich afvragen. liieI,. die
il.T.M. is zo sociaal voe1end., dat zij de Hecr Timnerr,rans vrijetà13-ing van ài<.n-;'
hecft gegeven op dc ',vocnsdagnirlcla6cn, waarrloor hij in staat is onze allerjong,:.,,
reden te 6aan trainen. Bedanlqt II.T3M., tEl{s is d.aardoor een van haar probl-emàn
hrvijt. En natuurlijk oolÍ do.nl( ann de Heer Tinmermans.

-9-
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!!!! C1 haaldc het afgeJ-open zaterdag niet. He1aas! De te1eur6te11-ing was .-grootr na5..r zo i§ het reven nu eenuaaL. volgend jaar beter. ook het iweede-
vrist dc kans op promotie, nog niet te 6rrirjpen. zonda6 dan naar te6en uvs om 11.
1'1 .oo uur op ons terrein. u komt toch ook? Na afloop receptie langs rle rijnbij het eerste. Het belboft tvecr een fijne itag tè riord.enr-net veeÍ zon en
zonnlgg moroent en.
???? Kent u de neest beÈfraakte speier van LENS? Kont u zond.a6 dan evèn kijken
en luisteren. IIij èpeel-t in het tvreede. on8ctivijferd heeft pair da.n *eer ziln
wekelijkse babbeltje'net dc scheidsrechter. Zou hi$ het ooit rvel eens afleren?M ! llat een keet miln, afgel-open zonclag. 2x deed ïJiLrera het en no6 eens zx
een bres in de verilerliging van cOrI, bracht het totaal op vier. Daf, balooft
vrat voor a.6. zonda$ tegen tsapendrecht. Kornt zelf ma;rr kijhen!
???? 'ilat zeurt die PoL. tpch? Vrouwen bij LENS aan het voetbaLlen. Een paa.rjaar geleden zijn zij de Laan uitgeetuurd en nu r.ril hij ze vJeer via een achter-
deurtje binnenhalen. Als dit achterdeurtje dan naar via r1e bar loopt tlan. lan iker vrede mee hebben. Daarna zurren rvi j weI zien of zij nog tijd overhouden roor
voetballen.
l M No6 even en dan is het vreer mei! Dan komen vreer al-l-er.lei notieven aan de
ord.e zoal-s: LENS is te prestatief ; LENS,is te groot; LEi.lS i.s niet gezelligj
LtrNS kijkt alleen maar naar de sclecties; IENS, ach U weet er verder nog wel
necr te verzinncn.
???? ïleeft U het ook aI gehoord? Veel- LEltSEilS, clie de afgel_open twee 

-jaàr 
ónié

vereniging hebben verlaten om een bail bovenstaand.e redenen, hebben zich (of
zijn dit al-thans van pran) vreer bij ons aangenel-d. Blijken d.ie notieven dan
toch niet zo steekhoudend zijn?
!l!! Iiet zal bij d.ie ondere verenigingen weL net zo zíjn ais bij LIINS. Op t_ijd
kontributie betalen, lvehelijhs trourv oplcomen, behoorrijir afschrijven en aIj je
dat nied doet, dan word je op je vingers Betilct en d.at .Ís nooit zo prettig,
En wat die gezel-1i6heid betreft, lvel- die.noet je toch zé1f maken.
???? Zul-len wij naar zeggen tot de volgenrle week?

.. FIiEE LENSER

-10=



5Oe Jaareang nuraner 41 J neí 19??

DE LENSREVUE
vteekblad van de vo etbalver eni6ing Lenig en Snel

0000000000000000c000000c000000000000000000000000000

I,lutaties tcdenLi jst.
Nieule teden:

/- 1909 A.J.Jansen 28oB7o Mw 0tterrade !0, de'n Ho.ag Zo)J.
KC]{TPIBUT]ES.

Mcgen rvij niig even helpen herinneren aan de contributied v'öor het l-aatste
krïar:taal van dit seizoen. Het voetbal-l-en raakt zorn beetje afgelopen en wij
vl'ezen, dat c1e gedachten aan LEIIS ,een heel kfein beetje.gaan vervagenrvoor-
dat U LENS helemaal-'vergeet maak dan nu even uw contTibutie over op giro:
33,6?.tt.

Dick van de]. I,,lark- trourvt !
onze -. r(e Ero Bc.n lalgzanerhand rïe1 zeg8en e4inente - doel-nan van het eerste.
el-ftal Disl( van d.er Mark heeft kond gedaan van het feit dat hij op woensdag
'tB mei ón 1O.lO'in'het stadhuis aan àe.Groennarkt in het huvtelijE zaf tre-,

-d.en m-qt Sonja Dördle6ter. Uitera4rd nàaigt het biuidspaar all-.e Lensvrienden
[i.L on,hun te ]romen toedrinken .op de rcceptie clie van 13..00 tot 20.00" uur l

in restaurant {tl,e Coq dror, Leywe6, den Haag. l
Sonja -en Dick, bij voorbaat veel- 6eluk toegewenstl. ,

rr l. L I,ens cmbleemrr.

OOOQAOOoOOoobooccoooooo

HHHHH;.S5[à8:33l..BHHBB'*

liet" ligt .in d.e bedoeling,
er, egn cluidelpj.k embleem v
t=lbunerand geplaats.t gaat
l-en de maten hebhcn vqn +
rnet kunstdríften. Ontwerp.
l.Íe hopen rlat zo ieis v6ór'
illzendini4en hiervo,or worde

als. de financieén het maar even toel.aten,, Dat
an onze club, in de l're1 bekende kleuren, op de.

wo?d.en. Het bord wat vle daarvoor dachten zul-
2.?O x 90 cm. Nu. de vraa6 aan aIle l,ensleden
iets cn tekcn dit in kl-euren op de iuiste pchaal
het nieuwe seizoen op onze lr-ibune prijkt. De

n vóór 21. aei- t77 ingewacht, .we' zijn benieulvd.
-i:
. Het .Best uuri . ',

ïiie staan er achter de bar.
Zqte"dqBmorgen:Annie Bergenhenegouwen-Vlin Michels-tïim Koulvenhoven.

Zat erdàgnldda6: Annie v.d.Stecn-Ànneke Bl-iemer-Frans Diss'eldorp-Jos Keetman;

Zondagmgrgen: Tinus Zilfhout-Ne1lie v. d. Hoek-Richar,d. v,d.Hoek-
Zonda6midda6: Annie v.d.Steen-Dini Endl-ich-Àn Zvrenger-Ria Verschelclen- .

Mevr. tlc Bruin-LÍnd.a,fans-Öeeo v. d. Hu1st. t:i ': -l

Evgrrtucel afbellen; p.o.66 94 ,6

MOEÏLIJi(TTL - .Mii,R KNAPPE - ZEGE VíN LENS '
Eet d-oelpunt dat Ronalcl Telle metàen na:de hervatting skoorde, bleek beèlis-
scnC te zijn. Het was ecn fraaic voorzct van NoI Jdnssen, die Ronald in'
kansrijke positie had gebracht. De eerste helft gaf ecn gelijkopgaande
strijd te zicnrrvaarbij Lens toch enkele goede ka.nsen kreeg.'.De eerste waÉ':'
gratis. De Papendrechtse keeper, die otechts via. een. nood-sliding kon
rcdden. Ronalcl Tel-Ie kwam vervolgens trveemaal dicht bij een doelpunt, maar
zijn inzetten werclen geblokkecrci. Naclat LENS een voorsp3ong had 6enomen -
kt'an het accent op vcrdedigen te 1ig6en. lVe moesten enkele hacheli-jke
sj-trraties nceraaken, maar Papendrecht slaagde er.niet"in de zwoegende Lensere
kiein, te krijgen. Een. zwaarbevo.chjen - Íaaar verdj-ende', - overurinning r die

; - .-" j .. .

- l-



l] I'EifS één puht boven de aegiàdatiezone uittí1de,om-
{ dat Gouda O - O speelde tegen Neptunus. HOV rvon van. tïi.lhetrnus, dat. nu ook groie zorgen kent. Zondag:
l3 f,nUS - ïJi1he1nus. Een titanenstri3O. Veraer Olynpia-
ll Gouda; Roodenburg - HoV; DHs - 6OAL; HÍon - Zwijn-- drecht; Bl.Zwart - Papendrecht en Neptunus - DBGC.

lièptuÉts
IIi on

- - Bl-.Zwart. -..

Clympia
Roodenbur6

YIilhelmus
DHS
Papendrecht
HOV
LENS
Zwijndrecht
Goud.a
COAI 

.

-21 -1i
21 -27

". -21 -.26
-25
.24
-24
-22.
- 22 11

-22Lt
-tz.
-'21 )-l

-21
-20it
-1,

21
21
23
23
)z
21
)?
?3
)1
23
)7

P O L T, E N S:

ble,4atielt rond. èe vrouwenemancipatÍe in tENs. Die bovenste beste brave FREE.-
LENSER -cr:giijpt. er hel-emaal niets van. Hij noet noc1i6 eens geëvrou'cipeerd ''
word.en. Misschien is er een. dane, die dit op zich wi1 nen:en? oh ja, en vrat
POL-vergeten vras: LEN§ -danes Íro6en ook ge::ust bil_jarten.**:* LENS t heeft vorige week vroensd.a6 op zrn sloffen cle volgende beker-
ronde gehaa.J-d. Tegenstander IIMSH droomde van het naderde kanpioenschap. En
ook bij LENS bLcek de interessè niet overmatig groot. Kort na de. hervat-
tin6 vJande het elftal- heel- even en nerd de stand op 2 - O. gebracht. Daar-
na werd het 6e zapi6fe estpartij t j e , waarbij de LENSíanen zích zeer vrij op-
stelden. Kortom een l-ekkere ontspannen oefenpar:tij; vraarbij ook de jonge
Barde een kansje kreeg. Jacques de.Hilster en.paul Hop pochten ook meedoen.
De beide.trainers Marti.n van vianen en.cock ctavan zaicn hem nog urel evente kniJ'pen,' toen l{l',Isltr kort voor ti jd op z L 1 klvam. ze hadden geen behoef te
aa.n een verlen6:i.ng, omdat ze dezelfde avond nog met de O1d Sgars moed-
ten tlroo6yoetlall_en.
+++ POL durft er nauwelijks over te beginnen. Maar over pakvreg zes à zeven
rveken ntoet er vJeer een algemene i-edenvergad.erin6 worden gehouàen en dus een
nicurv(?) bestuur word.en gekozen. pOL hoopt dat het huidig.e bestuur ook van
nening is dat het er te kort is geweest om rhet beleid af te nakenr. Daàr :
zÍjn no6 ininstcns vier jaai" voor nodig, zoals het een goed. kabinet betaamt.*** II.T.M.: Ha. Tj-mnernans .Uachtig!+** Ondqnks de regen toch een rrzonnigcl zondag: trene 1wint, Lens 2 kam.-
pioen' en Lens 5 vbiS-ig.+*" Een bestuurslld van'lilhelmuS, dat afgel.open zondag betangs t eJ_J-end in-
forneerde naar de uitslag LENS - p;Lpendrecht. riep na het horen van d.ie
uitsl-ag verbaasd. uit:rrHoe doen jullie dat?u Hij kree6 van een seko-lid
het voJ-gende spitse antl.roord: rtDat zien ju11Íe komende zondag wel![*]+ 

lOLl,ENl wordt doorgaans vervolgrJ..

*+* f,euk zorn Bingo - avond. door de I(rKa
nader genoemd.e avond. Het zal er rvel erg*** Volgens Troubadour speelt ï,BNS 1 no6
een ode aan onze voortreldters klinkt het
voorbeeld rthet wit plastieken monsterrt.
+*+ PCL Eoet i1o€! ecns evcn terugkonen op

In de zi;'kenÍoe

georganiseerd op een heLaas niet
druh geweest zijn.
steeds ruet rrhet bruine leerÍr. In
in elk Beval mooier, dan bij-

cle door hem 6esignaleerde pro-

Hier lrordt.he.t steeds le6er'.
3cp Janèsen heeft zich op 'l nei voor het eerst vreer buitengaats begeven.
Caq Sont ie crescendo.
Frans v.à.Ber6. thuis.
ECluih Eykelhof was bij Len6 - papendrccht.
!n bij IIenk van Rijnr op bezoek hebben we samen een borrel-tje ged.ronken.
.Hij heeft ne zelf.s verleirl een sigaret op te stekcn, voor de [eze1li6heid:ccn ongekcnd gezicht.
Besclreiden aIs altijd hecft oud-seko sekretaris Joop van ïJassen zid. 2
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$reken geleden stiiletjes laten operere
en maakt het vreer redelijk wel. Joop,
Afgelopen zaterda6 heeft r,,íi1líarn ter L
burg zrn sleuteLbeen gebrokcn. ",llij hop
hij weer gezond meekan naiÀr Duitsland.

Troubadour voeLt. zich verblijcl .. 
:

i{u de natie hetc voetbal-strija
legen het zeer 6educhte pe-pend.recht
In Lcnst voordeel rvcrd beslccht.
Het team heeft braaf a.an dtopgave gedacht:
Vier kccr twee, .ja, vier kecr twee is acht!.
Zc lcri jgen nu éen nÍeirwe les: :

Dríemaa.ll- tvyeó iÈ zeË !

n. Inníiddels is hij a} weer thuis
6poeAig .a16éhëe1 herstel toegewenst !
aare tijdens het toernooi op Rosen-
en tlat de breuk snel herstelt zodat

1en, ditmaal niet voor 6 ton; maar.wel voor een groot aantal fi
zen. We hopen dat- de N.0.S. technici nog staken, zoàat nienand
behoeft te blijven voor het Eulovisie-S ongfestivaJ-. j

We nc,digen hierbij a1le Len§l_eden vanaf de A-junioren, aanverwa
en kenníssen uit, alsmeàe uodleden en ouders van junioren, pupi
pen en ninivreLpen. Tussen de diverse rondes door, zorgt rzaratu
geze11i6;e dansnuziek. :

De KaI(a rekent op u allen.
. KAIru.

BINGO - DANSATT 7 nei 20.30 uur.
À.s. zaterda6 i.s het ureer zover on helf negen gaàn de balletjes

Opdracht van Troubadour aan de ritannen van Van Vianen.

weer ro1-
aaie , prij -
dan thuis

nte familie
1-1-en, wel-
stra!! voor

EILM 10 nei.
Dinsdagavonc a.s..vertonen vlij een uitgebreid filmgebeuren met ars hoofè-
noot ecn aantal- fra6nenten uit en W.K. r24. Over rle verderé fi.fues'mogen wij
van de bi'os'coopvlet niet uitvreiden. i

ïle be6innen voor a1les t/in dc r-trÍassers om 7.00 uur: en d.laaien het hele _;pl.ograrma nog cen keer vo-ör A-kl-assefs en senioren om p.JO uur.
De toesans is 

.te 
verkriiBen op veitóhíns van een 

:ïr*rïffr"rr . ... ..

tr'iIm voor C-kLasseré'. pu i1leh en en - mini-,rJel- n, .2Q mei .7.'00 uur.tive I
Voor onze jongstè Leden hebben ,,vij vrijdagavoncl 2O uei een uitgebreid
t ckenfilrn-fest iual, met rom and Jerry en àivurse ',laLt Di6ney. hàr-rIer,.j.ookzi-jn er prachtige nàtuurfilms te zien( iri kleur). i : .

En heleuaal lachenrgieren en brullen word.t het net knotsEelche kerels en
razendsnel-l-e kevers. fk hoop, dat julrie ar-r-enaal- koilen kijken. ]Ilij ge-
nieten met ju11i-e qeq,. . ,. , _,

oot( I(/{(A,

Ode aan Joop lilil_lems cum sut_s.

Thans ga ik níjn aandacht schenken
Aan".... nou, vrat zul je denken?

Die kanpioen Eevrorden zijn, en dik tcvreden
I4ct de aflooi: van ocn fijn scizocn., I.'
Dat zij zo iets toch vaker iloen!
]Íct ryzLs ecn mooi br olc' Lenshistori e , .

ilct vieren r:raard, want potverrlorie,
Zij hcbben het niet ca.deau gekre6en:
Zíj noesten 1'ecltten. voor hun l_even!
nir ze hebben de juiste $reg gevonden
De vijand aan de zegekar . gebond en.
Ih :,nced eón ercpènni4g.en. dit komt cróp:

-1-
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LENS 2 is i(fu.ËIcÈt't , IENS 2 staat Ài1N . DD TOp !.
Ilí zou He1 al-le namen wiLlen noemén.
Van-'onàe dappere' vOetbalkamDioenel..
DocË nu wil- iË''er ÈLeifrts oi 6ne wijzen
En ili geloof: men zal rtit zeker prijzenl '

Ik nocm sLechts lïillerns, ik noem Joop,
Dc leider, steunpilaar, der kampioenen hoop! : :
Iii.{: niet-elecÉts een Ban; hÍj is een keie}, een vent,
Een die verdient dat men op ieiler continent,
In lr.lroetsk, D.::iàr en aan àe Str:.at van M..;;ó]hl.en,
Iir Br-,i;ton, YlJ.::lt-.n-., Lllcl_.1ïde en aan de H i-:c-r_cl-..,Ln
f .. brr,n:; cf ntJcn zj..jn'sti.n,lbc I-C. zct.
Dan ziot 'ac sr..ndclc3.r honr a:-.n, houd.t pr.:t
Oi: ii,:.1 c ,rl::i..:,li:i in r.:: l:.r.nr',
Ert :: jr:t: Il:'. j r,; r-..-.u prins in voctbeLl:lnil,.
G;.;f l',czc i!..21 c.n c1f bi-l- lr.J-1..r::.j ru llLl_oc:1un,
Ii:. j ;urnt ze c;t_r 'Eot Ío,_,t'b flí..1:,l..iir.,oI]c11.

ÈJ-LJ1lli,r:?.:t]J-"_9!, zcn.::.(r' 3 nei- 1g?? .

1/t . . i; unr L .rí: ''l - 'rit j.l-?rcL:.ius 1
14.00 uur Lens B - Laakkwartier. B

A.s.'zonCc.g zijn van dè Seko aanwezig:

T::ou-b cr-our, 1-5-:Xr7? .

scheidsr:
H . J. Smits

J. de Hilster en tl.v.d.Meyden.

bij N.osse,te1.60.20.90. Uitsluitend
zaterdag nogelijk bij voornoemd numner.

gcb. 1/t
geb.2/t

-t
-3

Nivo 2 - Lens 5 1-6
Maasstraat -Iens 9 ?=2
Lyra z -Lens 14r 4-o

da8avcnd van 1B.JO - 19.J0 uur
oodgevallen is afschrijvíng op

Niet Opkomers:
anwei;e ni.et-oplco
cgin van het nie
ij de Seko op rna

Uitslagen zondeE 1 me

v.1
v2

0ps t el]in en:

Lens 3

Afs chri
Vrij
inn

M. Reuver-G. Duyvest eyn-J. Verbarend.s e-p. Heynen-A. Bifderbeek_
A.de. Groot -8. v. d. Burg-J. Schmat-J. Kéetp.1n-R. V.rbo"enclse_M. Heynen.
vín6en:

v
b
b

Aen afgelopen zontlag worden H.Ruyter en J.v.t1.!ïe1 bij het
uwe seizcen 2 wedstrijden niet opgesteid. Venveer mogelijk
andagavond.

i1
Lens'l
Lens 2 - U. V. S.
I[aalthri jk - Lens J

apenclrecht 1

3
1-O
2-O Lens K.
1-5

-P

Materiaal l
iiffi]i-Ëaonvoerd.crs van de elf tatf en, die zÍ jn uitgespceld, de

. balLen. mct net en 6r ensre cht ersvlaggen inleveren? lon Xirnn.r'*i;ons nateriaal b es t el_l-en.
Inleveren bij dhr.N.Osse of lil. v. d. tiJíItr. - Het Sestuur.

wedstrijd-
tiidiE

VAN DE REDILIiTI E :
il;nre =b"= ;CEd af gelopen rveek het maandblad. van iJ. Trva.ird on zotn kl-ubbl-ad te kunnen uitgeven. B.T.C. iË ;kleincr is dan LENS en toch is het dàar vràl. moge}íjk ete bezitten, die in staat is iets goecls aan de l_eden vtrof in dat maandblart een artikeltje aan, dat rvij U niIïij plaatsen het zonCer verd.er tomà"otoai, maar wj.j viboekdclen spreekt.

.C. Een felicit atie
en vereni6ing, die
en echte redaktÍe
oor te leggen. Ik
et onthouden vriLlen.
nden wel, dat het

Constat
zijn te

eerders zij
constittere

n mcnsen, di
n wat er al_I

CONSTATEERDE RS (Vas tstellers ) . Zo luidt het' artihel.
e in een voetbalclub voortclurend bezig
emaal fout wordt gedaan. Zíj zijn in àe kan_naar clubleden, dio ( uit belecfdheid luis-.
ng willen aanhoren. IIet interesseert de

tine en langs de 1Íjn op zoek
teren zij rnaar) hun constateri

_-f _



constateerders geen, f]uit, dat zij de 8ezelrige voetbal{ag van cle toehoor-

Ee. constateerclér cloet over het àIgémeèn niets in de vereni$irig, hij heeft
er}J.omvreg 6een tijd r1o9r, h1j heófilaeee tijd- imncls .rrara n5ai['voor.zijn 

.conetateringeíi bovericlien wiI hij nier.and aè kàns gevën hem opreen fout
!_o_b"tropp.":. ,Een goerre. constateerder'kan ook iöutEn const"t"'run ài"-"i"t
,1...,- - 9"r1.4t. r,at een consteruatie, dat ingevrikkelde con.tateringeverhaaf. -
Yoraar: oonstateren. van qoede en 'slechte dingen akköord, als het maar op- .bourveno ie bedoeld.
Constateringen cp .de juÍste plaat6' brengen, dus bij bestuur. of tijdeis. aeAlgenene Vcrgadering.
VIie de schoen past, dat hij hen aantrekke.

I(ooo EàdLich.
Neen, wij zeg6en echt nietÉ! Maarr
VAILIÏUREB/I NK :

RON ITOEFNAGET EN' /rDA VAN' DER Id
' ,, ,Í
L],IK.

I;rIi j zoeiren: Een,Reclalttie, Commissieled.en voor JUKO, I KA, TOTOr/IOIT0 en. ,

gaat U naar d.oor; . -

VIij zoeken aanvulling voor onze barbezettiir6.
Wij zoehen..nensenr die nog.alLerlei karrrreitjes wil-Ien -opknàppen. ...Enz.enz,enz. ,.
s ol-Ii citati-es -,önder ' opgave van refereàties en ver1an6d. saLaris te richtenaan het secretariaat, Nunspe et Iaa n .JOJ ,teL.J).86.g4 .-Ter vermijrling van nisverstand.en3 u l(unt natuurlijk we1 een salaris ven-:.
l-an: Jen maar er is toch geen geld om het te betalei. O.,r. ,"rgeei-t "t ,o.".

De wàarnemend red:ikte;r. .

trourven
Bur6. d
kerk, D
Rec epti
adres:

Pro

et 6enèe
6ening o

eI- IIoorn
dà Cbnstant Rebecquéstraat /, Voorlopi

amma Juri.ioren .zorida B nej- 197?

Illel- a.§. om 15.00 uur inh ntehuis te I s-Gr,avenhage , '

nn 16.00 uirc in de St;Jcroën-

wijck, Rij ewijk. ' To èl<ombt ig
g' niet storeir.'

1

e

e

Monchyplein. Kerkelijke :inze
S chacl:manstràat 2r..den Haag

van 'IU.OO - 19.30 tur in Mot

1J.rO uur Lens 2. Lenstoernooi
ï,ens J vrij

1J.JO ttr Lens J Lenstoernooi
1J.JC uur Lens ! f.,enstoernooi

1O nei fiLnavond

Zaterda6 nel_ '1977.

AfschrijvÍn r4en:
Schriftelijk: vo
land '15 , den Haa
Tel-efonisch: vrj.
Bevallen) voor:

op het GDA-t errein, sp. park Mattesteijn. i

op het GDÀ:t-errein, spi park Madeoteijn.
op..het GDl.-terrein, sp,.park Maclesteijn. -

Lens ,1 vr.ii r zi e Lens 2
Lens 2 zÍ-.e- zond,ag ' .

1o.Jo uur tens 4 TÈC-toerhóoi te Oosterhout. :

Lens ! z,ie zondag .: ... '

9.JO uur Lens 6 ilie Haghe-toernooi sp.park Ockeriburgh
9.JO uur. Lens ./ clie Ha6he-toernooi sp.park Ockenburlh

'lO.JO uur Lens B TSC-toeinooi te OostirÉout.. "

,. Lons 9 zie zondae
Lene 10 "" làiJ-ïr ,rri.i a's'vrijdag 6'. :ueí 19?? is er-'geen '

rret toernooi voor Lens j,nio,"o-,,5 :lï'ï::.Ï"i:;:;. "l:":ffir:;Ïïi:;ï:'
strijd T,ens 1 - VJilhelmus 1 op hei veld van GDA 6espee1cl. nit vefa.iiÈt '
oi) de 

. 
Madepoldervreg in Looodui-nen. Verzanel_en on 1Z.jO uur op het Lens_terrein.

or. vrijtlagavonal 13.J0 uur bJ-.j dhr.p.v.d.Steen, Elvira-
6. .-.. .', .. :
jrlagavond tuesen 'lB.3O éi 19.J0 uur (uitsj.uitend in tlringende



.t.klassers bij dhr.G.Duivesteyn t,el,6?,61.8, , (loo. 1 t/n j)
B-lcl-assers bij dhr.M.Reuver teL.6?.28,j3 $,ens 4 t/a 7)C-klassers ti:.5 afrr.rilon te:-.z5.9i,r?i (r,"rrs B itÀ \\lrn noodgeval-1en kuníen cle junioren.no6 op zat erdago cht end. tussen 9.JO-
1o.0o uur afbellen bij tel.66.1f.14 (Lens)
ÀÍÏ(EURINGEN: D
aflgeuringsli j s
n'iet verstrekt
NI,ET OPi(CMERS:

e juniören noeten :bij"slechte weersous tancligheàen steeds de
ten raalplegen. Teiefonische informaties .worden hierover

YJegens herhaald niet opkonen vrorden cle votgcnde spel-erst neer opgesteld: M. v. ZwoI.dit seizoen nic

Toernooien junioren..
lenstoernooi voor Lens 2, 5en9
Mis
veI
kun
der
tie
het
nen
11.
14.
15,
16.
ops

lens 9 ! al-s bekend ,net M. Rieroen-C . O rlenkir chen-R. d.e Kroon.Leider: Gerard Bl_oks SarenlÍomst: 12.J0 uur tens ( per" fiets).
10 mei fiLnavond.

ISC - toernooi voor Lens 4, B en p 1.

B-kl-assers: C-klassers: Pupillen:

schien wordt dit lvel het eerste Lenstoernooi dat niet op ons ei6en
d worclt verspeerd. Door de c ompetitiele dstri j d van Lens i t.ggrr. rïilh"rrr.
nèn wij niet op ons veld terecht. Geruirliig was'cDrr, ook een tà6enstan-.in dÍt toernooi, zo goerl om ons op deze dag J velàen en hun aikouod.a-te Lenen. lrïij zijn hier natÈurlijk erg btij mee en hopeit dat jullie
. t.g9h naar je zin hebt. Het vel-d Ligt óp rte Màdepolderireg in Lóosdui-. llet prograrlma voor a1le drie de elftalfen ziet cr alsvolgt uit: "
JO uur Lcns - DUNO.
2C uur VELO - Lens
]5 uur GDA - Lensj0 uur Lens - Quick Steps.
EeJ.tl-nAen:

Len6- 23 A. v.a. valk-F. Baunan-R. v. d. Boogaartl-H. ErkeLens-R. Geruk-vJ. Heynen-
. H.r{o1)Benbrouvrers-A. de Jong-F.Kvrterraas-A.v. d.Meulen=T.v. d. ior-

G. Blik-!.i,. f'rant zen .

Lciricr:j.Opperloo. Sauedkotrstt 12.JO uur Lens (per fieds).
Lens 5: c . v. Beek-R. Dl-oks-R. Bon-R. Duyndan-?. Houtman-R.Rademakex-r. Riemen-

ï . v. d. Rij zcn-'vï. Valent in-F. Verbarcndse-R. ri.Vieren_Rlt{essels_o.
Pronk-

( I.lloutman-R. Bon-R.DuynCan-R.Radexralrer, zie zaterdag Lens 6r,
R.Bl-oks zie Lens 4. )

Leidcr: Joop Meuleman. Samenl<o mst | 12.10 uur Lens (per fiets).

Ook dit jaar zijn v,e weer te gast bij T.S.C. in Oosterhout.-Dit jaar
gaan rve proberen rle wissetbeker mce naar'huis te nénen. Het prog"ammaziet er alsvolgt uit:

1O.l0 u.
1'1 .50 u.
13.5a u..
15.50 tt.

Len§ - ESC
Sneek - Lens
Lon6a .- Lens
RIC - Lens

1O. JO u.RBC - Lens.
12..lÖ u.Lens - Sneek
'l+. ru u.Iens - l,onga
15,50 U.TSC - Lens

.Lens - TSC

.Lèns -. Sneek

.Lehs -. RBC

.Longa - Lens.

11.JO u
11.10 n
15.10 -u

16,30 i
Opstellin ÍTen:

f,ens 4: al-s bekcnd met R.Bloks
Leider:Hans Zoun. Samenkomet:' 8.JO uur Lens

Lens 8l J. El-zernan-R. Groen-R. de Jong-R.de Boer-p.de lruin-M.lrteernaan-F,Leha-' hena-E. Rens-J. Otlenkirchen-R. TjJ_n-Asj oe-R. v. d.IIo ek-R. v. Baggum.leicler:Paul v.d.Steen. Sonenkomst:B.JO uur Lens

1O mei fi.lnavond.
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Lens P1iM. v. d.. Lane -E. Perr eí jn-R. v. d. Hoek-E. dlarnenhoven-E. Ammerl_aan_A. Kuiper_
P,Pron-1c-8.Heemskerk-B. tsoer.houwer-E.Roo6-8. Ershout-M.Zaarbergr. .Leiàer:Ton rs-Gravendijk. samenk"r"i , g. io-rIi:;--- ïi-:*'""^b''. 

.

,l O mei f il_rnavond. i: .. ' 
"r

0p het sportcomplex ockenburgh spelen ons derde'en ïieràè B-ïlftar'eentoernooi bij die Haghe.lïij I'rensen de leiders,en de spelers veel succeé

!.JO uur Lens - Quick
10.40 uur Í,ens . - die_Ha@hé
11. JO irur, Rijswijk- -'Í,enu

Lens 6: tens 7:. 
'

10.0) uur Lens;i - die Ha6he
1 '1 . 15 uur Lens - euick
12.2J ttlur Ri jsivijk-Lens
O-stcllinpen:
-j,-_-rl__
Lens 6; 

-8. 
Henkes -lï.IiLiinnen-s .i(ramer-M. T,èyn-r,v. Lucass en-À. Rover"-c. ".iii;k=. I . Schi I,,?eren-R. Bon-R. Duyndam-R. Rad.enaker-p. Houttran.

Sanenkoust:B.JO uur Lens (pgr fiets).
@e-7:-!.lpogaard-R. Driessen-I. Franken-R.G^edàuyS-R. de Haàé-p.KroI-II. , :

Lys!enhouwpr:-R. Mahieu-R. v. Ruyven-ts.jo ze e -J. LinsËen_J.Ko,oynàns.
Leid.er:'Ion v. Velzen- Sarxenhonst: B.5O gur f,ànË {pir fiets)

lO uei filnavond.

die Haghe-toernooi voor Lens 6 en ?.

rILI.ÍÀVOND: di!iBda
b elangst e1l, ende
21.J0 uur.

BETí].EN:
EËffi:ae buitenlandËe- rèis en aà contriuutie
gironumner'van de.Pènningrneester vàn Lens.'

al betaald?? 336711 ié tlet,

ders

g 10 nei voor 
^LLE 

juniorenr, pupil]en, lveJ.pen, leiders en
ouders. Komt.U ook? Er ziin 

-i.JoorsËft:_ngÉn 
om 18.4! en on

Zat erd.a
vaI1 onz

PNOGRAMI.UI ?UPÏLLEN EN IïELPEN.

Iupi1len, zaterdag ? rlleí 1g??.
10.J0 uur Lens 1 TSC-toernooi te Oosterhout.
'11,00 uur lens 2 l;{e st erkr,lart ier -to ernooi , zie ook zondag
11.00 uur Lens J rr rr lr 1 1 ,

Lens 4 vri j, zj-e zonilag
. ten6 j vrij.

or)

ej
mei een bingo-d.ansant .l4is s chien kómen er iiu ooh-àens-wat ou

eugclleden de 6feer op zorn.avond proéven. Àanvang 2O.JO uur.

9oOO uur
p.OO uur
9. 00 . uur

zondag B meí lg??
Lens.2 Lenstoernooi,
Lens ] rl tr ''. 

,
Irens,4 ll -.tr- 

,

zi,e
'tt

ook zat erdag
n ll

ïÍELPEN, zaterdag I
Lens ,1 vri
Lens 2 vri

10. O0 uuï ,ten6 . nini
1O"O0 uur Lens :f,Lini

Hct CockLailtoernob
15 mei rs niddags.'

Afschri Jvl_nRen:

nei 197?.
j
J
À Lenstoernooi
nttll

i.is verschoven naar 4 5uni.

§si11.jlteuji]!j_3erkcI en Rod

De sportdag 6aat àaai

voor vr i.i daqevond 13.J0 uur bij tlhr.P.v.tl.Steen, Honderoosl 2,enríjs.
Telefonisch: vrij dagavoíd tussen. 18.00 en 18.rO.uur (uitàluitehd'ià aringedae

' -7-



In liood6evalfen kunnen pupillen en welpen no6 op.zaterdagochtend tussen
9.0o en 10.00 uui afbe].ten. Iet.661j14 kÍubgàbouvv.

Toernooien lupill-en en ïJeIpen.

TsC-toernooi voor P'[.
Natlere infornatie over dit toernooi vinden
\ïensen Jul-].j-c veol succes toe en hopen niet
voor de vele ouders die zeker meegaanr -dat

jut.Lie bj.j tle junioren. lvij
a1leen voor julIie, uaar ook

het mooi weer za1 zijn.

l(est erirwart ierto erno oi voor Lens P2 en. pJ. Gaarne ouders met vervoer!
Cns tweede en derde phpilleneLftal 6aan a.s. zaterdag naar het sterk be-
zette toernooi va.n vJes tèrkwart i er. De tegenstanders zijn: HernesDVS. l.(est-
landia, . ExceLsior en natuurLijk VlesterkrirartÍer. De yredstrijrlen .durèn 2.x
10 minuten, en ef'zijn 2'prijzen pei pouLé.
Opstell-in r4en:
Lens 2i l,l.Saarf

EElrMAN.:IíI
VeIzen-M

Leider: .frad rl.e Pagter.' Samenkonst: 9.45 uur Lens ( zie ook
- ,. ... zondag).

ILens J:I.Kaffa-P.v.Maren-D.Driessen-E.Keus-J.l.Íolff-J.v.d.Spiegel-X.Soe-.
barta-J. v.irya6Een-^. Eranken-F.líIeyn-Il. v. Reeuwi jk-M. v. d.l',lal_Icn.

Leidër: John ÀItena. .samenhor:cst:9.45 uur Lens (zie ook
zonda6) .

, GJ,AiINA OUDERS MET.VERVOERT . ',' : ]

10 uei filmavond.
Lenstoernooí voor Lens P2. P3 en P4

oos-J. v.I(est er-M. Lent ze-R. Houucling-M. v. d. Boo gaard-J. \Ilas -
. For trhàn-C . Hc,è fnagel-R. Vèrbo om-\í. v.MeIzen-E. v. ZijJ.-M. v.
. Geureit6 .

Het vordt een zwaar lveel<e.l d voor p2 en pJ. Toch zull-en zij ooh zondag,
sanen uet P4, raoeten speiàn om d.e verenigingsbeker. Het tóernooi begint a1 om
9.oo uur en het prograinna ziet er voor all-e drie de elftall-en. alsvorgt. uit:
9.2O uur DHL - Lcns

'10. 0O uur VUC - Lens

11.20 uur Lens - HVt/.

0 stcllincen:--::-
Lens P2, zie zaterdag. Samenkonst B.JO uur Lens
Lons PJ zie zaterdag. Samenkomet S.iO uur Lens
T,cns P4:F.straub-E.v.santen-E.coret-E.ilaze1e6cr-E.v.d.Kaaij-M.rle Haas-

T.v.d.',iervc-R.Mattens -R.de Beer-R.v.d.loog;artd-E.Assenberg-D.paye.
Leidcr: Theo Prins. SamenkomstiS.lo uur Lens.

Àanstaand.e zaterdag zal op sportpark Escanp 1 een groot6 mini _welp cnt o er_nooi rvorden georganiseerd. Natuurlijk zijn ook onzà elftaJ-3-en, àiè afgelopen
zaterdag tlvee eerste prijzen lveghaalden bij S,^heveningen van de partij. Oizij het rreer.zo goed rloen is. natuurrijk de vràag. Iïeeàoen is tetàn8rijt<er
d.an winnen. (nietvraar ouders). iïiIt U eens echt genieten, kon dan i.s.
zatercag na.ar het Lensveld en bekijk onze jongste Ieden, d.e toekonst van Lens

10 mei fil-L'1avond.
Mini-Í,c1p ento ernooi voor Len6 mini A en mini B.

Opst el].rngen:

tS""_gt$:lr.E.Endlich-T.Diemel-4.v.\rïijngearde-R.SJ.ats-M.Endlich-M.v.d.-Maarel-P. IIopp enbrouvrer -D. vers chel.len-A , spaans-M. simons-E, Renzenbrinrr-p.Ilij lsma-S . d I Arnault-r\.Jansen-F. Laarakker.
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Leidel:Cees §chenhels. Samenkcmst:p.JO uur Lens .

Lens , pini-B: Y. Tlo-np-R. Colpa-,'J.Dunant-M.Vertruiàr-h. Boelhouwer-M. Bosch-J.
riumernans:P rilloeksmajÀ.Brin\sma-D. v.Bariel-II. Ion jLol',r-E. Baranye -R. v.ve1zen.
Leitler r"GLiri§,'S chn'eicler. . ' I Samenkomst': p. JO uur Lens.

' I t',1.
. '. 'lU Íoel- filuavond.......,--.-...-.--,

| -," : '.'.
vindt onze jaàrlijhsq' éportd

stoernooi'vocr i{J en P5.'Aa:s
"hope4 dg,t alle C-kïassers, p
houden, zodat ze hier enn ge

url-ijk ooh op dc ouder6.

Sportdagl ,r''
0! zondaB 15 nei
we eerËt 'het Len
de spo_rt dng. ïíi j
deze middag vrij
ïli j rekencn natu

GEDRUIK FRUIT/IUTOI,IhAT:

l,ens succeSvo] in de toernooie

A, s. dinsd.ag 1O mei IiI
1e voorstelfing:. t 8.4!
C o clct ail-t oernoói, '

Toernooi H. P. S. V. -pupillen

' r;

l: l

ag plaats. rs Morgens hebben
luitenil hebben we on 1J.JO uur
upil-1en, welpen en L,lini-welpen
zelJ.ige nidda6 hunnèn, hebben.

-::

sinds af6elopen zaterclag staat er in on6 ldubgebouw een fruitautomaat.
ïrli j vri11-en óiize j eugdleden , d.us ook.'.d.e ,fi- 

"n È-klr.s""rs erop rvÍ j zen dat het
voor nensen onder,.de 18 jaar verbgden is om <ip d.eze kast.te speien.r ÀIsrvij tocvallig ienand toch zien spel-en, àul1cn riij de resterenàe spelen vreg
laten tikken'. Jullie kunnen alleert- maar verliez"rr. ,'.

. \;...' 
,,1

Het afgelogen weekeÍàiIc, net veel toernooj-en, is pIèzÍeri6'íerlopen.Ons
eerste iI.c1fta1 lraaldo voof heÉ.eeist in de geochiedenid àe Utopia-vrissei-
beker.oop oné veld lieten zij vaak l-euk en snel voetbal zien. ï-n de finare,
tegen E.D.S. rvqs.ï,ens rvel iets sterkei, t[aar op. de bè6]_i6Gende momenten
kvramen zij kracht te'korti; Toch vron Leno uiteindclijk door penaltiàs, xoí-plimenten voor he! he1e. e1ftal., iaaar toch in het bijzonder ïoor peter
Valkenburg, die alq ihval-Ler (keeper) eenijzersterk toernooi speelde.
Oolc onze minils deden het voortreffelijk. rs More5enq haaJ_d,e. .mini-B, de
eerste plaats cloor het winnen van de strafsohoppèn'. Mini-rl wàs -d.uidelijk desterkste in de poule en krval'r o46eslqgen rveer op de Hengeilolaan terug.
De B-k1assérs in Rozenburg dedeir het wat minder. rn totr.al werd cle vierd.eplaats bereikt. B 2 haaLde 4 punten, B J lrreeg gr'3, terrvijl E 1 er slechts
2 bemachti6de.

!upi11en 4 rvà! auideLijk dë stérkset bij Archiper en haaldei',dan ook. dik
verdiend d.e _eerste prijr.(zie vàisiag.).
? 1.decd tretzàttae tij lio=.. DAnkzij de }egen. Írwonnenfl zij het Diostoer:nooi. slechts 4"wedstrijde4 wàrclen *,errpeuicl. De Berrer, *"rd .on Lens uit-
Gcreikt zonde'r defiÍaIe te spelen. Lens had nanclijk het beste doclgemià-
tlclde.
ö""-à"ra" pupii-lener ftal- gin6 ontièr leidrin8 van cor: peeters naar 

'itpsv. 
pun

tweede plaa-t6 is een goed i.esu!-taat.: ,., - i. i

nàyonh voor. de juniorenrpupillenr' welpen en prirlers.
uur en 2e voorstalling: 21 .rO uur. klubgeb.Lens..:'-

Het c ocktail,toernooi is op verzoek van de neeste buitenr-and.se klubs ver-
schoven naar zaterdag 4 juni- AE( ,frthene korat zeker niet. Met de.ant1ereklubs zijn vre rond. ïnp]-aats van ÀEK Athene hebben r?ij nu het rvereldbe-
roende elftal F.c.Knudde net ,raap en Dirk voor cleze dà6 ge contract e er<}.

Hct_Je.pupilIen eLftal heeft cen goed. toarnooi gespeeld.bij dé jonge Tier-
mandatten. De eer6te wedstri5d.vras te6en de gasther-en, ianner vóor hen naar
met 2-o werden ze ovcrrïonnen. Bei,:le óoelpunten werden'dóor u.r.i,,ldssen piescobrd.
De tweede weclstrijd vràs te6en celeiitas,'Lens wa6 wel sterker'maàr door een
zvlak nornent van,d.e achterhoed.e werd cel-eritas met eeh afstnadschot toch
winnaar. Ivo Kaffa verliàt zijn doel_, daaraa niet metit  " i"ut"tu ,"a-
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strijd tegen Paraat
scoorde Paraat na4e1
dat nor,rent plgtgklap
leiding besListe dart
van 0-0. Het I'rerd ee

r^,rchiícltoernooi; Lens P4i

niet verrassen en d.e
6onnen. tsij r1e príjs
Lcns 2- Cel-eritas en
ringsvaentjé. àl- met

was lïe1 de bcste en tevens de merklaard.igst e. Na ! mi_nutenijk een zeer:-.fraai doel,punt.. Scheidsrechlèr tolde ops ,1.? Peraat-spé3.ers in het- veIcl.,!ïat nu; de wedstiijà_
de yedstrijd opnieuw moest beginnen, àu6 met een Ëtandn l-euke opgaande strijd cle veraedigingen fieten zichstand was aan het eind zoals.iïe d; 2; maal vraren be_uitreihing !íerden a1le 4 tearas gehuldigd. paraat í_
HI.). SV. ELoten <le ri j.A11e speleis trregón een .heri.nne_

.a1 éen bijzonrler geslaagd toernooi.
Jullie r es erve -Ieid.er.

Ii ::i^::li:en dat bepaald geen opval_Iencle successsen had .opgeleverrr, moestrt arGeropen zoterdag naar uJassenarr om d.aar bij Archipel m-eË vijf-.àaài"-
Sloc.en orn de cerstc plaats te strijrlnn. De.cerite ured-striid, teien GDribegon 6oed cn Rob }iattens nist at vri5 sncl uit cen corner 1_O to ;;;;.
P":l"n trvrarr GDr^. goo. tcrug en lvist 1-i te naken, ,i ki;;i;" 

", ,.ràr 
"un.buit ensp ellucht j e aan dat.-Coelpunt. l",pe"t*,A6eÍ van dc a.g, ,à" ur"f 
-i;U

lÍattens, die aan het oo63 6ebJ-epsccrd.ooitt" dàor gevaarliit up"f 
'vo, 

a"tegenstan*er cn naar rru[ ài"tenàuis noesf. De volgen.e. twàe wËastrijaen.." 
.te6cn osc en rrchipel kon rens niet tot 

"ào"un 
koàen en eindigdenàan . .ook met o-o. De raatste tvree rired.strijden te6en Duindorp en ,,it Br-auvr rverd.ëno,et 

-2-o- cn 1-o ge'onnen.d.oor doerpunièn vàn-invarr.eb anare nuiper. aoi. rr"teincl van clit toernooi noesten .qgràtscfroppen de. beslissing brengen aange_zien Lens-öSC en GD:i op .91. ge'cié e L.p' e._ eeiste.plaats stondén. De Len€_Fpe_. .lcrs ha_dclen hun zenuvren echtËr beièr'in taar:,ài[*;;"-à;";;;;r;;J;]" 
""nisten'gèen'enlcele Èéer, vrat een "e"ai""à" 

-à 

"rst e praats opreverden.Jon6ens 6efclicitcerc en atle ouders uedanki 
"oo, à" oàio;;.;;;il:'
Theo Prins.

1J mei 1A Jo uur ttLeiderstt . - )ioinivad ers,
C1: onze o1lroep van enkele wcken geloden hebben verscheidcne ouà"ro go_
l:agcerd,om-oir_1J nei .d" u-"rg:a qnngel(ondigde wedstrijà t" "f"i."-tE!"., g"_,renomeerc'1e leiders cn b eg;e1ei clers.
Dc vol5ende ouclcrs (sourigen ondcr voorbchouà) hebbe'n dan het ref on zi_chin korte broek te tonen aan leiders el de,aa.nwezige ,charmant" aoo"J,' àË""heren Endfich-Timmernans-SIats-Bi j Isma-Dunant _Tromp_Verhaar-Verschelcl.en_
colpa-sinons-Bosch en Boer-houwer. -1. 

ru"jai IàiÀ;;;; il;'ïii-à""ï"ïore"karelei weL even willen opknappen zijn: KIes schenkel_s_Guus Schneider_MartinReuver-HansZoun-Aacàèla5tór-RobBom-rr'""ï"i""-pI"ï.^"]I.it"."-
To: 9: 4"k-- Ton t s-Glaven.Ji jlc-EriË Landaan_fon ,v.VeLzen_. :
Dcnoadsrecntcr van deze rvedstrijd is de heer lloppcnbrour:rer..,_r:_l.l:"i.van deze pot, zal cr ócn sezelri.s-";;;;;il;-;i;;;" hébben in
-onze-Eanranc. ,aar wij verrnoedcn dat dit samenzijn Éehóor,-Íjk uit rle hanttkan lopen (we hennen sonnige ouders al een beetjË) ".à;;-;;-ï;;" "*lcinderen elcers onderdek t,è geven, .zodet U beidÀ handen vr:-j zai uutË".om de nohige' drankjes etp. naar. uiv mond. te bren6en. Tcvens zor'gen wc ookvoor een nuziekjer zoclat de cranes oori een bectjó r" rew"ging 

-kirrrr.n 
t or"o.(gr zijn zeer. knappe leiders aanwezig).ook de anderc ourlers zijn ".tr""iiitvan hart e...rvel_kou.

i . rf-uko.

NLADVULLING:
!ttt Ilc ha.d zaterdag niets te tloen en ben toen maar eens naar. het IJENS?

_terre_in 6etogen, vraar het Utopia_toernooi voor À_r *"ra-g.À;";ià:'vjeef ! eigenlijk wel.waar:om d.at toernooi zo rvorrlt g"no"ràl"i-rriu'de iÉitiatgifnener d.aalvan was? . .. .,1

11 liep dalraan . t e . clenlicn en mÍjn 6edachten gingen d.aarbij onwille_keurig nflar schotland. Mear wie-scËetst mijn'verbazing toeà ik hemweer 1-an6s het vel_d zag staan. U vergunt riri j wet, dat íË rvat inraadselen spreek, maar..hi j w5.]- niet àrrrl-qrs. :lri5 .i",r" i...t "ià""r
-10-



???? En vrat zag ik zaterdag nog meer?
!!!! Tijdens de finale, waa.rin ï,ens einderijk eens de utopia cup veroveld.e,kvran er een aantal matacloren ons komplex op met .aaràchter een 6rootaantal ouders. .Trionphant eIi jrr werd àc cup getoond., die ui5 

-sct 
uu"r,ing"nvras veroverd. De ninÍrs lippen als vrare kampioenen'en de oiders dedenalsof zij c1e Cup hadclen gevronnenoNa aankoncliging van ae-sper:rer Urafrer een clonderend applaus los voor onze rninirÀ, iaar ook vàor hun ouders.Terwijl dit applaus opklatcrde verduenen zij in liet klubgebouw on hunCup in de prijzenkast te zetten. Er nag wei gauví cen nifulve kastlionen, hoorde ik een turf zeggen, rvij gaan er veel_ meer binnenhalen.De prenie was een ijsrorlie, àio'i" à*àt, vjerd. aanvaard. Ervwerd daarnanog 1an6 cloor de ouders ovcr cle helclehdaclell van rr"" ,o"""- nàg.praat.Heer1ijh, zo iets te mogen zien en neemaken,

???? Nou, toen zag iJr het rling??
! ! i ! IIet ding! Nu ar een veel besproi<en vooruierp. Einderijk is ook r,en6bezrveken onder de aanlokkclijire ver[a,en van de explàtanten. Naalangbij vele àndere verenigingen te z:;i iinnengeslopen, sttat het dingnu ooh bij Lens. Op proef, zegt hei bestuurf Ih -heb ' gehoord , 

- 
aat per_sonen beneden de 16 jaar of 18 het ding niet nogen tàspeteni ïk benbenieuvrd. hoe u het vinclt. Maak van ulv Ëart geen-noorat^uit. per erot

---- -yo, rekening he't U het vàor het zeggen.
???? Was er nu no6 meer nieu,,,,rs Le zAen?
! ! ! ! Javrel- hoor ! Onze cor de ZrvoeGer is i jveri8 doende om r,'rat neer reclame-borden langs het eerste veLct te-kriilen. àaterdag ,.g it. ,à*à., a"i.nieuwe borclen. van snacrrbar Renè, vàitenbosplein, crle zulke heerli-jkeding.en naalct. En van Sporthuis Kóuri,enhoven, lyinkóIstede J/, waar je-l.pl 

.korting krijgt op je a*nkopcn en als je.an je Uor, ,àp 'f,ur,=- 
gË "ftlo:.ieI dc vereni6ing oók nog eíns 5 %. n""t 

"nuroii" 
-"""ïrtià"abureau

Eree Lance, v,/aarvaJl ik kan ,e6g"n, da.b goerle vri- jn 6een krans behoeft.De naam zegt a1]es, nietwaar!
???? Ën toen vrerd het zonclag. Regenachtig naer inderdaadl met veel zonni-gemonenten. Heeft U dat al_Iema.a1 gemiÀttZ Jamner, U heeft wat 6enist.! !! ! Eerst Lens 2 kampioen. De enige dit jaar. En vàtgencl seizoen in detnecde kras. Toen moest tret vi5toe aàntrecren. ooÈ ait varkentje werdeven geuassen en de. aansluiting bleef gespaard. Nou ja, daarna volgde 1,Nog stecd.s regende_het, uraar cló 5ongené van Irlartin gàven geen krirap.Zij letten op hun Tell_e. En hij deeà het, geraffi.r"à"a euirrorai5.'l-O vras voldoencle.
???? Vind? U onze voorzitter ooh zo arro6ant? Zegt ie tegen mij:sinds ikaan het bewinci ben gaat het etcecls beter rrret het eeiste!. Of hijdaar vrat aan kan doen, d.e opschepper? Maar een beetjc trots nag hijwe1 zijn.
! r ! ! Ars el-otstuk van a$.re triomphen dit vreerreind hwam pupillen 1 nog

met_ een -prachtige bokaal uit Nieuw Vennep terug, Begeleíd. d.oor een fijnstel outiers hadden zÍj maar eens de naard van Lóns hàog gehouden.??2? zott het veI§end vreekeind. weel zo zonnig rïord.en? Dan kont 'ririrher-mus
op bezoek. Zie ik U vreer langs de lijni!!!! Dit vras, omdat er nog wat te-vu1Ien ivae.

FREE LEN§ER.
PSPS Goed idec PoL! Zijn er LEN§ - dames, die mij eend lekker vrir-r-en ver-vrennen? Ih neem tenminste aan, dat dat evroutrciperen best lekl<er zalzijn-. Ik verheug mij er aI op. Aanmelclingen aan het secretariaat.' Dan hoor ik het wel.

-11-
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5Oe JaarAanA numme 12 ueí 19?7r4z
DE LENSREVUE*''

vreekblatl van d.e toetbalve t-e.ni Aing LeniA eD Snelt-

affflFn
BEBEB

0cco00000c000
O.EÏ'ICTEEX,

0000000co0000

88888
HFnHH000000o0oc0co0ooooooo0o0oooooooocoooooo0öoocoooooocoo :

MUÏA.IIES ],EDXNLIJST.
-... ., ,j
[Jr- J z]_gr_ndcn:

;

218 R.À.ltoefnagel v'rordt m.i.v. tl-j':1977
, i' '.' : :-

'1042 T.Resodjhardjo woz,rti'm.i.v. Zl -.i-'tgZl v. Leeuvrenhoeklaan. 102,

:O+5 H. E"anden'burg rvo.rd! m.i,i+. 9 -5- l9?7 Reínkenstraat- 4A, den .Haag 2O'12..

TRII{O RESODIHARDJO en LILY L^6.ND§1.JE ERS:

" 
Redakt ie .

LIpr,l&rr§gi14.Pr.

gaan trcuvren o? vxijdag 2? IIej- 19?? on 14"fO uuï' in het.Stadhuis, Gen.Spoor-. ,

laan 2r.',i?ijsl'ri jk en ora 15.15 uq{ ln ge. }tapel .van het FratcrhuÍsr'Leggelóstr.B!
Den I{aaB".Gelegenheid tot feIÍci.lte-reà van 19.oo tot 20.Jo uur in parkzicht,
naast het zwembad in.het Zuiderpaik. Onze gelukwensen voor het jongg paar. ,

de C onët. Rebe cquestraat 11, Den Haag
: 20O4.

Zoetermeer
,, 2280.,

vrorden gezoàdeï;^en rvorde[ pgs in behande]ing genomen indien een schriftelijke
opzegging in het bezit is.en de contri6utie over het seizoen- 19Z6/19?? volle-

Nogmaale deien
maatschap v6ór
riaàt; l{unspeet
Cverschrijvinge

d.i6 is bctaal-d.
Ilet heeft 6een
dè sccretaris t
behandelingstij
goede orcle dele
27 neí t/u 1Q n
lieren c1:- enen d
ineeieveld.'' -- : i,, :

E STAAN ER Aw

. , ',:, 
:

rvij- onzè. leden mede, dat het e.ycntueèL bóQaàËón. voor het 1id- *
]'l nei a.s. schriftelijk dient te geschieden aai:;:het secreta-i,
LaAn 3O3t Den Haag.. ^ L. . , .: ..n nr).ar andere verenigingen moeten eveneens aan het secre.taiiaat

zin om net'-een overschri j vings formulier aan het htiisadres van'.
é'Èomeri'neÈ het verzoek ,"uoi.,t t" tekenen. Er.zal iaet een .- :. .-
d van 'enige dagen reheníng moeten vrorden gehótiden.' Vodr de .

n rvij riog medc, dat onze secretaris en pen4ingrncc§tcr vànaf '

ài a.s.' afwczig zul1èn zijn. EventueLe àv<lrsctrli S ïings formu- '
erhalve uiterlijk 25 mei a.s; bij het secretaíiaat te uorden i

. : ',. -:

BUSTOCHT'.N OUDE TONGE

. Voor cle cchte trouvre' TfN
.- Dau.ron w.iI . het. bestuur v

stel1in6 ut'rcrzj- j d6 noet
voor .vri j dagavond B uur.60,2o,.9o,

EI'EFFFtrFFFI'f'

' j'rr :.' Het Bestuur.
.: ,-j'ji:,- ' . :',:
Ss_upporters IÍ6t' 'het ,.DBGC-Ierrein. vreJ. ,er6 ver we
oor reiglu.sti6eh een extra öds.'ins chakelen. De, b
tlan wel- vaststaan. Daarom: a1o U meervil-t, belt U
even naar onze elftal-s e cretanis liÍco Osse, teI.

FIIFFFFFI'TFFI'TFFSSSS
cHrER DIï, B+R ##$E$
FFTFFFFT'FFFFFT TFFF,,'',] . ]

,Bij Íoldocnde aanneld.J-ngcn staat. de Su?porterdbus zoàdag om 12.00 uur ge
Voor iidcreen, Seniore4rjuniorcn, pupillen en wdfpcn bedraagt de prij6 v
deze 6elveldige . topht . slecht s -f2rJO. Eeri unieke gelegenheid voor iedere e
rBl{ser o, ons ecrste aan te kunnen noédigen zodat zondag de laatste nooil
kelijke runten bJnnenkonien. t

drq
,,|)

reed.
ooF
chte
za-

TFETtrFT'FEFFFFtr' FFFFFEFFFI'FFT'FFFSFET'ET
FFF..IT'FIFIFT FFFF

dasl11orgen: An BerBenhenegoulven : Wim MicheleZzrt èr
zater

'ZonCa

'Zondr

ilasni ddag: Nico Osse Cees Schenkels Annie v.d.steen
gno:g.en.r Tir:us v. Zilfhqut . - flie v. d. Hö àk Ríchard v. d.l{oekI\i
grai<rda6 : Annie .v. d...-Steen dc lruin mbvr. de Jongnevr.
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00K-+iï LË.Elr1Íus-lÍoE?-.iÀooR.-EENS - í "BUÏ

Het, T ramma vah zonda
DBGC,- LENS
HOV - Neptunus
GouCa ' ; .'Jr :- D1auft Zwaït

,' Róodenburg ,É. Zv,/ijndreeht
Papendrccht - DHS r::rj '

l^/iIhe]-muc - oIyrapíà .. .

COAL-.:... - Hióri'
'-lIIBINGC-AïONDI' .

i Pro àuma óver twee ekeí.
LENS, HOV

GE}I

Neptunur, 24-11,=,11.- 2:13 Z4-ro.] .. Ei6en1Í jk.j.s !ret...onvqor6t eJbaar wat
Hion-.---- --. -24-'-g-1j'.-1--zg'"2?-18''-- IENs 1 ptes-leerdë. DiUmàa1-ivèrà tvilhelnus
Itooilenbnrg 2!- 2- e- ?-2q 11-21:' ,aan .fe zegckar gebond.-en. D9. Voorburggr.s l
Btaulï zríart r,24- ..8-ío- 6^26'.. 24-21 ldie nog hiet zo-lang gèIedÉp l-o'nkte;:naarolympia 24- 9- B- ?--26 Zg-32. het kampioenschap, zÈIlbrr,".B-;it;-;;i;;DHS 24- 6-12- 6-24 2O-1? noeten toilzctten orí nÀe[ te _àe6raderen. '

Papendrccht 24- 6-1"- 6-24 zz-zo LElrs ondertussen zou eid;;rijk ae pèi:io--D3GC 24- ?-1o- ?-24 26-26 detitel_ gewonnen hebbàn, ,o àio ooi. irr.f,Ell! _ . . .24-.. C-. ?- 9:21. Z5-ZZ. d.e ccrste h1a-s6.e tc vrinncn zou .zj-jn.
!,'iLhel-rino ' 24- 5-12- 7 -zz' '24-zz rc8en 'rvifhel-urus 6ing het in ce eeiste
HOq. .. ,. ..,. 2-4- .6- B- .g-ZZ ZZ-12..; .heÍf t ger.l jtr .o!,Imaà, .4anva11encl brach.U
9"1-9:.,,, " 2!- 6:'9-.'9-2i 16-2c; 

' 
LENs tóctr À"."- s"r.or teleeg. Kort na

lyi,inalgqnt 2?- 7- 711O-2t 21-1" , .. rust .Liet gaps- !res,, die veór l-ast orider-COAT, 24- 3- 9'-12-15 Z1-4A' vonà van een spierbiessure, zic.h vervangen
,door Tri,ro Resodihardjo. Nauwelijks binnen '.d.e: lijnen 6af,.Trímo móteen'eèn,heeÍ
r113i. 1i,"1t91s".."$g cf . E.gn hoekschop, van Jan Eng"lebert kopte.,Trimo vanaf,f cecl-finèterFtip onhöridbaar .in .de l(ruÍsing. l,lilhelmus ha{ ilui-dËlijk_ nroeite nct .

.99:... !gerirn"fag.r,,LlflS k4oöptc er een-leuk offensief can v-ast.. Èr, nog v6ór' , ..'
],lilh'el,rír;, diicrrààl- eep hànvar had. icunnen opzetten was het weer Trimo, die LENS
op cch hoopvolle 2-0 bracht. Dic voorsprong vcrdedigde LENS rustig tot het
La.atstc fluitsignaalr Ddlviercle overwinnin[ in successie was een ieit.
Neptunus werd. nog 6een kampioen, ondanks de 4-2 ze6e op DBGC..Hion. vers]-oeg,...-.
Zwijndrecht lnet, ?-1. verder degradeerde coal ars gèvor-g van de, nederlaag'tègon
DII$".0Vcrige'uito1:rgen:oI;'rapia-6oudà..0-o,.Rood'enÈurg-Èov2:oi31auulZwàrt-,
Papenörecht O-1.,^. .'.-.;. .. ...ir: '. i..:::.:;.. :-',.; : i-:."

Zondag Lrean wc net zrn allen naar Oud.e Ton6e. om LENS I aan te moèdi8èn .in: de

DIiS
Zrvijndiecht

' Blsiiw Zvrait
uJ.ympr-a' '

IIió!È ' r

Neptunus''

- Gouda
coàI :'
tïrirliref àus
DBGC.
Papentlrecht
Roodenburg

Bij dezc da.nhen nij de volgenrle nensen voàr hun aa.nwezigheid afgeropen zater-
dag: Gcr Tamnermaàd, Henny Tómmerxrans, Ton S1ats, Maria, S1utur-porlt5e Hop,
H*ns Zoun,' Jolie v.cl.rïi11<, Cees en .lrnórea v.d.lIuist, Riet en.,,ïi1. v. d.1.,r,i1k,Just StarlhouQcr, vcrcler liarry- v.d.ÏJir1k en.paul-a. rs-Gravcndijk, rlie achter de
b31 .sfoncen,.Eric Íàndman, ^raa. de pagler en,Ton 's-G4avendijh, dat z:jn de
Jongens .Iatr d".dis.cotheek en verder rall-e ancleren.. ciie het leukeri vonden orí thui6vool de-huis-te hangen. :. :. --f , .: ..,
Toch zijir bo'iengenàenrde nensen eï, sanen mct d.e zes a-rnvrezige kaka-ledenr -in.g??}1qgd cgn. leuke ..avg',d te .bourven, trear U begrijpt. natuurlijk.rvel, dat dit zonr-et.vcrrel -kan. De kaka heeJt,dan ook besrotcn om dit qe5.zoen uit te,, zitten,ei rgl.gend .s,:r,?ocn -andera1 te .iaten proLórcn ,hct .r,Eil§1)ubliek bij 'de buis wcg ,

te lrrr-JgL,n.. i,/e. nemcn .aen dat . U .,riit besJuit wef Ëunt bc6ri jpen. I 
-

KaKa.' : '" i
BlIrjEqEN. ' ., i i '.". .':' - - ' . - - 

',,..., .'r".' "ii. l' -' .l '.. i'I .'

^rl ="T"n., rki-n6 uet het \'Ii ik-^kt iè-c onit í Bourvlust 6aat rENs op dondeidagavond.
2b nci stnrten met cen aktivitcit in hct kader van Leef en Bewceg.. De bedoelingis aIle r:rensen tc bereiken die íict aktief zijn bp spbrtge'bied.. ónder leidingvan eed sport en spelleiden kunt U dan een ,.,it5"- ohtspóín.r, t;ui8 ,i:" in debuitenlucht. Doet,u -het nj-et v-oor d.e ,fÍjn,,' dan maar .yooq - het .beie6en arr-een.:.
IPP+]9E§ kan hj-eraari,d.eeinemen t__edeí,.'bel.an6,s.tglle4rlenr,"wijkbewoner;; 

";;;;;-iïE,i-Iëd6rr, ouders van pupillen o. *oíp"rr. GËlegenrreia tot onhlerlen is aanrvezig.
De koste* zijn fl r== per deelnerner per keer. u hoeft zich niet van te voren of

-2-



te gcven. Korat U een kedr niet tlan betaaLd U
deekienen zolvel vroul
26 Lnei .,.1i1"""s 1 lo;o
ODE AÀN -i,OLLENS.

al,s, man. iïiLt U Íteer
O uiri en doe -Ííèe.

' +.,--,..

ook niet. N
eten??? Kom

'1:.', :i,.''-

ogmaals igdcrggn kan
dan dondéid5fàvörrcl 

_

.'.r;..

P0LLENSTt 1.. :

.Zit vo1 I;EI§S. .,,i í, : ' '- ]-:r-.'r ''.

Beleèft LENS tot én'net:- ' : , :

Volgt hct LENSbedrijf van 
^ 

tot Z.
G'1aL' iernand fout, . : :.-.''
PoI zet hem boud
Voor iedelcen te lci.jken. .
WiI daar,rei bereiken,
Dat elke donderdag
Een gIinl-ach
Ovcr LENSgezichten glijdt.. _-t._ -t, -

tENSer,'rvíe 6e ooh zi jtl
Neem je in acht! |

ïlant v66r je het 'verwacht,
líijst Pollens op'je zrvak monent.
Hij gnuift en voe"trt zich pas cóntcnt,
'lïanneer hij, a1s ridder van het punti-g
ItJe er een arme

5 neí t97Z

ODE hAN LINS 1

Bukkel- heeft vermoord.

Troub4-r1óur.

B' eí 19?? ' . ,' :Troubad.our.
i::)::. .

ooo ooo oooo oooooo o o oooo o'o ooOp O ,O1. OOC .,i

o
o
o
o

o.o ooo

Vier keer twee is- acht en drieríaal twe'e is zes !
Goed be6::epen ooll tlie'tweeile 1es. ,...
t?at èen kranen to.-ch, vris en clonrldrè ! '

It+t een l<nappe rekénvro:rders ! --- :ï!., T:ou.l:adoui, wa.àrtle.er .het. zeei en ik gnif f.eI.
E-en banh vooruit en allc Jnan- ccn griffel! '.
Zul-ke 'vIott e . snuit ers g.o6f, ik-ret-p1-ezier
Nu cle derCe son: tvlee Èedi twee ié=vier!

l,

ïroord

*\

-i' .r',','

ooo ooooooooooooo ooo ooo

o
o
o
o

oo ooo oo oooooooooo o oooo oooo ooooooooo oooo ooooo oooooooooo ooooo ooo oooooooooo ooooo

@oo Fris idee van het bestuur om het'tENs-embl-eem op de tribunelcand te.wi-I1en
plaatsen. Maar lïaa}.om kunstzinni8e LÉNSers gcïraàgd rrrordt dif 'embteeu- tè "ont- , .

.- 'wërpen, is POL.een levensgïoot .raadsel-. i{e hebben tech een embl-eem? ! Het '.'

s'chi1,1etu., lr;ar..z6 beginnen. r ri,, .. .i,,,
oeo POÍ ,héeftrrhet dingrl ool(',Éezien. FRUD'LENSER doet er hogal- vreemd overi .

, Omclat dit ding' er staat moeten vle van ons hart geen moordkuiL malcen, schrijft
, hij eraan toevoegenà dat we het zel-f voor het zeggen hebbèn. pOL kan het niet .

.and.ers.-uitleggen. dan dat FREE LENSIR ons opr.oept ons v6ór of tégen dat ding
uit te spz'eken. PolarisatÍe dus. lÍaarom nou t'och? lilie vooi eàn paar kwartjes
enkele ke:'en aan de trekkast wiI rukhen, noet dat zelf weten. !'{ie dat niet:',irili dodt het gewoon niet en koopt een krohet ofzo. En .krokett en - zijn weeí.,s]echt

- i,' vggl .llqr.t en. bl-oed.'ratcn om van aI die anderc lekkere - nàar'vetià - .puff óí
niót te spróken. Dè'volgende wóek vraa6t I'REE .LENSER ons oordieel'over het aI
dan niet in het kJ-ubgebouw verstrekhen vài gehalitballen. Zo kunnen u;e we1 aan

'de 6ang blijven, VRIJE LENSER ',' ',.,,.... .,. ',. : .- ,,'

ooo Onze'FREE L.,EX{SER houdt. er trouwens toch een dubbele moreal op na. Hij '
bj-edt zich we1 .qg.n oro .zic}; - 

d.oor' IENS-dames te laten v.r*"rrr"rr.
ooo De trekJ<ast bli jlct bij nader ,inzien. een fruitautonaat te zijn. ,De vrucirtcn
mogen door A-. en B-kl-assers niet .geplukt worden. Dat_.moet FREE IENSER genoeg:r-l

. docn, Zi,in aktie is dus niet.gchdè1 en aI vruchtelóoË.
ooo IOL ondertussen is cliep onder de indruk'vàn'dë tal1o;e aktiviteiten in

-1-
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iENS-vèrr:and. Het" lijkt rícr-. of de LENsdierÈjès:nu. pàs goett uit hln soms ge- -cwongcn vrinterslaap zijn óntvraakt. IIet aautai àkti;itèiten is.2.6 groot en staat
zo kris iiras vermeld in de LENSrevue, clat pOL sorns de draad kw.i j tigAk!. Kan , ,,
het bestuur niet zorgen voor een wekeli jlls -. agenda op de eers t'é*-.ur,Íàri j a"i" :-
@oo sinds LEI{S '2 kampíoen, is., zijn bij de NCRÍ-red.io rome Joop-shirt sr _ ver-lrrijgbaa:'. Dit werd afgelopeir zater:1a6 aangerrond.igrl in de Dik-vooruèt<àarsiràw. -
ooo iïeet u nog, die uitspraak van dat bestuuisl-irl van ïj,ifhètnlus ,ha 'óe or"r-l .

t';inniïng -,-an LENS op Papen<lreclt : ,IIoe doen jul.rie d.at?, , waarop 'een seko:Iid
ant vroordde : rrDat zien juIlie zondaq we1[. Nou dat hebben ze clan, ook kunnen]

ëco PCï,LiI,IS wortlt d.oorErans vervol,qd .. ' -

EEii I{C0G.]Ij:NDJE VÀN LENS 4

12-1?

De prestz:ti
1,-e1i jh reli
tuee redene
a)-het is e

( noort6ed
b) het zijn
Na -dc eerst
periode 1cv
Tegenover d
tr; e e clc naar
groot", ,

TR,AIllLl'lG §ENTOREN oP ïloENSDÀG EN 'VRIJDAG.

H

Doideid aG 12 ne.+ 19?7.__.___ _____?;ï:_

1S.45 uur R.E,C" 1 .-LEN§ 1 ,,,
.., ( KNVB-beker)

Zor',dag 15 neí 1977 "
'i4., j,l; .dr !r , DBGC.,1

Donrl,err)a. S-19.nei. ( tternelvaart scta6)

zie ESTO-toernooi

' 12-15 2 Neptunus 12-16 ' . '..

12-14 3 Hión ,:.12-i6
12-14 4 DHs i '. 1z-i5 : :
12-13 ) Blauw .Zrvait . ;12-14.. :-
12_12 6oÉèC, ,, .. 12_12 :I,., :r:
12-12 ', / O1ym1:ie; '12-12
12-12 B parpendrécht . 12-jz
12-12 ! Roodeqburg ,. 12-12 .. :12-12 10 Zvrijndrecht 12-10
12-11 1 1. HOV 1Z-1O . .: , . ,

12- 9 ^ ,.,'12 Gouda :.,: . 12-9,
12- 9 1J iïi1be.Inuo .... 12- ?.
12- 7 i4 Coa1 , .. 1?- ,6 - .an LENS '1 in het trveede deel 'van de l;ompeiitie Xriigt pas .vrcr-

a1s je Ce cijfe4tjes eens;zwart op rvit voor 3e neuÀ zíet.,.On 
,s de scheidslijn 6etrokJ<en per 1-1.-7?z

en natuurfijke scheidsl_ijn: t-1e periode v6ór en de periode nà.de.. r

vergelijtrbare perioden qu" aarrtol wedstrijrlen.
e periode staat IENS hopeloos cnderaàn..De wedstrijclen in cle tweede'
ercn T,ENS een gedcclde ecrste plai:ts op.
c oDmars van LENS staat de grote teru6val van Wilhelmus. Van de
dc 1re pLaats. Voor de resi zijn de verschill-en niet ópvai_Iend

Stand nó 1-1-77.
1 LENS

: , 1. :
12-16

HHHHHHi.IIIHI{HII}iHI{HHIIHHHITIïHHI{HEHHIIHI{IIHI{HHII

Sta;rd 26,!r'1-1- ,n

1Ne'ptu
'2'tïil-he
J Roode
4 otyi:rp
5]iion
o ljlauw
7 DSGC
o uouda
9 itctr

10 Papen
11 Zviiyl
12 DHS
1J CoaI
14 lEI,rS

nus
:'-mue

nburg
i-a

Zwart

ev
"- t
nl-

d.recht
C.recht

Dö sen{o: cnt-rainin[en op'§enoemde dagen o.1.v. de heren Jansenïen-Franken woi;
t'l.en na vrijdag 13 ireí a.s. stopgezet r aangezieí ver-cl 2 en d.e lrainingestrook -

dcze 
_ ',y9 9.k i-n,.reparatic gean. vrr"jda8 1f m;i is .dus de laatste traini-i8savónd .' .

vo91'.- deze groopenn .: ..

Ess enburgsi4gel, Rot t erdaà

scheÍdsrechter
C . J. Mijer:. ,Ír.

J. M. v. Tour
.- LENS 1

..|
;, Recrgatiggord., . :.

ÍQslQ raur.[,Etrrs 2, ,'- zie rexas/Drru ,";l;"1;"'s1t'r',ou;]e 
Tgnse

1O"OO uu:r Celerj-tas 8 -. LENS 10 , ... f."y*...g. , . :.:i

9 . l0 uur LEI,IS 6

-4-
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OPSTELÏ.,T]IGE]'I.

rEI{s a0 ltl. Kror-F. v. Dijk-J. Endlich-p.Fieret-c. Hooghienstra-J. HoutschiLt-' ', 'G.LeLievord-J.Rienen-p.schulten-n.v.a.veiae-J.cle tTaar -J.tïi jngaarde .
iiJTSSELBOKA.I,L TOERNCOI VAN TEXAS/DI{B.

A. s. zonL].ag neemt ons kampioens eli't al- LENS
organiseercl.e l'Jíóselb ökaaL Toernoo da
Af$e1oi:en.zotldag vrerrlen de weclstri j de
Scheveningen, ADO, Postduiven en Texa
tervrijl- .irDO de 2e plaats bezctte.
LENS vrerr]- in poule 2 ingedeelcl met RAVAr PDK en LrrC. Inriien LENS 2e vrordt in
dezq poule speelt het, tegen de no.'2 van poule 1 ADO, dirrs avond 1 nel- om
Ce fe cíTg plarits aanvang 18.45 uur. ïtrortd LENS 1e in de poule dan komen zein dc finale

l- t vor
n' in
s/oris

2 deel aaln het'door Texasr/DHB ge-
I jaar door LENS werd 6u*onn"ol
oule 'l gespeeld met de volgcnde clubs
Poule-winnaar vrerd hÍer Texas/DtiB

a
p

aanvan
tegen de no. 1

ens 13.4J uur.
van poule
Zondag bc

I I.exas/D IIB op woensdaAavond 1 o mel-

moet on 10. JO uur aanvrezig zi
ll.Oorirur RAVL
12. 40 uur LEIIS
14.20 uur LFC

ESTO -VËTETàI,NEN -TOERNOO I.

j n.lle t p

ruedstrijclduur 2x2O uinutcn zonder rust

JJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

gint het toe::nöoi on 11.00 uur, naai men
rogramma voor LBNS àiet er ats voLgt uit:

- ].,8N§

- lDIi
- ],ENS

Op d<;nrlerCag 19 mei a.s.
toernooi, Àangczi'cn de vo
eèn eumierc uit eeazci ting

( H emclvaart sdag) organisóert ESTO zijn veteranen-
ll.cdige gegevens. nog niet bij de Seko bekenC_ zijn volgt

e met Blaullr Zula-rt , §t. Bernardus, Woerden en
1l nintrt_en. De eerste wedstrijd voor LENS is -om
ne Zoom te Sodcgravcn

I,ENS is in6cdeeld in een poul
ESTO. De vredstrijdcn duren 2:<
10.15 u:ur. ESTo-terrein: Groe

0r,stcIlin

LIlrs 10
LEI{S 1 1

ALTE C -ELFTALLEN A. S.
LENSrevue.

AFSCHNIJVINGEN.

Schriftelijh voor vri

Aanvair.€i vírn llct tbernooi 10.00 uur ]4ËN DIENT OI4 9.10 UUR ÀhMíEZIG TE ZIJN.T

A. Ti-rnners-C . v. rl. Beek-I{. Diet z-J . v. Dj- jk-G.Kemperrnan-K.Ras-A.Roodiryn
II. Rooduyn-G .Verhaar-G. Looyenst ein-r,4l.Miche1s -J . Riemen-F. v. Dijk

PROGI?AMYÉ JUNTCREN .

Zgl9ee 15 neí 1977.

1J.JO uttr A1le C-clftaIlen - Sportdag

YrrjgeE 13 neí 1977 .
19.]0 uur Vertrek À1 naar - Ke,nnexnerst o erno oi
Zat err1.a6 t4 nea 197? .

14.1o uur

4.I{.IJJJJJJJ JJJJJ JJJ JJJJ JJJ JJJJJJ
S$$t$ vlLN lilr JEUGDFnoNT *l*$*.r
S$JS$;,r,r.r,r;;JJJJJJJJJJJJJJJ***JJ

11.30
11.OO
10. 00
10. o0
11,10

uur
uur
uur
uur
uuï

LE}'IS 1

IE}IS 2
rEr{s f
LENS 4
LiEI\S 5
LENS 6
LnI'rS 7
Ï,ENS B

Lmrs 9

- Kenncmers t oernooi (zi.à ook 19-5-19??)
- zj,e 19-5-19??
- vrij zie IENS 2 op 1g-5-1g?? I ' . '..)

- zíe 19-5-1c)7?
- zie, j9-5-1977
- LENS t oernooi .

- oil:;;;;;;ài'r,i" ook 1e-5-1e?i),vlarnenbur,s
- Hons elersdi jht o ernó oi (zj.e 19-5-1922) v. O1àenbarnevelt str.
- Ilons el-ersdi jlcto ernooi (zj.e 19r5-'t9ZZ). v. Oldentarneveltstr.
- LENstoernooi
- vrij zie overi6e elftallen.

ZONDAG 15 nei SPORTDAG on 11.10 uur. Zie elders in de

jdagavond 1B.JC uur bij dhr. P.v.cl.Steón, I{onàsroós
Bcrkel en Rodenrij o.

2te



L-lcLassers bi.j dhr. c.Duive6teyn te]' . 6?.61.81 ( f,miS, t
B-klassers bij dhr. M.Reuver tel. 6?.28.r, (LENS 4
C-lrl.adbc:rË bij rthr. R.Bon - tel: : Z5.gB.?? (LENS' BIn nood6evalIbn kunnen de junioren.nog op zater.lagocht
'lO.oo uur afbellen bij LENS teI.. 6"6'.j,1.14
NÏET-OPTiOI.{ERS.

lle-gehs nict-opkomen worJen de volger.ide spelers dit
R.u.VieL"6en .- H.Erkeleís

seiaoen niet meer opgesteld

TeIe"f onisch vri jdagavond tussen 18. OO e;
geval"1en L vool

LENSToEi1NoOï v00& LEN§ 6 en 10.

1B.JO uqr (uitsl-uitend in dringende

t/n 1)
t/n ?)
r/n t1)

end tussen p. J0 en

fn verba,ncl net het grote aàntal toernooien zuiLren ivij deze vreek hoofd.zaterijt
de.opste!.1in6en en het progran,a verroelden. ,fli5 ,r"ru: r, juLlie veei succes toein ce tocrnooien en verwachten dat julrie je overal 'goeà zuI1en gedragen en deLENSkleurcn zuIJ.cn verdedigen.

TOERNOO]: EN JUNIOI?EN ZATÈRDAG 14 uei.

KX},INNi'ÍERSTOE]INOO I VOOR LE'NS .1 TE BEtrER'dIJK.

voor het cerst gaat LENS naar ctí t. hoofrlst e dent oei nooi van de Kennemers.
vr'.ijdaga'rg4d vrorden cle sperers ar opgeuracht door ouderÈ vraar ze twee nachtenzu11en slapen en worden verzórgd. lvij hopen dat jurS-ie ;e gedurenàeta"r" aii"'dagcn vair je beste kant l-aten zien, zoaai dit reuhe toernoói.ook de konendeja1e.1 voor 

.ons ,g.cor6aniseerd wordt. Iíet Brograrma ziet er .i. ,ofgt ,it,
Zaterda6 ( 2x2O , minuten) Zonciag

12.45 uur Zv,ól-Ie - LENS

Dc finalcs o_n plaats 1 t/n 4.l,rorden om
zonrlag .:- 16.30 v:ur .

1J.20'uur 69éspee3-d. Einde toernooi

15.15 uur LENS - Oosterparkers
16"4J uur LENS - Ilaart-eu

O. ï{uis-R. Hofnan-R.IJoordeLoos_Th. v. Luienbirrg_+.v l d.Meulen_
P. VafkenburB-p. IIop

!:id:" _ 
èbr. J.ÀpperLoo Sauenkomst vríjdagavond 19.JO uur LENSrlfschrijven tussen i9.OO en 1!.fO uui op aonaeràagavoncl. te1.. 6?.61 .83I{ecn wel- extra kleren en sportkler}ing mËe!fl

en-

PrograLnna 1
'1

1

1

Gespeel-d rvo
oPsrEl,Lruq 3

,55 uur LENS
. '10 uur LENS
.O0 uur Rij swijh
.JO uur §cheveningen

- RAVA

- Cel-eritas
- TENS
- LENS

5
6
6
rdt op_ve3-d 1 én.J. De wedstrijdcn dure
LjINS 6 als betrend. met R. Duyndin-R. Bon-

M.Leyn en S.Kraner zie LENS_5.o
Leider Joop l,leuleman samenl<omst 1J.OO

IDI!{] 10 als bekend (zic ooh sportrla6 15-5_jg??)
lei-rler Eric Lflndnan samenliomst 1].OO Uur LEI,iS

n?
i)E

uur

x1O minuten.
outman
9-5-1977
LENS i.

osc-ToERTiObÍ.VOOR LEN

Het programna l_uidt
f i.JO uur ToneEido
'lJ. OO uur LDNS

a1e volgt:
- LENS

- LENS

- Vredenburch
14. OO uulj Bl-ai:w Zwart '

'15. O0 uur LENS

OPSTELLII{G: LENS
fÈe

Leider Ton van VeLzen samenkonst 1O.OO uurs bekend.
te) . . - -LENS t errein per

a



}iCI.ISELERSDI JKTOERNCOI VOOR LENS B en P.
Het 1:ro5ramna voor beide elftalIen is a1s vol-[t:
'10 . OO uur
t t .00" uui
1J.00 uur
14. Jo uur
OFSTELLIl{G

LENS,

tEl{S
Dvoi12
RVC '

- Semper i'l1t ius
- HonseleIsd].J-Li
- LEN.S . r' ,

- IEI{S . .

LËNs B als beliend. met I.í. tie erman-F. Rens en E.Eykelhof.(zie ook s1:ortciag 15-|.-??er 19-5-77) I-,eid.er Pauf v.d.Steen samenhotr4st 9.OO uur LEí{sternein
tENq 9 als b-elcend iret'P.Pronk en B.I{eemskeiti (rie ook sportclag 15-5-??

Leidrir'G6r'ard Bl_oke rsanenkomst 9.OO uur LENSIerrèin .' ..
19-5-771

ZOND,ITG SPOTIT DiÍlG V0OR LENS 8- '10 en 119:
PR0GRAl,ll"l:i JUNIOIIEN HEI,IELVAhRTSD AG 1! mei.

'10.00 uur
9.00 uur

12. OO

9. OO

12. 00 uur

Ltrr'ils 1

LENS 2
Lm{s f
LENS 4
LENS 5
LEI,ïS 6
LENS 7.
LENS B

Buurtvleg

''--''Heernstecle
' .. -.Buirrtrrre 

g
14-9-?7 .

14-5-?? -

. Heensted.e
t4-s-iz

Buurtvreg
14-5-??

uur
uur

Bl,lTtoernooi
JÀCtoe:nooi
vrij zie LENS 2'
HBCt oernooi
JACtoernooi
vrij zie zlt erdag
vri. j zÍe zaterdag
HBCtoernooi

9. OO uur LENS 9

LET{S 10
IENS 11

zie ook zat erdag
- JÍLCtoernooi

zie ook zalerdag
- irri i

é--

A.FSCiIRIJVINGEN: v,oensdagavond tussen 19.bó:."n' 2o.oà uur
A-klassers bij dhr. G. Duivesteyn
B-klassers bij dhr. l,l.Reuver
C-klasscrs bij dhr. R.Bon

litt-ronnxoor vooR LENs 1. " "

JÀC-TOERI,IOOI VOOR LENS 2-5

ieI.
6?.61 ,83
62,28.31
25.98.??
.-..

( rEris 1

(r,Elis 4
(LENS B

t/n 1)
t/n ?)
L)tu- 11)-

10.00 'uur LEirlS - Rootlenbur5 , 16.'00 uur finale om plaa.ts j 
"r, 4,

1'l .00 nnr LHIIS - Rhein Frankcn 16,J0 uur finalc on itr.ats i 'en Z '
12. ]0 uur LENS ., - S . D. tï. . , j,,
14.00 uur LEi{S - Hermes D.V.S.
ïn dc anc'.erc poule spelen: BMT-LFC-OSV-SW eh Borussia : l-

.OPSIELLTNG: R. v. Loon-J. A1t eqa-P. Hop-GrBrik-À. v. d. t'leuren-1"J. Frantzen-o.IIuis-
Th j v. Luxenbur6-R. v. d. Laan-R. Noordeloos-R.'Hofnan-0. Bors t-P. Valkenbur6Leider dhr. J.Àpperloo samenliom1t 9.15 utr iL-EIÍst errg]r..,. . , ,. , , i :..

en .9. .. .

De tegenotanders voor ,ie dríel etitarien zijà: Graaf l,uiiïem rr vac --.inc - ppsc
svrJ5 - fivlïI. Duur der wedstrijdcd.2 ):15 ninutcn. Br zijn J bckersi per poule.
Pri jsui tr cilri.nc 18.O0 uur.
OPSTDLLIIT.:G.

ryj.A-.v.d.VaLk-T.v.d.Tol--F.Kor.tellaas-R.v,.<1.Boo6aard-A.de Jong-F.Bauraan-
Ii 

" 
Hoppenbr-ouwer-R.GeJulr-irti. ÍÍeynen-E.Löyn-H.llubben-fr. v. Z'reden-R. vIwi,;ngaarueàteidei'-:-'Sàmenkonis[ 8.OO riur f,nNs ' '-

LElrs 5
ö, iE ekeídmet " Ii. LoynlS.K=i"u" ( R. Duynalam-R.Ijon en P;Iloutrnan zie LÈNS í:eider Joop Meul-eman samenkomst. B.OO uur LENS

n R.de Kroon. ( zió 'oot= 
l4-5-??),'

.0O uur LENS .'

al.s ' b
5-?? L

!qUE__2 als bekend met M.Rieuren e
L,eider Gé rard 'Blo.hs 

samenkomst B

-?-

..t'



Étsc-ToEirNooï vocR LENs 4 en B

!:esranua LENS 4

12.00 u;rr LEi'lS - Necrl-andia
12. 50 Lnrr LEIiS - Nf C

1J.4O u,rr o.uick Stcps - I-,ENS
14.J0 uur HEC = LENS
15.20 urur RCII - LENS

CPSTELLÏiIG:

PROGRAM Í';i PUPILIEN EN ïrIELPEI'I.

PUPI I,LEi'i .

Zatcrrl 14-5-19??.
LENS 1

LENIS 2
14. OO uux LENS f
).1J .utr LEIIS 4
).1) ts.tr LEIIS 5

lïo ens riar 13 mei 19?7 ís er geeri tr aining.
!gl!ee 1r-5-1977.

8:geregse--LE§§-9
'12.i5-nur 

LENS
1J- 15 uur LINS
14.05 uur euick Steps-
14.55 uur HBC
15-45 uur RCH

Neerlandía
,NTC

LENS
LENS
IENS

UiS _1 ale bekend Leitler Hans Zoun sarnenl<omst 1O.JO uur LENS

EEIIS.-Q 
(zie ooh 14-5-??) ale bckcnd met M. Meerman-E. Efikelhof-F.RensLcicler i)aul v.d.Steen Samenkomst 10.lp uur LENS

-,, vrij zie sport dag
- zie 19-5-7l en sport<lag - ;

- P-o st_alia-t oerno oi, zie ook 19-5-?? en pportcla6
- Rl(AWtoernooi, zie ook 19-5-?? en spóriàag
- RKAVVtoernooi, zÍe ook zonrlag 15-5-i? en Èportdag.

!. O0 uur LEIIS p5

ZCNDAG 15 ].TEI À. S

- LEN§toernooi + §port dag

SPORTDAG OI"I 1,.lo uuR.

V/trLPXX\.

-Zatctda6 14-5-19??.

P.00 uur LEIiS I
9. O0 ur,.r L.,EI,IS a

LEi{S MI I'{I .4 en B
Zondag 15 nei 19

- LENSToernooi,
- LENStoernooi,

\r3.

zie ook sportdag
zie ooli sportdag en zondag 15-j-?? bii

viij, zie vél 19;5-??, sportdag en op j5-5-?Z bij Wl.

!.OO uur LEI'IS V/f _ . - LENStocrnooi .. -

0p rvoensdag '18 nei a.è. is er geen training rioór'cle pupillenj .velpcn en minÍrs
ZONDAG 1 5 r,{ET A.S. S iqBTPAq_qLÍ_1U. zg_cuB.

TOERNOOTM{ PUITf LLEN EN IïELPEN VOOR 14 en 1 MEI.
POSTALÏAIOEP NOOI OP ZATEfiDIIG 14 MEI vooR Pf.
14"25 uur LENS - postalia
1J.2O uut,semper Altius-LENS '.

16.15 uu} .IENS . - Juvent.ls. ..

OITSTELLIi:9 3 LBIIS. ,.(zie ook sportdagl5:.5 en 19-5-??).
r . Kaffa-8. Dries sen-p. v. r'íaren-'. i(eusrJ .lvo1f f-J . v. d. spiegeiI "i(leyn-R. soebarta;l'I. v. cl - ï;íaIr-en-A.Franrcen-iI. v. Reeu.wi jk-tl. v.r,rJÀssem-,Leider N.N, SaraenkoÍnst 1l.CO'uur {,IINS 

- - ' :-.--"''
RKI.VVTOERNOOÏ O:P ZÀTERDAG 14 MEI VooR P4 + D(

qq

OO

o5

uur: LEIIS 4 - RIí^VV "uur Vrccienburcrr 5-iffs' 4'
un-' Lill{s 4 - liestlandia 5

9.15 uur RILAW B - LENS 5
1C.2O uur Vlestland.ía 6- LENS 511.4! uur IENS 5 - Vredeaburch 6

o
11 .
't2.

-B-



GirltRNE oUiiiRS I.íXT UERVoER

P5 ) -8. v. S;::iten-E. v. d.Kooy-E. Hazeleger-E.6oret-E.Assenberg-T. v. d. !ierve -D. paiic-R. de
Beer-!.I{attens-R. v. d . Boogaardt-}Í. de Haas
Leider Th,ic'Pi-ins Eanenkonst 3.15 uur LENS

LEifS , (zj-c ook .poridng + toernoo
VI. v.Veen-*. v. Blit t ersrvij h-E. Jager-
Blokpo eJ.-li. Hàfner-E. cte Vos-R.Dàkke
Leicler Toir v. d.Berg samenkomst B. 'l

GAi.RNE OUJITRS I'IET VERVOER

p 15-5-77, en het toernooí op 19-5-7?) :
oos-P..0-lsemgeest-M. Börcksen-l'í. Tiuuermane-M.
.de Bruyn
ur IENS .

io
R.R
r-E
5u

9.20 uur KVC
'tu.uu uur i:l-.1 swl_.1Ii ,..)

10.'40 uur I-ENS
11.20 u,'r IENS

LÈNS-TOERJ'C OMC)R P5 + W1 op zondaA 'l 5 neí 49?7.
Het nro6ri-;ma voor beicle teams l_uidt

en sportdag 15-5-?? 's rniddags)
b in pla.atË vàn-l:t.v.Veen. l,eiaer Ton v.tlJ.Berg

- LENS

- LENS

- 1'D0

- RAVA

OP,STELLTNG: IENSP5 ( zie ooh 14-5-??
Zie IKAVV -toernooi rraar Eet P.Strau
Saurenkorns'; B. ,0 uux LENS

LE{§-!oERi\ 'Cï VCOR !ï'1 en ,rl2 OP ZAIERDAG 14 I'{EI

!EUq_'ïl (zi.e ook sportdag t5-5:?? ts-middass) - -., :. '
!'. Laaralrhe r -D . Versëhel-r1en-T. DiemeL-ÍÍ. Sinions-P; IIci eksma-R. trènt z-I. EihiÍpéroort- '
F. de Bruyr-3.Valkenbur6;-R.v.d.l(Ieij-J.l(ool-E.Keus;.fi.Erankerl-M.v.Hcldén'
Leider I(ees Schenlcel-s Sax0enkom6t B.JO uur LENS

iJ et progr;t,:nà voor

9 " 
4o uur :EI{s , .

jC.2n uur l.;erburch
'1 

1 , 20 uur ,-+'rintu§
12.00 uur LENS

Ö-I)STELLING:

beide teams ziet er a1s bolgt uit:
, - Vetro
. - IENS

- LE}IS
I'Íonst er

LENS li1 (zj,à .ook sporld.ag 15-.5-??) R.Ham-II.ZaaLberg-IrÍ..Koe}enij-R.v..d.Heyden-F.
Claus-M.l'1o.1-Jenan-J. Riemen-F. v.Kest er-D.lvlei j er-R. L entz (zíe ook lïf) -T.Schilperoort
( zie ooli itJ) -E.t(eus ( zic ook WJ)
.tcider §.1í., sanenkdmst B.fO uur LENS

lEJ,l§.-Ea (z:-e ooh snortCag 15-5-?? en bij i,Jj) À.Franken(zie ook trJS)-tr'.de 3ruyn
l7iË-6t rrl:5)-r'Í.v.H;rden(Iie ootr tr'r)-n.v]a.ttreij(zi" oor. wf)-.r.xo-oí(ri" oot ïv:)-
G..Valkehbu::g( zie ook IïJ ) -B, v. Nieueenhoven-E. Radcnaker-M. Bbrst-J. v,BaLlegooien-
P.Aerts-1,1.'.r.Riel-M. v.Nieuwenhoven-R. Timmers-J.liliprE.Verduin-J.Kuiper
i,eider O.3,''rst , sanenkonst B . JO uur Lm{S

PROGRAI,ÍMIL -1ïFIl,LEl{ EN',rIELPEN HE}IELV/r.IrRTSDÀG 19 IEI.
PUPI],IEN.

IBNS 1 - vraJ
- SEV-toernooi-
- §.UV -tOernool-
- SËV-toernooi
- vrij ( zie t4-5-7r1

9.0q
9.00
9.00

uur
uur
uur

;ijNs 2
r,:l{S }
r,lNs 4
-,.tlts 5

Leidsehendalm.
Leidschendan ( zic
tEidschendam ( zie

14-5-??)
14-5-??)

,IELPEN

.I.,:JNS 1
i ltnto ,)

'lO" 0O uur LrÍ,IS MINI

- vri j ( zie t4->-Zi.>
- vrij ( zie 14-5-??)

comb.- Juventas-t o ernooi Hoornbrug

tEgInf lVIj .l-lry lïoensda6avond bij dhr. P.Perrej-jn tussen 13.O0 en 13.J0 uur
rel. ?9.29"17

-9-



SEV-TOERI'ÍOCI VOOE P2+} 1+P4.
De te6enstanders zijn! RVC-'!^iilhe1mu6-SEV
GiIARNE OUDERS I'ET. VERV0ER

' 't .:-;:t-'.'i.. '
OlSTEI,LÍIÍGEli: j. \ .

S-E- l:.s.-arloos-!1. Geurens-J. v.I(est er-J. VTasg ermgn-l'I. v. d. Bogaard-C. Hoef nagel-
R. Houweling-M. Lent ze-iï. v.l.lel_ zen-1,1. v.VeLzen-R.Verboom-E. v. Ziji
Lgidgr_fie.d de..Pagter, samenkoust-3;OO uur LÈNS :''

':
L,iiI'iS Fl ( zië'ook 14-5-1?) 'zie posi aliat o àrnooi ..
liiEëi-,lohn Altena, saucnl:omst 3.oq uui r,nNs

LEI,IS P4 ( zi e ooh 14-r-??) zi e RI(-iVVt oernooÍ

GA.',RNE OUJERS I,IET VEFVOERI 
.. . Í,' J 

,

JUVENTTIS-TOE:.NCCI oR LENS I.:ÏI'II 6OMBIN/\T18.

Het progranma Luidt a1s voJ.6t:
10.2C
11 .20
13.20
15.OO

': - 15i40'

uur
uur
ullr
uur
tur

V.írCATUREBi.l.lK

- LEI.I,S

- Devjo

- tjiNs
- Juventas

Tedo
LENS
vcs .

RVC
LENS

rylg-Ej EN,!ëNI-CCIIUIIíTIE I{.EnCIich-rÀ.v.lï;ijhgaarden-P.Hop1:énbrouvner-.
I{r. v. d.l{aï e1-8. }incl1i ch-P.Di j lsma-J ...Timrrerr4ans-M. Bos c h-v. Tr omp-r\. BrlnksËa-
J. Dunant-li. Vëfhàar;4. Spàans-R. Eóel-hourver : . ..-.. - *.-j:
Lciders lioós'schenkels i Guus SèÀneir1er,, sarnenkomst 9.OO uur L'ENS

De vaders van cle nini-v,,er!.en hebbeil afgelopen zaterdag Bezocht.naar ,'knappe '

leiclers'r coch zij hebben er geen óón gevonden. t{u veràoàken zij of aie z.g.nrlknappe'r leiders zich wil-l-en nelclen bi j hen, zodat iL vrouv,/en 661 . 'ri"1utr hebben
voor a.s. vri jriag. .r_. ..,

. De Vailers.

A.s. vrijr'1ag 1J nei epelen de vaclers sàn de mi-ni-wer-pen n.r. tegen. d.e. knapste?!l-eiders vi.n'Lenig. en snetr.' Die rvcdstiijd zaI'beàinne; om half 'aËht,, 
en. cïaàrna

hopen de. Leitlcrs .samen met aIlc ouders vaà de nihi-welpen eLn 6uzeilig feestjete liunnen bouwcn. lÍe nodigen hiervoor dus ooh dc oudcri uit. aià niet mee, ..voctballen. Dc nenson van cliscotheek Zaratustra zul-Lèn vrat muziek ir""nemàn,
zodat we na dc wedstrijd ook no$ een dansje kunnen maken. v.drcer zurren er'.ooÉ
vrat lekkete"hnpies klaar .133n. . rya1ur;rii5lc . hopen r:,e ook dat er anrlere rnensen

-komen \ilhen +à"I èg r,vedstrijd, die een granflioos. spektahel. belöoft te'vrorderi.

(Of ze knap zijn, laten riJe maar ae,n U over)
P. S. !,iJr:et U troui,rens Cat One l{ico , d.Íe leider isjarig is, cn dan toch a,rnrveàig zal zijn.
A. S . ZOI,IDIG S?OIITDÀG on Z:29=gSf = 

gg gr =g:LË]g§9erEr-puplll9!r_E9lpe!_ e1_sI

Qe LeiCers

yàn- +9 Iè.iders ,.. a. s . vrí j dag "

1 nirs.
IIet is lrrecr zo ver. 

^.6.zontlog 
1J mei roepen lrij vrecr'een ouce traditÍe op,n.1. de.sportdeg. Niet arleeir op verzoell van ripóir r, uaar oolc omdat wij hetzelfaltijd ecn., erc rgezel-Iige da6 vonden. l{eetsai. is het ei-g druk, riiet alIeen d.esi:elers, aar ool: erg veef ou,'-ers zijn öp deze ca6; aarr[uezig. omdat dj-t evenerncnt

dri lÉ'."!tste jaren even leelc ui-t te slerÍen, is het *woordrr Àportdag voor veeljsugdige spelers een onbckcncl woord..rjfij zurren ervoor zo"gè.r dat zoncl*e de
sportda5 ook v.oor jurlie g,at lcven. orn vast een beetje een Índrulc,te gevcn vratjuIlic a]ler,raaI i, groepsvcrbanrl 6aan'docr1, geveh wij ecn ovcrzicht..r.í a.
nuElmers

-10-



D

F

F
I
B
I'I
li

a)
b)

, c)'d)
e)
f)
s)
n)

3)

Dóelschieten
oell;c24en ,'
ena.ltyechiet en
fstanclsloop
Pri4t ;
ir,rlschieten .
n5ooien -,
e.ndhoppen .'
inr'.ernisloop
aldri!be1en

l9l2l oirlct.)tDto""": BLJIDVULLING
lDlCliialclrtot

r LEI,IS C-hIasser6 ( junioren
:LENS P1, + P2
: LENS ll +.p4 +'pJ .

: IN}.IS MINI ]I'

Cro"
Groe

' Groe
uroe

: l:GroÉ;
. i.Groe
,t . ., :

pÀ
pB
pc
oD
bE
P:F

L/a 11)

.

: tIiis mrtr"n,

§anen-trbuÀ
LEitisklut: g

t' +ooi j'a

eboufr.':i
IIe g'roepen 1]. OC uur
anvan s ortda 13. 0 uur.;

trainingsstrbok vana.f
Cen enntrrainingen. De
ind rvor,c'.en op velcl J o f

'rlij.vcrrzachtcn:i.s. zonrla5 on rj.oo ,rr.'dr. a1le ó-ttasscrs, pupi1Ien, wolpen, ,mini I s, oucl.ers I nÍeurve leden, 'andere 
b eran6st eIlende , en ,roi,-,irii5L rpo],, on1J.oo uur o;) on6 terrein. rrlj-e spelers dieien sportkledin6, ,,routu.iu"irJlrr"i-' , ,

trainingsechoenen en a1s het krn een traÍningspah of een truÍ nee te nenen,.Ilatuurlijlr zi jn e.r - pri j.zeir!, Íoor de sterhsten] iot zonrlag rr ""i a;u. 
"--i-':'

Tn -Ilr {Gliiii.

fn vorband met r'l-e r eparatielierkzaanhe {.len op veld 2 e
t nei, kunnen wij deze niet meer gebruj.ken voor rvecls
trainingcl gaan tot nader order ge!ïoon door. Er l<an
eventucel o1: clc strook achter het klubgeboulv.

'\ïc1 vra6en tvij ju[ic nedevrerliing. Iion niet ncer oi)
De.ze zíjrl in:jczc.aid en nogen pa6 l,reer half juli beip
RUITNi'IJN;])SE R]]TS.

n cle
tri j
6etr

vel
eel-

en de
orden.

d2
cl vl

trainingsstrook

Ovet' + J weken 6§ir.n $re ahïecr naar Duitsland. Onze e1ftal1en (6) doen claar neeaan hct intcrniltionale He ss enrandt oernooi, llaclere geGevens volgen nog. De ,l1ui§-
vesting is in ecn jeugdherberg. De cTklasseru en pupillen zÍttén in de pJ_aats
Hohc l'lartc in de buurt van I'Íarburg. r;ïaar de ouderèn- À en B precies zitten isbij ons no8 niet l:ekenct. L1eer nicuvrs ov.er c1e buitenr-andse rËis,votst voJ-gende
rve cli.
P.S. llecft Ul;r zoon atr- oen 6etdig paspoort of een toeristenkaart?
VADEIIS O-'GELET.

A.s. vrij'la8 13 ací 19.3o uur beginnen cIe reiders met à"n vrcdstrijdserie, teivoorbereiding oir het Naardvui jlct o ernooi pp 19 juni. Tenminste als i durft. Devadcrs va onze jeugdJ-eclen noeten aIs tegcnstanclers fungcren. Heeft U een teara,ncer da.n l;onte.kt op met p.v.c.steen, tel-. 01391-f919. I(óm vrijda6 Berust eenski jkcn.
ct2totolrt
? l? 11 | ? r? | 2 i ? 1 ? t? r2 !? !? r? t? !? 1. 2 | ? | ? | ? !2 t? !.? r2 !? t ? | ? !? 1 ? !? !?
1!2 !?

ctrtztql0tototolotrt
112t2

, ! ! ! ! s1uil'.reldl1. gp de T.v. ! Bah, verd.erfrijk en niet tc tolereren, aldus onze
sup cramat curístische I(.1{.v.ts. shirtreklame, noil erger. sponsorÍng kan nog net,
nae.r dan r:re1 volgens strenge re6lenenten, íetuurrÍjh von diezeLfàe K.N.v.B.
???? 'íííe ochetst mijn verbazing toen ili afgeropen week in het officïële orgaan.van c1e I(.N.v.8. in dat 6leclecrte dat gereserveerd is voor de anateurafclelinf,
ecn artihel las ovcr een voetbel]r'is net vele fraaie prijzen. Tvree paginarÀ'vol over iret rrF.h-'.ïere1d j eugr'r.toernooi in Tunis . En r.re et u wie de slonsor vandÍt toernoói is? cocs cola! u vrnngt zich ooli af hoe ik dat vreet? op die tweepcginars kivc'm ilc zeker 25 lceer dc naarn coco cola tegen, te pas en tè onpao.
obk 

^didas 
deed nog aen duit in het zakje. Hier ]."an je niet eens rieer Ían sl-uik-

rchrame s;:relien. l'Íaer ja, coco gol-a zal- vÍeI behoorlijk- hebben 6edokt en dan cloe

!ï,ï"à,::ïr:ffi;,1ï"1';rï':ïï:rï'ïàï'l,l,r,r..n. Kijkt u Eaar in ae har van
ons klubgcbourv. !
???? ÍÍeL lras r'reer een fijne acacla6, à-o 

"o 
bijne vaili6 met nog t!ïee vredstrijdcnte spclcn. Zonde.6; op nar.r Oude Toni;e, D.B.G.C. bc6trijalen. !ïie 6ar.t cr nee?

--11-



t ! ! I Er 6a,:t een extra lusjd.waarin .20 persoiren gaan. Dris'r.rie he
naalit de beste kans on nec'tc kunnen.
???? Vrijciag 1J nei ,.r.s. is Jr . een.lréàstïijci.. tusseir ouclers en fe
dan te worcl.en gevoetbald., [e1ooi il-.. Ecin 

"rrinó" figuu-r uit T,ENS
verrichten. Hij offert daàrvoor zelfs zijn r,,erja:ràag op. Iiont U!'!!! Het qi.ni -rvelpentoetnooi , is ..e.f6c1opcn zaterd.a5; prÍmà verlope
sati_q. J.€5 n^e_::f ect cn. ecn woord Vs.n, tiaàk r.:.n de gezr.uenlli jhe jeu5
vah de Es-cànp -i§"ïiér'?èkcï" 'c,1, zÍ jn pleats.
???? \lat na:k je.me nou, I,CL, ,Eehaktballen verkopei rïÍj aI jnfen
ovcf het vetstrekken daàrvan:eén oóiicel vra6en à..r, onio 1eàcny
zovee].i,aàíhunhooit1tiebueni'.--._'.,-_.
!!!! Dit 'iÍAs.-'-.-..':li ': , ,'.r , "' :

t .eerèt Iíorat,

iCers. Er scirl: :t
za1 (lc aftTap - ,

ook ki j keii? ., '

n. De oiga4i- I ;;
tlkonnissies .' , r-

,'i
I l,'JaLïorí Can
0l-e I ocn at

TREE LEI$SEJ?.

i, '.

.:. t.l', . i

l: .;

1l

.tr I

:t
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5Oe JaarAanA numuer I:5 19 nei 1977

DE LEIISREVUE- .,,,.,

yreekblad van d.e vo etbal.v er..riqin LeniA en S.nel- - '

88888

00()c100c000c0o0000 .

örinrc.lrl QQQQQoooooooooooocooooo0coooooooooooo0oo0oooooobbóoooooooooo
00r)c:to0c Sooo0uuuuu

Il-Ee1]g::sg_r er 1-? -19?? z

J,.de Druin ,:090418
.Hop-.. ' 

2OOT 51.K+np 150868
. vatr 'I,I:-eutennoven ..1?0369
. Ve rneulen 25j065
. de Zvrar't . r lO094B

LEDENRAAD,

S Vrlolv,eversgaardc l4l , Den Eaàià 2OJ4-, r s1. 66 .O4.45
S ]{erm. Gort e rhc'i 12J, Dél-ft 2200 -
Iï l{eppelrveg p48. Den Haae 2or3; te].. 67.o6.t6 :

l.{ Ott errade 6 , I:en Haag"' \OJJ ,: tel'. 29 .81 .O9
P llertenra.ie .191., Den Hàag ZOJJ, ïel-. 67.26.13
S Dunantotraàt 'tl9 r Zo et errneer " 22BO

,1._.... .- t.,

!,'I.A
M.R
D.M
F.P

Gehoor.6eten,l aan hetg;een hierover J.n dc ÀIg.Veigadering van 1f- decèmber 1!/6is gezegd heeft het tsestuur zicÉ beraden over de instetiin6. vqri' cen led-enraacl.
Na riiir beiaad is besloten, dat het Beètuur zich over'ldit ónderrverp zal rai.;n
adviseren docr een daartoe sanen[óè.:e-de koramissie, die' zar uectaàn uit ce
heren G.HÍi1l-ccnr'H.lIoukes en c.v.d..Laan. Dc: e kolnr;rissie zal -zo .spoedig rnol;r,i;-:i _.1:,een advies adn hét Bestuur voorlegg-n,, Í,aar,,rit blijkt de saniensuèttinÉ, .p.o.'e-èn contr.ars e!c, van cen reae;nraaàI vli; zrrt"n u op1. au ]i.;;;;-;";;"n van de
vordcrS-r.gin tan de kommissie. I
GENRUII( VT\}I F{D LANGS VELD. :

i'lu 
. 
de Geroeènlg tr_et lqa l-an6s he

lvaJ zen t/Vr_ J aii-e J_edcn erop , dat

KONTRIBïT: _ES

ÍIeeft U Uvr kir,tribÍtie nu nofi
U op vakantic 6aat. $Jij moete
alleen afÍr U cok aan-Uw verpL
lijst $roricn 5cpubliceerd waa
vcrrneld, .:cno- r nu direct te

,..i, i.

veLri weer in goede btaat hceft gebracht, ,
t

reden, ar-i.irs komen er t{eer gaten in en z
it
rJi.

pad niet net auto's mag vrorden go-
\ÀJLJ no8 even ver.

eI over d

ni-et betaald. Doe het nu tocà cven
ir no; zoveel bubafen dit seizoen en
ic\trng"n voldoet. Begin jgni a.s.. z
rop a1le no6 te betalen kontxibuties
sprekgn van waribetaler6. ,

rNsrulq. .:. . ;

lI.iii gaa:r het qeizioe.l beël-uiten en'uel op gei:el1ige wijze. tia;.fioop v.1n d: , 
'i''.

vreCstrijd r,ENS 1 - iiOV t gaan :irij met zi.jn a.Llen-het Ëehoud van het eerste klas_ :

seschap 'r; ir'LnNS 'l vierèn. Met een koud lruf f et niller-l wij een onderlaagje
l l-eggen"cim Jaa_rna onoór heÉ genot ..'an een bo.',.'elt.je na te praten over het spar]: ,.
', ilende achr:er bns lig$endé.seiaoen, AJ-s alfe,i meeioópt.staiten wij orn tB.tf uur ;Iederecn n'.e aan liet koud buffet wi1 deelr,er:.rn dienï.dit.wet uit erli jk .,zalerdag- :cchtenrj i2"OO uur o1)te geyen aan onderstaanqe adiesserl . 

-- 
. 
- 

...:
C"','.d.;;tce;i tei-. ig.Bé.g4
J"Hop te].. 94.41 .j9
l:l"v.d.Iii1h teI. 29.29.48
I(osten ver l:ondin aan hct koud buf f et a f Z r1,t dienen zondag te worden 'rroldíter;r-
1,,1i j hopen pp -'en 6rote opkornst -

s:r eI voordat I

dat gaat i'* ..i
aL er ecn .;

zulIen vrorden.,.

-1-
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LENS 1 \TIIITIG NA §PEKTAKUI,AIh E STRIJD. ..

Neptunure 25-11-1't- 3-i3 z2-1, De supportbis van Don Bosco GrijsoordHION 25- 9-12- 4+O ZB-1i èorfri'oatiu waren er stil van Beworden.Roodenbur*-" 25-rc- B- z-2a 32-2i r"-ii.i" vaà oude Toà§e was 1am6e1-e6. doorPalendrecht 25- ?-12- 6-26 Zt+-Zó à" ;iu.ig" tongr uit i"n uong. ,,vat eè4.Blauri Zlart ?5- B-1o,- ?_26 24."2 vreastri5àr uat"een tràs""ll"iot unn
91ïTpi" ?5- 9'B- 8.26 3i-16 karaktei. vele Ha'ene z en 

- 
Ëtonaen zictrDBGC 25- 7-11.- ?-25 29-29 meer en ineer te ";"k";il"i;; ààà"-ii'rr.tL x N s 25- B- A- 9-24 zB-25 uitersre zuiden van àrià_lfoiruna ooor_.tlij.hal-mu5' 25- 6-12- ?-24 26-2A nate àe.rvede trijcl vorrlcrde. Geen wonder.DHs zj- 6-12- ?-24 zo-19 wanr n4 45 uinuien ;;;-;;;-";';;r;;;;-r

ïov- 25- i- 3- Z-11 lg-Z\ .rs,strber.uir. De ar bij voorbaat se_.9oY9". 251 ?- 9.-' 9-2j 1?-zO vróe'sde oncïcrvrijzer uit övcrfl_aklcee enZwijndrecht 25: ?- ?-f-a1- 23-33 tevens langste ö"àà T;;s; 
'ti;". 

reyn gehc-
.co41 - 25- j-1o-iz-16. 

. zz-41 ten, was niet te "t"ii"il Hi5 torna.herhaaldelijk boven onzen uit.À r,rqq dc Éor i"à[-uij-a"-eià";i'aïi was hig inzijn reuzen-sralom ook a1 niet te houden. onze verdedigin6 rviot het en vias .erop -voorbereid, ' naar t?C!.::.Goed, bij rust stond Lff.ts mËt 2_O àchter. Datwas dat..iIn,"de"rust wgrd:cs.fé ae spori"ol-rret ;,Iarttplein or 6ur"ia: BolJ-e Jaap,zet. de pils'. inaar houd en raat t""ià r"rouuèr de pchor).en ontkopnen en het vetop hcet zettcn. Kórrom, in cudË í;;s;-;;;; à; ï;'.";i"Ë";ililr"ïll"; hij se_vangen vr'aa. Een stornóe zet, vooral van de omroepàrr. dIe a" ,ràrnrr-.ro, trrà"LENser. niet eens kon of dorst uit te spreken. Ausputzer Donar-cr s"nà"rrài, u"ain de cerstc de bèste aa-nvar- na rust a1 profijt 6eirotrhen uit ziin aeheimespitsschap. LE'NS klicfdc aIs een hani doir de-ouàe toru"nu.Ëo"it;; ;;;;iÏ'lmalde o]: onnavolgbare wijze de bal en de ton5ense k"";";;il;-ir-;.;;;; .Z_1
Dat rvas iekkere vis en het smaakte naar necr. Ronald rËrre t^opte à" ui-ig'!"idc paa1, -NoI Janssen kna1.e. tegen de -iat, Bert Blans rrnar-de tàgen "o, ton*eshoofd en :ïim Keetraan trapte--in de grond.. En toen kr.eeg aie r,anf,à tong rveer.deba1 en het lvcrd f-1. Truuè Mossel, die voor de zekerhèid het vËt maar weer op
_e:l-Iaag pitjc had gezet, gaf vreer vo1 gas. Ilet zou een mooie avond. rflorden.
LENS werd. het aI te heet onder de vocten en snerde weer op ae lnec-vesie ai.Trimo. Rcsodihardjo - je slreekt hcr uit zor.Is jc hct schrijft - bikk;ià; ---zich bancn over rechts, ïïiD. KeetJnan schcurcle zijn shirt 1oÀ over 1inks, JanEnglebert - eindelijk ook. eàns dicht bij huis - bufferde op rret miàac".i.rà,
iluud Fortman krvan op, Ton de Korc klva.m o! en Ronald re1Ie, àie schoot hen erin
J-2. Nog een kurartier te gaaii. De onroeperr.die meende ui3r, monn.n te helpen,
sq11k ziin tong voorbii door te rneLden dat àrvijndrecht haà verroren. Dat riet
LENS zich gcen trvee kcer zcg5en,. r'rant ó6n torigàt3e in het net zou LEi,trs inveiligc haven brengen.'Bcrt !1ans probeerde hót Àerst nog met een harpoendoor dc m.'rag'' ven clezeLfd,e- jonge tong dic al eerdcr aan zijn hoofd was getrof-fen. 'irrim IIe ctnan kriram dichterbii, naar werd. nog tijdiB ge;r:roord. Ton cl.e Kokofferde zich ó! voor Hariie v-.d.viIk, die tenÀIottà éEn*minuut voor tijd arsgouden wissef een vöoràet 1oe1iet, aie bij d.e tvreede p;"i-;;à;rà;ir.,r" u., ,1oorDcnal-cl schönherr'in d'drr stralenrre zeester"werd omgezci. iniii-r."":en tan nietsnecr gcbcuren. LENS blijft eorste kLasser.

I;;§""""" 
voor zondag: HoV versLoeg vcrrassend Ncptunus met'J-.1 , naar- rruv omdat |ION teBen COAL niet verder kwam dan ,j_1Zvijndrccht .: coAL 6"". aË-àii"iiia.nr" roch naar óe hoofdklasse.- Gouda Gouda won met 1_O van Blaurv Zwart en clat maal<telfauv Zwart - ïïilhc}nus de zorg.én voor Zl.rijndrecht, dat met 1_O vanClynpia - DBGC Roodeniurg verloor, groter. Iïil-helnus red.de zichj1ÏOI - Papenclrecht door oor, à-O ,o6" op o]ympia en papendrecht nanNcptunus - Roodenburg geen risiko d;o; DHÀ *u[ à_o tu ilàppen.Zondag rirordt door LENS <le kom?etitie afgeslotcn net cen thuidwed.Ëirijd tegcng6'tr, dat zích zar willen revancheren voÀr de sua.delijke o-4 ""a"rr."g in dethuisrvedst:'íjd. Geruchten wirr-en dat Ruud Fortmern zijn afsc heidsweds tri j dspceltr oudat hij komend.seizoen vrijrv rig uit de "àrukti" wir terugtrekken.À]s het waar is, verdient Ruud een kr-inkenàe overvrinning. pictr-v.à.uart aie

I
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zicir deze week in de huwelijkshoot heeft ]aten nenen zal na de dÍÍe.dooÍ.:
boringen van afgelopen zondag tenslotte nog éénmaaI zijn doel maagdelijk
wilIen houCen, teneinde het onófficiëIe p er io dekampio ens chap te kunnen be-
vordc:'en.
RAADSEJ,.

8'I[TF IS IN!

i{ie hceft nu rvel de doelpunten gemaakt: ,'., ï :.
Donald, Ronald en DonaIcI of Donald, {íiu en Trimo of Dona1d,.
l.lij weten het niet. U wel?. OplossÍngèn naar de Redaktie. '

F.S. Bovcngenoende speJ.ers zijn vCn deelnqme uit6eeloten. j

l'v'ir,i en Donald.

Ii.I DE ZIEKENBOEG
iiPflPITPI{PHPHPHPHPH

FFFFFFFFFFFTTÍET'
WTE STAÀN ER ACHTNR

FTFFI'FFEFFFFFFFFFFFFI'

PITPHPHPHPHPHPHII{PHP I,

à!t!HDH!H
PH§Ëffif .

PHPIIPHPHPHPEPHPHPHPHPHPHPHPHPHPfl PHPHPH PHPHPIi

De Hcc:' Cas Bontje is nie', meer in het \íest einde- ziekenhui s, maar in Bos
Duin. Oucle S chev enin6sevug6 ,/6, 'Kamer 201.
Bezocli elke clag van 2 uur Is middags tot half negen rs avonds.. -..

ITTTIFIFFEBSEE
DE BAR.flEETETT

I'FFFTTFFfIËËËfË

en

FFFFIFFFI'FFFFEFEEFEE'T'ET'FF-F' .FF.FTF FFT

Zon
Zon

Zat crclag
stri.j den

baIIen, net en
riaal er is, aI
of v. <!. i,Jilk. Ie

r, .'tlcdstÉÍ jd van h

,-...',.
tET OP!

de.g,-morgen:
d1'gmlddag:

Tinus v.Zilihout om 12.00 uur
Annie v.tl.Sieen - Mevr.de Bruin - Mevr.Janmaat- - 'Ria' VètÍiehëlden- '

tinda Jans-,Àn.lwenger - Cees v.d;l{ÈIst
21

e!

' 
^Li D?? is. ons klubgebo

''onze ve+den.. zr-J n vaslgcE
uw gesloten aangezie4 er die dag 6eon r,',ed-

..1 _

Eventlreel afbellen 66.94.15
II. H. r,sr,rvörnóans" . ,' t

Nogmaals . doenwr een..idriugend beroe? o! i'l-"*,u" zo'sne.t mqgel-ijk de','redstr:ijt1-
gr ensrecht ersvlaggen -in. tïij
vorens nieyv tè kunnen bestel-
dere naandagavond -of zondag a
èt e'erste.'-_.-, .- :- - ,.- -. 

1 ,, , :

," ,i ':" .. i':

moeten eerst weten luat voor natc-
l-en. fnleveren bii dc beren osce
.s,.. bii. de l4atste 'kompelitie-.

.... .., :t Het Beetuur.'r

Konditie goed? Ilouden zo.
Konditie sl-echt? Doe er vrat aa

.. Led.ere.er-r; vrou$i nani LENslid ó

op rlcncle4clagavond 26 mei - a. s ..
op peil ti'- houden of hii te 6c
spe]leirlerl'Bei'o§ÉgdËcden' een

. baslte'tballerg. .Vgo4 het rveer . w

uurtii pozönde oriispannine. U
.,. --: l'. ri:Y . 'i '.: -' ..,{: r' .i ' -

.-SLUITïNG I(lrUtsGEBOUti i : ,: :.
'. Hèt klubgd.bouw is bater|"C ?a,: t,L' ii ..,...

..ODE j;iN DE. ElEr.V^N"D.D''ir,lEEK. i .

._,,i . ,'1, ' ,. "

n.
i-go"rr' IitI, vri'jkbevrààer korióm iedereeii is' welkou
ou 2O.OO. uur op het LENS veld on, o'f Urii kondiditie
haven. Onder leicting vgn een,:erkend'sport en' l

ggecJ..humeur enr,een paar sport schöenties'Öf
ordt gezorgd.. Slechts .f1 i== per keer voor, een

t, ': :

nei- a.6 . de gohele .c1a5 
. 
gesl-otén.

'JIat.i-s het tóch''tien lroYrder stel-,
Die ccrste elf van Lenig en Sne1q"
In clen beginne konden die snahdn
ro.rr : rr:-5rrit gegn àgLlpunli e makein.
,iia.t een- gehàisal .wat. .ech getob !

Nooit cens rictoiió, 'inàir tel-kcns cen flop !

"b7



Twee puntjes uit cle eerste negen,In een tweetaL sefiike spell-etjes verkregcn.Toch !-cek het oi er"wa" ï;;:-r-:":^'lii1'eon-lïa,t dc tiende wertsr"3:,i-::: 
in de naah,

oc eor.sru-iu;; fiï;;.Í""ïïir"toiil:e1iik raak.

l: I::_1. kliu omhoos_r,"r. irr.Ët-r";;;,r"rr.
#e-daplrcrcn zv,ocgden door vele ,roiig;à;", h"",I\aar een zonniA oord (zij 1;;;;;;""."iïlï..ïi":"::";:ï;:rnscheen.
ran hun.sportdocent Martinus 

"o;-viï;;,,r.Hoera! Ile opzet is in
En tle suprortcr. kecr 

h-et, eind geslaagd'

*ri "o:-,rË"r""rrà""i:;.;n"f;:;"f;:iï*.I.lag al-lír angst en vree
r.r1 heeft à".""tàr..li.es nu schiefijk weI vergeten.
wev"r nioÀi il;"i.il";:.1"i"::iïH.;::,:;: o";* bàkomen,
Nos eennaal- pollens , wit, pr""i i" "r.r"iËi.,iutrut 

,Dan op vakantie voor ryel_verdiord" rrst] o"--*

I Troubadour.

sTUItr ,s IN!

ffiffi: : :

14.00 uu'.LEN. .i _ Hov 1 v1 Geb 1/1_3 ;:::^ï;:::ï:
Ëirï:.ffff:,ï:i"iiple. 

eind.print besluft LEN§ 1 zondag de kompeti tic 1s?6/??ou,,por":,I-i;;il;';:i":;Ë"i.r,?l;r]ïiiïi:" Ro_tterdan-fiei-+_i'"fl!,u 
sewonnen.middelde van é6n puit p." ,r"u"i"íjà]"Ë;.':.^"-11':' beËindisen met een se-....'u ucet na ari.oop;;;;;;;;i'i:."ï:_,":.|oet zondas sewonnen wordln. En

;:;";"1;: lï:;ïi;ï,,;;ï,Ë"iJ"ii,.!:, 
o;:",,à: 

:u"l#";:;I**Ë"Ëiiï"=,tii
'i'tsoqmruOirartnr^,rl,r -.

íi'ffi":iï ;ïii.d*:::i::Ë li:. ï:.;:"ï;iiïïï;lï,',Jï hun elr,al (,v,e eor anders 
"titerlijk woensdagaiona 

"... 
"à.", 

bij een van de seko]i"];i: ,roru":.
§ËE §"§ s s E:: gog 8oo 

' -+!, ee,, vd, qe seko-

8 8"3à.oàooffi§§::§
ooooooooocoooooooooooooooóó.r^^^^^^^^^ 

_ _ -,
t,co pol moct nï ,o", 

o oooo o oo oooo ooooo o cooooo oooooooooooooóoooooooooooo 
ooooo

5,.,,.,,nt"u.=ià"'ïd;:ï3;';":;;'"i.:";:"::i5",".Iu riehren tot de KaKa, de
:I::-dt v-'re-posinse-n van de Ka11a de rpNserf 3i!: l"*:'a:rins rÈit6esproken
slepen. Dj c bcvrÀndàrins heeft poi ;;rï;#: voor de beeldbuis vcndaàn teeerder hecfr pol zich Ëiii."rr_ Ii";:f :.:1"1-!""r - 

Geel, Eri6ver6t and. Maar ook a1

*:+ Ïi'*Ïi,Í:ii Ïïiiii"ïlii:ï"r*i, :=i',i;xir-"j ï:Ïtiïihilïr,
;;1"';:":ïi"ïlï;;:lï::l:':ï: ;;1 ";Ë 5;'#S:"'II:i::,.:l: S::,:;"#" ;;H;.il 

"

l.,t 
-"grà""; ;;;;r:ï'"ittr-ur-t van de KaKa het ssi26sn "".à""-"ii'"te zÍtten en:ohu-1d,_"diik;-;"ï;. "Lenaal aan anderen over te. r"i-"i.-Èo"l'Jii"*o" 

"is"n.joc De KaXa heet in het vervolg: ZARAFRUSTRA.1)ao POï r';i,i de KaIta in
t''" lPNf 

,,. Ji""l;,*;r:I'iÏ:f;i".f;J;3r:;;.:oorl:cerd te nemen aan de manncnicaufratcn^ maar rreihard. bi;;;;'k";Ë;;":flïr Í:ËI;iiiriiif: ;:"*l:;"t--,"Ëu""
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aprlngJn cn tensl.tte inderdai'd prachiÍgc ,."ri,tatu.,'boekten. Kop op I{aKa.óoo Ronald Te11e, 
-u- vreet we1 onrè r""sii" ,"àrrt"".pït""fuiiii, ...=te,.!lijkt.zelfbervust. zo hlijl(t uit cen int"ro_il,, in ;Iet BinienËqiï Rorrrj_a.vrii in.het..."*r;q:i:;Ëil:l; iiiiliï;,;liii,i,::;ï;ll,iïllï.i:ï ffï:::;t:ïïÍ:i.?*ïï::;',nanolt.irr'';bs,{i"t-t;tr"s."""i'rri5 tàr,rn,,i seÍzoen b:ij LEN' blijft. Àr.s even_tuccl :indeiè Ëpè1crs zouden vertiekt<en, 1r,ra:: ook Roia]d heei. Ja,3a, a1s:iu;:':";;":':ï.:::i ï: ,iirï::':"::"iii.:,1-,""' a""ï-iioiira'liut oor.. zwali hoor,

.r,.06@ Reuze ";ài;.yd;;r;-ii;;"';iil'ïÏ-;8; uit te no!1gen voor de spcrtdas,'- :ili'rgl'c geor6anisssld is .voor uitsruiter:,1 .c-,ldasse6s j p"rliï"ï,'-.Lpen èn ninirs.- POL. is lzontlàg uit aman no".g ,.àr"ï.r, OuU" ,ong" afgoreisd.. . ..i ' eoo-Nq+gïrlijli is'de. l"r'lgk&i "rn ào-ipo=-tans ,rËrrrnrluiàlïàar ror,,s prei-' dodi"botïof dcdtijdR ceri lp-ortdag voc:. Èec1 iËus,-àr"'r"Ji ïir" leeftijds_
9ro"Ill,:._pOI, btijft hopen op dc fockomsr..; .. ;. , ooo pQr,LÉNs worclt door[a.n"- 

"u.uo:aià...'. 
. . - ,

i--
SÏUIF 'S fN!

PROGRAMI.{ii JU

,ZondaE 22 nei 'i 977
10. OO uur i..ENS .l

10. oo iuiu. Luts r+

10.OO'uur iANS '8
Zater:lag 2.1 mei 1977.

NIO}IEN.. .- ., .i i . . .

I

- D{Ir. t-qernooi.
-.'DHL t oernóoi

.'; DIiL toernodi '

. ' .- Brassexskade :,.-.

',1:i .Ilr4ss erskade -r ..
. Brasserskade .,.
t. :,

en,7
Sportpark Prinses Irene
Sportpark prin6es Trene

s norílens a1 on Z;00 uur .nahr .h.et
mc'oteï vri.Een van school....

*s Fà*

LENS 1

LENS 2
LnNS f
LENS 4
LnNs 5
LEN§ 6
LEr{s 7.
LENS B

IENS g
LENS 10
I,ENS 1 1

- zle
- vrij
- vrij
- zie
--. viij
- RVC

- zi.e
; vrij
- vrij
- vrij

zondag

o
o

3o
10

UUT

uuI

zondag
zie lEN,s .6

toernooi 
,toernooi .

zondag

r

Vrijda6 2./ nei a.s. .vcrtrekken wij ,_

land. Uur zoon zal hcze dig a". ,iii buit eà-

À.rs. vRr.ïDÍGAVOND I'ïLI.{AVOND ( tetrenfilms) (:,OR ALLE JEUGDLED}f,.I

^q'SCIIRI 
J T; IN'.:EI'I

#H++i_jlk.vool .vriidasavond 1e.lo uu1 r.i j rlhr. p.v,uer-tÍcl- cn Rodcnri i s.
!91=f.gnl5c:]: vrijàagavond tussen 18=jO e\.t9.Jo uur (u
6e_rra_l,J- cn J vool
ljkl-assa,-; bij dhr. G.Duivesteyn tef . 5?.6L B; (IENS 1B-klasscrs bij (rhr. M.jBeuvcr . t.í. ;ï.,ri'.ti ö;ii; ,;c-klassers bij dhr. R.Bom : i"i'. ).i.';A'.ri (r,ENs B

d.st

itsl
een , Hondsi'oos 2,

. .il

uitend in dringende

3) :.

")I tl i

t/n
t/n
t/n

í
'ql l í tt*



I0ERI,I00r EN JUN]OREN.
NHL-TOE}.I.I00I voor IENS B.

e clftallen gaan a. §. zondag 22 mei naar nHl, waar ges§eè1drbokaal. Eï vJoïden r,redstri j den gespeeld van2xlOminuten.

1-4 en'
cnzà jeugaseteàti
wordt or: ite ButrLe
Aantang 10. OO uur
Het. lrogr-aftma' lu .

5

1r I veJ.d :

1o.0O uur euick _ LENS
12:05 riirr LEI\iS . Scheveninga.rte.39 lul Naaldrvijk _.IENS ,

-t. -- -l.t,r) uu]- DHC _ LENS
15.5C uur LEM _ DIIL
OPSTELLING:

15 mi:.uteh.

Pri jsuitreiking 16. 2O uur.dt af6 volgt:

- Esto toernooi
- Esto toernooi
- Te 'fierve toernooi
- vrii ( zie pc)
- Te 'derve ào ernooi

81 veld. 2

1O.25.uur quick - LETiS .
'11 . 15 uur LEI{S _S chev cninge
12. JO uur Naaldrvi jk _ l,gNS

.I+. 

', 
n\T DIïC - LENS'15.50 uur LENS _ DHL

0.5O uur euick - LENE.
11 . +0 u. LENS -S ch cven i:r. -,:n

12.55 tur NaalQwijk_

c1 vel_d J
1

n

LENS
13.45 uur DHC - t EIiS
15.OO uur LENS - Dltt

LEN§ 1p'valkcnbure-R.Noorder-oos-'ii.tr'ra.ntzen-J..Írr-_tena-p.Hop-n:v.a:lààir:-h.:rotuan....
o.Dorst-G.Bfitr_Th.i.Luxeuuurg_n.noiiin_a]u.o.rorr"rr 

...,,

ffi ;,iïï:1,::jï:".1."d;"-;;i;;ï;iil; .r.app"iroo, samenkomst e.o0 uurr,rrris

5E1;i';i;:Í:fi ;rÍï;ilfff §::,:i:ïl;:ï::I:à:iilr;liri*rn:ï;i.iï::: 
_...". *

Lcider Ha,trs àoun , samenkomst 9.OO uur LENS
rENs B J ' Ilf zerman-R 

' Groen-R'-cre rIon6-R.de Bou:-r:gu sruin-: - L;tonena-M.UeeÀan r .í;Ïjil"tlil"ï. ;:;i:§*:v- a.Hocr-Ëïrïo"iniïllr;in 
As joc-R. v. Bassunr,.i"iir,ii.;;";;'ilÏ;";ïffii::Ï:':,o0uurLEIYs':UdBë:]

YC-:T0InNl:oI voor r,lNs 6 .n z. :

r.r1ï progli.mma voor deze elftal1cn f uidt:
LENS 6

9. ]O uur lvc - r .FÀrc
11,50 uur LENS _ ffi"12.2J utr i'rad.f inxveen_LEI[S

LD}IS 7 ,

9.JO uur RyC _ LENS
10 . 40 uur LErs _ VvP-
11 .50 uur }ïaddinxveen_ LENS

lrri j suitreikin8 t1J.40 uur
Dc lvedstrijclen duren 2 x
OP§TELLIIiG:___:-
IEI.{S 6 ( zie filmavond en buitenl-andse reis )EltËiEe s-l{,, I(liinnen-S . l(ram

qmaker-R.Bcn
er-M. Leyn-iï . Luc,ass en_4.. Rovers-@. v. Rijk_J . schipperonl,Í . v, Zr:rö l_ -J . Kooynans-R. RnriLeider Cee s v. d.Hulat r. samenkomst 3.45 uur LENS

IEI.IS 7
G. noog.

( zic filmavond en buit enlandse reis )aaïal-R . Driessen-J .Franken_R. Go edhuys -R. de Haas-P.Krol-_M. Lust enho uvíer_R.l{ahieu-R 
" v ,Ruyven-B. Jozee-J.Li nss en-J .liencnL eider Ton ,ran Velzen, sirmenkons t B. 45 uur lene

PROG R)lI'IiqA I,UPI],LEN EN I,IIEIPEN
PUPILLEN.

Zaterclarr 4 r Incf Q"

9. oo

1) Zt\

LENS 1

titNs 2
LENS f
r}r{s 4
L;{NS 5

uur
uur
uuI

nödcgrnven ( zie buit onlandseDo_fiegraven reis)
v. Vredenburchvreg

v. Vredenburchweg
1o'55 uur

1

É



À.s. URI;liiGAvoND FILM.IVOND

"f 

tekenttrns)_. VooR ALLE JEUGDIEDEN ltr ,ounans,..IUELPEN

Zat er dag_. 21 mei 19? .)

1 1 
" 
OO uuI LEÀiS 1

1O.J0 uur LENS 2
Verburch t o erno o1

,1,

Té ]l/irvc togrnpoi v. Vre denbLEJ\iS I,Ï] NI a vrij , ..
LENS M]NI b vrij

r\. s. vRIJD,,iGliVO

ITIEU(OM.
IYD VOON TILÏ,E JEUGDLEDEN [ILl"iAVO]rD , 

( t ekéZT.TIY V/.N i;ATTB

lfgcnEiiiiNqd'.
ii{1}ms) ooK DB ouDERs

ro.ru uul' bij dh!. p.v.d.Stec.n, _Hondsroo

v. Arkelle
, Dóofai;t

urchwè c

ik voor v dagavond

t{ip!oIder

ri J
ocienri JS

#*##icL. 29.29.5? bi
ussen 13. OO en 18j P. Perreym.

.]O uur .(uÍtsLuitcnd in tlringandc

2rvrÍjdagavon<I t
i)ROGRAIS,ÍA TOERNOO IEIV PUPILLEN
ESTO TO

E't{ vlELPDN.
EPJTICOI voor p,l en P2Op zat erCa i. él nca gaan p 'i-.,en "0,2- 

,naar .- Bqde6raven oa dad.r bÍj ESTO t q Proberen
tle : beker'Iqele naa:ir -hui-rj

uu a.l-s volgt
tè

voor beide,
neneo.- De _ ,v{e

el.ftallen:
dslbri j ci_en dur'en 2 x 7,5 minriu r, r !I et

p:'oGratura lui
9.20 uu1 1611

6

§
iO.OO uur Mcerbur6 IENS10. 4O uur Esto IEN§1 1 i,4.o 'uu} " L0t{S F.l-oreant

ÖDcm fNG I i :.,

l9:?i ;r ,ï;*[e,,.u - rbus ' .

;Í:;Í ::: l-,v: -- 8rï;noord,r--r) uur LENS _ BTCr.rr 3 suítr ciki ng fZ.OO ,ui ".::
1O-J0 uu.f 'Te irerve, ; '.....-..:. ,... l'i..'., .

lZ.O5 pur tpi,Is -. :. .;- |etVS ' Neem :na:r.st +^ ,,,^ ^i,l '-' i- ' . ,,

;í:;3 ïïi ffi': , 
-- íË:i;:I$ ,:rm:l;r;1,::éi:;::§:lli'i3*i;f,1;n ,

I r:: j::.5.i;:.'r-.ik-írf- r::.0ö, I è.Ev ':": ..'i iro: rsy6iffol;; ià;!"1ïï"t."8-qtsol {eh ed :

=is-1..-È"alr{g,,.-- 
tt'l''":'"::. 

,''.r.,, 'ral1ecn 
9F'gyr:schöen"o *o"rL'ïiË".Ï":i:i.

:'i,f* Í:::.lJïrjà]ï:Ili:l^:.1/.-RNI;uDERs NEr vER,oun. r , , ' ,"' '

-..ï.fceuuijr_ï:i;;ffi;;jíïi;;t;:ïi;ïr:;;ij:;iïííïl;,;::.ry;x;r3iui,.;0,,"
TENS

. P5.

j',

-7-

)'r

l- en
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LENS P5 (zie ook fifmavond) GAi^.RNE OUDERS MET VERVOER.

ffi.v"Íirlll".riiti"""*:-ja:il.Jàé""-p.1Lsemseest-E.de Bruijn-1"1;Biircksen-E.Hàfner
R.Dekher-E"de Vos-1,1. Blokpoel-E. Coret-M. de lIaas
teiclcr lon v.tl.Berg, samenkomst 10.00 .uur LENS'

LENS 1Ií+ (zie ook fiLmavond) GÀÀRNE OUDERS MEt VERVOER

M. v.H9 i.den-R. v. cl.KleÍ j -iI ll(oo1:Bbrst M.-B.v.Nieurvenhoven-M.v.Nieurvenhoven-
J . v . Ba Lle60oicn-R . Tinmers-E . Vërduin-J iKuypers .
Leider C'§càr Borst, sonenkourst 9.JO uur LENS

tllJs';{1_ B]a:t. ryole111
rïr_J vcrJ.eden J ae.r Br-J

Het programma ziet er
11 . OO uur lr,l-lhelnus
12. '15 uur LENS

. 1 J. JO urir LEI,IS
't 4. 45 uur l,EIu-§

OPSTEILING

de in meuoriarr Àad van Dijk-bokaal te
Verbur ch gerrïonnen hebben i
als votgè uit l
- LENS
- DHL

- ii/estlandia
- Verburch

verdedigenl die

].,ENS W1 (zie filmavond) G^IRNE oUDERS MET VCERVoER.
R. Ham-i. Riemen-1,1. ZaaLberg-T. Schilperoort- M.Koelenii j-E.I(eus-D.Mei j er-R. v. d.
Hei j den-R. Lent z-M. Mollemaí-I'. Claus-E. v.I(ester

. Leider Paut IIop, samenkomst 10.00 uur L.,ENS

.: BUITE}:II/.NDSË RTIS.

Over '-,een lïvrekr on precies te zijn vrijdag 27 mej. om 7.oO uur rs morg-ens,
r.ertrej.'J<en p! letlen richtin8 Duítsland. ZeE elftalIen gaan daar in de omge-
vin6 van I,larburg cleelnemen àa-n het Hessenlandtoernooi, waar ook Vele buiten-
1anàse verenigingen aan meedoen, Naast het voetball-en rvordt er waarschijnlijk
ook gezr:rommen" Daar het in Duitsland verplicht is'om met een badmuts te zwem-
men, raden wii Egsrssn aan ergeis een bàdmuts te, Ienèn en nee te nenen.
Nèem vorcler ooti ;e f,nt'tStenue, voe tbals cho encn , zrvembroekr trainingspakr gym-
schoencn, extra'kleding ön t oi3-et art iketen mee. HeÈ je meerdere LENStenues
neem èlie dan gerust mee. Vergeet verdcr niet on ie paspoort, toeriotenkaart
en rv;it Duits gekl nee te nemen, voor C-klassers en pupiflen 2J Mark,
f!- en r3-klasscrs 50 Mark. Pak alles Soed in een stevj-ge kofferin. Neem als
handbagage mee je paspoort'of t o ei'ist enkaart , je gàId en een lunchpakket voor
rle.hqe:reis" Vei,ler zouden wij foraag zien dat ju11ie det een 6oed humeur en
goede beclrcelingen net clkaar op reis zul.Ien gaan. Veel succes in Duitsland.
TRTiININGEN.

Met in6ang van donderdal 26-5-1977 word.en alle trainingen stopgezet. De trai-
ning cp vrijda8 voor dc C-klas:ërs en overige A-klass'.rs is al stopgezet. VIij
bedanken alle trainers voor de vrijc tijd die ze beschikbaar Besteld hebben
en hopen, gezien -de trouwc opkomstl dat ze zich volgens 5aer wecr beschikÉàLr
ste11el.
SPORTDAG.

Maar liefst !) jongens en daarnaast nog vele ouders waren zondag op de sport-
dag aall,ezi6. Dit had zeker meer gerveest als niet vecl- van onze kleínste
spelers een kommuniefeest je.hac',den. Er vraren I poules"n.l' de mini-welpent
d.c welpen, pupillen J-4 ert !, pupiJ.len 1 en 2 en dë C-klassers.
om ón6àveer-hàIf twee wercl begonnen. Elhe groep moe6t 10 ond.erdelen afwerlcen'
De' nuriiter. 1 kreeg bij e1k ond.erdeel- 10 punten, de numner 2 9 ena. Na de 1Oe

r:Iae.te kiéeg ie<ler 1 punt oE toch nog mec te blijven cloen in de race om de
prÍjzen. Vtras meedoen echter toch niet bclan6rijher dan winnen? Volgens. ons i,re},
De jongeno waren echter erg fanatieh. Iedcreen rleed zij$ .best om te winnen'.
Voora.l- bij d.e veJ-d1oop, het laatste onderdeelr.liep i-edèreen zich 1eeg.
Ilaar jr, de dcuche bracht'verfrissinfi. Àan het cj-nd. van de dag werden de plaats-

-B-



i ., , .,: ., .- : :qijfcf§ van icclàre d.eelicmer pei l:oulq -öbgcte1d.. Nu weícl'het in totaaif te.-
Eek91r,_zo;:a!..dö jon6èns inet rie hoogste.-scoreÈ de .hoogét.e pri!zon kre[on.iïj;

..hopèà clat ietiereen het nàar zi jn àin' hëqf t..Behad en vofgena j ,,ar ,rrcer n"e'' 'rjal doen aa-n cle sportdag. Misschien zijn'eí dan ook oudórs die nee yrillen

De prijsrvinnaars tvaren:
í.:jR".91ats j(nini-welp) :t ,.. .,

:';cx::l ;: EtEndl-ich (mini.:!,rèIp) .. : .-:'..
ex.1. Il"Ëndlich (miniwelp) . .'.

4. M.Zaalberg (weIp). -'-: '" '

5. R"T jin Àsjoe (C-klaeser)
-..r;.6. E, v.; d.; Hóe lc (c:klqsse3)...; 

.

/.. Ronald v.d.I{oek (pupÍ1).. _
B. B.Roc1houwor (pupiI) 

.

9. D I r/.e::ecàeia'cn .(.miii-we1p )
10. C.i{oefnage1 (pupi1)
11. E"Roos (Pupil)
!lJ- j bcrlanlcen iedcrecn die
COCKTIiiI-TOERNGOI zaÈ ercta

deze sportdag tot zo'n succes hàbbèn- gènaairt.

. /6{ punt. "
, 76* purit. .

?6t: punt.'. "

?i* óunt
?1* purÈ .: .'

.68à, punt-,;
-66| punt-. ;.

59 punt
JB{ punt
57 Punt
tb punt

à

:'leren bal-
l-erèn. bal
plastic bal
voctbalschoenen

.trainingspa.k
LENSshir.t

- vogtbaltas . .

shirt j e
broekje
kousen I : .|
kousen j ,.

g4 unJ-.:\r.ool. PUPILLEN, - EIELI)B.I, EN MINI=TII.Eï,P.ENI :.
- i'.bb ,,i'tu"ai"' +-j
. f,elrean nce rn' dit i'6 volgt hi
, . '-_1èl-'dlc onfocve'e'' eYr'-ninlrs door'e

zijn. De acht e

uni : spé1en' atle pupillèn, r,rcIpen en'r mirii-welpen op het, LI:,NS -hot cb'ckt ailto órnooi. Voór. d.e=ilenscn . die no[- nict-'yrèten wàt
er ben.uitlóg. Dc Jul:o formeert'uii de LENSÀlftiUen, 3 eIttal-
r.evcr1.6tor'k 1-ijkcii te zijn;'Dit i:etetrent auS pupittàn., welper:lliaar. Dit blijlrt uit lvobr6-.ancle jareà -een 

fr"-ira-ioos sucgós'tr,
l-f ta1len krijgeh hifeuaat- 'éen har.n ïan f ,ó.tinuacle' tót.- ' j.

Barcelona toe. Ze spe
,, , de . fj.nnles, In. ric . puu

d.e llberoemdeit ouders
6eef flit dan even or:
t o spclen torn aair t-es

_ Qltnrir to Ëien spelen
LEIEERS CONTRÀ OUDERS

I,EIDERS CCNTRA OUDrns ( vervo16)

len ín trvue por:1es ieder , ueclslrijdeni.Daarna.volËen
ze spelen tle ouders vcn oÍ,rze .pupil_len en welpen-tóg.i,n
vrrr de mini-lvelpen.Heeft U a1s'oude! zin, om r,ree:tà,í!,r'.
aen Peter f;err:ijn_ le\. 29,29.5?. llccft U neon zin orrlist kiStccn.''Hcb' ii eeri crf ieutr ge2icnt oi'i tfus aoór
. Àanvang 1 2. 0C uur. ' .-"- ' ' . .
. .; t:_. : _

( 1\
iAf6elorren vrijdag'spccl0eioris r-eidct'serftar hun ceiste.v.redstrij<I ter vodr-berc.iding va'n hct lcidcrstocrnooi van 1! juni tc l{anrdvJijk. De ouder! van onrc
. ',velpen cn mini-wclpèn wsr"n bereid levonclcn om ar-s shchtoffer te f:ilngeicn.i voor'{g rvedstrijd"rvercl rjeist.'r'ohd I'lil cor vani,iege zijn. verjàlrdaig in de bloemen
.. su?9!:-Nc..de hulclisins verriàhbtc'hij.àotc a" àrtrai.l i; ;i;;;;'";ri,uit het- ' vcId.. tc ga:n bcliroef ttd one Nico g.cri jk de 'keó?èr 

. uin.'do ieirlerb'. Hi j knatde'" cen be'l tcgen de pnal,'èn de'retrir.n zocfde nèb.over hei. [oar. Darirni vcr]Íet
hÍ j het verd. De leidgrs gingen in rre a*nval en ]cwamcn 

'sileï oi 1-o. oo l.,ràà""" 
,goed gestcund door.veel ptbliek (en dc scheidsiechter) rvifden wàL iets terur'doeiï. ze *rarcn d.an ook ers blij dnt de rusr'i;eirà'";i"à"i-j-z'+J"i;;;";;.-ï"

' !c,-r.lst kreger zc natuurrijk tiee. Dè r:iderÈ öi""to"tr ;;I í.;.;;, v,,inn€jn
h.rdcten ecn s]àapmiridel in dc thcè gedaan (odde truc) en lri_steri daardodr éen
monst eroverrvinning te behírIen 3-3. ti:. efloop vrerd er oíder nut , 6.noi 

- 

""; 
- 
ào"r$rankjc o" 1:"I: muzÍek (Zaratrustzi) ,,og ,rËn,óver cte wc aetri 5 a"ào 

"raJU"Oi "ïU.r:ge.n rya om O2.OO uur hct klubgcbouw rrit noestcn, vrarcn vIé hetlcr allenaal

l'h: s'.' vri jciag -2o mei, vrahneer crc ]rinderen op LEI'ls nhar d,e tekènfilms ki jken,:; Gaat "ér vreer een eIftiI van oudcrs tcgcn hËb onverslar.nbare ( ? ! ? ) Lciderselft;.I
'- spel-cn. ,Dit keer__ zi jn tiet ecrrtcl de ouriers van óhze juni:orèn ,cri pupilràrr-c=,r-vóor dc ,, jbn6èrs" vaders niet wiflen onclerr-loen. lifgeló1:cn zónaag 

-op- 
ac

".bportda.s wcict cr at drutr'gerraihd. Zíj àíjn vabt vIn pi;;;;-;; ui,iJrrr"r.rgevbcht ' te .Leveren. iÀl-f e ànij.ere ouderÀ o.È ve.n .1e weLien ,u" ,rni-r"rp;í 
-il;_].. 

,-.
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uitgenodigd on a.s. vrijdag aIs toeschoulrer om 19.J0 uur op ons verd aa.nlrreziÉte zijn. I(ies zclf urv partij. Dè kinderen hoeft u niet thuis te Iatea, die
kunneià lei,Jrer naar. d.c.tekenfilms kijken. (zio elders in de LENSrevue). No .afr-oop Is er voor de belan8stelrende nog ecn gezerlige'avond net een drankje!
muzíek 

"1 .r9n hartig hapje.
DE CPSTELT,ING V][N DE OUDERS:

dhr.v.d.Hoek(irheper)-dhr.de Boer-dhr.de Bruijn-dhr.p,Rieruen-dhr.Michels-
dhr. Roos -dhr,Me crnan;chr . Eykelhof=tthr. pronk-dhr . v. Rijn-dhr.Apperloo-tihr. Lent z
Saroenkomst 

.19 " 
00 uur LENS, "feghrij"e!-ka"- ni(&

De opst eIIÍng van de LEIDERS:

M-Reu'er-A.v.ve1zèn-J.Meuleraan-H.Zoun-p.v.d.steen-R.perreijn-G.Duívesteiju-.
E. Landaan-A.' s-Gi'avendi jk-A.. de Kok-Th, prins-R. Bom

Een ( mede ) lijder.

STU]F 'S IN

VRIJDAG hVOND FIIÀÍAVOND ÀÀNvl,l{G , 1 !.. 0O uur .
A.s. vr.,ijda6a.yond..iiraait de KaKa iekenfirms voor aLre jeugdleden. A1s. afsruiting
van dit seizoen verlvachten'wij erg veeÏ jongens en óuders om d.it evehement
van de I(aI{a'te doen slageh. Laat ze zien dat ju11ie vrel graag ne.ar dit soort.
avonden lromen' De ouderen l-aten het vaah, afvreten. Misschien krii6en julrie
vorgenc jaa-r no6, necr van deze avonden. De eerste film, vrordt ., rs;rË-iii ge-,draaid. De Iaàtste is om 2í.JO uur àfgelopen,
Qlt>ttttlclattott
2 !21

9 I 2 í, I n t i l2 I o I o to t o t ot""" ..iöioi
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! ! ! ! Élet wa6 weer een druk wèekenà mlt vel-e hoorteprinteir!
???? Hoe vond u de. vredstrijd tusscn de mini-vadórs- en dà ieiders? Geweldig diespandocltctt fangs de l-rjn en al Cie enthousiaste noeders cn zonen. Dj-]rhe buih-jes voctbal, hoorde ilc iemand. zeggen, Dat mag dan zo zijn, maar d.e leiders l
hadden aanvankelijk toch ercr noelte met de ràgfijne pasjes en,d.e sncrfe sprint-jes van de vaders.
llll En na afroop vras-het fecst in het rclubgcbouw. Tot in de ]ir-eine uurtjcshebben de ouders,. Leid.ers en verdere t el-angÀt eltènden p.lezier beieefd. I'Íaaree"st werd nog even [onzel Nico ge.feliciteàrd. Hij werà 67 iaar, Zj.jn vrouvren zoon waren er ook. Een welverdiende staÍ,.nde ovatie, 

"uo iIe" en nog íetsvlaren vool hen" Nanens. diezelfde ouders en leiders. IIij ,ras er duider-Ijk aiepvan oncler de indruk.
???? Mo zei er dat.het bij IENS nict meer gezel-Iig is? .l-l!! zaterdagr.ioe:'nooidag voor enkelc la6eie elftIlren. I{et liep weer gesmeerd.
ï:l^*:o. wr.s prachti6, de -sternnin6 goed ei de bar, die drnaidà eà*à""-a8àr.----'íÍ7ï U.rstatcrenr goedr naar trek dan eerst zer-f effe de schoen aan (vri_j naarKoos Endlich, LENSr.evuc nr.4t,,..)t!!!! En toen vras het.zondag. lveer cen toernooi en cen sportimid)aag voor dekleine en aLl-erkreinste rèdeí. De belangstelling rvas sràot. 95 .rorrË"r" 

- 
t ult u,kunnen genieten van het zaklopcn, dribbólen, doètscniàten ut 

". 
ut 

". 
"juiolpy,lniio

en leiders bedankt na.nens arle jongens. IIet was perfect gcorganiseerd.-
???? tías u ook zo nervcus zondagmiàaag?
! i ! ! rk zaT oytze secretaris rusieroos-over ons rroraplex lopen. Hij durfde nieteens mec na*r Oud-e Tonge" Nou, hij heeft wat gemist! Met rust 2-ó achter, ilirectna rust 2-1 , toen 'rveer ]-1 achter-en toch nog met f-j selijk. Dit is kTrakterzorn elftar verdient het niet om te r0oeter,. vàcrrte' tegàn dàgradatie,, vooralde trvwecr.e her-ft van dc wedstrijd toondc aan dat ons "Ir;t. Erif.i. een .iveerge-
loze inzet heeft, lrnap kan voeibaliep, tegenslagen 6oed han opvangen en d.aarnaweer kan terugkomen" Inderdaa-d! Karakier!!!J Er was nog vecl meer, maar cle ru'mte rva6 op. Dus hiermed.e ein.ígt dezelreek

ETEE IENSER,
* lL, "
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I{.lloeksna o6oj?Z },ttij Vrecswi jkstraat J6!, Den Haa6 2OJO, tel_. Zgigj?c.v.d.Boo8aardt 1?-0269 1ÍI wattstraat 14, Den Haag zozli - ' È"i: 64t6öR.sinke OBOSZo MW De Rade 11!, Den naag ào11.

Wijsieilssl:
JlJ J.M.verbarendsc 

'rordt m.i.v. 15-6 rï.pijpérpJ.ein 44, Maasslui. 11so.O)l J.Bertens vrordt nri.v. 2B-5 Rozenpad 5à, Serket en'Rodenrije 2à26.
VJI.] GÀIU{ TROUIïEN !

Hans Verbarendse en Jeannette van Leenen 
"en rïef op donderrihg

6ernecntehuis te.1Íaterin6en oro 14:3O uur. Receptie van 12.óO:
Kont akt -C entrun, I(ient 1!pA, Den Haa6. Cnze gèIukvrensei voor

1

íB-h

Afgelopen zaterdag vierden de Heer en l,ievrcuw Jailmaat dà loe Èeer en Mcvrouwv.d.To1_hun 25 jarig huvreli jks fees t. irl is het ctan achtbraf, toch wilIen rvijbeÍde zii-veren bruidsparen cn hun l(inderen onze hartelijke 6e1ukw.'nsen nietonthoudcn. Nog vcle jaren.

Onze secretario is in hct pinkst er,,ve ekeincl, van z? meí t/n Jo mei, niet bereik-bqar omdat hij sa.r:en met de pennin6meestei nee ié net de tríp """i Duitsr_and.ïoor zeer dringende zgken kan kontàtt worden opBenomen rnet'" d.i Heer N.os6c,Marconistraat 4Jr .Den Haag.
Voorti deien wij U meàe, dat onze secretaris op vakantie is van 6 t/n 25 iuní
:-.- 

u,:, S:d",l""de die_periode wordt het secretariàat rvaargenonen doo! de Ueei J.Hop,Dr.II.ïan Mooklaan JlZr Rij6r,rijk,'te1. 9\4159

\:li j. zoeken nog steerls aanvulling voor de _volgenCe koËnissies i
§EKo r JUKo , KÀKí , REDA](TIE , Tof of,orro; Bflr , I'Jg(olicDrrTrE MATERïrriL, en nog eri-hcle andere konnissies.
'lanncldingcn bij het secretariaat, teI. f9.86.!4 of bij d.e rvoc.rnemend. secretaris
( zie bovcn) .
IiCl(tRÏBUTÏES:
t'Ïij wiL1en hct nieuwe seizoen graag aet een schone 1eÍ begÍ.nnen zorvel wat betreftde betalingen aan onze leveraniierÀ als ook met de hontributies. -IIet eerste is
6eloon afhankelijk van het tweede.
A3n6ezien cr no8 steeds leden zijn, díe nict weten, dat zij tijdi6 aan hun ver-plichtingen noeten vok).oen, hebben rïij nog ccn frink bed,af aai kàntributie tevorderen en moeten dientengevolge onze leveranciers ook op hun cent5es lvachtén.Ca.. .f 6.000,== aan kontributies. Iiet is inrierdaad vrat !
Het steed€ naar weer moeten aanmanen kost het secretariaat extra veer- ti5d.Betaal nu toch even dat restant bedragjc. u ku,t cran met een gerust hart op va-kantie gaan. BÍj voorbaat dank. Giro jj67rl 

':tacut op u. ulacht u' vqor de r-ijst.

De LENSREVUE zal op 9 juni a.s. voorloai6 voor het laatst verschijnen. Dan zaltraa'rschi j n1i ik de oproep voor de À1g. V er g:adering en no6 lvat arstuitende uö"icirtei:over dit seizoen vrorden opgenomen.
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IiIEET U NOG? ?? ?

rfeaeriàïonà' oli íO.Ob uur-storten we mst onze Eitheidsaktie.
Í 1t=-- per keer.per lersoon voor een gozónde ontspanning,
Tot donderdagavond.

OPENSTELIING I(IUBGEDOUIJ.

U komt toch ook?
in dc buitcnlucht.

In het P.inkst ervre ekeind is het klubgebouw van vrijda6 t/m maandagavond. gesloten
Vanaf 6 juni a.s. zà1 het klubgebouw uitsluitentt op de naanda5- èn woensdag-.
avonden zijn gëopentt. Voor bijzondere ópenstellingen uoet steeds kontnkt
woríen olgenonen met de Heer YJ.Uichets, teJ.. 669416, F.Straathof tel-. 4jlj?O of
de wai:.rnemend secretaris. De openstelling op de wo ensdago,vonden is speciaal
ludo"l9_voor.cle-bíljartliefhebbers. ÀIs er voldoenfle l:elengsteDin6 lestaat
dan wj-].l-en.Hij doorBaan met de l.roensda6;avond openstelling..
MoOIE FII'LI,LE VLN LENS 1.

Neptunus 
"6-12-11- 

7-15 2B-i4 In tle lr.atste koropet iti ewedstri j d van
Hion 26- g-11- 4+1 ZB-19 IENS 'l kreeg het ihuispubIiek cen bij
Roodenbur6 26-10- 8- B-28 13-26 vlagen leuk korpbinerend LENS te zien. On-
Papeàdrecht 26- ?-11- 6-2? z4-zo danks de zvrare kompetitie bleek er vor-
Olympia 26- 9- 9- B-2? 16+9 doende inspiratie over om HOV net een .

IENS 26- 9- 8- 9-26 32-26 fl-inke nederlaag terug naar Rotterrlan te
ttJilhetnus 26- ?-12- ?-26 29-23 sturen. Ruud Fortman mocht dan eÍr.deIijk-
DIGC ' 26- ?-1"- ?-26 32-12 eens rcchterspits spelen, terrví j1 ook Íi,.)
Bl-auvr Zwart 

"6- 
B-1O- B-26 25-2, overige spclers een uiterst vrije oprir::;irL

DHs 26- 6-E- ?-25 21-20 bLeken te hebben 6ek:egen, of clthrns
Gouda 26- ?-1O- 9-24 18-21 neanjen te raoeten uitvoeren. IIr', een k.r;:.1i.-
HOV 26- B- B-tO-e4 2? -18 tier openrle I'Iol Janssen de skor.e via eo;l
Zwijnrliecht 26- 8- ?-11-23 25-13 lepe bàogbal-. falLoze no6elijkheden ,ledc,,:
coAI . 26- 1-10+13-16 22-41 zich vervol6en6 voor, mair pas in dc 1a-.::;
minuut voor rust neakte Ruud Fortman zijn - zcer merkvraardige - treffer. Zijri
scherpe trekbaL schoot tussen d.oel-nan en peal in de touwen. Na rust ryas het,
overzicht van LINS nog groter. Einnen enkèl-e minuten vras het ,-O door een knal
van l,ïim- I(eetman r die zich neteen liet vervangen. Van tle vele no6elijlöeclen, ,Cië
LEI{S zichzelf schiep, rverd. er nog naar éón benut door Bert B1ans, die vanaf 40
neter keeper en baI in hct doel liet belanden. Kort vooï' tijd mocht IIOV no6 de
eer reclclen. rils gevolg van dj-t resuitaat eincligcle LE1IS op 'een rrret iïil-he.l-nus
gedeelde zesde plaats. Gouda redcle zich hen koste van Zwijnrlrecht via 1-1 tegen
DHS. Verdcr: Zwijndrecht-COAl 2-0, B1.aut, Zwart- líJilhe1nu6 1-J, Olyupi a -DÍ\GC 1-1,
Híon-Papendrbiht 0-O en Neptunus-Rooderburg J-.1.
De peripcr.etitel is duirleli jk voor LENS. ( alle I'reilstri jden "in j9??) t

14-20
14-18
14-13
14-16
14-15
14-14
14-t4
14-14
14-13
14-12
14-12
14-12
14-11
14- ?

LENS
Neptunus
IIION
DIIS J,

Papeídrecht
Rood,enbur6
Blauw Zrvart
DBGC
uJ_Impl_a
GouCa
Zvri jnrlrecht
HOV
lrïi'1hè1mus
coAL ' i

PROGRILMMA SENIOREN.

Dinscla Jt mei. 197?.

1B.4! uur LENS 2 - I,ENS 6

-2-



Nu het oeizoen ten einde j.6 wordt het weer tÍjd on aan het seizoen 19??/?B te
clenken. l:Jij wi11en de senioren, bij rvie het heuringsbevrijs verilooptr; er. nu
recds op Ïrijzen clat men. zich tijdi6 raat keuren. Àfspraak neken voor de keuri_ngbij de iïester Poliirliniek, Goudenregenstraat !B op dinsdaB t?,OO-18.5O uur of
door stortin8 l?"- { 13r== op eir"o ?3?315 t.n.v. voornoemcl atlres.. Een lijst van
nsmen zullcn vrij binncnkort pubticeren.

KEURINGEN.

o
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o
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ooo oooooooooooo

ooo ooooooc)oooooo o

oooo-oooo o oo

oo ooo
o o o oooo ooooooo oooooooooooo oooooooooo o o o oo oooo oo ooooooo oooooo ooooooooooooooo o ooot.l _ '

oeo Bent iU _ook zo goed.gestend? .1 '

ooo POL v7i1 nog wel eens kvrijt, dat het voor LENS.to;h nog een pracht van een
seizoen is gev;orden. LENS 1 bl-eef eerste hrasser en dus d.e tweede klub van Den
Haa6 (na IIUC). LENS 2 promoveerde naar de reserve tweecle kl-asse ondcr leiding
van numncr 1 ven ]-íjst 2 omà Joop. Brjna harverlege het seizoen kree5 LEN§' din
toch einclerijk het bestuur, vraarop de vereniging eiBenLijk geen recht meer hqi.
De aktiviteiten van dit bestuur werdcn vooral indirekt merkbaar. TàIloze kon-
missielede{r cn . raedevrerkers gingen weer driftig aan tle isJ-ag en r,rister,. zich in do
rug gestcund .bij aI1es wat werd. en no6 woidt georganiseerd. Een nieuvre catè-
6orie voetloalrertjes ontrviktrelde zich ook in LENS vooropoeclig; LENs-.MrNr, dat
ook zeer vccl sukses heeft op toernooíen.
eoo 0h jir PoL. heeft er helemaal 6een spij! van gehad., dat hij vàn cloffe elren-
de naar orlde Ton6e m'oest, omdat hij we8ens gevordercle reeftijà vàn deelname
aan de sportdag was uítgesroten. ïïat een spektakel. I.Iet gevolg is in e1k geval
dat vte vo1-1i'end jlar weer cen keer naar ouce Ton6À mogen. pOL zal- er dàn ook
zoker vecr bij zijn.
ooe Na zotn piactriiie en lange eindsprint van LEIIS t heb je als supporterl-niet
veel necr te zeggen. Toch heeft POL nog eèn rrrenE vcor komend seizoen. Graag ook
een paar spektakulaire thuisrve dst rij clen. De neeste aanspróhende eprankelenàe
resurtatcn boeicte ons eerste dit seizoen ,uitr...voorbeelclen: Hov ó-4i .coÀL 0-4;

:ï:ï:ilï:":-3"::r3"ï:r3-í;"n. sintrs ]<ort niet alreen een nieurv seasrarteerdpad, ,naa:;, ook_een plassootje. Dat l_aatéte is vermoedetifk aangete[d net h'et oog
op esn trcpilgl.ct 6oort supporters met een vrat sombere instraG.

444;I.IJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJJ

$$$$$,,y;ï,ï3ï,íïïs3iÏ3)ï,,$$$$*'
JJJJJJJJ JJJJJJ JJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

&&OGRhI4I.li J UNIOREI,I ,O mei 1977.

11.00 uur IENS 1O - KMD toernooi Noordvreg, lïaterin6en
Al-le over ie en zie Duitslantlreis.e elfta1 I

Terlijl r' 100 LB{sleden in Duitsland verblijven, e;aan julIie proberen de LE}is -kleuren Ïc vetclecli6en bij KI.ID in .ylat e:'inger. st..it het seizoen reuk af , Ei6-
eèhien nèt een.1e plaats. Hci pro6rauma iuidt als voJ_gt:

KI.ÍDTOERNCOI voor LENS 10.

.5O uur LENS - Velo

.40 uur tr-ondelerscli jk- IENS

.2) uul LENS - ACel_aars

.15 uul IO4D '- LENS

oPsr-tELLïl'lG 3 H. Diemel--D.Franken-R. ïïassermau-R. de Kroön-B. ves t er-I{. Zanoni-
I'Ï}ffiéi-p-. re Groot-D.Djojooetomo-R.Ituisnan-I,Í.cle Uinter-R. lliekenclaar-B. tsorst-
E.Duiveotcyn
teider Erik Land.man, sanenkomst 1O.JO uur LENS.

Afschrijrren vri.jdagavond tussen 18.O0-19.00 uur bij E.LanCnan teI. 62.28.68

i
2
l1

5

,|

1

'l
1
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TRAINïNGXN: Met ingang van heden rvorden de trainingen stopgezet.
BUITEI'IL/INDSE ?EIs .

voor vle vertrékken wirren wij nog enkefe belangrijke punten naal voren halenl
Neen nar.st jé' ileclerlanduo g"id (.àt.en teru6relsi oót. aivast Duits gefd ríee
(A+n 5o raarh, P+C 2! mark). fïissll t'huis. het geLd alvast or0r bij Àe grens hebje er nisschien geen tijd voor. Necn naait je-koffer net je'spoitkl_eàing, 2
lakens, 1 sloop en extra klercn ook een tasje nea voor in de bus net je lunch-
pakket, je geLd kaarten en natuurJ-ijk je paspoort of het legitirnat i.ebeli j s voor
aan de 6ren6. Ilo6maa1s wíjzen wij (uit ervaring) erop dat zwerD[len in Duitsland
al}een toegcstaon ís uet een bad.nuts op. Het naakt geen verschil of je nu
lang of kort haar hebt. iïij hopen dat jurlie een fijne tijd hebben in Duitsland
en dat je ars. vrijdag on 6.30 uur rs morgens op. tijd aanvrezig zult zijn op :

LENS .

P.S. Neem ook tvJee lakens en een kussensloo P_499.

Buitenlandse Reis ! SPORTPROGRAI,II.IA.

À.s. vrijda.gmorlen, f_uur, vertrehhen + 1OO Lm,lSteden na.ar Duitsland. De A en
B k_lassers gaan naar-E5ëErve6e. Zij worEen on;lergebracht bij de ouclers van de.
v.v.Eschwel;e en zulLèn d.aar gedurendc <1eze d,agen ook blijven. De a-klassers
spelen een 2-daagstoernooi t.ur.
28 nei 1).1J :utr Stuttgart - ï.,ENS ln d.e andere poule speLen: Gumnersbach

18.15 uur Berg.Gladbach - LENS Rhoon - Gorinchem - Eschvre5c.
29 mei 9.4! uur Berlin - LENS . .

Om 16.00 unr fína1e orn plaats J en 4, óm 1l .OO uur finale om plaats 1 et Z.
De B-klassers spelen ieder 2 ucdstrijden.
2B nei 14.00 uur Eschwcge - LENS 81 :

16.00 uur LENS U2 - obcrhone
29 mei 1O.OO uur LEI,IS 81 - Oberhon e/Niederhone

" 14.4, uur LEI,IS 82 - Eschvese
Vertrek op JO mei otrl 11.00 uur. Veel succes in Duitsland.
De C-klassers en pupiLlen verblijven in dc jèugtlherberg itellerrvakL in Ei:he liiar r,e
uber Treyca Land. Voor de oud.ers cl.ie met ei6en vervoer gaan vo15t hier een
routebeschrijvin6:
Den HaaS- Utrócht- Àrnhem- Autobehn Oberhausen. Bij het Oberhauser .ireuz rich-
ting Dortmund. en d.oor naar I(assel. Bij het l(asscler lkeuz richting Bad/llersfeld/
Frankfurt tot afrit Horaberg. Via lÍomberg naar Ziegenhain en Hohe tïarte.
Tcl. Jc':6dherberg= 06695 21? 

.

Pro6:'amna:
28 ileí 14J5 uur LENS C2 - Frant(ena S.V.

'15.10 uur LENS P1 - HesEen Frankenburg
Daarna volgt een tussenronde. Tegenstantlere zijn afhanhelijk van cle resultaten.
Op- maandag JO nei worden de finalès afgelerkt.
C1 speèIt. op maandag JO mei on 9.1C uur tggen Sj-egenhain en om 10.45 uu;' tegen
l"lengsberg ( 2x15 rf,tnuten) t s l"liddaBo vrorrlen tle finàles gèspecJ-il ( 2x2C minuten) ,

/Idres A- en B-klassers: Hern Borl-eis
Friedhofstr. T
J501 Söhrcwa].d
't eI: o5608-1560

Er kan tireÉ en t8.oo
van aankomst.

.frdres C+pupillen: Jugendherber6e Kelfernalrl
,578 Hohe iYart e
iibcr Treysa tand
tetz o6696-efi

en 19.00 uur rvorden gebeld tel. . 67.61.8, over hct ti;i:ls.!i:.
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C0CKTiTILTOIRNCOf.

Àl-s afshiting o!_het seizoeir 19?6/ 19?? organiseert rte JUKO.voor. aIle pupillc:r,
welpen en &ini-welpen zaterda6 4 juni a.s., canvc.Eg 12.00 uur, een-Ïàcktail-
toeruooi. Dit wíL.ze66en a1le spelers zcÍ eerlijk mogelijlc vercleeld. over de

Ídivcrse (.B) elftallen, die ongeveer even eterk zijn: Het zal rvel. evcn zoeken
rvorcleri in velk elftal je speelt. ilij beloven ju1lie echter dat het de noeite
wa-,rdlza1 zijn. Tcvens 

- 
veriracht eri *ii 

"16 
vecl ouders of andere fanilíeleden

en miËochicn ook wat juniorcn eu senioren dic vreleens wilIen zien hoe onze
kleinste spelers het crvan af bren6en. In de pauze zullen rle ouders van onze
nini-welpen spelen tegen een tean van de ouders viin onze vJeLpen en pupillen.
Eeeft U interessc oE roeet te doen? Meld U dan 6erust aan bij Peter Perreyn
ta]-; 292957
IIet progranna Iuid.t. a1d voIgt, 

"

Poule À (2x1o minuten) Ve1d.

12.00 uur i.Z. t6? . -, Liverpool
Ctub lrugge - St.Eticnnc
A,Z. | 67 - Club Brugge
ï,ivericool - St.Etienne
CIub Brugge - T,iverpool
St.Etienne - - fr.Z.t6?

Poul-e B (2x1O ninuten) Vcl-d.

4)

12,

13.
,tL

2q

5o
15
4o
o5

1

1

)
,
1
1

12. 00
12.25
12"50
13 .15

.11,40
14.05

14,30

uur
uuT
uur
uur
uur

uur
uur
uuI
uur
uuT
uur

Bor;M r Gl-aclbach-
Barc elona
ilor.IvÍ.Gladbach-
F.C.Knudde
Sarc cLona
Dynamo Kiev

F.C.linudcle. -
Dynamo Kiev
Barc elona
Dynamo Kiev
tr'. C . Knudde
Bor.l,l. Gladbach

- Ouders Pupilfen en tj,Ielpcn
4 poule ii.
J poule D'
2 poule n
'1pouJ-e 3

1
1

1

1

,
'l

3
1

15.45
15.45
16.ld
16.1o

- nr.
- nr.
- nr.
- nI.

uur - 1).4J uur
Ouders Mini

uur nr.4 poule A
uur nr. J poule li
uur nr.z poule À
uur'nr.1 poule À

{

BIJEU{KO}IST JUI{IORENSELECTÏES VOCR IIET SEIZOEN 1 ? 1

Zoa16 6e1rruikelijk r'rorden de nieÈue jcugCselectj.es aan het eind van het seizoen
al aan Ce rrnieuwerr trainer voorgestelC. De trainers zull-en op deze avond hun

.plannen t.a.v. het nieuwe seizoen in 6;rote f-ijnen vertellen.!ïij vrijzen er we1^nadruiJrelijk op dat deze selectiee no6 níct éefinitief zijn. Er krinrien in'de
eerote r.laandcn no6 rrensen afval-}en of bijhomen.
De voorlopiEg A-selectie vrord.t op vrocnsclngavond '1 juni on 19.JO uur in ons kl.:b-
gebouw verrv4cht I en ziet ar alevolgt uit: R.v.Loon-l'J.Fra:rtzen-O.Huis-
P.Valkenbur6-R. Noord eloos-Th. v. Luxembur6-rï.. Versto eg-A. 0verg-auw-J. !rins-

. P.LeIeivcId-J.Gcluk-i{. t er Laar c -rr - Verbarends e-J . Rienren-D. Pron]r-P.lIoutman-
R. D:yndar,r.

Dc voorlopige B-selectie wordt op donderdegavonil 2 juni ou 20.00 uur in ons
klubgebouvr verwacht. De volgend.e vrorden hi.ervoor iritgenodigd: P.Scholtes-
J.. ElZcrnan-R. Loveri-hs-R. Groen-R.l,li cheIE -.I.,v. d.llieuvrenhuis en-L. Jannnc.t-R. Bloks-
M.l,leernan-R. v. d; Hock-R. T jin Àsjoe-R.v.Iag6un-P.de Bruin-F.Lekahena-F. Rcns-
R.de Boer-C.Odenlcirchen.

De voorfggig C-sel-cctie vrordt. op 'fonCer(l.ag 2 juni on '19e00 uuro in ons }:lui:-
oul vcrvracht. I.ï5-j vervrachten dan d.e'vo16endc spelerst I,l.v.d.ta.ns-E. j-'crre;.n-
. d. Hoch-P. Pronh-D. Boethoun,cr-Ll. Elshout-!.lieemskerk-R.Groen-8. Eykclhof-
e Jong-R.dc l(roon-J. Oclenkir chcn-\ï. C olpa-E. Val entin-L. v. Rij n

geb
R.v
R.d
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LEIDEAS - CONTTIA OUDERS ( slot)
Ook cle ouclers van onze junioren, pupillen en lve lpen hebben afgelopen vriji.a6-
alvond hct onderspit noeten delven te6en de l-eiclers. Binnen het klvartiei stoiri .

het leidcrstean raet 4-0 voor; De ouders dachten zo màar even het vel,d in te
stappen zo:Lder een opstellÍng te naken. l;'i j nanen wat fuas terug, zode.t è
vaders zich konden reorganieeren. Toch bl-eef het 4-o tbt tle rust. Na rlc rust
Sing de konditie meespelcn. En ja hoor rlc ouders namen het inÍtiatief. Het sc;r+',
in de rrr'oosrr l-iet echter lnng op zj-ch wachten. IIet rrpronkstuktr van rie avoncl. wt.r:';':-
echter de 2 penaltieor ti.ie de scheidsrechters (j) aan ouders gaven. De eerste
v;erd door Epiel-Hacher v.Rijn keihard ingeschoten, raaar de keeper rergeertle
6oed. De trveed,e penalty vrerd d.oor de I(eeper van de ouders beheerst ir: derrhoekrr 5eschoten. De eindsta-n<} wertl 5-J voor d.e Ieiders. IVij zijn benieuld
wie de rvedstrijd bij het coclctail-toernooi wint.
Na afloop was hct tÍoer erg gezelJ-ig. Dc ouders brachten het er nu het br-,ste
van tcrecht. ook op de dansvloer breken ze goed uit cle voeten te kuhnen; Het
duulde tot in de kreine uurtjes eer iedereen ve6 va6. I{et was in ieder geval .

6es1aagC, en zeker voor herhalií6 vs-Íbaar.

.Een ( mede, J1J der.
VERSLAG V-[N B2 BIJ ,I.1i. C. te ylesscnaar.

Op Hemelsvaartdag vertrokken we'aI heel vroeg naar J.A.C. te ltJassenaar. Het r'j
wao Bevreldi6 nooi weer onr te voctballen. Ook de supporters harldcn het best
naar hun zin langs dc Iijn.
Voor B2 be6on het toernooi met de vredstrijd tcgen S.V..J5r dat eindi6cle in een
2=O ovcrwinnins in het voord.eel van LEI{S. Te6en P.p.S.C. en J,A.C. word het
niet neer dan een gelijkspel (1-1).
De supporters hcbben ze flink eangenoed.igd brr de t,,..re e laatste weclstrijclen
tegen V.L.ï'.S. en Graaf Y{i11ern te vrinllen.
Door van V.L.V.S. met 1-O te vrinnen en van Graaf l.li1l-em net 2-O te r.rinnen
stond 82 op de eerstc plar.ts in hun poule"
De jonfier.s voetbald.en onden]<s cle rïartrte er3 5oed on de k-eeper hacl hct extf:.
zwaar, oxÍdat hij ook in A2 keepte

. Een van d.è oudcrs. i
'|EERI,IE JONGDNS , STCERE I{.}Ír',FENr' .
rrDe intocht der Gladiat6rentr is de titer van een 6raag gehoord.e mars, geschrevl:
voor llarnor:.ie orkcst. u zurt nu raisschien delken, vlat telteri die vent in een
voetb.nlkl'ant je, manr het noet &e van rt hart.
De afgeJ-oPen vreLen heb ik roe veer bevrogen oncler de raa6ste B-kresÍjcrs. 14-15-16jaar die nu op de drcrcpeJ- etaan van Ce A-klasse. lVat is nu mijn onthutsende
5gevraarrvor d,íng over deze jon6ens?
De meesj:cn' van hen'kunnen rriet lopen en of hebben totaar geen konrlitie! Dat i-s
toch het minètc'vrat we verlangen liunnen, ze6 nu zeif!(tsal)technick'hèeft in het 6eheel- niét, .die zijn er trourvens maaí heel_ v;einíg
in Nederland dic clat béheerscn 2oa1s een Àbe Lenstra vroeger of een vul-tink op
het biljart en een Tor.r okher net zijn reckct. l,liar rvat rvel- kan en plezieri6
voor de jongclui zlef ook, clat ze zich soepeL over d.e 6rasniE-kunnèn bervegón
en daar:door zich volledig net lichaam en geest aan het spel- lcunnen over6even,
lvat toch een 6rotere voJ-doening' geeft zolrer 1'cor roeschourver are Leider, dan
on iedcre l';eeh net ecu EteI houten kl-asen op pad' TilóEen g-aan, Tan zou ik
ze6gen, 6eef nj-jn portíe maar nan fildcie.
Een l-eicer is nu eennaal geen 1: e ziilheidst erapeut ! ! t i,,l- clenken vele mensen som6
wel- eens van vrcl-. Bij de neeste anctere clubs heeft dat iclee al postgcvat en
heb dat nét nijn'ei6en lr,J mocten ondervinCen (onderste plants). 'Te6ànstatrclers
met eeir conditie om van-fle vratertanden!l! Cnze É-kLassers rver.fen oteral voor-
bii 6elopen alsof ze e' nict stonden. Je trecdt tcch tot een voetbaLcl-ub mct
de bedoelinl; dat je er al-les uithaalt van wat er in zit en dat is tcch vrel het
minste dat je conditieneel op pei] blijft of beter nog, zoals cie lan6e afsta,r,ir
J-opende De16 Gaston Roelants, rlie rustig na lo loa. kan oÍxhijken vraar ài5n
achtervoLgexs gcbleven zijn. I'Iocht je allccn naer konen on een balletje te
traplen cloc dat d.an tegen een g:-:ragedeur lnaar els 1id van een vereni,;in5. r:o:

-6-
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daar dan vrat aanl M
Hopende oil een andere aanpak ón de naaste toekomst dan hoeft
sonber uit te zien n,e1 aIs vre zo doorgaan! ! ! Geef de jongen
ontplooing op ciit .gebied. waat net een beàtavontt a11een zijn
eee gediand.
Gevraagd:
Àutouatische handdoekapparaat (ruc)

F . A. Fluuans .

A1s vrij goed pijn ingeJ-icht is er voor categorie spel-ers op c1e maanCagavonden
geIegenheid gevreest om de trainingeh bij te wonen. Dus vra6en wij ons af wj-e
de zaken anders aoet asnpakken LENS of de jongens zelf.

' Redaktie.
l.)tltetlt2tltDt

BLADVULLING
t2lqtotctrtctrt

???2 Hoe zou het toch kunneh, dat al-s de lffJful iets or6aniseert er bijna geen
sterveling kont tervrijl de laatste twee vrijd.a6avonden het zo enorm gezellig
ive6 en zoveel bel-ang:st e11ing? Er vras echt niet zoveel voorberej.d. ÀI1_een maar
werlstrijrlen tussen de vaders van c1e ninits en B-enC-klassers en pupillen Eí-ïen
stel eigenÉjze J-eirlers. De muziek vrae zoals gebruikelijk van Zaratustra, dus
daar la6 het ook niet aan. 'r{eet U het?
! ! ! ! Ik c1enk, naar irie ben Íkr' <lat de KN(A mikt op de verkeerd.e doelgroep,
zoals men ilat te6enwoordig noent. Het kan hiet dilnrvi j J_6 genoeg word,en gezegd,
dat wij momenteel bezig zijn aan de opbouvl van een nieuvre 6eneratie LENSERS.
Duidelijlc is, dat de JUKO/PI]trVEKO daarbij vooral steunt op d.e ourJ.ers ea wij
mog€n ons gelukkig prÍjzen, dat deze steun in zorn ruime na.te wordt gegeven.
En echt niet all-een tijdens een wedstrijdje. Nee, wij zien ze overaLr achter de
bar, a1s leider, bij tle stencilploeg cn rs r,vo ensd.agsmidda6s bezig met de LENS-
revue -enz. Daa:.bij groeit tussen díe ouders con band. \ÍIel dan vol_gen vanzelf-
eprekend ilergelijhe gezelLige €rvonden a1s de af6elopen vrijdag. Spontaan en
iedereen helpt dan gervoon een handje Eee.
?2?? Èn dan te bealenken. dat er spelrs LEI{S verlaten, ondat }:-et tegenrvoorrli6
zo ongezellig zou zijn! Nogmaals vraa6 ik, wie maakt Ëlie 6ezelligheid?
Vraag het cens aan de ouCers . l,iisschien brengt dit U tot andere gedachten.
! ! ! ! Vorige rveck moeet mijn artikeltje wegens gebrek aan ruimte worden inge-
kort. Hierrtoor we?d, ook mijn ode aan Martin van Vianen niet opgenonen. Jamner,
want a1s er 66n een pluim vertlient dan is hij het vre1. Toen ons 1B nog maar
4 punten had verzameltl zei hij: rrv,:ij halen nog zeker 20 liunten.en blijven
'le kLasserl En hij heeft het gcfikst samen net zijn e1ftal. Vastbere.clen en vol-
door zettingsveruogen. ïk zei het vorige vreek aI: Karakter !
???? Dent ïI öok in6estoven??
! ! ! ! Het vas een grandioos fee6t na LENS-EOV. Eetbkoud buffet van Ren6 rvas
voortreffeLijt' 110 LENSERS hebben ervan 6enoten en na afloop een grandioze
stemning waarbij LENSERS van a1le gel-cdingen de kompetitie uitluidden. En
Dick voerd.e zijn bruid ten dans.
2?2? Irls U deze LllNSrevue ontrrangt resten ons naar ! dagen en dan is het J1nei. Dan krijgt onze oecretaris wecr rust.
!!!! Dit r,ras, bijna voor het.lailtst dii seizoen

FRED LEIISER

et er niet zo
gelegenheid tot
spl-eren niet
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ilutaties ledenli jst: !ïijaigingen
266 J.À.Keet,nan worilt: Uddelstrart ?9, Den tlaag 2029, TeI. .89,.01.66

In ballotage: ' I

R. D.Ilogisch
H.R
ll.A
C.P

.lleber

.Demeijer
" 
Kui j pers

Th.J.VerstraeI
i'/. van Ri jn
R.llbh i laI
J "P. Verheugd
G. J. Ruigrcik
R. A. Poe ls
H.P. de K1einR. de t{idt

",1p.Sen.
Sen.
IyJ.tí.

290356 S
zBO?4? S

en.
€Il.

280661
311258
o60756
181053
200358
150623
2?0567
080350

.240457
25057 n

A
s
È
s
s
s

jun.
enö
en.
en.
ellc
eD.

De Gheynstraat 41 r Den llaag 2O27, TeI.
Fultonstraat 173, Den Haag 2O2?,
Chopinstraat 69, Den Haag 2035,
Joh. Carnphui jsstraat 159, Uén llaag 2021
Rhijnv.Feithlaan 48, Den llaag 2O23
Ila§noliastraaí 10, Deri Haa§ 2024,
Kepplcrstraat 287, Dcn Haag,'2Q2?.
Troelstiahadc 445r Den llaag.2O32.
I.í.Stokelaan 2166, Den Haag 2031,
Zvaardvegeregaande .54, Den lÍaag 2034
Randvecn 237. Den Haac 2O33.
NeeI Gijsenpàd 6, Rotïerdarn 3oo8

86.81.86
63 .32 .53
25.92.43
84.92 . 56
88.61.04
95.7ö:7e

67.14.45
67.76.A5

f, het bestuur
afhankelÍjk

aI noeten
aar facetten t

YEIISCH IiIN ING LIiNSREVUE
ilfhankelijk van de ààTum van de Algenene Vergatlering zal erdeze r+eek of anders
uiterlijk volgende week no8 eenmaal een LIiIISRIJVUD verschijnen. I(opy hierVoor.r :
dient uiterlijk a.s. zondag bij h'et sccretariaat te uorden ingelevord.
SECRETÀRIAAT
!Íègens afwezigheid van de secretaris
deli waargenonen d.oor tle' Heer J.C.IIop,
94 .41 .59 .

DE ALGEI"flIiiE VB]TGÀDERI}JG EI{ DE VATIAÏUREBAI,II(.

zdl het eecretariaat t/n 26 :ju,ni a.s. wor-
Dr. li.iI.van l,looklaan 317, Rijswijkt Tel.

Ja. àie ri"Í. tffi kunnen horen selk belei
l(omend seizoen denkt te gaan voeren. Ilit beleid is natuurlijk sterk
van -de financiële rnogelijkheden..Duidelijk is we.I, 'dat het accent z
'komen te liggcr, op het' verstevigen van het verenigingsleven in aI'h
Hiervoor is het echter beslist noodzakelijk, dat het bestuur daarbij gesteinit zal
moeten worden door sterk bezette kor,rmissies en dan denken vij aan een goeda SEKO
en JUKO maar vbo'ràI bok aan een'goede REDAKTII! en'KAI0. Zondàr dèze stóun.'en zon-
der medeuerking van onze leden zal het àeker 'niet 'lukken. Op de llgemene Íergade-
ring zult U daarover' beel iet l{el meer horen. U kunt zich dan ook aanmelden t'bor
een van de vakatures. I

U zult zich misschien afvragen, r+at nu "igohiiif. het vrerk van de Itetlaktie inhouclt?
9IeI de Redaktie zorgt eruoor, tÍat elkc weclc dc LENSREVUD op'.dondcrdag bij U in do
bus glijdt. SimpéI, nietwaar? IIet gekko ior' tlat het typeri,. Étencillen, inbinden
en {er'poct brengen niet eene de 'neeste moeita oplevert. IIen .stel Vatlers en Floe-
ders, die toch altijd op LENS zíjn, zorgt hier gówoon voor citi dc dinsdag- en
wocnsdagni.ddagen .

De grootote moeilijkheid ligt in het klaarnakcn, corrigeren en sanenbundelen van
tlc ingelcverde l(opy. De .JUIíO en SEI{O zorgen vekelijks voor een behoorlijke bij-
tlrabé. Dat homt'vanzelf. Dan zijn er ook:hog enkelà rubriekschrijvers, of uert
daar voor doorgaat, die trouw hun artikeftj'ee leveren. Èiaar de voornaanste taak
varf de Rerlaktie i6'het samenbundelen vern hed geheel en haar eigen bijdrage te Ie-
veren door het publiceren van allerlei zaken, die LDNS raken. De Redaktie moet
in .feite LEN§ verkopcn, niet alleen aan,de àJ,gen leden naar ook tegenover de Pers.
Denk nu nietr' dat. ttit enorm veel tijd noet kosten. Natuurlijk moet een Ilëdaktie-
Iid goed in LEt'lS zijn ingeburgerd en weten wat er in LDNti Lcèft. Hij r.roet dit'in-
ners midCele het ltlubblatl aan d.e leden kenbaar maken. Een intcrviavtje nct zonaar
een'lid, of 'r,ret éËn trainer, konniiésietid'gaat'br aftijd wel in.

.,':,9, ' -1-



r ook zo af eil toe een artikeltje
Dit kan gei+oon in tle ldop van de

.*.:_.-.verl,oren uu:.tjes. -Op de -naanda8a
gesorteerd on gecorrigeerd en da
vanzelf in orde.

noul Laat
aan" Tel.

zijn dit jaar in Poule h: D.I,{.C., O.D.
In Poule B: Lecrdam Sport, Il.tr.O.S. r. ti
Uedstr i j dprograriu a. ivan LENS: .' 

.

.íQ;30r;uur: LDNS i...',.,- IJeerda. Sport
11u3ó uur: LENS. ' lï.I.O.S.

in cen van tle viikbladcn kan nooit krraad.

rzeck',yrorden klaar genaakt;,tit riu. in cen paar
vondèn noet ilan alleen nog'.naàr de kopy r+orden
n bij de typiste worden afgeleverd. De rest ktrmt

En zou er voor ileze taak nu werkelijli niet cen paar leden tc vinden -zijn? Hon

'UIE. §IhÀN ER r'rCtlTEtrt D
.x)q{xx:(xxxxx:axxxxxxxxx
t8qtdr.dag :- Anni
Zondagmorgen ': Tihu
Zondagmidcag Í An ts

i'.' r. Janra

DVent\eel af bellen:'"I
PBOGIUTtjI:{ri §IJ]{ IOiIEI{
SS S S S S SS,IC SS$ S 6 S IJ SS SSS

lZ"tp]:eqe , 4 juni .19??
9'30 uur. I,IINS G-GiE OrD.S.toer:rooi) Sportpark lleewegr Dorrl4echt.
O.D.S.-veteranen toernooi

..Aanstaandc., aateldag neemt LDNS tleel aan, het 've teranen-toernoo i van liöt. DóiAtse
O.D.S.., tJaar' !Íij: vorig,jaar de. 1e plaats: hehaalden. Deelrienende verenigingen

de telefoorr van de waernemend eccretaris niet met'rust. tíei.alt U gei'ue-I
921.41.59 en wacht niet tot de 4.V., nant dan bent U besl.ist te laat,

Ilcdakt ie
Ad Interin.x

II .tsAit? lx**xxx*xxxxxxj(xx??.???xxxxxxxxxxx
c v.O.Steen, Ànnche Bliemer, Frans Disseldorp
s Eiifhout, Paula rs-Graven(ijk, Harga van To1, Peggy llicl:e t
er8enhenegour{en, Annie v.d.Steen, }levr. de Bruin, }4-evr,. ',

aat, Ria ,Veróche1den, I'levr. .de Jong, Frank Straathof. ..

eI. '66 . S4. 36 . .§
§ssssssssssssssÍis.;ss
Ès

S., Oranjerrit en Slikkervccr.
,. S.ll . en LDliÍi "

l,

en nr.3 poule A - nr.3 poule 3

.12.15 uuri Lunch voor, deeLnemers poule ts, voor leider, spelers en eventueler danes,
13 

" 
15 'uur: IENS - 5 .S .Ií.

'. 
.i :

Finalp wedstri.jden:
Í4.00 uur.Nr... 4, pou,Le. jÀ .- nro 4
140,3O uur Nr . 2 ..pou.Ie .Ír, -, nr. 2
trs.O0 uur I!r. 1 poule A - nr. 1

poule
poule
poqle

B
B
B

Omstrecks 16.00 uur pri jcuitre ikÍng. Na afloop
-.,irroor een.geEellig sanren zijn met tcvcns.gelegcn
. Opstellj.nB: /r.Tinmers, C.v.d.jleekr Il.Dictz:r J.v:, ,j . G.'GoBtror,r r rl.Micheler Ii.Rns, ll.Iiootl
.. . i-fs chri.j.vingen: , ,Uiterlijk vrijdagovonri tot 19.3

Ook gaarn,e afschrijven voor degene jrvzrarvan belcc
zi.'in, zod:at jul-lie konpleet in Dordrectrt zullen
VriK,f:NTIE§ §EN IOitEN :

I(EURtrNGEI'J

4Í_t de r.oigcndc

ervan is 'er nog geleganheid
id voor een dansjc.
i jk, G.I{enperr,ran r. G;Looi jeetj. jrr,
I, H. iloodu i jn1,. §iVe-rhaar. ,.

bij N.Osse, te.l r- 0O.20..9O.
is, rlat hij nict aan$íezig kan

ijn.

hi
he

.d
bo
0
nd

z

Indien nen in.de naanden augustus en septenber met vakantie r:sr'ge.licvc nen dit
kenbaar te,.rcaken aalr'.de 6EKo, zodtrt l{ij-hiertrlede reÈenin6; . kunnen houtlen vpor het
oefenprogr.anna en/of. konpetitiewedetrij den. . . :
Schr.iftelijk of tetef.oniech bij, N.Osse, liarconietraat 4J, Den llaagr t.eI.6OiZO,.9O.

" j àqi'; Ook staan
"?,]j ar dàh niet

spelers ís het ke uring'sb'elri j s verlopen of terloopt ir
hiorbij de nam'cn van heh rviiarviin nict bekenrl is. bi.j
over èen geldig keuiingsbcrri5s bèschitken. '

':,

4.8
Ce

- I -'-.', ,rn dl.t
SDXO . of

C"Berentiaic, /r.Qi,Idcrbeek, B.Blans, Ir.Blok1andr, p.Boschj JrCoIpa, F..Diaseldorp,
G"Duivesteijn, J.Englebert, PoFicretr. R.!'ortman, J.Groencndijk. It.Guit, /r.Hop,

. -2-
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i, lír ViI men t:rèt kdrnend seizóen spelenr en dat geltlt 66k voor de selecticspelrs, dan

raden wij' jullie àan je zo spoerlig mogelijË te laten keuren, Di.t kan ien laten'"'hoen'tlobr je huisarts ( r,iaaischi jnl i jk duurtler) of bij het ltureau voor l,tedische
' Spdrtkéirring'i rgcvestigd in tle"'lÍestér Polikliniek, Goudenregenstraat. 58, Den llaag,'' tel. 33.?2.?7. Afspraak hieivtiór maken op tlinsdag van 17.00 - 18.30 uur of door

storting van f. 13r-- op giro 73.73.75 t"n.v. Bureau voor Èled. Sportkeuring,
Den Haag, :.

I'lÀ KEU1iING GIILIEVIi l.íEN ÍIEB KEURINGSBts1i IJS OP TE §TURIN AAN: N.Osse, I,larconistr.
' 43 , Den Hc,ag.

ràuntroolàotur.o: : . '

: G:-zrnaag kunt U voor het ldatst geriieten van een grootË bpgezet toernooi.' Daarna gaan de twee laatste velàen in rbihiatié. Kont U gcrust evcn langs...Hettoerníoistartom1o.--uurenwijhebbenvoor8oa.lweergeÉorgd.

DÀGBODI{ VTN ]'DI,I TRIPPER

À

Vri.idag, 27 neí 1977. Half zes in de ochten<l. De wekker schrceuwde mij ui3 bed.
De Baao van het spul had ons bevolcn om half zeven op LENS tc zijn. Een onnoge-
lijke tijd: Dank zij Cor lloppenbrouwer kon ili na cen flink aantal koppen koffie
mijn ogen goed open houden.

.Zoven uur vertrektijd. Vergeet het naar. Nog een paar koppen dan zal de bus er
, wel z,ijn. Acht ulr werd d.e Baas wakker en gin6 eenÉ bcllcn waar die bus bleef.'
' En ja hoor, daar kwan ie. Np nq6 wat gcharrevar vertrokken 51 goed gemutstc dccl-

nemerE) aan de. trip naa.r Duitsland, uitgewuifd door vele Ouders, bekenden er: andc-
re .aanhang.
Voor de wielen van de bus 66n draai hadden genaakt waren de zakjes snoep, palijerj
brood en blikjes frisdrank aI Beopend en begonnen de pupillen en C-klassers aan
een fijne tocht. Zcven keer moeÉt de bus stoppen voor wij bij ons aloel lvaren o:1
àtt.-fége blikjes, zakjeo en vrat rlies ln.u" ,i-; weg te goói.r. En toch werdtnicna.;c

Onze chauffeur hette Chiel Japsen, niets te maken net de. trainer van iÍilhclnus.
Hij bracht ons veili6 naar de BrenEi, waar de eerste Etop vas. Na drie kryartièr
waren zijn papieien klaar'èn !íij dachten te kunnen vert.rèldren. l5reé Danes dachten
ér anders over. Zij noeEten zo nodig. llog langer wachten. Achteraf bleek; dat Ans
niet alleen haaÉ lileine boodechap maar ook haar stem kwijt §eraakt tc zijn.
Àl kauwend en drinkend Bingen wij verder. Ondertussen lccrden wij elkaar een
beetje beter kennén. Bij Oberhausen wecr een sanitaircstop. En koffie. de eerste
Itpp io Duitsland. Dr. zogden er nog velc volgen. In I(assel werd nog even gebunkerd.
Alsof er no6; niet genoeg vra6 Begeten cn gedronken. índre van Duíjn ratelde onder-
tussen zijn hele progranna af.
Toen clachten wij er te zijn. Na acht uur. Hc1aas, Euro6portring, de organisator,
wist wel precies hoe do deelnemere zich moesten gedragen, naar zelf hàar verplich-
tingen nakonen nakomen ho Eaar. Er wa6 nicnand. Dus noegtcn rrij gaan zoeken. Dat
duurde ne} even" Maar dc jeugdherberg werd gevonden en wij werden op zijn Duits
heel hartelijk welkon geheten. Ook dot lieten rril langs ons voorbij Boan en het
kon de pret nict drukken. !

De vier echtparen èn Chiet moesten naar een hotel, clat 18 kn. verder was Belegen.rB-Avonds na een r,rin of reer mislukt diner in ons hotel, r+ertl Siegenhain onvei-
lig gemaakt. lrij bèlanden in een ijstent, de enig goed uitzientle gelegenheiC tcr
plekke, Éaar Lorina pen goed bakkie schonk en ler-Jrere ijsjes serveerde. Chicl
wildc toen al stoute Cin8en doen. Ilierna trachtte ene Pronk ons vijs te nakon.
dat ic kon klaverjassen.
Zaterdag 30 mei: Nègen uur ontbijt. Op haar dc herberg eil net
klein onweggetje ( 50 hm) naar Dodenhausen oru tc rrtur4iercnrt.
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Hoppenbrouverr li..Ian6ehl Ci;eheei x'ilteetnani lÍ.Keetmanr'H.Kenper, G.I(emperman,
Kouwenhoven, V.I[ro1, P.Lanèee1 iJrirrdrLaHsi CrLipniair, Arv.I,uxemburg, D.v.d.Ètark,
Méijer, J. dc Niet, K.Ra6r l.4.Reuver, JlRlëhronl Llhienieni Hilloclduyn, R,Scharirjrei;
Schönherr, P.Schultenr'R.TeIle, C. Veltlinkr G.Verhadr i'U.Verhaor I H. v.d.lTiIkr

de jontcns via ur.l
Inniddcls waren t;i)



de plaatselijke kernisn r6-Avonds met een nan

- hotel van de Ouder6: waarna rvij, de vier echt
ken cà Lc:inà, i die 6teecls: grotere ijsjes.frod
plan.Prcirir,hiÀId,zich bebenkeliik koeEt..en An
vonden.

Eo6r meer.Ouders aàigetcomen.., Twee stel rlagèn. ca. 1t krn. van het ve lcl r.raa1' hadde:r'

,à+ó tr. nciéig.orn e". te.kbmè+J Een . praohii,gc . rlag net veel;zon.'Diezelfdo ?ronii
,ontpoptc.àichrals vecarts.'.tii3 norrao cen kalfilc en zorgde crvóo1 dat allesr i1r::i
veriiàp. 'Het'kalf. wer.d'öp.advies van.ziin vrouv'naór hcrn,genoend: 'EPFS' 

;

C2 verloo:', naar wat doet het er toe, P1 rron twèemaal. U'Ioest het éIdèrB allq;:i,.4'.-
uij ginSen;vrat eten en daarna Èèei naar tle ijstent. Dij Loiina. I(off i.c n:t cen
feÉtór pi,aatjes, ijs.net, Ela,{Jroon. Nadat Dykcl- op zijn manier eenilj:;jc had 5e:"'
haald r'öor de r'.rour* 'van .de oÀcrctaris r' 5.55sn:liri j 'nog onbedaàrli jke prct gcira'1."i

.Pronk Íri].de: niet,meer klaverjassen. Hij,Iiép.vdnHcgc hct kalfje nog'net.cen vc:-
rraand Bezj.cht rond.-Vóor mii durfde hij nict mocr.

Zg$uÍqj-LegÈjl Ecn pbachtigè dag. In'Gèniindè
Íiartin blcedde als cen rund. Eijn ei8en schul
jàssen^ Iéderècn'ivàb aanÈezig cn gènoot Ían h

sàs cen lekkcr àeembaa'. De tdcn tri'i
d. Pronk dacht vccr tc lruniren kLavcl''
èt heerlijke weer en'af' cn toé van
of tnintiS lekP'e r 6crlineertl in het

paren, Zicgenhain weer -gitr1;en opzoe-
ucecrde. Chiel Has rÍerkeliil( wàt van
s.,had nog etcecls haitr sten hiet 6e-

Uga"Oag,.-I9-*eir:- P1 en Cl.haalden even de beker weg en stalcri-de- ÈhorÍ nct hun
-s ËÏffiÈ-fiT vo." drie terug.naar l{ecler1and. Pronk had rYecr iets. bijzonders. }lij .

,ig..u1 rce en clachti dat nil oot verstetntL had van het boerenleven' Chiel hielp
onÀ vlot naar ederland. 11.tr 'pokken-ion6r l'larcor hield zich enorn dapper' Ondanks

zi jn 'rlli.nclpokkentr <leed hi j dapper aan aIles Írce . Bii ' /rlberts Corner stortte ila
meu+-e zÍch cp dc pata mct kroketten et-c. llct necgenomcn brood rrae oud en zuur.
En voor' snoei rrao- nieí'ïee1' duits 69111, oirergebleven. Na llaitin.Éas de vooiraad

'vaÀ, ri"C.,op" Hij livan vrahkclend,to'rug ààar de bus. l:iet zcke' wa6 of dit nu door

-3.rf," !S;'í tygtn ór door de velc-Érokeiten, rlie hij harl gönuttigd.. .

' Chicl brachr; ons veilig na zeven uur rijden terug op LENS, rraar Hii cm clf uur
aankwamen" .

,i. ,

Een f.iàne' toctrt,l waarbi j ik nict ,onrrernié I.t hag laten, rlat door hct gér*c1t1i15c 1;'- ''
drafr.uin de jong.ens aIIàe 6oet1 verliep, -Een rroortl van dank aan dc leide:'s P.,i,:'
tlartin:;.. /ia.i r 

- 
lto64 . Ton r :. PauI ,en.niet;tà vcrgeten !Íarleen, díe in dc jcugdhe,rbc:-.;

tussen aL die nannen een heerlijk bestaan hatl. Een machti6 stel leidersi.clte r:;-

jön1;cns een parr,heerlijke dagetr. hebbcn-bczorgd. ' :

Ook dank aan'-de Ouders, v.diHockr l,leerraan, Dylielhof , HeenÉkerkr tlc ih'uin, llaa.i..'':
lie .op e.i5;en ge.I'egenheià: naar ilohe iÍarte zi jn gekonen orn ons en -de 

j ongens ge ::c-i-
Àqhap.-.19 , f,.*aàn Uàt:was. goed toeven not 5ulÍiè" En zorhóort het-ooli. Het rras ulr rr

fantàpsÉ-gche reis, naar de muzíek wae soms,wel wat. te hàrd aI zal dc jóugrl dae.-
anders over.hcbben getlacht. FRE, LENÍilrR

. ,i

PiS" Die mënèén Pronk'heeft no6.
ón die allenaar 'werelChundig te'

veel rnccr kÈal.iteitèn t
màhen.

nair hij 'was ta besc

JJ.IJJJJ.IJJJJJJ.IJJ JJJJrPit0GitÀl'll.Ír" JUNIOiiDN JJJJ.IJ J.IJJJJ JJJ JJ JJ

UaterdalL 4 j un: . 1972

11;45 ur'.r.'LI,NS 1- líilhe Imus-t'ó'erhoo i , tÍcstvlietivë6i VoorburS.':
..,,. ,IAI'LT OYi],IIGÈ ELTTÀLLCF] íIJ}J UITGESPËELTJ' :

CO}JTIIIBUTI}! AL BETÀALD? DOE HET I.IOG EVIÈN.VOOI- HET SEIIJOIiII I$ /.FGTLbPI.JN I

Gi-ro- 33 .67 . 11 . ,

KEUBINGEI{' 
,' : 

, 
., 

.

Bj.nnenlioit zullen er vcel junioren nroètén vorden 6ekeurd. De be ticffcndc
zu}Icn een bricf thuis kiijgen. .fils Urv zoon ook Sekeurd moct worden en U

het bezit íu een of andèr keuring'sb'ew i j s , stuuíT U tlit dan even met een
iraar PauL -,'an 

. den 
, 
§teeir, Honderoos 2t Berlicl en ltodenrijs. , '

I,iiL!tEI-i,Íu5 ?0t mI00I vooR A 1

heiàcr

j ongcnÀ
beàt iu
pasfotc

.---i:--
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LENS A1 El,uit a.§. zatcrdag het seizóen .af net .een .toernooi ,bij Hilhelmue" Zij
gaan proberen de wissel.beker te vertlediger,r r die. vij vorig jaar hebben Sewonnen'

Opetelling: De spelers, die hiervoor in aa.,merking komenr krijgen, cen aanschri-r
vrnG.ri :;,j'.,'' ,i'
1.,"i óà"t. d9.Iieer J.Apperloo

Àfschrijven: Bi
tcl. 67.6tr.83.

CONT}IItsUT.IE AI] BET.J^íLD?. .

SamenkpmÉt: .10.45 uur LENSterreií (net bronmcr.. o '

' " r' f iet!')
j Gerard DuitéÉ;teijn .op vrijdagavond tíseen 18.o0 en 18.30 uur,

PIIOGIIAI,iIYI/. PUPILLÈN EN TTELPEN zaterdag 4 juni"I

PUPILLEN '- 'ïí56-fr. r,nus
., ;.t

1 t/trÍ 5'CocktailtoernooÍ öp LDNS

Zie opptelling.
tel 29 

' 
29 .57,. .

TIELPEN:
ïZITö;ïur LËNS

.JUNI' C O.C i( [ ,(r I L T G Ii R. II.o-oÈb-o:-o-o-o-o-o:-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
anstaanrfe zatertlag or 12.oo uur barst'e
e JUKO heeft voor dezc dag velc Europes

ltocht,je naam daarbij ontbreken, bel dcn evcn Peter Perreijn op.

1en'2 in F.iini|s A en g - Cocktal.I toernoo i oir LENS-:,|,.| :: :

Sta je niet o

. '.tel.. 29.29 .57
'' at.ànriiïon:

dàt het niet'
vtidaga,vbna t

. :CONTilIBUFIE /rL DETÀJÉ? Neen? DOD HirT. DliN IIOG È\IDN vcoil HIr-f. Seizoen is afgesl-oten':
en mini6 mocten woiden gekèurd. U kíÍjet
en gelttig keuringsberrijs (ooh van cchool-
t U'dit dan inot een p4sfoto nuar laul
deniii6. " .e

pgesteld voor'het Cocktai ltoernoo i bel dan even Peter Perreiin op.
"' ' "i" " ',..

Ook'vooï dtt toérnoöt noet eventue'el rrortlen' af!èsclËeveh. Denlt nïett
behoe"f t..'.Kun je nieti k'omeà làat dah jc -óudèrb 

óven -la'f 
be I len i Op '

usÀèn fa.fo en ï.9.30 uu-r'bi j P_eter Perrei jn, tel'. 29.29.67

IEURINGEI'I:
Binnenkort zullen er pupillen en welpen
hiertan nog bericht. AL6. U. vah Uw zoon,c
arte. of àokter) in Uv bèziÈ heeft, stuur
van den Steeh, _Hondsroos 2, Berke1 en Ro

e
L
D

d

P
d
J
o

I AANVANG 12.OO UUR .: 'o-o- o- o-o-o-o-o-o-o -o-o- o-
elijk het grote spcktakel ueei-Ios.
rootheden.wete,n- te str{,kk-en orl naar

Iokaal
'@] ;'
AZ t6? . ".Iokaal 1

LiveÉpoot ' ' Iokaal 2
. §t.Iltlenne . Iokaal 1

CIub Brugge lok:ràl 2

Het programma is:
Poule A

POULE B,

Börussia t{.Gladbach
-F. C.I"]iUDDI1
Dynaoo I(iev
Barcelbna

POULI, Bffifí u.cr.
Barcelona
llor . l.l. Glatlb .
F.C. KNUDDD

o0-o-
ind
e8

e Hengelolaan te komen en zich daar te meten met elkaar. De allergrootste trek-
Ieigters zijn dit jaar: F.C.KNUDIJD ( met Joap en Dirk), Liverpool :lrrinnaar van
e Europa Cup I) en L.Z. t6? met de grote l/illein i,an Hanegem. Gelukki5 hceft de
UKO ook gastspelere 11an ITENS uit de ptpillenr'welpen en minirs rseten te strikk-eu
m dit toernooi nog meer flair te geten.

Naasp dit spektakelstuk heeft de JUKO lieela6 weten te leggen op een grandioos
rrP.frUZE-nurunerr?. AIIè.Vaders varr onze pupillen, welpen en nini?s gaan on 14:30 uur
rlproberenrt'te voetballen. Lachenr gieren, brullen" Vadèrs, die nog mee Ívillen
doen kunnen zich nog tot zaterdagmiddag 12.0O uur opgeven bij Petei Perreijn
(te}. 29.29.5?) of op het LENSterrein.

'Bebouu 1
'gebóuw 1
Bebout 2
gebouw 2

gebouw 3
4
3
4

1r
1r
2,
I

lt
ll
ll

ll
lt
ll

A.Z. . | 67
CI.BÉugge
A.'à. | 67
Liverpool

- Liverpool
- St,Dtienue
- Cl.Brug6e
- St.Etienne

14.30 uur oUDEIls - ou:|y

- D. C. KNUDDE

- Dynano lClev
- Barcelona
- Djrnano Itiev

12.00
72.2§
12.50
13. 15

uur
r.tl

tl
ll



uur
uuz'
uur
uur

nrr
nIa
nr.
nr.

re<lereen lrordt, verzocht on'ca.. 11.15 uur" ap, het LEHStemein ,aanwezig tc zijn.
vertler, hopen vii, dat er veel ouilers, trroortSo" en zusjes op deze ,ràonnigeí dai;
zurlen-konen. Ei.in er vriendjes, die ook rrilrcn gaan voetbarlen, neeri.?g _ne9,want we hebben genoeg ins chrij ffornul i ercn.
P.s. oolc arre reiders van de pupilren, ruerpen en nÍnirs r,Jorden verlvacht.

zijn er leden, reiders of ouders, die sclieitlsrechter HilLen zijn, mertlt u

OPSTELLINGEN: '

15.45
15r45
16.10
16.10

T. v. d.l/erve ,
rl.Spaans, E.B
BAIICTLO}II. :
E.llzifner, I'{
houwer, R.C

.À "-nr.4Poule.íi - nr. 3 poule

.{r .- Írl'e 2 poule
A '- nr. "1 .poule

F.v.líester, B.Heemskèrk, : C.HoeifnageI, U.v.a.Uàf fËn', H. v.ÀeourÍi jk1
It"Burcksen, It.Léntz, ll.Tinnerér' p.Àerts, p.UijIEnar. A.r'.i/ijngairic ;raranije. ': 

.

Si.iI,IENI(OIdS? VOOR ALLD ui,FT.fiLLIfI{: 11.15 uur LEI{Sterrein.
LUIDERSTOERNOOI te I{I.AI,DUIIJII
Ook dit
Onze le
serden
tallen.

T}IAITJINGEIJ:

4 Poule
3 Poule
2 Poule
1'PouIè

B
a
B.

A.Z,| 67z I,l.v.d.Lons, R.v.d.Hoekr J.van Kester, Il"Vcrboom, J.líolf f , D.v.Santen,
E.llssenberg, Il. de Vos,
P.lloeksmà! D.v.lJavcI.

À1v.d.Hei jdeí, F.'de iJrui jn, It.v.cl.l(Iei j , E.,Renzenbrink,

lIPItpgOlr IrÍ.Saarloos, E.tJarnenhoven, u.Roos, Ii.van l.lelzen, J.van l/assem,
E.Hazele6er, b"fa3ic, R.DekJser, D.lUeijer, E.iladenaker, J.I(àol, il.v.Velzen,
A.Brinksma, T.Dienel.
!t.[)IIPNNU; I.Iiaffa, E,Pemeijn, R.Houvreling, l,t.v"Veizeir, R.6ocbarta, E.i.rl.I(aay,À.v.Blittcrswijh, E.de Sruijn, Il.lLiollenan, r]. v. Nieuwenhoven, I_l.v.Nie.uwenhoven, 

'
J.Timmernans, .íi.Jansen, §. dtArnault , "

t lt!.-$tUGSI I P.Straub, iD..Ammerlaan r U.Itrlshout, FI.Geurcns, htlrie Franken, D.Coret,
!lJag.ert l,Í.Eaarberg, F.claÍrs, G.valÈenburg, N.§inone, Jr'óunant, H.verhaarriÍ.Bosch
P{USJIA PI. GLílElglL 

_tiL 
v. Veen, ll.Kuiper, I.{lv. d. Boogaa".l, 'E'..'nn ÉiJi, nri. Itou.,

M.de Haas, il"Itoosr J.hícaen, trJdvin lieu6, J.llrip, D.Dntititn, I,i.untttictr, v.Tronp,
J.van Ballegooyen. -".

LS. itnturlg: ll.H:rn, F.Pronk, ll.Fortnanl P.v.tiiren, J.v.tt.spieger, Il.,v.d.Boogaaralt,
P.,írlserngeest, TrSchi_Iperoort, J.I(uijpers, L{.Borst, E.Verduin, O.Hoppenbrouwer,
Fl. v. d.l'laare I , [t.Tom-Lövr.
DYT{/rI,íO KIOV:

it.J'lattens, B,.Doelhouwer, J.!.iasserman, i!.Driessen, F.Iíleijn, R.«lc IJe:r.,
.Koelcni j , ,frrthur Franken, I,i:v.lleltlen r lt.Slats, F.Laarakkcr, lt.BbeI-
olp:r 

"

jaar organiseert cle v.v. Ilaarilvrijk weer het traditÍonèle r ei tlerst oernoo iiCers hebben zièh dit joeii erg'serie..s voorbereid op rlit tocrnooi. Xrttee zware oefenwedotrijden gewbgrnen'tegcn de Vaderi van onze jeugrlelf-
Of tlit gcnoeg is gevreest ?al op zonrlag 19 juni noeten blijkenl

Leiders, die. inteièsse hebben on nee te speren kunnen zich opgcven bij paur vanden.§teen, Hondsroos'2, Berkel en RodeniiJs; ilit iloet'wcr v63i 6 juni gedaan
worden i.v.n.' publikatie'in de'LENSrevuc i. .

Nogrnaars irijzen wij eropr dat de trainingen voor dit seizoen zijn etop gezet. llij
danken de trainers voor de vrije tijd, rlie ze beschikbaar. hebbei 6estórà en ver--.
wachten ze vóllcgd seizoen ze -er r*eer terug. De jongens worden beàankt voor" detiouw'c opkonst. ok jurrie zien wij volgenó seizöcn",ee" e.""g ,p-iEN-é t;;;sJ-
llij wensen allo oudere, Ieden en andere bclan6ste I I cnden cen fijne vakantio toe.

JUI(O - PUUDKO

KONTiàIBUTXEÍi:

Heeft u de )cirntriluï.ie 
ar_ betaald? Er zijn oou .,àur'leugdlearent tlie het }aatqtekwartaar nog niet .hebben. betaalci. uirt u"iret gerd zo oner nrogerijk overnaken opgirorekenini5 33"6?.-la. t.n.v. de pénnin6meestàr. - , "

- -6- r.-



ONUE REIS I,L.t'rR DUITSL.ÍIN! - HOHU iJltl{f],

Den versla6 heet van de naald van de Pinksterreis voor onze C-klassels cn
PupiIlen.

n 8.3O uur een groep v.rn 51 nan met tlc bus richtin6
n6en noB 16 menscrr (Ouders) net ei8en vervoer.
ugdherberg lielierwald kregen wij een 6oode maaltijd.

Na rle afwac wer4 dc buurt verEend. In de I'sta«lrr bl.eeh nicts tc doen tc àijn.
Gelukkig vas er ecn prachti6 bos nct een steengroeve bij dc Jeugtlhcrbcrg.
Na een erg korte nachtrusÈ moesten C2 en pupillen 1 voetballen. Ue C-klassers
verden rnet 2.-O vcrslagen en rraren verder uitgeschakeld. Het voetbal rvas voor

'" hen voorb!-j. Voigentl jaar zullcn wij een bcter toernooi voor jullie proberen
te krijgÉn. De pupillen t{onnen nct 1-O en ruochten verder gaan. De tweede
wedstrijd 6ing nog beter. 3-0. ts-Àiaanddgs noesten ze de finale Bpelen. Ook
dcze werd gewonnen (f-O). Oe splers wertlen voor de finale nog even goed wakker
6emaaht. Volgend jaar aal de wi66elbeker verdedigd moeten rrorden.
Zatcrdagavond hebbcn wij het bos verkend. De steen8rocve rras ecn -sukse6. Dr
v;erd van boven naar bcneden gegledcn en lrcer terug 5eklorirmcn. i'/ie dacht, dat .

', het stel moe was kwam beclrogen uit. t{a cen groots kussengevecht nret de
pupillen als winnaars, r*erd het r{cer eenl kortc nacht.
Zondags va6 een rrrustdagtt. i.Iij giri6en hecrlijk zlíenmcn en vermaakten ons
daar de hele dag best. li'eer kregen wij tË-e-vond§ goed te eten. 

.

Na het spoorzoeken, tiitgezet d.oor de leiders, wcrd hct kussengevecht van ile
' eeut* gehouden. De uitslag lras onbeslist. tJc.er cen horte nachtrust. Voor rzc

om 15.00 uur r.ertrokhen opeelde ook C1 een toeinooi. Uiteraard werd de
eerstc plaats behaald. 2-O, 6-0'en 6-0.
Tijilens dcze dagen bleek het hoe gern:rl:kËIijk en gezellig hot is ols er Outlers
meereizen. Zij hadden uan alles bij zictr en vervoerden de leiders van de ijeugdherberg naar de kroeg (daar Iaat jb jc kindercn aan over! red.) err ;
natuurlijli or:k veer terug. r
Ook bleek cr tussen dc Ouders een voearts te zitten, die ecn stiertje op de
rrereld hieip komen. Een paar Varlers haddón ecn beertje r:leegenonen on te
kunnen slapen. (Zo leer je de Ouders eens kennen)

ite jongens vrrdienen een pluià voor de ilanier rÍaarop zij nct èlkaar zijn
on6cgaan en voor hun geCrag. . '

Het enige negatieve geluid betrof Eurosportring, die deze reis organiscerde.
Haar met de hulp van de epelers, Outlers en leiders Herd het een gezellige reis,
die zeker voor llerharing vatbaar is, paur viLn rlcn steen
BLIDVULLING 9o-o- o- o-o-o-o-o-.,
-0-o-0-o-o-o-0-09
! ! ! ! Er is nog zoveel blad te vullen nflÍrr hcl.ras de tijd is on. Ik moest

invallcn uoor Jos6, onze typister dic zick te bed ligt. lletcrschap JosÉ,
???? Vergeeft U aru.b. aIle tik- en spclfouten. dic U deze week aantreft.

Vrijdagmorgcn vcrtrok
Duitsland. Daarnaast
Na de aankomst in de

o

Ei
Je
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Ch.StapeI
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i.í"L.v"ti.lileij
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tF inanciëel l(ontrolo 0r6aan

1?0154 Sen! I+.§iokclaàn 2082, Uèn Haàg 2031; TeI. 66;46.22 '

06025.], Sen Ueira;lrstraat' 154, lteri;Haàg 202?, TeI. ffi"f?,gZ '
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ALGEÈI!]NE VEIIGÀUDNING
Helaas z.!-et het, bcstuur tengevolge van de vèIe werhzaanheden, verbonden aan het
sanenstellerr vàn de fÍnanciëte btukken geen kanF de volgens artikel 3 van het
huishoutlelijk reglcnent voorgeÈchreven ÀI6enene Vergadering in do naand juni
te houden., Wij.bieden U hièrrroor.onze verontsch u ldi gi rrgen aan.
';ij nodigen ,.. hierbij alle ;eenioien, Ieden van verdienste, crcleden en .L-klasoer§
va.naf 10 jaaf uit tot het bi jwonen . vair 'de ÀIgemene Vergadering, die op 25_ jull
a.se om 21.15 uur in het.klubgebouw zal.rrorden gehouden.

Agentla: ..t ' ..' ,. ; ., ,'. .'
Opening
Vaststelling van de notulen.tvan de À.V. vern 15 decenber 1976

1,
3
A

5
6

sla6 van hct FinanciëeI liontrole Orgnan
iie Èe I cid .:'.
ren beloid t '

ti4g en van kontributics, ninnun donatieo en inleg-

Be\arrdeling voorlopig ver
Bespreki:rg ïan hét gevoer
Lleebreking 'van het te vóe
Vostete l.Ling van do begro
ge Idcn

?. Ïeík iqzing 
"'an 

he
8. Verk:iezing van he
9. Ron$vraag
10:SLuitin6.
De op de agendapunteb 2 en 6,betrokkint hebbcadc ctukken liggcn voor bclangsl ci -
Ienden c2 naanCag 11 juli. à.q.., van 21 ,QO tot 23r00 uur ter inzage.
De voordraclrt rroor de bestuursverkicziu6
Voorzittcr:S.4. ilc ilruyn
§ecre'"ari s: , G.U.van tlcn Steen
Penninijmecster: J.C.Hop

zal zrJn:

Comnissaris:
ideo :
iden :
iden., . -i

.Peeters, /tkkonodatia

.Straathof, Iiant ine

. 41.-§Jilk t l,Íateriaal
uiveeteijn,,Junioren

c.iI
['. T
l/. v
G"U

Voordrach+.: FinaciëcI Kontrole Orgaan! «le lleren J.Llertcns, tí.I(eetnran en C.v.O.
...- :...-, - Lasn..-'- -. . -- : ' .'" '
.,. : . . ....:vnir§cH IJNiN(i" Li::Hsltt:vuc :

Ueze LD
,.'olgende eCÍtie zal verschijnen in de ueék-van"18 juli

h'§re'rue is dè. laatste in dit' scizöen, die bij U in de bus Blijrlt. De eeíst-.
a.s.

OPiiNSfELLING IiLUBGIi UiT
'Vanaf hcdèn is hct lilub

.' 
- avonden 6:eclenc.. Di jzon
d.angevriraíjd bij de Ilccr

gebouhr u
ttercl ope
il.l4ichà

§-ECIiilTÀitLit lt' : :.,
: Iq-'rerband ne
. vqrden rraarljenotnëE.-door de Hecr J.GlHop, hi.
.Tcl " 94041.J9..i' | .

-7-

itsluÍtend op de naandag, rroensdàg cn tlondertlag-
nstellingen rnoetcn stcede .afzonderlijk-r.rOrden
IB; Te1. 66:94.30 of.F.§traathof,. Te1. 45.15.?O.

tï vakanti.e van onzc secrctàriè zal het secrctarinat tot 25 juni a.s.
II.J.v;rn trloolilaan 3 1? t1 lti j,sk,ijk r
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Kor+-geleden vic'rden rr'e met een grotc g;.oep,LilNSletlen feest vanrÍeg.c het l)rach--
___.t_rg" re6ultaat, dat onze hoogste, elftallen dit 6eizocn behaalden. Te:'ecbt,---rÀnt tiét'iràs, zower van ons tweede- alsooli varr ono, eerstc elftal, ecir glooir,:

preetatie. In sportief opzicht was rt zondcr r,rc'er een gocd su'izocn voor onz(1
vereni6ing, promotoe van ons tweedc en geen enkele dcgradatie.
Dr, pijn in LIiNÍi .gelulckig nog vele zaken, rÍaqrover wc ons kunncn v.crh,rusen en'
waarop rve tlots kunnen zijn, Dan denk in .tt biz'oÀder adn dc vele IrIJI{íicrs, dic
zich ook alit seizocn wecr hebben ingezet on op allerlei posten het u,crli te
doenl$'at'notlig was. vaak ontlankbaar Herk, vaak gok werk, dat voor tlc buitan-
rvereld. onzichtbaar is. trn feitc verdienen deze mensen aan het eind va,n In
seizoën onzL:'8rote rrraarderin6 te krij6en, zij leverden inners ecn absolute top..
prestatie door het eenvoudigweg nogclijh tc naken, dat anderen sukses kondcn
hebben etr Hcer anderen vervolgens van dit suhses konden genicterr.

.lloe belangrijk sportief sukscs ook zijn noge, hct is bcslist nict het.aller-
belangrijkst.e voor onze vcrenigin6.
AIb ik zr eens aan het eind vr.n,het sei::ocn allc 6rotc- e., trlcinc problc-

.. mgfr waarvoor LEI,{§ zich 6esteld ziet, de revue laat passeren,àan kan. ik nict. verhlillél:, dat onze verenigin6 in velerlci opzicht in een ,zcer zorgelíjkc po-
'Èitie verl:ècrt. Onze financiëie positic, hct tcruglopend lctlenbestanrl, - de te
geringe bereidheid van (teveel) LElisleden om ook een stecntje bij te diagen,
het zijn aliemaal zaken waarmee we te naken hebben en waar iets aan gedaah
zal moeten r';orden.

Dat kan alleeni. al zal het nict zonder raocite gaan, indien ll ullcn vcrlil'li jlc
bereid bcnt. een bijdrage te.Ievergn. LEN§ io In gemeenschapr- rn' gezanclijk
bezit, vraarin elk lid bcreid mbet zijn lusten cn lasten te dra6en. Ur,,' ver-
antwoorde I i jkhe id als lid eindigt niet nct het betalen van dc hontributie.

- Er is meer, U ault zigh, zeker ondor rlc huitligc omstandi ghcalen , i.:ls _'cch+.-. .

Beaard! LENSeT rnoeten afvra5eri op rrelke r,'ijze U de verenigin§, ncc Urs vcrení-
8in8r 'het best zou kunnen holpen. Iir zijn zór'ecl takcn tc verrichten, et' zi..j!r
zoVeeil vakatures en nocht U nu c.cht nic.t in staat zijn om ook manr iets te {
doen dan kunt U ons atrtijtl nog steuncn j.n finirnciëel opzicht. Ik ki'-n U l.erztr-
keren, het is hard .en hard noclig.

ct seizoen. voorbij ia .en U allen vi.n ccn welverdiende vakirntic gi:at qe-
en! zou ik U.graag in overwèging willcn nee6even on Uw verantwo ordc J. i jh-
als LIlNSIitl beryust te wóidcn cn ons in het ltoncn«l scizoen op tle oen of

re ivi j zc te steuncn.
e hoop, dat U strako allemaal ertoc zult r*illen bijdragcn, dat Ur* LDttrSrn gezonde vereniging 5aat vorden, wèns ik U, nede nanens allc trouue
werkers, rn prettige vakantic toe. 

UrlI voorzitter
EIN§TlrNUitN LUNS 2 +,/n 14

Nuh
n iet
he id
ande
Ind
vec r
mede

Dnkcle v/edstrijden werden niet neer gespecld of dc uitelagen ervan werden tot
op hcden niet gcpub Ii ceertl.
Res. 3o klasse À. Res.3e klasse D

TOGB 2
(luick St. 2
iÍestlandia 3
itvv 3
VIOS 2
Celeritas 2
LENS 3
ffiídíiix z
Sch iebro'ek 2
osTo 2
t.Ds 2

lles . tloof tlklass e B Iles . 1e klasse G

22-35 Schcven. 3 22-35LDt'ls 2 22-34
ÉïötËiEurs 3 it2-37
Verburch 2 22-28
DOCoS 2 22-25
uvs 3 22-23
Schevenirrgen 2 22-27
Teylin6en 2 22-79'
RI(I]EO 2 22-ra
Vcs r zz-7?
LFC 2 22-77
RVC 3 ?.2-76
SpcI. Lissé 2 22-Lo
vervol6 zie pag, I

20-35
20 -26
2e-23
20-22
20-22
20- 19
20- 19
20- 1B
20- 13
20-t2
20-71"

22-34
22-30

'à2-23
22-27+
22-lA
22-78
22-76
22-L6

2L'..-'ta

llassenaar 2
Ltc 1f ia 2
Concordia 2 l,
lJeIft 3
Oranjeplein 2
Juventas 2
LDNS 4
Vvt, 2
Tonegirlo 2
»V 2

IL van IIolland 2
GIJT 2

22-31 l(ranenb.3
2L-27 ADO 3
22-29 D,sO 3
21-2b ru',.SÍH 2
22-20..UIUA.2
22-20 0liveo 3
22-20 D C 5
22- 19 LDNIi 5 .

22-tg D6i-fio-or.n 4
22-15 Tonc'gitlo 3
22:14 Vredcnh,4

-2-
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VAIirITURIillhl,lI(:
U bent het vast vergeten zich nog even aan te melden voor een van dc ondei.tstacn-
de vakatures:
lUiK.h, Siil{o, T0T0,/L0TïO, BÀR; ItilDAKTIli, rilíKOIÍOD.t TIu- en nog cnkclc al:dere hirrujr-

it[i;, ,r.n heus nog aanme]den bij onze sccretaris oï ui5 ziSn waarnemer (,,,i:,;r:
zic bovezr )
U nist b:i.j deze konnrissies de JUKO. Jamncr al,s U nu net daarin zitting rriJ.rle
nenen, naal' deze koniesie is, U zult het niet gelovcn, kornplect.
UIST U?

- Dat op 19.juli de training Ían onze sclccties alwcei beginnen?
- Dat in Augustus ook onze junioren-salecties in training go.an?
- Dat eveneens in Augustus een uitgebreitlen j-ntcrcssant oefcnprogrann:r van st:r":

gaat?
- Dai'c:.nd juli de 1e Algenene VergaCcrinl3, tuordt gehouden?
- En dat de trieede vergaderin6 in septenber te houden dus direct na ile eerste,
in augustus tle aandacht van Uw bestuur opeist?
- Dat de voorzitter van mening is, dat de secretaris eigenlijk niet op vakantie

mag?
- Dat hij zich daar niets van aantrekt en toch gaat, n:rar tlat hij eerst nog even

deze LENSrevuc verzorBt omdat onze José ligt uit te rusten in het ziehenhuis?
- Dat Uw bcstuur U, 6rote en kleine LENSLeden, allemaal een fijne vakantie toe-

r,renst net,vecl móoi weer?
- Dat vij hopen U allenaal in goede §ezondheitt bij tle aanvang van hct seizoen

rÍeer oD onzc velderr te nogen terugzien?
- Dat dit'echt de laatste LEN§revue in <lit seizoen is?
ïJAT DAC}IT U T,ÀÏ?
De eerste moedigen hebben het er aI twec avonden op zitten. Op ecn buitenger+oon
prettige wijze wordt er een uurtje be'rogen. Lich:-ansbeweging, die rvij ao hard
nodi.g hebbcn. Is dit ook i.ets voor U? Ook onze BÉ prestatie toctballcrs ltunnon
hieraan deelnemen, maar verder ook iereen, die qraar viI, Iid of geen Ij.d. llrcr..;
gerust U:.r kennisscn mee. Of Ur* kcnnisje. Op dit monent heeft het zrr'akke -ges1acl, I
onder de dee.Ineners de overhan.-l. .i
Denk nu. niet, het is straks af gelopen. ilc willen de hele zomer doorgaan. Gil 1-:t-r- 

-

rust, met vakantic rnaar kom daarna rveer needoen. U weet het toch? Ieder dondcrC;i.;-
avond van ca. 2O.OO tot 21.O0 uur zijn wlj bez,i6. U betaalt.f'. 1.rOO per persoon
per kecr" IÈr Ton van Velzcn zorgt erltor, dai het klubgebourv op deze avond opírlr
is, dus'na afloop kunt U nog even gezclli.g napraten. Tot dondeidag Can rnaar'?

IlILJriiiTOPJi OPGDLItrT :
U kunt iedere .rvoensda6avond in ons klubgcbouri, terecht om een stootje te raahen.,
Frank Straathof zorgt ervoor! dat Uu helen ni-et droog komen te staan. IIet l(Iub-
§ebouw j.s 'ranaf 2Or-- uur te Uwer beschikking.
ovtsR I,tÍ{EiiRLiAL GDSPitOK!)}l
Geweldig, ::oals veel I,ï:NSIeden met de verenigin6 meeleven. Aanvoerders, die ile
tte dstri j dbal lcn nog even bij zich houtlcn orrr ze goed schoon to kunnen maken!
I'laai dan natuurlijk lrel even inleveren. Ook rle' diverse spelers van somnige elf-
tallen, die shirts mee naar huis hebbcn genomen, alyaet hartelijli bedankt.
UiIIen vij in het nieurye eeizoen goed sta:'tc:r en niei misgrijpen als cr tloor.dc
s iheidsr'.a cht er lrordt verlangd, tlat wi. j in ecn afwijkcnd Ehirt mocten spclen!
lver dan wcl alles in, rrat jullie zo àor6zaan mec naar huis hebben Benomeno
Vanaf hcden kunnen alle spullen nog slechts op de m:randa6avonrlen vanaf 2O.15
urtr wo:'den ingeleverd bij VIiI '.ran der i,Iilk, die dan in hct hlubgebouw aanr*ezig
is. l(orct U even langs? Bij voorbaat bedanlit.
}[ONTitIBUïILiS
No6 steeds Uw lcontributie voor dit seizoen betaald? Eldcrs in deze LUNÍjrevue
kunt U in .Jat geval zien hoeveel U ncg moet betalen. Treuzel nu niet le"nger
maar gireer nu. Giro 33.67.11 en ríees niet bcos, dat Ury naram zo opcn c:r bloot
in dc LBlJSrevue verschijnt. Onze 6chui_d :'.s dart niet.

.i-n--
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-,.i11iiiii] Zo, de grote dchoonnaak hebben wlt wcdr gehad. ' Ilet Ieuke van de voe.lba lir.lul " iis dat ze zelkfreinigend:,i zijn. Daaron begint steedÈ in de Ioop"yàn dc ni,i:ril.
: mei rtde grote uittocht't. En dezà exotlus eindigt'in tlc nacht van 31 nei op

1juni. A s je in het offioiëIe olgaan va, n de voetbalbond tle velc'duizendeir
namen ziet van voetballerS, die 1:robercn hun hoil clders te zocken, .danbesef je'pas goed hoeveèI ontevr.edeirhe id cr in het voetbalnereldjc moct
heersen.

:i.::.i.i+ ook uiteraard LENS kent dezulken. Daar.ora kent ook LDN,S zijn. jaarlijkse e:ro-
d.us uan gladiatciren. Het grapFige Ían hct geheel is, dat geariddeld evenvecL
voetballers jaarlijlis hun intocht nakcn bij dc nieuwe vereniging, zodat

:, het totaai a'antf,.l ,voetballerà ongeveer per saldo gelijk bfijft.
i,:::i.-:li Door de harde kcrn van een vereniging worden de nieuwelingeq:.:net . er§usogen.

bekeken, AIs blijkt, 'dàt ze geen gooi rloen naar de selektlegro,ep dan. ie er.
. geen vuiltje aan de lucht. I,laar als blijkt, dat zulke nieuwclingcn cen 6por-

tieve pcgin5 lyillen kagen in hct eerste elftal te konen, dan Iigt dat aan-
zienl-ijli moeilijker. Dan wordt er aI (te) gaur!, gesuggerecrd, dat dezulken

.... niet uit eigen berrreging zi jn gokonon
'i+i:.::::::ij Sr gaan in dczc ti jdenr' àie zich jaarli jks voordoen, telken§ geluidcn opt

, die -.r op. necrkomen, dat met natre wat urecr' getalcnteerde. nicuwelingen ge-
. ,"iweerd r zo'iid€ i,.lnocteó wordeno IIöé, dàt wortlt er niet bijverteld. Dn rlat is

ook Been wonder, rrant POL zou daarop ook geen antwoord weten. LEHS ondër-
scheídt reden iilmers net àrs rle rnedste andcre vcrenigingen Elechts naar,l
leeff,ijrlscategoric. Een ondcrscheid naar aantal jaren Iirlmaatschap is nog
nooit genaakt. Dat beteÈent. dat elk litl aleàelfdÀ rechten en plicÉten heÀft
of het nu slechts een naand of aI ticn jaar litt is. .. r.r .-. . -

iii.:.:.:.:; Financiëcl gezion levert het v/eren van ,ri"urr" leden ook nog problcncn op..,
' ,, .D.+,1 àou irners betekenen! det..IrENS slèchts te naken zou 'tri5gen net een-. ' .- Èittocht werke niet gekompenseerd zou rvorden d.oor een intocht. Ecn tler-' .'

' , gSl.iir. bereirr tnn-niàt lair§' volh ouaen r want <tan zou lnlts z ichàeii'-.iiu9""""' tbt een.'ninivercniging, yelke enorm hoge kontrirruties zou r,rocten heffcÉ o;,r

i.i.i.i# o, dan het hoof dstuk Exotlus te' ikunncn :rf sluiten, noet pol opmerËon'r' (lat aan-
genoiriën mag worden, dat. LENS pp,.1 juni slechts tevredcn }eden telt. ilie
nÍèt tl'vreden is en toch is. geble'eh zar. zièh o.ls een 6oed litt 'laciàtcn ge-: arageà -.n ,zich' daadwerkelijk moeten inzetten o, or to.t 

"ot 
-"." ,te haken.

Elnkèló epeJ.ers van LENS 12 rckon icis dcrgcrijko vorig jaar tc orr,t"rr,o.or,.
zij kramen nuar de ,rrov. en reperden cen ftink wensenri;Àt;e op. uitera4gtl ; .' vrerd op hen cen noreel beroep gedaan zelf mee te werlcei aàn di verwezenii j.-:,

. king 'an dc wensen. Gebleken is intussei, .dat er gro.te aandrang nodiii was , :.

: om deze.leden zover te krijgen en ars pol,,goad is geinformeertl dan is hetper saldo betrekkelijk 5eíÍhg geweest.
Iti.:.:.:.i Erders in deze LENSrevue oo"àt *.u" óon Arg""or,. vergadeiin6 aan8ekcndigd.

PoL aou er op wirlen wijzen, rlat het i.n zijn ogcn . onaanvaaràbaar- is i *oir,".". passievc lcden 'ei'ser. en.-rÍenl;cn op tafel ro[gu"l di. à;;"-;;;às alitieve ledcn
ïi:.q:,lt::d. ?ouqe-n 

rràeten ïrorden"-IIct rverk in een vereniging vordt verricht -door vlr L jr{i}ligero, laten r,rÍ j rye} rvezen.
il:.:r op de jf.' y" zuilen we isel *.ni ,n., oonnigen verharen r,rocten aanhoren overhct ;:rderferijke van het leveren'van prcstatics. zurke geluidcn konen dik-wijlo u:t de nonden van lieden, dio zerf nog ninner ietslhebben, gepresteerd,

noch op. het voetbalverd, noch op &ntlere vijze in het berang van tle veteni-ging. Het afgeropen seizoen heeft '/olgens PoL weer 
""rr" ovài',lriaeri3t aange-tooni. dat een vereniging niet zonder prestaties kan" tJic herihnéri zichnoe de 1';Iorieuze intocht van onze bcitle mini-olftallen na een gerronncn toer-

. nooil 'raren dio jongens dorbrii, hrrn ouders varen dat niet rninàer. Én wat
zat_LijN$ in de put toen de resultaten van ons eerste stokten; en hoe bloeide
LEI'ls o! töen..tlatzerfde eerste zich via een grandiose opnars.v&n dreiÉrendedegrecatie i/iet tè--reddel: Ilgt fcest, rlat er óp vor6d.el.. overtrof nenig kam-pioeasfr..est.; De !(AKA' treett !i] .j""loln, e"r,r""rr,, dai ï,e! organisereh iàn _



feestjes los van het gebeuren op het voetbalveld weinig of geen sukses
heeft. lÍanneer KAI',A wat meer aansluiting gezocht zou hebben bij de pre6ta-
ties op het voetbalveJ.il, zou deze enthousiaste komnissie heel rvat neer
enthousiasr:ne teweeg gebracht hebben.

r,:i.i.iS Un uu, POL toch bezig is het voorbije seizoen de revue te laten pqsseren:
. "tmoet'hij even stil .staàn, bij het bestuur. Is.het toevaf(?) dat.LEN§ 6tuur-

i looc'Ieek, toen tle prestaties van ons.eerste zich tlalsaards beuogen? Pas- in: clecei:rber " wertl eèn ní'euw. en kompleet bestuur bereid gevonden de r-ereni-:
' gingskar te'trckkén. Siídsdien schgot tlc presaliccurve van LIJNS 1 omhoog,
.r 'terrvijl LENS ook bp'aridere fronten ncer leieiswil toonde. Een bestuur, tlat

LENS öilder zulk een gunstig gesternte wcet.te plaatsen, no6en rre nict Ia-
ten gaan.

iiÏiiii^Vele; zijn het misschien vergetcn, anclercn denken er nisschien liever niet
aanr .maar onze voorzitter, liinon Ce i.lruyn, hecft zich tlesti jds geprcsen-
teerd aLs "ti.j.rlelijktt voorzi.ttcr. ilij lcrram alleen naar om LIINS cvèn uit
de penarie te helpen. POL neende kort daarop ,al te nroetcn opnerltenr'dat

" alles op deze.weield tijdelijk is en dat dit .begrip rekbaar is. Uic Sinron
"de' lllruynts sonis zeer coepele ge.est kent, hriopt en venracht, dat hij LDIlÍi .

,ook k'cimdnd seizoen zal kunnen en ''villen fnspireren. lÍie Sir,ronis ilruk bezet-
te bestaan kent, weet even§oèd hocveel pcrsoonlijke iíÉpaniring crnze hoop
en verwachting van hem vraagt. Het is t
.LENScrs. hie4aan.denken' wanneer 'ze tloor'

- S,eyraa8il .Iq§ics opÍncEken rr ;zo'weiriig ti
ir.i.;i.i; P0LLITN§ wor<it'dóor6aans - naai vooiiopi

A- en B-I(turSSIlRS Nir/rrt IISCHIÍIJGE (UUftSf,i.nU)

e hopen, dat vele thans nog pasoieve
het bestuur voor het ecn .en ander
jtl"-'te hebben. , . t.;,: '

I even niet - vervolgd'.

Ia1; ggg 2! nrei 6"45 uui. IIet was «lrÈk in de LDNSkantine. 43 Personen stonden
zenuwachtig aan een bak hoffie ( iledankt Cor) , I,len wachtte op rle btsl"wèlÈe ons
naar .Dui.!§;land., 'zo"u brengen. om 7.45 uur vertrohken vij en liene ile c-klasser§
en pupillqn in Den Haag. achterr. niet rretendcr' dat wij ze in Duitslanrl nog'tot
vervèleus toe tegen zouden komen.. De reis verliep zonder enig probleem fn Jan
Sanders (onze chauffeur) bbacht'ons keurig netjes over de pergen heen naar onze-
bes_temming. De ontvanl;ot was aller hartelijks. l'/e werden naal onze slaapplaat-.
sen gebracht, welke enige kilometers de bergen in r+aren. tÍij sliepen in à appar-
tejhuizen. Eèn voor de A-klàssers én ecn voor de l]-kltssers. IIet wa6 erschit-
terentl; maar veel tè afg:ele§en'(2O km" van llschwege)).
Op de v::a46 aan de |tcheftt van de. jeugdherberg r+at rs-avonds te.àoen, kre6en wij
het. antwoord rrwandelenrr. Di! bleelt fater door enige fanatieke pcrsoncn tc. iet-
terlijk te worden opgevat. Na het eerste avondxnaalr. rÍe verwachten warm eten maar
het ivàrrl een korid Uuttet van liet Dtiitee zure knalhartle brootl, werdeh'cr plannen
gemaakt-vooi de avond. Er wcrd nret taxirs naar Eschwege gereisd.. De trugrveg
bleek vèèI íoei.Iijker te 6a$n. Toen cen vírn onze leittàls-bijna icder.eon ann een
taxi had geholpen'bleek, dàt hijzelf net enkcle anderen kon gaan lopen, llet wercl
een schitterentle vrandelin6. Voor zijn gevoel hecft hij hèeI Duitsland gezien
(zi5.Iiepen riiteraard de yerkeerde kant op) cn nà 6 uur èippelen bereikten ze'
de thu ishaven.
Zatertlag bezochten rrij de Oost-Duitso grens. Ilijzontler interessant was tlit niet
maar toch r.'cl Ieuk oÍx eens het ijzeren gordijn tc zien, dat bestaat uit paaltjce
en prikkeldraad. 's-Píiddags voetballen...31 bc6on en verloor met 2-O" 92 deed
het niet beter en kreeg oret 5-O slaag.'Al.Ieen A1 deed h'et goed. De eerste r*ed-
strijd tegcn Stuttgart levertle een 2-1 ovcrninning op. Ook de twecde yedstrijd
werd in rrinst ongczet. t s-.f\vonds een barbccuc, tenminste dat rÍas, tcgen ons ge-
zegd. IIet nërd zuurkdol (Het rvas'kool en het zuur kreeg je later) mqt.gcstoofd
vlecs. GolrtkËig hadden dc'necbten .z,ich ts-middags te goed gedaan aan het eten
in rle. j eugdhcrbcrg, r+ant dat was vel goed.. 

.

Na het cten werd rrrecr cen bezoek gebracht aan llschrÍege.
te zien hoe tle conversatie ging net Ocler,Iiarin anz. Zíj
Iedereen tíà's om 12.OO uur bij dc bus, want zc hadden wat
Zorg, d:rt je niet terug rnoet }open. : .' q

-5-

llct $ras schÍtterend om
rristen er trel raarl nee.
6cleerd van cen Ie idcr.



' '':' t : ' : '
Zondag.was het wecr vroeg opstaan":A1 spcelde aI on 9.O0 uur.tegen iler.lin. Dr
werd onder erba:'neiijke Ieiding! met.4-0.zerlorcn. rs-l4iddags, speeldc i)l tegen
ilz, velke BZ ne'; 4-Z ruon" A1 speelde:on dc 3'.:on 4c plaàto, Helaas.werd dcze wèd-
strijd, met 5.-2 onnodig verloren) zodat.trij'4e werden. t s-llvondskt'cge:i wij hart-
vergcheurende tafer:éLcn te zii:tr. Het yas voor' ons'IciedËr ontroeiend orq tr: zio:-
hoe'de jongens àet tranen in'de.o§en afschcid. nunen van dc Duitse schonen (!lor.
ja). 'Op de 'rerugwcg rlaar het Jeri8dilorp wae .het, stil in.de bus. ; .. :

' t. - .- :
È,!aànàa[" na allds.sèhoon geraàiit te hebbe4 vertrókken .rii; r*eer richt;;.ng LDIJS -
Ilen bleek no5 steeds niét'ovér dc klap uan dc vorige avond heón tc zijn, want
het.iras nog.steeds slil in de bue. Of had dit.een andere oorztrak? : .

In Austerlitz weril;cr gcstopt. Orn 20.18 uur. warén we tcrug jop LllNS. Schor, ncc,
en honicr:ig (zo Iustten ook niks). AI.r.tct iil:<lachten rvij ccn fijne vier dagen
te hebben. drrorgebracht in Duitsland. 0nze dank,,voór tlc fijne sanenwerlcin6 net
dc jongens.en-natuurlijh onze gorvcldigc chauffeur. '..

':-..1 .1, , ,.: '; . De.Icidcrs
. : :',r'Van enkel: io"sg+Ë-; ai.ë dö'réis hebben "oug"ru.Ët, iiebben wij Behoord, clat zij

cep f!.jn e+.el lcidcrs'.hebbèn gehad. Zlj verzochten 6n5.r,angs;,dgzonwcg de.Heíen
.irppe:'I!p, Zdun, Meuleàari, Van -Ve1zen èn Bloks hun dank oVer te brengenr hetgeen
r,ri j volgaarne doen. '

ONZE GELt]K'TtrN$I}U

Voor Joop l.{euleina4, die er in slaagile. t"t .iipfj"" van .lcugdte ider/tra ine r,
behalcii" !,ii hoperi «laarvàn àIs vereniging nog lygql proiijt te rnoggn hebbcnj

De RDDÀI(TID.

cocKTfiIL lollRNooI
Afgeloper zeterdag werd het Ëeizoen 7976-79?7 afgesloten met het grotë cocltlail-
toei"noói; VcIe b e iangste ll.e ritlen ,o""ri rií.i dé tlengelolaan gëk<inen on de groi'è
europcsc clttbs aangevuld.net gastspèIéI'B van LENS te,i zien vootbàllcn. Grootstè'
trekpleister vas F.Cr I{IIUDDE, ryiehs Ie!.tler zeerin dc belnngstclli.ng stond: Ha '
de voorrond.es !'.ramcn toch tr{cc outsidcrs in de"finale. CIub r3iu13ge - Jarcelona. '

iln; de pauze wa6 pr
vanrdó pupillen en
netlerJ.aag téBen dé
geliozen en hiel den

Iia
op
1-1

de rÍedstrijd tussén do,Vadcrs van onzè ninits tegen de VriJcr.d
r,relpen. De mint-Vírdcrs wilden revanche nemen'Voor de groLc
leiders; De andère.'lradcrb hadden echter een goede tahtiótr ''r
de ,mÍn j.-Vatlers ria ëeh goede Hedstrijd op 2-2. ' | :

faa

de
st

1C

pau4e. vo)gden de. finales. Qpriallcnd rras de o'rerr,rinning van !-.C- IíIi U?Dli
.Ilt j.enne. IférsÍe !,rerd uiteindeli jlr. CIub.llruggà die, . nadat dc wedstri jd i4
as.-geëindi6d, dc , strafschoppco tóie" ,nroon àor BarcèIona" Johan,Ilcgskeus,.
co

: .i

IJe eindsta.nd }uidde: 1
.2

3
4

CIub ilrugge 5.
Barcelona 6,
L].VGrpOOL t.
3o;'ussia.tÍ.GI. B.

iz t67
Dynano $iev
F.C.I(NUDIJE
St,Dtiennc

Nu aan het ci.nde van,het seizoen wil rtc JUfO,/pUtÍDiio aIIe leiders b
het vel,e írerk, wat zij dít.seizoen hebben gcdaan. Oot< dank lldn'dc
èIke vleei( hrrn zoon hebben aangémöetligC ën dat zij dë speicrs vaali
voerd naar. de uitwedstrijCen',en tóernocien.
CUD!)R§ Ei\I IJnIDEIIS IIi\RTOLIJ( I}UDÀ}II(T !

slot lrensen wij alle spelers, Ieide;:s
het volgbnd sei zocn

en Ouders een prcttige vakantie en

-0-

é tlaÀkcri vbor i

Ouders, diè'
heliUen ver- i ";

Tot
tot

JUKO,/PUI,IEI(O

tc
:i ' ,.-:



öófirfrtig weten ÍeeI LEN§letlen vreI, tlat een vi:renigi ngal i ecn kan'.tliaaie-n aiq: ii': j
öp-ti3a hun iinaciëIe verplichtin6cn nakomen. À16 je bij'àndere-vórenigingeri .'
jë-öor te luisteren legt dan hoor jc, .dat .daar kontributie àchterstanden vai
d6'tr1'jaar et longor zijn. Bij ons iÀ dit geluklti6 niet hot §6virl;,lÍc] zijn r:i
lè-den, dic hot stccds maar rÍccr vcrgctcn cn zodocnde de poíni it6iic cst er i3iijzc
hàren bezorgen o!ïtlÍrt hij dan ook niet op tijd de tcrreinhuiirr:IèvcranciciÈ e.d.

.'. ..j
Hij wiIlcn graag schoonschip naken d.lÍ'"2. voor het eind Van het--seizoeu nog."al-
IÉs..'even afrekenen. Dan zullon de achterstallige kontribut ie6.': o a.L( nqg even..noq-
ten.worden overgemaakt. Helpt U onsl ...,. ,,.-. - . :,....,

KONTRIBUTILS

Hierbnder volgt de

, Ba\kero
-Batvis
;van Eavel

Iijst van

" 72 r--
1or--
331 --

. 25r--
' 15t---.. 6r-

79r t

6o r;-49r--
58 r -:.
63t--
49 r--
72 r-- '."

P.Lancee , .. .

F. Lekahena
P.L,eleiveld
H"Lentze
J. Linssen
Il. van Loon
R. Loveriks
D. v. d.I,Íark
J. Èlculenan
P.l.ieyër
I,l;lloIIcman
IJ.l)ajic
k.Pcters
H. Plitnken . .

H .Ileeuwi jK' '
J . ilcns
Itl. vall lticI
ll. itier,re n "
.íi . itoYera --

H . iluyter
!l.SiiarIoos
J,Schipperen
l).Schönherr
J.v.ti.SpiegeI
R.TeIle

?2 , -'-.-- --.t.-';-.:.-'-

nog tc ontvangen hontributies :
E
P
D

T
R

li
ö
H

4
E
E
P
P
R

....'_.: i--f .*.:--.-:...--f

iBllekendaalij' do sout
isbir :.

,Soist ..,:'
i ltrónkhorst
'.lliouwer. .
. 'd-e Bruin ,'..

. G. de ilruin
" 
van 

_ 
Duyn

.Fi_eret
o Fortman

J. van G:i Is.
Il. Goedhuys .' , .

h. dè Groot
Ií. de IIaas
ll. riï Haas',i . '

l,l.van Helden
C.HoefnqgeI..
C.Hooghipmstr4
H "lloutmatr .. i
A.Janse4 . -. .

Àrn. Jansen.
H.Jochems ..
II . de Jong .

I.Kaffa . ._

u. tteus
J. r'an lÍIeef .''
F.Klein ,

Il. van Kooi
J . Kooymqn
[Í. Kouwenhoven
Pr de l(r:ggn. ,,,
It.. de I(roon

1:-
t::

I

-.t
f--

5Ö
30
ILB

50
50

25 r--
36r--
23t--
25 r--
5or--

' 23 t--
12 r--

:25 t --
1ot--

'84r--
.Qor--
:'6Or--
r46r--':72r:-
. §or--
46r--
72, --
2 t--
?o r'-
58r--

.95' --

50
50
72

' ee, sd'' 19;':-
' 1ö;--

iz r'--'' .'

35t-- '-
L21--.
5Q; -:,
11r -l
5ot--
72r--
7?+--.

1o2 r -i
91 --
8l r -*L
5or--
3§'--
10t--
58r--

.8r65

?6'--
.?3'--
.?{ r:- .' :Brr-':

!

E en Il Tjin Asjoe
G.v.d.Togt
17. van Veen
If an. van Velzen
J. Vcibarendsc
Ir . Verbarendse
G. Verhaar
I,Í. Ver.haar | .. ,

R.va.n Viersen "'
ÈÍ. v. d.i;ía1ten'
l,l. do I/intcr

Steat ile naar,r r/an U 9f [Jw zoon ook op dcze lijst e
bedra§ èen§r,girecrt U dan even. Girorehcning 33.G

50.-..,,1 .

n bènt U hci net het: vërnelde
à .) -jí . -trf.
unt U hieroVer'na 26 jdni à.s.
9.80.94; ,ir ': r':'.

llent U

'inlich
Do kI6
tuurLi
kontributie
loop vd,n .ile
opgave, Hat

het niel: net het veríelde bedrag ecns dan k
tingen inwinncn bij het sccretariaat. TcI.3
ine festant beCra5en, dic eveneens o1: deze lijst voorkoÉcnr bchocven na-
jk niet'.riirect te worde.r overgcmaakt. tJ kunt hicrmede rvaéliten-tot U l!i,l I

oíàr hct eercte krvartaal van het nieuwe seizoèn ovormiiakt..:in
maand juli krijgt U gelijk met dr:,nicuwc I idnaatschapska.i rtcn
door U zal moeten worden betaald . over 7977 /?B . . r-1..'

*?-

dc
.-,.



Rés . 2e klasse E Res. 2e klasse N 0c Llasse h
79=32 . I-Ë.tlii-+

ADS 3 ,,
RAVA 5 .-líassen.3
Tedo 3
Quick 5
vcs 6
Concordia
Gríi. II Vac
RVC 6

4e l(lasse B

llDo 5
Concortli.a. 3
GONA 3
§t.Voorw.3
DHL I 19...19.
l/estland.S 2l)-19
RKDDO 5 2C-i8
r,Dl,rs 7 r9-1?
Postduiven 5 20- 1t
Adelaa"6 2 19-.10
IIBS 6 19-5

4e l(las6e L

,H,, r'-^ Íl ol1and 4
,. Vporbitrg 4
.5pocnri. jh 5

3e Iílaesc B
llaasst:. 3
{i.,Steps 5
GriíIIVACT
BI ". ?wart 7
Cromvliet ?
Vclo 8
vDs 4
ODB 5
iiesterkw. S
LENS 9

az-1s iiij;Ejk 6
22-14 RI(§VII 4

5'c l(lassc I(

GDS 3,
LENS 6

. 22-3?

22-29
t 21-23

22-22
+22-20
22-20
2L-79
2-73
1-11
7-7

22-35
22.-33
22-2A
22-24^

91 .-a O

21-18
-t2.2-!7

20-33
20-28',
20-27

.,ZCt-27-
20.-20'
20 - 16'
20- 16'
79-74

+ 19- 13r
20-7i
20.-? '

22=3?
22-31
22-30
22-25
22-24
22-22
22-ta
22- 1?
22-L7
22-77
21-74
2t-70

20-34.
20-29"
20-2?'
19-25'
20-22
20- 18
20- 18'
79-77
20- 15
20-'7
20-6

2,.-.31
20.-lB
78..24

Llrlis 8
feà'i'i-ïn" l;
BIiC 5
ïau-r:;.i:; 2
RI(DTO ïI
IIDY 5
Laa.irlrr, B
IU .Vi'7
5e !',laÍise I

1s-38 i:6:Tï;'lí -
18-28 Tosjair §
2C-24 ],E ïIJ :i.:1

Hr.ísH 7
soA 5
DZS 3
LENS 10
BTC 4
Toofan 4
Adelaars 3
GOI{A 6
GSC 5
Celeritae 8
RYC 10

22-41 itijswijk 8
22-34 Detfia I
21=3A &ÀvA 10
22.zi Ooiíev " 4
22-26 Flamingo 5
22-22 GDS 6
22-21 oSC 6
22-21. LDNS 11
21-1e m--
27-7.7 HDV 7
27-5. Velo 6

xas LrlÍltT

doelc i.if ers

Ooievaars 5
Tedo 8
VeIo 14
Vredenburch 12
Diro 10
!.restlandia 14(iuintus 5
LENS 13
DEN_
NM7

52
52

2

20-2?,
2A-21
20-2.0
Ls-h
20-"IL.
20-76
18- 1C
20-6

Ue Íitci. 3
i{Uiirv 14
'l edo 7
IrMfilI 3
!,'VS 4
Z.r,'3laurr 6
UIIí 6
vvi, ti

VI0S 8 +22-/.1
6e Klasee D
Alr0 9 22:38
NM I i +20-30
Quintus 7 ZZ-29
tyra ? 22-Z,B
Gona 8^ 22-2?
Velo 16 2!-26
lÍestlantlidS 21-2O+
Trionph B 21- t9
ill(svM I 22-7r
LENS 14 22-!O
laijswijk !1 20-6+
soA 8 2t-6.
+ 2 punten in mindering

Totaal- overzi eh t ví-tr de scnic.ren
e6 etÍ, o 1'GI

LENS 726
222
3 '20
422
522
622
719
I 22.
922
10 22
11 20.
72 20
L3 20.
74 22

s
15

6
0
6

7
I
6

LT
7

73
6
1

11
6

!7
13

.34
,19
.20
.16
55
.!7

77

16
27
15

,10

26
23

39
56
51
14
17
37
58
43
50
OD

?2

ó
4
7

o

6
5

2
-l

e

8
72
,
I
B

11
6

32-
42-
30-
47-
34-
48-
40-
53-
38-
77-
46-
o., -
25 -
22-

'.

116 69 116 - '301 591 - .56,5

l? t ? t, ? | ? !? r ?'!, 2 | ? | ? | ? ! ? | ? ! ? | ? ! ?

' 501

1
I
.t

I]LADVULLING

l?!2t?t?t?t?t?t?

lttl

ltrr

iÍat moet je na zoveer standen nog reggen? .rrr die cijfers vertorken een heerseizoen, waarin zoveel ups en downs ":3n g"*u*t" r;;;;;; "riil""iïi "p artmorent onkijken? Laten uij dit n*a:' ovÀr àan. tíe t iooir.rsi"sl-ii;i*u."2l/ij gaan nu met vakantie" uitrus.r.en 
^o*rt-'*à., c.at] un orr"""i"r6àien wàtmaar even op voetbaillen lijkt. Heer.lijkc rust! " -- -;-

líaar gaat u naar toe? rdi.schLen rronen 'vij etkaar nog wer te6en, dan kunnenkti j nog even nabomen overnr...."" llcen, dà.l zoude:r rrij toch niet doen?Seizoen f9?6/1977 | adieu- C0est finÍ. íi: ga naar ,i.ankrijk en kon woergeheel gelouter<l ohstreeLs,ZO juli lrij U Eerugr.zo U dit wilt!u gaat toch ook met vakantie? ie.r. <ran r'rene ik i cen prettile ii5a toe netveel zon en ecn behouden thuiskoms+.,,
FIITI' LDNSDIÈ
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