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I{ogen rírij U nog even attent maken op de .Íitgemene Vergadering, welke op maan-
óa6Àvond É5 jr:Lt'a"e" on 21.,15 uur in,ons klubgebouw rzordt gehoutlen. 'i è ho-
penr dat ondanks de vakanti.eperiode. de.r opkomst toch goed zaL zíjn.
Overdenkt U voor die. dàtum.hog even in welke konnièsie U dit seizoen àittiíg
zulti nemèn , dan horen wij dit wel op de /r.V.
LIDMÀAT§CHAPKAAI{TEN en KONTRIiIUTIES
Alle Iidmaatsëli
brief over de !t
vermeld, zijn.d

apkaarten zijn inmidtlel§ aan de lèden verzonden gelijk met de
ontributieb. In tegcnstèIling tot hetgeen in.<leze, brief stant
e kontnibutie-bedragen no6 voorlopig. I

Vooruitlopend ,cp het f:i.at .van de Jr.V. deett het bestuur ne
nens is.cle kontributie-beclragen voor het seizoen .lg?? /A nívergelijliing. met het afge.tropen seizoenj Dc kontributies zu
Senioren f. 144r-- pei seizoen
JÉnioren .i f. 1o01-- idcn
Pupillen, welpen cn mini.tsf. g2r-- idcm..
Niet-speJ.ende leden f. 60,--. ,iden
Eed.entreekaart za] kosten f. 25r-- iclem

.ldocht tle A.v. .bes.ruiten toch rrijàigingen ln bovenstaande kont riblt ic-bedragen
aan te brengen, dan verneent u dit Ín'de vorgende LENSrevue. tÍacht u echterniet hierop Eet Uw betaling. i{i j hebbcn drin6encl gelal nodig.
De leden, die nog een kontributie achtcrstanrf van vorig seizoen hebben.r*or6t
dringend vcrzocht' deze achterstand direkt te betalen. ilij voorbaàt onze dank.', , ]IIct iJeetuur
líELKOl4 |

.Ei I he-ten alJ.e nieuwe Ieden, en ilat zi jn er 6erukliig nogar wat, Ja,, rrarte' ,"er-
\qq iT.onze ve':.enigin6. l,/ij hopen, dat zi5 hct naar hun zin zuilen hebben en
daf ,zij I'ee1 eportief gènoegen aan hun liikaaatschap zullen beleven.
Binnenko:'t zurren arLe nieuweringcn door sEKo of JÍKo wo?den uitgenodigrl om

llet ilestuur f'- 1-"'.
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líij kregen de volgende 6roetén: Van pe,.fariilies tsogisch, Juffermane,
v.d.Steen, v.d.Hoek, Zoet ,jr.: e4 rlan Piet Pagter. Uit het verre Californië

.-. kregen .wij uan Àp. lloppenbrouueiíte*Èh''ii'àt uitgebr.eidere Broet. -Na een voor-
epeodige vliègreis ie hij voor ön riràànà5 e samen mct Jos en Henk neergestre-
ken bij zijn dochter Marga en zijn schóonzoon in Àrcadia.
zij genietcn net volle teugen van de prachtige oragevl.ng en het vei.e moois wat'

--...V4KANIIEGROEIEiJ . ..

Californi.ë nog neer te bieden hecft.
Beverly Hills en,San Francisco staan
genieten van aI dàt moois, r*at daar o

ilnrstutliore in llolliwood, China Torm,
et progra,mna. Yiat zullen Ap cn Henk
ee benen rondloopt.
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Gevoetbald hebben zij natuurlijk ook. I,let Horlanders, Engersen cn Anerikanen.
lÍaar wie er nu heeft gerronnen rveten rvi j niet.
Begiq :}!,8ustus..komen :pi j weer terug maar wij krijgen alvast de hartelijke
groeten, van de hele familie. .,1 .,.' . .':.-'l- ! isnd..Redaktie
GEZINSUITtsIIEIDING
Ue natiirrí heeft in tle achter ons liggende vakantiè (rust) peritiilé niét stil-
Sestaan'.""'l 1i i .:

Gerarà en rrène'Ían der I(Iei j nerdtlen ons dè gcboorte vah hun dochter vera,
op 16 juni. A1weer' oen .vrouwr- ' je hoor{ iriet aialers ae laatste ii;à ti; l,OltS.
Theo'.èn' cynthià lloefnager treÉbàn'ae 'uàrahs rÍeèr een beetje in evËnr+icht ge-
bracht. Een tueelingr Jeroen gn Stefan, krran op J juli de LENSfamilie uit-

iÍij vensen'bèiàe Ouilerparen gehik rnet hirri
deren'ir.r §9e{o. Sezonaheitt mogeir opgrpe ien.

àaíi+ins1, en Hij hbpen, dat hun kin-

wnd. Redaktie ,.
IÍIJ G]TÍIN IIDIjR DIIA.íIIEN

È

/rlq dcze LElisrevuc bij u in de bus grijilt hëeft de seriioren-sèrect ie er ar
wqgr_gel pqhr trainingen opzitten" Irlartin vah vianeh noet proLercn de Bperers
van r,ENs 1; 2 én 3 neer tijdig'de nàaigd' Èonditie bij te biensen teneinile
einC au8ustus,/begin september'èi iveer .lekÈer tegeàaai tè kunnËn.
ook.§e. iunioren-se rect ies gg.an weer train'cn. volgende week begint àana zounnet ile 3- en c-krassers en dàaina 'start de A-serectie o.r.v. cbèi van der .-
Beek.'Dè .ovbrige B-r 'eir c-klas.Ëi.À en senioreh to"un-"poààig-d;;;; aan itebeurt. :'

Het Bra6 is r*eer mooi groen met af en 'to-e een'k:ral' plekje er tuaaendoorr dekantine noet nog wer een opknapbeurtje kriigch en bok ilà ge.rui dsinÀtallrti.is nog niet in orde naar vi j kunnen er we.er . li-,kker. tegenain.
Aleen zoeken wij no6 een paar vrijwitri'6crsl ilie tte komnissieL konen versterjken. Het bestuur kan het echt niet alrenààr à1reen af. De hurp van cen frink
aantar hurpkr.achten ie hierbij noodzakeli,jk.' Toon uw belangstilling voor urv:verenigi.ng. Kon,.in..i-eder 6eval, pq de À.V. o.s; maandagavonà. Laat.hct nu ,een§niet over aan dat handjevol lncnserlri,die, toch al-o. reÀl vri3e tijd aan.. LENS

Sfààt' U de laatste LENsrevue,ror, l,oiig seizoeh noA eens op. Daarin kunt Ualle vakatures yindenr,die er momenteel bij ons open staan. U behoeft niet
bang te zijn. Dr heeft zich nog nienand aangerneld. Het k.rn dus nog.
0ns- verhaaltje oyer het redakteurschap in ecn.van de vorige LENST.évues heeit
ook n9g geen succes op6eleverd. Dat is jan,ner ondat wij. ei absoruut mee uit-
scheiden. Als er zich ti.jdeno de .fr.1v; nienantl voor het re«Iakteurschap heeft
aangeneld zurt u het in de toekomst.r+aarschíjnlijk zonder LEN{ircvue rnoetenstellen. Ilet is voor mij een onnogerijke taak. on o,k.nog,eens de LDNsrevue
§amen te stellen. Het .ecretariaatswcrk eist ar veer wrije tijd en dit .erlrijis echt te veer. lterdt u zich a.u.b. aan, IIet is voor rois, aàt u het doet.

G.B. van den §teen
wnd. RedaktÍe
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xxx'Ars groot riefhebber vàn de ozo, edere iorkssport voetbatren moet ÉoL
zich ooh deze zomer weei danig behelireril HÍJ hébft, Iletty.Stöve aI talloàe.'
mal-en de bal tegeri.;het 'net zién .weíkàn1-l iaaai 'hoe göeal tódoela misechien
ookr POL'ziet nret hbg meer graagte hoe I,toI ,.Iaíesen, IJim Keetman of Tiimo :.

Resotlihardjo het net laten bollen
r.xx POL zag ook driest zvroegende pedalairten in de Ronde Van Frankrijk ale
misgebakken klimgeiten tegen de hellingen van ,Ír,Ipen en pyreneën htiànen. -,
Zoetqmelk, Van Inpe, Kuiper en Thevenetl zij nnogen dan al zwetend, hij-
gend ep kotsentl POLIs aantlacht "getrokken:.hebbén, niets gaat er toch boven
het geploeter'.van Eannen als:Jan Enl3lebert, Uert Blans, ljonÍrld.schönherr,
of Ton Hop.. : txxx Het vrerpen met vervaarlijhe vaart van.honkballen in de richtin6 van
catchers is een uitermate zuak surrogaat voor schotèn op het doel van een
Dick van der l.{ark, die tot aanzienlijk spannender situaties 1eiiten.
xxx Korton POL zal het een waar genoegen zijn als koning voetbal weer'
gewöon op zijn troon zetelt. Hij iÈ trouwens al in aantochtr r.lànt deze
week 6aaÉ ónze r.reest selekte mannen alweer'in trainiàg. Dus ook de oeien-
wetlstrijded zullen niet lang meer'op.zich laten wachten. i
xxx Jar''ii. las.het tliarnet gàea. . Ton- liop . is. teiug van even uÉggeweest. Dat
zal'velgn deugd doen. VeeI niéulÍs van het tralsferfront is er trouwenè
niet. R. de lIidt, doelnan van het liotterdanee VOC, heeft 2ich gemeld, : L..
verder v,oornanelijk (althans in de sektor selektie) vertrekkers, die naar,
elders zijn uitgevaaierd, zoals Hans Bres naar Oud-Ite ij erlanà, John Daki- i
huis naar P.D.l(.r Carry van Rheenen naar V.V.P.
xxx Gebleven i. à"r.''rr"ï rr"Àt""i. i"ri.-liià.riir. voorzittcr Sinon ite Bruyïr
hecft bijgetekend. lÍe kunnen het nieuno* beizocn zorver voetbaltcchni sch als
organibatorisch net optimisma. tegemoetzign
xxx AIs POL terug is.van vakantie wordt.POLLENS. doorgaans vervolgd. =.'
DISTRICESIJ}'T,ER-I{OMPI]TIEIES VOOi,t HET zolibic^!il\TEuRvobTBAL
De sectiekommiÈsie zo
l9?7 /?A 'greer 'een beke
tallenr $raarvoor de d

ndagamateurvoetbal_ hecfttreÀlotèi-ín het ecizoen
rkonpetitiè tè oréaniseíen voor àIIb standaardelf-
eelname verplicht !is. (Sic! )

In tegenstelling tot vorig seizóen zal lde eerste ronde r+orden veispeeld
in.poulee van vijf vercnigingen, voor àover nogelijk. Voor deze poulewed-r:
stiijden "Zijn do hoofdkLaesers vrijgesteld. De pouies aullen zo _ - .,t_, ,
nogelijk worden ingedeeltl en van gelijke sterkte zijn. De poulewinnars
zull-èn tesàncn net de tot het district,behorende hoofdklaseers via de
ovéri6ií rondes volgens het trknóck-out-systeelrtt uit dienen te naken wie . .

zich uiteintlelijk di strictsbekerwinnaar nag noencn. De fína1e zal worden
beslist in een thuis;en een uitwedstrijtl. De zes bekerwinnaars zullen op
een hàaler tb bepalen daturo in het Sportccntrum te Zcist strijden om d.e
lantlelijke beker zondagamateurvoetbal.
De èerst,e. tlric speeldagen zijn op tte Íti;salagavonden 30 augustus, 6 en 1J
september, de vierde en vijfde speelda6; op rc6p. zondag 9 en 2J oktober",
Drlte verenigin6 speelt in haai poure tvee thui§- en trree uitwcdetri j clen.
En de esctiekonmissie hoopt op een nog groter succes dan Àet afgelopcn
scizoen. U weet wel'toen LEI,IS in een kritiek stadiun van tle komtretitie
nog eenE op een paar ovonden noest gaan bekeren.
Je vraagt je in alle 6enoede
begin van ile kompetitie. Hee
anateure niet worden betaatC
dat er men§en ' zi jn, .,í]ie pas
Iin ook .6oms nd6 van. vgrre no
dat die amateurs on half zev
öinncn acht tla5on mocten spe
strijden in' zeventien dagen?
Ik wortl er nu aI nóe van.

arom dit nu veèr, nu zo aaí het
B. wel eens gehoord, <I:rt wi j
e botcrham moeten werken. Dn
zes uur uitscheiden met werken?

Hoe wil die Ii..N.V.B. nu toch,
-;\Is tle profs drie uedstiijdcn
ij. En wij amateurs ditn? 6 wed-
.».,n.>.,,,''1 "." wnd. -llodalrtic .

toch af wà
ft de K.N._V.
en voor onz

on half zesf
ëten kon^en.-
en beginnen.
1en. klagen z
nnog9c.>rrrro,

.- 3
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vrijda6; ?9 jul-i.'a.s.'is een 6root deel van de toto-ophalers !ïegens vakantiè
afweziti:. Er i.e voor die avond crringendass ist ent i.e noàig. LÍefhàbbers kunnèn
zich v66r donderdag 28 juli aenroelilen bij Jos Jager, téJ.ef oon 45.11.11 of .Aii
Gerard l(eraperman, teLefoon 01249-61?6. :'
WÏJ GIIT1N TNOUI/EN.

Hebb;d Bilr van Rijn en vlil-Leke l,letselaar ons geme]d.. I{et feest vindt ptraats
op zaterda6 2/.augustus oa 11..Jo uur in het.statthuiE aan de Grote Halslraat 1,aLhier. De kerkelijke inze8ening zar daarna plaatsvinden oa 12.30 uur i_n d.e
H.Pius 1( kerk, zonneoord en^on deze dag nog feestel-ijker te uakLn. zien zíj
ons Graa6.tussen 17.o0 en 18.lc uur in de 6rote zaal- van chal-et .ockenbur6h",
Monst ersevreg . 86, L,oosduinen in park ockenbirgh.
Wij wensen,het.bruiCspaar.veel 6e1uk.
VERSCHIJNING LENSREVUE.

PEPH
IN'DE ZIÈKENBOEG PHPHPHT,HPHPHPEPHPHPHPHPHPHPEPHPIIPHFI{
iHFflPHPHI'HPEPHPHPH

rn.verband net vakantÍe van onze typiste en het feit, dat wij ge.en ,wAarneem-
sterrr op dinsda6 hebben,. dient de LENSrevue in het weekeind ie-worden getyped,
De kopy. moet dan ook voor zaterda6ochtend bÍj. het secretariaat, Nunspe étlaat\ 3a3aanweziE zijni voorJ-opi6 geLdt dj-t t/n'9 auBustus a.6. of, is er nieschien toch
iemandr..dig voor I dinsdagen wiI invallen? ielefoon jg,86.94

È

i P""}!i".Hop ligt a1 geruime tijd in Àekenhuie Leyenburgl àaat 623, Eij. Iigtdaar bíj te konen van een var uet. zijn lrouner. Een beenbreuk was aàarvan ne[resultaat, Dezoekuren dagelijks van 19.00 tot 20.OO uur. -

Wij wensen Paultje spoedig beterschap.

ia+oc,r 111t
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JUNIOREl'I . PUPI LLEN EN IVE],PEN.

IGURÏNGEN.

- De l<onpetitLe voor.LENS 1 op 28 augustus.start?
- l{aar dat,daarvoor aI ettelijke o efénrvedstri j den zijn gespeeldl?
- De eerste oefenwedstrijd tegen verburch is.op woenÀcragavàna 1o augustus?
- LENS C1 .cn 81 de spits,afbijten op zaterclag 6 augustuÀ?
- ons eerste junioren 'ser-ehtie een traiÈingsweet ÈiJgen op ons eigen vercl?"
- cee6 van der' Beek vol enthousiasme.is nu.hil clu 'a-Éiassers gaat lrainèn?

- Hij popelt om' zíjn selektie vJeer. eens frink onder handen te nernen? ;:- Hans Zounr geqterkt door de Spaanse zon, zíjn eerste weg in Holland niiafhet LENSveId was? ._. 1:

- Hij di.t seizoen dc B- en C-selektie onder zÍjn betrouwbare leiding kriist?- liJi'j.. aile spiéreri nu aI horen kraken?'
- I{ij alJ-e spel-er6 met ar dÍè stijve spieren veel sterkte toewensen?

:

444+4JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
ffïï+ vAN HEr 'JEUeDFRoNT 

{$$$$"Tu.T.T.T.T.uJJJ,TJJJJJJTJJJJJjJJJJJJJJJJjJJJJJJ";JJ$S$$$,ru,r,r,r.r.uJJ,r,r,]JJrrr,ri.i;J$$JJ- - - - : - - - : - - -'

?" "?r_Etldu 
jongene. dieneÈ zich zo enel raogelijk te 1aten,keuren:

A.v.d.Va1k, R.Noordeloos, O.Huis, M.v.ZvroJ_, R.óoedhuys, R.ll,lese els,,,1?.RadenàkerrR.v.VenetiË.
Dit kan bij de huis/schoolarts,of.bij het buneau voor d.e nedischersporïkeurin8
aan de Gou<l enregens t raat in Den Haa6. IIaak J 11t__ over op girorekeiing
7-3.?1.15 en je kriigt thui-s een bericht wonneer je 6ekeurà noet. word.en;. stuurde keuri.n,ispapieren en 1 pasfoto zc snel- rao6elijË (ioor r_B_ZZ) nc.ar
P. v. rl.. St een, HonrtsrooÉ Z;-neiËï en RoCenri js.



Zonder keurin6sbewijs mag
De volgencle spelers noet en
loverr_lÍs en H.lJIoEs.

i

0p"uaanda6 25 jufi starten onz
De C-klasseró besiniien om 18.1

Je
(

niet voetbal-J.en, ook niét yriendschappelijk.
voor t-B-77) een pasfoto opstu:.en: Mehila3., R.

KONTRÏBUTIES.

AIs het goed is hebben aIle jeu5dleden hun toegangsbewijs en een kontributie-
brief in d.e bus Behaal. Mocht dit niet zo zijn belt u dan even naar 3).86.94
ileeft ,u de brief wéI gehad d.an vragen.wij u ou de kontributies zo snel no6elilr
aan oris ovor te maken. Eàd u nog eÀn achteretand??? Voltloe deze dan dÍrecI
met de eerste betaling.

A1l-e /!-h1assós '"entleiders word.en a.6. Eaanalag 25 julí in ons klubgebouw
vervracht on àe Algenöne Led envergaderin6 bij io íoi"rr. Laat zien aàt ae
vereni6ing bij je leeft en dat je interesse hebt.
IRAT}IINGEN EN OEFENPRO GRI^

i-
e B- en,C-selektíe met.de eerste trainingen.
5 uur en de B-ËLassers on 19.J0 uur.

Neem'zeker .de eerste.wehen naast je vóetbalschoenen ook gyrns choenen.. nee.
Mocht je verhinderd zijn bel dan even de trainer, Hàne Zoun op, tel.65.00,88
Op maanrlag-B augustue begint'onze A-eeLectie in éen trainingsrveek op LENS
o;1.v." de irieule trainer dhr.'C.v.d.Beèk. De overi6e junioren en-.tle pupi1len,
welpen en minirs beginnen de training iin de weelc tàn 75 augustus, a1s alte
vakanties achter dè rug zijn..Van af 2O augustirs èpeIen alLe elfta11en JJ-A,
2-1, 4:9, ,-P, 2-U, en 2nini's) weer. 9p J Àeptenber begiiFde konpetitie.
0o1.r '2u11., rvij proberen on voor a1le eLftatLen in augustuG of,september een
avon'dIrc dstri j d te lcri j6en. Wij wenseniSuIIie een prettig seiEoED j9??/?3 foe.
A-KLaSSET?S OFGELET I
Ook volgendl seizoen zullen wij net een /i-etftal op zondag gaan spelen. Spelere
die beslist niet op zaterdag, of niet'op zondag kunnen spelen noeten zo snel
mo6elijk contact opnemen ruet P.v.d.Steen, Hondsroos 2, Berke en Rodenrijs,
telefoon 01391-1919.Naar een leider rvorclt nog gezocht. Itisschien heeft één'
van ju3-1ie vaders hier vrel zin in?
VERSLAG VAN DE KÀI{PIïEEK TE ZEIST.

0p maandagochtend 4 juli on 9.15':uur vertrokken wij vanaf LENS richting KWB-
sportcentrun in Zeist. Met behulp van enige ouders en nog enkel-e belangstellen-
den gingen 1J jongens en J leidero eindelijk weer eene op kanp. Nu niet naar
een NKS-sportkamp naar naar een KNVB-kanp.
AI snel bleck dat op de gevreldige aldromodatie in Ze5_st na, alles hetzelfde was
aJ.o bij een NKS-kamp. Na de aankonst werd ons een tent aangeuezen. Iedereen
zocht zijn plc.ats je op en de tent rverd ingericht. Na het eten werd direct net
het eportprogranma be6onnen. De eerste dagen konden rvij niet op de veld.en van
het sportcentrum terecht ondat Boruesia Dortrnund (Duitse eredivisie) en het
Jeu6tlplan Nederland (jeugdselectie 14 en 1) jarige) daar aL l'raren. Uitgeweken
werd naar een prima verd van de plaatselijke sportvereniging. De vol8ende oncler
delen werden in deze week afgewerkt: voetbal, kegeJ-voetba1, dierenspel, acht-
kanp 

_ 
(individuele prestatie), zeo-kamp ( groepspreotatie) , touvrtrekkèn, tafel-

tennÍs en zael-voetbal. Daarnaast waa er oir dinettagavond een filu en op vroens-
dag lagen we heerlijk in een zwembad.
De resul-taten van het voetbal en ke6elvoetbal vielen iets te6en. I{et zaal-voet-
bal en het tafeltenniseen 6ing echter erg goed. Ook oet de overige spelen
wisten onze Jongens goed meete komen. Dank zij dit en natuurlijk het prachtige
weer hebben e/ij ons erg goed. vernaakt. 0p zaterda6 9 jul_i arriveerden aIIe
jongens dah ook tevred.en, àaar wel erg vernoeid, op de Henge1olaan. Ook nu
zorgtlen d.e ouders en beJ-angst elleaden, weer voor hei v.".,ro"r. !ïrij zÍjn hen hier
crg dankbaar voor. 

.1

De Leiders.
,i
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Hèt zit ei we'er op. De vakantie 1i6t al rveer nijlen ver aàhter mij. rk
!-.b ::l fijne tijd gohad in tr'rankrijk en Leb een boet nooie díngei gezj.cnIk vrilde ook nog even naar LENS rijden uaer dat mocht niet!
Het is toch fijn om weer in het l{aagje terug te zijn en waar zou je <lanaLs.eerste naar toe gaan, Cenkt U?-
WëI, vanuit de verte is het gras nooi groen, naar kom er niet op! Vooralniet op het tweede. Een a.antal grote kare pr.ekken 'ontsieren dai mooiegroene 6ra§. Jamner !
rk vraag nij af of ale Geneente daar nog iets ann zar doen. Het mo.et haast
vlcl- want zo kun je toch niet van start gaan?
ïlij hebben no6 vlel even tijd voordat.de eerste schred.en op het gras
worden gezet en ik. vertrouw, dat de heer Appeldoorn en zifn manien hetpiekfijn voor eLkaar krij gen !
Gaat U nog net vakantié?
Dan rtist U op 2§ juli een bijzondere bi j eenkóriiÉt. r- welke *,...a i" o^bezocht te worden. u had dan aJ- uw grieven uit hàt verred.en op tafel
kunnen- legg-en.of iets opbouvrendo kunnen ze66en over, de dageJ-ilkse Bangvan zaken. Mas.r goed, U kunt ruetig g.o.,r.Ëi zullen-er toËh. wËl g.i.ug
honen op rlie avond !
Ik spreek ecn beetje in raadsels, maar ik mag ban roÍjn vrourv t.ot 1 augus-tus. niet over een bepaalde sport én-"zeker nlàt over.een zekere vereni[ingpraten, naar U beg.rijpt mij best we1?
Tot ziens op het uooie groene_-gla6, hal-f augustus gaan ze weer dg vrgi j.::en dan ben ik tàst aanwezig. U ooki
Een beetje dof 6ek1ets, Vindt U ook niet?2 ???

lltt Tot volgende week, dan zal het wel beter

Itl

tttt

gaan!

FREE LENSNR.
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51q. jaqlsans ,ltF1nel:q;, 4 dirsustus 1977

. DE LENSUNVUE ,' I

lleekblad van tle voetbalveiöiriging Lenig en Snel
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.§chenkels wordt: Gr.,liertoginnel. 2S9., Den Haag 2012

. v: d. ilerg. wor'alt: iIe irÍarstraat, 258 r Den Ilaag 202?
;Guit..,wordt: ifeimarstraat' 25!;, -Den Haag 2OZ?
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:' NS. iloogveèn 206t Den,':Haàg'203J
ng p/a Vlamingstraat 46 r'Gouda 23OO NS.

Sen Alb. Thyr,rstraat 77, Den llaag
MiJ ilolvenrade 55, Dén Haag 2033
ttt{ Van Danstraat 14, l)en Haag z
MII L.v.Pleerderv.142, Den Haa6 2
Sen Statenlaan 65, Den llaag 20í3
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, ïeI.666354. : ,.
002, TeI.646539
O72, TeL.635?2!.-
r TqI.669797 :,

Afvoeren i
-óeso-TEionr,r
.- 1280 R. ó. r.reri

In verband ne
/ OOB8.. A.3rouwe
- 0259 ir. dc Jö

In ballota ga

1343 A
7344 Yt

1345 t'i
1í46 D
7347 \t

.itr. v. tl. Hrof t 061052

..[r . Asclrwin 3105?7

.,ír. Versche 1tlenO4O372

.F.Iieetnan O?O??O

. J. Bcur*nan 1B 1153
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JÍAltvERS LÀ(iEI{ SEIZOEN 1b?6h7
Iilij verroeken de. heren secretarissen va, de diverse konmissics, hun jaarver-
elagen 'uiterlijk L5 ,augustus. aisi,.bij. hct secretariaat in te. leveren..
KONTRI'UTIDS , :i ,,

Dr i6 gelukkig. niet veer kontr irrut i e-acht erstand rneer, rqaar toch zijn er, ,

nog,eÍIl$-elel recitlivieten, die naar niet willen betalen.
Dcnkt -U ..{...o*! Ilq .15 augustus Í}.s. verschi jnt de wanbetalersli jst en aley 9.ol"p..Flua! m-as U niet ecrdcr spelcn vbordat de achterstand eh de ge_ .hcle konthibutie over het seizoeri lg??/?B is'bet.ard. Dit gerdt voor ieder-,
een I 

'i 'i' ' IIet Bestuur.
DE ,ÍTLGEI'lEll t ViirlcriDUrtf NG

ontlankg oe 'vàiiant i eperi'oöe Haren er toch qog',§1 reden, di'e de r,roeite hid-
den genonen daze Jt.V. bij te wonen. Eeven leclen waren vérhin<Ierd en vra_ren zo beleefd dit even te nelden. De rest waa zeker op.vakantie. ,,...-.-
De hecr; . P. Jrifferaan6; die evennin aanHczig kon "zijn, had. voor een ver_
vroegtle.,6interklírírs ver:rassing Bezorgal. De .konpleid jaargang. 119?6/??
van de r,LENSrevue.,- nooi ingebonilen - briod. hij aan LÈINS a;n ó, .orun.nrr.
ecn overzicht van het eeizoen 19?6/??t,bij clkaar geplakt uit knipsels ,
uit ÍIet.i3Íriricihof . Een nooie en welkorae ainvurling vàor onru .bibliotheek.
Ilcn rvo.cird vàn' danlc van de voorzitter .uas zeker op zijn plaato.

-1-
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Hierna gaf de voorzitter in vogelvlucht een ovcrzicht van datgene, wat
het sincls 13 decenber 1976 zittende beótuur had verricht. Enkele belangrrijke ral(en zoals J.edenraadr hontakten net. buur.tverenigingen, verbetering
akkomodatie, de ninder fleurige financiële situatie en nog veel andere
zalicn eisten veel tijd van het bestuur. -

Er. is. nog yeeL werk te verzetten voordat, aIles weer organisatorisch
en fihanciëcl op poten Ëtaat. iÍij zullen het komend suiroen rnet 2ijn-allen crvan bewust moeten zijn, dat wij ons in arte ge.ledingen rininci.ere
beperkin8en dienen op te reggee. Hij hondigde enkere'aktlea aan op finan-ciëer gebied en vroeg nedewerking van rle leilen teneinde rlie aktièË te
docn slagen.
Voorts zal r*orden getracht tot eeh betere benuttirlg Van hete komen" De uitbreitlihg hceft veel.6c1d gekocit ed hu staa
gcbouw in de rreeE giotendeelo leeg..ïlij zullen als verenig
weg moeten tircneren. Dit kan door,.propaganda. te naken in à
gende buurten. Pul.rlikaties in wi j.kbladen, extra aktiee on
naar onze velden te trekken etc. aijn belangrijk.
De.voorzitter rtrees nog op het belang van sterk,bezette konnmiÀsiesr oÉalathet best'uur het natuurlijk niét arlenaa|arreen af kan. Er is te weinig
animo van de zijde van de leden. Een IÍAIli is er momenteel niet meer
en een [ter]aktie is ar vere nsaníIen een iirone wene. ook de sIIKo vraagt-versterking en niet te vergeten onze TOTO/Í.OïïO en àe B/rR.

De debctten over de be6roting liepen sohs hoog op. IIet gemie van eenvoorlopi6 versrag van het r'.lt.o. was hierbij àuiàeri;r I""r.rr".i. De her-
verkiezing van deze kommissie net zevcn stennen tegcn was daàrvan een r

van de gevolgcn.
Tijdeno de rondvraag'kr,ran naar voren, dat
-ondanks het ver§.od toch autors op het'verbeterde pad u,orden separkeerdzelfs door bestuurs}eden;, ... .. ,:,
-\:èel_ Iedg4 niet óp de hoogte zijn van de (verouderde) statuten enhuishoudelijk.reglement; . :,: .1

-het bestuur-iri orle.rle-g rnet tle trainer het itenue voor het eerste erftarbepaalt en dat voor dit seizoen het oorspronkelijke LENStenue weerr*ordt benaderdl
nen het_niet correct.frindtr rlat in de LDNSrevue een hetze vorilt 8evoerdtegen leden, die op de À,V. hun mond hebben.open gedaanl
-men ond.anlis alre kritiek toch nog brij is net het zeveniuansbe st uur,getuiga de herverkiezing zonder ook naar een stem te6en en de loverittervoorden aan het eind.van de ver6adering door r-te "vrijwilliger notulist.
In septenber komen vij rceer bij elkaar op eon A.V., rlan zijn de vakan-tiegangere oolt terug en kunt ul aie nu oinogelijti kon konei, er ookwcer bij zijn"

. r+nd. Redaktie
LENSREVUiT)

De kopy voor de volgende LENSrevue noet uiterlijk zaterdagmiddag, 6ou8r:.llï a.s. bij het seiietariaat rrrorden ingelàverd.

t klubgeboirw .

t het klub-
ing neer aan de
e ons onrin-
buurtbewoners

ENTnEDKtrllt'Xn]N .en ; DoNATIÉS.

flilt U LEN§ Etéunen? Dat kan. fndien U.een lredrag van rainirrrlal f. Z5r__overnaakt naaLr girorekenin6.J3.6Z.11 dan .krijgt U automatisch een en_trcekaart toegezonden, waarmede U al I e . evenementen op ons liornplex kunt
bezoeken -
ljitt Uooli nog cen LIJI{Srevuc ontvanl,.enlda, frrrt U hiervoor Selijktijdignogmaalc f, 25,-- overmaken. [íilt U wel even op Ur* giroovàrboótinó tlj_vernolden, ryat U wenst te ontvangen. ilij voorbiat onze «tank..
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Ons a}ler Hec:.. Flumans zet de bloemetjee buiten in Flumet. Hoe kin nàt
andere o ' Irolop' zon aan 'de voot van i,lont Elanc ( of hoe die oàk hLten r,rag)
De regen r.:às cp,'zëgt hij, èh dat aLlètaa1 op g0O m-

An! tïin e,T hinderen zijn een-,stukje yefder. Ilelenaal in Porec. Ook tlaar :
bli"ikt het rvarrn te zijn. De peotzegel vertelt ons, dat poreó in Jugo-
slavija ligt.. l;

,35o in Benidorn.'Zij hebben bij
zij ons een kaartje stuurilen. I.{et
ook-_zoveel ijs eten- a1s,.in. !ui!":

VÀiU,NïIilGhtiDTIill

De fanilÍe l,ronk slaat alle records.
d!.e i,6,npss.a1uur noti' zoveel puf , dat
de hartelljhe groeten. Zou hij daar
land?

- j r" .':.
I,O1 is ook.op', valiantio met vrouw en kotcrs. .Hi j ztt
heb ik ïernomen, te genieten va.r[ zijn èigen vrije.ti
geen zqlgen over:r,et !el.e {ndcrgn Deirken.

VuDi U CDLiJZtiI'l IN Dii I(.ll.V.B. ter

in
j.t

een caravan, zo
en maakt aich

De eerÉtd'ironl,etitierrédstrijd speelt LENS 1'op 'ionààg 28 augustus a.s.
uit tegert hèt géprorioveë;de II.B.o.H.,'d.orna i,olgen ir+ee thuisrrerlstri j-
{cn teEià Olyriipia eà Goutla. Tussendoor wdrrlen riog even drie bekerwed-
strijd<.n. gespeeltl" Uiè de tegenetandeis zíjn is nog niet bekend. l.laar
Ce tred;:r-i;ri- j d.en'.beginnen wel on 18.3O .uur..ltrn .democratiech. als onze
I(.t{.V,.1",.is s="aa! ,onden. tlie metledel in}: llVerzoeken on de bekerwedstri j-
tlen op de eer.ster.3 §peetrdagen later als het aangegeven tijdetip te Ia-
ten aat..i-ar.i3en, zullen woade4 af gevrezerij: l)at.$eten wij dan weeit

i :: .. .'.''r. . : :,. :. .' : li . '. .
t{IEl__U:Èili

ili
-. IJi

de
-ui-de

- .trp Hoppc:rbrouÈéis :eeh' dochter hceft?
- oie aocrrtor een zus'tér """ ,i5"-ài6.r, u"oro ÉIijkt të zijà? . , .-
- iÍij onze verontsch uLdi6in6en aanbieden voor het ar6eloós oíihullen van'

cht niets zeggen over wie naar'een.nnonrl heef:t öpèn göaaan tijdens'

- Sint Ju.itcmis na r een verzinsel is? . -. : .

- Onze vel-den er prachtig bijliggen, dank-zij de,Boede zorgch van de

- De paaltjes no6 moeten worden geverftl, en dat Cor PeeterË riog genoeg
assister--tie kan gebruiken.voor diverse andere karweitjes?

- Ilet telcf oonnunmér .91a.4 .gJgi;1i trunt rianÉólacn nog steede 39.86.94 is?
- Niet? ,an weet U het nu rseert

VooR U GELIZEI,I Ill vOETts/lL illi$f

t
j

f

ÀL
n

Irger'lcne Vergadering? ' .:.
og stecds uachten op een op.volgert die eens wat nieuw leven in
I{Srevue kan bLazen? - :LÍ:'l

j

Veel cLi:"rs hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid on uitbreidÍng van
de 6pee1'0ijd aan te vragen en nog prettiger is het, dat de overgrote
meerderheid van die aanviagen kon r*orden gehonoreerd. Zo Iangzrnerhand
Broeien wo naar de situatier' dat elhe nedstrijd de speelduur hceft, die
hij behoort tc hebben, nl. 2 x 45 r:in.. ,íil zullen er nog wel een aairtal
jaren o1'erhcen Baan vooida-t het zo is. De uitbreiding van de speeltijtl
geeft een half uur extra èpelvreugde, tenraÍnste" zó kan het. Ze kan ook
een exi.:;.'a kans geven op meer'Ètrafzaken. En daarmee konen vij dan vanzelf-
spreké:rC op cle stereotiepe wa'arschuuin6, die bij elke seizoenstart over- 

.

al, in l,l:derland en in alle.toonaarden wordt gehoord: hou het netjes en
voorkon st:af:,,aken! Laten rie'het daarop houden ditmaal.
lÍaarbij v:.j o;rs gaarne aansluiten, "

-3-
wnd. Rednktie, i :i



DE SIEIíENI]OUG

Paul llop Ligt no
! . : :;t "': "r, :

19 steerla in llet ziekcnhuis 
-[+yenbur6. 

Ílet ziet cr niet
zo bc§ti'uitt,. iriogr', hem. ili j .heef.t een " ploatjc -ln zi jn boe n gekre6en en
heeft te horeu gekregent dat hij vaarscliijniijk het helc eeizoen niet
na6 voe;tbaIlcn. Àrme Ptiulr'stdrkte en spoerlig betcrschapl'

5SS§5S$Íi§SSliSíiÍi
§§§ï::3
BBBssssr;

itritillrr §llNI0lÈilt'l
ÍissÍi§§$§$ssíjÍi

drieën gesplitst. De À-e
5 uur en op donderdag va
Írn 20.15 - 21.3p"^uur en
e heeft de vaate ayond. o

ss§sss§rj$s$Í.iÍ;s$ti

se retrtÏètrairi íii ' ö;ILv.'i,iartin van Viancn LUHri 1 t mJ
iloals recds rrerd gepubliceer«l in dc vorige LiiN§rcvue startte deze trai-
ning alroy'1!I juliíj.[.; zcjdat rle sclekt i e3spelérs er reeds Z !/2 n eel<
strandtràiriingl hebben op zitién.
Na een voorlopigc selelttie dooi de,tríriner' 

"vordt.de.groep 
voor dc veld-

19.-
opd
0eC
Sple
opd

traÍnil:g; in
- - 20,1
inocla6; v
-q§rétrti
rs'r,:it, tleze selelitier, diq,,ti/e.è of dric keer villen tritinert, kunnen
insrlag en/of donderdag bij dc 0-seloktie rneetrainen.'

Voor bovengcnoende trainingeri àijn de- volgende Epelers uitgenodigd;
ts.illans, L).llrau tlenburg, Ii. rlrandenburg, §.Colpl, J.Dis6eIdorp,r J.Iingle-
bert, It"!'ortnan, T.Is-Gravènilijli, l,'.Guit, iI.<le Hilsterr .J.llbliinlri
PauI ltop, irie'; :ll'opr ïttlopr'. N;Jaídscn, 1,.. de Jon8hr 'r;:l(cctrtanr.t'.de liokt
R.v.d.iaan, l'nLancee, E.Landnran, l).v.diLans, il.v.Luxenburgr D.v.d.l'larkr
J.v.d.i,iijcr ri.v.d.liiJet J.de Niet, ll;van lloort, li.de.'J2.igtërí.1'.ferreijnr.
T 

" 
itesodihardjo, L.ilienen, il. ilinruel zrvaan t J.varr Rijnl G.Schncidcrt

D.íichönl-rerr, I,"Schönherr, li.:!ef 1g, T,van Vel.zen, ll.Vcrheugdr ll.iiebert .ill" de ll::dt. cn II.Zoun.
i.'_ ,. -

Ilèt voo:elopilgc oefenprograÍima voor dc selektie ziet er ulsvolgt uit:
.1O augustus

elelltie traint diiti op din6da{I v.rn
n 20.15 - 21.30 'uur' de ll-selektic
op dondcrdlg:vàn 19.-- - 20.15 uur.
p rvo'enstlug van 19.30 - 20.45 uur.

Verburch 1
LI,NS 1
It.l'.C. I en 2
Docos 1en 2
lui lrl)O 1 en 2
Neptunus 1

LUNS 3

zaterdag
zóndag .l

wocnsdag
zonalag
r{oensdag

LtiNs 1
Quicl'. Doys
tDtlS2enS-
LDNSlen2-
LENSlen2-
LllNs 1 j
t:resterlgvj 2 . -
LEi{s(i 2'

13
L4
77

24-

It
ll
ll
ll
ll

ltdonderdag 25 .', i ; Gíoen i, it 1

Kompet it ie- indel inA voor de l(r'{VI} elftallen. district ii'est II
1e hlaE;se Il'lr-Iíu-w a1ïàFï

Ites.Ze klasse ll . Iles. Se klasse ll

DBGC 
.

D S
ITBOII 14.
Gouda..
llernes DVS.
II ION
u0v
LDNS
OlyrAria
Perpendreclrt
Itoodenburp;
vros
tlilhelhus '
In de afdelinig v:ru LENS 1 vordt dc pldats van dc kampiocn van vorig jaerr,
Neptunus, ingScnomerr door het uit dc hoofdlllasse gedegradeerrlc llernes DVS,
+-err'rij} dc dcgradanten van vorig scizöen, Coal en ÍIrrijndrecht, hun plaats
nccsten afstarírn aan de hampioenerr in do 2e lilasse Dit0il .en VIOS.

-4-

Blaut, ?;lrart 2
iDltl 2 r

ltvv2,, .
T.PNS 2 _: ;
IU-rVA 2 "'.
RIilVl/ 2 .. :-
Roodenbur:g 2
l'CGts 2, . .

VCS 2
r,li..LhcInus 2
,iIUC 3,

DONIi 2
GDS 2
GSV 2
I 4SH 2
Den lloorn 2
LDNS 3
Dloerkapellc 2
ON/i 3
Hvc 3
Texas-llllll 2
vcs 3
Voorburg 2

Uoe



S.3S--fiÍ,Xel r4tlyan--Lq!§-!, konen 4 clubs uit Gouila en oustreken. DoNK,
GSV! ONA er }loerltapcLle" -GSV à degr'adeerde afgelopen seizoen uit dercs. 2e kiasoc, terrrÍ.jl (iDS 2 en Voorburg 3 promoveerden uit dG re6.
hoofdklasse uan onze afdetring Den ll.ra!. De overige ploegen namen alrevorig jaan cen bescheiden plaats in op de ranglijet in àe rce. Je kl.
De honpet itie- iniie !. ing 

'an'onàe overige elftallen is tot op heden nog
n.iet behend, zod:rt r.rij öeze lnileliri§ pas later kunnen publ-iceren.
luJultrlJiiDh! ( z.ie ook publicatie ovar getrijzigrl lINVl}-bestuurebes rui t )
Ondanirs Dnzc oprcep i.n de LDNSrevue va4 Z..juni j.l. heeft dc SDKO tot
op herlen nos vrij rye.i4ig lceuringebervi j zcn + pasfotors ontvongen. lJij
zullcn alsnog de numen vermelden yan hent die.dit no6 moeten doen.

In de af del.in van ilrLl§ 2
kampioen rr'e::den in dà res.
LENS. 2.. IJe cverige ploegen
af dei li.ng o

/tIIeeq
Keurin
llieutra Icdr:s:

[sF3a'"U{ ysel }led ischi Sportlceuringr

epelen maar liefst 4 clubsl die vorig jaar
3e klasse en wol llUS 2r IIVV 2, TOGII 2 en
zaten ook Íorig jaar bij elkaar in dezelfde

G.;reheor ll.v.d.LanB, C.liprnan en C.Veldinls
evercn: J

H.Deneijer, iI.v.d.lJnder il.llelmans, il.v.il.l elj, prv.d.
Past G.ltuijgrok, iJ.van llijn, C.StapeI, ll.Verhcugdri
T.Verstnael, P.Eegers, F.de lrsart eri ll. de Uirlt.

Ovori l AiBilderbeek, ll.lllans, Ir.0lolcland, P.Boachr

( zie oolr ublikàtic rrl zl d tiNvB-bLstuursbcel uit )
llen kon zich bij de Iruísarts ldten lieirren of j een va

J.Colpa, G.Duir.esteijn,. J.Dnglebert,p.Fiéretr ll.Fortmanr
J.Groenentlijk, I,l.Jansen, li.I(eetman, G.licnÍornan, t{.Kou'
venhoven, iÍ.l(rolr iï.v"LuxdmburB, lJ.v.d.l'larkr 'J. ale Nietl
Ii.ilas, il.Rooduijn; D.Schllherr, p.Schulten, ti.Telle, :

GoVerhaar, J.Verhaar en ll.v.d.Uilk. '', l'

I cden: C"Ilcrenbalt

;1 ile vo Ilcnde

edag tussèn
13r-- op giro-
ing, Don líaa6.

',dient ueí zich
öp te zendcn

DeIft:
" IJaaldrrijli:
- lrasEenaaE!
iti jErri jk:

. Voorburg:
Pijnacher: -
Zoeternreer:
Den llaag: -'

t{iI nen lTet
spoedig
aan : ltl i.
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rc'lccning 73;?3.15 t"n.v. liedische Sportkeur
.ti!
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JUN IOIIEN

Pro ranrna zatcrda ,6L6'r{977

15.30 u:r LDt{§
1a.oO uu:n'.4,PIIS

4
7

(ritl; , 5tr++Ë;.i.,so,, '.

(Ctr), .; . s,gtrerrcn ingen
v2
v2

Pro m$la da ,t-a- 1.97?

3O uur'..fEllS .,1

19.OO uur iE obsdirinen I,EI{S, i (^1) lludeeteijn

dins
t7.
I,r o ralnna donCc r

(

Opstcll i nllenr qrÍO nleí rdoor'de trainors nat de training bekcnd genaakt.
, Livr ijdagavond tussgn 1B.Bo en 1g.oo uur bij paul von den'stee 3919

Àfschri. v

Ir tel. O 19e1,
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In de lvcek van 8 trln tr3 augustus neent onze nicuye jeugdtraincr, de hcer
c.v.(l.iieéil(r onze À-seielrtie Junioren onàerhanden. f.
De rrolgcÍide spelers ryorden op naandagochtcnd 8-8-19?? om g.30. uur ver- ;
rracht:
tl.van Lo.olr r I". vöibarendee, it.Nooideloós, u.Frantzen, o.HuiÍJr p.valhenbur8
Th. vanlLÍxemburg, A.Ovér§aaurv, J.Prins', ll.Versteeg, Il.Duyndanr D.lrronkl
[Í. ter Laarc en .J.RiëEen.

TITAININGSIIIJITIÍ VOOH À-SIiI,Í:KTI[:

llet progranrnra voor d_eze ueek.ziet er alsvolgt uit:
naandag 8-A-?? 10.00 -
dinsdag 9-Ct-?7 1O.OO -
rroensdag 1O-B-77 1O.OO -
donderdag 7t-rJ-?7 1O.OO -vrijdag L2-8-77 10.OO -
zaterdag 1í.8-?7 vrij

11.30
11.30
11. 30
11.30
11.30

uur
tl
r.
lt

en 14.00
vri j
14.00
vrij
14.00
15.O0

- 15.30 uur-

- 1§.30 rr

- 15.30 rr

wedstrijd

17.30 vedstrijd

19.Oo uedstri jd

Voor de rycdstri j dcrr:' zie proSranrjla.

De midtlagpauze rvorilt op de rnaandag, uoensdag en vrij(log op LIii,lS', in lret
klubgei;ourv, doorgebracht. Jullie ryorden op doze dric dasetr verzocht een
lunchpaklcet mcc te nenen. De rnelk is op LIINS àanwezig. lleem zelf ooh.
tafeltennisbat j es en baltretjes nreé vooi in de pauze.
Neem naast je gcruone voetbaluitrust ing ook gynschoenen, ecn traininge-
pak en een cxtra steJ. sportklediug eri ecn extra handdoek mec'.

De noenorlagniildagklub stàrt op uoenett'ag L?-A-lg?? on 14.30 uu. tre.tiai-
ners zijn dc heren Timmeroans en van'Velzen. Alle pupillcn, ri,elpen en
miniwelpen (ook de 6elot(ties) hunnen plke uoentrdagniddaag op LENS tc-
rccht, rraar zij een tra:i.ning vau ca. bO nilutan krijgcn.
Zijn er Ouders, die dit ueleens rvillen zien? l(om gerust mec, vanaf
14.00 uur is'het klubgebouu op de rvoensdagniddag gcopcnd.

U bent eèht niet íe enige!
ÈÍULPIg SELDKTID

De trelpcnoclektic traint.op vrijdagavond van 1?.3O - 18.3O uur o.I.v.
Cees SchenkèIs: be eerste trainin6 is op vrijd:rg 1g-A-79??.
l)c vol6enÍle -jongens rrorden tlan on 1?.15- rur óp iDNS ^verryacht:D. de ilru.r. jn, À.Irianken, Ii.van IIeIdcnr il.Lentz, B.van Nieuryenhovcrr,
It.SIat6; R.vnn VelÉen, D.Verschclden, J.l(lip, !'.viur liester, [i.iiinons,
ll.Keus, iF. Valkenburft1 14,van ltr i eur.renhoven, ll.v.rl.l(lei j.
KONTiIIBUIIUS ' .r-'

lleeft 'U dc kontributi,e voor Uu zoon .rI betaald? Ilet gironunmer is.
33.67.11 tnv de Ircnningmeester van LUNS.
Icdereen hàeÍt iuniddeie zijn l idnuatsctrerpskuart -cn dc korrtributie-
brj.ef ontvangcn dus -U, rueet precics, ryut U noct betalen. Ook zijrr cr
nog acirterstanden ,v§.n vori.g seizoen tci voldoen.

PUPTLLITN

Pupil1&selehtie .{
De pupi l lense Iélrt i c--trài'ning begint rip rlinsilagr 9-8-19?? on 18.O0 uur.
Dettrect]etrainingi'o.opdondcrda6.t1-8-19??otn16.45.
De volgende pupillen ryorrlen'op dinsddd 9-8-197? on 1?.3O.tiur veiuacht:
P.Straub r, l,i.SoarIoo6, R.lIan, II.,IrmoerIaan, lj.tJornrenhovetr 1 ri.liuipei,
ll.Fortman, .!l"Geurens, I.i.Uaalberg, ll.Corct, R.v. d.llooga:rrdt, l).lloosr'
iÍ.van Iíester, ,ll.l{eua, i.[.uan Velzen, J.Uassernan, F.Claus, It.v.d.lIo i jden,

i?0ilN§l)nCI'lIDIh GI(LUi.I
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Op raaandagavond 1 augustus en I au8ustus .s. kullnenl.dc .r.tieuue lcde4 i.

kennisj,mahpn, r,ret de-,yerenigin6. Dcgenerr, d5.e :Liè;vóör- iii-.iàïinö-rking'- .. "

hor,ren, nolden tclefoirisch..of<rschnifÉelijk 'benaïdiA; tltS irirpeir, .dàt dc
jon8ens. Bon ,r'ijnc tijd op LÍ)I}}:3;,tqIjl..dn ,hqlpcn cn rià't d6'Oirïere iich ook .:'.
een beetjc thuis 2uIIeà''tgiàn ;oeled'Uif iiiilrd vereiiigiiÉ1g. '- ; ''r:' 'rr .,r ./ '

tiij reAlitih' ile'riludsrs rëfop ,attcnt,r,.ilat .voonl.éen ,trodrag val1,.f . .25r-= cen
bcvÍjbr'tan tocgah§.kan r*ordcn vehkrcgen;, U hceft «lairrnc.de,i!.oe[ang . tot
alle alctivitcitctr, tlclltc cr op onzc tcr.:'cincn r.rorden gcor:[aiiiseerd., ,

tJ kunt dit bcr*ijs vcrleijgen,door ecn.bc-d5ug van f. 25r-- over tc schrij-
ven op girorekcning 33.6?.11 t.í.v: tió Penr:ingr:recstcr 'LITNS'.;

llDnttiJD.ltí't'uni(rilurK'iliíiti i. : .

$ »U i;t:ittt ItttUt il:tiiltt,iutUrilu.XrrilflírilJliliir./rl{Dl.llrINI(DL
Ittuiu «itu,;ttrruvtiRuri t(iroï

Ja, es' Ís rlcrk aan de;rlínkel. v;d":i. ionpotitie start'noetéri er nog
een aantal liartrcit jes worden opgeknapt. Itren paar voorbeeldcn:- '.'
- tle paaltjes rondon het tueede veld rroctcrr' r*orden ,goverfrl., i;'r L.,

N IllUiiU -r,tiDUN

-lret':tryeedekIeedgebqut.rmoc!.eenopkn:rpbcu:.thebben.
- een:doetr. van het. eerËt-e.yeld noet Hor4en vcrnieurvd. 

.

- alle doelen op dc clrie velden noetcp'riorden icèhtgezef,r'
gereparcerd en op goede hoogte rrordcn gebracht.

í . 1'.,

waarnod

- enz...en,z. enz.
llu kunnen wij dc"ireg vàn dé Èin6te rrccrstand . kiezen en ecn aannener
die kan'reitjes latcn oltloappen rr:rar dat iroot geld, vccl gcld. lln dat
is nu juist ecn :rrtihel , dat bij LUIJ$ hecl schaars is.
Als wlj nu eens net een aantal Ictlen Ceaa kitrueitJcs zouden. bpknappen -

dan kuhnè'n iii-Jidrt geI'à :béspareh en U. hecf.t tle .voLdoeningr' dat Ur Urv ..

verenigi.ng.een hantlje itrcuft. gcholpér" Trour.rens U'profÍtccrt van hct .

resulthàt àëff .:'íilnt lrat is pretti.gcr 'rlan tc bcginncn ruct, oen achone..
lei? i1
IIog U hep,,ool.. be,hijlttr ,Iíir-r. Io.o_rr n
werkr, nqet ilorlrle.r-r qoq1qq... Lqql. ' Uj 0
ploeteien naar kon even hefpcn. U

het secrettriuat. ïel. 39.86.94.
Bij voorbaat onze dank.

lle.t ilsstuun,, i

. ,,1, ';, ;

B L A D_V U L líí,I, tll :G

Dehoorile U oOit-tot «lie 51 letlön, die dc'A.V.'hebberi bijgorroond?
Neen, dan hceft U trat 6enist! ,lr. rr'.r.a een leycndigo.digkussie over
aliversc zaken, r,raarbij de meningen trelccns l}otston. Ik nag dat welr
naar rrij mocten er rrel voor rv:rken ni.et atléón hete hangijzers ter
6p:cake t1, b,r.eug1n ep.-r.ratuurli jk de:j z+f(gn nict uit hun vóiiinnd te
rul-.-hen. opcnhcid,,aoei';,n c"r, v, p:'er.l rgrn$. ecn norànlé pÀöÈ zi jn,
ruaar er aij;1,r'nu eenra'al. onde5rierpönr',à'ió'àictr"niet lénèn ioot be- " ''
handcling, in oor, ,."godcrii6' nct' .2,,p,,'ce J-' opLo""t. Voóial' op finair-
cieetr gcbicd . zol cen.. grotc raatc y.íi+,. a.g S.tqiàai gh ói d zi jn veieist on. '
cle inguvilihclde. cj.jfcrs. van acn.,ir'q. ÍyotjlrÉ'pgSd tè'hirnheí 'bégrtjir'on.

Den gocd funktioncrende'F:l(.o. lË 'ór vóbi 'ór,r' ae Voài oris vah'be- " ' ' '

Iangzijnrle zakcn uit het gcheel te lichtcn en dezo - zonder'_ over.i:' .

gens hct gl:oto 6ehe9f uit hct oo6 tc. voriiczcn - zonodig àaà de'--

l,iaar-.don rrql, o.Is, F.l(.0. -,. afs. gà[cfö. i.o,.ri1ipsic .- cn niët àIa een-'.'

vonà u nijn oprircrhi.i're .qyiri dt ïelrfcn Ëcli zo.ncgaticf? ' '

Dat rras ccht niet dc bedoeling hoór. Ili vind, dut bnze' ve'lden er
bi.'izc:rder gocd bij liggen en 4lq poo" plckjcs zijn deskundig ueg-
gcue:itt door de :if:.rG.:, vr:n Gcmcentcpiantsocncn t

ahr achtcr-'van onrler ri riir boven.'het
or iiceïcís' eri"Nico colidó'niàt aíleen ;'
ku t'zich tcleforiisch ?liinï,lelAén bij
lJ hoort dan rvel va"nneer U l<unt l(omen. '

????
tllt

,l???

! !

?2?? 2.'J .:'o:Ëi::cic :.,c4!- FFLI; LlJNSlrll

.!



DE f,ENSREVUE

lleekblad van le voetbiilverehi
',','.

i1*nk1iq en Snel

51e jaargan§ i.rirmncr à, 11 au[ustus fgiZ
-6-6-1s-s-6! q-o-o-O-OLöjö!o-O: o-o-oroI s-9-rq-6-s;9-o-ó-o-o-o-o-otoro-o_o-o_O_O_O_ o

-- -- ,,- -: : --.'-x-x-x-xrx-x- I .,,

OFFICIEEL lx-x-x..rxixJx-5-a!1-:r-1-n-1-{*;-*-1.s-x-:t-](-X-x-X-X
MUTATIES LEDITNLIJST
Ii/i j zi81ngen

- o218 R"
-7273 J.
.7344 \1"

.. 0555 J"

A
M

A
i4

lHoeÍnagel vortlt: Sen.
de Niet . wordt: Harderwijhst raat 226, Den Haag 2029
Aschuin noet zijn l.i.A. I(ouer : j
Verbarendse wordt! Burg. Schwartzlaan 133, l4aasoluis 3180

Afvoeren

-1318 R.Sinke lill De Raile 115, Den Haag ZOJJ .

In ballotane
1348 rJ"R.zegers 100670 I!ÍrI soegtdijksekade 694, Den Haag zo29 r Tel . B8g6gil
1349. ${.J.Vreeburg 130864 C,I Eindstede 42, Den Haag 2084, TeL. Z97OZT
1350 P.P. OoStenveghel 201268 lí lÍinkelstede 124, Den llaag àOS+

JAARVEITSLAGIIN SD ÍmDN 7976/?7 .

Voor alle ze[erheiil vijzen wij nog
L,ERSrevue. Gaarne de jaarverslagen
bij het eecretariaat.

iLENSREVUE ,.. .,":....,

OUDE I(RANTEN

OPENSTELLIIiG I(LUBGEI]O ulÍ

I
evcn' op hot gepublicecrde
uite;ctijk 15 auguetus a.s.

.. -.-;, "t..

ín dë vorigg
inlevoren

Volgende_week is onze typiste r*eer.tcru! van vakantie. U hunt ile kopyvoor de- [,El'lsrevue weer inreveren t/E de maandagavond in het hrubgebourrr. .

Vanaf afgelopen inàandag.'staat er veer een container op onzc terreinen.
Hoer+cL de papierprij. nog steeds niet aI te hoog is, nenen wij toch rnet
onzc kranteninzalaering te moeten doorgaan. Arle beetjes herpent tríaar de
container:bzras heeft ons wer rretle gedeelil, ilat bij cen tc geringe produc-tie.van outl papier het niet rggdaf,el is. óen contiiner te Ufi5ràr, pfaat-
sen. Iíi.rt u dus regelmatíg uw oude kranten, tijdóchriften e.à. ,onnurren
en in de contaÍner deponeren?" tsij vooibaat onze danh.

J

Vanaf deze week is het kS.ubgebouw rveer norrnaal geopenil d.rv.z. op de
avonden van maandag t/m dontlerdag en op! de ztrter- en zondagcn.
H9fq1s nocten wij voorlop:lg de vrijdagavonden gesloten zijn. De belang-
sterring voor de bézetting achter de bar op tlie avond is Àitril. rndien
er gegadigden zijn, die deze bezetting $i}len verzorgen, tlan kunnen zijzich opgeven bij het secretariaat. TcI. 'J0.g6.,94. :,:

n ,i;r; -, -Ii1J;ï:::--'---;

fr un t,mrrilt,trurcr " trluruivienrc.ranxirEll(r{ERx.ÍrÀNDurJrNlft:LKREIíKREI'I(RE.Í/I(REIíKIUTí :

tíij kunnen nu niet zeggen, tlat de telcfoon .bij onze secretaris rooal
gloeiend heeft gestaan na onze oproep vàir vorigc week. Een schuchtere
aannelding op zdterdagariddag uas het hele resirltaat. tÍaar blijveri ile
overigen? Nog op*vàkAítie? i,IeL U kirnt nog steeds terecht or,r hàt nodigete doeno Een telefoontje aan het secretoriaat is voldoende. U hoort dan
alleso (vervolg zie pag. 2)
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'roorrrràp-fr 
_

tuoS€rptrq 1unï e[1ïa.1+j1 j{l- Ít_uJ8Tuaro^ azuo ur]^ Jnoleuop .sTa -O _- -euoozTas +ïp uB^ pulo +oq .urP uoïooudooql..
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Zaterdago 13 auAustus 1g??

13.0O uur Quick iloys l. - i,ENS 1

Zondag, 14 augustus 1977

11.00 uur LEI,IS Conb.Bl
14.00 rr LENS Cornb.A-

ï,loensdaA, 17 auaustua

Terrein: Laan vàn t{ieul, Zuidr
I(atrvijk a/zee

v2
v2

iï. F.
R:F'

C. CoEb. B
C. Comb " ii

v2
v2

79?7

19.00 uur LENS
20.45 tl LENS

DonderCag, 18 auAuBtus 1977

19.30 uur LENS Conb. - V.C.S. Comb

Opstellin

1

D0c0s
osDOC

o

L

v
g Conbinatíe 18-B-1977 tencn, V. C:S.

u.Timmers, C.v.d.Beek, H.Dietz, H.v.Dijk, G.Kemperman, G.Looijenstijnr
G.Ooetron, I{.Ras, R.Roodbol, A.iloodufn, Il.ltootfn; G.Verhaar, É.de Ewart
iiF§CHB{JVliN: àok voor hen, r+aarvan anderen, weten, dat ionand nog op"vakantie is, v6ór dinstlag l6-B-tg?? tot 19.00 uur bij N.0eee, tàf. r.
60 .20 .90.
II{rllLXllG V:iN DD H. V.B. ELF'TILLEN t

-11

rot op hetlen is hierover nog steeds niets bekend. De sElio hecft bij are
H.V.ts. het- vcrzoek ingetliend on alle èlftatlen, behalve LENS 13 (vete-
ranen) 2 :r- 45 ninuten te laton spelcn.

:l

ook voor tle spelcrs van de niet-serclitie elftallen wordt h,et tijrl vreer
aan voctballcn, dus aan de konditie, tc "gaan denken.
Cas Franke is tanaf e.s. vri.jdagavo
daarbij wcketijks rleskundi.g te bege
weer soepel -ue lrrijgen..Een ieder,
kan hi.èrvan gebruïk aaken. Dit geld
j unioreà.
ÀÍl{V.Àt'lG 20.30 uur

fléINII'lG I/GilIlE ELFT.Íin LEN

ii IJ VEii'JACIITUN ]ÈDI.{ GI-iOTE OPI(OMST !

OEFtrNPROGitirl.ll,Ur OVEIiIGE sDlit IOiTEN

Donderiag 18 auAustus 19?7
iÍaterclag, 2O augustus l9?7

12 augustus beschihbaar onn U
den en zodoende tijdig de spieren
dus niet bij ile selektie behoort,

ok voor de niet geselekteerde A-

nd'
lei
die
to

1

uiteraesd heeft de §EI(o voor de n iet-geserekteerde spelers een oefcnpro-
graÍma vaÍitgesteld en wel zodanig, dat iader elftai ninir,raar 1 wedstrijd
speert 'roor de konrpetitíe aanvangt" Höcht een erftar zelf een oefenparlr-
ncr Eevondcn hobben, neen dan even kontakt op nnet onze rvedstri j deecreta-!'i6 Nico Ossc, teI. 60.ZO.gO.
IIet vooÍIopig ocfenpnograrnna ziet er olBvolgt uit:

tlg.go ïr."LuNS conb. - v.c.§. conb.
13.00 rr.. E.S.C. 2 - LENS Comb.

lSn 10.0o
10.0o
1à.oo
72.OO
14.O0
l1j . OO

rr 
. Laakkr.rartiertt r.Laakkr+artier

tt 
-'l LI,N$ comb..

rr I IJ:)NS Comb.rr LDNS Conb.It i LEIIS Cor.rb.
-i-

LENS Conb.
LDiIS Comb.
IU( DEO
III( DEO
iu( DDo
RK 

..DDO

Zonclag 
"

27 au6ustus

j

{
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Programna Junioren , za1-ètd.ae 73-A-fg??
15.OO uur LENS 1
13.30 r LDN§ 4
12"00 ll LENS ?

Aalemeer
Aa lsmeer
.Íialsneer

1 v2
v2
v2

!,laandaE. 15-8-19?7"'.t9.OO' uiii
19.O0 r

79-A-797? 19.O0 ll

- Gouda Vz
- Gouda V3': '

- De }lusachen V 3,
- De ,,l4uss.cheo' Y, 2.

LÉNS 4
I,ENS 7
LENS ir4
LENS..7

r (iVrij dae.
19.OO rt

Opetellingen worden door de trainers na de trainin
ÀÍÀ-h-iIj vcn: op vrijdagavond tussen 18.30 cn 19.00

TeI.67.28.33.
Tfu}ININGDN NIET GE§DLEKTDDRDE JUNIOIIEN.
De traini ng van de overi.6e C-klaseerE is op vrijd àBavonil.. van, 18 .30 'íot

g' bekend. genaakt. - " ,:, i
uur trij llartin- lteuvèi,

.I'r

19.30 uur o.I.v. lon van Velzen. Daarna trainen.de ovenige B-klassers van
19.3o tot 2o.Jo uur o.l.v. Joop Mculenan. De overi8e À-kiassers kunnen
trainen op de vrijda6avonal vanaf .20.3_O,F.ut 9".I.v*.9as Frankèi ...

Voor al deàe grocpen,ís,de 'eerste tnainin6savond cip.vriJdag 72-A-fS??.
ilij rekeneh op eeii 6oàdet,ópkomst i zodatr íIIè junioren net een goede kon-

eek daarna aan de oef enweds,t:i jden kunnen be(innen. VeeI succes.'t'

A.s. vrijdagavondt 12-8-1977, start Ton van Velzen met dc keeperstraining
On 19o3O worden aIIe juniorenkeepers, ttie nict- Qij de c.el.ekties bèhorent.
verr*acht.

l{og een r+eeli en dan kunnen oók onze jongcre,Ieden ríeer voetballen. Op
zaterdag 2O-A-797? is er een votledig prograrcna. Voor rve 5aan voctballen,
noeten rrij zeker HeeE een keer hebben getraind. Daarom vermerden r+ij nog
even de lrailrinS-s!,i j 9gÍrr..frqt daarachter (tueqpn haakjes) de eerste,dag.
- woeheclagmiddag ( 17-S-72),; ,aanvang 14"90 uirr à.lle pupillen, welpen en

nini-trelpen.. (pn.,qatqg11ijk de noatige FtoedeFÀf
- De pupi I I ef-lelefr,tne bestaande uit: I.l.Saarioàs, p.Straub; RrHanl E.

yary.enhgYgp', Prlptnèrf aan;, A.Kuiper, Ii.Zaalberg, M.Fortmani i [t.Geurens,
E.Coret, .1f .y.ià..pg.ógaardt r' E.Roos, J.v.l(ester, D.I(euc, ll.v.Velzen, J.
lTassernan, F.Clo.u§, R.v.d.llei jtlen, I{.I(oeIcnij, It.Ho}lenan- traint op
tlinsdag (9-8-7?) van 1B.OO tot 19.00 uur en óp donderrlag (ff-O:?Z) ion
16.<15 tot 17.45 uur. .i-.... '... .

- De nelpenselektie begint o.l.v. Cees schenkets op vrijdagavond (19-g??)
van 17.3O tot 18.30 uur. De vol6ende jongens worden op deze avond ver-
wacht: F. de Sruijn, /r.Franken, I.í.v.Helden, il.Lentz, B.van Niouwenhoven,
R.Slatsr_il_._vg+ .Y9+?ep, D..Verscheldenr J.I(tip, F.van l(esterl ll.Sinons,
E.KguE? F.Vatkenburg, i,i.van.l{ieuwenhovon,,R;v.d.IíIeij. 1,,

En-.natuurrijh zijn juJ.lieiais. zaterdag Ls-$:lgz? ook van harte r.,elkon op
LDI{Sr,..als daar de' iunioren-Belektie elftatlén voetballen. ;

ditie de w

IGUPOR,STitA

OUDERS TIILT U LENS STOUI{EN ?
U kunt t op meerdere nanier en! Stort f. 251-- op girorékening JS.62.11

r die U recht gce{t tro_t gratis toegang.op onze
ons eerste elftal ,thuiÈ speelt. ',Ír.Ëiint,-.'àiè- '

LDI,IS docn . ilelt U tlan even na.ar í,tel. r.
op woensda6mitltlag. Er-is. altidd Éeilklenand,

vertelllen. Bij r.oorbaat dankt

en U krijgt. een toegangskeart
terreinenr'ook op 2oidag als
U dat wilt, óok wel iets voor
39.86.94 of liont U even:Lanfej
ttie U hierover iets ,e"i. kan=

HEL.ÀAS VOCI. U !
Behalve POL moet'U'nu ook rnij.nog missen. En ik had zoveel te vertellen.
Volgende rreok dan naar..Oh jas.Harrie y._d. irilk mag toch bij de selektie.
Zijn Vac]er zit in het beetuur, vandaal; .óàt noest ik ncg ever "kwijt, F.1,.

-4-
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DE LXNSREVUE
rveekbLad van de voetbalverenig ing Lenig en Snel
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In Bal1ot4ge:
88888

0o00c0000000000000000000c000000000000c000000c00c0000cc0

\1r51
\1352
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ONZE

C . T. v. tl. Berg
A. v. tl. Berg
P.lil, Nederpel
A.M. Scheer

V]JfiTUREBANK.

23O1?C WII Steenzicht '117,
O?O371 \fl\ Steer:zi-c}:t 117,
O9O955 S Okkernootstraat
190547 NS Middenstede J75

Den llaag 2034, tel-efoon 676c62
Den llaag 2or4, tel-cfoon 6?6o62
11, Den Haag 20)6, ter.689387

, Den Haag

Cnze herhaaldc oproepen hebben toch eniS succes opgelcvertl en rvij zijn dan ook
op de goede weg bij de same
Voor dc Redaktie hebben zic
een v;ln onze junioren). lïij
het . we1 en vlee van de veren
De /i.l<komodat iekommissie kii
vader van zelfs twee junioren ), terwijl Ton de Kok, Theo Prins, Rob Bom en,
!ïin v.ri.Linden zich bereid hebben vericlaarcl tliverse karvreitjes te willen op-
knappen. Inniddels is al het een en airder gebeurd.
Naar verl-uid gaat Nico Hoefna6eL de Tot o/Lottokoroniseie helpen bii het ophalen
van de formulieren. Rini van Noort heeft toegezegd de Kalca weer op poten te
wiIlen zetten, Wie helpt hen daarbij?
Ook voor de Barbezetting, wel-ke op het eind van het vorig seizoen dan!6 v:-:
6eslonken, krQen vri j een paar aanmeldingen. De heer en Elevroulv {ronk ( ja, ';) - . ''
óen steL óuaËrÀ) komen om de urt:eh op zonda6 de bezetting versterken. Ooli rt:
vrijdagavontl is rond dankzij de toeze66ing ve.n nevrouw de llruin (U raadt ht' l--,
en het viertal Jos Keetman, fheo Prins, Ben Osse en Rob Bom, dat de taak van
Elevr. de Bruín na de trainiugen op vrijdag overneemt.
Een optimistisch geluid, vindt U oolc niet. I'{aarr'wij zijn er nog hiet. ne L:l:l:-'
zetting op maandag en dinsdagavond. is'no6 niet rlrondrrr terrvijl lÍii voor de
z,aterdagmiddag om cle vreek nog twee nedèvrerkers kunnen gebruiken. Tinus Zilfli:ui
zoekt voor de zondagochtend om de vreek nog assistentier. en het liefst vap tl'reit
charmante danes, om op deze ochtendeÈ op gepaste wijze de vioege LENSle4en van
hun natje en tlroogje te voorzien. Is dit nisschíen iets voor de vroulvelijke
aanhln6 van tlie vroe6e leden? Ook voor-de zondagmiddagen vrorden nog nedewerkers
gcvrea6d..
De ÍCTO, SEKo èn KAl(í kunnen no6 rnedewérkers gebruiken. Voor alle funktíes kunt
u gebruiknaken van het telefoonnunner 19.86.94 van tG mor8ens vrocg tot rs avonis
Iaat. ALvast onze dank aan iedereen, die zich meldale. 

.

Het Bestuur.

VÍtKÍiNTIEGROETEN.

Van Riet en 'lïil v.d.Wilk en Anilrea en Cees uit Àlborg in Denemarken. iïij wagon
ons dit keer niet aan vertaLin6en van hetgeen op de kaart staat. VoriSe week
bl-eek de vertaling uit het Noore ook niet heLemaaL horrekt te zijn.g5evreest.

Niet leden lrunnen dit doen door I ZJr== te storten op giro 11.67.11 t.n.v.
Penníngr:eester ÏJENS. U krijgt dan autonatisch een tocSan5shaart toegezonden,
rvelke u recht geeft op gratis toe6ang tot onze temeincn, ool( op zondaq, als o1'r
ecrstc elftaI thuisspeelt.

Het Sest uur.

nstelling en kompletering van de diverse kommissies.
h opgegeven Yrlin l"lichels en Jan Elshout ( vader van
hopen, dat dit duo U voortaan op aangenane lvíjze

iging via de LENSrevue bekend zal rnaken.
j6t de doorlopende steun van dhr.Groen (alweer een

,I

;1-



TtItTtï'IlI. I'Írrirtrï'rt

$FSF$ vrïE s
FFFFFTI'FIFTF

FFT.FFOFFFT'TFI'IT'FFFFFF
TÀ]"N ER Í|CHTER DE tsAR
T'FFFFFI'T'EFFFFFFJ'T'I'TF

FFI'FFFFEFFFFFFFI'FI'ï'f IF.;r'I li'

Zat erdagocht end:
-udddag :

Zondagochtend :

-niddag i

hns v. Bergenhenegour,ven, lïim Michels
Anniè v.d.Steen, Ànneke B1-iemerr,Frans Disseldor! -

Tinus v.Zilfhout, Ne1 en Ries v.d.Eoek
/Innie v.d.§teen, Linda Jans, mevr.Jannaat, mevr.d.e Jong,
Jrn Zlenger, Frank St rr.athof

Eventueel afbellen bij Ànníe. v.d.steen, terefoon 198694, die ook -graag iJvr aet.
nelding voor de I3ARbezetting in ontvan6st lvíI nemen.
OPENSTE],L] NG I(LUBGEBOUI;I.

Nu het klubgebouvr weer regelmatig open is wi1len rvij no6 eens op
uij zen:

enllele regels
;. §luitinestijden klubgebouw

Op zaterdag- en zondagniddag uiterJ-ijk 1 B.oo uur
van traanc1ag- t/tr vrijdagavond uiterlijk on A4.OO uur

- Afr'ekening iconsumpties dient kontant te'geschieden.
- De fruita.utomaat, welke nog op froef staat nag niet worden bespeeld d.oor per-

sonen beneden 18 jaar. Op de zeterdagen en wo ënsdaguiddagen rnag dit apparàat
nict rvorden ingcschakeld :

- -Het grote billard mag op wedstrijddagen .en avonden niet worden bespeeld èn
moet dan on beschadigingerl te voorkomen, afgedekt btijven.

- Hct kleine billard in VJaterloo staa.b..teï' beschikJcing van d.e jeugd. Er zijn
aparte bal-len- en keues voor, rJó1Ëu acrrler de bar veikrí16.boor 'ri;.r.

- HET ïS oC.K UW KIUBGDBoIM, HOUDT IIET SCIIOoN.

Voor de niet ttBinnenhofrt l-czers onder pns volgi hieronder een artikel-tje, dat
deze rveek in clie klant werd 6eplaatst,'
HET HEI Lïc VIIURT/ïERI( V.,'\N tEl{S . r r

Als die jongens van LENS 'l eennaaL het heilige vuur vl-ak achter hun broel..: \,JG;.r.i.
dan zijn ze niet neer te stuiten. De vraag is aIIeea, .Íranneer en hoe worucn cie
vuri8e vlammen aangestoken? vorig seizoen gebeurd.e. dat rond. d,e jaarrÍisceLinE,
Het llauwiyitte kcurkorps had aI naanden nei ce Rode Lantaarn zi-iten spelen ón
opeens ryaren zc ]net zat. Met een ferme trap vrerd. het .l-ichtbaken van. d:le:Lgendc
degladatie omvergestoten en een onstuitbare Grote Opmars ving aan.
!Ïas LENS 1 na afloop van de eerste konpetitiehelft een geheiàe degrarlatiekan d.:. -daafr-ovei rle tweede herft zou de periàdetitét - zo d.ie te verdieien viell -
behaal-d zijn. LENS begint derhalve raet gemengde gevoerens aan een vierde sei-
zoen i4 de Eerste K1asse. Trainer Martin van Vianen en zijn korenbl-auwe kudtle
hebben zich natuurLijk voorgenomen !ïat nÍnder s child.pad.derig van start te gaan,
I"Íaar ja, 6oede voornemens -ul-Ien rirrei voetbalteams wel- hebben. ïleinig wÍjzi-
gin6en overigens bij LEI'lg, Hans Bres is in oud Beijerland 6aan wonen en meldde
zich derhalve bij het plaatselijke sHO" Doelman Dick van der Plark krijgt moge-
J-ijk concurrentie door d.e konst van Eob de vlidt van het Rotterdanse voc. Een
paar reservisten zochten hun hoop en hcÍl erders. LENS treedt'dus aan met ver-
troulvde namen.'Hoewel, enkele met zorg 6ekoesterde en geklveehte voetball-ieden
staan te dringen om ooh in de hoofdmacht te worden opgenorDen. vorig seizoen
titrden zij LEITS 2 in de reserve tweede klasse en zelfs mochten ze af en toe
ruiken aan cle e ers t e-klas-rucht . voorbeelden? Trimo Icano[ba]-l-rr Resorlihardjo,
Jacques de Hilster, Ton rs-Gravendijk, paul en piet IIor: (raszuivere bïoer6 van
Tonr' die terug is van een seizoentje weg5elveest). En wie weet wat er nog meer
oqtl-uikt? vertrourvde gezichten en vooraL benen hebben flankverded.iger. ion de
Kokr Harry Brandenburg en Peter de Jongh; het niddenrif Donald schiinherr, Ruud
Fortnan, Jan Englebcrt, Bert B1ans, Ton Hop; en de voorvlae.rdsen Ronal-d reI1-ei
Nol Janesen en l\,in Kcctnan.
'op sportpark Escamp aan de llengel-olaan speelt Í..,ENS zijn t huisweds tri j den ars
genroonlijk om 14.00 uur. Voor overdekte tribune of staanplaats betaalt u slechts
d.e oud.e prijs van twee piek. Waar zj.e je ïrog vuurvrerlc voor dat ge]-d?
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ooo Ter!ïij1 POL op zrn luie rÉg Gods wàtur op rle peel za6 gieten, liepen onze
meegte eetektiejongens zich het vet uit de kuiten en het zleet uit de bast op
en rond het strand tu66en scheveningen en Kijkduin. PoL heeft alan ook ar lanp;
Bcleden de hoop opgegeven ooit in dat selektie 6ezelschap te vrorden opgenónen.,
het6een van die stoere dravers allerminst Bezegd kan vrorden. Zij wil1en cerste
hlas voetbalfen. Zij zuchten en steunen eet rod.e konen en kloppende harten on
de ecr van tle keizer en zíjn baard. ïíant zo gaat dat'- net amateurs. _of zoals de
3e16cn het zo treffend uitdruldren: l_iefhebbers.
ooo l,iefhcbbers clie uit zijn bp presteties. Dat ma6 en moet, vrant hct is 6port"
ooo Dan is er ooli nog zotn stel3.etje, dat hct allenaam regelt en organiseert,
dat zich voor d.c aanvang van het seizoen - naar ook tijdens è uit de naacl wcrhl
om andercn in de gelegenheid. te stetlen als l-iefhebber hun sport te bediijven.
Dat stelletje raakt geen bal- neer aan,'of het zou moten zijn orn hem in te vet-
ten. ÀIs je hierover nadenlct begrijp je er niets van. Maar dat zal vrel te maken
hebbcn net cle nysterieuee krachten in de sport.
ooo Het zulLen diezelfde nysterieuze krachten ziin, die lOL steedo naar de a]-ge-

'mene Ie denvergadering hebben getrokken. De jaarlÍjkse uurtjes verenigingsinspraak
mist FCL niet graag. Het bestuur l'rilde.ditmaal echter testen hoeveel leden er
einrl juli niet rnet vakantie waren en titf er zowaar nog !1. ExcLusief ?OL. Nout
dat was rlan jar-,rner voor het bestuur en de vergadering, die aldus ale (eigen)
v;ijze intr:reng van POL hebben Eoeten &issen.
ooo Gelu1dri5 deed de eenzame eeuwige redakteur van ons bLauwlvitte lijfblad kondt
van hct al6enene verga.dergebeuren, zodat het overgrote LENSdeeI dat er niet was
er toch nog wat van kon opstelcen. Er schijnt nogal vrat geredekaveld te 2ijn
over de begroting. Maar ook hier betrof het sl-echts herhalin6so efeningen, vrant
de begroting rverd toch maar t{eer goetlgekeurd, ondanks het faLen van het FKO.
POL had juist rvil-Ien vooretellen een KOFKO in het leven te roepen, eèn I{ontrole
Orgaan van het Financieel Kontrole Or6aan, mas.r dat moet nu hel-aas . j aunergeno eg
qrachten tot de volgende vergadering, die tocï eigenlijk niet ttalgemeenrr kan ,
sorrf en 6cnoemd.
ooo Het llestuur schijnt ook belangvrekliende nededel-ingen te hebben geclaan over
het.otenue van het eerste elftal. Daaruit begrijpt FOÍ,, dat de Blauvre Tijger
SriSade is opgeheven. POL begon juist eraan te wennen, vooral dooiclat de; I:rit;-Ce
een tijSerliike vechtlust ging clemonstreren. Lm{s 1 wordt weer gewoon LENS. r'.rs
dat rF-1ar goed 6aat.
ooo Uit het orrerzicht van de ver6atlerlijke versl-ag8ever noteerde FOL ook nog;r.
dat de voorzitter bijirhet benadrukken van datgene vJat het bestuur allenaaL had
verricht ook aoend.e de rui.nder fleurige financiËIe eituatie. Hct besttrur werd
dan ook unaniem ,herkozen....
ooo Bii de opsonuing miste FOL het p}asgootje 3.angs het eerote ve1d. De ont-
rviliJrel-ing van de gedachte en de uitvocring hiervan 6ecft toch lvel aan dat ze daar.
in d.e vercnigingstop met hun tijd meegaan. Nu mogen onze miniwelpen tenminste
ook eens op het eerste veld spelen.
ooo De IOM zou de I(NVB niet zijn als er'd,aar in Zeist niet vrat werd verzonnen
om ée zourertijtl uit te buiten.. Een nieuw soort bekerkonpetitie met vredstrijden
die I s-aÍond.s on hal-fzeven aanvangeni Supporters vrortlt niet een6 rueer gegund
rustig d.e aardappels d.oor d.e keeL te prakl.en. De spelers koEen daar helemaal
niet ean toe on van de mensen van de organj-satie helenaal maar niet te spreken.
Die :aoeten bij hun werkgevers zoete broodjes bakhen on ze i4 het klub'gebóuw tij-
dig aan hongeri6e tceschouwers te kunnen verl(open. Juist, dat is vast tle grote
truuh va.n de $NVE: dat bekertoernooi heeft alleen maar tot doeJ. klubgebouvron-
zetten te verho6en en zo de ho?eca een hak te zetten.
ooo POL koÍot t eru6. 

.
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Progranna S enioren

Psl9:r9ee 1B au stue 19?7.
'19. JO uur I,ENS Conb. E v2

,V1 Gebl/1-3
lïaalsdorperl aan t/o Rest . Duindigtho eve

v1 Geb 1/1-3
v1 Geb 1/2-4
v2 Gc-b 2/t.3
Jensoniusstraat
V2 Geb 2/1-1
vz Geb 2/2-4
v1 Geb 2/2-4
Jansoniu66traat
v3 Geb 2/1-3

- VCS

onnZaterdag 2C a tus'l
1!. OO uur LENS 'i

' 1J.0O uur ESC 2

Zonrl 2'1 au ustu's 19?7.

-J/iC 1-
- LENS Conb.G

c
14. OO

11 .CO
12.00
'10.00
14. o0
12. OO

14.o0
10.00
10.00

uur
uul'
uur
uLlr
uur
uur
uur
uur
uur

LENS Conb. fr
LENS Conb.B
LENS Comb.D
Laaldrwarti-er
LEIIS Conb . H
LEI,TS Conb. I
LENS Conb.J
Laald:wàrtier
LENS Comb,L

- ITKDEO 1

- NKDEO 2
- RKDEo 5
5-LENS Ccimb.E
- RIOEO 6
- RKDEO 7
: RKDEO B
B-LmlS Comb.K
- 'RKDEo 1 1

Vrijtlagavond lan 13JO-19.JO uur bij Itr.Osse tel_. 60.20.90 Uitsluitend in nood.-
6cva11en nog op zaterdagavond.
OPSTELLÏ].IGEII

LENS Conb.^ en B wor.den door de traíner bekendgenaakt.
LEf{s ooErb.D: N.N. -H. Bert err6 ( 

^) 
-F. Brokland.-J. colpa-F. Disseldorp-J. Groothuizën-

R.Ho.efnagel-^. van Kl-eef-ltJ. Kouvrenhoven-3. Oss c-!ï.I4ichefE -J. Blik
LENS Conb.E: zie vori6e LENSrevue met Vl.IÍichels. (2x)
LENS CoDb.F: J. Tett ero-/r. Baunan-O .Boret-J. v. d. Ende-B. v. tl.Kooi-J.Meulcnan-
C.StapeL-F. Straathof ( A)-,f.aà waai-J. v. d.r,íel--h. de Groot-G.Ruygrok

I,ENS Conb.9: R. Schamper-R. v. d, Bemt-M. Craenroehr-J. Gràenendijk-K.Keetmcn( rI) -
. 

"ï. 
verlíeu1-J. !ïittíng-J. v erhaar-À. schijf-L.ReesÍnk( zx) -c.v. a. Togt-p. Booms-R. LeiJn

LENS Conb.H: M.Reuver-F.v

§a:nenkonst.

óe thriisspelentle
Conbinatie -E en I(
ÀT'qCT{RIJVINGETI.

J.Keetman-J.Verbarendse-J
C.Hooghieastra-Q. v. d.I'Íe:i j

elftal-Ien een ha1.f uur v6ór aanvang van de wedstrijd.
9.15 uur LENSIerreín.

. d. 3erg-4. Bilderbeeh-G.Duivestei jn(A) -p.Hei jnen-

. Schmal-P. de KIein-M.Hei j nen-R.Hoppenbroulvers-
s

LH,IS Comb.I3 W.I(r'ol--F. v.Di jk-J.Entllich-P. tr'ieret-J .Riàne+(A) -p. Schult en-Eïv; d.
velde-G. v. d. Klei j -G. re1ipveId-J .'j{i j ngaarcle-J . dc Bruin-p.van Rijn-R.verbarend.se-
.E.;.Hcc6j.nk

.LENS, Conb. J:
J . v. tl.Horst-P
mIs cgt!-.$; B.van Ri jn-A. Bcrgman-c.3eiger-J. Borst -c. van Deelen-p.de Haan-F.peters
R.Fcters( i) -J.Rient j ee-F.dó Vroege-C.Kuypers-J.I(uypers-p.Verhoef
LEI,IS Comb.L : P. Ze

T.Prins(h)-C.v.Beekum-F.van Baekun-/r. v. d. ilerg-p.Dosch-H.Guit-R,Guit-
.l4ei j er-L.Reésink( Zx) -p. v. d. pas-J.lie1màns-tï. Bournan

gers-R. Bom( A) -G. Goosen-M.Jans en-C . Lipman-J. Ruyt ers-F. Jonker-
uin-C .Iluybens-^. v. d.Iiroft -T. Verstraal-H. Derxeyer-R. HeemskerkÀ.Banning-t.Voord



ÏNDEL]NG LENS 4 t/n
Res,Hoofdlrlassc C Res

" 1e I(l-ass e D Res.2e l(lasse C Res 2e- Klassc il
ODB 2
ga-L-he lrír!ai 4

' Groen ,iair 58 2
soÀ 2
0liveo 2
BEC 2
Duindorir SV 2
i{Dv 2

^'jchipel 
2

LENS' 4'
5Ëïrt-:

VIit Dl-auw 2
Gr.ï.I.Iï Vac J
Duindorp §V J
Den Eoorn J
Velo I
LEI,ls 5
CronvLiet 2
UJestlandia 4
vuc 5
PDKf ''-
VlippolCer 2
DITI, 4

I'Vassenaar 4
Víit i3Iauw J
Quick f
vuc 6
Àrchipel l
LENS 6
ïís--f-
DIÍC 5
Voorburg J'HBs 6
Trionph 2
DHL 6

De .Jagers 2 ..GDÀ 
5

Gr.\'í.Iï Vac 5
Dèn Hoorn 5
Vretlenburch 5
Trionph J
Marathon J
Rava 4
sEP l
VDg ,
LENS 7
RKSVr"r f

.Ï.T.T4 JJ J,JJJJ JJJJJ JJJJJJ J J J J J JJJJJ
+$$+t- 

- 
í;N" ;;;" Ë;;;;;Ë*;: " 

lll+$rrrJrJJrrJrÍr;rrrJrrJrrJrrrr j,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,rrrJJJr
JJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ$JSSÍ

PIiO Gr?j,]ÍFJL Julll OI?EII.

Zonda 21 au tus 197?.
'1O. OO uur LENS ,
12.00 uur LENS 4
12. 00 uur L-4NS 7.
j,Ír an d 12 augustus 1pl/.

- Scheveningen J
- UDOtoernooi
- UDOt oerno'oi

It
1t

e.Oe6st6eest
e O'egst6een.,

Sp.park d
Sp.park d

e Voscuy
e Vos'cuy

19.00 uur LEIIS 5
19.00 uur LEIIS B

!gsHiee-31-l

- LENS 6
- LENS 9

sLtts 197? ;

vz I zLe
\1 (zie

ook 2o-B)
ook 2O-3 )

19.00 uur rs-Gr.avenzande SV 1-LENS 1
19.]0 u:rl Noordvrijk - LENS lr
19.J0 uu:r: iioordw:ijk,.- r.:.IENS z
Zat er,da6i 20 au stus 1977;

Kon. Julianaweb i t s-Gravenzand.e
Sp.park Duinwetering
Sp.park Duinwetering 

.

Hondsroos 2, Berkel en itoCeÍ.:.'ijs
op vri jdagavond tus.sen..1B,.JC .?-r

en 9.3O uur bij R.llom tr,l.,

15.30
LENS 1

-ullr.Monster' 2 .,. LENS 

'.IENS 4
uur S cheveningen
uur LEIIS 6

I,DNS 7
uui: LINS 8
uur ï,ENS 9
uur l,EllS 10

- zíe 24-B .'
- LËN§ 2 Splpark polaàen ,l,lons c er'- zie zondag
- zie z,ondag en vroensdag 24-B
- LEI'I§ 5 Houtruot ( zie ook 22-B) '
- Verburch V 1 (zíe ook 22-B)
- zie zonda6 en troensdag 24-B
- llDO V1 ( zie ootr 22-B) , .

- Verburch Y2 (zíe ook 22-B)
- BMT v1

16.00
15. O0

11"9o
13.OO
11.OO

.[!SCIIR]JVI }IGEN.

UDOTOEANOOMOR B1 .iC 1 +P1.

Schriftcl-ijtr.töor vrijdagavond bij p.v.d..Steen,
Telefonisch (uitsluitend in dringende 6eva3_1_en)1!.f0 uur bij
A-klassers G,Duivesteijn telefoon 6?6j83 LENS 1
B-klaosers l{.Rcuver . telefoorL 6?2g)1 IEIIS 4
C-lilassers ï{.v"d.Linden tclefoon 6? 2Bt1 LENS zIn èringc:'-de gcvallen op zatcrda6ochtenà tussen
661114 (l;lubgeirouw LEN§ )

1
6
10

t/^
L/n
t'/n
9.OO

A.s" Zondag gai'-n onde .selec tie-el- ftaIIen -van d.e b- en c-k1as6er6 samen net depupilIer, '1 naex uDo. Er vrorden daar vier rvedstrijden gcspéeId tegen !ïcstl-andia(behe:'houde:). Lugd.unurc (leiaen), THB (haarlen) ón nalor^r]ijk UDö. Naast de
t:ricselbcl:er zijn cr nog vijf prijzen en cen s?ort ivit citlpri js te winnen. veeioucccso . . -



Hffi H%*i"!Í';J:i.'l;ï]*t.'r.,"ia", Han6 zoun saaenkom.r 10.10 uur LENS

LENS 7: (zÍe ook 24-B) worilt door r1e trainer bekend gemaa]rt Leider paur- v.d.
Steen Sarnenkodst 10.J0 uur LENS

LENS P1: (zie ooh 2O-B en 24-B) rvordt zaterda8 bekend Benaekt Leider TonïËÏitencli jk Sanenkonst 10. JO uur LENS

OPSTEÍ,],INGEN

LnNs 1 zie tuoensdag 24-B Leider. c.v.il.Beek sauenkonst 1?.45 uut T,ens klubgàboul.

lErys ? R, v. Loon-c. v. treeh-R. Bon-R.Bogisch-R.Ge1uh-vl. Heynen-H. Hoppenbrouwer.-
,fr.. dc Jon6
teider Ben Osse Samenkomst 14.15 uur Lens klubgebouw

iElS , À..v. d. VaIh-Chr. VermeuLen-H.Pl-anken-R. v,lvii ngaarden-R. t en Hoorn-J.I(ooyne.ns
S.Krauer-lï. tucassen'-J . v. d . Rij zen-R..íless eIs-À. Rovers-G. Boogaard
Sairenhonst 9.JO uur Lens klubgebouw
LENS 4 zie zontl.ag 21-B en woensdag 24-3
g§l R.Goedhuys-D.l{enkes-lï. KLiinnen-R. Rademaker-R. v. Ruyven-J. S chípperen-
14. Ri eraen-rl. Ginberg
Leider Joop Meu.leman samenl<omst .t4.4! uur Lens klubgebouw Zie ook maanclag 22-B

I,E]!s 6 t{. v. Zvrol-R. v. nergenheri egàurven-F. Dullaart -H. Duitèst eyn-R. de H.:as-B.Jozee
O.I{oneman-P 

" 
I(roI-J. Linssen-D. Vest er-J. Voorduin-c. de Kok-R.lïasserman-IuI. Lustenhouwer

Lcider Ton van Velzen Zie ook maandag 22-3
LEI.IS 7 zie zondag 21-8 en vroensdag 24-3
Leider Paul v. ri. St eon

lENs B Th. Dienel-ch. Bergmans-E. Djoj ooetomo-c. Hoe fna6el-n. Huisuan-l'i. s chobbe-Effiren-H ; Zanoni-R. Veeburg
Leider Eric Landman Zie ook 22-B
I,EINS'2-Y"Kaffa-l{.v.d.Boogaard-B.Di'iessen-À.Franken-F.K1ein-M.Korving-R.v.d.Zij6on
tltl.v.MeLzen-D.PÉtjic-R.Soebarta-I4.v.d.UJaIIen-J.v.yJas6eu_H.v.Zij1 :
Leider dhr. T.Dl-ok zie ook 22-B

lElls 1o E.Àssenberg'-R. de Bcer-li.v.nlitterswiik-E.Borst M, v. Burcksen-E. Hazcicr;;,r
E.,rager-E.v.il.Iiooy-R.Mattens-II.v.Reeuvrijk-E.v.santen-ljlv,veen-J.lvoIff-F.Ze6.er:;
Leider Theo Prins
PROGRiU4}{I1 PUPIILEN.

3el9ee 2'1-augustus 1!//.
12.OO uur IJENS P1

Ees!e93c 24 au6ustus 1pl/
19.00 uur Clympia
Zdt eric.ag 2Q augustus 1977

14. OO uur LËl'lS r.)1

14"OO uur LItrNS pa
1O. O0 uu:' Vioe
PROGR.à].[,IA }VEIPEN.

- UDOtoernooi

- I,ENS P1

- ZwaluvJent oerncioi

- Zwaluwcnt o erncioi
- IJEN§ P'

( zr-e blJ
en 24-B)

junioren en ook op 2O-8

Bodegraafsestraatvreg, Gouda

DTC t errein/Mepp clvreg (zie ook 21-B
en 24-B)
Duindorpt err ein/ Houtrust ...

I{el-is Stokel-aan

!ergss 21 au.gu6tus '1977.

10.00 uur LEN§ iÍ1

Maandag P2 augustr:s 19/2._Y_______a__
1! . O0 uur h-DO lï1 - IENS tq1

- Quintustoernooi l(erkstraat ,Kwintsheul (zie ook
20-B en 22-B)

Zuiderpark (zie ool< 2O-B en 21-3)



lsIsr gss-39-q's+e!Ie-t 2ZZ.
12. OO uur. LËNS llt1
'i 2i 0O rrur IEI{S lï2
Í1"00 uur Vios nrini 

^ 
-

'1 2. 0O uur LEI{S nini B -
A-ïSCitRI,MIícEIï.

IIo 3-1-and Sport
Quick Si eps
I:VC
vvP

Vios
Vios
LEI\IS mini A
Vios nini R

V1 ( zie ook 21-B en 22-B)
v2
I,le1is Stokelaan
v)

Schriftelijk voor: vri-jda6avond bij P.v.d.Stecn, Hondsroos 2, tserkeI en Rodenrijs
Tclefonisch (uitsluitend in dringende gevallen) .op vri j dagavonal ' tus6 en ,l8.rO
en '19,J0 uur bij R.Bom tei. 259877
in d:'Íngcnde 5ova11en op zat ercla6o cht encl tussen p.0O en p,JO uur bij R.Bon
tei-. 65"1r"14 rdubgebouvr LXIïS

Z!,J1,LU:ïEIïTCDRIí0CI VOOR P1 en P2.

I,ENS P1 en P2 spclen zaterdag het Zrualutrent o ernooi. /ran dit toernooi,
verschillende terreinen vrordt verspeeld, doen zeker 100 elftall-en nec.
stanclers voor I,ENS.p1 en Ir2 zÍ jn:
P'1 P2

Yrat
De

op
tegen-

Duindorp

Quick . -

Scheveningen

IEI,IS P1 1{. SaarLoos-l{. v.Velzen-M. Zaalberg-E.Warronhoven-E. Àmmerlaan-À.l(uiper-
ÏilFïffiau -8" I{eus -J .',ïasscrrnan-E. Ro os -I,i. Ito elemi j -R. Ham
Sa:lcnho:ist 1J,CO uur klubgebouvr L,eícler Ton ts-Gràvend'ijk (zie ook zondag 21-B
cn vocnsdag 24 -8)

!nNS.-Ee fi.rlc Ilaas-J.v.d.Spíege1-R.Roos-E.Coret-R.v.d.Boogaardt-J.v.Kester-R.Han
P.lltraut-1,Í. Gcu::ens -M.i'Ío1leman-R " 

v. d. Eeyden-R. v. Vervetie-E. Cf aus
Sc.mènlioilst 1J;OO uur irlubgebouw Leider Ton de 1(olr

!ry§ 1'l P.Aer:ts-8.Radexcaker-J. Ríenen-D.Meyer-J.Kuypers-E.Verduin-R.Dekher-
'E.de Vos -P 

" 
L1s,-:mgëest -M, tsIokpoel-E. tle Bririn-D. Vermeulen-L. v. Leeur:ren

Sarienho:rst 9.15 uur klubgebouw Íeider Ton v.d.Berg
LEIIS lï 1-ït. Le;rtz..B. v. Nieuwenhoven-R. Sl-ats -R, v. Vel-zen-J.Klj-p;I. v.Kest er-E.Keus-
F,Va1l:enb';rg-fl.Frankèn-M.Sinons-F, de Bruin-M.v.Heltlen
LeiCcr Cees Schen-kel-s zie ook zondeg 21-B en maandag Z2-B

§[ïJruqroEilNqgr_yqqE_-u.1
Zondag 21-8-?7 gaat !ï1 haar het Quintustóernooi in KvrintsheuL. Gespeeld worrlt .on de brceder Egbinusbekcr. I,ENS ontnoet de vol-gen(Le tegenstanders: iilestJ.ancli::
Duinoord, Quintus en de bekerhouder Verburch
OPSTELLIi.IGtrN

LEI,TS !ï2 J 
" 
v" Balle gooien-W.Kamp-T. Diemcl-F.Laàrakker-R. Iir ne16-J.Kool--P.lloeksroa

C, v. c}. Bo o6aard.t -1,[. Ke etman-D. Vers cheJ.tlcn-I,1. v.Nieuvrenhoven-R. v. d.Klei j
Lc j.dcr }cter van Rijn
f,Ef!§- UUII rf e. enàii ch-I,I. Endl-i ch-.0.. v.'rti j ngàarden-P.I{oppenbrouwer-M. v. d. Maarel -E,-Ë]iili6ifnt-ri. §paans -M. Verschel<1cn-M. Hó eksna-n'. Bi jlina-p. Bi j Isma-T . Jans en-

Samenkonst 10.1!, uur Ëlubgebouvr Leid.er: Pcter Perreijn
LEIIS llIIitI 3 14.llosch-h. Brinksma-V . Tronp-J,. Dunant -R. SoeIhour,rer-J. Tinmermans-
R"Plugga'.E. !alanyi-D . v. Bavel--R. Poels-I?. Ze6ers-M. i3rooshoo ft -D.I(ee tnan-],l.Iiouer
Leider Guus S chneider
II BirL Gli.ÀT YIEER ROLLEII.

Mct rin6an8 van zaterdag 2O augustus a.s. dtarten de jeu8delftallen met het
oefenp}ogranma" 'Àf1è etftallen spclen niinstens tvree oef eír,rèdstri jden en wcl op
za;erd.a[: ?O ert à7 augristus. (AJ op zonrleg ) ;:'Daarnaast proberen wij voor half
selteube:' no6 ecn avondwed.strijd te kÍijgen voor alLe junior inelftal-Ien. IJeeE
dus ell:e rzeek 6oed de LENSrevue, IIet is onze bedoelilIg om zo snel rno6elijk tot
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de
To
1ïO

Iii

^-

t
ï

vaste elftarl-en te kouen. Rond ol<tober niI1en r.rij èg el-ftarren klaar hebben.dic tÍjtl kan het' beot gebe'.rren dat je een elftai hoger of iejer opgesteradt. Daarna proberen wij de elftaLlen zo n:in, nogelijk-te vrijzilen.
roncLer volgen de nunr:ering van de elftall_en en d.e Ieid.ers.
unioren.

IEI'IS
TENS
LENS

1!
2l
3. 1

eid.er dhr.C.v.d.Beek en J.Apperloo
eider.Ien Osse
eiCer rvordt nog gezocht.
eh.

ei rier lians Zoun
cider Joop }leuleman
eider Ton van Velzen

B- unLol
LENS
TI'NS
LENS

Ej-unioreq.
LENS 7 lciiler PauL v.d,Steen
LENS 3 leider Eric l,andnan
LENS 9 leider dhr..i,.Dlok
ï,ENS 10 leider Theo Prins
lïeIpen.
IENS 1 leider Cees Schenkels
LENS 2 l-orCcr Peter van Rijn

4I
5L
6t

Pupill-en.
I,ENS
LENS
IEI,IS

11_
2L
,t

eider Ton I s-Giavendijk
eider Ion de Kok
eider Ton v. d.Berg

l.Íini-we1 €11.

-Mini A leider Peter Perreijn
-IÍini B leider Guuo Schneider

Mochten juilie tijder§-het seizoen vragen of problemen hebbcn dan kunnen juJ-liealtí jd bi j iemand .iian de Juko terecht.
A-klassers (LEUS 1 t/n J
B-l<lasscis (IEI{S 4 t/n 6
C-klassars (LENS 7 t,/n 1
PupiJ-len, r'rc3-pcn en nini
ovori5c Juj;öLc'ion Peter'

sec::etaris Paul_ v
'rïÍ j Éenscri jullie veel p
TRII}TINGSOVERZICiiT per 15-B-

ï(EEPERSTk-rIi {fNG.

) Martin Reuver telefoon 6Z.zï.li
Otr iïin v.d,.Linden telefoon 46.86.16
-vrelpen Rob 3om - telef.oon Zj.gB,??
Perreijn telófoon 2g.Zg.5?
.d.stecn tereioon oi991_jg1g
lezier en succes toe in de kornendu tomp"titie

I,iaand4gnvond 1?.OC-18-1§ uur A-sel-eetie. o.L.v.dhr.C.rr.d.Beek
13.15-19.fO uur C-selectie o.l-.v. Hans Zoun
1c).3O-2O.45 ur,^ llvseLcctie. .. o.t.v. ttarrs ZounDinsdaBavond 'l s. oo-i9. oó_uur . erpirr 

"rr=.i "c 
tie o.r-.v. ror--is ]àiïrn.raijr.

t/o ens daè'lniddag 't4,30:t6:óo uur ovèrige pupir-i".r, werpen "" ,iriiÀ o.t.v. d.hr.
Ton v.VeLzen en dhr.Tiuneraans :.... ...iV.Joen§da6avond17.oo-13J.,1,5-.uur.A-se].ectieo.1.v..lhjn.C.v.d.Beèk'

18.,15-19.fO uur B-selcctie o.l_.v. Hans Zoun
Donde rd.agavo Írd. 16.45-1?.45 uur . Pripill-ens el_ectie o.1.v. Ton re-Gravend.ijk

.. ... 1?.)5.19.Oo uur C-Àetectig o.f.v. Hans Zounvrijtlaga*dnd 17.Jo-18,3o urir vrelpensereciie o.1.v., cees schenkels.'tBJö-19:50 uur o.r"ii6.'c-ttassers'o.f.;.-r""""lï;i;""
19.3o-2o -1o uur overige B-krassers o.1.v. Joop Meur-enan (+keepers--,:..., training)

- :, ,' r'.. 2O.1O-ZZ.OO uur overige, .fi-klasser6 o.I.v. dhr. C.Frankern de lveclÉ van 15 t/n 19 augustus beginnen ooh tle l-ae.tste groepeD-:,oet cd.e trainin-gen (zíe overzicht). $ij reÈene. .roi dat julrie de trainers nÍet arleen -Iaat
:11::l ..":i. l]et ar: . het weer wat slechter wordt. Kom alti jd 1! Ànuten voor d.e

:llli.iC,l:l ,ge t:ai}++C, zodat ju1lie het voll-e uur kunnen benurten. Een rege1 .mat16e tra.ining heeft eLke speler.nodig

Ook dc Jreepers krj_jgen dit. jaor een.aparte train
vrijdr:gavond vanàf 19-B-?? on .1!.JO uirr de juniobij de ac]-ectios zitten: dit zijn R.b.BereeihcneI"i(affa en 1ir.v.Veen. De trainin6 duurt toI + 20.

ing. Ton van Velzen wil iedere'
rcnkeepers trainen die niet
gourven, M.v.Zvro1, .I{.Dieme1,
JO uur

o..
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CONTRIBUTIES.

Er zijn no6 Eteed.s enige jeugdled.en die contributíe van het vorig seizoen
moeten betalen. liri j stellen ju11ie niet ecrder op voordat het 6e1d bij Ce
penàin4ueester binnen is. ook de overiBe ouders vraBen víij on de contributie
voof dit jaar zo snel mogelijk over te mdren op girorekcn in1 116?i1
KEURINGE\.

De rlolgende jongens moeten no6 gekeurcl wor.J.en:
R.rrÏessels-Ni. v. zvrol-8. Radenaker-R.Goedhuys-1"1. vreebur6-11. v. venctiË-A. v. tt.ller6-
M. Kover.
Zonder geJ-dig' keuringsbevrijs mogen jullie niet spelen. Den je Bekeurd, stuur
clan zo snel- nogelijk de keuringspapieren en 1 pasfoto naar P.v.c1.Steen,
ilond.oroos 2, Derkel en Rodenrijs.

lrtcllt.]lqtotct
BIAD]/I]LLING

1119',:itDl.)tolet
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Zo af en toe haalt LEUS de kolomrnen van een van de Haagse Dagbladen. Vorige
week J.as ik in de Haagsche Courant een ode aan on6 aller Oom Nico, de
onmisbare klusjesnan. Fijn on dan te lezen dat hij tEI'lS een rnoord vereni-
6in5 vindt vraar het goed toeven is. l4aar om nu te zeggen, ttat hij een
sti1le werl(er. op de achtergrond is. Nee, dat kan er bij nij niet in.
Maar goecl oolc want anders was Oom Nico oou Nico niet meer.
Over stilfe rverkers gcsproken. Dat zijn mensen die pas opvallen, a1s je
ze hard nodi6 hebt. Daarvoor nerh je bi,jna niet dat ze er zijn
Een van die onopvallende werkers bij LENS is d.at kleine mannetje, Cat tr,c::,.:
elke week naast rrDe Langelt in de du6out zit en in aktie komt als er 3Éi:
speler ter aarde is Gezegen en niet ecrder kan opstaan voordat jrad de
Hooge, want zo hect ie, hem.uet een wonderspuitje heeft opgelapt.
Met zijn wondermid d.elt j es , neen heus 6een dope, is hij cen steun en toe-
verraat voor, tijtl.en6 en na de rvedstrijden en tra-iningen. Tcgenvroordig cc r
onuisbare schakel bij het voetbal, een 13oede verzorger.
Tot volgendc vreek.

"- FREB LENSER.
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GEBRUIií VELDEN EN TRAÏNINGS STROOK.

M.Stokel-aan 2306, Den llaaï ZA11 | te\. 6?116A
Soestdijksekade 84, Den llaag ZO2), tel" 4:,ZtZi
Soestdijksek:ide 64, Den Haag 2OZ), te!. 461??6
De Rade 114, Den Haag 2O]l
Valkenboslaan 10/, Den lIaag 2026, tel. 63ZZ4j
Vredecord '1 1!, Den Haag 20J], le]-. 6?1?55

":\. v" d.I.Iin
. 'r. d. Starre
.tinnerveever
.J.v. d.Berg .

.li. cle Zlrart
, -tl.IiuÍ jbens

De Dienot G ene ent eprant so enen heeft onze veLden en de trainingsstrook in,
prima konditie afgeleverd en wij zuLlen er net zijn aI1en voor moeten zorgenr
dat onze vel-den niet z].aarde1' zullen worden belast dan strikt nootlzakelijÈ is.
De tra:iningen mogen uitsl-uitend op cle trainingsstrook plaatsvindeni Er ua8
derharve voor trainingsdó et einden geen gebruik van dc velden rv:rd.en gnr"*Èt,
tenzij irepaalde oefenin6en dit nood.zakelijk maken. Dit uiteraard atleen ter
beoorderin5 van de desbetreffende trainer. Dit leatste moet echter wel zoveelnogeliji: r','ord,en beperkt. Keep erst raininBen moeten in het oefend.oel vrorden
ge6evcn. Cus lriet in de doelen op de velden
öe K.N.V.n. gaat.steed.s hogere eÍsen stel-len aan de velden, vraarop d.e ao'd.ags-
amateurs spclcn (dus LENS 1, ? en J). Daarom za1 het eerste ve]d, zoveel als_
mogelijlc is, gespaard moeten blijven, De sEKo en de JUKo zuIIen erop moeten 'toezien, dat dit veld op rvedetrijddagen zo vreinig nogerijk worrlt bespeeld..
Ïndien bij slcchte vreersomstandighe den buiten aan het hetc het bord.je nTerreinen
afgekeurd" haxgt, dan mag er cnder geen beding gebruik van de velden vrcrCen i4e_m'-lakt. De trainingen kunnen dan eventueeJ. vrel-'dóorgang vinden, doch uitsfititàÍ,.íl
o1: de trainingsst ro ok.

Het Best uu:r.
KOIUPETITltrSTÀRT.

À"s. zonda8 start de kompetitie voor het eerste el-ftaL en d.e week de^rop vcc:ar onze overige erftarren. Een nornar-e zaak voor een vo etbaLver cnigin5 Ë., ccn
steeds weerkerend festijn voor aIle leden. I4aar voor het zover is, dai aLles
weer nornaar draai.t, noeet cr in de :rchter ons liggend.e ,sti1le, pcrj_od.e een
hoop vrerk rvorden vorricht, voordat we kunnen ,.6gói ,'Het roopt weàr 6e6meerd.,.En het zal vrei wecr gesmeerd ropen, crenkzi j de steun van een flink aantal
medevrcrkers, die hebben 8eholpen de zekeu weer in orde te krii8en. ,iïij dankenaIIen, Cic daaraan hebben meegewerkt.
lrii j hopen. dal iedereen, die LElrs een uraf'm hart toecl.raagt, een prettig seizoenzal bel-even en dat onze leden, supporters en ook de Oudàrs vo, ónr. jóugdige
leden '.reeL gcnoegen mogen boleven aan d.e prestaties op cle groene velden.

IIet Bestuur.

-'t -



V.IIIL,J,,LE}IS STEUNEN?

ItJel dan behoeft U sfechts een bedrag vah'hinimaal f 25r== over te schrÍ;I'r:i.-
naar -6irorek eni-ng Jj'.61 .11:.tàn nióe van cle FenningmeeÉt e.r. LENS.en, U ontr':li".:
a1s te6enprestatie automatísch een toegangokaa.rt, weJ_ke recht 6eeft op gra;:_:;
toegang tot on?e terrei4en. , ij voorbaat onze dank. .: ,.r

Het Bestuur.
KONTETBUTIES

Er zijn in het totaal nog vijf ï,ENSl-eden, die hun kontributie van het vorig
seizocn niet volfedig hebben betgaldi Zij krijgen tot de eerste week van, sep-
tember nog tte gelegenheid deze aàhterstand te betalen, Is hieraan niet.vold.aa::
dan n'ordt er door.die leden niet eerder 6evoetbald voordat de.gehele kcntri-
butie over dit lopende seizoen i6 betaaLd. Het vranbetal-erslijstje homt in de
L ,[srevue van 3 september. :

Er zijn gelukkig'een hel-eboel 1eden, Cte
over dit seizoen snel te betalen, hebben

IÍeeft U Uw kontributie no6 niet betaeld;
denkbaar voor zi jn.
Er zijn nog enkéle donateurs, die de LENSrevue ontvangenl en tot op heden het
daarvoor verschuldigde bedrag nog niet hebben overgemaakt. Dit bedra§-io nog
steeds .f 2J,== gít het gironunn er ls 3J,67.11 ten name vàn dó Penninilmeester
Lenig en Snel-. Dedankt voor Uw uedërverking al-vast.

Het Bestuur.
FFFFFI'F

aan ons verzoek om de kontributie
vol-daan. onzc dank daaívoor l,..,'.:
doe het dan sne1. 'rtfij zu1.len U daar

lïIE STAIII :ICHTER D TFTFFFFEFT'I'FI'FFFFFFFFETT'FI'T'I'FFFFFE.ÏFTFTF
FFFFTFFFEFFI'FI'FTFFF

,fin Beigenhenego urven, iïim }lichels : 
.

Tinus Zilfhout, Mevr.Hoeksma, Peggy Richel
I,Íevr.d.e Jong, mevr. Jann:.at, lin Zvren6er, ,[nnie v..d.§tedn,
h-nda Jans.

Indien alLes_ is afgekeurd, is het klubgebourv vanaf '12.00 uur geoËenC;

LEZEN S.V.P. - LEZEN ,S.V.P. - LEZEN S.V.P. - LEZNE S.V.T. - TEZEN S.V.P.
Dè Redactie van een ctubbl-ad noet geïnspirecrd vrorden om haar werk op een
redel-ijke r';i j ze to kunnen uitvoerei"
De inspiratie komt niet vanzclf - ofschoon eigen i-nitiatief van de Rcdactie-
leden natuurlijk'een schone zcak is - echter i 5OO leden kunnen hi-eraan hun
mcderveri:in6; verlencn.
'lVat wij U.r.ri]len vragen 5-s er6 simpel en dezq vraal; stell_en wij aan al_len die .

Lenig & Snel een wa.rn hart toedra6en nI.
Leest U s.v.p., ons clubblad

FFFIFFFESESE
E B/rR $EEE$
FFFFFFFFFT'T'I'

Zat erdagmorgen :
Zat erdagnidtlag:

Zondagmor6en:
ZöndatÍ,'middaB :

l,ïij vra6;en dit aan onze actieve senior:vo etballers , niet spelende }ed.enr..
onderstcuncnde l-ed.en :- vad.ers - I"loedérs, A-krassers, B-k]-assers, c-lclassers,
Pupi11en, .ïIelpen en Mini-welpen (voorzover onze l{ihirs claartoe in stnat zi.jn -
zo niet, den is het een nooie 6elegenheid v.o or de Cuders de LE"NSrevue aan hun
Mini-kind rroor te Iezen, waardoor zij zelf ook op cle hoogte blijven van het
rvel en.wee in de vbreni6in6. ': 

..
Leest U 6.v.p.. ons clubblad.
VeeI dingen <1ie in de LENSrevue vermefd vrorclen zijn
zoels:
C ontribut ieb et aI-ing
I(euringen
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Afkeuringen
Trainin6stijden
Itanvan6stijden

- PLaats ve.n sarnenkoast ', :'

Afschiij fàdressen

llli j zigin6 t elef oonnunmers

0peningsti j den cLubg!ebourv

Voorschriften net bctreldring.tot parkeren van autots, brommers, fietselr
.c.lLemaal, erg belangrijk en bij het goed I e z e n van ons clubbrad kunnen er

ereniging vror:den voorkomen.
-Er zijn voorbeel-den Genoeg 'te rioemen, waaruit blijkt, tlat' de LENSrcvue nauwelijiis
'of helcmaal niet wordt gerezen, ivaarvan het volgende voorval voor zichzelf
spreekt:
Tvree LEI,I§-Iedèn ontmoetten el-kaar en de éón vr.aagt de inder:,
[Ja:.r was jij met vacantie?
Vacantie gCiías ae reactie, nàn ik,ben gèopereerd en he,; rlrie weken in het
zi ekephuis ' gel egen. 0h, dat wj-st ik niet, neen me niet kwal-ijk!
Een neded.eiinB over het geopereerde LENS-lid in kwestie, met vernelding van"
plaats van hanclel-in6 en' zaalriunmer, .had echter wel- aegei:_3t in het clubblad
gestaan.
I{ij ovcrdrijven natuurrijh al§ rve stelIen, dat de LENsrevue nooÍt zoÈ vrorden
gelzen, vrant zij, dic zich hcbben aangeneld voor het v'crvu1-1en van de vaca-
tures it onze vereniging, hebben du's we1 tuet interesse het cl_ubblad. gel-ezen,
maar het fej-t, dat er ondanks de herhaalde oproepen van onze. secretaris(tef. ,9.86.p4) nog een ae.ntal plaatsen onbezet ziJn 6eu1èven, r,rÍ1 toih wel
zeg?el:., dat er leden zijn, die heus i_eto voor de vereni$ing zouCen rvíILen doen,
di€ .toch, do herhaal-de oproe
In he
U kun
en on
Uut ei
Voor

t

I
U

begin van dit artikel vrocgen wij U ons inspirati.e te 6even cn nogr.ti . .1
Uw bijdrage alaartoe levercn on ons clubblad echt hel_emaat te L E ! : .;
van tijd tQt tijd van copy te v

en LENS-REVIIE 1 e e s b a a r bi
oorzien, en daí,-zul-l-en wi j piöËeieil' <i',t-
j U in de bÈs komt.

vr nedencrking Janken vrij U alIen bij voorbaat.. -

UIIJ REDÀCTIE.

],ENS 1 NII DE OETENCAI4PAGNE.

Al-s u dit l-eest heeft ons eerste elftnl zijn raatste oefenwcdstrijd ectrter de
rug en staat op de drenpel van de kompetitic..De oefenresultaten waren al-s,
volgt:
LENÀ - Tonegido Z-O De uitslag van iE}.ls : Neptunus Ís pa6.
LENS - Verburoh 2-1 bekend. ns het clrukiren van d.it klubblad.
quick Boy6 - LET{S 3-1 De rol van LE}JS 1 in cle kompetitie isï,ENS - JAC 4-1 natuurl_ijk ni_et.te voorspelleii. De
oefenwedstrijden geven in erk 6eva1 6een aanreiding tot-soabafhèid. ieg.àn de
tegenstanders van wisselende kracht werrl bij vLagen uitstekend gekombííeerri en
er vrerden rl.oelpunten genaakt. Te verrvachten is clat d.e basis opst eJ.1-ing . ni eè
vcer za1 a.fl'rijken va.n die ui:t de íwecd.e herft van vori6 seizoen. Dick van der
Mark en Rob dc ÏIidt hebben oml:eurten het doel veraledlgal. De lVidt is" ecn gcduóhte
konÈurrcnt 6eb1eken. AIs r e cht erverdecliBer zagen we aanvan)relijk ron de Kok,
die- zrn vorn nog. níet heleuaal te pakken had., nae,r in verband net ocn bressure
zijn plr.ats móest afstaan aan I{arïy v:.n rler liillc, clie toch eigàn1ijk voor
deze lIÍ:ats niet geborcn lijkt te zijn, maar er hard vrerkend. het. beitc van'-t'
probeer.lc te me.kcn. l'iusputzer DonaLd Schönherr blijkt grog steeds ecn bctrbirvr-'
ba.ar sLuitsttrJi, hoerver hij nog niet in to?vorm is.'voorstopper Ruual Fortmal,
rae.kte a1 spocdig gcblesseerd. 0p zijn pl-aats za6en we Harry-v:.n àci 'fli1k,Bert Bl-a.ns en Jacques d.e Hil-stcr opereren. De laatste lijkt in d.eze positie rr.t
beste alternatief. Linkervl eugelverde cliger Harry Brandenburg doet h.rt als 'b;.::--.:.
hopelijh krijgt híj in de kompetitie de lca.ns ook regclnatig snel en geïa.ri--:-.
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op te ironen" Ton Hop op het middenveld rechts speelde doorgaans een goede
eerste helft, naar dan had hij later rvat moeite om het ritue te voJ.gàn: onge-tvrijfeld veroorzaalct door de Lange non-alctie f-p eriode. Zijn broer piet ver=ving hcn cen wedstrijd op die plaats en deed. dat redelijk op de hern bekende
soms w.'t to flegmatieke nanier. rn het ccntrur! van het middenverd (en ttikwiirsver d.a..rbuiten) heeft Bert Blans laten zien det ,híj af een uitstekende vorntc pal'Jren heoft: bevreeglijk, grote aktieradius, graag, hard en ook een paar
keer rao,k schietend. Op links Jan En6J_ebert, nog-niet in topvorm, vrel gàed
rverkend. rlechterspits Ronafd re11e speeldc nogai vrisserend. De eàrste herft.
van een wccstríjd het sterkst, de tweede helft duiderijk nindei en dat wijst
op een no6 niet optimale konditiej soms t-eveeI op de solotoer, hetgeen cie
do eJ-punt enpro,rluirt ie niet bevordert. Nol Janssen is als teru6getrokken en
vooruit 6eschoven centrunspits at aardig in vorm. Moest een Éà", *uug"ne blessure
vervangen 'norden en een keer wegens studie. Trino Resodihardjo - vrat laat vanvakantie ieru6 - bleek de konditie nog niet te pe.khen te hebben en clus oorr
nog niet dc vorm. Linkerspits yliu Keetman uras bi5 vla8en sterk; duidelijkterugvatrlend als hij langdurig dwaarde'; rver sons skorànd; paar keer gebresseerd
en vervangen cloor Ton rs-GravendÍjk, die best van zich kan d.oen sÉreken arshij meer rlurf inrzijn spel J-egt, zoals Eons in <le vredstrijd tegenlJnc. v,tathet teari echt lvaarcl is zal- blijken a1s de kompetitie eenmial_ tËg#iru, is en heter vrerkelijk op aan komt. De afgelopen drie èerste k1a6-seizoenàn heeft tEi{ssteecls 5estreden in de onderste herft. Ditma.ar 6okken we niet op d.e bovenstcheJ-ft, maar houden we het er gevJoori op.

Ï]}iIIIiHHIIIIIiHHHHHHIIH IIHH
PRCGRiTIÍMII-OPSTELLINGEN-ïNDELIIIG SENIOREN

iIÏIHH}iHIIIIIIHHI{HH}IHHiIiIH

Programna Senioren.
DonCerda g 25 attEustus 1977.

IIHHI{I]IIHHHHH

Scheidsrechter
H. J. F. Ebben29.15 uur LENS 2 - Groen yÍit!58 1

, .:10.1.0 .uur LENS ConbE - Gona
V2 . Geb 1/ 1-3

gesqlc zoa tue 1977 .
t4.Jo uur

'i2.OO uur
'10.00 uur
12. O0 uur
10.00 uur
14. O0 uur
14.00 uur
'1 2. OO uur
Maandag 29 aUÉlustus 1977.

1P. 0O uur irD§ - LEIIS Comb E

Dinsdag 3oa t:o.s 1977.

oodgevallen kan dit n

S chenkeldi jk, Dor dre cht M. v. Héiningèn
S.Fabriek .

Ki jkduins estraat 
R'c'Bos'

j N.osse teI. 60.20.90
ofu op zaterdag bij bovengenoemd nunmer.

riBot{ 1 .

IIENS 'Comb D
LENS Comb E
Zurart Blauvt
IENS Comb J
LEll§ Conb K
lEllS Conb l,
LENS Comb M

- LENS 1

- Laakkuartier 4
- Laaldsvart ier 6
- LENS Comb H

- HMSE

- Laakkwartier 7
- Valkenicrs
- Vafkeniers

1!.OO uur LENS Comb I - F.C.Erasmus:
A.s. zonrla6 'zin van de Seko aanvrezi6: J.v.d.Klej-j, N.Osse.
s.[I.mM(Qt{sT,

AIIe cornbinaties die thuis .peren een haif uur voor aanvang van hun wedstrijd.Conbinatic H '11 .j5 uur LENS ierrein.
i,FSC}INIJVINGEN .

Vrijdagavond van 1B.rO - j9,jo uur bi
Uitsl-uit en<l in n
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OPSTELLINGEN.

coub.D I'l,Ii. r H. iiert ens-F. ï]l-oklantl-J. colpa-F. Disseklorp-J.Groothuizen-R.Hoefnagel
A. v. Kk:cf -.'.+r.Iiouvrenhoven-D.0ss e -P. v. d. St e e n-J . Blik
C or,tb. E A.'IimrnerslC.v.cl.Beek(A)-J.v.Dij'k-H.Dietz-G.I(enper.un-à.roorustcyn-
Glrostrom-K. Ras-R. Roo clbol-À. Rooduyn-H . Rooduyn-rï.IIi chels-G. verrru"r-íl à"àu,".t
(óók voor naan<lag)

comb.E J.'-lettero-A.Bauman-O.Borot-J.v.d.Ende-rl.de Groot-8. v. d. Kooi-J.I,Íeulenan
C.Stapel-F.Straathof ( A) -G.Ruygrok-F. Veoren-J. v. d. llíel--li.de Zrvart
Coqb"II ll.Reuver-F. v. d. Ber5-4. iiilderbeek-p.Heynen( A) -J.I(e etman-J . Vcrbar ends e-
J. Schuo.l-P. c',e Klein-M.Heynen-R.l{oppenbrouwers-VJ: v. d. Linden-p. v. RÍ jn-Q. v. d.Meys
Comb.Ir.:l.Kr.ol-E.v.Dijk-J.Endlich-p.Eieret-J.Rieuen(A)-p.Schul-ten-R.v.d.Velde-
G.v.d..I'.Ieij-G.Lel-ieveld-J.Wi jngaarde-J.cle Bruin-J.c1.e VJzraI-C . Hooghi enstra-
G . Goos en

Comb.J T.Prins ( 2x) ( A) -P.losch-H.Guit-d: Guit-J. v. d. Horst-p.Meij er-I. Reesi.nL..l.
v. d. Pas-J.IIelrnans -iï . Bouvrman-R. Lei j n-R. Veibarenrlse
Conb.I( !.Prin6(2x)-À.Berenan-C.Beijer-J.Bor6t-C.v.Deelen-p.de Haan-E.peters-
R.Pctc,rs(-()-J.Rientjes-F.de.Vroege-C.I(uypers-P.Íerhoefr" :.

Con!rI R.Eeómi:Èerk-R. fom(A) -M. Jansen-C. Lipnan-J. Ruyt ers-F. Jonker-A: Banning-
L. Voorduin-C. Huyb ens -A. v. d. Krof t -T . V eretrael -H. Démei j er
ggrb_: M C. !erenhak-À. v;Luxe:abuig-Ir.. Hoppehbro
H, Douvr-]].I(emper ( tr) -It . v. Ni euwenhoven-lï. End.li
v. rl.Mei jCen . ïïQ
I NDELI NG S :!Nï ORE"NELtr'ÍÀLLH'I

Je Klasse J

Ook van de overi6e el-fta11en is nu de inCeJ.ing bekend. Tot
a1le clftaflen 2 x 45 uinuten, uitere-ard. ui-tge zondercl het
el-ftaI.

uwero -G. Jehe e-C . Veldink-A. iïi j nhoven
ch-M. v. rl. Klei j -J. de Hil-ster-A.
I f,3[il{Ei93a r eiGiiCi Í]11..'ri.i{i;iiil,');ïíI

onze treugde speleí'
dertiende, veteranen-

Àrchipel 6
'l'Kxanenbur6 5

I,E.NS B

Nivo 4
FKÍrW 6
Stcecls Voorvraa.rts 4
,ygr70 2
Teclo 5'Val-keniers 

4.
Velo B
Vreclenburch /
Zlïart Bfauvr 5 '.
4o Klasse C

Z:-Elgs:s-I
Blauvr Zlart B
Ciomvl:ied 6

. Duindorp SV 4
IIP§ 9,,m{slt 

..f,ENS

'olive
qul_c-t( stcps b
RKDEO 7
Vooiburg 5
WippoJ-der 6 ..
Itlil-helmus 7.

, .5e K1a§6e. A

4e Kl-asse D

hdelaars J
Duno 4 ''
DZS 4
Flaningots )
GDÀ B
Gona 6 " '

GSC 4
I{BS 10
HDV 6
IENS iO
Quicir 10
I'ie6tl-andia 1O

)e lllasse

o

oJ

G

Àns 6
BTC 4
Celeritas B
DHB 4
DZS 1
iiranenburg 6
LE}IS 1 1

PDK 6
Poétctuir,'èn z
Quick Steps B
Rava 9
VCS. 8

ADO 10
r ADS 7.

.,EMT 7
DHB 5

.DZS6
\TIJD O

. Groen tflír" ryB/ 5
H3S 12 , :,

. tEI'lS 12
uranJc uJ_auw b

.. YeJo í2 '

VVP B ,,:

Duintlorp SV /
GDA 9 ..

IENS 1f
I'Iito 7

QuÍck 12

de Ster 4
'T sÉe- É-:'ji: I1i=:-: - !i!iir-- i.-l''!..: ,.,i{r='.:j, 

" 
i.

Texhs/ottl ? .r 
..

Toofan 5 .

lriomph / .

Velo'15



11.O0
10. oo
12.0c
12.00

.10.00
14.10

uur
uur
uur
uur
uur
uui
11Ur

!JJI! § '1

LENS 2

l:iiLirelmus J
LEI'ls 5
IENS 6
GDA 5

. O0 uur LEI§S 8

.JC uur l).auvi Zvrart

.0C'uur DES
uun r)ZS
,Jur lllÍT
uux -i,ENS

TRAINI}IG.

? ul-ymp1a 'l

-ITVV2
- rENs l
- LEI\S 4
- Cromvliet 2
-ADS4,..
- LElrs 7-
-"Vefo B

- LENS 9 "
: LETNS 

' 
10

- LENS 11

-. r,EN§. 12
--de §ter 4

?
4
I
2
o

1

1

'l
1

1

B

00
00
3o

4

7
10. 1 3

Nogmaals'naken lvij aIle seniorl-eil.en erop attent'dat de tialning op vrijdagavond
o_.1-.v Cas Tranke rveer is...hervat. Dg aanvang.is steeds. om 2O.J0 uur
SUCCES !

De S eko wer:st LE
veel succes toe.
konpetitie !

Onze-spelers zullen hët bijzorider op priJs stell-en a1s een
porters hen in Dordrecht komt aenÍnoecligen.

Brote schaic sup-

NS 1 voor de eerste komp etiti evre dstri j d tegen EBOH in icrrl.';;:tt
IIopelijk wordt de-eerste vreilstrijd de bàsis voor een fi.t: c

Het terrein.van EBOI{.ís gele6en aan de SchenkèIdijh te Dordrecht.
epel-crs en suppor.ters vertrekt on 12,0O uu vEinaf het 'LENSt errein.
bedragen f51== per persoon.
xx-Yxx
Ni xxxxx

xxx
xxxxxrxxxxx

lorx
x:(K

xxxxxxxxx

De. Èus vo'.:.
De 'kost en

xxx
xxx xxxxxxxx x

Ï]{xXXXXXXlcxXxxXXxxxXxxxXXx](XXXXXXXXXlr:XXX)iXXXXXXXXXJIXXXX:(XXXXXI(XXXXXXX}(XXXXXXX

eee Al-s tlc fietskettin6en trrecr op het beeldscherm verschijnen, dan veten wc dat
de betaaLCó voctbalkompetitie iveer begonnen is, naar ge1-uklcig ook dat het
niet 1nn8 rteer za.I duren of ook de echte liefhebbers begj-nnen aen hun officiËle
wcdstrijdreeks. LEN§ 1 bijvoorbe.eld speelt zontlag zijn eerste kompetitiewed-.
stri-jd in Dordrecht te6en EBCH. Eebeeooha, zeggen wÍji ebo, zeggen ze daar
zrelf" LEI'IS kent de Dordtenaren nog uit vori6 sei_zoeni toen ze aan het slot van.
de konpctitie toch nog vrij onvervracht onder c1e fatale rode streep terecht- ..

kvramen r en LENS op dezelfde manier er juist boven bleef. . :

ese T..,ENS 1 vornt cen sè1ekt gczelschap. Ga uaar na. AIs je uit een Eroep van
ruin 20O seníorl-eden vel.koren worCt tot pakvre6 de beste vijftien, dan is ilat r.
nict alfeen een helc eer, mAar ook een flinke verantwoordeli jkh eicl. En aL6 je
d.an vanaf half juli geknokt hebt als een sportman ou bij die eerste vijftien
te komen elr als d.an tevens je carriËre voorlopig niet verd.er J-ijkt te reiken
tlan LEI\S 2 of LÈNS J, dan zu1 je ook dat aLs een sportma.n noeten dragen.
eae Onze klub tel-t steeds meer forensen. Jongens, d.ie vaa heinde en ve:. ko*cn.
on op zondng op of in de buurt van de Hengelolaan te Den I{aag een b.111etje r:
komen trappen" IÍet meest bekende voorbeel_d is Jan En6lebert (Steenber6en).
Maar di.e na6 met het ccrste qeedo"enr. zult u zeg1e!: .En wat dan te derÈccn v..-r.
necr gewone voetbaljongens als Gerard van dor Kleij (Zevenbergen) erl Gerarrd
vcrhae" ( Edc) ?
eeo PCL ireef t nailer nieuws vernomen otrtrcnt rle b ekerkomp etiti e. Dëze bel(er-
kompeti;ie-nicuvre-stij1 kent voorron<lcn in poelen van vijf h1ubs, die cp
'fcorcerveekse avonden een he.Ive kompetitie afrvcrken. De winnaars va.n de 1co el-c.:i
Baan
strij
teste
een l-
( dans

den
ni
ich
daB

errerder in cen afvalraèe. De KNVB heeft gedekreteerd. dat al_ d.ie vroC -

in ecn poel ts-avonds on halfzeven nocten bcginnen. Na tal.loze'pro-
s de p,:rote boncl nu gedeeLtelijk op de dw:llingen teruggekonen. K1ubs nct
tinstallatie nogen later op de avond spelen. Op se eerste bekeravond
J0 aurlustus) iE LENS vrij. IENS ís overigcns hccl- lculc en ;iao8s i.ngc-
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deeld bij IISS, ADO, Scheveningen en VVP, De,tv.Iee--i eerst6enoemde ploegen ontva]'- -

LEN§ aan de. Ilen2ielolaan.
eeà' H"t grotà tillart mag'niet
ttlanneer dan vle1 eigenlijk?

op avonden en v.redstri j dtla5en worden bespèel:l?

Noot van c',e Redektie: De
vorige vleelc alsvolgt mo et

juiste tekst over het gebruik van het biljart had
en zijn:

- Het 6r'ote biljart &aB op i,redstri j dda6en en -avonden niet worden bespeeld en
rnoet rlar' on beschadigingen te voorkonen, afgedekt blijven.

Ach, het genio van ecn heel klein streepje kan zelfo POL in verlarring brengen
tflij nemen aan, dat d.e rest van de leclen het wel-'hebben begrepen.
ZO EENS EEN IrïEEKH{DJE BLI LENS.

eee De voorzitter is extra begroeid teruggekomen han vakantie. : LogÍsch.. -A1sje de vcreniging in verbend met een vrelverdiend.e aflvezigheid even niet k-an
laten bloeien, de.n ga je zelf bloeien.
eee Bl za6 lfgel"open zaterdag een doelpuntfàstijn suoren in de regen.'1}ij tte
stand 2J-1 (of rvas het 24-1?) moest halvervrege de tv,eed.e helft tegcn een tean
van Verburch gestaa.kt worden.
eee POL komt terug. : .

'.?2 au9ustus 1977 .

Het. niet rl.oorgaan ygn .e9n aand.er sportevenementi waar ik. zomers mijn hitrt aan
hei:'verpand, r'ras vbbi hij aanleiding' oin bànb naar het voàliràrien iu g".,
lcijken. Vol6ens opgave in d.e tENSrevue kwarn IENS 1 - J^C 1 voor 4ijn.kijkgenctin aanmerking en inpl-aats van altijd maar de auto te nemen, vrerC de .fiets
vreèr eens te"voorschijn geha,a1d. Gezieir..de pubtieke balangstetling rond. v..l:.
2 begreep ik dat deze rvedstrijC- op dat vel-d werd gespeeld en vond el'geuÍ. n.- ,

een plaatsje ou cleze uedstrÍjd te vo}6en. Voor mijn doen leek het een .rr.:.,ii-'-.;:
wedstrijd. tekker trappcir ei duwen, soms ook. eens tcgeir een rond tU-ng, 6ek,-:.,'
van spefers en toeschouwers, naar ja, ilc kyram om naar Èet voetbalfen te kijh--":
Het kijken naar'voetbal-Ien, gaat ool< vreer gepaard met het kijhen naar de
kleuren, uant je moet toch weten rveLice c1ub6 er si:elen en rvie de tegenstan;..-
is, van je favoriete cl-_nb. Sinde zatcrdag weet ik dat nu ook. t
Het shirtl Er zijn 1'1 spelersi 10 van deze spelers dragen een b1auu.'--rrit ge-
streept shirt, cle 'l1e speler is cle doetman en noet anders gekleed zijn.

,

Dg broek: 1 si:eLer draagt een witte broek, 6 spelers draBen een blauwe bro elc i1 speler een b1auwe broelc met een nitte streep, J spelers een blauvrG br-oek
.: met twec. vritte strepen.
De kouson: 1 sDelei d.raa6t een paar r;itte kou6en;
gestre<,:pte,kousen, / spelere dragen blaurue kouseí,
en I witte kous.
Dit i6 nu de kleurenconbinatie van ecn LENS selektie etftal. Misschien taktiek??
Het einè van.§eze wedstrijd heb Ík niet meer ueegenaakt. Ik was.er kl-euren-
blind van. Ià 6öa1s hebr:en zij geloof ik gewonnen, maar in uitcrlijk vertoon
oen rïarc afgang"

Zonaar een zoàeilveckendjc bij LENS. 
"

GESELNCTE1IIIDE B-JUI'ITOR.

Het doet ons Eelloegen U in kennie te stcllen, dat R.Tji-n Àsjoe, na eerder te
zijn 6ekozen Ín de Haagsche Jeu6d, Ís doorgedrongen. tot de sclectie van
Zuicl-Hol1and, tvaarmede vrij heu van harte gelukivenseni. . . :

Dit elftal zal- op J en 12 september a.s. in Lexmond tvree wedstrijden noeten
epelen om te lcomen tot de scoenstel].ing van het officíËle team van Zuid-Ho1l-e*,r:

VlÍ j vrens cn Ricky bi j het spelen van genoemcle wedstri j den nanens al-Ie LEIiS-l .-,.r.. -

bi j zoncier veel- succeo toe.

'l speler
dra5en blaurv-wit
draagt 'l blauwe



;IJJ'IiIJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJ
t$*$t vmr IiEr TEUGDFRoNT *$*i*
$$$J$;,i.i.i,i,r,r JJ JJJ JJJ JJJJ.r.r.rJ*J$$

Fro6ranna Junioren.

3gl9se-?9..escg stns 197? .

10.00 uur IENS , - RKSVM ,
Zaterdag 27 augustus 1977.

15.00 uur Noórclwijk 1 - LENS 1

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJ.]JJJJJJJJJJJJ

Gem. Sp. Park Duinvreterj-ng, Noordwijk
binnen'

Zuiderpark
Sp.park In de Kiklcèr!;older, Oegstgees-

t ervrcg,

Zuiderpark
KOI,IT TRr',II,IEN. . . . ..I(OMT TRr',INI;N..... ..

Berkel en Rodenrij s

'11. O0 uur l\DO 2
14.00 uur UVS

.OO uur - RI(SVM

- C eferitas
- uvs
- Rava
- CeLcritas
- LENS '10

- LENS
- ],ENS

2

-4

4
2
4

1

1

1

11 ,
4)

11.

uur
uur
uur
ullr
uur

v;
v1
v1
v2
v2

4s
00
45
+,
15

LENS 5
LET{S 6
LENS 7
TENS B

LENS 9
Ro.va

I(OI4T TRirïIilEN. . . , ..KOI'IT TR,IINEN.

,1f'SCHRfJVIitGEN.

Schrifteli1ik voor vrijdeg bij P.v.d.Steen, Hond.sroos 2,
Telefonisch qp vrijriagavond. van 18.O0-'l9.OO uur
A-kLasscrs LENS 1 t,/n J l,lartin Reuver lel. 6?.28J3
È-klassers LXNS 4 t,/m 6 Martin Renver tel. 6?.?8.17
C-lclassers LENS 7 t/n1O Niin v.d.Linclen tet-. 46.36.56
In uiterste nood kan men nog op zaterd.a6 iussen 9.1O en
Rob Bom t,el. 6().13,14 kLubgebour.r LENS. ,

10. 00 uur afbellen t,i.;

K01.1T T1tÀf i{EN Oi-} VRIJDhGÀVCND. JULLIE ilE3nEN I{ET H/rRD N9DIG !00K

I\f§èIopcn 1ïeokend zijÉ de volgende junioren nÍet opgekonen3 I{.:Duivesleyn- . 
-

M. v. d.. Dooga.ud-Ch. Ber5nans "
ïlij zu:l-Icn hcb voor ctààe kcer door de vingers zien, maar schrijf in het vervolg
af. lanaf volgend,e vreek krij6en de niet-oirkomers tlèe extra reserve-beurten.
Jon6cns die herhà'ald niet-opkomen worrlen niet àeer opgesteld. (de contributie
moet darn rvel cloor-betaald' riordcn)

NIET OPtsO}iERS:

TNÀINI}{G.:-:----
Àfgilo1:en vrijdag vrö.ren l-ang niet a1le niet-geÉeLecteerde junioren op detr
13
19
20

ainin6. I:lieronder vernel-den' vrij nog eens d.e trainingstijden op ge vrijdagavond
.30-19,1O uur de C-klasscrs o.l.v. Ton van Velzen
"3O-?O.1C uir de B-klassers o.1.v. Joop Meu)-eman
.10-22,AO nur de rtr-kfaseers o.t.v. clhr. C.trrancke

i(]IEPERSTRT..ÏNII.IG.

Op vrijclàgnvond. geeft Ton v.Velzen vanaf 1p.J0 uur de niet-geselecteerde
juniorcnlecpers training. Elkc kecper woïdt icd.bre vrijclng ontler hi.ndep .5L::r. -.ncn.

KEURING]'N.

De tolgende
inleveren:

jon6ens noeten zo snel mogelijlc een keuringsbewijs en pasfcto
R. ïïess cls -It. Rademaker-M. v. Zrvo].-R. Vr e eburg



OPSTEI,L]NGEII,

LENS l.wordt door de trainer bekendgenaakt. Léider àhr.,C.v.d.Beek
l

LEN§ 2 'F. verbaiends e -c . v. Be ek-R. Don-R. Bogis ch-R. Gc l-uk-ïJ. H eynen=H.lIoppenr:rou...
lÏE-5ong-!l.I(liinnen-R.Rad.emaker-M. v. Zwol
Sa.nenkonst 14.00 uur hlubgebouvr Leider ncn Os6e

r,ENS f A. v. d. VaIk-Chr..Vermeulen-H. Plankeí-R.v.lJijngaarden-R. t en Hoorn-
{. Kooymenq-S.Krarner -ltJ.Lucassen-J. v. d.,Ri j zen-R.1/essels-A.Rovers-G. Eoog:.ard
.Ler-der dnr. -È.-t'luman6

IENS 4 wordt doór d.e trainer bekenclgem",akt. Leider H.Zoun Samenkomst ar,rO rru,
klub6ebouvr

LEI,I§I n. Henkes-R. v. Ruyven-J. schipperen-M. niemen-R. GiuberA-8. vest er-J. voorduin.
IliíàGernan ' " --
Loider J.l,Ículcnon
LENS_§' It.Goedhuys-R.v. Bergènhene60uwcn-8.Duflaart-H.Duive6teyn-i?, dc Haa6-
B. Jozoc-0.Köneman-F.Kro1lJ. Linssen-G. ale Kok-M. Lust onhouiirer-H. Zanoni
lci-der T.v.VcIzen
KOT,ÍÍ'IRAINEN' A. S,VRIJDAG OM 19.10 UUR.'

f,ENS 7: 
.11.1/. d. L.,ans; R. v. à.Hoek-E.Perreijn=B.Ee emskerk-p. pronk-B. Elshout-E.Valentin

R.de l(ro on-R. Gro en-E. Eykelhof-R. de Jong-J.Odenkirchcn
teider Pa.ul- v. d.,Steen. Eaàenkoms t 11.CO uur klubgebouy, LENS

IBIS B Ih. Diemel-Ch. Bergmans-E. Dj o j oo e t omo-C .IIo efna6el-R. Huisnan-I,Í. s ch,rbl.: r -
P. v.Maren-R. Vreebul'g-L. v.Ri jn-R. Verboora-Vtr. Co1pa-ll. Boelhouler-E. Zegers ;

Leider Eric Landman.

IENS 9 Y.Ihf fa-M j
lï. v.l.{eIzen-D..Paji
Leider dhr. T. n1o

v.A
c-R
k

. Boógaard--8. Driessen-i\. Franken-F. KIein-M.Korving-I:. 'r , 4.

. Soebarta-M. v. tt.lIJc.llen-J. v..tïassom-H. v. Zi j1

IE]IS 10'EJAèsënberg:R.de Bé er-À. v. ts1i
E. Jager-E. v. d.Ka.ay-R.lrlatt ens-lI. v. Reeu
Leider Theo Prins Samenkoust 12.15 ul
Prograuma "?upilJ-eri.
Zatetda4, 27 a tls 1977.

14.00 uur UVs 1 - LENS -1

tterswijk-!. Ror€tÈ-M. Biir ck6 en-E, Haz e1.':
rïi jk-E. v. Sant en-!V, v.Veen-J.ïlolff
r LENS hlubgebouw

§p.park f n dc Kilche-È1joïeór ,. ^^ rÀ\. I '\zte ooK zylu)
v. Arkelvreg, Poè1di jk'
v.A.rkelweg, PoeJ-dijk

0egstgeeSter
we8

12.JO t.rur
11.JO uur
Maa.ndag 2p

2 - LENS 2
] - LENS .'

4onn

Vor
Ver

burch
bu::ch

U

1P.00 uur LENS 1 - de }luesch-en 1

I(OIÍT TRj.ïNEN ir.s. iÍoENSDtiG oM 14.15 UUR.

PROGRÀI,n4A TfiELPEN.

Zaterdag 2/ au stus 1977,

14. 0O uur LmIS 1

11.J0 uur Verburch 2
11 .45 uur Uini A
11 .4! uur Mini 'B

11l-"1!lc 2! augustus 1p

19 . OO uur ],DNS 1

tI 2 (zie oo]x 2?/B)

- UVS 1 Y 2 (zie oo1 29/B)
- LENS 2 v..hrkelve6, Poeldijk
- VCS mini V1 .

-. §chevcningen nini V J

de Musschen .1 Y 2 (zie oolc 2l/?:\

r(oMT TRriIr,tEN A.S. UJoENSD^G Orq 14..15 UUR.

-9-



,lI.FSCHRIJVINGEI{.

Schriftel-i-jk voor vrijdag bij P.v.d.Steen, Hondsroos 2, Berke1 en Rodcrrijs
Tclefonisch op v"Íjdagavond va.n 1Q.10-19.1! uur bij Rob BoE tet. 25.9t.??
ïn uiterste neod. kan Iuen op zaterdlgmorgen tussen 9.3O en 1O.0O uur afbeli::

NIET O?ECI4ERS.

.àfgelopen lveekend is de vo1gen61e- speler niet opgekonen:. P.Straub
. 'l.Dit keer Tien rvij L,öt nog door de vingersr: mae-r schrijf j-n het vervolp; rvet .r1

Vanaf vo16end.e vreek krij8en de niet-opkonerE trvee extrel reserve-beurten.
Jon6ens die herhaald niet-opkouen worden niet neer otr).6estèl-d (de contributie
rloct clan uel- doorbetaald worden).
TRAIIIING ( 6ók voor de PUPIT,LEN en 'ïíELFENSELECT-I,E)-

Afgelopen
j ongenrl t
hopen dan
en gereed
lïi j vesti
horecn. Ju

woensdag waren + 50 man op de training. Jammer wa6 het clat vcel .

e.Laat ,klanen, zo-dat de training pas om + 1!.00 uur kon beginíen. lVij
ook dn! iederèeri r1e volgend.e week op tijd (14,1! uur) op.het veld
sta-at, zodat vrij vrel op tijd'kunnen beginnen. -

gen er weJ- rlc aandacht op dat ju1J-ie in gen,one kleren naar LENS r:oeten
llie kunnen je op LENS omklerLen in sportienue. lia de training taí$-

:. je- rlen r1ra6sen. .fi..s. rvoensdag verwachten tvij àog mcer spelers die o.1.v. dhr.
Tinnerme.ns, Olcf Huis, Ronald BerBehllene6oulïe en mi-sschien no6 eni6e nieuwc
trainers, anrlcrhalf u r intensief'b-ezig wordcn gehoud,en.
Ton v.Velzen hecft helaas moeten bedanken ondat hij tot Í5..90 uur op scho'o1
zit. : .

OPSTELLI}IGEN.

.LEN§ P1 M. Saarloos -M. v. Ve lzen-E. t{arme nhove n-l'Í. Zaalb er g-E.I(eu6-M. Fortnan-
À.Iíuipel-lI. Ammerlaan-J.lïasserman-E. Eoos-irl.IíoIleman-F. C1aus
Sarnenlcoms t 12.3O uiT klubgeboulir Leitler 'Ton . i s-Gravenrli jlc ( zie ook 'raeincl.ag 2;..

IENS Pe F.Straub-J.Riemen-D.Vgrmeul-en-J.v.d.Spie6eI-R.Roos-E.Corèt-R.t'.C.!c
J. v. Kester-R., Han-M. Geurens-R. v.4.Iieyrlen-P.ltíehi1al-M. Koelemij :,
Samenkomst '11.30 uui klubgebàuvr. Eeider Ton de.I(ok 

.

ÍElrS Pl R.v.Venetië-L.v.Leeuwen-P.Aerte-E.ila.dcmaker-D.líeijer-J.I(uyper6-E.Ver(:ui
R.Deirkcr-E.cle Vos-P.Àlsemgeest-!l.B1okpoe1-E.dc Rruin-J. v. Ball egooijen-M . de Ha;Lr-
Samenkomst 10, J0 uur klubgebouvr

LENS IrJ'l R.Lentz-B.v.Nieuvrenhovep-R.Slats-R.v.Vel-zen-J.KIip-F.v.Kestcr-ii.Keus-
F. Vall(enburg-A.Irranhen-1.{. S imons-I'. de llruln-I4. v. Hefd.en
Samenkor.st 1l.JO uur klubgebouw Leidcr Cces Schenkels (zie ook maanCag 2!-B)
LDNS lï2 \r. Kamp-T. Dienel-F.T,aarakker-R. Timners-J.I(oo1-P.Hoeksma-C. v. 11. Boogaarclt
M.I(e ctnen-D. Versc hel-den-M. v. Ilj.euvrenhoven-R. v. d .I(1eij -P. Oost ervreghal_
Sanenkorrrst '1O.JO uur klubgeboulv leider Ireter van'Rijn :,

IJENS I{INI A E.Enillich-M. Endl-ich-A. v.tii j n6aarden-P. Hoppenbrouwero-M. v. C. I,Íaarel-
E. Renzenbrinh-A. Spaans-M. Vers chelden-l"l.Iloelcsma-D. tsij lsma-T. Jans cn-S . d r -l,rnaul-t-
P. Di jlsrxa-.J. Tirnnlermans
Sanenkoast 11.1! uur klub6ebourv Leidcr Peter l)erreijn
LEI,IS PIINI D I'{. Bo6ch-A. Brinksma-V. Iro np-J. Dunant-R. Roelhogwer-R. Flugge-I. Daranyi 7
D.',r. llavel-R.PoeIs-R. Zegers-M. Brooshooft-D.Keetnan-t4.Kouer
sauenkonst 11.15 uur klubgebouw Leider Guus schhcicier ._

}IIEII;iE LED,TN. ,':
i)e aanvras van nieutvc lec1en, voorol roini-r'reJ-j5en loopt redeli jk goed. Toch !;ui:::
lvij best no6 !ïat leden gebruiken. Va,.l( hoor jer d.e .kreet 

"1,Íi jn vriendjd i 1,1 '

ook op LEIïSrt of I'Ik lveet ieme.nd die ook op LEIIS lvilrr Maar zien d.oe j e 'zr i ,

nooit. ÀIs je nu een vriendjc hebt (r.risschien vsin-school) _clie. op LtriN§- r,;il,
neelil hela clan e.--ns mce op de wo ensdagrniddag. Hij mag de-n geruBt ecns mec tï.:r.:.
voor hij zi.ch aanmeldt a1s lid. VinÀt hij-het l-euk d.gn hÀn hij achtcr'ce ber:.
of bij C.e trainer ecn ao-nnc ldingFfornulj. cr halen. -
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CONTRÏBUTIES.

Nog stceds zÍjn er juniorleden die bet,laa^tste deel van de contributie 'r;r.
vorig jaar niet hebben betaald. i,lij vrcgen de ouCers van deze juniorleJen .': :
het gcld zo snel mo6elijk over te maken naar girorekening ij.6?.11 ten namc
van d,e Penningmeester Lenig en Sne1. 'rtlij mogen Uvr zoon niet opstellen zoh-r3
hij een a.chtcrstand heeft.
Ooli vragen wij de ouders die het eerste klvarteal nog niet betrald hebber, dj.t
zo spoed.ig nogelijk op bovengenoende postrekening over te maken. Kunt U het
gehele jaar getijk betalenr dan he1-pt U ons helemaal uit de nood..

IiEUNINGEN,

De volgende jongens noeten zo snel mo6elijk een ge}dig keurÍngsbervijs cn pasi
foto bij P.v.d.Steen, Hondsroos 2, Berkel en Rotlenrijs inl-everen: R.v.Venetië-
I,Í.I(ouer

UDO-TOERNOOÏ

Àfgelopen zondc.B waren 81 , C1 + P1 te gast bij UDO in Oe8stgeest. Met behulp
van de ouders, ciíe voor het vervoer zorgilen, kwemen wij snel en veili-g bij
1ID0 aan.
P1 becb hot spits af en won met l-O van flIB. Deze bleek achteraf wel de minste
te rvezen. Tegcn de vclgencle twee tegensÈc-nders werd Eoeizaan gelijk 6espeeld
2-2 en 0-0. De laatste wedstrijd werd kansl-oos net 2-O verloren. rir.n dit elftaI
za,I nog ryel- rr/at gesleuteld noeten worden rroor het ldaar i6 voor de komletitie.
ItÍaar dat is heel norrnaal- bij de eerste víedstrijden.
Ons eerste C team draait op het ogenblik niet zo best. Na de eerste twee
oefenledstrijden, lvearin het wel- goeit draaide, ging het stukken ninder. De
inzet is echter stecds erg goecl. Afgel-opcn zonCag vras dit goed voor d.e eerste
plaats. Trvee overwinningen (2-O en 1-0) cn trvee gelijke spelen van O-O waren
volrloende. Toch za1 er rust en organisatie in het 61le1 moeten komen, om
behoorlijk in c1c kompetitie mee te kunnen draaien.
B'1- tieed het zonder rilecr het beste. Met gced gegroepeeral voetbal werCen .-: 1

cerste tryee rvedstrijden nog gelijkgespeetd met O-0. Dit klam voolal_ dof,r :'c
nissen van de uitgespeelde kansen. Daarna 6ing het rlraaien: net B-C eyL 1-O
wepden de laatste tvree vledstrijden geuronnen. Ooh Bl lverd eerste in cle iroul:. '
eu liont langzamerhand in ile vorm die nodi6 zal zijn om irr de top van Ce
konpetitie Eee te kunnen draair)n.
In totaliteit vrerd d.e vrisselbeker behaald zodat rve volgend jaa-r weer tc:'u11
hunnen gaan oÉ (leze te verdedigen.

lelDlrl2lDlCtDt
BI{DVULL]NG

lcl112t2t.)19tDl

f+ doe jc als je gekluisterd ligt aan je bed eu je kunt jc niet verroeren?
. als r:echt8eaard LENSER je lijden geduldig dragen en maar hopen, dat
dc eerstvofgende zaterdag helemaal over is.

wat doc je dan al-s het zaterdags niet over is en je vrel nood.gedwongea
dat rotbed. rnoet blijven 1ig6en? Juist, vloeken en tieren, maar dat
pt niet.

En dan volgt er nog zotn nare zondag, no6 steeds 6een beste bui, noch
binnen noch buiten. En maLr blijven drensen.
En toch moet er misschien nog iets worden gevuld, 1ig je te piekeren. tilel
nisschien norgen d.an.
I s l,lar.nda6s kom j e tbt de ont delching van j e leven : Een I're ekeintl zond.er
LENS is a].s een ei zonder zout.
Nou ja, zo erg was het nu ook vreer niet. Volgende week ben ik or. r'reer bij.
Dan gc.an in Dordrecht Elf Boeren Q1> EoI voor I,ENS 1. Dat rril- ih niet
mi.ssen.
Tot ziens

lotDtDt, tolotot,>1,>1,

Qt.)12trttt
D I O I O I C I C I D I C I 2 t 2 t 0 t 2 t.) | n | 2 | I I q I C I n I C I e I n I I I I I C | 2 I 2 I C 1 t) | 2t4l4t "t)tolt

+

+++
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1e Jaar n er61se tember 1

DE LENSREVUE
weekbiacl van de voetb

1{íj?,r TIES LEDENLIJS[.

, Afrrceren:

. i1\B y;i1."Zeeeis

ii-rir:silg,
. 12jJ A,G,v.d.lÍei jden wordt

Ir.-!3ilei3tïe,
- 1,61 R. J. Tett ero

ij)OZ J . t'/armelrdam
.1j63 R,I\-.Kíeyit
DN LENSI?EVUE IN EEI{ NI EUTÏ JASJE

alvereni 1n Leni en Snel

000000000000cooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Sen.

8Ës88 88889"

00000cc000000
CFFICÏEEL

00CrO000000000

211170 Mll Eulshorststraat 261. Den Haag 2O.Z), t,eL. 885263
100171 IvIrï Seringenstraat l, Den Haag 2óA6, t;1. 464?92 .-
011165 P ZegveldstTaat 27 | Den .Haaf ZWO, tet. 66t oS ,

D:.1tslij de medelcrking van Jan de Hilster, d.ie one geheel gratis een nieuwcrr-chè .ïcor de voorziide vàn de omslag van de LENSREVUE ter beischikhing steJ-dei
é:r de vlotte rned.erverking van Drukkerij Rooduyn, kunnen wij u deze ïeek.eengeheel nieu've omslag van tte LENSREVUE presenteren. Naar Jàn ons verzekerdeis het ontt:crp voor d.e voorpr.aat ontsprotén aan zijn eigen fantasie en iederegelijkenis.act be.taande peisonen, ,eiérigirrg"n o.i.a. [erust op louter toeva]_.
De 'aandeehtige, rezer zar àok ontdàr<ken"daí ei verscheidene adveitenties zijnverdrvehert ,aar dat het one is gerukt voor aIle opengevallen pJ,aatoen nícuweadvertecrders aàn te trekken. '.,liii u lii- rr"f doen van uw inkopen zoveeJ_ mogeliikonze ad"erteerders inschake.len..-Zi j hebben het ook nu weer urolerijk gennaakl, -
d.at wij ons kl-uÈblaa in éen fraà_i jasje hebben kunnen eteken.
onÈ-e dank aan allenr die hebben aeegehorpen aan de tot standkoning van de Èieuwe
oxle1ag.

I

i1

lïTE STA.'!T ER ACETER DE BAR
T'TIEFFTFTFF'FTFFFFFFFFTF

Het Bestuur.

FFFFFFFFFT'FFFFTÍ'IT'FFTFFFF.EEFFI'FT'T'
F}'FFFFFFT

Zat er'.da6norgen : An
Zaterdagmiddag; An

Zondagnorgcn ;, Nell-ié
Zoadegmiddag: Annie

Franh

B
ni

rgenhene6ouwen - lllin l,ÍicheLo
v.d.Steen - Anneke Bliener - Frans Disseldorf . '

en Richard v.d.Hoek - Tinus Zilfhout
,d.Steen - Dini Endlich - Ria Verschelden- silvi.a cn
onk - Linda Jans - Cor HoppenbrouvJer - I,levr.dé Bruin _
traathof.

r

J,:; . IJ. U. H - LENS. 2-2.
Olynpia - Gouda O-O llatuurlijk was de 5_.1 zege in d.e laatste
^ioodenburg ; Pa.pendrechl 3-Z oefenwedJtrij. te6-en N;p;;"; aanreidincDBGC - HIoN z-O voor optim:-sme bíj de sirpporter"-;;;;;;;gHOV - trï1thelmus j-Z naar EÉoH. In de àerste Ë-elft bevestigde LENSEcrmes DVS - DHS: 4-1 inder.aad de goe.e vorm. Met g""d-;;Ë;;p;;;;vïcs - Blauvr Zvrart '1-o en geor6aniseèrd voetbar werd.-het Dord.tsedoel herhaaL(le1.ijk in ,:6evaar Bebracht;.Na 1! minuten kwam de verdiende voor_sprong ïi.ar l,'im Keetman, lgyloe in de gelegenheid gesteld aloor Ronald TeIIe,di.e zich op'rechts goed hàd íriigenaakl en op naat voorzette. Een kwartierJ.atcr or:tvi.:rg Ylim Keetman in vrije positie de bar uit een vrije trap van NorJanssenen5afdeEBoH-doefEanwederorahetnakijken.LENS1eeËopcenruime
overwinni'ng af te stevenen, naar nà het tweede àoetpunt fiet tENË de teug616vat vieren ën rou d.e precitrie en concentratie niet n"ur - ook niet in de tuJeedehelft - 

-heri'inaen. 
Gedurend.e de trveed.e helft drukte EBoH LENS vrijvrel door-
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;bpcnd:r..reu cré-:-u['ro[o, ao nrrr.'rtj:.ïïïÏI*i'.ti,.u:, ae ;."ht on zich hier-
' ontle::trj- t t.: knokjrcn' Toch duurdc het nog lot.àe'twiptigste ninuut eer EBoH
.J--o-Lhct eersie- tegendoelpunt kwàn. Dat gaf EBOH nogeens een extra kick en dejaclit ci, de ge--r-ijknaker srerd. tien minuten .rate4 befoond. pas in de laatste
,viif nrnrrte:', s};regde I,ENS erin :.,:Lch uit 'Uu *rr;g'enae gree? van de tegenstander loet-' lTorstelen" Jon ts-Gravendijir, die kort na rust was ingevalren vóor rilin
Kectr.anr k: eeg toen no6 een flaaie kans op de winnende treffer, naa,r hij. schoot
van rlichibi j in het zi jnet,,
De opot e11-',eg uas a1s volgt :
Rob de lïidt - i{arry v, d. 

" 
!Vi1k, Ruud Fortrnan , Donald S chönherr en Hamy Branden-

bur6 (',.'oortref feli-jke rvedstrijd) - No-L Janssen, Bert Blans en Jan Englebert -jlcnald. ïcl]e, l'rirno Eesodihardjo en !ih_n Keetnan (Ton rs-Gravendi jk) .,i , :..

Zondag licnt hel: Go'-'.dÉe olympia dat Gouda op o-o hÍe1d op bezoek en daà zi.en
vre hopel.j.jli tvree sterke vredstri j dhelft en. . .; ..".,
ViLl{ DE RED.í*CTIE

trlÍij vrillcn Eaarne r.en'rijzen naar ons artikel van vorige week (HEEET u HET
GELEZEIT? )-? rvaarÍn .v'i j ondermeer een beroèp op onze leden hebben 6edaan de re-dactie r"àn tijd tot tijd van copy te voorzien. .. .. .rn drt vc.:rband verzoeircn rvij speciaal de feiders íàÀ- onàe jeugderftarreri t'om van
hun elftaI op gezette tijden aen kort, vredstrijdverslag bij-orlÀ in te reverbn.(Natuurl:;k niet a-l-Icmaa1 tegelijk! )
lï: j gaan' ct' nl." ''r.znui{:, d.at vooral de jeugdige spel-ers het op prijs ste11en,
_1"! 9r".: hur.pi.estaties op gerqselae tijaón'in de l:EN§revue ,or at 

- 
geschreven.

Iïcl-l-icht kan de le1Qei:e - ars hij -zcrf d.aartoe niet iri de gelegenheid is - eenbel-anBstelleuíe.vaddr of moed.qr inschakeieh een verslagje-te produceren.
iljij. vertror"lw.n órop,'dat de j eu8dleiders .ons níet zu1Iàn teleurste)-1en en rvij
danl.-en hr,:n 'bi.j .voorbaat voor hun \ïehïj.ll_end è uedewerking.

I]lii REDACTIE EN GALRNE
iI'V REJ\CT] E

_IlÀN--eE 
HrrP4crI!

Elke week ctaaL er in de LEIIS-Revue - buiten de namen van onze actieve voetbal_-lcrs - titel.s -an personen genoeud, die op ander gebi-ed hun activiteiten in opzevcrenig-ng ontplooien.
Elhe weck v;ordrn in ons clubbl-ad vermeld de namen van onze bestuursl-eden, comnis-sarissen, trainers. leiders van de diverse elftallen, de barmen.en en ge. zonaardorr.
van *ndcren, d.i-c ook actief in onze verehigin8 lverkzaarn zijn en die nooi-t net
nene tvo:'den gcnoend, r,leten de mceste v3.n cnze 1éd.en maar wóinig arf .

I,ïEïEI lï:i j ci.ge::J-i jlc wel- wie ervoor zol.gen, dat de ï,EllS_Revuebij ons trourv in de bus komt?
elke donderdag

p.EfE§ r,t:.j eigen1i jk veJ., dat, de stencils - die uiteraard eerstrronbekcnCetl Eypiste worrlen verv.rerdigd - op dinstlagavoncl d.oor
v.,or,.1en af gedrarid?

door onze
rronbekendentl

!pl-n!'t wij eiEenli-jk v,ef , dat- er op vroensdagmidda6 een hele verzaneling LENS-ylouvren cns eigen clubblad vorzondkfaar rnaken?

lj"f!9{-vi; e:gerli jk v;eL -r,vi e ervoor ' zórgt.,:. dot orr. adres op de omsl-ag tan onze;,'rlTS-.Revuc.zichtbaar wobdt? .. -

iiJtllll'I, z'.rlt u Z.:.ggen - vrel - r,vi j als redac tie zul]en gaian proberon ileze. 6tiIl,e j
nede'rrerkcrÉ *at neer bekenrlheid. te get,en door eens ,rót fro, t" gann praten e! -.

de :rcsufiqlgi:- -ri.ii' cleze gesprekjes ii ons .c1ubbr"J-to 
-p"rii"àiui]-öuoo"nde 

onbe-hendc aèc-,ósrerke:s veidiànun g.uwoon ook eens in het zo'nneii à 
- 
i 

"- 
*".a.n gezet.

15 U I1ET ':À..',^RI!XiE U:i§s?

iSuit en cic 6r
catics d:,.:n
cnze voo:.'lii:
j eugrisecte':
l{e1L-cht'lir::
en S:el. el

J
h

preidrcn uet d.eze pàrsonen zullen wij van tijd .tot tijd ook publi_
an lntervj.evrs, die ruij .r'rj_l-Ien lgaan houden nejt.o:a. onze trainers _
cf' - onze sccretaris :- onzep enni-ngmeest er - een SEKO-l-id. - onze
-'i en net nog vcle and.cren"
gt U d.aardooy een vrat beter inzÍcht in de gang van zaken bij Lenlgens wa-nnccr,het at_.r,emaaI 

::1.r." 
gaat vrorden.



lïij vertrouwen eropr rlat de no6 te interviewen personen ons hun volre ned.ewer-
kin6. zul]en verlenén, want .arleen op die manier kont de redactie ruin in copy

Bij voorbaat onze hartel_ijlie dank.

- A1 geruime tijd verblijft ron v,d.Berg, 1eíder van pupitren J in het zieken-huis tengevotgó van rugkiachten. waar urij hebben .,r 

"rr,-ori 
è n zat íii nog vrel en-kele wehen bij cè lieftallige verpJ.eegsters noeten vertoeven. wetiicht voor o:rs

een nooie g'elegenheid hem eens uet een beaoekje te verrassen. zijn voorlopi5
adres is ziekenlruis vlesteinde. Dus nigt de weit einderplassen. vaiaf deze irr-ztowensen n'ij ron ecn voorspoerii6 hersï6 toe en vrij hopèn hem rveer binnen af-
zienbare tijtt in ons midden te hebben.
- Na de val(antie ben ik innidd.els wèèr een paar maal- bij onze zieke oud-ged,ie:r..-.1r.:
op bezoek geweest. Earst in Boe en Duin, waar Cas Bont j.e een verheugend ópge_
wekte indruk mc.akt en nu en dan buitenshuis uit rvandel-Àn mag gaan. rn de Éicvabteek dat Eenk vgn Rijn ook <ioor zijn kant oorcolfega I e niet rvàrdt vergeten.
YJe troffen hen aan al-s d.e trotse grootvader met d.e ruin twee uraanden oudekleindochter in de armen.
Paur Hop is er vrat nij.,.betreft. bi j in5eschoten, maar hij kout aan de beurt.

. P.J.
Ontlanks hci,-fei!, d.at obze secretar:is nog met een van pijn vertrokJcén gezicht
-afgelopen zaterdag, no'e:en voor hem haasi onoverxomer:-lkó periode van àbsentie,
Iro:I 9p ons vel-d aanwezi8 was,.kon men'ivel aan hen zieni dat hij rveer er6 ge-
1u1-Jri6 r'ras.bij zijn LENS Ëe kunnen zijn. .

Zo af_ en. t9e liep hii weer te filunderén en vrij hopen. voor Èem, clat er spoedig
een algehele verbetering in zijn rEpitafJairer zal optreden.
1952 - 1g?7. '; '
Iïat-zou t11! nu weer.- zijn? lïeI, op 24 september vieren onze oud.-6 e cretaris r -...te+,cns 'oud-eerst ö-elftal-spelcr Herman IIelmich en .zijn.vrouv hun zil-veren' ,
huwelijksfeest. Na een intierne kertiel.ijke dankdienst is er gelegenheid tot
gcrukwensen tuèsen 16 en 18 uur te watàringen in het parochierrlrtjÀ, -p".

lclleqyalgtraat ' 10, t.oi de ingang van" de Sint-JOzefkËrk. Voorlopig hier onzefclícitatie'on van hapte: Ad mul_tos annos!
rn verba-nd net het feit, dat onverraten. alveei de container ín brand hebben
iestoken. Eoctcn vrlj hclaas de Ied.en verzoclcen, ,.d" g";i;;-a"f à"-opt""ngst oc
schade niet meer kan dekJien, geèn krantei,r mesr naer LEN§ uee tc nenen.
Misschien vieet U een ander adrés, vraar Uw kranten geen rokende puinhoop vrc:.d.,u,

Langs d.eze vreg danken d.e hcer en nievrouw IÍeemskerk (ourlers van één van onzejunioren). een ieder, dÍe van hun belangËte11in6 hebbeo tri3t gegeven tijdenshet verbli jf 'vai.n de heer }ieemslcerk in het ziekànhuis, waar-hij Ëen operatie
moest ondergaan tanwege een l_iesbreuk
fnmiddel-s is de heer Heenskerk weer thui. àn afgelopen'zeterda6 wer.cr hij ar-
'!'reer.,op'het LEl{s-veLd gesignal-eerd. iilij ,vens"n hum een spoedig en algchàc1herstel toe.

PIIPI]PHPEPHPHPHPH
I1'I DE ZTEKENBOEG

PHPHPHPE

IIHiIH
PRoGRril,ÍMA

?elÈse-!-:se t enber 1977 .
14.00 uur LENS 1

11 .00 uur IENS 2
10.00 uur GSV 2
1 2 

" 
OO uur lïi]-hel-muE J

12.00 uur LENS 5

Ulí REDÀCTÏE
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-OPSTELLINGEN SENIOREN
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v1 Geh 1/1-1
vl Geb 1/2-4
Sportl-e.an, Gouda
lïestvlietweg, Voorburg
v2 Geb 2/1-1

];IHHHIII{

scheidsrechter
A. L. T. Gaandere e
P. Ruggenberg
II. v. Eeulvi jk
ll. de Jon6
D. H. G. v. d. Schot

- Olynpia 1

-HW2
- LENS f
- LENS 4
- Cromvliet 2
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14.1o
12"OO
4lL zi

12.00
",2,0o
10"00
1o. fo
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LXNS 6
GDri 5
],ElíS B
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DZS
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BI,IT
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Als 4
],ENS
Velo
LENS
LENS
LE|I{S
IENS

Z'wliw
4

7

7
B
o

10
11
12

.vZ Geb 2/1rj ' P,I1.tr'.Beukcrs
rrNieun, I,ladesteir.{tLoosduinen J . Vrcugdcnlii-'r. .

v1 Geb 2/2-4 À.L.c.M.scha1ke
Dr.l4ansv eltkade , iïassenaar S.G. de Roo
Ockenbur6h J i C. ,r. d. Velden
Ockenburgh til. v..Orizande ,,
Hengelolaan.'
v3 Geb 2/2-4

{ssg:!eg

LEI.IS 1, - De Ster 4
7 septeÈber 1977. ;

18.r0'uur IJVF 1 . - IENS 1 Ztx-derpark ':. C.Prinoenberg
( bekexu,edstrij d.)

À"s. zor.".da6; zijn van de Seko aanwezig: J.Ce ltil-ster 'en À.v.d.l\Íeijden .

SI'.},IEI'IKOIiST.

De thuis spetrende e1ftallen een hal.f uur v6ór àanvang van de rvedstrijd.
B.3O uur LENsterrein IENS 10 1r.OO uir LEI{S teirein
1.Oo uur : - .: LbNs 11 '1i.oo uur

13.'JO tuur -
'1J.00 uur -

LEN
LEI.i
LEN
IEN

sl.
s4
s9

1

LENS 12 9.J0 uur :

OPS?ELI,fi.IGI}N.

LENS 4 it. i{. -.T. eert ens -F. B}okland-Diss elttorp F.-J.Col-pa-J.Groothuizen-R.Ilrer':?l-.-
.TJfficef -iï. Koulenhoven-R. v. Luxembur8-B. Osoe. P. v. d. St een( A) -J. Blik,
LE_Uql A: T j-mEiers-C. v. cl. Bcek(.(i) -H. Dièt z=J. v. Di jk-G.I(en!ernan-G.Looyèstijn-
lÍ 

" 
l{icfrefs;e. Oostron-K. Ras-R. Róbdbol-ir.Rooduyn-8. Rooduyn-G. Verhaar-F. de Zwart 

.

IENS 6 J.Tettero-A.Baunan-O.Borst-J.v.11.Einde-]\.de Groot-B.v.d.Kooí-J.Meuler,,:,n-
Gllffirotr-(c.Stapel)-F.straathof(A)-H.Ruyter-F.Veeren-J.v.d.Viel--H.de Zrvart

],El,ls 7 R"§champer-R.v.à.Bernt-P.Booms-(1.Í.C::aenmehr)-(1'l.En6l-ebert)-J.Groenendini.J:
K. i(eètman( A) -R. Leyn-E. Rcesink-( h. schij f) -G. v. d. Togt-J. Verhaar-iï. Verhcui- i'" ' 

.J,lïittin6
LEl.l§.8 I.I.Rcuver-F. v. C. Ber6-4. Bild erbeek-G. Duivest eyn ( À) -!I. Heynen-P. Hcyncn- :

R.lIóppcnbroulvei"6 -J. Ke ettra.n-P. d e I(lein?Q.v.C.I{eijs-P.v.Rijn.J.Schmal-J.Verbarendse
IENS 9 t'í.KroI-J.de Bru'in-F. v. Di jk-J. Endlich-P.Eieret-G. Goosen-C. Hooghiemstra-
G. v. d.Kl-eij -G. LeIi.cveld-J -Rienen( ]\) -P. Schulten-R. v. d.Velde-J. de trïaal-J. tïíjngaarde

I,ENS 1O t.Prins(A)-(C.,v.Beekun)-(A.v.a.ner6)-P.Bosch-trV.Boulrnan-H.Guit-R.Guit-
J "IÍclnans-i . v. C. Horst.:P.IÍeyer-( P. v. d.?as ) -À.Reesink
rEIYs 11 (B,v.xÍjn)-i{.Bergman-c.Beyex-J.Borst-c.v.Dccren-p.de Haan-C.l(uyperÀ-
J.KuyBe::s-l{. O}thof-F. Pct ers-R. Peters ( A) -J. Rient j es-P.Verhoef-F. de Vroege

IË,,[s 12 R.]Iccnskerk'-À. Banning-R. Boom( L) -H. Déncycr-P. v, Duyn-M. Jcnsen-E.Jonker-
C ,, v.lluybgns-l1. v. è.1(ro ft -C. Lipnan-J .Ruyters-L. Voorduj-n-T.Verstrael
Lq{S 1l C. Berenba.k-H.Douw-P. Buighouwt- .Endligh-J.de Hítst er-À. ilopp enbrou'iuers-
G 

" 
Jchee-ï.lleuper-i,Í. v. d.Kleij -À. v. Luxcirburg-/i. vi d. Mei jdenLH. v. Nicuvrenhoven

C.Vcldink-a.ïiijnhoven. : . .

Van de spelers clic bij enkcle el-ftallen tussen haakjes vermeld 6taan is'bij de
Seho bekend. dat zij a.s. zondag of voor en]'ele ureken niet dahwczi8 zijn

Men dient vrijdpgavond bij N.0s se
d

teI, 602090 af te schrijven..Dus niet.bi-i..'r:
it nos op zaterdag bij lóvèngeiE;A-frffi: -'

-(J

ailnvoetder., In - urcódgevall-en han

-l.l-



BEIGRVOETBAL VOOR LENS 1.
Anders .dan voorhèet. zaL- dit jaar het bekeiprogianma wordenr afgerverkt. Gesi:cc_-.1
wo-rdt- in pouies van ! clubs àÍu u"o trai.ve ironpetitie spereh. . ío: pàrr"-r,rirr,,..,...,
korce.n t..z.t. tegen .elkaar uit. LH'rs rs ingedeÉ1d in poi:Ie 2,tèzai,ien met 

^DCScheveningen, IIBS en V\Ip. :

IIqt progranma voor LEIIS: :

f september 18.J0 uur U\rp
4 september 18.ro uur LENS
9 oktober í4.J0 uur Scheveningen
oktober 14.J0 uur LENS

vol6ende week woensdag de start voor LENS van di-t toch wel interesse[teprogramrDa bi j good-oId Wp.

vroensdag.
woensdag 1

zondag
zor.d.ag 2J

SUCCES.

Ook voor LE{S
a1Iè spelers
En.....denkt
der het à1 ,in
worden!! ! .-

wilt ii - er . ooli
r\tiNVOERDEE§

. LH{S
- HBS.

- LENS
- ADD

.2 t/n 1j be6int zönda6 het conpet it ie-avontuur. Dé Seko
een prettig eeizoen toe, dat hopelijk veel. euccessen zal
U 91aag ,?ld3g !*. legÍtinatiebewi j s mee te nemen (tenzij
.zijn bezít heeft)? Zonder 1e6itinaticb eWi j s ma6 er niei
voo:r zorgen dat uvr tenue.in orde is?! ..

wenst
brcengen.
U!ï aanvoer-
geepeeld.

,

mogen. vd j uH Ír..ndacht vragen voor d.c volgcnde punten?? , ... .'-- bij letsei Ían een van uw spclers clienf een 
-fornui'i ur ,roo, àà verzekering':te worden ingcvul-d. -:

- indien urv è}ftoI thuisspeelt gelieve u zeff (of een va-n uvr spelers) te ,o;g;;
' voor het halen vln de thec-nand.jes. Brcngt u ze na afloop van 

-de-"wedstrijd- -.._.
weer terug naar d.e bar? Dank U!
- voor dc eerste thuiswedstrijd krijgt u werlstri j dnat eriaar uitgereilct, t.r,r.twee bal-Ien en trvee vfaggetjes.
- wiLt u a.s. zonda6 bij het eiànficzifià sekö-].id àen"Ëoöt5örwëaGtii. jaràrmtir i; ..-,
haïen?
- al-6 een van uw spelers eeri waarschuwing krlj[t, dieien'ei ràpportcn t" *uo.]_
ÉslucUgsneshtu$8?Ë,",f8r,d€i5."[E"§ëff SB"+BI1.ÈË"$! -r91eende naà',,aasav.ona dilq :.1.

Jr'-Ls het een srer-er van de tegenpartij betreft, dient hierover oor< ecn:rapporite worden 6eroaakt. i
- hebt u vragen of probrenen: d.c seko is op maandagavond. tussen 2o.Jo en z?,i.,)uur in het kJ.ubgebouw aanweÉig., .-... -
- udLt u zorBen dat het vre ds tri j d fornulier steeds conpleet ingevuld en geteker.i
zodat boetes vrorden vermed.en? IIet formulier dient uitËrIijk nlandafuavonà iri he;bezit van onze Seko-secretaris te zijn.
ooo ooo ooooooooooooo oooo ooo oo

o
o
ooooo

ooooooo ooo o
o

oo
o
o
o
o

oooo
oooo

ooo
o

o,o

ooooooooo o oo oo ooo ooooooooooo ooooooo oo oo oooooooo oo o o o oo oooooooooooo öoo ooo oooooo
eee POL heeft vori8e week ceno stiekun een rondje over ons voetbalpark gemaakt.IIij vertoefcle daa? toch om te bezien hoe de equipe van Martin van tianen zichzou höu'-len in de a1lerl-aatste test voor'de stàrt van de .konpetitie. I,{r"; à;;-over later. De be1a.n5ste11ing ven pol 6in6 €rrlereérët uit í-aar de trainlnSe-strook. Een naand.geleden vras hij nog [aoi6roen.
e66 Nour de bLote aanblik van.de trainin6sÀtrook bood het vrettige eÉ ovortui6en-de.bevrijs, dat cr op dat stukjc Escanppoiiler geclurende vier vrekàn keiherd isgetraind. PoL za6 van.alr-erIei. Forse Àchroeilretkgr-r vaq epéIers, ' ,li;-;;à.e;; . ,in het zilte zweet uit6eput in het sraé ivaren'neer6ezegen. Een zi..rart doorproegdgrlfspoor' uat nà veÍe róndjes lopei was 6etrolcken. Een aI aardige zandbarr bijhet_oefendóel 6af aan dat daar dikwijls dóer.nnnnen gest'ekt 'zijn"ge6aan.
En dan tenslotte tallöze volstrekt vrillekeurige .poien van intónsieï voetenwerj:tijdens de trainingsarbeid;

ïj -5-



ese Zo irOl, daarover al vraagtekens had, hoeftte hij die na de geschetste aad-
,,bIik nie! .19eer te hebb,g4. Met de konditie zit het rvel goeh.- Zbaat p'Oi, z:-ótL 

-'
.r! óyqg,f.efr. nonpelend naàr het tvreede veld wcndde, ah,,aar de stri jd tegeri tic kan-
'io.1j7 en vàn vorig Ëeizoen, het Rotterdamse Neptunus inniddels reeds cen.aanvang
hdd geironen. De níeurve hoofdkl-assers konien in de eërste helft LENS. iróg, wel
bijbenenr naar na de rust kreeg LENS het eerder el-dèrÀ beschreven hcilige vuur
on er vras gcen houden meer ean. Soepel tïerd de 'l-1 ruststand ongebo6en naar
cèn 5-1 zege. De periodetitel, tlie LENS over dc twecde periode van vorig
seízocn zo dih had verdiend, rverd dubbel- en dwars lbevestigd. Neptunus droop
zorgelijk af.
eee Bij zijn ronde over het voetbaLpark behoefde POt het klubgebouw niet te
bctreden on te ontwaren, dat.er nieuwe stoelen zijn aangeschaft. Zo 6tonden
die woeisdagàïona at lekker buiten in de nodder en dienàen à1o rustpraaiu:roo"
de achterwerken van supporters, tlie bij het all-eeí naar zien van het driftig
d,ravende tENS 1 aL moe werden. .

eae Van een fraai bord op de tribune met een LEl'lsembleem $/as nog niets te be-
speuren, maer. POL waagt.het niet om hielol'ltrcnt opperlcasweier Càr leeters
alrtiverend toe tc spreken. Die-Cor heeft al genoè[ aaí. zijn hoofd gehad. Zo'
nocst cr het nodige hersteh,ícrk vrorden verrióht rràn veie iereniginfsei§éàdorueu.,
tlic giedurende het voorbije seizoen in ongcrede vraren geraakt. fi -*zoaÍs ruim
bekend - vertoont de LENSgemqenschap. $reinig neigin6 tot assistentie bij dit
klusurerk.
eee Free f.enser is getulrt<ig Yre.er uit zijn bed herrezen. Het'Éëhijnt spit in.-
zrn rug te zijn gevreest; Maar ja, dat krij6 je ervan a1s je na een LENSrevuelooo
tijdperk ineens uat aI te krampachtig gaat schrijvan.
eee FOL kont t erug.
EEN ECHTD IENSPUZZLE.

I 2

HorizontAàL: 1. De naam vair een voetbalcl-ub
2. treeg
J. Ha.rpoen .:
4. De naam van een tr'ranse stad met gel-ijkgenaande voetbalclub.

Verticaal: De nai,.m van een dochter van Huug Houkes
Een klein dorp bij Buinen in Drente
Een pilaats in dc Noord-Oost polder.
Een houtsoort.

:Wie er uit rvijs kan rvorden, kan de oplossing bij het besurr of bi'j mij kwijt.
-"Er is een..pri jsje aan verbonden.

Cver een paar ueken brengt de LENSrevue de oplossing uet uitleg.
Snuggerlingen, atn de slag! ,.
A.Eandcl6traat 51 . P.J.
STAIILEY BRJ|RD HEE|FT DE VOORPAGINAIS GEIï}iALD V,ÍïN DE DI.GBLADEN T

Ií é6n van d.e ochtendedities van 14. dagen geleden werd vermeltl, dat trainer
'Boskov van Feijenoord., i.n verband net de vele bLessures j.n zijn sclectie, een
beroep. zou doeh oI,,'.2 jeugdige speleis ui.t hèt C-e1fta1-, lvaaronder onze leigenrl
Stanlcy. i'
Te6en F.F.Tvrente (uitslag 1-1) stoncl de thens tB-jarige §tanlèy Brard j-nd.erd.aad
in de basisopstelling en volgens de pers opeelde hij een 6oede wedstrijd.
Voorwaar een uitstekend debuut.

1

?
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+
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Afgelopen zondag was hij ook van de partij i.n de wedstri.id teEen Haàrlem enin de_)rran!: stond., dat.Boskov had. kunnen constateren, dai I'eijenoora.in de 5.i,;_tl-ige Brard vleer over een echte linJrervJ-eugelverdedigór beschiËt uet aanvallerceklaliteiten.
stanl-ey had - toen hij nog in de B-jeugd van, Lenig en snel- voetbarde - zekcrniet d.urven dromen, dat hij zo sne] aL tot de top van het Nederlandse voetbal.
zou gaan behoren. . ,' ..-rrr.
PROFICÍAT ST.fiI.ILEY en:vercler nog heèi veel sucées'mèt jg vo et balcariiàre.
{{{;IiI JJJJJJJJJJJJJJJ J JJJJJ JJJJJJ
$$$f$ v.r),ri EEr, JEUGDFRoNT $$*l*a
,S$$Í$u.i.r.r.r,rqJuJd,JrJ JJ JJJ JJJJSJ $$

JJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
I

' :-.'.ti i

PROGRAMMA JUNIOREÏIT

3eg9ee-l-:sr térlbèr 1977.
12.00 uur Lyra 4 - rEr{s l

19?7.

Ji

Sportpark de Zrveth

3e!e:9cc-2-:sr t erober

16
14
alL

11
14
11
11
11
11

15
10
30
oo
30

,15
,15
. t)
.15

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Dlito 1

LENS 2
lJO 6
lrVP5
LENS 6
LENS 7
LENS B

Spoorwijk !
LENS 10

LENS 1 Verncd essportpark
§teeds Voorwaarts 2 V2 :

LENS 4 ZuíclerparJr
IENS 5 " Zuiderpark
vcs 8 .' 

v3
DSO 10 V'l
Vios 1O V2
LENS'9 Hengelolaan
GSC 2 .v1

S chfiftel-i k voor vri da vond 18.r0 uur bij dhr..,P.v.d.Steen, Hondsroos 2r- .-i
Bcrkel en Ro enrijs
Telefonisch vri jdagavond tus§pn 1,B.OO cn 19.00 uur.:( uj-tsLuit end in drÍn6end.:
gevallen) rroor

KOI',IT TRTiINEI{ .,KCI'{T TRI.INEI'I......,....IT0I!ÍT TRAÏNENITj:;.!-,.,.
ATSCIIRIJVINGEN. , ';

A-k1assers bij dhr. G.Duivesteyr,r :te]-; ,6?;61,.81 (LEN§]:1 ty'a..il .

B-lrlassers bij dhr. I{.Reuver tet. 6Z.28.3] (IENS 4 t/a 6)
C-klassers bij d.hr. 1ï. v. d. dlindent ef. -46.86.56 (IENS ? t/n 10)
ïn noodgevall-en .kq11en de junioren nog op zAt er 4ago glt..en+. tuss_en.
uur afbeflen teL; 66.11.'14 ïENS. '
.AT'IiEURI NGEN. ,.I .,.,. i,.:'

19'7o Àn aí nnYs.. I rr-YY- -.,

De juniorcn moete.n b_Íj slechtc tvccrsomstp.nd
raadplegen. Tele f oni'oche in f orqerti es .rzo_1den

igfr.eden stecds de aflceuringsl.i J st en
. hierovpr .niet velstrent:i

OPSTEL],II{GEI§.

LENS I rvordt. door de trainer bekend gemaa.lit. . .. ..:

Leiders : C. v; d.Beek-J.Apperloo Samenkopst. 1J. OO uur LEi'trS kl_ubgebouiv

LENS 2 tr'.Verbarend se-C. v.Beek=G, Boogaard (2x)-n.logísc
H. Hopr eqbr-ouwers-À. de,Jong-À. v, d.. VaIh-R. Rademëkei-R. i,le
leider., Ben .Osse Sémenkomst 14.O0 uur T,,EN§ i[ub6etàuw

h-R i Bon-lï.Heijnen- .

ssefs-s.Kramer (2x).

Hooymans-
R. v.!V:i jngaarde-

ID{S 4 R.Groen-R.v.d.Hoek-R.Loveriks-M,Mee:man-R.Michels-R.fjin.tr.sjoe-
P.de Bruin-L. Janrnaat-J. Gel-uk-P. Scho1t es -J. v. d. Nieulvcnhuisen-F. Rens
Leider llans Zoun Sanenkomst 13,70 :uur klub6ebouvr LENS

LENS 5 R.llassernan-J. Voordtrin-R. Ginberg-M. Riemen-J.schipperen-R. v. Ruyven-t. Lic: ..::
J.ELzerman-E. Blolcs-B.Vest er-R. de tsoer-R. v. Bag6un-C. Odenkirchen
Leider Joop }Ieulenan Samenkonst 12.00 uur kluirgebouvr T,ENS

IENS f A.Éoveie (IC) -Chr
S . Kraraer ( 2x) -W. Lucasse
R.ceiuk i' i -:

Leider dhr. F.Elunani

.Vernculen-H. Planken..R. t en Hoorn-I,I. v. Zvrol-J.
n-J. v. d.Rij zen-G. Boogaard( Zx) -w.tttiinnen( 2x) -

': .'-' ,- i
Same nkomst 1O , JO uur .klubgebour,r tENS '

-1-



LEN§ 6 H. zanoni-M. Lu6tenhouv,er-J. ï,inssen-p. Krol-0. Köneraan-G. de Kok-B.Jozu.e-
R. de IÍaas-II. Duivesteyn-r. Dullaart-R, Bergenhenegouwen-R rGoedhuys-w.KrinnenLeider Ton- vàn Velzen

-LENS 7 als vorige vreeh
Leider Paul v.d.Steen Samenkornst 1Z.jO uur klubgebouw LjINS

!EI!-q Th.Dienel-Ch. Bergnane-E. Dj oj ooetomo-C. Eoefnagel-R.Iluisnan-M. S chobbe-
P. v.I{aren-R.Vreebur6-L. y.Ri jn-R.Verboom-W. Colpa-B. Boel-houwer-F. Zegers .teider Elic. Lantlnan

Hj- Y.trotfa-M. v. d. Boogaard-8. Dri ess en-A. Franken:F. Klein-M.l(orving-R. Koring'[/.v.Me1zen-E.Soebarta-M.v.d.lïa1len-J.v.lVassen-H.v.Zijl-Drpajic-n.v.à.Zi5aen -
Leicler dhi. T.Blok Samenkonst 12.10 \ur LENS klubgebàuvr 

:

rENs 10 E.r'tssenber6-R. de Beer-L. v.Blitt erswÍ jk-E. Boret-M. Biircksen-E.HazeLeeer-'
E.Jager-E. v. d.Kooy-p.14a1t ens-H. v. Re euwijk-E. v. S ant en-yJ. v.Veen-J. Wolff'
teider Theo Prins
PROGRAI'ÍMÀ PUP]LLEI'I EN IVEL?EN.

PUPTLLEN.

3e!s:9ee J septeaber 1)ll,

ir

KOMT TRATNEN,/.....K0I'1T TRÀINEN... .. .fiOr{r TR^INEI,I.. ....
IVELPEN.

Ze!sr9ee-Z-gel ternber 1977.

13.OO
12,OO
12.15

9.3O .uur
12.15 nttr
1 2. J0' uur
12. '15 uur
11 .00 uur

gevallen) bij

uur Rijslijk 1

uur A.DO 2
uur LENS ,

- LENS 1

- LH{S 2
- Quick )

vcs 1 . ;'f,ENS ,l

LBTS 2 -CWP 1

BTC srihi 1 - LENS mini
LENS nini 2 - WVS 'mini
LENS mini conbrLENS mini

Sportpark Pr.Irene
Zuiderpark
v1

Dedenevaartweg
v2

1 Mepp elleg/IJzerwer f
1v3
comb. de Stede ( demonstratie)

!1]]c=se!3I=11112=99:.ELke woensdae is er trainen voor .i

= = == ===== = = = === == = = = =l
AIiSCHXIJUTNGEN.

EchrifteIi Ii voor vri da 18.]0 uur bij dhr. P.v.d..Steen, Ilondoroos 2,vond
1en Rodenrije

TeLefonisch vr ijdaBavond tuEaen 1B.OO en 1p.00 uur (uitsluitend in dringende
dhr. R.Bom te]-. 25,98.??

rn noodgeva]-len kunnen tle pupillen en werpen nog op zaterdagochtend tussen
10.ro en 11.0O uur afbe].len tel. 66.11.14 klubgebouw.
AFKEURINGEN.

3ij slechte vre ersonstandigheden steeds eerst tte afkeuringslijsten read.pregen. 'staat daarop bij rrPupillen en l,íelpen, vermeld.: G0EDGEKEURD dan steed.s naarverd of punt van sa.menkonst konen. rN Dr? cEvAL MAc ER DUs NrET TELEFoNT§CH-

Ï9!DEI GEIIIFORI{EERD NÀAR EVENTUELE hFI(EURING. Staat.bij de. afkeuringeaC.ressenbii 'rPupil-Ien en t/trelpenrr vermeld.: ZIE r'.FI(EUR] NGSLIJST dan moet a1s volgt vrord.èn
Sehanderd: 'voor de thuiswedstri j den aoet juniorenlijst word.en geraailplàegd.
Zijn de rvedotrijden van LENS. 2, 6 en Z goerlgekeurd, d.nn gao., oók ae p,,fiÍfan
en welpen wedstrijden op on's vel-d_ door. Uitstuitend voor d.e uituedstrijCen $agin dat geval telefonisch vrorden geïnforroeerd of hun wedctrijalen doorgaap.en rvóI
zaterdagochtend tussen 'lO.]O en 11.OO uur te:.. 66.13.14
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OPSTELLINGEÏ.

LENS P1 I{. Saatloos-M. v. Velzen-E.Warmenhoven-M. Zlra}ber6-E. Keus-M. fo"tnan-
A rKuiper-8. itmmerl-aan-J.l\IaEsernan-8. Roos-M. MoLleroan-R. v. d. Heyden
Samenlcorist 12.00 uur kLubgeboul.r Lcider Ton rs-Gravendijk

LEIIS P2 P. straub-J. Riemen-D.verneulen-J. v. d. spie6eJ.-R. Roo6-E. coret-R. v. d. Boogaard
.i. v.Kest er-C. v. d.Ber6-M. Geurens -M.1(o eleni j -F. Claus
Semenkomot '11,00 uur klubgebouvr Leider Ton de Kok

lENSlf R. v. VenetiË-L. v. Leeuwen-P. Aerts-E. Raderualcer-D.I,Íei j er-J. Kuypers,,E. Verduin
R.Deldrer-E"de Vos-P.Alserogeest-E.de Bruin-J. v. Bal1ego oijen-M. de I{aàè
Sauenhomst 11.4! uur klubgebouvr Leider N.N.

ry1 R. Lent z-R. Slats-R. v. Velzen-J.I(Iip-F. v.Kest er-E.I(eus-F.Va1kenbur6-
A.Franl:en-F. de Bruin-I'I. v.Helden-D.Verscheklen
Saroenkorast 9.00 uur hJ.ubgebouw Leider Cees Schenhels

lENs !ï3 !ï.Kamp-T. Diemel--E.Laarakker-R.bimmersJ.Kool-P. Hoeksna-c. v. d. Boo6aarè-
Ii. Ke etncan-Ï. v. Nieulvenhoven?8. v. Nieuwenhoven-R. v. d.Iilei j -P. Oost ervreghel-M. Sin"rns
Samenkonst 11.45 uur klubgebouw Leider peter van RÍjn
LEI,IS MINI A E. Endlich-I,1.End1ich-P.Ho pp enbrouwers -1,1. v. d.IÍaare1-8. Renzenbrink-

lsna D. -T.Jansen-S. d I Arnault-P,Bi jlsma-A. Spaans -1.Í. Vers chel-den-M. Ho eksrna-Bij
J. Tirauermans-C . v. d . Berg-À. v. d. Berg
Sanenkomst 'l'l .JO uur klubgebouvl T,cider pcter perreijn
Zie ooh denonstrat ievredstri j d.
LENS LíTNI B l,l.Bosch-A. Brinksma-V .Tronp-R. Boelhouwer-R. llu69e-D. v.Bavel-R.Poe16
R.Zegers-M. Broosho oft -D. Keetnan-M.Kouer-D. v. d. Vin-,f . v. d.Starre-R.Iettero-
G.Linneweever
Sanonkohst 11.+5 uur klubgebouw Leider Guus Schneider
Zie ook denronstrati ewe ilstri j d..

DEIIiONSTRATI El"IEDSTRI JD .

Zaberdag oxc '11.OO uur wordt door 2 mini-lvelpen teans een tlemonstratie rvedstrijd
gespeeld in De Stede. De volgende jon6ens worden hiervoor uit6enodigd:
E.Endl-ich-1"I. Endlich-M. Verschel-den-J . Tirirucrmane-P. Bijlsna-D. BijIsna-M. Bosch-
D. v. d. Vin-I{. Brooshooft-D.Ke etnan-E. Renzenbrink-R. pl_ugge.
§amen-lcomst 1O. JO uur kfubgebouw.
IÏAAR I{AAR TOE IITET À7'

NaaL een Leider vrordt nog gezocht, stond enkeLe wehen 8eleden in de LEl,lsrevue
afgedrukt, zodoende stapte ik er naar weer welgernoed op af, aI had ik vrel
anderc snode plannen, maer d5-e schapen kon mcn toch niet all-een l-aten, zeg nu

Afgelopen zondag - ja ne spelen op zondag zoals al-re ge:'enormeerde verenigingen
uict zo nin ovcr denken - voetbalden rve j-n een oefenduel tegen een lïestlandse
club, gï'ote stoere knapen die het wel even zouden maken, maar het pakte heel
anders uit die rrhetrt publiek naar ons 1_ijntje deed stromen: 8-2.tïat zochtcn die daar eÍgenIijk, zo vroeg in d.e morgen?
Een stor overgekonen B-krassers is al-tijd mijn ideaal- gerveest om gezeroanlijk
cle korcend.e turce jaar naar d.e vermeende"top te groeien in een grorieus ein<le.
i'lenspreelct wel over het rrderdert mae,r laten die anderen het eerst maar een
beetje beter doen, dan mogen ze mee praten! 'itlat zegt eigenl-ijk een cijfertje?
De beste econoota ter werel-d. al-e,.een pr:<if ...Eeertje of een pen rveten daar niet
eeno a.ntvroord op.
Tot a.s. zordag in de eerste comp etiti cvretlstrij d.
Vraag en ar.nbod 3

1, De Linkobuiten1:laats is nog onbezet, wie meldÈ zich?
2. Vrijclagsavonds cond.itie training. Goede conditie, goed spel. Dus: niet roken
crLz. cnz.
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1e Jaar nummer f 8 se te
DE LENSREVUE

nber j9?7

weekblad van de v o e t balver en i ei nq Lehié en Snel

g:l=:sile:l'
- 1049 f .J.Blokl-and rvordt n.i.tt..1?/9 Zonnebloenst raat 1JJ, Den Haag 2024,. telefoon 64.?? .9?
- 0296 A"d'e Kok woidt corumbusstra^l 154, Den Haag 202f, telefoon 6o.89.36
t 0337 'il . It.v , d. Linden vrordt N. S .

Afvoeren: :

,. 1250 M.Bfokpàet, Gaeseltsestraat 129
4117 P.t.Zegers, Soestd.i jksekade 6!4
_(De afvoering van Y.R.Zegers -i.n de v

In Ballota.ge:

00000000c000
OFFICIEEL 0000000000co000000000000000ooo0oooooooooooooooooooooc

0000000000

Mutaties Ledenli jst.

, Derl. llaag ZOJJ
, Den Haag 202p
orige LnNSrevue 'was niet juist)

- 1364 J.H:1r.d.iïiel. 1f1ö6
J.l'I. v. d.WieI 1f 106
I.S.Tan 10096
R.E.Batélaari 14086

KCNTRIB IE§.

88888

Op onze oproep tot financiëIe steun van
reakties ontvangen. Onze dank hiervoor.
Dus 4ogmaals voor f2Jr== ontvangt U een
aktivitciten van ï,ENS meèdoèn en tevens
cíË1e zorgen. . ..

en Eel.der6traat 21?, Den Haag ZOAO, kf .ZJ.4j.59
en flelderetraat ZJl , Den Haag ZO1O, tef .Z1.4t.j9
eyrveg 10{lA, )en Haag 2033 | téL. 21.i6.29 .. .

eenendaalkade 413, Den Iïaag 2OJ0, tet.29..96.7O

q -D T\

qDÍ'\

6PL
Bwv

'116'
-1366
.116?

tïl-j hebben u regelmatig lasti6.gevaLren met het verzoeir ur,r kont;ibuties ::;ti jd. te _betal-en- wi j hebben u ook bel-oofcl, clat d.eze Íreek de wanbetarersti"i;.
zóu'iworden gepubliceerd. Helaas, oi nee, gelukJrig kunnen wij deze lijst niErpubriceren on de àenvoudige redón, aat íi5 geen wanbetaLers neer hebben.
Fantastisch zqg.1s on-ze feden aan oou .rerzoeÉ hebben voldaan. Ook de iontr.r .ties over het eerste kwartaal van dÍt vereni6ingsjaar zijn aI voor een gro.L
deel betaa.ldr terwijl er zelfs aI vée1 1-eden zijn, clie dó nele kontributie i,.'
ben betaafd.
ni!. i9 rïel ecn'ander geruLd clan bij vcre anderc. zust erverenigin6en waar kon-tribyt ie-acht erstanden van f J.ooo à i 4.ooo een gelvone zaak-zijn, zoal6 ver-
schillende k].ubbladen melden.
Bedankt voor Uw nedewerkiirg. i

- ': : Het Bestuur.'
STEUN IENS !

onze vereniging hebben rvij a1 enige
IIaar rve kunnen nog veel geld gebruikén.
toegangsbewije en Èunt U'àan à1Ié "-
helpt U onzè. verenigi4g uit d.e finiin-

Zaterdagmorgen:
. Zaterdagmiddag:

Zonda6morgefl 3

Zondag:lidr1a6:

FFI'FF
BÀR FtrÍ'FFFf FI'I'EEIFFFFFFFFFFJ'FEFEFEFT'FFFF

./in Bergenhene6ouwen - tlim Michels
Àn v. d.Stecn - 2?.2??

Tinus Zilfhout - Peggy - ITonnie Hoeksraa
An v.d.Steen -: Mevr.de Biuin - Linda Jans - SÍIvia en Huul) I1.--Dini Eàd1ich -,Ri-a Verscheklen

T'
iÍ

It
i,

ï'
I'
r
i"ï'
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ïN I,IEMORLiM.

Zo af en toe worden wij net onze neuÈ bp een [arde manier op de betrekkelifl<-
heid van het-Leven gefl1glct: Ook nu weer Eoeten wij even stilstaan bij een
droevig feit.
Joop liierck, bij. velen nog.wel bekend van zijn wcrlc achtei onze bar,.is efr:-
lopen zaterdag plotseling overleden. Een enorme icl-ap voor:zijn vrouw'Sjaan,
die nu haar steun en toeverlaat ineens noet verliezen en'veider a11een doo:
het leven moet gaan.
61 Jaar is hij geworden en hij vras nog steeds aktief werkzaiin, dè l-Ai1t6t. ejaren helaas niet mcer bij LENS.
Ln de tijd dat er nog. geen moo! klubgebouvren besfonden vond LEII§ gedurende
vele jaren op de maandagavonden onderdak in zijn. zàa1 in de Apeldoornselaan
on daar al-lerl-ei aktiviteiten te ontplooien, zowel op beotuur.lijk al-s op
ontspanningpnivcau. Het vras voor ons oud.eren een fijne tijd net rgnigg +an- ."genane herinneringcn.
Joop heeft LENS nooit kunnen vergeten ondanks dat zijn werkterrein n.rar el-dcrs
was verplaatst. tlij zagen hem dan ooh zo af en toe no69 op onze terreinen.
Voor Sjaan laat zijn overlijden een enorne leegto achter. tJJij vrensen haar dan
ook heeL veel sterktè toe. Zíj kan ervan , overtui6cl zijn.dat haar vrienrien
bij LENS haar zullen steunon zoveel aLs nogelijk is.
Dat Joop moge rusten in vrede.

G. B. v an den Steen.,
\i]EGAAN,vtEERrRrIfitÉN. ' 'i.,.
Hedenavond. (donderdagavond 8 september) vangen vre aan. U vreet het nog tvel.
f 1r== per keer. Deze avond lvord.t er ooli no6 op ons komplex een instuif trin
georganiseerd, die on ! ? uur aanvangt. lJij beginnen getvoon om 8 'uur. VIij;.
dàt=rnag elk T,ENSlid ziJn, maar breng 6.eiqst Ulr vrouw, verloofd.e of vrienàiif
mee. Ook vrj-entl.en en bàtrónaen ziln weÍkou.
Uii_gaan j-n ieder geval d.oor. 'r,laarochi j nIí jk heeft de Geneènte reeds een zaaL
voor.ons, zodat ook in d.e winter fijÍi kan wdrd.en doorgewerkt. Houclt U fit en
doe 

'n1e ' r,,i,. v. d.rïilk
$lie heeft er nog een ongebróikte reiskoffer in dc kel-der liggen? Iïij kunr.c::
deze goed gebruihen voor het vervoer van kleding en roateriaal
.fifgeven bij.dhr. til. v. rt.l'íiIk a.u.b. tsij voorbaat hartelijk dank.
Paul Hop, dic inmid<lets rveer thuis is, beciinkt a1l-e letlen langs deze wegr
die tijdeno z:jn verblÍjf in het TiekenhuÍs blijk van hun belan6stell.ing heb*
ben gegeven. Voorlopíg ie voetbal]en e? nog niet bij, maar. hij ís aI op LE_IS
gesignaleerd nu nog met krukken, maar misschien spoedig eet Loopgips. iïe
hopen dat vre PauI volgend eeizoen r,veer airtief op de velden zien hollen.

Redaktie.
I,E}IS WT}TT MET TE GERING VEESCHII

?oódónburg -2-2-O-O-4 4-2 , LEX{S t heeft het thuisfront 1aten genieten. IIet
Hermes DVS 2-1-1-0-1 5-2 bikhelharde Ol_yEpia vrerd. net een J-l ned.erlaag
LENS 2-1-1-0-1 5-3 terug naar..Gouda gestuurd. Het was een dík ver-
DBGC 2-1-1-0-1 2-O diend.e zege. Olympia mocht rle handen dichtkni;'pen
t{ilhelmus 2-1-1-O-3 2-1 met die driè - t egen do el_puntén. Voor rust keuide.
VÏOS 2-1-1-O-t 1-O scheidsrechter Gaanderse trvee geheíde doel_punten
Papendrecht 2-1-0-1-2 5-, (B1ans en v.d..t{illc) af en na rust waren onze
Gouda 2-O-2-O-2 O-O aanvallers zo vricndclijk enkele iraaie kaneen
Blauw ZÏrart ?-0-1-1-1 1-z onbenut te laten. Net als vorige vreek tegen EBoII
EOV . 2-0-1-1-1 1-2 ging IENS dríftig ' aanval-l-cnd van start. Met sne1le
ESOI{ 2-0-1-1-1- 2-5 konbinaties rverden kan6en. gecreëerd. Na 1O ruinuten
Olyropj.a 2-0-1-1-1 1-1 speelde Ronald Tel_Ie zich mooi vrij. Zijn terug-
DHS ?-0-1-1-1 1-4 getrohlcen voorzet vrerd door Bert tsIans ingeknald.
HION 

"-O-O-?-O 
O-3 Olynpia J-eek hierna regelrecht naar de 6J-acht-

bank 6evoerd te w<irden.I.{aa.r de fraaie en echte doe}punten vonden geen genade
in de o6en van de scheidsrechter. Een misverdta-nd tuseen Rob de !ïidt en Harry
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Brandenbilr'g betekènde h aè Z5d'miiiïut de àèIijknakèri Het'rvaà Vérstàndlg om
- lriefne 'ni.et,d<i;6pnn.. jegen, .om:. tie : Èoch . veqfliende- vdorspióng, te foiceieri. lÍà ..

rust behield LEI{S de Bree.p-: op r'het....6peL. .Dat .Leidde aL Aa-lO. iirinàten tot ae
voor.6pron6. Tri-mo . Resodihard jo wu-rtrd.e Fich.kn.ap .do<ii de . iierdecliging eri gaf Win' Kectman d.g. geI. égenheid. er'2:'l- vdn tè àakeq; De beËfiËe:.ng Viei nà 2O nÉrrtitéfi;
toen Nol JE.rlbéèn'ií het stfafèÈhèpgebied lëIijk !Ërd 'gëira&Ë en Írtino- ae stiaf"
schop onberiepe3.ijk lnlcnalder ïrino nocht er niet iang bliJ nee zijn, want
even lat er werd !{j ontiei"uit geechopt eu noe6t net een ttitche. eriire} het v_elit
r9*p.-et1r I,'r{§ gfst 3.i9! [i.er4a pog nooie kansen te schepperi; naàï \ïim Keeinan
en..R'on{}d .TeJ,1è . f aa1tlg} a$ee+ yqgI de irltstekendé döe}Ína4 Van Elleswijk;
Oncle1tug;s:n ISgf! I,SNS'l pq-ntgn vergaartt. 0p. tlat aantdl moest voi-ig seizoen
géwa.ch! worden tot eind decenber. Zoídag. kont Gouda op heàoek; De Gouwgnaren
uristgq tot nu toe - tegen OJ-ympia en VIO§ - een gio 

.sk91-elt9.;.b.e__r9i{qqí

PBOGRA],['ÍALOPST
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PROGR.A}IMA S IOREI.i

Zondag '1í sep t en-Li er .
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t.it .e

1: :

elmus

- r:_'

iï .+
:,1 2L:'b'

EI! E

èóiiàa i 'r
LENS 2
Texae DitB |.
QtD;Es'? ' .
LE},I§ 5
Lms 6
de Jager§- 2
.rENs. B ' 

--
Oliveo J
G-!src! tA.D.S.6
A;Dr§: z
I{ENS 1'

V1 Geb 1/1-1
1ïestvlie tweg r Voorburg
V2 Geb 1/2=4
v2 -éeb t/z=4

' Byassèrskaàe, Delft 
_

!1 q.Pb--1/1i1 . _. ,' . ..!enGe. ltii.elweB Ë.rSlJ§waJ
v1 Geb 2/1;1 '..1.. ,' . i
V2 GeÈ' z/z-4 :

v1 Geb 2/7 =5v7 Geb 2/2-!. . ,. . ,

BsJ; J. v. d. Bergep
J. A. §toffelen
J;H.V,DiJE
JrP. de BruÍR
'È.qrÈrdriu'
J ..J ..H . tiici Ii ers
R.E.i'I. v. alooleïI
.I; 'JIiBrabqntleg
À.HUizinÉ€i
CrN;IY.M.Eoot

sèheidsrechter
MrVersluÍs

E;J..v-. d;Béek
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lïi1
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LEN
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h
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s

t
a
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uI
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ur
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ur,r2.OO q

Val,ke
LH§S
IrSNs :

LENS
L,uii§

9145 lrul Nivo ?
Woens

-11-esp
18.3o uur LENsr i - E.B.S. ,l

Sportpark Pr;,Ii'eire rschaapweg,Ri jswi jk

?
n1
9
10
11'.
,12

tember 1977.

A.s. zondag ?ij.u.Vel àe Seko aanwe,zig: .I.v..d.Kleij en N.Oése .

SÀIIEN!(OMST. :. , .

=__-:_
IEN§ 4':?,.,:9=1Ö;i r, e+:.'12 een hal,f u-1r1 v6§r aaoí4.rg. van .nrl weàstr.ij.d .:
LENS-2 9;115 q!1.. LswS;terreià LENS . 8 tàr4J uur Luts=t err.ein .

LENS 5 1J11J uur L[NS;tglrein , . . I,ET'i§. í] !.OO uur, .LENS-terrein .

"OP§iEI,LING.E['I. , .,

LEI.I§ 4 iï. vlVeL.zen-F.. Blokland-F. Diedeldorp-J.Co1pa-J.Gioothuizen-R.IIoefnageJ.-
À. v.I(1e ef -1{1.Kouucnhoven-R. v.Iqxenbur6-J.Bl-ik-B. Qsse-P,:v. d,.§t eeÈ( A) -,I;Bert ens

. LENS :5 A; Ti'rirners-C,. v. d.Beek( À! -E.Dietz-J, ri.Di jk:G..Keuperuari-GlLooijedÉ5n-'
iV.MicheIs-G. Oostrom-J.Ras'-R..Roodboi-AlRooduyà-H. Rood.ulm-G.Verhaar-F. de ZvÀrt

. f,fnS 6 J s Tett ero-À rBaund.n-0..Borst -J. v;.tl i Encle-A.. de Grbot-Bi v. d.Kooí-J.MeuIenan
C';Stape1.F.Straathof(l)-E.RuyterJ'v,d.tJIe1.-J.deZvrart;
LENS ? R, S charnper-R. 11. d, Bent-P. BoomÉ-M. Craenmehr-trl sEnBl-ebert -J. Groenendijk-'J.Keetman( 

À) -R;. Leijn-E.Re esinlÈiG.v. d. Tbst-J.Verhaar-!lI.lVerÈeuI-J.ïïitting'
. :l

LENS I M.Reuver,..F. rr. dr,Berg-À. Èilderbeek:G..Duivest ei jn ( À)::I4 3Heijnen'PrEeij nen
J.KeetÍran?G.Goo6cnï8. d.e KIein?e+yi È,?tÍei j 6=J 

? §ChtrgI-J. YefbarCq4sè
: Lfus 9 iï.Krol-Í.qte Bruií:..!'. rlrDi jk=J rEntllich-P.Fieret=C r Hooghj-eE'stra-G. v'rrl.K).ei j' ; G.L,e1ieveld-ii.Riènen(À)TrSqlulten=R.v.d.Veldé-J. de lliaal-J.l'Ji jngaarde

tElls 1o T. Prin6 ( A) -F. v.BeeËum-P.Bo6ch-W.Bouwman-H.Guit-R'. Guit-J. Hel-mans-
J . v..cI. llors t -P. Mei J er-P'. v. d. Pa s -A. Re e e ink



LENS 11 ltl 
" 
v.Rijn-A.Bergnan-C.Beijer-J. Bor6t-C. v.Dee1en-p. de liaan-C.iiusperu^

J.KpIpers (A) -M.01t!of-F.Peters-R.Pet ers-J.Rient j es-p. Verhoef-F. de r,'roàge.'.'
IINS.12 R"Heeraskerk-.S. gon( .ll) -iI .Oenejjer-P. v. Duijn-M;'Jansen-F. Jonker-C. Huyber.
A.v. d.Iiroft-C.Lipnan-J.Ruijters-L.Voorduin-T.Verstrael
I,ENS 1f C.Bere
G. J ehee-HJ(enp
C .VeLdink
A.T'§CHRIJVINSSN.

EbaJr-B.Irouw;P-Burghouwt*,lJ;ii"efiiuJ;àe fliister-A.Èoppenbrori*u ...

er.-M-rl;id l r{;r ei j-4, i,Jtxqubugg-A-.v-a.Mei j den-II-v.Níeuirànhoven-

Vri j dagav,oa
aanvoerder;

d van.l18.3O-í9.J0 uur .hii'li.gsoe teL.+..60.20.9I}, - dus niet 'bij 
de

Uitsluitend- -t
J-í._noodgeÍalletr -kan dít -npg op,zaterdag bij bovengenoend EFËn6!r

UIISL,ÀGEN.4 s eptenb er 1977

LENS 1 - Olympia 1

aB{S' 2"' .....-.-.,EVV Z: 1... . ..
GSV 2 : LENS J
ïlil-heJ-uus f -. LEIS. 4
Ï.,EI{S 5 - CromrLiet 2
LEI{S 6, . ATS 4
GDA 5 .-*-- LE{S 7 .-.-

,ZTtrALVOETBAL.

.LENS 8'geËtaakt vre6ens blcssures, 
.

3-1
2-2
o-1
5-3
o-o
1)+
1-2

.ÍJENS 
B

: Blaui .Zwart
VeIo.3
IENS 9
LmTS 10
.!ENS 1 1

r.ÉNs'12
de S-!er 4

DZS'4
DZS 3.-
Br'{T 7
r,E\is 1l

8-

:

1-l
o-2
1-3
6-t
4--o

Door eeri fout.je wan d.e -Seko is ïorige vleek d.e pubJ-ioatie ov. er 'dó eprste ved-
strÍjA rvan-het zaal-voetbaL-t eanc niei in cte r'EiiÉrevue verschener,. Afgelopen.
naaad.agiivond..-speeld.e ons leam tegen het team varl'larc. -tlarts- -Uitslag J- 2 i.r
voordeieL vàn LENS.
- trl -... .

. !c voïgdnde rvedstrí j,d-. is. woen sdaF 14 oepteubcr 19..00 uur in de Sporth;'. . - '

ge' da§r4àn teqen'DösÍ75
De..yolgdnde spelers moeterl.on.1B.JO uur. aanlrezig Er.jn in de oporthrJ.: -

I,l.Reuvàr-P-v..à.steor-B-.osse-IV.Michel-s-W. xourveriuJven-c. Dtr-ivestèi jn . .

EInm. rlultm mnmnnm
mmm m tl.nm m n.nD rlmn rmm

DIIUN.
m
nmmn
nnnx

ItrIIDÍlIIM'mm
m.mE III

'Illrlm'-'
m.ltuutr

m--Emm

mn
m
Itr
MIDM

mrnm [§ $àti'tt:-g, de Bel]adejong€ns van de.E:ajsihe Courant zijn ook weer'uit
hun'zomersla-ap ontnaalrL.. Lezen.ue tenminste vleer over dc roesruchte verrichtir.':i :,
van Quick 9.

'amo TOf, is ond.erEussen met heeL..LEI{S ,verheugdr. ..dat- onze ei-gen róvue vróer- een
red.oktie heeft. De eerste twee weken hèeft de nieuvre reCaktie ncig bèperkt tot
Let""sch::i jven. ovèr rcat de .redaktiè van pLan .is te.. gaa:r schrtjven,- .Een riskante
bezigheid die verwachti-ngen wekt.
Illnn.Zonder inspraak van de nieuwe ÍeddËtie is de LE{Srevue in.een nieuw jasje
gestohen. Omdat oversuraak niet valt te trvisten, laat POL het bij de opmer.kÍag
dat het naar zijn wijze van. zien'vermoed.elijk gaat om eèn beel-d tan èen ' :

lredstrijd tussen trvee gevangenist earls, gezien vanuit 'een 
sevanger-i:s...ELke 

'

veïBc]-.ij}Clnd rnet .LENS .gaat, in eIk geva]. niet 'óp. -
- trmrn-Eet jnar]'i j.kse ritueel- van voe.tbalkrantcn hebben rye., ,oo.Il ríreer qchter de
rug. AIs _j e zo í,!. dje drie verschillenèe Haagsq dagbl-ad.en over .c'.e-, haà§se ,voct-
h alauat e ur 6 aan het lezen'bent r' dan vraa,q je .je lvel af wat. dj.e reCakties toch
alti jd beclcieleh a16 ze het over l'e!,Ígen lidéntiteit'l hébben;' ook op ,niaandag- en
vrijdag ohtkon -jc niet aan de indruk, 'dat al-Ie haagse ljoetbafnieuvrs .uit één.
koker kont .
,*i .i" àiÀ .ro. .!.bslkr.ant en - in e11e ïr.ie' - Ë"ue'rrd ti j.aefijk tlem;sior,qi lr
bestirur vEn'RYC de gelegeuheid de martel-aar .uit te hangen en omstaldig :'
Ícrkoncli6enr. ilat -de KNVB een autoritair en antiék bblwsrk i§, teitrijl : 1.
klubs I clie er and.eis over ii.enken dan RVC r. 

,riet nret hun t-i jd zi jn -nr,r:5e-r'
I4i§6chj-ea-!€eft de v.ogrzitter. van de paagse vo.etb^1bond, N!co.'de D.oeld--r. ..

geli jk a1s.'ld j 1n .Eeï Vaderla4d stq],t,. idÀt fr.t ho.qe. .ti jà rvorqi.. dat ...<te' a:rirír
bepali4gen verrujrod..moeten wdrden, 

.jat."e 
en 

$._ub 
ae ,..quf-: eenvoudig nocit r:r r
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kón overtreclenl and.ers gezegd: geef de klubs d.e ruinte on spelers te betalen
al-s ze dat wil]en, of niet te betalen ars ze dat niet 'rilIei. ïïant zq Gaat._.het toch aI zolang do voetbal-sporb bestae.t.
man,Por,.vraagt .z.iàh af _waartree-ri iii3 nu moót met àrn ou6e krairten.' De 

'container
ís vool dc zoveelste inaal in de..fik 6estoken en het bestuur heeft zrch defi-nitief bij deze vurige terreur neergel-cgd. Het vergaren van oud papie:' al-sloeine bron van ínkomsten is van c1e baan. Al-6 we voortaan laet zrn a]}en eenextra.pil-sje happenr dan zal on6 dat niet ar-Ieen helpen de contai-ner te,ver-,.geten, maàr-bovendien het verl-iès aan inkorísten kompànseren. proost (en Brand),
nmn Dc te6;eastandors van het blauivulitte zebratenue van ons eerste zrjn ernooi beliaaÍd van af gekomen. Hen was beloofd, dat LENS 1 tiit seizoen in een
meer op het echte LEi$stcnue Ii jkend.e uitnonstering binnen de lijnen zou ïer..,
schj-inen. De horizontale vritte shirtbanen blijken nu p).aats 6"rÀokt te r r:'oi r;i:voor vcrtikale. POI vindt zeLf ove:rigens dat onze jongens er best netjes u:il,ai ^-
mÍnn.l'Iinder is PoL te spreken over de eerii;kheio binnen de selektie8roep. E}]schijnen cen paar arnoedzaaiers in rond te lopen. Zo vèrnam pOL, dat r.a deeerste {e. beste konpet ít iewedst ri j d van de vijftienpaar spíIcsplint erni eurvc
kouÈenparen er nog maar '11 oveï vraren. In de loop ,àr, ,rorig 

"èÍro", vrerd <icher.ft van het aantal trainin6spakken verd.onker emaand. Met Àe voetbalbroekjesis het nog erger gestel-d. Nee, onze selektièspelers hebben een nerkwaard.ile
opvatting over bruikleen. Slechte beurt.
mtri Hopelijk ka.n PoL volgende keer meldin6 naken van vriolijker zaken'in de ,:
LENSgene enochapr
nmm POL liout terug.
V.Ill DE REDJLCTIE. .

Terughomend op het artikel van vori6è weàt omtrent onze trstille xced.ewerkcrÈl
doet het ons Benoegen de resul-taten te.pubrioeren van het eeiste gesprek .op
woensdagmídca6; J1 augustus j.1. nct de ,verzamel-ing LENS-vroru,nr,Í, ài" nriroo,zorgt dat ons clubblari verzendkl-aar vrorttt 6emaakt. '.;
rk trof in ons clubgebouur aan cle dames i'.n Bergenhenegouwen, Nellie v.d.Hoek, 

.Joke l{uiper, Hennie Lentz en Ria zaalberg, dià.onder leiding van chef drequipe
Iïim I'lichel-a Sr. ( zit hi j rs urc ensdagsniddags ui l"lcher vrarrnpl "u bi j ! ) , jui6t
de laatste handen hadden getegd aan de verzorging van de LENS-revue.
Jauncr uas dat vaste ncdewerkster Riet Hazeleger d.oor omstandigheden niet
aanvrcdig kon zi jn.
De eerste vra
lilat i s Urv tlrijfveer gerveest dit rirerk voor ï,enig en Snel te 6a.:in doen?
De heei' Ilichefs §r. vertelde, dat hij - oorspronkelijk was hij Iid van ce íi]il{o
één van cle eerste rvas die met dit ,,irerk was bègonnen ón de rreiatierr rae: =i;i:rzoon had. hetr ertoe 6e1eid voor LENS riarbeidfl te gaan verrichten.
Nellie v.C.l{oek en Àn Bergcnhenegouvren zijn er eigenU_jk door hun langrruri-g
lidmaa.tschap alsuare rrin8eroldtr, terlvijl Joke I(uiper, Iiennie Lentz en Ria
zaal-be"6 ertoe rvaren gekomen omcat hun zonen oD 

'ró 
ens dagmidctag. gingen trainen"

de.arbij regelmatig aanvrezig waren en na een gedaan verzoet< bèreio waren de
bestaanrie'?l-ocg t€ c oraplet eren.
Vre.eA 2 :
ETËE-ar gehoorcl en nu kon ik hetzelf constatercn, rlat er bij de n ourr"d.rg*i'd-
dagclub cen ongedrvongen en gezellige sfeer heerst. Dit heoft - neem ik aan -te nalcen met het f eÍt, dat dit r,verk met erg veel- p1-ezier door 

-U 
-lvordt 6edaan?

Eet antwoold rvras van aLlemaal - JA -, dus kort naar krachtig en g ncrki rlat
de vragen vat uit6ebreider zi,jn dan de antwooiden. Echter hicrna.kl'rsmen tcich
afl.erl-ej. react.ics over cló pro'blemen bij dc vcreniging ter spral<e, waarbij het
tekort ,rarr.mecierverkers.toch wel heel_ sterk naar.voren kwam.

VraaA Ji
erh wordt al geruirne tijd Coor U gedaan en ik vraag U - riitera.ard hoopt
estuur van wel - of U hiermee wift rloor6aan?

j

Di-t vÍ
het D



Antwoord.:
unanien waren dezs mederryerkers het er.overèens, dat zij gewoon doorgaan omrt.. ,zij hót efg feï]. vinden, LENS met hun activiteiten vrilÍei brijven steunen.
ook ar door het f eit, dat te veinig ueísen zicÉ beschikbaar eieLLen iets vc.r,..,..
hun vereniging te vrilleÈ doen. _ .

Vraag 4: :

Het welk d.eit U voor LXNS doet wordt door de'dooi het Bestuur -.weiinig of heteruaal niet
of kan het U niet schol-en?

Ant§roord 3

5EÏffie letlen van tleze ploeg vind.en het niet zo ere belansrijk of er vraar-
dering voor hun werk bestaat, ma.ar uit de verd.ere reacties was we1 te nerken,dat zij het allemaal weL leuk vinden, dat er nu eens r(at aanclacht aan hen werd!
bestee.d.en over hun ryerk i.n tle LEX,IS-rèvue worclt geschreven. :

VraaG 5:
onalanls de hcrhaalde oproelen van onze secretaris in de Lmls-revue zijn de
aanmeldingcn voor 'het vervul-fen van diverse functiee niet bij hem binnenge-
stroomd en zijn er nog velc 'vakatures. Ziet U daàrvoor e.en ollossing?
Àntrvoord:

natuurlijk niet zomaar te vinden , echter suggesties
van deze ploeg kunnen.er nisschien toe leiden, dat de
in hun club krijgen..Eén ervan vuas, dat het Bestuur

zoeken in de persoonlijke benad.ering, vrant vele van
stuur nauwelijhs. ';

Een àndere suggestie was een avond te organiseren, r?aarop alre oudcrs vr:: .ljcugdleden worderl uitgenodigd ecns kcnniÀ te konen .maken en dat de jeug.i-c(:-- 
...missie dc ouders de vrerlilng van d.e conmissi.c zou kunnen vertelien .i aàa"io .'.

de ouders de gelegenheid te geven hierover vragen te sterren. ïíant ar-fcen
met publioaties in he! c1ubbLad, clat toch ar zo sl-echt rvordt gelezen bereilr,.
men.'de leden niet rechtstreeks. Ierooonlijk contact is veel .Uóter.
Dit is dan zo ongcv.ecr wat cr met dit praatje is uitgckonen.

o_o_o_
let is ;lrij op6eva11cn, dat er bij Lenig en sner- mensen zijn die neer dan é6n .functic hebben - oolc bij de lvoensd agxriitcagclub - en hun wàrk toch met crg veci
enthousiasne uitvoeren en wellicht door plaatsín6 varl dit artikel kan hef voor-:hen, die zich -nog niet bij onze secretaiis (tel-.rg.86.94) ,oor een vakante
pl-aats hebben. opgegeven, een stimul-ans zijn.ook. eene een steentje bij te dragenvoor het goed Laten functioneren van onze verenl_gLn6.
Di-t praat-uurtje +'ras voor'Eij een openbaring, ondàt gebleken is, dat dit zogezellige en hechte tean, di-è ook hun gepaste en terechte kritielc heeft gegeven,
met veel enthousiasne bLijft \rerken, viaerd.oor IJvr eigeri LH,IS-revue op tijd bij
U in de bus kont.
De Heer iï.}.Íichels Sr., de d.ames Bergenhen egoutven, v.d.dHoek, I(ui-per, Lentz
en zaalberg wiI ik bij deze hartelijlc beclanken vooi hun spontane- meàewerking,
'raardoor de Redactie deze vreek rui-rn in hun copy horot te zitturr.

Een directe oplossing is
van verschill"cnrle led.en
leden wat meer int eresse
het rvat aeer zou moeten
onze Lc<len kennen het Be

!

BARI'ÍOETLf .]IffiEDEN.

onbekendheid hiervan - behaLve dan
gewaa.rdeerrl. Vindt U dit onplezieri6

llrÍ REDIICTID

rn het Binnenhof lazen we een artiker over èe barexp3-oitatie bij de voetbaL-
vereniging UUC. De leiding hiervan ha<1 ene Mevr.Drabbe, die tot önzc oppérst:
verbazing de besrchil<king had ovcr 1oo tot 1.2o vrijrvilli6e nedewerk( st ) Ë"u . ..-,.ze geen monent in moei-Lijkhed.en kvram lvat betreft d.e baropstelling. vcel l' r:
deze medgwerkers zijn de verloofd.en of echtgenotes van ae spelerI.Wij vlageF ons dap .af , waarom het bij LEI,IS, tcrrvijl- we als èIub ,i.t.zo re:-_1<lei-ner zíjn, zo moeilijk moet gaan. ylij bésch rkén.bij LElrs over plus flinu§
20 medewerk(st)ers en het is duidelijkr'waarom cle organisatie van de bar zo
chaotisch is. Blijlcens d.e vel-e oproe?en Ín deze r,ENSrevue vrordt dit aantal
eexder ulinder dan neer en we verbazen ons, al-s je dan zorn artikeL in de kr.: .

L



1eest, v;aarom of rvaa-rdoor de ze If rverkza.amheid bij IENS zo kLein ie. Er zijnnatuullijk ook andere mogelijkheden, zoals verpachten of betaarde krachten,
naar de kcnsehrventies d.aarvan zijn dat d-e prijzen drastisch onhoog zul-len
rrioeten gaan, omdat LENS deze l-asten niet uit de huidi6e niddelen Èan belalen.
!ïí j zouden cle l-eden dan ooh de raa.d i,riflen 6even hierover een6 echt goed nate trill-en denken en misschien kunnen ze hun verloofde of echtgenote of evcrtu,lc.--zichzelf er toe overhalen ook eens achter de bar te staan. want hoe nee:' , €-.-....-rer dijn, met 6o zou L {s ar dik tevreden zijn en dat moet toch rnogelijk zi.j.:.
a1s je het artikel over vuc Lee6t, hoe mincler je er ook achter behoeft tc
staan. Het is voor ons al-l-en toch prezierig te weten, dat de bar goecl bezet :.
zcidàt speLersj supporters en toeschoul'rers .ra afloop van dc trainiig of wecl-strijdcn h*n natje of droogje kunnen bestellen en er hun vrije tijÀ gezelJ-,3.
dool kunnen bïenEen zonder bang te hoeven zijn uit het klubgeboul, geÈeken :ó
vrorclen, omdat de nensen achter de bar overbelast vrorden. ïdant op steocls dezri'.":..::
mensen rnoet nu een beroep gecaan worden, dat zijn bij ons voor het grootste
deel de ouders van onze junioren, l'faardoor ze nisschien op cen gegeven moment
er Senoeg van laijgen en we strako herenaar gecn barbezetting iaeer hebben.

.UU 
RED/,.CTIE '

,,ÏIST U Di,.T

l'lèn bevreert vJef een6 dat de jeugd niet goed begeleid vrordt. Nict6 van waar
hoor. .['.f6c1open woensdagavond waren. bij een gecombineerd A-e1fta1 tegen
s cheverringen . zel fs 5 begeleiders aanvrczig. De wettstrijd werd gestaakt! ! ! t.
I(unt U raden r'.rat hiËrvan. ile reden was?

BE.::.TAVCND.

vrii da8avond. 2i septenber organiseert Kvri ek sport een beatavond, waarvoor ook
onzo juniol'en tot '1) jaar zijn uitgenodiBd. Deze avond wordt gehouclen in de
zaal val de volkstuinen Nut cn Genoegen, ingang Meppelweg p. /ranvang 19.JO uur
Komt A11en! Het kan een gèzel_Iige avond rvorclen.

'I.Ï{.I.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJ
ffffi$ v^II HEr JEUGDFRoNT * t$$.r
JSJSJ;,r,r,r;,T,TJJJJJJJJJJJJJJJ$$JJJ

PROGRÀI'il.ÍÀ JUNIOREII.

Ze!e:Ègs '1O 6ept ehber 1977.

JJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJ JJJJJ

v1
B:rasserskade, Delft
V,1
v2
I t Kleine Loo
v1
Erasmuswe6.
v2
Erasrnusvreg

14,10
14.30
1j. o0
14.30
16,15
14,10
10.45
11.OO
13.OC

uur
uur
uur
ut"r
uur
uur
uur
urlr
Llur

IENS 1

DHL ]
LMIS 4
LElrs 5
VUC 9
Lirrls 7
SVH 2
],ENS 9
GDS

- RKSlnt 1

- I.ENS 2
-RVC5
- Lald<rvartier 4
. LENS 6
- Quick Steps (vr)
- LENS B

-,itrK 3
-. IENS 'l O ( vr)

Zondag '11 s 9P t enber j977

14.00 uur LEIIS , - VeIo J
Ig:ellc-13-:ge tember 19

'1 9. O0 uur tEl{S 5

Vriidarevond. is
.: -LENS 6 V2

er training: honen jul-Iie ook???

.ÀT'SCHRIJVINGEN.

Schriftelijk 1'oor vrj. i dariavond 1 B .J0 uur bij dhr'.
Berkel en RoCr:ni.i jÉ.
TeLe f oi:isch vri jdagavond tussen 13.rO en 19.JO uur
gevallen) "ooi:tl-klasscrs bij
B-kJ-ass c:'s bit'
C-klassers bij

P.v.d.Stecnr Hondsroos 2,

(uitsluitend in (lringende

dhr. g. Duivest eyn. t eI. 6?.61 .81 ( LEI,IS 1
dhr. Ií.Reuver tel. 6?."8.1] (LINS 4
dhr" l,r,l.v.d.Linden tel. 46.86.56 (rfNS z

t/n'3)
t/a 6)
t/n 10)

-7-



ïn nooup;.:
lri-,,: afi bi

,,'qL- 33. liu.Ërren :.íie
.,e:r "ci'.3' .f,:iiS tet- 

"

junioren,no6 cp zaterCagochtend tussen 9.rO en 10;OO
56,11.14

de afkeuringslij st en
verstrel:t "

vor:.gc vrcek Leider Hans Zoun samenkomst 11,4! uur LBN§ ;ilubgcbci;
Leider J "Meulenar
vl.Kliinnen( 2x)

-.ii,Ër,r !.1-,1-;.1r - -., ,. -t1

=-:=:!-. 
-'--ar:trrl

. )u.'jÉr -'-:::rn r;:ótr-'n, 1ji. j , elochte vre ersonstan d igheden steeds
::e.acipi- .r ";crl. .Te:Lef oÈi6che infornaties ryorden hierover niet
(r.,1,ï.':i -.i.:': ;.iii

Gcor de trainer 'riekend 6enaakt .1., eiders dhr.C,v"cl.ÍJcelc un dh:.,J"

gaerd( 2x) -R, Bogisch-R.3or:.-U,uei j:r<:n-
:I 

"lht',I'c'ihr Jr'.-,, di:r-À. d e Jon13--R. Rademaker-R, ïl es s els ( 2x) -S.ifuaraer-.f ,,,.. a. Rijzen( 2x)
:-eLdcr' Bcri C. se Sar-rcrrhomot 1J..OO uur LENS klubgebouvr

'',].'rS 'l i:,o"i1',

T.n L: .'.

H.ii c,: Ee
j! n r. !11!.'l

.4. .io:.'o,:s-Clrr. Ve::heulen-.1I. Planken-R. t en ÍIo or:r-M. v 
" 

Zr,rol_ ( 2x) -J . Ko oynalr:.,
ls i 2;i) -'.1. Lucassen-J. v. c 

" 
Rtigen( 2x) -c. Boo6aa"d( 2x) -R. 'r. iïi jngaa.:dc;]*

t:: :,l:l i

L e:i,cLe-."',''i:..:. i'. ïïu:a.us
'.:t",s ,,- -rÈ

f rll;j 5 .:l i:; vori
L!;.is 5

gc ureek (zie ool: Eaand.agavond 12-9-19??)
Le 'i o:'iÈe veek "(zie ook maandagavond, j2-9-19??)

i,c j-cl c:',.'.'t'. Ii--.1 zc,r Sanenlionst Í 5. 1 5uur LEl,lS klub gbeouvr

:1'.§ l-c.l-'igc wceir Leider Paul v,.d.Steen Sa.nenkomst 14.00 uur LENS klubg,:;c,;:r
c.l-: .-,c.'lsc ,,'cek Lcj-dcr Eric Landman Sar;renkonst 10.OO uur LEI,IS klubgebcurv

rEli:i 7

'Èl'5'!,.r;.r-s ,.,cri6e r.reek I,eider' dhr, T.31olc VERPIICHTE! ! !t
l-.FjrlJi rilr.llC -j iJ r)titï 6

Saroenkomsï 12. OO uur

i.J.s i'cr':11ci vreck l,ei<Ier Theo I)rins Samenkomst 12.15 uur LENS klubgeÈouw
fR,\ilTÍLrirsll-; J !.,lll OP VPIJDAGAVOiID

18.rr0-...II
't) "it;-;1;.'- ;1

'i9 . -ic.-'i-{). =,0
?_c. j0- .:.(.)
He c::it -l

ti"b?. i1

TP;1.I1-li1Í,

r'..'r e.l--'l- e overige C-klassers o.l-;v.. Ton van Velzen
u,.lr al l-e overige B-kl-assers o.1. v. Joop Meuleman
lrnr alf e
r'.ir al-1e

overige.iun iorenkecper§
overige A-klassers o"I.

rLr cc.rtributíe al bet;:aItl? I{et gi-ron.r^*", urrr' órà"' penningraeester i6

i)r-:L)l+li.,.U-lí -PUPI LLIII; Eii !ïELPEN

o.L.v. Ton van..Velzen
v. dhr. C. Franke

Op r1e wo cns riagrliddag lopen ongeveer !O jongèns op on6 ve1d. rond. De clrre
ír'a.-:ro:'s t:rr,: j.nmeïmans, OIaf Huis eà Ronal-d Bergenhene§ouwen, !..unnon het niet
alrec:. a-f - lii; komt door de + ?5 mini-welpen die extra veel aandacht opeisen,
Een gror:p van B à 1O linir s. ïraagt zelcer óón trainer" Oi hct ogenblik tra.:i.:r c
cl-c.il cle nlipill-eno l?onald cle rvelpen en dLr"T:mmermano neent de mini'ÍJ voo.r
;i jn rcker!.ir6., tïi j :loeken nog tivee mensen (1r- of B-klassers, rnisschien rvc.l. e.:n
scr:io:' c:- ecu vadcr) Cie op uroensdagciddag de tijd hebbéIr on on_zg jongste
l-c r1er- '\;an 'l+" 15 tot + 16.OO uur tc trainun. D"g"o"r, die zich aan" rrillen mel.d-,:r
-icunner: c-j.t ,Lccn bij F,v.d"steen, teI... 01891-jg7g ÀIs je ïiet el-ke vreek bescr::i1..-
baar be'1:rj d;,.n ben je toch van harte welkom, misschien. kunnen ve dit dan
co-ioi :.e:r.;:'i nct cen .1nC.eL.o trainer.

Pi'::',"i; lll'
!i.il,:iriag'iC seIë.nber 1977.

r.'.r. r :.,]i:,i"'i e
12,.Ci
'ia..cJ
12 "'-,4

-'RvC 1

- LElrs f
v1
v2
Duinlaan

141 15 uur.tlailèn vànafr,'1 3,.11i:; j.., ;;;j l:. ;, q irr gt' i,1^9,
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!;ET,PEII".

?1!9,ii:G:-i9_i9E: enbe't 1977 .

1l^C0 ïu:' LE}IS 1;i:;ó ;;; cË", :
'12. CO uur LLI,IS i!ÍIi\iI í -
i '1 - O0 uur Dui:ido:'p mini

^1,-'Ëcri,i:JVïII0I§

\l 3
Erasnusrveg

v3
2 Sportpark Houtrust

B1auw Zlvart 1

LENS 2

NÍJC MÏNI í
1 -. LENS r'lINI

r,ichr:..f t c l-:L jk voor v:'rjrlaqavond 18. JO uur bi j dhr.
ilcÏi:cl- en ilooenrij s

P.v.d.Steen, Hondsroos 2,

(uitsluitend in dringendó

p zaterdagochtend tussen
vr LENS,

ig]gj.d4:.! r/rj- j da.savond t
gevillleir) bi j R"Bo;r te]. 2
I:'r no o clge val-l.e n kunnen de
9"5O c'.t 1C"00 unr afbellen
IJT]IJ]UR.L iíGE}I.

en 1B.OO en 18"Jo uur
B.tz
illcn en welpen nog o
I. 66.11.14 klubgebou

uss
qo
pup

Bij i:lealitc Írcel:§ omst andighetlen steeds cerst de afkeuringsli j st en raad.pregen..
staat clae.l óp bij rtPupillen en rrvelpen, verrneld.: GOEDGEKEUIID clan stee ds naai
vel-d,o'l pr:nt van sanenkomst kómen. rN Drr GEVAL Mrlc ER DUs NIET TELEIoNTSCH
'{{0RDEI{ GI-,-NF0RI.IEERD NÀr'iR EVENTUELE AFKEURTNG. . Staat bij de afkeurin6sadre66en
bij rtP ririllen en yJeLpenrr vermeld.: ZIE AïKEURINGSIIJST àan noet a]s iolgt word.en
gehendel-d: voor d.e thuiswedstrijden moet juniorenlijst word,en geraàaplàegd. '

Zijn rle rvcdstrijde. van LENS 4; ! goedgckeurd, dan gaan ook de pupillen en
lïel-peu wedstiijdern op ons velc door. uitsl-uitend voàr ae uitrveaitiijden nagrn ilat gcval ;el-efonisch vrorde:l geïnformeercl of hun vred,strijden d.oorgaan on
v,'eI- zat e:riàgocht encl tussen 9.fO 9O 1O.OO uur teI 66.1J.14 kiubgèbouvr;
OPSTEI.LINGfJ{" ,,."

_LE§S-_3L !4, Saerloos-M. v. VeLzen-E. Vtrarnenhoven-M. Zaalb erg:E.Keus-M.Fortnan- .- i
À.Iiuípcr-E, Amïerlaan:J.lilassernan-E. Roos-ll.l,lol1eman-C . v. C . Berg . ..

Sanenkourst 11.J0,uur klubgebouvr L,eider Ton rs-Gravcndijk

+EE f2. P. Straub-J. Rienen-D. Vermeul-en-J. v. C. Spiegel-R.Roo6-E. Coret-R. v. d. ncog"..- ' i,
J.v.ríester-M.Geurens-M.I(oe1ercij-F.C1aut-n.v.d.Hei1aen-È.tta,r
sauen-.1ic'rost 1 1 . Jo uur klubgebouvr Leider Ton de Kok

!E:',s IZ rl. v. venetiii-L . v. Le eurÍen-P. Àert6 -E. Rademalcer-D. Mei j er-J. Kuyp ers-E. vel. 1ij:l
R.Deki;er-E.de vos -P. h-r.sera6eest-E. de Bruin-J. v. Barle8ooien-M. ae Haài-R.tcievit
Sanenliorjst 11"J0 uur klut,gebo_urv f,eider Ii.N.
rlÍrlENn CUDERS I,IET VDRVOER !

LETíj Iï,1 R

.lI"}i'ranhcn
Sanenkons

. Lentz-R. Sl-ats-R. v. Velzen-J. Klip-Ir. v.Kest er-E.I(eus-E. Valkenburg-
-F " de . BruÍn-M 

" v.lielden-Vers chelCen D. -R. v. dKleij
t 12"10 uur klubgeborrw Lcider Cees Schenkels

-Ll$-Ue l'I.itamp-T. Diemer-F. Laare.kher-R, Tir:mere-J. Kool--p. Ho ek6xca-c. v. cl. Bóogaard-
11,Iic etra:r*1,1. v. Ni euvrenhoven-8. v.Nieuwenhoven-p. oost erweghel-M. sinons-R. pi_ugge-
R., lat cl-aan
Sancnko;ast i2"JO uur klubgebouvr ],ertd.er. peter van Rijn
GÀilXI{E C'JDER§ I{ET VERVOER !

lry-II]lLA iï. v,ïlijnSaarden-E. Endl-ich-l'Í. Endlich-P.lloppenbrourvers-B,.Renzenbrink
[ . spàar.sí; ver'schelden-M.I{o eksma-D. Bij lsna-T.Jansoo-sl d r Arn.ult -p. bi 3:-sna-
J. Ti:rn31,líans-C. 'r " d.3erg-^. v. d. Berg
Sancnkcnat 11"JO uur kLub5ebourv lËider pter perreijn
LIll'IS l,l i iII B 1.1. BoscLr-A" Srinhsma-V . Tromp-1?. Boelhoul,rer-D. v. BaveI-R. Poels-
Irl"xroe:inocJt-ll"Keetman-M.Iioue:"-D.v.d.vin-J.v.d.starr.e-R.Tettero-J.Dunant-
J ,',ijai:li,rc1.atrl
;jai:cnko$.st '1O"00 uur lilubgebouvr l,aider Guus Schneider
C.A1iP:I]] CU]JEES I.O]T VERVoER 3

i\.,Íj. zlnCàg j.r' cr een loterij bij d
jongcns clie l-otcn wi_l 1en vcrkopen.

e rvedotrijd LEitlS-Gouda. iïij zoeken + 6
Jirllie kuirnen je a.s. zaterdag i:r hEt
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klubgebouv, aannelden bij de Juko.
UÏTSLÀGEN JUNIOREN UITSLAGBN PUPIILEN

Rijswijk 1 r LBIS 1

ADO 2 - LENS 2
LEïSl -QuickJ
UITSIAGBI rriELPU{.

DïïO 1

I.,,ENS 2
IENS 1 6-0
Steeds Voorvraarto 2

5-1
z-ó
2-1
2-1
6-Z
)-'l

5-o
0-16

vcs 1

LENS 2 .

BTC nini 1

IENS }ÍIN] 2

- LENS 1

- c!ïP 1

- LENS MINI 1

- VIVS nini 1

2-1
B-r
o-6

Lyra 4
ÀD0 6
WP5
LENS 6,,
LENS 7
LÏJNS B
Sloorrvi jk 5
LINS 10.

LENS 

'LEI\IS 4
Lmrs 5
vcs B
DSO 10
Vios 10
LENS 9
GSC 2

4-o
o-B
o-'1
u-+

DE ITO}IPETITI E IS BEGOM{EN.

Op zaterdag , september begon de lcompetitie voor onze jeugdelftallen. Voor
veel .elftel}en.is het oefenprogranma gedee]-telijk in het uatèr gevalI,en. r,ïij
advisrcn ju1]íe dan ook orn te koEen trainen. Mioschien dat. de conditio en het
bargevoel- dan rveer. snetrler terugkomen. vli j zurren voor d.e j uniorenelftall en
proberen rvat avondrve dstri j dgn te krijgen. voor de goede ord.e attendren rvijjullie nog op de volgend.e punten: :
a) het l,oHs tenue bestaat uit: I(orenbLauve kousen, rvitte broek (Eeeq adidasstre-
pen) en ecn korenblauw shirt raet vritte rond.e nanchettén en l(]:aag.
b) Bier thinken is verboden voor personen onder de 16 jaar (dus'ook voot,
.B-ILLassers )
c) afschrijvqn moet op vrijdagavonal bij de daarvoor besteutte .t"íïi 5 f"dro*r 

"-(dezé adressen en telefoonnumners st*an altijd in de LENSrevue)
d) voor d.e thuiswedstri jden moet iedereelEÏinrt.o voor. aanva.ng e;rnn,c,,i-:,
zL jn.-
e) nienand lcomt in sporttenug naar d.e training of, de vred.stri jden. Ook 6aat
nicEand in sporttenue noor huis.
f) rolien j.n sporttenue en in het kleerllohàa-l Ís. ten strengstc verboden"
€) Na e]'lie 'ri,ecl§trijd 'en training dient dr dàor iederedn 'gàdouctreE te u,c:'r-'.e...
Dit is verplicht. Hoeï-je'van thuis nieË te aoucfren op I,EI{S, neexl d.an ecn
briefje van jc ouders nee cn Ia.at dit aan cle leider of trainer zien,
lïij hópcn dat rve dit jaar nÍet zoveel afkeuringen zuIlcn krijgen als voor-
5aande jarer. It{ocht dit'vrel zo zíjn dan gaan wij zeker vreer vrat reserveprograxl.-
mars maken zoals3 zae.lvoetbar, vri ends chaÈpe]-i jke rvedstrijalen, klaverjas en
bil j artvredstrij den etc.
IlIi j rehenen ero! dat juIlie naast je ,wckelijksc wedslrijd ook wat vaher op
IENS zulldn koraen. VecL succes .ir1 hqt homende seizoen.

JUI(O

SCHEIDSRECITIEI?S- GEVRAAGD ! ! !,

Aangezien er voor pupillen en werpenwcdstrij den door de KIivB 6een ,scheidsrech
ters word.en aangewezen staan wij al-s JIrI(f voor de taak hier ilensen voor te
vinden Deze taak is raoeilijk daar srechts weinigen bereid zijn dit te rloen.
Nu rvil-Ien wij een beroep doen op -fi-klassers, senloren en vaders om ons te
helpen. .AIs U cEíè .een vredstrijdje (ZxzO srin) uif fluiten laat on6 dit dan Ueten.
voor a.§. zeterdaBg bijvoorbeeld zoekèn vrij nog 4 sc heidsre cht ers . iitió ???
Iieren belt u dan even ne.ar Rob Bon (vrijrlagavond tussen t8.OO en 19.00 uur)
of kom zaterdags tussen 11.00 en 11.J0 uur even langs bij de JuÈo in het
klub6eboul".- 

.

IENS Cn -" D§O C1

Op het eerste kwartier van de eerste helft na, toen DSO duidelijk geva,1., . .-

vJas, ging hct aa-rdi-g goed. Voor rust stonden wij aI net 2 doelpunten vcr,.;(Richard en Eèrvin). Irla rust sl-oot het achter goàd en l,Íartin keàpte cen go(,i ..
2c hel-ft.Toch lrerd hij eennaal gepaseeerd. LENS vocht echter terug, en na l:.i
ni-ssen ve.n enkele kansjesr'vrerd het uiteindelijk toch nog l-i dooi Richnrd"

-10-



J1e Jaargang nunner B,l 5 september 1977

DE LENSREVUE
weekblad. vrn de voetbaLvereni ing,Lenig en Snel

oQQQQ0000c00000000ooooo

HHHHH..:;:;:ËBffir.HHHHB.ooooooooooooooooooóooooooooooooooooooooocooooooooooo

}ÍUTrITIËS LEDENL]JSI.

Àfvoeren:

Den Haag 20]4
167 t..Den ilaag 2OlO

'Jllgtgilggg, .. .,i
ztZB4 J.Í.v.ó.ui;e woràt per 1-tO-1pl? Breughefst raat; 1i,. Den ïaàg zoof
7 O23? P .\l . Èop r,rordt N. S . i

4BÀNTTT.
'trlegens het feit dat onze container el-l<e keer'in-brand rverd. gestoken, moeten..
wij U helaas vragen geen kranten meer Eee naar LENS te nenen, De.opbrengst_
kan de schade niet meer druldren.

FFFT'T'F
ÏITE ST\IiT ER ACHTÉR DE BíR FFFFFÍIFFFFTI'FFFFFFFFFEFF FET'F[IË.T.

FEEï'FFEI'PFFIFFF]'F FïEFF

Zateqdagmorg en: An Bergenhene Bouvren - VIim Michels
Zaterdagmiddag: An v.d.Steen - Anneke Bliemer - Frans Disseldorf

NeU-Íe en Richard v.tl.Hoek - Tinus v.Zilfhout
An v.d.'Steen - Mevr. de Jong - Olaf Huis - Co1 Hopp enbrourirers
lïim I{ichels.

LITTS 1 iiEER EEN.PUNT.

,.1J04 E.I.Baranyi, Beresteinlaan J6!,
.12t12'1í,H.v . d. Maarel, Vreeswijkstraat

Zondagmorgen:
Zondàgaiddag:

Roodenbur5 1-3-0-0-6 6-3
Helmes DVS 1-2-1-0-5 8-4.
DBGC " - - 1-2-.1-0-5' 5r1
LENS '' 1-1-2-Ó-4 5-1'i!,'il-heLuus 1-1-1-1-1 1-1
vlos 3-1-1-1-3 1-1
BLauv, Zwart 1-1-1-1-3 3:3
Olytpi.a 1-1-1-1-j 3'3"'
Gouda 1-O-1-O-5' ö-O"
Papendrccht 3-1-O-2-2 5-,EBoH 1-0-2-1-2 2-5'
HOV ' 3-0-1-2-1 2-4'
HtoN 3-0-1-2-1 O-3'
DHS 3-0-1-2-1 2-7
janqari wachten op het vierde

Het spelletje van Gouda xras bekend en.IENS .had :
erop gerekend, maar toch bleef het O-O, .àodat
gekonstateerd moest v,orden.,.:. dat. LE"NS het. juiste....:
rvapen niet heeft weten té vinden. Vooral..in de
laatste fase van de eerste helft wist LEN§ zich'li.
eenaanta1fraaiekansen'ltesc!eppen.Maarde
kopballen van lVin Keetnan ën Rui.rd I'bitmhri'
scheerden de Iat.- Ook Donald SchönherÍ krvan in
vrije positie niet tot 6koren. In de tweetlé
helft zakté het spelpeil bedenkeiijk. Zondag in'
Papendrecht tegen de klub met d'ezelfde naam
hopen we "öii een urëer ouderwets spelen'cI LENS.
Ondertussen doet LENS het in vergelijlting met
vorig seizoen erg' goed. Toen uoesten vle tot in
punt .

}II{HÏiiIHEIIH]iHEETI]IT HI{}IHH I{

PROGR.A-I,1MA SDNrOREN.

Zerqsc, ,-lö. Eept'énber 1977.

14.]0 PBr Pàpendrecht

?RCGR,ÍIMMA.OPSTELLINGM{-UI TS],ÀGEN §ENIOREN
HHHI{HHHH]IHHi{HTIHHHHHHITHHIIEHI{HHIIHHHHIïHTTUTTiÈTT

HI]IIHIIH

Industrievreg, Papendrecht
Brasserskade ,Delft
v1 Geb 1/1-3
v1"Geb 1/2-4
No or dvre g ; 

Iilat er ià gen

r'rlrIÍi5::

scheid.sre cht e:

11.OO
11 .O0
11"o0
14"19

ttur. D$'
uur tElis
rlur tEItrs
uur Velo

1-LENS f -i
..LENS 2
: Den Hoorn 2
- Delft J
-'LEr'rs , .

. v.'-lour

. d.Linde

. Kuypers

. Nièuwenhuizen

. M,I'Íoen

2,3
4

2

J.M
aI.v
T.A
J'.IÍ
CJF

T

Í

liaifitlaa
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11.0O
12.0O
12.99
10. oo
14.00
10.00
1 2.00
10. o0

uur Archipéf".7'-'^'-

t-ll,tx... sv.,s I 70,- a -.-.. -l:. - =uur LENS 9 -
uur LENS '1O , .lr I -
uur I,ENS 11
uur LENS 12
uur Quick 12

LENS 6 Birurtwe§ilàÀseriàài
RrsVM I vZ ceb 2/2-4
IENS 8 . .. .. Oosteinde 28jrVoorburg

L,J.I{co6vl-''.. ';

R. A. §tranrr:: I
3...À. Veldhui r

V2 Geb

van d.e Seko aanwezig: J.de Hil-ster en A.v.d.l"Íeijden

en 12 een half uur v66r aarrvang van hun wedstrijd
LENS temeín LmlS I 1O.45 uur LENS terrein
LENS ter.rein .,LENS 1f 9.15 uur LEN§ terrein
LENS teriein

RKDEO 7
FJ-ami-ng
Kranenb
ÀDO 10
LENS 1'

1/2-4
1/1-3
2/1-J
2/ 1-1

hmanl.aan

4

A.I. C

VJ. A. A
N.J.M

oro 5 V2 Geb
urg 6 v3 ceb

VJ Geb
Sav. Lo

e +.i .-

. §chavr:'-

A. s. zondag zijn
sAlmM(oMsT.

rENs 4-7-9-10-11
tn{S 2 9. 45 uur
IENS 5 11.45 un
LENS 6 9.45 uur
OPSTELLINGEN.

LENS 4: als vorige week zonder E.Bfokland net J.v.d.Mije
@-5: aIó' vorige'.week ' :

LEI{S 6: als vorige week net G.Ruygrok en tr'.Veeren .

LEI,IS 7; als vorige week net A.Schijf zonder JïGroenendi5k
LENS B: els vorige week net P.v.Rijn en R.l{opp enbrolrruuru zonder q.v.d.Meilo
LENS.9: a1s voríge week net q.v.d.Meijs . . , .
LENS 1O: als vorige week zonder P.Bosch.

LENs113a3-svorigeweek.zond'erR.Pcters..,,.

LEI{S 1J: als vori6e week met A.Ílijnhoven zonder P.Burghouwt en A. v. Lu:lanlLu: '.

JIT'SCHRIJVINGEN. : i !

Vri.i danavond van 18 JO-19 .1O uur bi j N.osse te1.60.20.90, dus ni.ef ' bi j ric
aanvo er cler. .,uitsl-uitend in no odgevall en_.kan dit nog op zaterdag bij
llUnIItex.

UITSLAGEN 1'1 septeíbei 1977.

t,

bovengc''.. . 1.

)

LENS 1

!ïilhel
LENS :,
LENS, 4
DÍil, 4
DHL 6
LENS 7

o-o .
.1-o
't-2
x-1 .

'1- |

1-t

rm{s 8 ,

Ol.iveo.'l

ADS6-
ADS7.
IENS 1'

,..0-1
-2-4
2-2
-1-1
4-j

.2-1

- Gouda 1 ,

tus2-.LENS.2...
. . - Texas DHB 2

.- oDB 2
- LEI{S 5' - LENS 6

: . : de Jagers 2

Valkeniers

L,ENS 10
Lfi.IS 1 1

LENS ,1 2
Nivo 7 ..

mÍlm rlunm m u mmm nnn nnmBImmmm ltr n mmmInmmmmm m mmn n m nnmn mmn n m mItr Itrm mmm nulm &mn ntlm m n nÍMl
nmnammrunnnmnmmntrnt ummmElmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnÍu nmnItroIILEIItuttmmmmnmnmmrnEum!:unnnmnmmin

mmm lij LENS maken ze er ook traar een potje van. Eerst schreeuqen ze noord
en brand, oindat de voetbalbond de b ekervredst ri j den al- ín de voorairond on
halfzeven laat beginnen, zodat je nauwelijks de tijd krijg.t.on eerst- je hete
aard.appels ncar trinnen te prakken. Dan strijkt die. goeie.-ouwe KIIVB zijn hand
over zijn ha.rt e.n. deelt mee dat het.aanvzngsuur van halfzeven uiteraard nie:
verplicht is v.oor klubsr die beschikken oyer een licht inst alLatie. En wal
doet LENS? I,ENS laat de bekervredstrijd rustig on halfzeven beginnen. Ia-:.. L

toch aI niet. zo 'snugger is, begrijpt e^r geen barst van.
mIm De verruwing j.n onze edele voetbalsport neemt nog steeds toe. In hel;
t:.al-de voetbal lopen na de eerste kompetitiewedetrijd aI vel-e Epelers geb-,-.
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6eerd. rond" Al-s we de eerste komp etiti ewedstri j tlen van LENS 1 beschouwen, dan
rnoeten rve konstateren dat ook in d.e eerste kLasse van het amateurvcetbal
n:et }isicoloos Seloetbald wordt. Betaaltl vo e tbals cheÍdsre cht er Sich lie11inga
neent echter clat er ueinig aanleiding is om de scheidsrechteis Ètrenger te -
laten optred"l.. rl,een radio-intelview rverd hem gevraagd of strenger optred.enniet zou helpèn. Hij vond dus van niet. Naar zijn men:-ng àouden tiainers en
spel-er6 daarover d.e koppen bij elkaar noeten steken. vorgens poI, gebeurt datlaatste ai geiroeg tijdens d,e wed.trijdén en baistende koppijn is Éet gevo16.
Natuur'1i j]É..heeft lïe11inga golijk a]-s hij neent dat ru* epËt-aoor spel-órs -
rvorCt gepieó6d, nah.r volgens POL 1open.àr scheids're cht ei,i in net v-eLd om :

cvertredingen te bestraffen, of althans door hun optreden overtrèdingen tete voorllonen.
mmm I'íei go"à"gu" en stijgend.e bclangstelling rreett FOL voríge week het inter-
view met onze rrstille -rvo ensdagmS-dd.a6-dames, gerezen. u weet het intussen
Deze danes dor6en ervoor dat óne lijfblad weÉerijks bij u in'de bus kan Àrija"oEoevrcl deze dames eehvouilig doch nuttig rrrerh- verrichten, brijken ze toch er'§
vcrstanclíge en b ehart ensvraard ige taar te spreken. ons hardvrerkende bestuur -
kan er zijn voordeel mee cloen. ;'

mnm t/olgens de dax1e6 kennen vele Ied.en het bestuur niet of nauwelijks. Dat ic
een oud probleen. Bestuursreclen zijn inmers ook maar nensen, die het ver,.}n:'.-.
gingsrle-,:k in hun vrije tijd moeten doen, en d.erhalve woekeren net hun tijc..
Toch is de suggestie ouderavonden te or6anisercn het serieuze overirregen ,viila:. i., .

IIet organisere'n vaí gespreksavondén met groepen reden zou .ook zinvol kulnen
zijn ora dc ccm:-'runicatie tussen leden en bestuur te bevordéren.
nnm POL hceft al- eene eerder betoogil, dat .onze vereniginB bestuurlijk en
o:'ganisat oris ch het vrouwe3_ijk el_ement ontbeer!. t,,laarom mogen de d.ameB i.n
LENS -e,ILeen uitvoerend werk doeh? !ïaarorn r[ogen ze niet neebesturen en neebe,-- ,

slissen? tiJaarom ,íogen ze niet ineevoetbalren? pol, betreurt het nog steeds dat
LENS de damesvo e.tbalafdeling heeft opgeheven.
m'rn FCL komf t erug.

VÀN DE ItnD.liCTIE

OIIDERS l,rX.NGS DE LIJN . .

RRRRRI.II?RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRi?RRRRRRRR

3estuui:iers van vo etbalver enj-gingen zijn altijd er6 in hun nopjes a1s cr vaïl
9e zijde van de ouderb vocr hun voetballende zonen belangoteJ-Ltng bestaat.
l,ang6' de lijn vrorden de jongens op zateïdag - soms te paÀ en te ónpas - flink
aan6emoedlgd. cn kreten van vaders- en moedeis zoals vani
.Naar Ii:tks ! - naa.r rechts! -.snelIer spelen di.e bal -..niet pingelen - achter

,je-.voorje-naastje-ko}}enr1Íeba.1-1-aatgaan||r

De ene vader roept b.v. N,ÍIAR LrNI(s - de andere vader NjiriR RECHTS en d.aard.oor
ziet nen. sotr6 eerr. vepbouffir-[ljïngct je net de vranhoóffiogen naar de
kant kijhen en schopt op rlat Eonent de bq.l- maar, over de zijlijn. Dat betref-
fcnde dpelertje ziet het dair heJ.emaail niet oeor zitteni
Men krij5't dan vrel eens de indrut< tlat de beète stuirrlui aan vràI staan. Dë lej.l,^'-
van het clftat heeft hct echter. voor het rzèggen - hij leidt ziíjn e1ftaI -het here seizoeà rrlijdt hij uet zijn tearc --.[eefl aaiwijzin[en- - zor gt ]et:c,.-
Ii jlr voor a11eo. t,

De jon8ens dicnen gervoon naar hun l-eider te ruisteren en moeten eifènIijk:.:
d.at eae uurtje voetbal- hun ouders LINIG BN ITECHIS laten ligggen.
No8maars de cl-ubs zijn dolblij, daï-eFvan Ëlffizijde be1à.n6stelfing.best.:.:!

"ïat 
ech'ber op-raIt is, dat men elke iveek .opniéuw..rve er. - het zerf d.e..troui,rè -.kr cir:c -

8roepje ouders ziet" Dat aij de OUDERS, rtie bij uitw
buiten cIe. stad., ervoor zorgen; dat hun zoon - met :de
in de auto"! op de plAats izan bestemming komen.
Dat zijn de OIIDERS,, vraarvan de vadex op zaterdag niet zegt: Mpeders, ik zetjou wel even af ih de stad of bij tante Co - PietJE-ïgeef ik ÍueI afr .op de

edstrj-jden en
EEEIA dende

tournooien
vriendjes



verzamelplaats . - hij kan toch uret de vader.'van Jantje meerijden - en dan ga'
ik fekker een paàr uurtjes vissenl ! ! ! ! i! .. .

Pietje is onderdak en komt vanzelf rveL weer thuis.
Kijk ouderè, dit is urerkelijk een rt ou d.erprobl e enrr , een probleem voor de
Icindercn en, oolc.voor dc club i+ ca6u. ... .i .j.. j-

OuDERs r $i.,e clke week trouw au-wezig zi jn hoeven niet direci bj: hun borstente 6laad vanl I'Dat lever. ik hen even ;-, ik ben er altijdr, naài'het is $rel- zo,dat h_et ,ían de inner weerl'aanwezige oraur=.ruf een verd.ienste is, d.at zi..i er
vreL elke week zijn.
Deze oudcrs tonen in ieder 6eva1 wer belan6sterling voor de verrichtingen van
hun zoon en voor heL elftal-, waarÍn-hiJ epeelt en misschien ook nog wel- voor
de vcrcniq;Ín6.
I.Íogen Cezè oudero zatertlags dan ook eens - a1 slaat het sons o"rg"r. otri -roepen.van: rr§.ir.AR l,INKs - NAirrR RECHTS a.koppen die ba1 etc.etc.?
lrtrant de altij.d op zaterdag afwezige 6roep ouders kr+igt door hun eeuwige
absentie gecn schijn van kans vanaf de zijrijnen iets naar hun voei:barlende
zoon te roepenl ! ! -

Rob de ïiiidt, JO jaar oud, geboren en getogen in Voorburg, gehuwd, 2 jongens

Rob is onze nieuive kóeper van het etrste. I{i j kwam over van het Iiotterdamse
voc, waar hij veie jaren ]id riin was. Kwam- in kontakt net LENS door.,r'iendàn . ,

en he-eft tot nu toe secn spijt van zijn óver'itap. vindt dat hij erg plezierif
door de ancere spélero is feacbepteerd oo opgevÀngen. Hij vertàfde; dat hij -
rle aqnpah bij LENS veel professionelerl vindt dan bij zrn oude cl-ub. op onze tvraag, iroe hij tc6enover het feit stondr dat de selectieopelers een wat
aparte groep in de vereniging vormen, antwoord,de hij dat dit niet tegen te
houden v'ras, ondat door d.e vele tlainingon; en wed.strijd.en'het voor heze sperers
moeirijk is örn ool< nog op andere dagen-aaÀwezig te zi;í, vraardoor het ko;takt
net de and.cre leden minder goed mo6elijk is. I{i j Ís niet zorn riefhebber va-ntrainen, uaar weet dat je dat gewoon nodig hebt om in de top mèe te kunnen
d.raaÍen. Iïij hee.ft.geen speciale voórberciding voor.een vÍedstnijd, gaat op
gevrone tijd na.ar bed. IIij houd.t niet van een 1an6e rvarning up. Rob vindt datjc als keóper óbt uevreeglijk moet zijn, goe.J met de weostrijà mee moet-,speren,
anders vèrslapt de concentratie wat ónnoàige fouten tengevoige ksrn hebben.
Hoevrel- hij een J-ichte keei:er is, stoort het hem niet aIÀ hij te6en zw.aard.ere
tcgenstahdèrs dé'l-ucht in .qoet gaan, waar hij op ret is all-óen àaar dq bar.
Doet veer zijn nond open en hóopt naar dat d.e andere speJ-ers dat kunnen hebben,,
vrant hij d,oet dat all-een maar om er all-es uit te'haren-. }ljas de eerste konpe-titierïedotrijd'tàch, wel vrat .nerveu6 en merkte töerr vooral weer'heÈ verschiltirss;n de ltonipet.it i cwe àstrij den en vri endËchappeli jke partijen. Vindt dat heb
LENSpubliek zich narl.ruklcerijk met hei spel bemóeit-en 

"rràoit dat ruel- s.1splezierig. Hoopt net LENS een goed seizoen te draaien, voorar gezicn de gocce
resurtaten aan.het eind van het vorig eeizoen en de oó fenweastii j aen. .Íi,1 met
aJ- rias het .-pJ- é zierig, orn met Rob te .piaten, hij kwam over ars 

""" t"""rroia..-jongcnr..dic lniet. gra,ag aI te veel_ op Ce voorgrond ivil treden, r:raar wc1 veelplczier in het voetbaflen vind.t. ... , .

llli j wensen hem veel succes toe.

KENNÏ SI,I,!I(I NG i{ET :

HERFSTBJiL=TEI?FS TBAL -IIERT'STBAL-HERT'.STBAI JÍERFSTBAI
Ondanhs hct feit dat er nog. geón.nieuwe Kaka 'is geformeerd, is er. toch rveer
een discojavond. georganisuèia,. Dit 8ebeur.en za]. àaterdag 24 septenbcr in rràt
r,E'Nsl(lubgebourv plaatsvinden en.zal- toegankeJ-ijk zijn .roorT-krassers t,/m.
senioren cn veteranen. Die n3cht'-vi'ordt de zomertijà .vreer teruggelet., due datbclooft wat!!!!!! Nadere detail-s zuilen te ,u"rrorà, zijn in dé-vo16ende
LENSrcvuc cn de affiches in cns klubgebouw.

Ulï REDhCTIE

U!ï RED/.CTIE

INï REDACTIE. -
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Metiedelingerr: .-

Ontvangen voor
bi j d.e ):ar .

!igslr!ee!sE skaarten:

A A AAÀr.IIir i;].ÍiIi,Aiii^J,ii.trAAÀÀi;lIA ii ÀÀ,[AirA Al$ír',L,liA ;',iiAÀÀÀAÀriA

de heer §aarLoos sr. een enveloppe op zijr\. naan. Af te haten

vJil een ieder zijn lidmaatschapskaart meonemen, al-s hij of zij- naar,dns vet'd I
icomt. ome Nico kent niet al1.e 1èden, duË laat hij iedereàn betal-en die haar,'-..'of zijn kaart niet kan tonen of hij stuurt u teru6.
Hed.enavond, donderdag 15-9-19?? weer trin:len. Kout U ook? U betaalt .f1 ,- per :.

heer, wij zorgen voor het materiaal. De d.ame6 hebben op dit moment de over-.
hand, dus heren waar blijft U? federeen is wel-kon vaà'er; moeder.ltroërtjc, '

zusje, vriendin of vriend, U vreet niet hoe gezellig dit uurtje is. Kont en
overtuigt U. . .,., .,.

Wie heeft er nu die onlSebruikte koffer? Niet al]ernaal.-t egeli jk.
veld a.u.b. 3ij voorbaat onze dank.

ZO MAÀR VOOR U GEIiEZEN:

in cliverse ilagbladen, dat in het bedrijfsleven re§elmntig.de .ararmkrok v,ordt
gelui<l we8ens ftebrek aan goede medèr,rerkers en dat zij --a11e noeite moeten doen
oïa te blijven draaien. ' .

dat ook bij de overheid dezc klok aI begint te 1uiden "............:__.. .-:-....-
dat iï ons eigen lclubbladr naar ook ir..àiu va., andere.verenigingen. en.organi--
satie-b, deze klok aIlang door ons gebruikt word.t. i . :. ;

ïlat nag toch d.e reden wezen dat onze vereniging, in veiihouding' tOtr addd!6 jafen,
zijn aantal nedcwerkers ziet verminderen en dat hbt tekort dat hierdoor ont- '

staat druht on d.iegenen die aI zoveel voor onze vereniging aloen e.n daerd.oor , 
-oycrbelast raken, met aIle gevolgen van dien.

Velen van U bchoorrlen in. hct. verleden toi de 6.roep van medelerkersr rnaar op
grond ven bepaal-de redxnen heeft u zich moeten terugtrekken, and.eren zijn
sind.s kor.t; lid .van onze vereniging en nene dat zij nög niet mogen needoeu. . - --.

Is deze reden ook voor U van toepassin6?
Over3.e6 eens nret uw huisvriènd of vriendi-nr..met urv nan of viour;r,, hót'moét
toch nogelijk wezen om dit tekort op te heffen en uit deze tvree grocpen een
team. van.15 tOt 2Q medevrerkers .samen te ste1len die bereidt. gijn zich voor
onze vcreniging ecn aantal uren per rveck vri$ te liraken on zodoenéle, zij die
overbelast zijn te ontlaoten. Desnoods aLs reserve. :.

Afgeven otr: o4s

Op zaterdag : zo+.dag - of op de noaandagavond i6 va
u, onder het'gen-ot van een kop koffie, te.woord te
tïf E

st . vrel- iemand aanr,irezig om

. ,ZO l,l4.r'^R VOOR U GELEZEN.

Regelmatig .staat in de LENSrevue een verzbek van onze secretaris (tei..19}6g\) :: 
_

on te4r:fj cn SneI finaflcíeàI te stËunen en clat i,$. mbggliiX .àoor fZJr- oi necr l
oveí te naken-óp dè girórekenÍn[ van onZe'penningrueà3tcr... ' ..,. .:

IVij hebben daarop de afgelopc'n rveken aI heel rvàt positieve reacties ontvangen.
U weet ongetrvi;jf e1d., dat u na overmakj.ng van dit.Iuttele bedrag"bij a1le i. _-.... -.
rve dstrif,cleí. va4:I,ENS ..- dus ook op-zaterdag .- toegsng hèeft op onze ter-reineà j "
en ook nog kan deeLnemen aan a1l-e activiteiten, tlle d.ool d.e vere4iging wordèí-.',
georganiseerd. I

Gaan trij echter onze 1eócn1ijst na,.dan zien wij, dat e..r no€ qen te ge4ing ..
aantal- personen'zijn - .en rtlàarbij denken rij aan ad dcfrtggndtes en v.Àrlbofèën' .'
van onzc seniorspelerd en àe oriddrs irah onze j eug.dleaen r . .aie LE\S'op toven- '. .

genoemde manier st eunen.



vrlij wiIlen daalom een beroep op u doen uw vereniging met uw fÍnanciële bij-
drage te helpen, vJaardool uw I,ENS wat meer financiël_e armsLag zal krijgen.
Mogen rvij op uï, mede\ïerking rekenen en uw bijdrag,e lan fZSr- of ueer iegemoet
zien-op girorekening nr, 31.6?.11 ten name van onze p enningnees t er?.via é6n van onze bestuursl-eden ontvangt u dan een doórlopend toegangsbevijs
voor het seizoeri 19??-19?8.
IJet bestuur zaI uvr bijdrage in rLezc vorm bijzonder op prije otellen. Bij
voorl,aat onzc hartelijke dank.

'I.I;I4.IJJ JJ JJJ,JJJJJJJJJ J J.IJJ JJJJJJ
fï+f $ v/rN iIEr JEUGDFRoNT t$$$$;;;;;;.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJu;u,rJJJJJJ
$$$$$;;,r"i,r,r,rrrrrrrr,rJrrri.r.r$$$$S 

-' : - - - - - - - - -

PROGRAI',ÍI.,UT JUNIOREN. ., , .' t

Zaterdag 17 Ëcptember 19??.

14. Jo uur
15.
11
13.
14,

uur
uur
uur
uur

00
1O
3o
30

LENS 1

Vredenburch J
Vrerlenburch I.
Monstei 4
LENS 6
LE.IS 7
LENS B
uranJ e. ut auw J
LE§S íO

Devjo 1

LENS 2
LENS 4
IENS 5
Cronvliet 5
Blauw Zlvart 9
IiMSrr g
LEI{S 9
vrij z

v'1 .

Vredenbur chrïeg
ïped.enburchwe6
Sportpark PoLanen

1J. OO uur
1J. OO uur
1J. OO uur

v2
V,1

\11
S chimnelweg ( zie. oolc ,19-9)

ie ueaandagav ond, 19-9-197?
1B S tenber 1977Zon 9P

r'i-klassers bij dhr. G.Duivesteyn teI 62.61.8f (LENS
B-klassers bij dhr. M.Reuver teL.6?.ZBJ, (LEN1
C-klassers bij dhr.W.v.d.LÍnden teI.25.98.27 (LENS
ïn nooclgevall-en huhnen de junioren nog op zaterdagó
uur afbellen bÍj IENS klubgebouw tef . 66.1j.14 

.

4.FKEURI ].IGEN.

chtend

14.00 uur LENS f - Velo 4 v3
aB19s eptcmber 197n

20. OO uur LE[{S 9 i
AFSCTRIJVINGEN.

1 LENS 1O v2

Schrift cliik. voor vri .idagavond 18.JO uur bij dhr. P.v.d.Steen, Hondsroos 2,
Berkel en Rodenrij s "
Telefonisch vri jdagavond. tussen 1B.OO en 19.00 uur (uitsluitend in dringendegevellen) voor

1 t/q
4 t/n
7 t/a

3)
6)
10)
tus'sen p. JO en 1O.OO

De junioren noeten bij slechte we ers oust end.i8heden steeds d.e aflccuringsli j st
raatlple6en. Tel-cfonische informaties Irorclèn hi.erover niet verstrekt.
OPSTELLÏNGEN.

LENq 1,3 word-t dóor de trainer bekend. gemaakt, Leiclers dhr. J.Apperroo-c.v.d.B.:.el:
g§-.1fu F.Ve.rbarendse-C. v. Be ek-G. Boogcard ( 2x) -R. Bogisch-R. Bon-l,t.Heijnu:.r-
fi. floppenbrouvrers-4. de Jong-E. Rademaker-R.',ï ess els-S .I(raner (ex)_J.v.a.fil= .:.i__ ,
Samenkonst 14.00 uur kiubgebour,r, leicler Ben Osse . .. ,

tENs 3: A.Rovere-chr. vermeul-en-H. Planken-R. t en Hoorn-M. v. Zvror-.r. Kocirraans-
W.Lucassen-J. v. d. Rij zen( 2x) -G. Boogaaral( 2x) -R. v. llli j ngaardèn-ti. Xtiinnen( ex) jS.Kramer(2x) :

Leid.er dhr. F. Fl-umans
j

IENS 4: P, s chol-t ee-tr'. Rens-J . v. dNieurvenàuis en-,r. eerut-L,.,ranmaat-p, cle Bruin-
I.Tii" .f.Lsjoe,R.Michetrs-M.t{eernan-R.Lóveriks-M. v. d.Hoek-ll.N.
Leider [Ians Zoun , samenkomst jZ ,15 wr LENS lrl_ubgebouw
LENS 5r J. voortluin-R. v. Ruyven-R. v. Baggum-c. odenkirchen-L. Eenkes-R. viass ernan-
M. Ri emen-R. Girab erg-8. Vest er-J. El-zerman-R.81oks-R. Groen-J. Schipperen
Leider Joop Meul-eman, sanenkonst 1?.15 uur LENS klubgebouvr.

en

-6-
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.r,EItlS 6: H. Zanoni-M.Lust enhouwer-J.linssen-p.Krol_-O.Könemann-G. de Kok-B.,fo:t;:-
EldETaas-u.Duyvesteyn-F.ou11aarr-n.nàiÀarr,à""à"r,ïi-t-;;öqiàlrri;.w.'irUír"".'
Leidór Ton van Vel-zen" . . ïr

leider fiyr ".a.i!:ei, sanenkonst .12..J0 uur klubge-
,. -' L.i- .

, . - i.'

leider dhr'. T.BIok, de sarnen-

J,EN§ 7: als
bourv T;ENS . '

LENS 8: ais
I,ENS 9_: aIs

vorige week,

vorige week,

vorige week,

leider Eric Landman

zie rnaandag 19-9-19771

19-9-197?z opstelling al-s voiige lte ek,

komst 12,OO.uur tEN§ klub6ebouw

LENS 'lO: vrij, zie màIandagavond
leidcr Theo Prins

'
PROGRT'I]'TMA PUPILLEN EN VIET,PEN.

PUPI EN.

ZaterdaE 17 september 19?7,

10.11 uur DSO '1

- i ' LENS.z- ',. "
14.Jo uurIENS 7 . ''

gevallen

- LENS 1
j VraJ .

' - 'CÍomvliet ']

- Gona P2 v2

1 -_ LENS 1

- Scheveningen 2
- LENS MINf 1

- Iedo nini 1

v. Tuyllsportpark
rl7

Il3g1gts' 1! septenber 1pfl.
1P.0O uur LENS P2

VIELPEI'{.,.

Zs!eI9ss-lZieeE tember 1977.'

11.OO uur Scheveningen
11.30 tljor LENS .2

1O.OO uur RÀva _mini 2
12.50 uur LEI{S MINI 2

TTSCITRrJVINGEN.

HoutrustYre6
v2.

Zuiderpark
v2

Schriftelijk voor vri j dagavond 18.JO uur bij dhr. P.v.d.Steen, HohdEro.os 2,
Derkel- en Rod enrij s
Tel foni'sch vrijdagavond tu66en 18.00 en 18.]O uur

L, 29.29.57 bij P.Perreyn ,..( . .

(uj.tsluitend in dringende

Ln .nooC6eva11en kunnen de pupi1len en rve.lpen uog op .zat erdagocht errd tuesen
9.OO en 9.]O uur afbe]Ien te:".. 66.'t3.14 klubgebouvr.
AFKEURINGBN.

Bij slechte v,,eersotrqt an digheden steeds eerst ,tle afkeuri46sti j st en. raadplegen.
Staat rlaarop verneld bij..ttPupillen en_.iYelpenrr: GOEDGEKIURE dan steeds naar
vel-d óf punt vani sanenkomst konpn., ïII DIT GEVÀL MhG ER DUS NIET EELEFONISCH

'/ÏORDEN 
qEJNEOF{'{EERD Ntu1,R EyENTUELE T1FKEURfNG. Staat'bij de afheuringsadresEen

OP§TE],LINGEN.

LEIIS P1 : Iul. Saarlqos-M.V.Velzen-E. Warmeirhoven-M. Zanlber6-E.I(eus-M.Fiitcra. -
A.I(uiper-E.Armerl-aan-J.l'{asserman-E.Ro'os-M.Mo1féman-C.v.d.Berg.. '.
S aurc nkloms t 9.15 uur klu b6ebouvrr leider Ton I s-:Gravendijk
G/i/rRNE oUI;ERS MET VERVoER.

IENS P2: voor haand.a8avond 19-9-1977;P.Straut-J;RieEen:D;Vermeulen-J.v.d.Sp-
R" Roos-8. Core!-R. v..d .Boogaaral-J. v.Kester-M. Gcurens-M.i{oelemij -R. Claus-R. v. a;
Ileyden-R. Eam .. .:

Leider Ton de Kok . . . t, -

bij rrPupillen. en ïVelpenrr vermeld: ZtrE A-EKEURIN SLIJST dan. moet als volgt rvord.en
gehandeld: Voor. cle t huiswedstr ij den rnoet juniorenJijst worden geraedpleegd. .:
Zi jn de wetlstrijden van LEI'IS 6-? p+ 3 go.eilgekeurd, dan 6aan ook d.e..pupiIlcn ..,'
en wel-pen wedstrijden op ons veld doàr. Uitsluitenal vpor de uitn,ed.siri j d en
na§'in dat 6eva1 teLefonisch worden geïnformeerd. of hun. :fledstiijaen. d.oorgaan' '

en wel zaterrlagocht end tussen 9.OO en 9.JO urrr. tel. . 66.11.14. 
,:,



!S-82: R.v.Íene!ii!.1P.Aàrts-r.Iaiieà.tti"r:p.tt"yer-.r'JKufreis-E.Verduih-l'
n.Oeir:<er-f .aè vós-Ë. A1s engeè'èï-E. ae Éruin-J.v.Ba1fègoàien-ll'.dè.Haas-R.ll::.:.,;-'.
Samen-homst 14.00 uur klubgeboulv

LENS llJl i R.Lent z-R. SIats-R. v.Velzen-J.KIip-F. v.Keot er-E.Keus:F.ValkenburS-
A.Franken-F. de Bruin-M. v. ïÍeJ-den-D. Versche3_den1R. v. d.1(leij
Sanen-lcourst '1O.O0 uur klub6ebourv, l-eider 0ée6 §chenkels - i
GAIrRNE OUDERS I.?IET VERVOER .! ._ . l
ry: VI.l(amp-T. Diemel-F. Laarakk"r-É. tirr"r"-,f.KooI-P.Iiogksma-C. v. d. Bgo6a+:r.,
M.Keetman-M. v. Nieuwenhoven-B. v.Nieuurenhoven-p. Ogst ervre ghel-M. Simons-R.plu6ge -
Sanenkomst 12.JO uur klubgebouw, Leider Peter van Rijn
IJENS MIIIï A: À.v.Wi jngaardenrE. Endlich_M. Endlich-P.Hopp'ënbiouwers-E. Renzenbrinl:
À. §paans-M. Verschelden_I'I. Hoeksda-D. Bijlsma-P.3ij lsna-T. Jansen-S. d r /irnault- ^
J. Tinmeruqns-C . v. d.Ber[-À. v. d.Berg
Sanenkomst 9.15 uur klubgebouw, leider Peter Perrei jn '-..:. :.. ...: -.. ...:... ..

LENS MÏNI B: A.Brinksma-V. Tronp-R.BoéLhouivór-D. v. Bavel'-R.Poels-M. Broosíoof t-
D.Keetman-M. Kouer-D. v. d. Vin-J. v. d. Starre-R.Tett ero-J .Dunanl-J.rrïarmerdam;
G.tinnevreever
Sanenkomst 12.00 uur kluhgebouw, leider Ton de Kok . ._ . _*... . . .,i ,

!1TOENSDIGMI DDAGIGUB.

Voor de woensdagniddag hebben vrij nu vijf trainers t.w.: dhr. Timnernans, .,. .;,.01af Huis, Danny Pronk, Ronald van Bergenheneg.oulen en Leo van Rijn. r,lïij vervrachten dat Cit wel voldoende za! zíjn om a1le.pup!11,en, -vre,lpen.en-.. ,-., ,r,
Einirs goed te kunnen begeleiden. Mochteh.er echter no6.mensen zijn die onze.
jongste leden op deze middagen willen be6etreiden dan zijr+ zij natuurLijk ,..
ook van harte vrelkorn. (Neem wel_ eer§,t eveh kontalct op. met -.paul v.d.Steen
tet. 01891-1919)
illij rekcnen er vel op; dat de hleine hondertl jongens die op de woensdc5t:,, ,

nogen trainenr er nu ook Ín 6rote getalen konen. Ook de jongens dic in*..
pupillen cn welfen selectie'zitten zijn van hartè rvelkom. .i
ralel rvill-en wij èr ,og 6énmaai a" à""àà.nt-àp ,."tiàà"= ààt àe" trainin6 op.l[.; ' ] 

;

rvo ens dagrnid.dag 'on 1!.1!-ggr begint. Ierlereen rnoet Can omgekleed in .sporttenl.,
onkleden op LH{S op-ile-tiàiningsst rook staan. Jon6ens.die tater konen.kunna:.
helaas niet meer meetrainen. Eet is voor de trainers niet te doen on elLe .,..
te stoppen voor een l-aatkoner.
OUDERS OPGELET.

Zoals u af6è1open weehl ií de ï,ENS revue heeft l<unnen 1ezen wordt er weer
iedere donderd+gavo;d §etraintl op LENS. Àf6eropen donderdag àagen vrij enkelc
vaders en noedèrs van ónze jeugrlleden druk bezig. Zij vonden.hàt erg J_euk,
naar haàilen wet eri;be d.a6en 

- dalrna nog ,last'ióët.-top ei. Dit is volgene .insiders
een kwéstie vah wennen. Volhouden du6. I'Iis;ihien zijn er nog meer ouders .;

die op döiiderri{gavöàd vanàf 2O;OO uur evcn rustig wil.l-en ontspanncn. Kosten
f1 ,- per petsoon kleed en r,,asiuimte .inbe6repen. Eet iè heus niet te zwàar.:. -
P. S . Misschiep i.s het, r.re] íets vobr de vaders d.ie aan het eind van' Iiet seizoen
wcer tegen de leiders vrillerr. spelen. IIet zou be6t mogelijlc,zijn dat ae alan
wat neer tegenstand kunnen bíeden. Veel- Succes! I :

UITSLAGEN JUNIOREN. UITSLAGEN PUPITLESI.
' LENS 1' I nvc r
i,rnse"'-.vcs2PDK2' "-lrN57
UITSL.,|GEN VIELPEII.

LENS 1

DHL 
'I,ENS f

LEIIS 4
I.,,ENS 5
VUC 9
LENS 7
svH 2
LENS 9
GDS

*r).--
7-o
1'-1''

'4-o

- RI(SVM 1 ,,1

- LENS 2
- Velo J
-BVc5
-' ï,a-àkki,rart iei. 4-

- Quick Steps (vr)
- LENS B

- ltTK 3
- LEN§ 1O (vr)

11

., LENS 1 .j-. _ Blaurv Zwatl -1 -..
GSC 1 - LENS 2
IENS t'lIl{I 1- RVC mini 1 : .

Duinalorp §V mini 1 - LENS I'{I Ni

o-2
O-(,'
'. i

1-4
2-1
2-O
.0-2

5-2
1-o
0-1
7-)

-(J-



BEirT-AVOND BEAT-AVOND BEAT-AVOND.

lVill-en onze jun-ioren tot 15 jaar eraan denken, dat zij door Klvieksport op
vrijdagavond 2J september a.o. zijn uitgenodigd. op de beatavond?
Deze avo-nd wordt zoals bekend, gehoud.en in de zaal van de volkstuinenrrNut en Genoegenrl , in6ang Meppelwe6p.
De aanvang is bepaald op 19.00 uur. Dud, stelt Kvríeksport nLet teleur en komt
Ín grote getalen.
IIet vrortlt gegarandeerd reuze gezelligt!
IVEDSTPJJDYERSLAG LENIG EI'tr SNEL PUP.1 ..1 R.V.C. PUP. 1.
Nadat de pupiI1enl de oe fenwed.strij den en d.e eerste conpetitiervedstri j d had-
den verloren, werd af6elopen zaterdag aahgetieden tegen RVC.

LENS, op een overwinning 6ebrand; startte furÍeus. Met. aantrekkel-ijk voetbr.l-
wend RVC in cle verdediging 6erlrukt en dit resulteerde E1 gauw in een doeJ-pu:rt
van Michel Fortnaan (1-O). :

Vlak hierna kreeg John Vrrasserruan een unieke kans en dit betekende 2-0.
Door goed c ombinat ievo etbal rverd. Ed. Roos in de gele6enheid gesteld Jx achter
elkaar té sc oren.
L,ENS bleef doorgaaa - het werd 6-0 door John wassernan en d.e Iaàtste goal.
vierd gemaakt dóor Àndré ttuiper. (Z-O)

Pösitief '.vds, dat LENS constant bleef doorgaan en dat er veel doelpunton werden
geraaakt .
Tegen zorn zwa.ld<e tegenstander a16 RVC kon Pupill-en t haar eerste overwiining
pakken i al- was het weI door eigen verdienste, dat de zege zo groot was.

Ton I s-Gravendijk.

t.-

lr
í\
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51e Jaar Ea nunmer p 22 sept enber 1977

DE LENSREVUE
vreekbLad van.de voetbalvereni ing Lenig eir Sne1..
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MUTATIES J,EDENL ]JST.

In Ballotage:

y:131s}1991:

-0469 c.A.schenkets worclt n.i.v. 1-1o-1g?? Kort eahoe fs estraat lp, Den Haa6 202!teiefoon 46.6j.?B
.1312 C.Stapel v/ordt De Brink 118, Den Haag 2O]!, telefooa Zr:gg.Bg

- 1168
- 1369
,1170
.13?1
.1372
,1173

u.s
M.G
!ï. H
J.i
A.E
J.'!

. v. d. Spek OZ1071
rosze'Nipper ,01171
.Grosze :Nipper 051117
uisman 260360
. Kii j gs.mas 240562
Lshout - O4O5j1

MIÀl Schoutendreef 1JB, Den. Heag ZO34r.tel.66
MíJ Ameiongenstraat 22, Den Haa6 ZOTO rteL.'Zg§ Anerongenstraat 22r'Den Haag ZOJO,teI-.Z)
AJ Schependreef 29, Den Eaag ZOl'4 | te:-. 67.
BJ Gov. Bidloostraat 6J, Den Haag 2026, tel.
NS -Màltlers6aarde ]8, Den Haa6 2034, teL.6?.,

.u+
,19
lc

oJ.
65.
LL^

(f
a.

a

1

1

1
l:

11

o

2
. .,o

FFFFFTFFEE"FFFEFI'FFFEE FFEF
IïIE STÀ1IT ER I^CHTER DE BAR ? ti FFFÍ'TÏFFFTFEFFFFFFFFF T'

IIÍ'FEFFFFJTÍ'Ftr'I'FFT'FFT'ET.F

Zat erclagmorgen: .írn Bergenh enegouwen - V/iu Míchels
Zaterda6middag: Àad Bogisch - Àn v.d.Steen

Hanneke Bom - I,Íevr.de Bruin - Si1via en Huub pronk - Frank SUraath of
],ENS 1 LIJDT EERSTE NEDERL1IAI,.

Zondagmor5Senr Ne11y en Ridhard v.d..Hoek,': Tinus v. Zilfhout
Zon,f,agnidclag: .lrn v. d. Steen - Ria Verschelden - Dini Endlich - Iinda Jans -

DBGC 4-2-2-0-6 ?-, Iile waren er aI een beetje op voorbereiil. LENS Ièedilerne. DVS 4-Z-Z-O-í 9-y afgeaopen zoridag in papàndrËcht ,ii" ""r"to.'[";;;:Roodenbur6 4-1-0-1-6 ?-5 1aag. óe goede irorm, dÍe in de eerste kompetitie_lïilhelnus 4-2-1-1-5 5_-j_ weaÀtri5aàn vrercl geàemonstreerd, i" 1.;;;;;;-;;;_Papendrecht 4-Z-O-Z-4 ?-5 g.uëbd. èevr"esd màet worden, dai de matige presta_L E N E 4-t-Z-,t-4 5-5 ties in de b ekerwedstri j den rtegep IfVp e-n HtsS da€i!_
Bl-au*r z,rart \-t-z-l-4 5-5 van d.e oorzaarc zijn. fegen wp twee-*"t""'g"r"à""VIOS 4-,t-z-.t-4 3-1 werd in de sLotfaÀe een J_1 .roorup"oog door on8e_.Gouda 4-O-4-o-4 O-O concentreeide slord.igheiq. rv,eggqgeiren.. 

-Vervolgdnc

ïIoN '4-1-1-2-1 j-\ za6en we een aanvallèna zwajrËó irestatíe tegJn . . _,.Olvnpia 4-l-l-z-l 4-Q Gouda' tiie i^re eigenlijk nog r,retËn aan hgt. nË6atie-.rË.,.
lHs 4-1-1-2-3 4-8 Gouctse speI. Maai tegËn HBË f.o" ifus aanvatl_end.Eov 4-o-Z-2-z Z-4 ook al niet goed uit ale voet6n. u"t ,r"ià "og-""" 

'.
EBOII 4-0-2-2-2 2-?. nagere 1-O_zàge. Die trvee b_ekerwedètri j Cen werd--:r ..kennclijh onvoldoende serieus ópgevat (er-vraren niet eens ;;ià;;;;" rvisselspe_,Iers -beschilcbear, zodat de gebteÀèeerde Ion de Kok- ní"t *r"rvarrg."-ton ,o"àuí: .,Die drie natige prestatieo hebben het zerfvertrouwen bij de pIËeg s"a"ià.iill.aan ondermijnd. Te6en pap-end.recht, d.at in vergeLig-king *"t .rào.gàoËaà 

""iràËo""naar povcr speelde, rvas dat duidelijk nerkbaar. HelaaÀ voor d.e. Iirpport-ers isook het flitsende eerste kwartiertje van LEN§ weer afgeschaft; de pr_oe8 begintnu heel- voorzichtig (zöals de egeltjes'hct aoen) en.gàeft a1d;s cle-;;à;r;;;;à;"neer zclfvertrouwen in plaats van het zer-f te demonslreren. Een foutjà van doel-nan Rob de viiclt bracht papendrecht op 1-oi hij tikte de bar tegen de tat in-plaats van erover. Na rust pakte LENÈ de zaken 6e1ukki6 beter ,àan. Ton -de Kokr. .tlie op het middenvel-d zijn draai.niet kan vinden, *o" i"rrqrg"n door een overi-gens ook niet imponerende paur schönherr, terwíji Donald ,sch5nherr d.e aanval,impulsen l(wam geven ars derrle spits. onzó verdeàiging liJt n;g uràr "À".'".i-staekje va-l-]en, maar de Pqpendrechtse aanval- !,Íes tè.zwak om dit vrerkelijk tekunnen uitbuiten. onze aanvalspo6ingen werden echter te gehaast ond.ernonen ende kansen die er toch k!ïamen werden niet benut; ooh al om:dat "de pàpendrechtee

-1-



doerï$n-in piiffrr-ïöïu:Ëi-at. rï"r'ïiiiutào í6oítiJà ;"J d" "lriio be61i6t, ro"r,
een counter 2-O betekende. LENS had toen onvolcl'óànde kracht,en àacht over o::1
no.B- Eflt .q*n .í1ie...stanir-Í.e-..ver.ande1,sn. 7.g_nrlag .tri 3gt LElls rveéi- éèn krns on e,rte.tonen- dat d.eze ploeg naer kan d.an grarei in àà g"or*" ,iaaà;r""il-c, 

""-spits en'-hcr:b en' nu a1 .trvee.wodstxi jrlen ,niet gescoörà. Tegen HröN. dat .r.-l: i:- i
zwaldie Ol-Jrnpi-a met J-1 won, moet het bct cr Ërrnrr".r.

PAOGRÀ],II!ÍA-OPS TELLI NG
}II{HT{HHHHIIIIHHMTIIHHHHHHHIIHHHHHI{HI{H

PRCGRÀ]"i.TA SENIOREN. .

Zon 2l september 1227.

HiïIiH]IIIHHHHIiHIIHHHTIHH HHH
EN-UITSI,AGEN SEI\IIOREN }IHHHÏI': 'i

scheidsrechte::'
J. L. de Kosie:: ..

H.N. J.Neqsnann
G. J._M. Krabben
H.J.J.Gillet,r
J.l,l. Guerreiro
A.C.v.Rijnr. . .

d P. G. Ade8eest
T. S. v. d.Laan . ..

P; N, T'. Enthoven ..

Il. J. T. À.Danker:ei

14, oo
11.00
12.00
11.O0
12.OO
10.00
10..00
1 2.00
14.00.
1 2.00
10. oo
11.O0
10.3O

LENS
LENS
LENS
LEI{S .,

uur LEI,IS 1
uur LEI'IS 2
uur RVC 1 . ... .

uur 'Archiptl1 2
uur' LrEN9 1) , 

.

uur. LENSi ,6- '''uur VDS- J -* . '

uur I,BI.IS 8 '
uur,lI§§1 9 --uur Quick ,1O.,, ; , -
uur Celeritas B
uur Oranje Bl-auw 6 -
uur LENS 1J

HION 1

vcs 2
LENS 

''LET,IS 4
den Hoorn J
VUC 6'
Lm{s 7
RKAVV 6
LENS 9
LENS 10
LENS 11
LENS 12
Toofan I

v1 Eeb 1/1-1
114 6à1h 1/)-lL
b cnafpueg, Hl_ J stvL JIr ,

Buurtvre g rl{ass enaar
vz seb Z/1-3
V" Geb 2/1-1

, Theó. Mann Bouvrneest erpa
v3 6eb?/2-4
Daal- en Bergselaan

' Sav. Lohmàntraan
!eyvreg

À.s. zonda6 zijn van de Seko aanwezi6: J.v.d.K1eij en N.0sse
SAMENKCMST.

LEN§ 5-6-9 .eii. .11 vooreeÉ half uur
LENS terrein
LENS terrein
LENS t errein
LENS'Térrein

'-: f : '

orige weelc net q. v. d.l'Íei js
- Disco-avond
rige vreek. oond.er Q. v. d.Mèijs
- Disco-avond ,.

vorige week met P.BoÉ ch
- Disco-avond

vorige week met R.Peters
- Disco-avond-

Schf.nnelweg
v3 Eeb. 2/2-.4

aanvang van hun wedstri jd.
LENS 10 1'l .OO uur. LErTS -tèrrei-n . .

LENS.1'l t.1! uur LENS àerrein
. LENS 12 10.00 uur LENS ferrein

en G.Ruygrok

en C.v.Beekun zoncler P.Meiier

10.45 uur
!.4! uur
Y. UO uur

1J. 0O urir
OPSTELLINGEN.

LENS ,-4: a1s vori.ge vreek met. F.BIokIand.
Zat erda14 a. b . j Disco-avond
IENS 5: aIs vorige week,
Zaterdagavond. a. s. = Disco -avond
LaI,r§. 6'
Zaterda
LENS 7: a]s vorige
Zaterdag a.s. - Dis

week pet J. Groenendijk.
cö-avond. . i, ..:

aIs vorige week met C.St:rpel
a, s. - Disco-avond.

4
7
o

LENS B: , al-s v
Zatero.1E d. s .

zonder R.Hoppcnbrouwe"s

LENS 9:
Zat erdi:

a1s vo

LEN§ 10: als
Zaterda6 a. s.
LNNS 1 1: al-§
Zatercla B 4.6.
LENS 12:' als 'roríge lveek' pet C.Huybens zonder H. D6meij er
Zaterdag à. s. JÀsco-avond
fEN§ llr ' a.Is vorige wi-'ek aet A.v.Luxenbrir6 en llt.Gfosze Nilper zon6er,p.BÉrghou,,.:-
en C.Berenbak - :
Zat erda Íï a. s. - Disco-avond

-2-



AT'SCFJRIJVINGE}I.

UIISL/rGEN 18 september 1

Vrijiiagavond van 1B.JO - 19,30 uur bij N.Osse teI. 60.20.90, dus niet bij de..

11nvoeTcie1., uitsluitend in.nood6evarl-en kan dit nog op zaterdag bij boveigenoemcnummei. i

Pe-pencl:.echt
DIIL 2 -. ,-

tEirs ]
LENS Ti .;
'?eIo !''
.r:"cl1J-?cj. i
.!,rI\ 5 /
svsr7o 2

1 LENS ,I

I,ENS 2
den Hoorn 2
Delft f
],EN§ 5
IENS 6
Rr(svM l
LENS B

2-O
0-2
z-o
6-2
0-1
1-2
b-)
3-2

o-2
?-o
4-1
:,O

1-0

IENS 9
LENS 10
Lmts 11.
LEIIS 12 ,

Quick 12

- RKIEo 7
- Flaniingots'5'
- Kranenburg 6
- ADO 10
- LENS 1]

RE,iSEjt Pfi RRRRRRRTRRRRRRRRREEEE

flffi f flr"H*ïlrii"iffi ffi iiilffi ffi 
nnnnnnnRRnxRRRRRnRRnRRRnRRRRRRRRRRRRRnRxnR

trYocn.dag 14 september j.r. wër(i de 2e zaarvoetbar.wedstri j d. van ons, ge$Íjr: ,i.
èn blijkbaar verzrvakt e, 'team verroren van DCSr75 net 6-4] voigens 

'r d.óekirÀd1-;; ::r ,

was dit te vrijten aan een zrvakke conditie, r'raarcoo, ""n opo"=f,rong -vaÈ.2-o
nog uit hancl.el vterd gegeven
De vorgcnde r:redstrijd is dinsdag 22 september 20.J5 uur in sporthal Buitcnr-..,.'
i" u"+fl : Die Haghe r LE l-:
voor rleze vedstrijd moeten de vo].gende spelers on 20.oo uur in bovengenoemdesporthal aanr,rezig zijn:. Et.Reuver-A.de pagt er-R. v. Noort_F. llissledorp'Ig. Bert ens -

, P. v. d. Steen-VJ.Michefs-G. Duivest eyn -. : .,.

VAN DE §EDÀCTIE.

I'laandag. 12 soptember j.1. had ik met de lleer E.Flumane, één .ron oor"",,"ti-lr-"
nederverrerstr - hij zorgt er o.a. voor dat uw acres op dà omsrag van de LENS-revueveÏscj''l-Jnt - eell Eesprekje en het doct roij genoegen c1e inhoud van rlit interviewin ons cl-ubblad te pubLiceren.
De eerste vraag $ras:
Hoelang is u l-id ïan Lenig en sneI, hceft u ooit -zerf wèr eéns gevoetbalcl en isU altijd àctief ih de verenigiíG gervcest?
Ànt"-roord:
'irffiorilans vertelde clat hi j 

"u. 
'ro 

3.o, gelerren n"t'rersàhirrende andcrenis overgek-omen van S.V.D.H.B, clestijds d.e buurnan van LENS op Ockenburgh.
Door het feit, dat Lenig en snel toen dezerfde doelstelJ-in8 iao en zijn be-1angste11in6 voor tle wat oud.ere jeugd - bij s.v.D.H.B. _krvail de 5dgeaiaeringniet van de groncl - is hij over8estàpt rrrur tENs ..en. waí. ar.-vrr'5 

-tort 
daarnaactief. in de.nieuwe vereniging. zetf is hij aooit actief. voetbàrrer 6.ur""Àt.,'-'.'.

VRaae 2 .l :'- .':,--- ,, .l'

Z1'TnLVOEIB/!L.

-tJ verzor6t.., zoals
van A-junioren ,,
belasting?
rlntlvoorcl-: , .

RRt;5iïf

werk voor hun cl-ub.,Weet ,

stimuleren de vereniging

bekentl, .de .adressering van de LiA\S-revue en.verller is IJ l_r,--|. -.víeIk eIf tal op zondag speelt. Vindt U dit niet cen te lr+...r.,

0n danks het feit, dat de Heer Frunans erg r-an6 ziek is gerveest vindt hi.i h,::.1-.furcties 6een oiróverkomeli jh. bqzvraar en Ëi; ,àgt verderl dst hij o-"tri; :.-grotc vooruit'gang van de mèdiéche rvetenschàp pa.de tweeàe rverelàoorrog ór i:::;-
rvel- helemaal is bovenop gekonen.

P:.]r"t ourl-erg jeu6d he-eff zijn speciale ,belangetellíng en vind.t het een prett:-.iji.ihonstighéid, dat zijí eLftal Lem voiludig accepteert. , - ..
_vtaes-.7_:
Veel-:lgz.clfde personen bij Lenig en Snel_ doen eig've.el
U vell-icht een 'oplossing om anderen; clie niets dàen, te:ret hun activiteiten te stounen of and.eren-te helpen?



hntwoord:
=-Iat is - zo zegl. de l{eer Flumans - ind.er<1aarl een moeiLijk probleern en .hij
ziet ook niet een directe oplosoing. Hij zegt verder, dat nisschien de kleine
rrbelangengroepenrr in de vereniging de grote rrandelen groep - noen het de afzij-
dige groep - wat ueer bi.j de c].ub zouden moeten betrelilcen. De SEIiO hèeft in diu
richting- ook aJ- pogingen ged.aan, maar de Heer tr'lumans ziet we1 een mogeli.;khc:.:l
C.oor een neer perso.onlijke benadering door het Bestuur.
IIij zei verd.er, dat 'voor de jeugd in het.algemeen - buiten de j eu$c1connr:_: s -i :
orll - een-. néutraal níet-voetbalLend litl zeker vrel, op zi jn plaats zói,r zj- j:r , i :-..
dan dc jeugdcommissj-e bij voorkouende problemen van haa? vele rverk zou l;uri:..
ontl-astcn"
VrqaA 4
YJat deniit U ,.ran het resul-taat op gezette tijden belEende sportnensen in o:rl
c1-ub6ebouw uit te nodigen en op die rnanier te probcren een groot aantal- nlenl: -.-bij elhaar te brengen?

Àntvo ord :
De Heer trl-unans ziet dat helernaal niet zitten, ondat hij geen grote toeLoo!
verÏracht en cl.en zeker l,reer die mensen zullen konen, die.er normaal- alti.jd aI
zi jn. ili j àiet' zó]f meer j-nrce-n f eestavond , inclusief d j-ner en vervracht dan rvel
ccri g,rot é opkómst .

vgl
De laatste ti jd hoort men regelmatig__pplekq.Ir .ovèr_..rlbael_dagenrr j Zegt U vre]. eens
bij Uzclf rrik baaf èïtanrr en l_aat èen analer het nae.r eens dóen?

/rntvroord l
5ïËÉË=fiuoa.ns zegt, dat hi j aari het einde vari het seizoen ook zi jn rbaal-
maandenrr kent en dan b].ij is even, maar dan ook uaar even, uit de LENS-sleur
tc zijn. Echter bij de nadering van het nieuvre scizoen krijgt hij.alweer ttè
lrriebel-s .cn gaat dan weer,net veel enthousíasme bij IENS aan rle 'slag.

Tot sl-ot nerkt cle Heer Flunrans - sinds kcrt ook coach van hóE. za.:]vo c tbart öanx
no6 opr dat door het trkleinerir word.en ven d.e vereni6ing de gezelligheid de la..rtstcjaren lvat rneer i-s toegenomen en datlhíj het toch urel l_éuk vond, dat er in'èe
LENS-revue vrat aandacht aan zijn activiteiten is besteed.
Ik zou <Ie Heer Fl-umans hartclijk vril-fen bedankcn voor zijn velrviflende ne,le.
rverki[6 en uit a]-les blijkt ure1, dat aan heu nÍet gevraa6cl hoeft te rïGrd.en ."'
hij zijn vrerk voor LENS v,iI blijven continueren, omdat uit dit gesprek i.: .;.. .breken, dat hij nog met veel ener5ie en enthousiasne voor Leni6 en snel a.cï: -,'
vrcnst tc blij vcn.

ÏIJI REDACTTE

BILJARTEN-BT IJhRTEN-BILJAITEN-BI LJI'?.TEÏ'I.

I{et bestuur.heeft nog niet zo 1an6.,ge teden ten behoeve ïaí onze letlen , donet: eu:' ';

cn ayn a.tisanten van Leni
doel hen in de gelegenhei
He1aas moet. het b'estuur c
helenaal geen gebruj.k wor
Leden eni6e iihunstst of enrl
Due, r'edeneert het bestuu
niet, vlant !ïi j weten, d.at
biljarÍ;ers'in casu, vrat be
uit zichzelf zomaar naar

B en Snel- een uitstekend biljart aange6chaft nct hel 
_d tc stel-J.en re6eLnatig rreen stogtjetr weg te geven.

onstateren dat van deze unieke k:rns rveini6 of zelfs
dt gemaakt. All-een op mirandagavond lvorden door enkele
ten beste gegeven. Maar daar houdt het mee op.

rr weg, met die 6ta in de vreg! ! Dat gebeurt natuurlijk
er heus wel belangstelling bestaat, maar dat de

scheiden en veriegen inensén zAjn - zíj komen niet
het klubgebourv.

Daarom ann deze personen het volgende: ,

Onze bedocl-ing is. - af. op dinsd€ig- of op d.onderdagavond. - d.esnoods op beide
avo.nCen vanaf de eerste vreqk in oktober voorlopi.g tot de I(erstdagen -een
bilj a.rt comp et itie te verspelen, waarbij een ieder in Jo beurten àe gelegenheid
krijgt zijn aintal punten te 6coren. . .r.'\,'an tijd tot tijcl wordt in de LENsrevue cle stand van zaken - met vermerd.ing van
.1e hoogste serie en het gerliddel-<1e per speJ-er gepublÍceerd.
-han het einde van de competitie worden enheie prijzen beschikbaar ge6terd..
lïi-j wÍl-Le:r starten op dinsdag 4 oktober a.6.:íranvan6 19.J0 uur
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,3iljarters, zet uw verregenheid opzij en schroomt niet u tijdÍg op te gevel .Dit kan tot uiterlijk 28 september a.E. en de aannelaing kai tËteronioórr gr:-
schieden bij'J. l-shout, I,ruJ-dersgaarde JB ar.hier onder ni. 6?.4o,24 (gar"nI r-t8.oo uur). schriftei-ijk ,"g oof,, ,oo"ldit is rvat duurder.
Persoonlijice aanuelding id ook mogei.ijk op maanda6.avond in ons clubgebouii, ..waar U mij vanaf 20.00 uur kunt aantreffen.
Kom heren, stert het bestuur niet teLeur - ,el-rlt u zich dus tijdig aan, want.derg'e}ijke biljartavonden zijn d.oorgaans erg 6eeelli6. .

Dus, pakt de telefoon -'het numuer weet U inrniaaefs ít GZ+OZ|+) en U bezor8tniet alleen uzel-f de komende naand.en prettige avonden, maar u doet er ook Ëetbe.tuur een groot pleZier mee. Zij zijn benieuw«l, rnaar toch verwachten lvij hie"vcel van!

Voor U geLzen in Voetbal rflest:

ondanks dht de competitie nog in een begin stacium is zijn de eerote on5evallenveroorzaakt door het dragen van sierad.en een feit. De scËeidsréchters rvl3zen 
---

erop wat hierover in.de spelregelo is opgenonen n.1.||Inc1iendescheidsrechter.van.'meningisdateenspeIerietsbijzichdraa8t
dat fetser aa.n een andere..speler kan veroorzaken, moet hij hem opdracht gàve:rdat te ve^vijcleren. vlan4egr- aq =pur-"r *àit"rt o"r. opdracht,op tè.volgen,. r,.,
hi j .niet_ 1an6er 'aan. de. rvedstri jd deelnernenrr. Naar aanleidj-ng ian deze prl,,_. . ... r,.:_
en de geldende voorschrifte4 moeten +rij derharve ar- onze spór-encre r-eder:. ...-.do_.:"1?Iul en al önze jeugdleden, driigend verzoeken .166r'ornuàrg van í .

wedstrijd hun sicrad.en àf te, doeà en de instructies van tle.scheidirqchter ariprotesten op te volgeri. urv tege4standers en uw vereniginj rr"ui-""-à."r ba.-..,- :. ;.,,

VhN DE REDIiCTIE.

.GEEN SIERADEN DRAGH'I BÏJ VoETBAL

PHPIIP]TFHPEFH PHPHi?HPIl
TN DE ZIEKE],IBOEG.
PHPHPlIPH PI{PIIPHPI{PH

Uiï REDTiCTIE. ,

PHP.IÍPHPHPI{PHPIIP}iPi] PJ PIIF,HPHPIIPH P

Donderdagavond zijn rvè erien gae.n kijken nair onze trilrlrers. uíe hebben }-::lr--. :
.konstateren, dat de kreet on neer mannen nÍet overdreven wasr want vc.n cle iltrimmers bIe!:en er 12 van het vrourvelijh 6esÈacht te zijn. Ma;;r dait'.kori nio,.verhinrlprsÍrr dat.oncrer d.eskuncri-ge reiaingi d.eze avond zowat ar-re.epieren een
. beurt kregen. Er *rerd bij de oefeningen iiink riet de arnen gezwaaÍà, terwiji :".:: beenspieren net de rondjes,.die geropen noeten vgorden..ook eËn frinke beurt
kreBen._'De avond_, alie heràas dooi,"ni flirrku hoosbui voortijtrig moest rvorden
afgebroken, lverd besloten met een.geanj-neerd partijtje handbal] ,Àr met a.I leek'het ons een gezef l-ige 

. 
boel , wu.rrbij er goèd ,ràhening .Eerd. Sehouden, dat d.iegencdie el..aan gee.de{en ,niet zoveer aa., sport neer doen, aodat het voor, niemand te

zvraar i§. rIIi j stÀaa dan ool( vol-komen a.chter de oproep om nog meer mensen voor
d'eze .dond.er dagavond enthousiast te maken. r?ant vóo*aa" ftl-- doe je toch
maar e elr. flinhe portie gezondc berveging op en rïaar haal je àat nu tàgenvrooralig
nog. O.'ja, de aànvang is gestel.d op 2O.OO-uur

fh'de laatste tijd heb ik weer cen paar bezoeken afgeJ-egd aan enige van onze
zíeken.
Àllerecrst aan Henk ,an Èi5n in d.e preva, vaar ik tevens een van zijh tennir:-
vrÍenden aantrof. Ook in die sporttak is men Henk niet. vergeten.
r s Lndcrenàaa.gs,.naarBo's en Duin waar ik een poos je moest zoeken naar'cr: -
die plotselin6 a1s een Deus ex raachina achter. me stond.. rk had niet,.l,ou, ihij mii gcvonilen. Een uurtje latcr zaten rvà ncast erkaar iri Ëns í4. De i';i..:
nocht er vrer ecn poosje uiti Doe6t rvel o1: gepaste ti5a terug zijn..IIet s,cr
een bi j zond.cr. .1.à-ngenaam bezoek. i: - 

.

Een paar 'dageí laterr bracÍit . lijn 6 me nadr 5t .Irnt oniuÉhové tè leióscÈenàr.r:
ruaar onze trou'ie heer Z
.gcvoeld te hèbben. fk t
stigcr, echter is het v
ontvang'en i

oet
rof
óör

weer is opgerió:nen na zich geruiàe tijd echt 6.....
heu zeer ziék aah. Later was d.e .situàtiè rvat gu.i:
hea beter, dat hi;j vooiS-opig nog geen .bezoek za_t-
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,-'..
Anto$ ITalhair-r r Ían rvj- e vertel-d rlas dat hij wggens maagbloecling in het Rocle
I(ruis ziel<enhuis wer t'- verplee6d, is gelukhig weer in èi6en.hoÀe teruggekeerd.. .

IIij rvas opgelekt èn iroelt zich aanmerkelijk beter clan vÀorÈeen.
llranco Driessen is opgenomen Ín het Julianakinderziekenhuis wegens een a6thua-
tiaoho àandoening. Vii j wénsen Branco vanaf ,d.eze plae.ts 

""o "poàdig 
herstel- toe

en hopen ,-lat hi j . weer spoedig naa.r huis."na6. JgnBe4s stuur hen eens een..
kl:.rt je aftl. Intèrn II , hij.za} dit zeer op prijs Ete11en,
Jan Gel-uk van 81 vra6 zo onfortuinlijk bij een aanrijding met zijn. brommer een
gebrokèn voet op te 1open, die ock nog,of vers chirrànde -praat 

s en gehecht noest
rvorden" IIii ligt nu thuis te vrachten tot d.eze hecht{ngen eruit mogen, alvore:is

,., zÍjn Tcet in gips gezet kan worden. lïij vensen Jan veel sterkte toe en hopen
op ee! spoedige verbetering van de na.re situatie rvaari-n hij is komen te verl:;- r:n
Jongens van 81 loop eens een keertje bíj hen Iangs.

mnnn
runm

m
mmn

Bunulllmmr,?nmmlllEll nmrl,lllllmtlnmmmnu nmmmtrInElntrmmmmnnnmmmÍnmnÉnmmnmmrulEllnnmmnmmmnmtrnn$El:fil:nn

'i'nrnrn Deze stand i.s nog nergeno gepu- ADO j-1-Z-O-4 6-j
bficeerd, Een priiteur van POLts IENS Z-1-1-O-1 4-3
hoogeteigen huisvlijt. Het is cte HBS j-1-1-1-3 1-1
stancl j.n iie beherpocl-. U cn pOL kun- lIVp à-O-Z-O-Z e-e
nen duidetijk zien, dat LENS nog een Scheveningen 2-O-O-2"-O O-4
hartig wocrdje kan mecspreken. Ergenè op zondagcn'in oktober 6taan .de vrpdstrijden
tegen'ÀD0 (thuig) en Scheveningen (uit) op het b ekerprogrstnne. A1s je ooz.. - 

.'' jongens voor de beker ziet spelen dan vraag je je weJ" eens 'af : wat hèbben dÍe
jongens tcch tegen het Epelen van bekerlvedstri jden? Ze kunnen zo ].e!E. z|jn, ... - "nnm POi, karn zich nog 1-evendi6 herinneren, dat onze traj_ner, toen hij nog rnaar
een blauwe mannd,ag in ons nidden was, verkondigde dat hij op het standpunt t
stond dat b ekerrvedstrj- j de n eÍen serieus voorbereid zoud.en moeten wordeh alo
konpetit tcwedst ri j den. Het vrare te wcnscn aat Alt inl',ertlaad eens een keer gaat
gebeuren.. En 50 nietr laten ze dan dc (trouue) supporters van tevoren even viaarï
schuwen, Jokergn kunnen ze thuis ook.
mn-m De nacht Yan zaterdag op zond.ag. Iets hee] bidzonders. Dc lan6ste nachtr
zondag beGinnen aIle viedstrijden een uur later dan we rlenken. lïat zu1Ien d.e"
LEl[Selftallen uitgerust in het veld komen! ]Ioewe1, clat is natuurlijk al-Iemaa1
a'iha'nheliik van. de nanier r,ra,irop het herfstbal- overleefcl vrordt. Meestal- echter .
hebben dergelijhe feestjes een positiève invloed op het LENSspel. Dus: vooruít
dan naar.
nmm Scptoaber is al- voor drieklart voorbij en nog is de algenene Ie d.envergaàe:'i.r:g
nict aan8ekondigd. Dat zal d.us vrel oktober rïorden. Gedul-d is een gchone zaal...
foch is PCL benieuwcl rïat er nu rïeer e.ll-enaal'uit ale bïoealkaner van het bèstuur
tcvoorschijn zal honea. I(ornt er een Ledenraad? Gaan we cle statuten lvijzigen?
Kan trENs c1e financj-ë1e eindjes weer aan elkaar knopen? Krijgt LENS ook gemen6c]
ninirïe lpenvo et bal-? Iioe zit hct met de samenrÍerking tussen de klubs op Escatrp :? .

Krijgen rïe iveer een s eniorensport dag aan het eind van het seizoen?
nmm PCL lromt 1; erug..

IIt m i:omm mnmn m m nmnl M MIN.EI IN Mm n m mm
nmEI nmm mEm El In

mmm runm)nnnm
riunm m nru.;mmn ltrtlm

ILIERLEI ÀAAAAAAIilA/VTAAAAAJiA,ILqA.{I,riA,AÀÀ1,/UlÀAÀJrAJIÀi,]-AAAA]\AAA.AÀiIAArlI.
Àtuiri

DISCCAVONDDI SCOi.VOIíDDISCOAVCNDDISCOAVONDDISCOAVONDDISCOAVOI{DDISCOAVCNDDISCO

ZATERII].G ,T..S . - DISCOAVOND - 24 SEPT EIiIBEE.- ''

Àanstai:nd.e ,zet erdi\g is het dan einCelijk rueer eens zovqr. Dan zal het weer
mogclijh zJ-jn on ïn het LEI{S -klubgebou,r d.u b"rrenvan *tle vloer te heffen.
tr'anaf B uu:y' Is avonds za1 de nieurve e-pparatuur van ,Drive in show z/rRATUsrRAn
cle all-crlaatste dis cosours t amp er6 tot de nodige,deciberlen doen omzetten on
een ieder t-ot + 12.JO uur ts nachte aan de dlgrnsvl-oer re kluisteren. Zoals U
misschien aI j.i tl,e kantine hebt gelezen,,: za]. d,eze avond. slechts toeganke.li jk
zijn vocr -l-eden vanaf de J-eeftijd van 16 jaar, benevens vriend.innen, familie-
Ieden etc" tervijl de Leden van IÍlrieksport uiteraerd ook van harte vrelkon zijn.
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De toegangsprijs bedraagt voor het manneU.jk geslacht f 2,-- en vocr de àrr'.'
'is deze f1 ,--, dit in tle hoop dat de strooro{mes die avond een flinlie c--. -t:-'
za1 hebben, zodat het toch nog gezellig wordt. Over twijfelgevallen zal_ !l1:.i" .,.
vrorclen gediscusieerd. 0p de t oegangsb euri j zen zuIlen enkeie prijzen worde:: , ,

verl-oot. Bevraar ze dus goed!!! i ',
Kont zat ercia I a1len on ,te l-aten zien d.at LEIIS eeu groter' maar vooral gezel-:':
vereniging is. Zegt 'hét -yoort.r ' ZeEt het vóört.
Zet U dan ook even
het verJ,,eclen. vras hi

Zo ní.rer , echt gebeurd.

PROGRII.I"N JUJ.iI OREN.

3c!s:Éee 24 Àepter.ber 'l)ll .

15.OO
15. O0

Uur
uur

JJíJJJ.TJ J JJJ J..IJJJJJJJJ JJJJ JJJ JJJ
$$$$$ vÀN riEr JEUGDFRoNT $**$*,r
$$$ JS,r.r.r.r.r.r.i J J J J J J J J J J J J,r J J$$ $ J $

Zo waar, echt . neegeuai§t,. _:,-t-.

JJJJJJJJ JJJ JJ JJ J JJ JJ JJ JJJJ.I.].TJ J J.]JJ.IJJJ.IJ JJ"T

in Uvr agenda op 21 oktober is er vrecr ecn Franse avond....:j ,aIlijd grandioos, 4uu....
Sinon Sandifort is er vreer helemaal. Hij lvi3- ook weer Kaklr-1iq36 6aan doen.,
naar níet alIeen. .Vlie wil hem Caarbij assisteren. 4en.neldin.qen bij telefoon-

/r.u.b. 699g koffers neer. Nou ja, die ene mag dan nog vre1.

Dat dc OOB meisjcs van tlé'p.t.f . de gékste dinget treqnaken is bekend, maar ook.i
hij die on inLichtingen vraagt , .ken .w.eJ- eens vrit nreenaken.
Zo mocts i.k hebben hàt t etetJonririrurer van ene ,f .Borst in Utrecht. I{a even "'j '

wachten zegt de juffrouw die mij te lvoord 6tond:rrllier heb ih twee borsten, welke lviLt u hebbentr. Ih schrok rvel, nialr bleef
netjes en zei dan ook: trÀIÈ het u niets riitmaakt, geef ni-j dantnaar. de reclrtsè-
ïÍaer antloord hierop tra6:rrJa, maar ik ze niet naast, naar,onder elkaarrr.

15.O0
15.OO
13.30
13.45
13.1o

LENS 1

Lyra 2
vrij
RVC 6
IENS 6
LENS 7
IH{S B

BI.íT 4
LENS í0

2É-o )

lsrlP 1

LEIiIS 2
LENS 4
LElrs 5
Scheveningeri '6 -
DHL 7
l,aakknartier 8 -
LENS 9
Spoorvrijk 6

de Groene iríi j Ct e
r V1

( zie maandaB 26-9)
,.Y2
Iloutrustucg ' '

Brasserskade ( zie ook
Jansoniusstraat

,v.1
Hengel-o.Laan

Ni jherklaan

IIA

Melis Stokelaan

t

uuï
uur
uur
uur
uur
uur

Z glÉes-32-: gP!es!er-1222
12.OO uur Quick Steps, - LEi'lS 3
Maandag 26 september l pff.
20 . OO uur LSIS 4
2O.00 uur Vios C1

- VÍos 81
- LENS 7

Ze!erëei-?1-§9p!eEber-!ee!eye!èiep-!EN§ -Eesel-rigltie-ssE!????
AFSCBRI.]VINGEN.

Scnritteti5tr vooi vri.ida Bavond 1B.OO uur bij dhr. P.v.d.Steen, Honclsróog 2,

.tO.en 19.3O uur (nitsluitcnd in diín6e[àe
Berhel. en Roaien
Tclefohisch vii

rr-Js
jdagavond tuseen 18

geval-ión) voor.
.ri -l;l-assere bij i'dhr. 'G,.Duivesteyn tet. 67.61 .8, (LENS I f /a 1)
B-kLassers bij dhr. M.Reuver tet. 6?.28.j, (LENS 4 t/m 6)
C-lclassers bij dhr. M.Reuver' tel. 6?,2BJl (LENS 7 t/n 10)
In noodgevallen kunnen r1e junioren nog op zaterda8ochtend tussen 'lO.0O c: ''
uur afbellen.tef. 66.17,14 klubgelrouvr ],utrS. -ii-
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Af'KEURINGEI'T.

De iuhiofen Íloeten bij slechte we ersomstandigheden stecds-^de afkeuringslij s t en
raadplegen. felefonische infornatieë rvorclen hierovei niet"verstrekt.
OPSTELIII'IGEI,I.

LENS 1: vrordt door de trainer bekendgemaakt, Ieiders dhr. J. Àpperloo-C. v. d. Beek
,h. s. zaterdag beat-àvori d

SS e, F " Verbarendse-C. v. Beek-G.Boogaard ( Zx) -R. Bogisch-R.Bon-lV.Heijnen-
H. Hoppenbr ourzers-A. de Jong-R. Rademaker-R. llrese el-6 (2i)-s.Kramer (2x)-J.y.d.R+i:
zen( 2x) Lciíler nen osse
A.s. zaterda6 beat-avond .. . ,, . , r r

LENS Jr. A.Rovers-Chr. Ver
S.Kramer ( Zx)-0.v. a.ni5a
rrJ.Lucassen. leider dhr.

meulen-H. Planken-R. t en Eoorn-M, v. Zwol_-J;Kooymans-
en (2x)-G.Boogaard (2x)-w.Kliinnen (2x)-R.tïe;se16 (2x)
F.Flumans, samenkomst '11.00 uur klubgebouvr

t:.À. s. zat erdag beat -avond

vori6e week,
g beat-avond

LENS 4: vrij (zie maandag 26-9-??\.
A. §. zateï'da ri beat -atond
LENS 5: als vorige vreek, leider J.l"leuleman
A. s. zaterdag bcat-avond
I,ENS 6: als
1-s-I-Zàterda

t

leider T. v. Velzen , sauenkonst 11.30 u:ur L.,ENS klubg lj,,: u :

LENS 7: a1s vorige week,.zie ook maandag 26-9-19??
Leider PauI v.d.Steen, samenkon st 12.10 uur LEI,IS Iilubgebouw
LEI'ls 83 ars vorige rveek, leicrer Eric r..,andnan, sauenrioms'f, 12j4j uur l,ENs ï1
gebouvr..,

Leider I{. }1.

I,ENS 10: als vorige vreek, reider Theo prins, sauenkoraot 1J.oo uur LENS klubgeboulr
VERSLAGTENSB-HMSH

.it -

De resultaten van c2 vraren het vorige seizoen nu niet bepaald o^ orr.a ,ràothui6 te schrijvan. DÍt jnar is de samensterling van hèt ieam echter gèheeI
anders en de hoop bestond. dat het dit jaar betór zou gaan, het el-fta1 bezittarent genoeg. Doch de eerste 2 c ompe titiewedstri j den *"ràeo vèÍ]ö,eii èn ue1
met J-1 en 1-0. .r\fgelopen zateralag hebben deze jongens echter rvei bewezentlegelijk te kunnen voetballen, en werd er met nàar-l-iefst met 6-0 van HM§H
gewonnen door doelpunten van Ronni-e, charres en Richard.'vorige''week bLeek altegen svl{ dat deze jongens vofdoendà karakter bczitten oh een steïk tean tevormen. Tot de l-aatste minuut vrerd er door iedereen hard gevrerkt, doch netvreinig geluk )rIeef het.1-0.
Afgel-àpón zaterd.ag revancheerd.e c2 zícl- op de twee nuà"rr-agen 

jen 
begon deecrste helft neteen HMSH 6oed ond.e:: druk te zetten. Er vleràen dan ook eenaantaL ka.nsen geschapenr vraarvan or t,Jee rvercen benut. HI,rsE had in cle rustbri-jkbaar fl-ink o! zr.n farie .gekregen want het begón neteen fanatiek tc'vcc*;.-bal-Ien en LENS ksam zelfs in cle klen. 10 Minuten iagg hÍelden ze het hcof+ rr:,:.en namen toen ,zelfs het initiatief wcor. over. No8mails rvèrclen er aen ae-ntalkansen in doelpunten omgezet en bij hct raatste Iluitsignaal stond het 6-0.

Gocd gewerkt jongcnsr 
-ar-s 

'wo zo doorgaaai .zurren er nog heel rvat. puntfes rio,ic-vergaard en za.l- LENS 3."6oefl meedraaien i-n d.eze. taneli jk ,.ru.r". lroriè. 
-

Erik.



PROGRAM].{A PUPILLEN EN '/TELPEN

ruPILIEI'I'.
Zaterda6 24 septémber' i9?? ,'
1f.J0 uur IENS
1 2. J0 uur tEI,lS
12. J0 uur RÍr'\,"À

l,ÍaandeLs-39-:ep |ueaber 1977,

IïELPEI,I.

Zat erd 24 septernber 1gff.
12 . JO uur LENS '1

9. Í5 uur SVH 1

12. J0 uur tEIiS MINI' 1

10. 1) uui Sch'eveningen

i9"OO uur Vios P1 -.IENS P.t l{e1is Stokelaan
4:.E:-Y99!E485-trainen'9gqy3ts-1!eZq-sgf -irp=yr-f trf :-uul

= = = == = = = = = = = == == = == =:== = = = ====È =: _ _ _

11 (Zíe ooir maandag 26-!)
v2

. Zuiderpark .

V1 (zie ook naandag 26-9)'
Zuiderpark (de Ooievaars )
v1

1

4
1

c1
c2

-DH
-fiI

§,1ENL

- Vredenburch '1

- LEi,'ts 2
- IIDV mini 1

4rS:=8999!È98=!

nini 2 - LEIIS mini 2

tember 1977.

Houtrustrireg

Ygel-dce-?§-=ge
1P. 0O uur LEIiS VI1 - Vios 1Í1 Vz

Igilg!-serye!g-1!rZ9-r:p:r:-1!:12-gsr.
AT'SCHIIIJVINGEN. '
Schriftelijk voor vri i dagavond 18.00 uur bij rlhr. P.v.tl.Steen,..Hondsroos 2
Berke1 -en RoCenrijs.
feLefonisch vri jdagavond tissen 'lB.OO en 19.00 uur (uitsluitend in drin6eide

25.98.?7 bij R.Bou.
ïn nooqlgevarlen kunnen de pupillen en welpen nog op zater ilago cht end tussen
B.7o en 9.JO uur afbe1.Ien te1. ee .n..1!+,;riubgebóuvr. : ,

Bevallen) tet.

AtrKEURI}IGE]V.

Bij slechte we éreornstandighe den steeals eerst de afl(duringsli j st en raadplegen.
Staat tiaarop bij Pupillen en Víelpenlr vermeld.: GOEDGEKEURD dan steeds naar veld.
o-f punt van samenkoEst komen. rn Drr GEVÀL MAG ER DUs NIET trroRDEN GETNFoRmERD
NriAR EI/ENTUELE AJ'KEURING. Staat bij de afkeuríngsadressen bij "pupil1en en
i4elpenrr verneld: ZIE AIÏEURINGSTIJST dan noet ais volgt wordón 8ehandeld: Voor. _

de thuissedst ri j den moet juniorenlijst rvobden gcraaapieegd. Ziji àà vrecstrijrlen
van LENS 2-5 en 9 goedgekeurd, dan gaan ook de pupillen èn weLpen wedstrijdàn
op ons vgld doör. Uitsf.uitend roor de uitrvedst ri j clerr nag in dri geval telefonisch
uorden geïnformeerd of huh- ivedstrij den door6aan èn vre] àaterdagoóhtend tussen
B.5O en p.JO uur tet. 66.8.14
OPSTE],LÏNGE}I

LENS P] zic ook maaod.agavödal 26-9: M.sac.rloos-M.v.vèrzen-E.lïadserman-t4.3a:. '

E.Keue- M.Eortma-n-A.Kuiper-E.An-uerlaan-,Jr.wassernal-E.Roos-M.Mo1l-eman-c.v.i.
Leider Ton rs-GravendÍjk Samenkomst 1J.OO uur klubgeboul LErlS

!EI{s P2 P.straub-J.Riemen-D.vermeul-en-J.v.d.spiegel--R.Roos-Eictjret-n.v.à"1:r,',:
J. v.Kest er-M. Geuren§-IÍ. Koel-eei j-E. Claus-X. v. d.. Hei; den-B. Ham"
Leider Ton de Kok, sanenkomst 12..00 uur L'ENS k1ub6èbouvr ': '

.!EE§- Pi R. v. Venetië-P. Aert s-E. Rademaher-D.l"leij er-J.Kuyper-E. Verduin-n. potr-,, -
U.deVos-P.A1semgeest-E.deBruin-J.v.Ba11é6ooien-M.deÉaas-R.Kievit.
Leider Ton Ce Kok sanenkonét 11.30 uur LEIIÈ klubgebouw
GjTARNE OUDIRS MET VERVOER

lë=_tl1 zie,ook Eaandagavond Z6-9-t9i?l+ R.tentz-Sf.ats R.-R.v.VeLzèí-J.K1ip-
F,v.lËester-E.Keus=F'.va Gnburg-A.Franken-lI. de Bruin-M. v. Hel-den-D. veische]àen-
R.v.d.iíIeij Leicler Cees. SchenÈe1s, samenkomst..l Z. OO uur klubgebouw LENS

-9-



lEry 1ï.Kamp-T. Diemel-F i Laarakher-R. Tirnmers-J.Koo}-P.Hoeksma-C. v. t1. Eoc3r
M. Keetraan-M. v. Nieuwenhoven-8. v. Nieuwenhöven-M. sinoasaR.prugge-R. Batetaan
Leidercl.hr.Karrp,6amankomst8.3ouurLENSk1ubgebourv
GArïENE OUDERS MET VERVOER

ry--Uryi=é E.EndLich-M. Endl-ich-P.Hoppenbrouwcrs-E; Réirzenbrihk-A I SpaailË,.
M. Verochelden-M.HoekEma-D. Bijlsma-P. Bij lena-T. Jansen-S i dtArharrlt-,f . Ti11meÍu;ac
C . v. d. Berg-r'!. v. d. Berg
Leider Peter Perreijn, samenkonst 12.00 uur LEIIS klrrÈgebàuvr
LENS MINï B A.Brinl(6raa
D.I[eetman-M.Kouer-D. v.
R. Ze6ers-U.v. d. Spek

qV. Tromp-R. BoeLhouwer-D. v.Bavel-R. PoeIs-M. Brooshooft -
d.Vin-R.f ettero-J. Dunant-J.lYarmertlarn-G. L.,inneu,eev.er-

Leider II.N., saraenkonst 9.15 uur LENS klubgebouw
GAíRIYE CUDERS MET VERVOER.

IIICENSDAGIVII DDr'iGKLUB.

Tot op heden stond er steed.s in cle LENSrevue dat de training om t4.t5
beginnen zou. Dit is echter niet vraar. Dc'"training begint vàortaan on
Iedereen rloet echter ón 14.15 uur aanrvezig zijn, àm zích te verkleden
sporttenue.
Wij verwachten we1 jullie rned.ewerking, zodat tle trainers.or:r 14.JQ uur
begi-nncn.

KEIIRINGEN.

De volgende jongens noeten zíëh zo snel mogeïijh Laten keuren:
J-iï. v. d. vJiel-J.H. v. d.tïie]-T. s. Tan-R. E. Batelaan-M. h. vers cheld.en-G. Linnerveever-
R.E.Tettelo-Ií.Grosze Nipper-M. v. Zvrol en E.A.Krijgsman -

A1s ju1Iie gekeurd z!jn, síluqr ,dan de keurin6spapieren + 1 pesfoto zo snel-
raogelijh naar P.v.d.Steen, Ilondsroos Z, Berkól- en noatnri5s.
Zr'rIERDrlG BEATAVOND

pupj-l1en

DSO 1

IENS 2
LENS 

'rlelpen

Scheveningen I
tE{s 2
Rava míni ' 

1 
-

LENS mini 2

- LENS 1

- èona 2
- Cromvliet

uur
'14. Jo uur;
in

kunnen

o-4
4-o vr.
1-o

A-.s.- zat_crclagavond is er weer een beatavond in ons klub0cbouw m.n'.v. de tl:-:.. ,
theek Z/rRÀTUSTR.I,. Aanvanï 19.30 uur. Eihd.e van dsze avond valt nog niet tevoorspellen. tÍlij verwachten aIle leiders, trai-ners en natuurlijk àe À-en B-
kl-a66er6 op deze zatercla6gavond in ons klubgebouw. Neen gerust ien vrou,,t je 

-nee. llct is echter niet noodzakeu.jk, ondat de I(iwekspor t-nimfen er ook itrli__ l
ziirr..
UÏTSLI.GEN. .

Junioren
LENS 1 ,:'
Vredenburbh
LENS' ; -
Vredenburch'5 -
Monster 4 -
LENS 6
I.,EJ{S 7
IENS B .]:.
uranJe JlauvÍ. J:
RAVAI{INI B - ],ENS I"IIM A ,o-1.

DEVJO 1

LENS 2
Velo 4 '

LENS 4
LENS 5
Crornvliet I
Bl-aurv Zrvait
HMSH g '
LENS 9-- --

2-O
1:5
4-1" ó-r
8-1
3-2
2-O
r)-1,' -;4_o

3

9
- LENS 1 2-A
- Schevenin6en 2 O-11
- .LENS uini 1 , o-1
- Tedo uini 1 .. O-2

Afgelopen zaterdag 6ing' LEN§ DtrNr A.op stap naar Ravà om d.aar te proberen hun
overrvinningsre eks voort te zetten. Gesteund door de.vel_e vaders e:n froedersr,, -'
die na een lel<licr kopje koffie hun zonen hard aannoeCiAden. eine.LEttrS fel inde aanval-. Toch-àadden ze'hu1p van Rata ncidig ou uca ,iàà".pràri6-t. t rrroo4 "...nenen. IIa cen corn-er vaà patrick schoot een Ëp.i", =urn -n."I-à."u.i 

in zijnei6en doel, o-1 . Lr"N§ 6ing goed' door en n" goËd sarnensper wist patrick dooT t.-,breken en scoorde o-2. Na een bercer rimonadà in de rusl gÍn6 ],ENS weer sne.. rrde-aanval, rvat een. 6rotz,ette4d.e ,r-ooie goal_ JrarE patrick opi.vérde, O-f . f,fii S . --wilde doorgaan, !:lepf goecl voeJbal}en, maer helaa.;. "r Ëoru.r", gó"n Éootpu_. .
meer. zo eindigde de vredstrijd in o7J, vrat gevierd, wercl met eui drop uo- oon ''i ic.i^+Jvr,e' 

peter pcrre5-jn.

- 10-
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weekblad van d'e voetb al-vereni tn l, eni I en--SneL
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MUTÀT]ES I,EDENLIJ

Nieuwe Leden:

per 1-11-19772 ,

- 1285 PiUJ.van luyn, Noor aerb eeks tiaat 208,

'ÀIJ.e'ledenl die in de LENsrevires m.4 t/À ! oniler de nuuröers
in. ballotage 'hebben gestaan zijn inmiddets àts f:_a 

"""genomà"..: ,,

Afvoeren: ,

1j53 tha 11?2

Den Haag 202l
f.n Èài-totag9:

1r74 Mevr. i , tï . Bergenhenegouvren J1,12?? NS Lonnekerstràat f0l"'Dön*HaaB 
"O31 

,6694161175 llevt, P. C. v. d.Hoek
1176 E.è.de Driin

1177 R.V . van Onsöfen

ElJgtc}Iegs' -,'.

- 1160 C.FrHuybené wordt SophíàIaan 2, Den Haag 2OOJ,'",: '
te1,; 468l24..' .

YIii roenE eT
hier niet 2

1009.?? NS Schaarobergenstràai. 19à, Den Hala1 ZOZ}
051139 N§ l"lonnikèndslnpt ein- 871. 

-Dé,n 
Haag 2OJO,

telefoon 529?86 . 
-

091261 CJ tandzijde tï'4, .»ön uaa[ _2O34,, 6?lZZ+

vlu srrrren u vo0R,A.AN...-
u zult even uw ogen uitgewreven hebben bi j het zien vc.rÍ cr.e nieurve r.ed.en r; diezich hebben aa'n6eraeld en dÍc' d.eze vreek in barlotege staan. Echt, vrij zijn heusnigt van' pfan om lveer een clamesvo etbalelftal te gàan foirneren. Érvaiin8Ën ti5andgre verenigingcn hebben,ons geJ_eerd, dat dit èen af1_opende zaak iu."N"".lr-:.beide clames 6aan aktief rnedewerl<en aan de leiding van on-ze vereníging omdat z:ijtoegetreden zijn tot de nieuvre gevormde Kantinekónnissie. Zoè1s ill*"Íticnt iu"r-weet is het gehele gebeuren rondom c1e bar een voortdurencle_ z,016.. geweest v.ar_..4f!en vorige b.esturen. lvi j nogen ons gelukkig prijzen, dat vrij er-:.i' ií5n'g"irï"gaeen í1Íint al. Ieden en adspl.rànt redei te viiaàn, -aic'u"+rà-hi" 

dït pioti"". 
"Ër.r,net het bestuur toi obn opl-ossins te w*ren b;"n;;n.-tii" a"t"à^i-;"ï-;;l;;* r*'""

tle1, hier volgen de nameni Aad Bógisch, Irrjir Michèrs en simon sandifort (3a, rrijis.ser.,rq+g. vréer terug van ive8gevreest)'en de beide dadàs hierbo.r"r, guro"àd. -
onder bal-Lota6e-. samen met rrank straathof a]s bestuurPafgevaardigdË u"ir"" ,ii

. 
het_h919- bar'getieuren oniler hun verantwoording nemen. Een zware t.jt, Ài"-rii.rËtveel- eirtàousiasne op zich hebben geno&en. rïij wij wensen hen veel sterkte toe..En nochten'zij een beroep op ï doerr om ook uw stéentje-bij te dràgen aarzert utlan..nièti Het is voor LENS en dat is se moeite uaard. '

Nog andor-e' medewerkers clie ni,euvr zj in zulrl U inniàà;i= in onze vcreniging hetbenkunnen waarnemen. zo is Ruua necker leider van ons eeröte elftal en néefí oothet derde'eLftal ecn vaste leicer in de heer À.À;";;-Ë;;"ie""l-ai" 
";;;- 

---
vereni§inginnidt1c1eeen1Íarmtrartis8aantoedra8en.

-Ï. ""]I hebben bemerktr dat ïe LENSrcvue inmiddels ook nieurv l-evèn is Íngoblazen.Wiu i,lichels ( een oucl.e bckend.e van ons) en .Ian Elshout, vader van een ;; .;;, -
junioren, hebben zich aangemerd voor de redarr.tie 

"n 
,i5, ar driftig bezig met.interviews e.d. IIun pennevruchten heeft U ín tle laatEte LENSrevucs kunnen beoor-deIen. tr",lij verlachten een hoop nieuvre ideeën van dit duo.

a1ie bovengenoence konri ssielàdcn en a1l-e nieurve nedevrËrkörs.ijn genoend, veel sukses toe. ,,.,.'.'..,',

-1-
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llíIE STAAT ER R DE BiLRACETE
FFFFE

FFTFFFE. FFI'I'rlFtr'IIFFFFII FFf Í"FIIIFI'Ff F

r,ïestvlietwe6,voorburg ;:l:;:Ï:Ït"'
Gem. SportparkiBerke3- en
Rodenrijs
v1 Geb 1/1-3.
v1 ceb 1/2-4
rrHoutrustrr Sportlaan hk.
Ilezenplein
Sav.Lohnanl-aan
vZ Geb 1/2-4
Schaapvreg rRi j srvi jk
vz Geb 2/2-4
Y? Geb 1/1-3
v3 Geb 2/1-3
v3 Geb 2/1-1
Duinlaan

.de Eilster en A.v.d.l,Íeijden

È

Zater 8r0oI6en : Jin Bergenhenegouvren - \íira MicheLs
Aad. Bogisch - Anneke Bliemer - Frans DisoeldorfZaterdagniddag:

Zondagnorgen, Ti.nus- vi Zi.Ifhorrt -- 'Ne11y- èri- Riëhàid v.cl.HoèË
Zondagmíddag: hn v.d.Steen - OLaf liuís - Mevr.de Jon6 - Gor Hoppe4brouvrer

Eventueel afbellen bij tel. 66.94.16
LEI,IS 1 REUANCHEERT ZTCHZELI"

Eermes DVS 5-2-1-0-7 9-5 Een zeer geuotiveerd LEIIS heeft het toch altijd
Iïilhel-nus 5-1-1-1-7 1O-3 lastige Hion rnet 1-O vers3-agen. Daarmeje, laaar ook
Rood.enburg 5-1-1-1-? 9-7 via een Éous.tomeloZe inzèt, revancheerde LEN§
Papendrecht 5-3-0-2-6 B-5 zich na de matige prestatie vorige week tegcn
DBGC 5-2-2-1-6 ?-4 Papendrecht. Vooral in de eerste helft stonC het
LENS 5-2-2-1-6 6-5 l{ion-doe1 onder zrvare druk. Het duurde echter tot
Vios 5-2-2-1-6 4-1 de J! ste minuut eer LENS aan de leiding kiran.
Btaun Zvrart 5-1-1-1-5 ?-? Harry vrd.ïJilk pihte de bal- uit een EcrÍmBtage op
Gouda 5-0-4-1-4 O-1 er gcoorde in de uiterste hoelc. Bij .LENS ontbrak
DHS 5-1-2-2-4 6-10 Nol Janssen wegenE ziehte, terwijl Tr'irnó'-" '- -.
Hion. ' 5-1-1-1-1 3:-5 Resodihardjo weer needeed na zijn bl-essure.
EOV 5-0-1-2-1 3-5 Jacques de HÍIster nan de pl-adts in 'vari Jau .-

EDO.H . 5-0-1-2-3 4-9 Englebert. Er waren nog veI mo6elijkhedon 'cle score
OJ.ynpia 5-1-1-t-3 4+11 op tc voeren, maar Vroule Fortuna keek steetls de
and.ei'e kant op. Na rust rdeed LIIN-S het rvat ruotiger aa.n. Ri6ico I s werden 'zoveel
mogelijk vermeden. Toch kwa.nen er kansen maar de afrverkin6 was weinig zorgvul-dig.
Onclertussen zag Hion geen gelegenheid werkelijk een vuist te naken, zoddt het
1-O bLeef. Zontlo.B tle derby tegen Wilhelmusr' dat sanen net Hertres DVS en liooden-
burg aan kop gaat. Met dezelfde i-nzet en werkl-ust. kan tl-.i]tlS deze wedstrijd net
vcrtïouwen tegeraoetzien

HHIiIIH1IEII}IHi{E]IIIHHHIIHTIHIIHIIHHHH}IHH IÍII
PROGI.A]4I"IÀ-OPSTELLI NGEN -U ITSLAGEN SENTOTNN IIHIIT{HRHI{

HITH IIHIIEI{HHEH Ifl ]IHIIIIH

PROGRÀMMJ1 SENÏORD}I,

!gr9ee 2 okf.ober 19?7

a

t

14. OO uur lïilhol-Eus 1

12.00 uur TOGB. 2
- LENS 1

- IENS 2

1'l .00 uur LEIIS I .... - Voorb'Ur6 2
1J.00 urlr LEIÍS 4 - IIDV 2
12.00 uur Duindorp SV , - f,ENS 5

I,ENS 6
sEP f
LENS 8
VrilhelÉus 7
Duno 4
Foetduiven 7
Groen 'flit t 58 5
LENS 1f

chot
.Aniba '

. J. Gillet

. Schilperoort

. Bleeker

.1I. Sinone

. Jonge
odlqll-
. v. Zee
,Ioet

më
B.J
H.J

!f

1+. oo
10.00
15.OO
12.OO
14.00
'10. oo
12.00

.12.OO

uur
uux
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Quick f
LElis. 7
Ili-vo 4
I,EJIIS 9
I,EIIS 1O
I,ENS 1 1

LENS 12
Texas DIIB f

J.I'Í
P.L
J.P
J.S
P.B
TV. !T

.t\os. zondag zijn van de Séko aanwezig: J

S AMÉT{I{OI.í,S T 
"

LENS 4-7-9-10-'11 en 12%en haff uur vó6r
LDIIS 2 '10 i JO uur 'TLEIS ' t errein
LEIïS 5 11.15 uur LENS terrein
L,ENS 6 1r.CO uu} LEN§ terrein

van bun wedstri j d.
14.00 uur LEI'IS terrein
11 .00 uur LEN§ terrein

aanvan
IENS
LEI{S

6
o

-2-
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oPSTETLINGq)r.

LEIÏ§ 4:
lJt!flb ):
Efr-s?'
i,sN-§T:
ffi-B'
ffi§3:
IENS .10 

3

LE}IS 1 
,] :

ffi-r-Z:ffiE:
.NIE[-OPKCI'IERS .

AT'SCHRIJVINGEN

a1s vorige ureek
a1s vorige vre ek
aIs vorige rveck zonder J.de Zlvart
aIs vorige lveek zondei M.Craennehr i

a1s vori[e vreek
a1s vorige week
a]s vorige weelc rnet p.I1eijer

als vorige week net g.Berenbi.k zonder H.Déneijer en p.v.Duyn en R.Boraals vorige week net P.Bur6houwt zonder C.Berenbak (zie Lpt{Ë tZ) en.
lY.Endlich

..- lYegens íiet-opkonen afgelópen zond_ag r,rorden lul.Craenne Èí ( f,eUS Z) en p.v.Duyn 
-(LENS 12) 2 vrel"en niet op6èste1d. Vàrvreer isÏETilraara-moeel-idk. tj. j de seko op

naandagavond in het klub6ebourv.

Vrijclagavond van 18.10-19.1O uur bij Irï. ocjse-tel. 60.20.90| dus niet bij de aan-voe:d.er.
nuÍiner

Uitsluitend in noodgeval_l-en kan dit noB op zaterdag bíj voornoemd,

UITSLAGEN 25 se tember 19

LÈNS 1

!I!IÏ ö Z
RVC ]
Archipel 2
LEi'rs 5
LENS 6
vDs']

LENS B
HBS 9
.Quick 10
Celeritas B
Oranje Blauw 6
LENS 1'

- Ri(Àvv 6
- LENS 9
- LENS 10
- LENS 11
- LENS 12
- Toofan I

- Hion 1

-vcs2
- LENS f
- TENS 4
- Dcn Hoorn J
-VUC6
- tEi{s 7

7-1
1-1
2-O
1-1
4-z
o-)

1-O
1-1
l-U
5-1
2-1
1-2
2-5

VAI,I DE i?EDiKTlE.
"àl'

d.an aLleen de selec ti esp elers . lilij op onze beurt vond.en het Lcuk
lTaten en rïensen ]rem een plczierige tijd. in ï,ENS.toe, al_ tiolenhij het niet aI te druh zal hchben, want éan hrijgt de Seko- het
net zijn opst ellingen

UiIJ RXDACT]E

I(cnnismaking met: Aad de lloog,e, Jl jaar 6eboren en 5etogen in Den Ilaag, 6et rouwd2 hinderen. Iluidige nasseur van '1e elftal_. Bij LITNS gekomen do.or zijn kontakten
met een LEIIS 1id i n zijn rverkkring en door de Ned.Sportfederatj-e, die nasseursvroe5 bij voetba,lclubs en dat werrl LENS. Voor hi j br.j LEI'IS kwan heeft hij 6e-voetbaLd bij onzc buren VCS, maar nocst toen hi j deze baan aannam, kiezen tussenvoetbal- cn rlaosage en dat lverd. hct laatste. Beschouvrd zijn werh ook al_s een
hobby cn heeft er daard.oor er6 vecl plezier in. Het rverk is we1 vermeoiencl,
maar hoewol- hij in het begin na J nassage6 al- doodxloe !ïa6, heeft hij er nuzoveel routine in 6ekregen, dat hij er, nu we1 'lO kan hebben. Op onze vraaI 10f hijzich ook bij dc club is betrokJren 6aan voelen, antwoorde hij, dan noet je ne
maar eens in de d.ugout horen schrce u$ren, zo leef ik met ze mee.Dit komt vooral , onrlat híj tijdens de naes a6e er6 veel met de spelers praat,
waardoor je ze goed. leert kennen, zodat je zeff6 ecn deel van de begeleÍdingbent geworden. De blessures, die het neest voorhl,lanen waren naar zijn ervaringenkel- en achillespeesbl cseure s. Vopr bescherming van de enkel kan een àtïachtel
zorgen en hij raadde het 8ebruitc van scheencekrier. aan. 'l{i j vroegen hem ooknaar het gebruik van de r,?onderspons. Hij vertelde, dat dczà er tóe diende on de
gekvretste pl-ar.ts zo kl-ein nogelijk te houden. voorar bij ecn b]-oe duít st ort inghelpt hct aflioel-cn voorkomen, d:rt cle bià eduit st ortin6 zich gaat uitbreiclel.
Tcvcns heeft het ook nog een psychologisch effect..zii trroui staat geheel achter
=ijn l'rerh, gaat ooh al-Ie wedstrijden net heu mee en voert zich bij d.e andere
vrouvren van L [s uitstekend. thuis. À1 net a]- vond hij LnNs een plezierige,rereni6ing on te vrcrken, de 6ezel]i-gheid na c1e rircrlstri j den stelàe hij erg opprijs en vond ttit een uitsteÉcnde gercgenheid om ooh andere leden van LgNs telcren llenncn,
orl rqat Aad t e
vri j toch, rlat
rra.ar noeilijk
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iïie hceft ecn verkeerdc fiets meeAenonen?

I,lerk: Buro Gekocht bíj: van Son Franenr: J19JZ
De fiets, die is blijven staan en die ih heb nieegenorden is van het merk Ascoten gekocht bij Gerard van '*ïisscn, Torenstraat Z9-9,
À. s. zaterclagnorgen wordt -gaarne
reclameborden. Half 10. Wie ciurft
t e Lc en.. Er noct geklor,rmEflTËen-

ll!.jf tft.

MInItr
m
xcmmm

m
m
n
m

m
nnm

hulp gezocht voor
. iïi.e heeft .voor
+_4 metér hoog.

het plaateen van eni6e
zaterda6 een uitschuifladder

Nieuws van het Trinfront. Hoogst ruaars chi jnli j lc l.rord.t vanaf donilerclag 6 olctober
on4c aktivÍteiten voortgez.ct in de zaar woonstede 96. Dezerfde tijd ao.Oo uurtót 21 .00 uur Er kunnin nog oteeds riefhebbers bij onze 6roèp a.ari;luiten.
Voor maar "f1 ,-- ?er avond bi_ijft U fit. .

simon heeft nog geen reakties gehad op zijn verzoek om hen met Kakawerk te
-aBsisteren. Vtrie belt nr.. 66.94J6 9g_3i9!_gu.n te raelden. . 

.

lïij ontvingen cen kaart van Trix van Tongeren en Jan d.e Niet, die ureedeerdendat ze van plan zijn uit hun hok te kruipen on op JO septenbÀr a.s. in het
huwelijlc te treden, Ivaervan de voltrekliin8 za1 praatsvinden in het otadhuis
va4 

- 
J,oosduinen, looFduinse Iloofdstrrrat 101 om t4.45 uur. De kerkclijke beves-ti8ing on 1J.4J uur in de Exotlusherk. u bent van harte rzeli;om op de receptie

in_de Exoduskerlí, B-ercnsteÍnlaan 261 , Den l.[aa6 van j?.15 _ f8.4E uur.
Toekomcti6 adres ilar derui jkstraat 226.

nllrt rilnm m m l]rnmm m.m m n n mrxrrul m m m m nnÍlm Innn I?l rirm mfiul mmn nEtI0 Enlul

ummnn
m

mnn lOL'hecft bdsloten het rcchterdeel van rlezc blaCzijde .

onbengt" te .Ia-teir, ondat je dat dcel_ d'e laa.tste tijd ;;;h-
niet kunt ).ezen vanvrege een overduirlelijk vervagiig.
lïelIicht is het stencilgpparaat .aan revisie toe.
nr.u:r ïïie zcl ?Oï, zijn on ertcgcn te zijn rfat onze uinir.relpen
clrop en ijsjes éten. l{aar aLs clat etèn van 1ekhernijen in
yerU,1nd. wordt 8cbracht met het. b'ehaLen van sportievc resul-
!a!en, clan is POL ecn fervent tegcnstancler van <iezc
vcrlennerij. Zo zíd je maar clat het begeleiden van jon6e

ffi'3i"":ï13:""::Ï ;ïïi:ï:-;l:,"iï-í: j 
ï; he r u*nodisen

van b.ehonde sportmensen onr cle vercnigin6svreugde.te ierhogen.,
Nee, hij ziet neer in een feestavond. met d.iner en verwicht
dan een grotere ophomst. Nu hecft LDIS op het gebied va.n
Sezanenl-ijke ma3,ltijden we1 degelijk ecn kl_eine traditie
opgebouwd. lVcrd'het scizben immers niet regelmntig gestart
met ccn barbe-que? ïiérC.het voorbi5e seizoen' niet ieàIotcn
net ech maaltijd voor een s e1e'htie5ez elschap? Hebben rve
niet na cen kànpioenscha? van LENS I pàssaal in oni in aanbourv
zijnde klubgebouur gechiiLecsd.' En hebben. we in het niet a1 tbverre verl-eddn nict na een Ker stra.ilcy ook al gezamcnlíik
in hct klubgeb our.r . c en maaltijd genuttilaa po], kIn zich
dezo .ton6streiend.c cvenennenten nog besI herinndren. :

nluÍd Ilceft heer I'I,amans nu vre,]- of niet gelijk a1s hij stclt
dat bij dat soort evcncuenten de opiromÀt giotcr is àn
een groter bereilc hebben <lan de loensen diÀ er normaal_ ookaltijd aI zijn. POL mcent dat Fl-umans in deze te ootimistioch is.

.i.
e'

t
't

iÍ
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Maar haast zich eraan toe te voegen, dat LENS zrn ect_
tradities besl-ist rnoet handhaven; ondat die hebben
bijgg{aqgen tot verhoging van de verenigingsv.redgcle. , i
nnm Grote wa.arderin6 heeft poI, voor het .biljartinitia-
tief. Het is hu eeà ínclividu'e1e kompeititie [àrioiO.un, naar is
het nièt mogelijk er tegelijkertijd een teaikompetiiie
van te maken? POL geniet al- in het vooruitzicht van cle
biljartstrijal tussen LH,ilS 1 en het'bestuurl of die tussen
de Seko en LENS 1J. Nou je, vele interessantà vreclstrijden
zijn denkbaar en organiseerbaar.
.ri@u POL kornt .hopelijk. op voI1e bleedte tcrug.

PHPIIPHPIIPIIPHPHPHPHPiI
II,I DE ZTEIffiNROEG

PIIPI{!H}IHPHPH

Ze! g:Èee-1-gE!e!er_1222.

PT PHPIIPHPUPHPI{PilPiIP}IPH PiIPiIPHPHPHPHPHP]IPHPIIPi{PHP

t

i

ï
I
I

- Cor iíuypers sl-oot af8elopen zonCag .de .uedstri jd van LEjriS .,11 q.f net, ,naaï hi j
meende een gehreiuotle enkdI. Later bleiek'cchter'dat hij. een 'scheur in het .

schcenbeén hacl opgelopenr' waard.oor híj'voorlopig u"o klorrp gips. mee moet
s joulen en ous niàt mÉer in het veld ,at lr""s-"t ijnen. ttr" 

-weistn 
herr ecn snel

hcrstcL toe !

- Afgelopen naandag i.s I'Iichel- Saarloos, keeper van pupi].len .l opgenomcn vobr ,.
een lrleine operatie in het BethLchem ziekenhuis. I,liche1 1i6t op kamer 421 .
i:iij hol;:en Ca.t hij spoedig herstelt en veer 6auw op de LEllSvelden te vinclen zal
zijn. I"lichcJ-, van harte be.terschap!

{J.I.TdJJJJJJJJJJJJJJJJJJ J J J J JJJJJ
$+$$+ vlN IIEr J:rucDFI?oNr $*$**.Iuu,I,i.I,rJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,r.r,rd.r,r,r,r,r,rJ

14. OO

15. OO

11.30
12.30

'15.OO

'Zonda6 2 olrtober 197?.

14.00 uur LENS f - Rf.}rw 5

I,laanclag 3 o1r.tobet 1977 .

1!. OO uur LDI,IS 9 - LU{S 10

ZIE PUILIC/iTIE iiUITBII.6,IiDSE RËIS.

V1
v.Tuyllsportparlc
Sav. Lohmanlaan
!2

v1 :

Sportpark Prinses Irene
v2
Berest e.inlaan (zie ook 1-1O-??)
§av.lollmanlaan (zLe oo}( t-'lo-'l'/ )

v3

v2

uur
uur
uuf
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LDI{S 1

DSO 2
Quick J
LElrs 5
LEN§ 6
Ri j sr',ri jk
LENS B
Gona B
quiclr '16

l.íaEsenaar 1

LENS 2
LENS 4
vuc 7
Gr.[Íi11em II Vac ]
LU,rS 7
Irlamingo I s J
LENS 9
LEI{S 10

2
4

9

1

1

1

3o
o0
70
Àc

9

Ë.r,
"íFSCHRIJVINGEN.

Schrif t eli.'ik: voor vri j c'l.a.govond 18.J0 uur bij dhr. P.v.d.Steen, Honclsroos 2,
Berkel en Roi'.enrij s
Telefonisch: vri jtlngavond tussen 1B.OO.en 1p.OO uur (uitsluitend in dringende

/a ))
/n 6)
/n 10)

In noodgevall-en kunnen de junioren no6 op zat cr d.ago cht end tussen 9.3O en
,uur afbcl]en bij rmrs, te1. 66.13.14 .-,.-..."...-i

00
'.:-

gevallen) voor
A-klassers bij dhr. tï.v.d.Liocton tel. 46.36.56 (IEIÍS
3-klasscrs bi j dlu. M.Rcuver te]. 6? ,ZB.r, ( LEi'tS
C-klassers bij dhr. iï.v.d.tinden tef. 46.86.56 (fnnS

1l
4t

1 o"

PI?OqRÀPII,ÍA JIINI OREIII.



AI'KEURI],IGEN.

De junioren moeten bij slechte r.re ersomstandighed.en stecds
raadpLc6en. Telefonische infornàties rvord.en hierover niet
OPSTELLINGEI'Ï :1

de afkeuringslijst en
veistrekt.

LEfiS 1: vrordt door de trainel bekend 6emaakt.

liï'il,iii;Í;^iiiï::iii.3",:;:: c'v'd'Beek 
,

LEI'trS 2: I.Verbarendse-C. v. Beek-G. Boogaard 2x-R.'Bogisch-liÍ.IIei jnen-H. Hoppenbrciuwers
EETong-R.?adenaker-R.l;lessels 2*-S.I(ramer 2x-J. v. d.Ri jzen àx-VI. Lucassen 2x.
Samenkpnst 1j.JO ..:ntr klubgebourv Leider Ben Osse
G.\ÍIRI{E CUDET(S I,ÍET VERVOER
Ga mce naar het buitcnla.nd met Pinksteren
LEIS ]:'À;Rovcrs-Chr.Vermeulen-H.P1anken-R.ten IIoorn-M. v. Zwol-ll. Lucass en 2x- -

J.Iiooymans -G. Bo ógaard 2x-J.v.d.Rljzen 2x-§.I(ramer 2x-R.ïrlessels 2x-Vtr.Kliinnen 2Í
!cr-deT dhr. -t . -b'l-uEans
Zie publicatÍe buitenLendse reis .- 

.'

IENS 4: a1s vorige week net B.Henkes
Same4komst 12.15 u)r kl-ubgebouvr LENS leider H.Zoun Grensrechter dhr. de Boer -.

Zie buitenl-andse reis.
LENS 5: al-s vorige vreek B.Henke6 naar Ï.,ENS 4 Lcider J.Meulenan'
Zie buitcnlandse reis
LENS 6: a1s vo'ri6e r:reek leider T.v.Vel-zcn
Zie buitcnlanrlso reis
LENS 7: aIs vorige r,re ek sanenkonst 11 .1O uur l:lubgebouw LEI,IS teider Paul v.d.§teen
Zie buitcnl;:ndse reis
LEIIS -8: als vorige lveeh met P.v.l,{.:ren leider Eric tandman' . -')-.
Zie buitonl;.ndsc rcis
LEN§ 9: a1s vorige vreeh met l,i.v.d.Boogaard , zie ooh ma4ndag 3-'lO-1977
Leider T.Bloh samenkomst 1?.4J uur klubgeluour,:r LIINS
ZiL. buitenlandso reis
LENS 10: als vorige rveek, zie ook m:.andag 1-10-1977
Lcider Theo Prins, samenkomst 8.45 uur klubgebouw LEIIS

PRO GRA.I'fi.íÀ PUPILLE.I EN .IIIELPEN.

PTTPI LLETI .

Zaberdag 1 ok-tober 197?.

11.00 uur VUC 1 - LENS 1

13.JC uur Schevenj-n6en 2 - LEI',IS 2
1J .JO :uur l,llIIS f - Quick St eps 4
Zondag 2 olctober 1!f
12.45 rur lVj-lhelmus

iïE],PNI.T.

ïIestvlietweg

ZEterdac 'l ok.tober 1977 .,

; - IENS ,1

Sportpark rt kleine. loo
Houtrustvreg
v3

Sportpark Prinses ïrene
"{3
iÍengelolaan
v'1

íO.OO uur RVC 1 - Lm[S 1

12.JO uur LENS 2 - RVC 2
1J.OO uur Spoorwijli. 1 - LENS !'ÍIIÍI 1

11.rO uur LEIIS mini 2 - ODD mini 1'

ÀFSCIIRIJVINGEN,',',.
Schrifteliik voor vri. .i clagavond '13.J0 uur'bij dhr'. P;v. d.Steen, Ilond.sroos 2,
Berlcel- en Rodenrij 6
TclcfonÍsch vri
geva-LIen, Dl-J tt
no6 op zat er dagocht en d. tussen 9.00 en !.4! uur afbel1eb. fel.. 66,13.14 klubgebouw

-6.

j-dagavond tuesen 1tl.OO en 'lB.JO uur (uitsluitencl iu dringende
.!on tel-. 25.98.?? In nooilgevallen kunnen de pupil1en en vrelpen



Bij slechte vrc rsomst andigheden steeds eerst cle aflceuringsli j s t en raadplegen.
Staat da.arop bij I'Pupil-len en lilelpenrt ver-meld: GOEDGEKEUÈD dan stecds naar veld
of, punt van samonkomst komen. IN DIT G_EV?í.j I,í-rlG ER DU§ NIET TELEE0NISCH .ïloRDEN
GErllFOxl4EERn Nir'rR ÈVENTUELE 

^FtErJnrNG.' 
staot bij rle "ti"rr:.rÀ""aressen bij?rPupillen en werpenri 'vermeld.r zrE AFKEURTNGSLTJST d.an troet ais volgt yrorden

gchandeld.: voor de thuisvre dstri j den noet juniorenlijst vrord.err geraàdpleegcl.
. Zí1n de wedstrijd.en van LEI{S 1, 5 en 6 goed6ekeurcl, d.an 6aan oók de pupi:-Ien'en vrèIpen rvedstrijCem o;) ons veld goor, Uitsluitencl voor tle uitrvetlstlij rlen tuag

i4 dat geva] teLefonisch vrorclen .geÏnforneerd. of hun wedstrijcen tloorgaÀn 
"n wóI

zat erdagocht cnd. tussen 9.15 eL !.4! uur leL. 66,8.14

AFKDURINGEN.

OPSTELL]I{GEN.

LENS P'1" P.Straub 2x-M. v. VeIz en. J.ï,lasse rman-E. Uarn:enhove n-lrÍ. Zaalb er6-E rKeus -l{. F
tr'or!ma.n-À.Kuiper-E. Àm&erlaan-8. Ro os -l'Í. Moll eman-C . v. d,. Berg
Zie ook zonclai 2-10-1977
SamenlroÍ06t 'lO.0O uur klubgebouvr Leider, Ton I s-Gravendijk. en Aad de pagter
Zic buitenliandse reis l

l,H{S P2: P.Straub 2x-J. Riemen.D.Vermeu}en-J. v. d. spicgel-R. Roos-E. Coret-
Ïffioognard-J.v.Itester,l,,Í.Gcurens-M.Koelemij-F.ö1ais-I?.iIan-R.v.d.Heijden
Samenkomst 12.J0 uur klubgebouw Leider Ïon de ltok
GAA.RI{E OUDE IS }4Ef, VERVOER

LENS P1: R. v. Venetië-P. Aert s-E.I?adenaker-D.l4ei j e::-J.Krrypor-E.Voorduin-R. Dekker-
D.de Vos-P.Al.6e.rug.eest-E.de lruin-J . v. Ball egooien-M. cle IIao.s-R.l(ievÍt
Sanenkomst 1J.00 uur klubgebouw leider Ton van clen Berg
LENS W1 : R. Lent z-R. Slats-R. v. Velzen.J. Klip-tr'. v. Kest er-E.Keus-F.Valkenbur6
A;Fra.nken-F. de Rruin-M;v.HeIden-D. v erschelden:R. V. d.KIéij
.Sam€nkomst 2. 9.0.,.r.r. .k]u!99.!puw,. lcidcr C.e.os. S.c.[e4.ke1s

LENS_!V2: !ï.Kanp-T. Dicmel-F. Laaral<Jrer-R. Timmers-J.Koo1-P. Hoeksma-C . v. d. Boàgaarà-
M.IËectman-M. v.Ilicuwenhoven-D.v'.l{'i'euvenhoven-l'I. simons-R. Plugge-R. Ba.t el-aan- -
P. Oost crwe ghcJ- -...-
SanenlÍomst 12.00 uur klub6ebouw, leicler Peter van Rijn
LENS IIINI 1: E.EndIic
schelden-I,Í. Hoeksna-D.

h-1,1. Endlich-P. ï{opirenb,rpl:wgrs-E. Renzenbrin}-4. Spaan-s-M. Ver-
Bi jlsma-P.Bi j Isma-T..jansen-S. d t.[rrneult-J. Timmermans-

A. v.I,ïi jngaarden-U.v. d.Spek
Samenlionst 12.15 uur klubgcbouw , l-eider Peter Perrei jn
LENS MII.II 2:
D. Ke etnan-M.Ii
R. Zegers-M.13o
Sanenkoust '11

VERNIELÏNTGEN.

Voor of na cl.e training van naandagavond j.1-. zijn er tveer jongens geweest die
verníelingcn hebben aangebracht aen de verlichtin6 van onze kleedkamers.
P.9.. I-qmp. en fjtting.,van de. eere$.e kfeedkaller zi-jn stukgesi_agen. Indien deze ...

vernielingen niet ophouden, wordcn er besl_ist andere maatregelen genomen.
Stop er dus mee spullen van een ander te vernielen! ! !

OI{E IIICO:.

BUITEIIIÀNDSE RNIS.

Oolc in 1978 gaan vij weer rond de Pinkstcrdagcn (12 t'/m 15 crei) net pupi11-en
en d.e junioren nàar. de Duitse sfreek lIeseen, on claar enige wedstrijden enlof
toernoóien tè spelen. De reis van vorig jaar ÍÉ met Eurosportring nog eens
goed besproken. Vooral de negatieve aspecten vrerclen.6rcndig bekeken. Zij ver
zekerd.en ons echter om zoveel- mogelijk aan onze t?ensen tegernoet te konen.
Dit hoidt onder neer in voor ieder elftaL een goed toernoói en/of enkele'lveal
stiijaen op zaterdag en/of zondag. Ilet vertrek is gepland op vrijdagochtend
on 7.O0 uur. l)e thuj-skomst is op marndagavond ou + 19.OO uur.

A. !rinksna-V. Troml-R. BoeLhouler-D. v. Bavel-R. Poels-14. Brooshooft-
ouer-D.v.d.Vin-R. et t ero-J . Dunant -J.lvarmerdan-G. Linneweever-
sch-J.v. d.§tarre
.00 uur klubgebouw,leider N.Sl

I

-7-
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Dit i.v.ro;, het feit dat de jon8ens op :16 llei vleer naa? schqgt. moèten. De..
huisvestin8'vóor A.-. en B-klassers is rvaarschijnlijk prlvé. De C-Ëlassers en
puli11en homen'.! hoogstwaarb chij nlijk in een jeugdherbeig tbrecht. ,

Voor Lle ouderb'''of àndere b elangst oflenden die met t1c bus of net eigen vervoer
treeEean, ulil- EurösportrinE cventEeel ook een hotel- in de naÈije omgeving reser-
veren. ',rï cI vrillén'ze dan bi jti jcis rveten hoeveel personen er n.e gàan.
De prijs.vocr'deze reis, i.nc1-usÍef verzekóring is' f14Ot-- p.p. Dit bedrag ]ran
eventueel in drj-e termijnen betaald v;ordenr Misschien zijn er oÉders bij die
van dit beal-rag iets terug wi11en verdienen.
Iïij zíjn n.1. van plan om voor 41 (1 mei) en vool 81 , C1 en p1 (26 rnaa.rt )
internationale toerncoien te organiseren. iiJanneer U neehelpt om deze buitenlandse
gaston bij U thuis ondèr te brengen (eten en slapen ged.urende , à 4 dagen)
kunt U lJo,- per g"1.st terugverdicnen.
Zit Ulr zoon niet in 41 , B1 , C'1 en P1 dan kunt { natuurlíjl; toch v,e1 ecn gast
in lruis nemen. U krijgt dan ook een vergoeding van Í1Or-- per gast.
ÀIle junioren, sltelers van pupillen 1 en anCere belangst ellenden die graag
mee r.ville:t gila.n en/of iernanrl in huis r,lilLen ner:ren r,lorden ver.zocht ontlerstaand
strookjc zo spbedi6 nógelijk (iri;,ieder gcva! voor 21 oktober.a.s..) op te.,
eturen of af 'td $even aàn PauI-v.tl.Stcenr'l{ondsroos 2, tserkeI en [odànrijs.ï'iilt U no6 andcre inforuratie hebben over deze reis, bel dan gerust 01391-1919
Tevens zouden nij 6raag dc naam v3n dc school, de clirecteurr, het acireo en het
lelefoonnunner vreteri van Ce.school waarop Ur.r zoon zít. Dít i;v.n:. trét vri5
vra6en op vrijdag 12 - mei.
ilierlanas a.fknipl:en.

IIierbijue1di]tnijnzoon(s).....;...'..,..'.....,....'
aan voor de reis naar iles;en.
ZeIf -zijn vli.j vrelniet+ van plan on (met
gaen L:ret de bus,/ej.gen ve'rvoer*. iii5 stc).
Eurosportïin5 een hoteJ- voor ons reserve
UIij lrunnen rond Pasen /1 meí/Pasen en 1

Het aantal (per keer) beciraagt Í?,......
*-. Doorhalen wat .aiet van toepassing ie.
Schoolgegevens: Naam

Directeur
.í,dr es
Ielefoon -

Handtekenin6.

.......... (aantal-) personen) mec te :
len hct rveJ-/niet+ op prijs e.Is
ert .
reei* rvelr/
..peroo(o

een* persor.,en huisvesten.' -
n( cn) .

6
)

P.S. Ileeft Uti zoon een 6e1dig paspoort of een t oerist enkaart??? ? ?

JUIIIORENCVENZICI{T. ,

LENS 1: doct het thui6 bcter dan uit. Tegen 'rïassenaar moet het toch nogelijlc zijn
on trvec punten te hal-en.
LENS 2: is no6 ongcslagen net acht punten uit vier vredotrijCen. Toch is de leider
nog niet heJ-euaal- tevreden??? Tegen DSO verlachten l.rij lrreer twee punten.
LENS J: i-s -cle favorÍet voor tle titel .in de afdeling 42 (zonclag). Ongeslagen staa.n
de rrEluraanc-boysrr bovenaan. DoorgaÀn Zo.
LEitS 4: hceft na dc nederl-aag in de eerste wedstrijd niet neer vc=rLorei. Probeer
T6[6iilo"uict het oversicht n1l eens in een ruimere overvrinning uit te d.ruk]rgn, en
laat dc toeschour,.'ere éens zien wat samcnspel is.
LE\ÍS 5: heeft het moeilijk in Ceze afdeling. -lf6elopen zd:terda6 srerd. rle eerste
overvrinning geboekt, (1-O RVC) À.s. zaterdae tegen VIIC verwachten wij zeker'
6én'punt. Doe je best.
LEN§ 6: cloet het goed tot nu toe. A.s. zaterdag krijgen ze een ztvare tegenstand.er
n.1. Gr.Vfii.Lem fI Vac 5. Toch rekenen wij op 2 punten,



LEITS 7: is nog ongeelagen. Toch zal er Eeer gewerkt moeten worden.met zÍjnalLen om deze positie te kunne hand.haven.
LENS 8: begon slecht. Het hersteL is uitstekend. De laatste twee wedstrijdenuaren overvrinnin6en 6-'i en 4-1 . Doorgaan zo.
IEE§,9: zit-in een te sterke afdoling. Tegen eterke C-1 elftaJ_, die zo graa6
kanpioen willon r,{orden, werd dih verloren. overplaatsin8 vrorilt ' 

aangevraàgd. -Blijf er vrel voor knokken (Kon trainen).
LE{is. 19= zat ook in een te sterke pou1e. rs nu overgeplaa-tst. víij vernachten nu
oolc betcre reÉultaten van jullie. i4et een constante tiaining en ieel inzet
lcomen de overl,rinningen van zel-f .

ZIE PUBTICATÏE OVEE DE BUITENL.TIND§E REIS

UITSLT GEN 24 en 25s"?tenber
DSVP 1

!t1l\lb z
Quick Steps J
tEi{s 5
Schevenin6en 6
Dt{L 7
Laa.ldrurartier I
LEI.IS 9
Spoorrvijk 6

VEJISLAG LH{S 5-RVC6.

PUPILIB,I.
LXI\ïS 1

],EITS 2
RÀVit J
I{ELPEI'I.
LENS ,1

svH 1

LEI'IS !r:i.ni '1

Scheveningen 2

2-2
o-o
) -2.

- Vredenburch 1 1-1
- LHrrS 2 5-1
- HDV 1 3-O
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Een ,-noment om op terug te ki- jken. onze eerste punten zijn binnen, doordat rve
wonren. Het vra.s 6eerr daverende partij, tlac,r we rveerden ons dapper.
li{e kregen een paar kansjeE in d-e eerste helft, naer tot doelpunten kwau hetniet. Na een paar wisseLs aangebracht te hebben be8onnen vre met goede moed g.an
de 2c irelf t.
ongevecr halvervrege de 2e hel-ft kreeg 82 een vrije trap nee. Kec6 til(te de bal_
naar Roer en Roel maaide rie baI half nis en cleze kvran bij ]len vester, die tikte
hen in het uiterste hoekjc. RVC probeerde nog terug te komen, maar door veclinzet van spclers en keeper l<wam RVC er niet doorheen.

RoeL en Joost.
VERSLi1G SCI{EVEI{I}IGEN 6 - LENS 6 1-4r
Na een 6oecie start maakten vÍe na 15 ninuten een doelpunt. op dat noment had.den
rre scheveningen helenaal onder i.e duim. Nog voor ale rust hadden we J doeLpunten
gerlaakt. Na de rust hadden r,re het even noeÍIijk, schevnÍngen maakte een d.oel_-
punt uit een verd edigings fout vfln ons. Daarna naakte we het l-aatste doelpunt
1-4 en speelcle ÈIe wedstrijal netjes en goed uit.

!ïim Kliinnen.
Doelpunt enmakers: IIans 1x

Lustenhouuer 2x. flanoni 1x
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DE LENSREVUE
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J.El-shout O4Orr1 NS Muldersgaardc JB, Den Hea6 ZOl'4 tet.6?
Mevr.J."iJ.Bergenhenegouvren tjl?j9 NS Lonnekerstr.JO, Den H.aag ZO11 ,l,levr.P.C.v.d..Hoek 1OOpfB NS S chaarsb ergenstraat 192, Den Haà6 2029
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Dierensefaan 121 , Den lIaag 202p, te]-.454?59 .

De, Ia Retr'weg 221 , Den llaag 2O2)
Melis StokèIaan.2J)4, Den Haag ZO31 ) teL.6?4429
Vossenrad.e 18, Den Haa| 2Ol], tel.Z91OD6

158, Delft
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Zonda6nor5cn: Tinus v.Zitttrout - Nonnie Hoeksna - peggy
Zonda6middag: An v.d.Steen - Olnf Huis - l{evr.Jannaat - Cor EoppenbTduwe} -

\Yin liichels - Hanneke Bom

Za.t erda6uorgen-: An Ber genhenegouwcn - V.lin. idichels
Zat erdaguidd.ag : .1'ad Bogie ch, r An v. d.Steen - I.larleen v. d .Steen

Eventueel afbel-len tet. 66,94.16
}4ATIG LENS VERIIEST V/TN MATIG !{ILHE],MU ë

6-4-4-4-9
6-z-4-o-B
6-j-z-t-8
6-1-1-2-7
6-2-J-i-?
6=z-j-1-?
6-z-z-2-6
6-t-4-t-6
6-z-z-z-6
6-o-5-t-5
.6-j-24-4
6-.o-4-z-4
6-o-4-2-4
6-t-t-4-3

bchal-en" Voor rust net
ilen sl-echts één 6evaarl
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De derby lïiLhelraus -LEN§ Ís een teleurstellende ,

gebeurtenis gevrorden. Àngot . verkranpte het speI.. ,.
van beide teams. Het droevige weer raaakte het :ver-
bJ-ijf in Voorburg voor de supporters hel-emaa1
onaengenaan. LENS moest het doen zonder de geschorste
Bert lLans en de .nog steeds grieperige No1 Janssen..
Jacques de Hilster en.Harry v.d.VJiIk traden oji
a1s vervangers. Hdn valt de uiteindel_ijlce nederlaag
niet te vervrijten. Al-s er sprahe is van.een ver-_
wijt, tlan 6e1dt dat de heJ.e p1oeg. LEtrs had kènne-
Iijk tocà Ce schrik ín de benen van d.e 5j0 zege
van liJilhel-mus op Otynpia, terrvijl- iïiIhelmus zich
er kennelijk no6 van bevrust rvas dat het vorig jaar
tegen LENS in tvree vredstrijden óén punt wist te
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t'|ist bfeek
i:eersende r
Toer iEi,l§ t
hilderd lie
t:kic h:- j d
hc ol'r knal-de

ooh iïi1he1pu
o.1 op het mi
ien minuten
't oprukken ,
e bal naar 'e

. Dit doelpu

de storm in de rug hon LENS 6een vuiet maken., it'e noteer-
ijlc schot, notabcne van voorstopper Ruud Fortman. Nà-'-.
6 onr{achti6. De Voor.burgers hadden rveiiowàar öen over-
d.dcnveld, maar aanval-lend stel-C.e hct a}].emaal niet6 voor.
voor tijd rle Voorburgse voorstopper Chris LinCers on6e-
lvas hct Íneens mis. Op de rantl ven het strafschopgebied
en 6ehee1 vrijsteande medespeler, die droog Ín de boven-
nt bracht trïilheknus voorlopig ae"n kop van d.e ranglijst
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cn LENS.i{- d-e -Br:aurve-.middénmo ot . De. -voIgànde -kàmpetitiewedstrijd volgt over
anderhaLve ureek thuis tegen DHS, dat ook 6 punten heeft. ,tsij 'rièr1ies. zakt LENS
in C.e gevar.cnzöne. Maar eerst nag ï,ENS.bekeron. Een mdoie 6elegenheid orn het
zel-fvertrouwen binnen de ploeg vlat op te krikken en ook om eens flink te oefenen
in s chotvaardi6heid.
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PR0GRAIIMA-OPSTELLïNGEI'ï-UITSLÀGEN SENI OREN
EHI{TIHIIHHH HIIH

PRO GI] ÀI\OÍr1, SENIOREN.

Zondp8.9 oktober 19?7.

14, JO' uur Schèveningen
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. den Ouden
l-JKrrul-zcn
.Jongbloed.
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LENS 2
LENS 4
vuc 5
Voorburg J
LENS 7
St.Voorvraarts

1-

4-

LENS 1 (beker) i{outrustweg
LENS f V1 ceb 1/1-3
Groen vlit ' 58 2 V1 g,eb 1/2-4
LENS 5 i rt ËIeióe Loo
LENS 6 Pr.Bcrnhardlaanrvoorbur
den lioorn 5 Vz cebz/ 1-1
LENS B Gourienre6cnst r, S chiplui

T .14

/r. D
gI
J.I(
den
W..J
B.H

K. VJ

'l o. 00
14. oo
'10.00
12. OO

12,OD

IENS 9
LENS '10
LENS 11
LENS 12
qur-ntus )

- HMSH 7
- IIDV 6
- Quick Steps B

- H.ts.S. 12
- LENS 1f

ï2 Qeb 1/2-4 .

v2 Geb 1/1-1
v3 Geb 2/1-1'
v3 Geb 2/2-4
Iierkstraat,I(wint sheul

, G. v.Katwi jk
, Engelsnan
. Mannak
eber '

il.s;. zondag zijn van de Seko aanlrezÍg: J.v.d.KJ-eij en N.O6se

STIIIEr\I(OI{ST.

IENS 4-7-9-10-11 en I
LENS 5 9.C0 uur LENS
LEÀIS 6 10.45 uur LENS

OPSTELLÏ,NGEN

LEI'IS 4: a1s vori6e week
LENS 5: als voririe week
ïE-ií§-6: als vor j-gé rveek zonaler J. d.e Zrvart .

LENS 7: aIs vorige weeh zonder R.Schamper en J.Grroenendijk net M.Craenmehr en
1ï. Gros zc Nipper

LEIIS B: als vori-ge week zonclen P.v.'Rijn
Ug_!.r a1s vori-ge week zonder C.Hooghicnstra
LENS '10 : aIs vori1,-e week zonder Iï. Bouw[an
LEI'I§ Ii: a1s vorige week zonder.C.Kuipers-P.Vcrhoef en Ii.Olthof - '

I;ENS 12: al.s vorige vJeek zonder P.v.Duyn en C.Berenbak-met H.D6meijer en R.Bon
LEl,lS 1J: aIs voriga week net 'ÍY.EndLich en C.Berenbak zonder A.v. d..Mei jden en

W.Grobze Nipper
NIET-OPKOMERS .

tr'Íegens niet-opkornen afgelopen zondag rvordt C.Hooghiemstra 2 ueken nlet opgesteld..
Verweer is 's naandagsavonds mogelijk bij,rie Seko in ons klubgeboulv.
De schoreing va.n l,l.Craennehr wordt opgeheïen, Caar hij vrel- af6eschreven bfeek
te hebbcn. I

ÀFSCHRIJVINGEN.

Vrijda5avond v.Ir! 18.:70-19. JO uur bij J.dc Hilst'cr tel-. 29.?1.2J, dus niet bij
.de aanvoerdef. Uitsl-uitend in noodgevallen kan dit nog op zaterdag vóór 12.O0
uu.r b5- j voornbcmd nummer.

I

2 een hal-f uur v66r aenvan6 van hun tvedstrijd.
ter:rein I,ENS B 17,Oo...gur LENS terrein
terrein LENS 1l 10.4! uur LENS terreÍn

tttitiltl
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ZÀiiLVOETBlL.

Na een ovcrr.íinning vfln 6-J op Die Haghe i n hun derdc rvedstrÍjd, treed one
zeel voetbalteam dinsdaA,l l oktober.1 977 in Veilina Noord. te Poeldii k oxa 21.00uur aa.n teAen hét tean van stronkhorst , vocr zij n-_ vierd

zi.lin i
dstrijd.
Sporthal:

ewe
ndeDe vo1 gendc spelers moeten om 20.10 uur aantve ziA

.{. 
" 
v. VeIz en-B.0sse-G. Duiveste yn-P. v. d. St een-J

UItSLrl.GEI.l 2 okt,obet 1977.
tllil-helrius 1 - LENS 1

.de tsruin-!ï. Michels-J. Bert ens

1-O
1-4
1-1
1-O
1-3
4-0
2-3

2-0
o-0

1-1
o-1
5-1

Duindorp SV ,- LENS 5
Quick / - LEI''IS 5
LEI'IS 7 .. - sEP J
VAN DE REDACT]E

lIu is het dc beurt te praten met

Velen kenncn hen echter - vooral
...1an6s de 1ijn, speciaal l-uiclrucht

beicle zonen zijn betrokken! I I

TOGB 2
I,EÏ\TS ]
LENS 4

- LENS 2
- Voorburg. 2
- IIDV 2

Nivo 4
LENS 9
LENS 1O
],EN§ 1,i
LENS 12
Texas DHB 7

- LENS 8
- Vlil-helmus 7
-Duno4.
- Postduiven f
_ Groen 'rïit,5g 5- LENS 1'

fnniddel-s zijn in de LENSrevue de resultaten gepubJ-iceerd ve.n twee i-ntervievrs,dic door de Redactie zijn gehoucten met 6roepen, d.ie wij noemen ,de stiIle Ëede-
nerlcersrr en buiten het feit, dat vrij all-een masr prettige medewerking hebben
ontvangen kunnen wij ste11en, clat dà gepubliceerdè gespiekjes vele leuke re-acties hebben opGeleverd

rr rrrr stilf e ni6slygrksrrr rrtt cle IIeer M.v.d.Hoek.
Zaterdag - a1s vurig aanmoedigend suppcrter
aanwezig tijdens de vredstrijden, vraarbij zijn

angeven, dat er.bi j LENS zo ,rveinig,aniroo onc'l.er de ]eden is. cle
un eventuel-e vrcrhzame a-ctiviteiten te stcunen?

op

ï7i.i kuttrrun hen vertlcr al-s de mcn clic geen ul-rd vbor zi jn àond geemt, maar rii5
.weten ooic, dat hct al_femaal_ niet zo 'serieus geneend is.
lk ben r:Iij clat tle IIeer v.d.llock bereid is 6levonden a'an dit intervieur r"" f"
r';erken en wij 6in61en op dinsdagavond, 2O septenber j.J_. a1s volgt van start:V"a1gl
Iloelang rrzitir u bij Lenig en snel - heeft u ooÍt zerf Gevoetbald en heeft u,voo"dat u zÍch 5in6 bctasten met hct afdraaieri van d.e Àtencils en het ponsen'
van dc adl es Beerplaat j es eerder ander werk voor LENS gedaan?
r'-NTIïOORD:'52-ffiv. a.Iïoch is bi j LENS terecht 6ekomen toen zj.jn 

.zoon 
Richard op B- jarige

]-eeftijd Iid. rvcÍd en dat is inmicldel-s aL'rreer z jaar seleden. ze],f ireeit trii
,van:rf zijn tiende jaar tot aan de A-junioren bij de v.v.postduiven gcépeelà,
maar hij noest 

- 
t engevolge van ecn heupbreuk tret voetballen stoppen.

Nadat hij ca 1! jaar bij Lm{s hacl rond8edoold is hij aI met aclieve werkzaam-
hedcn begonnen in de vorn vah herster-rverk en het verbeteren.van plafonds in
de i;lecd.kamàrs.
Gerli:renti.c 4 Ja:lr verzorgt hij in samenwerking net cle'IÍeer'tÍ.I1ichels sr. het
afdraaien van d-e st encils i
U*=c:-3
I[unt U redene
vereniging ne

4NTTJJOORD: :

PiI ls 111r clc nening van rle lIeer v.cl.Hoeh ,roeiJ-ijlc te onschrijven, traar eenbelan6rijh punt vond hij wel, dat cen persoonlijke bena.d.er.ing àoor het Bestuur
t-och wer rdeer succes zóir trunnèn opLeveren en croór u.r, g".pr"f, van een bestuurs-lid net cc'n licl henr weLLicht te a.ctiveren. Hij zei ootl aàt aIs er iemand
eeni:aar r,rcrlizaar4heden voor LEl,Ís verricht, de niet-actieve led,en het al1enaa1
rnaar vonzelfsprekend vincen. Ter*ij1 hij het ooh een opvaLl-end verschijnsel
vond, dat zoveel ouders van de jeu6cl, die niet ecns lid 

'c.n LENS zijn, veel
vrerk ïoor dc vereniging verrichten

l-aTEft stencils af , U ponst adressecrplaatjes, U helpt achter de bar, dus

na
th

7



behoot'lijk vèèl-- rïer
leden ':' behahle het

k . Geeft dit. bij- U we1- eens.. een oncan8enaam 6evoe1 dat veeL
Bestuur - 6een enkele rvaa"rderin6 hebben -voor.Uw activiteiten?

ANTTTJ06RD: ' - .. i 
-'.'. ',' .' '1" - ' :'''

offi de Heer v.d.t{oek helemaal- níets - hij iegt het als volgt:
Ik doe hot r,,rcrlc voor dicgenen , die het NïET tlocn! ! !
Iïat .hen echter we1 tegen de brede borst stuit is het feit, dat híj met het
afdraöien ve.n cle btencils noet vrerken net slecht materiaal - mèt .name de stencil-
machíne. íL1es zou veel vlotter en netter kunnen verlopen a16 voorzien zou
ivordon in een goede stenciLaachine. Nu gcat er - ik heb het zeLf kunnen cousta-
terèn.,- vecl papier verloren, terlvijl er voel onnodige tijd verloren gaat.
Vrnar 4
ZIE- r.ro6eIijkhcdcn dc lcdon van Leníg en SneI wat nader tot elkair te brengen?
Velen kennen ellcaar nauweli jks.
ANTVIOORDT :

Oolc dit is rÍeer een moeilijk punt.- dergelijke problemen'speleri ook bij andere
vereni6in6en .: cn zegt de Heer v.d.lloek verder3 :

LENS-is Been recreetieclub, maur een vo etbelvereni5in6, vraarbi j dan de mogeS-ijk-
heden veel mincler zi jn.
Een er.g belangrijk punt vontl hij, dat een.groot e.antal leden zich van de vereni-
gin6'afzettènr 'oudat er Daar zÍjn mening teveel nandacht wordt besteed aan cle
seniorcn-selectiè, waardoor veel leden zich alsvJare gepaoaeers voelcn - ni-et
qua voe'tbclt c chni s che kwaliteiten - maar door de fa.ciliteiteri dic de 6eselecteerde
spel_ers nu oennaal hebben - waarcloor het nader f,ot el-kaar groei-en niet zo ge-;,
nakkelijk uit.dc vorf zal komen.

vraoA )
l'Jat zou de oorzaak zijn, clat er bij de j errgdwedstri j den altijd maer rveer het- '.
zeffdc kl-eine 6z'oepjes ouders la-nqs de lijn is te viriCen en clie dan tevens
voor het vervóci van hun zorien en vriendjes zorgt?
Is cr naar Urv mening j.ets aan te tloen de altijd afwezige groep ook bij het spel
van hun zoon en flij d! -vereniging te betrekken?
ANTWoORD :.

De ouclers die er altijd zijn, zegt rle Heer v.cl.Hoek zijn gewoon anders- zij
hebben een hcel andere mentaliteit dan zij die cr nooit zijn. De ouders die er
elkc week zijir,. hebben in ieder geval een gocde instclling en hebben briiten heb
dagelijlis 6iebeuren odh zaterCags bel-c.ngstelling vo-or hun voetball-encle zoon.
Dc suggestie een ouderavond tc organiseren vond hij zeker het proberen vraard.

Bij dit gespreh - onCer het genot van een heerlÍjk kopje koffie - was ook
aa.nrvezi6; mevr. 1r.d.Hoek, tlie haar man assisteerde net het stencilen en beiden
spraken nog hun rvaardering uit over and.eren in de verení6in6 tlie naar hun mening
veel mccr lverk doen dan zij en zij rvilclen nij in dit verbr:nd twee namen niet
onthouclen t.vr. llans Zoun, trainer van de B en C-selectie, tevens l-eider van 81,..
en Patr1 v.d.Steen, secretaris van r1e jeugclafd-eIing en 3-eicler van Ci en zij
gcven beide ecrder genoemde trouvre LENS-leden een grote pluim voor het ongo-
l-ofelijkc vele werk dat zij voorrthun kluppie[ verrichten.
Ik zou willen .,!:esluit en met te zeC$en, dat.het voor mij een plezierige ervaring
vlas: net d.e Heer-.v.d.Hoek te praten en ondanks zijn soms gepe.ste'en terechte .

h.itielt heb ih. kunnen constateren, det hij toch vrel - vrat hij zelf zegt rrhet
kleine beetje. wcrkr, - mct veel enthousiastne voor Leni6 en Snetr doet en voorlopig
oo* t:."t.l1annen heeft.daarme3-'te'stolPen 

ur REDACTTE 
'. , r,, , .



Vi'rll DE RED,\CTIE ::1

Cndcrlcrp: DILJjGIEIII

Na- de oproep in ae lElsievue van twee weken geleden inzake deeLnane aan eenbiLjartcompetitie, zijn er zeBgen en schrijvËn, j iari"iïil-à"r-rlïai"gen bínnen_gekoncn.

Ii1 $g"a"rilh negatief re.urtaat hacl ik zelfs nj-et ver.acht. rk wil echter.r&- 
".:1. 

pogr-ng -doen om, een aantal mensen bij elkaar te krijgen om de geplandecoapétitie op Ban6 te L:rijgen. . , , ,

-rn 
Ïiet kort no6 cven een hÀrhr.Iing van d.e reeds eerder gepubiÍceerde punten.De bedoeLinB ie- een.biljartcompetrtie te rersp"r-"n tot àa-n de Kerstd.agen en testarten be5in oktober op diinsdàg _ of donderrlà6avond, aanveng f9.jO uur.Door het Bestu,r r,rorrren enrer-e lri5z"r, ,ro or- d u 

-*innaórs bescËik;;;; À""igr.a.Het maekt helenaar- niets uit of-nen een goode of erechte b.íljarter is, lvantte6en elkaar wordt in Jo beurten ,r:-t6ur*Ïtt -roie 
het eer6t aan zijn totale scoreis gekomeri:. Dat r,rordt beparId.or,," gËrorrg het gemicrdel.ae vao ae-If"i;;;-;;""'"'iemand met een geniddelde van 1 per"berrï ,""t ir Jo beurten proberen 'in zijnparti j,. t egen_'ienand .'rh'et een_ gengàOelde van 5 _ 4 punten te scoreri, terrvijl laatsteen33m{e.speIer ;12 caramboles moet produceren. Dus iedereeh heeft.evenveel ka.nsom al_s winnacr uit de bus te komen.

Ii_::,^,:.:Trl:1ti?,."":rl:lt-+ nu wel een Grote roeloop en ik sa direct na hct.vcrschr-Jnen van dÍt clubblad bij nijn terefoon. zitten. .I{et ,ro.à"" ,rgui u=.r.ig-'ongetlijfeldr miii..r ik zal het voo, iIIe zekerheid even..vernel_d "". <ei.+ó.àíj -gaa.rne opbellen na lB.oo uur. Aannerrten is nog ,.e"rijk-i"I-"it""riÍi=iÉ.:Ë;";".
.:I.::" ' 

dansner- noteren cn LÍ evcntuecr i.,rorí"rei orË" à;-";;à;;;-Ëïre'uIï"""I'
Sielt
5ezegd

Uze1f, het Bes
- HET IS GR.VO

tuuÍ èn ontt-er
ON ERG GEZELL

getekende niet
IG 1x PER Y,IEEK

teleur, vlant z
EEN AVONDJE. BT

oal-s reeds eerder
J IENS TE BILJARTM{

l'I" ons uelzoek va.n enkeic weken gereden in de LENS revue aan de lèiders van dejcugdelftallenr hebben ons inmirlàeIs zes versIe.ei"u.l.r"iti-r;; ;; gespeeldewecstrijrlen, wae.rvoor aan de betieffehde reide;;";;r;-i;;rili."-à"ot.
De- co'nFeti,tic diaait nu aI weer ecn maand en vrij vinde; à;-;;;;i. ;rod.uctie tochweI vrat tenenvaLlen.
Kon-hercn1biaers-zetUwneste.becntjeeen6voorenprobeeiopgczette
tijden ecns een verslagje te schri jvàn--à ï't J r,utu., .chrijven. !,Iij gaan er n.].v3nyit-r '-d:et c1e jeugd.het bijzonder op prijs stelt als er iets over hen in-het
_clubbl-ad 'rorclt gepubliceerd. nus - siei aË 5ong"rr.'nr"t-tËiii"-]"L" u":.t"r"à"t _U doet Ce Rcdactie er ook een 6root goro".tr"i ."".
tr{j- j Canken U bij voorba.at vooinUvr wél-,rilienae medewerking.

Uï1,, REDACTÏE EN GAARNE
ILÍt nEACTIE
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rmm POL hceft vorig jarr a1 cens uitvoerig zijn schijnwerper 6er:lcht ,, ; ;;_volgen van'Íle invoering van het zogenaaind; rrnj.eurve ,ró, uoi-6ingf"à"t t,, . oit uiter_g:::r-i:!_hb!. g9g o! ti.e toch oog,-rr"f" tesiuursptannen tot het invoeren van een -LEDENRJLÀD., Tijdens de algemene:J-eclónve rgader i-ng vorÍg :"nr 0""""u";=;";il ;:; 'bestuur hiertoe zer-fs een adviesgroep iigestelà. sinàsàien hebben we niets ne_er..v:'.n de adviseurs vernö\menr 
-zo,laf g"uro"ia noet worrlen rlat ze 6f. in een helodicpe ste:p zijn sevaller, óf ou, aisoanis-aie;;;;;;;;;;;;."r";;ichten zijn,

:,ï:-rg ", rte konencle rll.emene versaderinf, 
"."'r_ij;i;-;.;;;";-;";;;oet runnen

r,urm iloevrél- velen zj_ch dat.niet altijd bervust zíjn, zijn het toch de Ieden in eenvercniging, ctÍe beslissen over r1e gàng urrr rrt.ui.'wi"i--rr"i-t".iïrr, ijà""aË-J;;"nene ' l-e denve::gader ing is het HCOGSiE ónsAAN in een ver.riging. De praktijk is

. J.Elshout.



helaas, dat het overgrote nerendeel- van de verenigingsre d en 6een gebruik naiakt
van haar vo1Ie ínspraakmogeli jkheden. Het droevige gevol6 ís, dat een ,bestuur
maar noet raden rvat de leden nu eigenlijk precies vril-l-en. Die passivitoit bij
de leden en de behoefte van het bestuur neer te weten tc komen over wat er in
alle ver cni8ingslagen J.eeft, hebben ertoe geJ.eid flat het huidi8e LENSbootuur
met .d.e idee van eerr ledenraad op de proppen is 6ekonen.
nmm Zorn ledenraad immers tel-t representanten uit alfe vereniginslagen en geeft
alszotlanig een betere rrdoorsnedeir van de vereniging clan de vrij rvillekeurig
santengcsbelde al-getnene ledenv er6ad ering, waar je docrgaans slechts het meest
alctieve deel van de klub t egen-lcomt. Zorn leCenraad is door6aans ook van een neer
konstante sanenstelling en kan d.aardoor in de bcl-eidssfeer beter en meer gefun-
dccrs tegenspeJ. bicdcn aan het bestuur. cm niet a]- het'6ras voor de voeten van
de adviesgroep weg te maaien laet POL het voorlopig bij het opsonmen van d.eze
voordeLen, dic volgens PoL ar interessant genoeg zijn om heer positief over een
lcdenraacl tc gaan d enken.
nmm IIet was hcel verstandig van het bestuur om aL in een Vroe6 stadium te
trachten de clishussíe hierover op ge.n6 te bren6en. Iïir je ooit een ledenraad in
het l-even roepen, <lan noeton inmers de statutcn en het huishouderijk reglcment
van de verenigin6 gewijzigd worden. Een tijdrovcnde ae.ngu.lcgenheid. En zorn
vrijzigin6 zal- er uiterl-ijk in 19?B in e1k gevar komen ars gevo16 van è invoeríng
van-het aI genoemcle nieurve verenigingsre cht . Op die nanier kunnen er trvee vLie6en
ín één klap 6eslagen lvorden. Of misschien nog we1 meer t1e6cn, want LEI{S is
statutair uÍtsLuitend ecn voetb&fkrub. PoL zou de su8gestie wi'.1-en cloen de
Btatuten zo ruim te makcn, dat eventuelc uitbrej-rling uret andere takken van sport
in dc toekornst mogcJ-ijk blijft.
mmla Het nicuwe verenigingsrecht l-eidt rind.ertussen tot a;Lrdige vervrikhelin6en.
voLgens r-l.e rvet namelijk moet ELK LrD dirckt of indirekt cen steu kunnen uit-
brengen. Deskun§i6en zeBgen, dat dit betekent, drrt eflc rid - ongeacht cte leeftijà
een stem moet kunnen uitbrengen.- Danrmee word.t een afgexcene l edenvergadering
toegankelijk voor bijvoorbeeld ook rle I\tNï -llEtpEN, korton voor (l.e jeugdlerlen,
die dàn net zoveel in te brengen hebben als hun oud.ere verenigingsÈroàders ('61'
zusters). Onze grote voetbalbond. heeft aI in d.e gaten gekregen, àat het eenrr8evaartt kan zijn lyanneer de jeugdleden het in de bond of in de verenigi-ngen
voor het ze6;6en zouden kriigen. Daarom etelt de bond. aan de verenigingcn voor
8ebruik tc neJren vtrn de vrettelijke mogelijkheid een zo6enaamd 'r gekvralif ip e er6rr
stenrecht in te voeren en vreL in die zin, dat hct aental uit te brengen stemmen
verschilfend wor<lt voor seniorereclen en jeugdleden. De bedoeling ie àan, dat de
stem ven een seniorlid necr rsaard wordt dan cle sten san een jeuBdl-id. Blijft inerk geval een vcrbeterin5; voor de jeu6d, want die heeft totnutoó helenaal nietete zeBgen.
nmn cnduiceLijk is nog, of jeu6tlleden zelf te verga-dering zull-en noeten ver- '
schijnen om hun §temrccht uit te oefenen, danwel dat zij anderen kunnen machti6endit voor hen te doen. rlIs het eerste het 6evar is, den zar het tijdstip van è
af8emenc ver6ad.cring aangepast mocten 

'rorden., 
po], ziet rn-iniweJ-pen nog niet ze

6auE cen veriiaclering bijrvonen, die rs-avond6 0m half tien begint. pol, denlct
zel-fsr det een cler8elijk aanvangst i j dst ip (zoa1s bij LENS geÉrui-keLijk) a1s
onrechtrrlatíg za1 vrorclen aangernerkt. Inrners allen moeten een r,eËle kans hebben
on hun (sterrr)recht uit te oefenen.
nflm Een ander probleen vJordt nisschi-en gevormd door de dames in onze kIub. Toe-
vall-iG had POL hieromtrent vorig vreekend met een beknd lid een d.iskuseie. Volgens
PoL is het nauwelijks een probreeu, want of je nu came bent of heer al-s LrD h;bje stemf'echt. Dat is nu a} zo. rn cle tijcl clat Lmtrs nog in het 6etuklci6e bezit
wa6 van ecn rlameserftal! wcrcen de voetb,sLlendc dames aIs, volwaard.i6 iia te-
§chouwd met aIle rechten van die'n. riLthans, ze nochten d.e e.lgenene vergad.ering
bijwoncn en meestemnen. voor tle rest hadden die <lames niets in te brengen, want
ze rverclen 'door cle in anntal overheeroentle hannen rlanig gediskrimineerd. Het
Bcvol8 rvas ui.teraard, clat die dames dc eer aen zíc]nzel-f hielden e}1 LENS terecht
de rug toelicerd.en. P0], hecft al- eerder betoogrl, dat de inbreng van d,ames in
onze verenigin6 van groot nut is. op vcel vereni6ingszaken hebben zij ecn Irat
andere laijk, dic voor de nannen blitrverruinenrl ,,vcrki. op het o6enblik word,en d.e
darces i-n LE$ls alleen naar ' get oI-ereerd. ondat zc zo handig zj_jn voor bepaeldeklusjcs (helpen achter de bar, shirtjes $rassen en strijÈcn, LENSrevus vcrzend-
gereedmaJsen). PoL acht dat klusjeBrïerk overigens hel-emiaI nÍet mi-nderwaardig.

(



ïIant ze.dragen bij tot het goed funktionercn van onze vereniging. Alleén enjuist daLrom -l23.ijken d.ie dames meer volwaartlig f.id te zijn van rb LEl,isgencenschap rdanve1evanhunmanne1ijketé5envoeters,diezichbeperkentothetopzonda5
op dikwijls luultige wijzp te6ón ballen irapp"r,.
pmm l(ortom I,ENS 'behoort de dames als volwaarid lid te heschouwen en tlus stenreeht
te geven. Er.is verdorie in LENS nog no-oit een progressieve en volkritische -
snotaap opgcstaan-om het vopr de LENSdames op te nenen; Zo hlijkt maarucer
eens, dat je ook linker: ballonnen heel 6emakkelijlc kunt doorprikken. .

mmn Het eni6e echt.e probleempje, rlat zich ke.n voord.oen:bij hct er.rancipercn van
tENs r Ís van financiël-e aard. Men kan alIeen naar als l-id beschouvrd wórden aIs
men lrontribuÍic betaal-t. De KIWB ziet dat ook zot r-ol,rs optossing hiervoor is
even qimpcl a1s dcelt.reffendr }lank een afzonderlijke kontríbutiekat e6orie voor
de aktieve d&mes in de hrub. Laat ze hun 'lidmae.t6cha? uitoefenen voor'het synbo-
lische beclrag van-één,.gulden i:er jaar:. Zo, rlan is det ook weel gere6elcl.
Toevallig zal die éne gulden veel meer rvaard blijken clan die .16O van zogenaamde
spe}cnde-mireruiterstpassieve-nanne].ijkeledenr..
mrsm DaBes van LENS. verenigt U I ! I !. . . .. .

ranm POL lcomt ierqg';""i
íí'À4 i'rlA;).,u'i ;iriLÀ/..1;ir4,]É, A^
ft+t,jf, AT,LERLEï ftfiSftnLir;rl,rt-l^rilu'r-i!t^/rlil;^rï4,r..'\AAtutriAÉ-t LA,'r/riliirÀr^,A,thirÀAÀÀ/'.1'riiAAAIÀAti
.lUl.lIiirl,lli'.lLJLrirUi.ilil: -i1 rlIrLi !./rlr

TRIMI'IERS Ntu',R DE ZAÍIL

V."naf dond.ertla6' 6 oktober gaen de trínmeié naar dc z3ei1 aan de iloonstetle 96.
D-.at is nu definitief geregeld.
De !ïoonstede is e'en 'z,íjstraat van de }liddenstede en .leze l-oopt ven Ce Vrederust-
kan naar ctc,,-ieresteinlasn.
1.5 j verwachtcn in ietlar geval aIle véldtrirrneré en mevrouvr, ni jnheer, komt .x nu
ook eens? IÍet j-s gezellig en U blijft fit!
Tot vanavond dan. . .

BDSTD PCL],NNS

Inde afgelopen aflevering van jouw rubriek, naaktc jc melding van hct feit dat
onzo nini-wclpen lekl<ernijen eten in verband met het behalen van sportieve .

resulto.ten. Jij vindt dit amateurwerl<. Deze opne.^king lvilJ-en wij in dezelfd.e
categorie plaatsen. Voordnt je iets schrijft moet je wel wetón r.rrit Ce eichtergroid -

vcn tiie snoeperÍj is. Er bestaan ook nog zo iets a1s verjaarCagen of vier jij
dic uitsluite'nd'in huisolijke k-ring. Ook urij zijn.niet voor llel-oningen., na
sportieve rcsulte.ten maar een enkel-e kecr een kleine. traktatie ns een goedc
prestatie is beot op zijn plaats. itlij lveten be6t lvcI dot jij gefrubtré'erd rond.
loopt doordat jouw keeperswerk ertoe leid.de dat je tean6lenoten nooit in aanraàr-
king kwamen voor ecn lekkernij, Eaar gur onze jeugd..hun traktatie.

Juko
BESTE POL

Wic ben ih, on jou aan te vallen, toch a1s ík je conmerrtaar zit te lezen en je
over,het c.uateuristisch begeleidcn hoor praten blj de ninitE gaat mijn bioed-
rlruh.sncl- omhoog. Dit komt bij nij n.1. erg scherp over! Ploet'clit nöu zo?
Vooral- a1s je vreet dat rle ninirs drop en ijs hebben, 6ekregen van twee jarige
kindcren, die uochten uittlelen! Leuk dat zulke dingen gebeuren hé?
Dus POt, vcor je je comnentaar op papier gaat zetteir en dan.hog lveI
klantje ryat ieclereen l-eest, (wnt noeten ze rvel denken) ga dan eerst
dlÍo amatueristische begeleider, voor Egglg inlichtingen.
Ilisschien schrijf je ook vrel- eens een positief stulija, h-o e leuk of die kinderen
spelen.

Een fervent
opnerkin6en;

te6enstandster van hat'eIi- jke

l-n een
ecns naar

-7-

Nonnie.



Zelfs POILH,IS hecft gemerkt, dat er Íets a.an cie hend is met de stencilmacbineo
In de laatst verschenen LENSrevue paste hij zj-jn in6ezonden artikel helemaal
aan de onstandi6heden dat veclvuldig de rechterzijde van è paginars in het
clubblad strecht overkomen.
Een goed initiatief van PöLLENS, maar à1s o1: die manier aIle ingezonden copy
moet worden getypd wordt het aantiil af te draaien stenciLs-'aI raaar groterl !i
Zou vervansing v€r.n de stencil-mashàne wellÍcht een beter oplossing zijn?
BIIJJARTBALLEN

Eon artikel .in de LENSrevue te p1-aatse
eigenlijk te gek om los te lopen; Dit
llVai is er n..f . lebeurd? De baI1en van
bare vrijze ll zoekgeraakttr. VJie helpt on

FR \NSE' r:TVOND

Op 2'1 ,oktober ís er, vreer een Franse avond, U vreet wel_ ,' zo I n &vo
zeIIÍg efeprtje, lekker eten en fíjne auzieki U kont toch oqk.
on6eveer.fllr-- zijn. Aanuelden bij Frank Stracthof t-el. 45.15.
JEUGDVOETBALLEIDERSCURSUS GrtAT' BINNENKORT VÍ,N SThRT

Op dinsdag 25 oktober 1977 slart in de LEAC-6choo1, Beatrijsstrbat te Den Haag
een j eu5d.vo etbal-L e iderscursus. Om deel te nemen aan d.eze cursus dient de cursist
in_het bezit te zijn van het ABo-diploma. De kgsten per deeJ-nener bedra6en
Í 65r--, De cureus bestaat uit de volgende onderdelens
- Praktische spcloefening zor,l'e l- in de zae.l a1s op het veld
- verkrijgen van inzicht in de tahtiek van het voetbal-spel . -.. - :-,
- pcda6ogiscire benadering van de spelre5elo
Samenvattend kar nen stel-}en, da.t door zorn cur6u6 t9 volgen de cursist zich
beklaemd heeft in het verantvroord. bezig zijn met jeugd in het j eugdtrainerswerk.
Dat cle lesavonden leerzaan, net de nodige Àurnor en specfaculair zu1len zijn is
onvernijdelijk, daar de docenten Ben Peeters en Dick van Antrverpen zijn.
Bijzbnder graàg zu11en ivij U aIs cursist begroetenl ?

Aanmel-den: Suozkade 141 r te1. 46.92.84

no
bt_Í
het

ver rrverdwenenrr biljartballen is
jkt cchter vrel noodzakelijk te zijn.
kleine bit jart zi jn op on..'erklaar-

it raadseL ol: te lossen?

ndm
Dek
7o

et eeh ge-
osten zullen
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PRoGR,ÀIÍlrr JUI{I OREN

Ze!sr9se-9-s5!e!er-1222.
11. OO uur WP l
15i3O ut IENS 2'
1J. J0 uur DIIL 4
12 . J0 uur C'eleritas J
13.10 u:ur LEIIS 6
12.00 uur IENS 7' ''
11.30 :u:.tr LENS 3
14.3O uur Scheveningen 10-
'l 2 . 00 uur LEN§ 10
Ga rnee naaï het, buitenl-and

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJ JJJJ

- LENS 1 Zui_derpark ( zie ook 12-10-??)
- Laakkuartier 2 V1 (zie ook 1O-1O:??)
- LENS 4 Brasse.rskade
- LENS 5 Lcyureg
- die Haghe ? .\12- vuc 11 v1
- ADO 15 V3 (zie ook 1O-1O-??)
- LEN§ 9 Houtrustureg
- ]IBS B V2
en Levcr het strookje snel in.

Zglieq 9 okl,pbér '197? .

14. OO uur LEI\IS f - RI(hW 4
I(ont trainen öp de vri- j da,..-avond.

Maandag 1O oktober 1t7?.

.v1

1! . OO uur ï,EI,IS B
20. '15 uur LEIIS 2
t'Joensdag 12 o\;ioher 19??.

- Quick stepE
- Quick Steps

v2
\T2

19 .0O uur LJEIIS 1 -RVC1

o

vë



T,FSCI-IRIJVINGEN.

Schriftclijk voor vri jdagvond 18. JO uur bij dhr. P.v.d.Steen, Hondsroos 2,
Berliel- en Rodenrí j s
Telefonisch vri
gevallón) voor

jda6avond tussen 1B.OO en 19.00 uur (uitsluitend in dringende-

.lr-kl-assers bij dhr. G.Duivesteyn tet. 6?.61.8f ( LEI,fS 1 t/n j)
D-kLassers bij dhr. M.Reuvcr te1. 6
C-kfassers bij dhr. Iï.v.tl.Linden te1.,46
ïn noodgevallen kunnen d.e junioren nog o
uur'afbel-Ien bij ï,ENS te]- 66.t1.14 .

.86
pz

B.ll(r,nus 4 t/n 6)
.56 (LENS. 7 t/n 10) |

aterdagochtend tusson ),JO"en 1O.OO 
-

LENS 'l als bekend zonder J.Rienen zie À2
í6iEEis dhr. C.v.d.Beek - dhr. J..l4rperloo, zÍe buitenlandse reis
I,ENS 2 F. Verbar enCs e-C . v, Beek-R. Bon-R. Bogio ch-iï.II ei j n en-H. Hopi:enbroulïers -
ÏlEË-Jong 2x-R.Rariómakor-G. ï)oogaard 2x-Rliïessels 2xIJ. Pienen--È . K"urmer z*
Lcider Ben Csse, zie buitenl-andse reis en maandagavond. 1O-1O-1977

IEi$S I 
^. 

Rover§-Ii. Planhen-R. ten Ho orn-I,I. V. Zrvof -W . i,r..=" un-J.I(ooym:rns-J'. v. d. Ri j zen
A.de Jong 2x-S.Iírauer 2i-G.loogaard 2x-R.'r,lessetë 2x-O. Xöneuann 2x
Samenkonst 12.J0 uur klubgebourv, leider dhr. F..Flumans., zie bui-tenl-andso reis
IENS 4 R.Ce Doer-P.de Bruin-R. v. d. Hoek-L.Janmaa.t-R. Loveriks-M.lIeermqp-fi.Ilighels
í.EflilieuvqcnJruisen-F..!.ens-P. Scholtes-R.Tjin .,r,s joeu
Leid.er H.Zoun, grcnsrèchter: dhr. Meer4an, Gnïncnkonist 12. 15 uur lclubg'ebourv LEI.IS
Zie buitgnh.ndsc rcip. . ".
ift'lS 5 R. v. Brí;gum-R. Rfoks-J. Ekzerman-R. Gini:er5-É. Crorh-C.Orlenkirchen-M. Rienen=
Ïffiyven-H. Éót i1ip-o,u"-n. vester-J.voorduin-XlWassernan-Ij. Heïrhès
Lcidcr J,Iieulenan, som"nkonet it.3O uui klubgeboud,' LENS ' ' 'l
Zi c buit..nf andse rcis
LENS 6 R. v.Ilcrgenhcng.ourven-E. DuEaart -H. Duivest eyn-R.Goedhuys-R. de Haas-B.Jozee
O.I(öncrue.nn 2x-P.I(r.o]:-J. Linss en-M.l,usLc nhouvrer-lI. Za,noni-',i.'I(]tinnen
Lcider T.v.VeIzenr' zie.buite'nianclbe reis ' '
LEI,IS 7 als vorinc rveek , .zie buitenlandse reis, lciclcr Pauf v.d.Steen, sanenkomst
11 . J0 uur LEiqS klubgbbourrr . .,... ... i

LENS ö als vorí6e week, zie ook naa.ndagavond 10-10-1977
Lcider Eric Landman, zÍe buitenlandsc reis
LENS 9 als vorigc week met B.Driessen
fieidor tlht. .T;B1ok, sanenkomst .11.3O u:ur.klubgebouw LENS, .zÍe.buitenlaridse reis
LENS '10 alo vorige weèk, l-eider Theo Frins, zie buiLenl-andse reid
PROGN/T],I}1,:. i)U1)ILL]]]I EN Etr,PbN.

I.EKEURIIiIGH|I.

De junioren moeten bij sledhte we ersonst andigheden steeds de afkeuringsli j st ep
raedple6en. Telefonische informatíes worden hierover ni-ot verstrekt.

FUPILLEN

Zat errlag B ótrtoler f97?.
1]. 00 uur S cheveningcn
12.10 uur ouic{ ? .

12.Oo..uur LENS - f
1 - IENS . ,I

- LENS 2

- SVDHÉ i

iloutrustwe6
Savornin Lohmanl-aan
v3 .'

Komt trainen oi: vroensda gmidda,r



UiELPEN .

Zaterdag B olctober'1977.
11.JO uur VUC 1

11 .0O uur LENS 2
fi.OO uur LENS nini 1

9. 15 uur:' HI,JSH mÈní . 2

I;,loensda 12 oktor:-er .19?o

It kleine Loo (zie ooli 12-10-77)
v1 . ..

v?
vrLdeiustlaan . -

- LnNS 1

- Q,trick 5
- HMSH uini 1

-:t SNS mini 2

c
1 9 . OO uur nliT trV'l

/$'SCIiRIJvINGEI,I.

- LENS W1

§clqiftqlijk voor vri.jdaÉiavond 1B.rO uur 'bij c1hr. P.vjd.'Strien, I{onCsroos 2,
Bqrkel- en llo Cenri j e
Tclefonisch vri j clagavontl tussen 1B.OO en 1B.JO uur (uitsluitend in drin6enrLe

25.98.??Seval-Jen, br. J H.Ijom teI.
In noodgevallen kunncn tlc pupillen en welpen nog op zat erde6c cht enil tussen
9.oO eh 10.00 uur afbel-Ien teI. 66.1J.14 klubBebouli .

AFITEURIIIGEN.

Ilij slechte weersomstandiGheden steeds eerst de a fkeuringsli j st en ra.adple8cn.
Staat d.aarop bij trPupitlcn en ',iJelpcnrt vermeld: GCEDGEK1ÏIJRb dan stceds naa.r veld.
of punt van se.rxcnkomÀt koaen. ïN DIT, GEV,\L lÍhG ER nU§ NIET TELE'EOIfISCH TflORDEN

GEINFORIIEERD N,ti,Il EVENÍUELE ;,EKEIIRLNG. Staet b.r j dc a.flqeuringsad.ress en bi j .

rrPupillen en lllclpcnrr vermef d: ZïE I:FKEUFINGSLIJST dan. rnoet als .votr gt rvorrlen ge-
hanàeftlr toor d'c- thuiqrvqhsiri j den moet juniorenl-íjst $rord.en. geraadpleegd. Zijn
de vrcclstri jden van LEiTIS 6-2 en B' goedgèteurrl, d.an 6àan .oolc de pupillcn en
urelpen lvodstrijÍlen. op ons veld 'door. Uíisl-uitcnd vboi cie ui.ti,redetri jdèn mag in
dat 5'cva1 teiefonisch wordcn 6eïnformecrd of hun rvedstrijdcn do'oria.rn "n vrà]'
zat erda6o cht. cnd tussen g.JO cn íO.OO uur fel. 66.11.'14
oPsTELI..,!1ÏGpry .:' - ' :

!E!§-11 .1..r. f ""t ".-lt. v. V el,pèn-J.ltÍo"u"iiràr,-f . Warr"nhà*,"rr-i1.2..:-tàrg-e. f "r"-IiTFóffian:tt. Kuiper-8. Ànineri-aan-E. RooÀ-M.ltof lenon-J . v. tl. lergr '

Samenkoust 12.OO uur klubgebou$r LEIIS r Lciders3 Aad. dc Pagte= en Ton I s-Gravend.ifi
IE{sP2.J.Riemon-D.Vei+euIén.J.u..d.Spiege1-I.t.Roos-E.Coret-R.v.diBoogaard-
frldilEus-I1.Iio elemi j -F: Cl-aus-R. Hàn-R. v . à.Iieyagn-P. ttehila1
Samenlcomst 1 '1 . JO uur klubgebouvr L.rlNS Leider Ton de I(ok
GfiIIIIN.í! OUNERS MET VENVOER

LEIS P, R. v. Veàetië-P. tieits-E. Raderna.kei-i.t teij er-i.Kuyper--E.Vooi.duin-n. DeirËLr-
E.de Voe-P. Àts er.1gee6t:E. de Bruin-J. v. tsall egooijen-l'Í. de }Iass-R.Kievit.
Sanenkonst 11,JO uur klubi5ebouw IEI'IS, Iej-der Ton v.al.Berg
LENS ti1 R:tent z:R. Slets-R. v. Velzón-J.K1ip-F. v. Kcster-E.Keus-F. Vatlcenburg-
;\.Franken-E. rl.e Bruin-M. v. j{elelcn-D.rJerbchelden-R. v. d.KIei j
Sanenkor:l.st 1O.JO uur klubgebouw IENS, leider Cees Schenkel6
GI,J.RNE OUDEIIS }4ET VEEVOER

LENS 1ï3 IÍ.Kanp-f. pignel--E. Laarakkef-R. finrrers-J. Kool--P.IIoet<eàà-C;v-. a.loo6aard-
M.Keetnan-I,i. v. Nieurvenhovcn-I]. v. Nieuvrenho.ven-I,1. Siixons?R.,Pl-uBge-R. Batelaan- ...
P. Oost crri'e5hc1
Sanenlcorast '1O.lO uur klubgebourv, leicler dhr. I{am! ' ',.:.

LENS l'lIlil 1 E.Endlich-M.Eadlich-P.IIo ppenbrouwer-E. Renzenbri-nk-,li . Spaans -
M. Verschelclen-lq. Ho ek6Éa-D.Ili- j ]sua.-P. Di j lsna-T . Jans en-S ..tl I Arnault -J . Tircnerna.ns-
À. v. d. Berg-U. v. 11. Spek
Samenkonst 10.JO uur lclub5cbouw LEliS, Ieider Peter l)erreijí
IENS ]4INï 2 A.Ilrinksrnri-V. Tromp-R. Bo clhouvrcr-D. v.Ilavcl-R. Po e1s-M. ilroo shoo ft -
fiI(eet-.Dan-M. Koucr-D. v. d. Vin-Rl T e!iero-J.l.Jarmerd an-G.tinnelyeever-R. Ze5e rs-
M.Do6ch-J.v.d.Starre-M.GroszeNippcr-J.Duna.nt
Samenkou.st B.30 uur klubgeboutr, tèiau=utafrr. Uiarnerdata en dhr. v.d.Berg
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UITSIAGEN.

Juniolen
IENS 1

UöU Z
LEI{S l
o"uick 5
LENS 5
LENS 6
Rijswijk
LET{S B

Gona B

Quick 16

ïïaEsenaar 1

Í.,DNS 2
RK/IW 5
LH§S 4
vlJC 7
Gr.VIil-Ien II Vac )
LEfIS 7
Flan-ingo I s J
LENS 9
IEÏTS 10

o-2
4-o
1-2
o-2
2-2
1-1
1-O
1-'
1-1
5-1

PupÍ11en

VUC 1

S cheveningen
LENS 

'Eslpsl
RVC 1

],ENS 2
Spoorvrijk 1

].,XI'IS MINI 2

LENS 1

LENS 2

Quick Steps 4

IENS 1

RVC 2
LENS MINI 1

ODB mini I

, o-2
l- |

2-O
o-1
0-4
1-0

9

BUITENIÀNDSE REIS.

zoals ju11ie vorige week uitvoerig in de tENSrcvue hebben kunnen lezen gaanwij weer met Pinksteren naar Hessen in Duitsrand. Dit betekcnt niet ttat vrij
vleer naar dezel-fde verenigingen gaan a1s vorig jaai^. tïii 6aan beslist naar
andere toernooien al_s voorgaanCe jaren. rDe prijs is Í14Or-- p.p. incJ_usief
verzekering. 'Ívanneer de ouders bercirl zijn om met pasen en rond. Koninginneda6(1 nei ie vTij) 6én of rneer buitenLandse gasten gedurende 1 of 4 dagen te
huisvcsten (sJ-apcn en eten) krijgen zij eàn verg;óeding van lJO,-- p.p.
$Iij zoudcn het liefst net comprete erftaLlen gar.n. De A en B-krassers gaan
waarschijnlijk priv6, de c-kLassc:rs en pupirlen 1 trekken waarschijnlijir de
jcugdherber6- in.
r,ili 5 

-s 
t el-Ien*h et op prij6 on onclerstaand. strookje zeker voor 2t olrtoblr te

ontvan6en. (Liefst eerder). Stuur het op of geef het af aan p.v.cl.Steen,
Hondsroos 2, nerkel en Rodenrijs

hierlan6s o.fknippeir

Hierbij nel-d ik nijn zoon(s).
aan voor de reis naar Hessen.
ZeIf zijn vrÍj lvel/niet* van p
gaan net c1e bus/eigen vervoeÏ
Euroslortring een hotel vool
VJij kunnen rond Pasen/i mei/
Het aantal(per lieer) bedraagt
*DoorhaLen lvet niet van tocpa

Schoolgegevens: Naam
Directeur
Àdres
ToLcfoon

:::::;;:.,";; ;..;""; ;"" ;"'
het vrel/niet* op prijs a1s

* rvel/geen* personen huisvest en.
perso(o)n(en).

Ilandtekening.

fan om(met. . . .*. liïi j st e11en
ons reservecrt
Pasen en 1 nei

ssing is.

4

IÏEDSTRIJDVERSI.,ITG GOI{í B - LENS (CTII )9

Einclelijk troffcn rnij ccn gelijkrvaardÍge tc5enstancler. voor de rust een gelijk'
olgai:ndc vredstrijd vrat resulteerd.ee in een tesenpunt.
Manr vl-ak voor hct fluitsignr-al van tle rust scoorti-e Ronald v.d.Zijden een prachti6
doelpunt ïtaarcloor sre op '1-1 ki,Ianxen.
ltra de rust had LEI{S een groot overvricht. De jongens trokken er gewerdig aan enhet iloorzetten vrerd bcl"oond. Eerst door cen doclpunt van l[icher rorvin[ (z-t)
en coor Mike v.d.lïal-l-cn vrerd het nog (J-t), aa ccn goedc voorzet van Iïans van
!Jas6eh. Met dat al een aard.igc rvedstrijd om te zien en een stimurans on op dezercri er vorder te gaan.

T.B1oh

-11-
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. H . Snulders
,M.Han6en
. de Jon6

zigingen:
1 lZgg J.P.KooL wordt m.i.v. 1O-1O-?? Soestdijksekaae Bró, Den Haa6 2CJ29, te:-,.BB1B55

In Ballota
1rB2 À.v.d.Iaan J de Ferponcherotraat
KO}ITRIBUTIES

26 B, Den Haag 2004

IIet rvas midden in de vakantieperiode, dat U allen de gebruikelijke kontributie-
brief met de lidmaatschapskaart in Urv bus heeft gevonden. Het lijkt aJ- weer
zorn eeuwi-gheid teru6, maar toch is het nog maar een kwartaal geleden. U heeft
in die tijd ruimschoots gelegenheld gehad. om Uru kontributie te betalen..Ofwel
voor het gehele jaa
cerste kwartaal. Be
die no6 steeds niet
kort' op dj-e vervele
butie, liefst voor
de kans, dat U het
Evenlter herinnerin
Junioren f1Q0r--, e

Zat erdagrnorgen:
Zat erdagmid.da6:

Zondagrnorgen:
Zondagniddag:

maar dat hoeft natuurlijk niet, naar toch tvel voor het
U het tot nu toe vergeten? Behoort U tot de tientalfen,

hebben betaald? Foei! U wil-t toch niet, dat Uw naam binnen-
e lvanbetalerslij st komt? Betaalt U dan even snel Uvr kontri-
t hele seizoen, dat spaart ons veel werk en U loopt niet
er vergeet. 3ij voorbaat onze dank voo! Uw reaktie.
Senioren betalen het luttele bedrag van f 144,-- pe4, jaar,

de rest Í 92,--. Niet spelende leclen, Í 60r--.

Àn Bergenhen egoulven - \{im l4ichel-s
AaÈ Bog',isch - Anneke Bliemer - I'rans Disseldorf - dhr.'tJ.H.
Grosze Nipper

Ne11y en Richard v.d.Hoek - ïinus v.Zilfhout
iïiI de Bruin - DinÍe Endlich - Linda Jans - Iïenny Lentz - Silvia
en Huub Pronk - Ànnie v.d.Steen - Cor Hoppenbrourvers ,r Frank
Straathof

r,
nt
s
nd
he
vIe

n
AIs U nu toch b.ezi6 bent met het uitschrijven van Uw girorekening en dat geJ-dt
speciaal voor de Ouders an andere be]e.n5st ellenden, voor f25r-- krijgt U een
toegangsbewj-js, dat rccht geeft op a1le evenementen, welke op ono komplex

8ï:-:iÏ:ÏÍffiZr ist 13.6?. 11 ten nane van3 penníngmeesrer r,enis en snel. tvirr u
s.v.p.. orize Naam vo]-uit vermelden anders weten tle ambtenaren van de P.C.G.D.
zich gecn raado

Het Bestuur.
ALGNNIETIE VERGI\DERING.

Onvoorziene omstanaligheden voorbehouden zal de 
^.V. 

wordeh gehouden op maanda6-
avond J1 oktober a.6. om 21 .15 uur in ons klubgebouvr. Wil-t U deze tlatum vast
notercn in Uw agende. Volgende week volgt de a6enda.

IIet Bestuur

FFFSFFFFIFFFTÍ'TFEFFEFFFFFFFIFFFFTFFES$S$
F$$SF ','rrE STÀAr ER ACHTER DE BAR BSS$FFTFFTFTIFFFFFFFFTT.IFFIFFFFFFFFFTTFFFFF
FFTFTFTFÍ'FFFI"FTFFFFFI'FFTEFFFTFFFFFFFFFÈÍ'

Eventueel afbel-len telefoon 66.94.16
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IN i'Ín4ORIAlt"IïILIEM ZOES

PHPHPH
IN ,DE,.ZIEI(ËNBOEG

FfiEF,,'",,

/.' iYe rveten het nog zo 6oed te heri[nèrenr 'vóorjaar'lg?6. .

-.!leneer'.Zoet- is' ernsti6-ztek:'' rnïerdaad:reek tóen' reedÉ' 6dt einde van ziSir àaras
l-cven nabij: ecn,kwestie van wcken. Maar het. verliep anclers dan verwacht werd..
En na cnige tijd kreeg dc zieke zerf weer nieuwe revensmoed. Hij voerde het
I:"lung"rr_ zijn. v.erjaardag te vieren. En sanen met zijn vrouw heóft hij h,n4o-jaríg hurvelijksfeeet beleefd. zetf6. een heerlijke vaka4tiereis volgde nog.
De hengel wercd weer gehanteerd. En het LENSterrein, waar hij sinae veià ;àrËnher zich thuis voelde, had ook weer zijn belangsterling. Maàr nu is ilan tochhet einde gekonen. rn de nacht van vrijdag op zaterda8 1-.1. zijn lijn ogen voorgoed 6esroten. Iïij herdenken hen lín oprechte waardering. zijn àchtgeno!é enkinderen zullen ongetwijfeld troost v-inilen in t1e herinierinf, aan hun dierbare
en in het verries berusten nu aan het lijden een eind i-s gekomen. IIij rustein dc vrede van de Heer.

PiIPHPIiPEPH

IIH}IHHIIHEIIEHHHHEIIH
PROGRITYMA-OPSTEL,LINGUI{-UITSLAGEN SENIOREN

HEHEHHHHIIHHHHHHHIIHHI{ITH HHHHEHH HHHHHHIIHI{EHiIHHH

ProAraEma S enioren.

3sl9ee 16 oktober 19?7.

HPITPHPIIPHPHPHPHPHPIIPHPHPHPIIPHPHPHPHPHPHPH

scheidsiechter
14. OO

11.OO
'l o.00
12.00
12.00
10.00
12. 00
12. OO

ullr
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
dur'
uur
uur

LET.I§ 1

LENS 2

Duindorp SV 2
LENS 5
TENS 6
Rava 4
IENS B
Cror:ivliet 6
Gona 6
Rava 9

- DHS 1 V1 Geb 1/1-1 :

- Roodenburg 2 Y1 Gcb 't/Z-4
- LENS f Dedemsvaartwe6
- LENS 4 Sportlaan trtr.Me2enp
- Gr.Willem II Vac ] V2 Geb .Z/1-1
- lïit Blauw 3 Vz.ceb .Z/1-5
- r,ENS 7 zuiderDark
- Archipel .6 . V3 Geb Z/Z-4
- LENS 9 Re derijkersiiàat
- LENS 10 'Beresteinlaan
- I,ENS 11 Zyideïpark 2e ged.

vel-d Z
- LENS 12 Noordvre g,lïat eringen
- Duindorp SV 7 V1 Ceb Z/Z-4

E.L
s.c

. v. d. geuvel-
ange
. Mul-lenders

lein J, G. Santema
H.Bo.erman
14, P.l,l. v.Heesch.
.I. M. Eoogduin
L. P. v. d.Lans.

' H. TaaI
J..Vargas Garcia

,I. Munnikhof

12. 00
10.00
12.OO

12.4J :.:ur Y.elo 12
10.fo u.àí'LENS 1f
4..s. -zondag is van de Seko aanwezig : J.de Eilster en 

^.v,d.Meijden

-2-

- Gelukkig is er ook bij rangdurig'ziek zijn wel- ruimte voor wat brijheid, voor
vreugde. Dc vorige week mochten we dat tvreemaar ervaren. op vrijdhg.z okt-ober

..vierden vre met Eeuk vs.n Rijn zijn 66 ste verjaardag. Fa,n,,i]ie, Littsvrienden en'' eèn tennisvriend, sauen nei- wat-Éi5 een v'erjàardag past: broónen, een rokertjeen ecn glaasjc vorndeh met het zonnetje buit.en.een feest.erijke sfeér.rond dejarige. :

- De.dab daaropvolgend 'leèr een feestèIÍjk gLbeuren. cas en mevrouw Bontje-Visserontvingen ecn klein 6Jroepje LENSers on uíting te geven aen hun, grote vreugde
. over de gunsti6e ontwildrefing bi j de ,z,iekte van cÀs. zo maar r dis ! t"taar dè.

?|.d:, vos had buiteir de waard gerekend. !'rant een .nuggere ,"nrrif"1aa. had.o;i-dèkt dat boveng'engcnd echtpaar op 4 oktober 19?z hei- gorcen hurvelijksfeest had
6eviertl-. Dat was J, jaar gereden. En'dus weiden. cre .5g-jarige Bruid ón rruiq"gom

.. toch.rvèl- gventjes in de broemen.6ezet. En aI moest.en.we vóor zicht igheidshaive' niet vergete* dat onze o1d. cas met ó6n begl nog een beetje in, het ziekenhuiothuis hoorti het werh toch we1 een vroJ_ijte, boe1. Het uras een feest van -d.ank_baàrheid!
-.I"i:-y"n santen is vandaai olgenomen in het Bethlehem ziekenhuisl waar hij aan

7 zíjn bl-indedarm geoper<icrd rnoet worden. i1i5 *cosen hem vanaf deàe.praats veelsucces en een spoedig herster toe. voor ' 
b erangst e rrend.en Eric ligt op de kinder-afdeJ.in§ 4è eta6e.



LENS
LENS .

LENS -

LENS

elrel_n
e?rel_n
erreLn

SAMENKOMST.

6-8 en 1J een half uur vó6r aanvang van hun wedstrijd.
11.00 uur LEN§ terrein LENS '10 9.15 uur LE'NS t
11.15 uur LEN§ terrein LEX,IS 11 11 .15 uur LENS t
'11.00 uur l,EN§ terrein LENS 12 11.45 uur LENS t

OPSTELLINGEN.

LENS 4: als vori6e week zonCer A.v.K1eei
LENS 5:ffi6:ffií7:
rEfr§T:j:ElF:
M:
LENS 1 '1 :

i,uts,rz-'
LENS 1f:

aLs Íörige week (A.Tinners zie 6ók LENS 6)
a1s vorige week zonder J.Tettero net A.Tinnrers (2x)
a1s vorige week zondei R.Schauper en J.Groenendijk met Iï.Gro€ze Nipper
a1e vorige weelc met P.v.Rijn (M.Reuver zie ó6h LENS 1l) zond.er ,I.I(eetman
a1s vorige vreek zonCer C.HooghiËmstra en F.v.Dijk
. a1s vqriBe week zonder P.v.d.Pas-H.Guít en J.v.tl.tlorst met W.Bouwroan "

_(T.Prino zie 66u LENs 12)
als vorig.e week net P.Verhoef zonder R.P6ters en }l.Olthof
.a1s vorige zonder R.Heemskerk em A.v.d.Kroft met P.v.Duyn en T.Prin6 (2x)
e1s vori6^e. week zonder C.Berenbak Eet M.Reuver (2x)

5-
4
7
a

AT'SCHRIJVINGEN.

.Aangezien a.6. zondag vrijwel al-Le wedotrijCen om 1O.OO en 12.00 uur aanvangon
en het dus haast niet ndgelijk is on spelers 2 wedstrijCen tè laten spelenr.
verzoekt de Sèko jullie slechts in uiteiste nood af te schrijven bij J.de Hilster
op vrijdagavonrl van 13.r0-19.f0 uur.
UITSLAGEN 9 oktober 19??.

St.Voorvraarts 4 - f,ft'fs B
LEN§9 -H},ISE7
LENS 10 - HDV 6
LENS 11 - Quick Steps 6
LENS 12 - HBS 12
Quintus J ' - Lfl{S 1f

Scheveningcn 1

LENS 2 ,

LENS",l+
VUC 

'Voorbïrg J
LEN$I7

- LENS j (beker) o-, ,

- LENS , (vr.sch.,) 1-2
- Gr.wil'58 2 z-2, t:!
- LH\rS 5
- LENS 6
- Den Hoorn )'

o-o
1-o
5-2

1-6
o-5
n-a
l-è

,-3
5-o

{
VAN .DE REDÀCTIE

Het vrerk.'van jeugdsecretaris bij een vóetbalver eniging is zoal6 bekend een vcel-
omvattend.c taak en derhalve is het eens .zaak om via een vraa6gesprek er achter
te komen vat voor werkzaamheQen. een deígelijke functie wel inhotdt en h:ieriran
iets. in cle'LENS-ievue Èe publiceren, zoàat àe Ie<len en verdere aanheng van
l,eni! eà Snel- een redelijÈ overzichi ontrent dit rverk zu}Ien krijgen.
Daaron ben ik eens gaan praten ruet Paul v.d.Steen, jeugdeecretaiie van onsrlkluopielr en tevens leider van C1 en het doet r:ij 6enoegen U de resultaten van
dit intervielv, dat plaatsvoncl op uaanda6, J oktober te half 11 rs avond.s, via

De eerete vraag aan PauI rva6:
!ïat heeft jou ertoe geleid speciaal de task van j eugd.s e cr etarie op je te némen
en sinds wanneer ben je hiermee be"gonnen?

.@:
Zijn6roté belangstelling voor cle jeu6d rön het algemeen is eigenlijk de basis
gewecst, dat Paul-.,een.fuirctie in de jeugdcommissie vervult. VanzeJ.fsprekcnd. j-e
ook ya.n grotc,invloed geweest, tlat zÍjn ved.er al heeJ- hng werk voor LENS vér-
richt, waardopr .Eaul- thuis e.l-6 het warà werd tropgeleidrr.
Toorl hij.;15 j aq.r vras is hij begonnen met het trainen va.n jeugdelftall-en en vrerd
tevens Leider. Na zijn dicnsttijd zette hij. dit rverk nog ecn poosje voort en
in het. seizoen 19?6-19X? rverd hij j ougds c cret.aris en leicler van'C1.
Vraàg 2;
$íaaruit bestaat het vrerk van
en uit hoeveel- leden'bestaat

een
de

ÀI'ITIVOORD: i
E6í-wan-'ae belangríjkste taken van de
correspondentie, maar buiten dat zijn

jeugdsecretaris precies? t{ie zijn je nedewerkers
j eugdafdeling?

jeugdoecretaris is het verzorgen van de
er uj-teraard nog vete andere dingen te

-r-



reGel-en zoaIE:
levercn van ngdstrijdcopy.aan de redírctie..
o-?ganisc:.en han vriendschappelijke wedstri j den

euri.aqcn
:'c5,;e1er: r,-an sportkeurín6en en sportkanpen

Ile
iïc

He

en sc hadurvorogranraa I s bi-j

crganisercn van vo et baLt ourno oien en buitenl_andse reizen,
ïrccral. in het regelen van toul'nooien en buitenl-andse reizen gaat erg veé1 tijd.
n:Ltien. itant al- in het begin van het Àienrïe seizoen i6 ?auI er aI d.ruk treeqoentie
en U heeft ook in Ce LENS-revUe kunnen lezen, dat Ce ''roorber eidin6en van de
'cuítcnlarnCse t:j-ps aI in vol-Iè gang zÍjn.
)e vc.s'i e &ede ,lï,l;o-Ieden n'aa6t paul v.d;StesÍI .2i.in: Rob Bom, Gerard Duivestei.jnï
.'íin v,d.Linclen, Peter Perreijn en Martin Beuver, Deze nensen hebben ieder een.
Yasic taak .- er is een uitsiekenCe" sameqvíer\in5. en buiten het veste werlt. ,loen
4cze heren nog r/ceI meer. zoals het l-eiden van lvedstrilrlen etc. Volgens paul
i-s Cc bezetti-rrg nog onvoldoend,e. maar hij stel-de Cat eerder6enoemde ploeg eeí
hachÈ .tean 'rormL en dat het pr.ett5.g is met hen sanen. te werken. De jeugdàfdel-ing
telt ce." 2JO leden.- Ce afdeling groeit rveer gestadÍg - en thans rvordt net 12
clftaflen deeJ-6enomen aan de competitie.
\TEAriG J'iïIE-.t" functÍo van jeugdsecretaris' ben
actief voetbe.Iler, Zijn deze combinatiès

LENS rondloop heb i-k wel gezien,
enthousÍasne Coet. IE de inmer
Zij is - zoals reerls BezegC -
cr helemaal- bij. Geeft haar cnthou-

L

i.
t
L

je ook leider van C1 en,zelf no6
een niet a.I te zware belasting?

AI.TTIiOORD:
Deze vraag rverd door Paul- met een krachtig I{EEII beantrvoord, want zoals hij ze6t
geeft oit vrerk hem veel vol-doenin6 en ontspanning en.zou het niet graag vrillen
missen en hij zou zelfs - aIs hij.nog wat raeer- tijd. over had : wat meer rvillen
doen, met narie het trainen van een jeugde1ftaI.. ,..+. i
Ir s-l . :
ïlat is jour,r oordeel.'over dc suggestie vàn éen eerder ondervraagd persoon een
niet,spelend 1íd aIÀ rrneutraal Bedelverkertr in de jeugdcomnissle op te nemëI?

ÀI{TllJOORD:
=.-:---=-..-uncianlis de herhaalde oproepen in de LEN§-revue zijn er - buit en .d.e . vas.t e. groep -
6een aanneldir:gen binneng"Èom.r, en wet Paul crg belangrijk vinctt í6r. dat men al6
mcdelerkcr Lenig en:Sne1 d.oox en door rnoet kennen, m"a.w. een goed inzicht
noet liebben in de gang van zaken. De omschrijvin6 ,neutraar persoon, víndt paul
cen nocil-ijke krvestie, rvant zo zegt hij l-, zodra j-ernand in de yereniging gaat
:lecCerkcn is hij niet neutraal meer. ,, ..,

l., ?!:i:r ír 5

ila; j.s joul. nening over het ecr,-lcr Eenenoreercle lrouàerprobl-eenl diw. z. 'dat 
izo

t'rcirig oudcrs belangsteS-1in6 hebben voof hun uoetballenrle zoon. Ziè,jij een op-
1o;r;5-116 cle a.ltijct af'nezige groep wat meel animo bij te brengen en zou een oucler-
al,cn('.',7e1-Lj-nch de gevlenste resultaten oplcveren?
l'NTiï0OID:
!'e.'-tL vrndt dÍrt (l.e belangstelling van Ce ouCérs, tenninste bij de selectie-olftallen
cn de ninirs toch wel rneevalt en rht zekei uit deze groep rle laatste tijd voor
Lilllg cen Àa.ntel vaste mederverkers is' voor tgekomen. De jeugdcomnuiosie 'ei ook de
lej"d.er'.s van tLe diversc elfta}len hebben VieL oen taak het te zocken ín een meer

- -cerroonujlie benadering met de ouders, omdat persoonrijk contact ulteinate
bclang:ijk kan zijn en uit clezc te volgen procedure clc oucleis .gestimulecrcl. kunnen
norCen iets voor de vereniging te doen.
Ecn ourlerouontl organiseren vindt Paul zcher het proberen nrarrl, ofschoon hij
van dc a.rti j cl afrvezi6o grocp ouders niet al- te hogc veruachtin6èn kocstert, dat
zij zal komen,

l,--.s 6
CrCanks het feit, dat ik no6 niet zo lang bij
lat je lvcrh voor de jeugd met veel plezier en
a.anvrezige echtgenote Marleen daar credit aan?
c.lti- j il bij jourv elftal te vinden ën zij hoort
sÍasr-rr: Jou een ext::a stimulans?
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over verjaarda6en, 
_ 
Geeu rvondez', dr.t ?oL en IENS.een beetjè verdcn mi6reic. órorom

ig er , voor de Juko gecn' :,raí1-etcl.Íngl hoo6 van de toren te blazèn ar.s een kat in
een vo.or jaarEr.ac}lt; l).r br:ief !ïiéÈcËng- h.eef t er 5.n erh [eïàI toe geleid dat het

, trisverstand uit cie. rvcrc-l-d ró; 'de htnnen dus vreeï ruèt ztn àlIen terugtlutten in
de sleur van 311edai5. To.; ltrolinie nj-I POL nog riel ei,elr zeg6en, dat'póL echt
oeende over l'gge.de i.nlichïinge;. te beschi.l-hcn; !'Jaat .een rvedstri jdverslag in ons
al1er lijfbled na8 toch zeke: vlef als gocde i.nlichting ruorden beschouvrd. of
treent Nonnie van niet'i li'/aa" mcet het naartce al-s rre onze eigen LxNSrevue niet
meer zouden mogen 6c.!-ovci'.? overi6ens, lIonnie, waren poI.,rs opmerkingen zhher niet
hatelijh, bedoel-d, ïrCL ncerrcie gevrcion een.kleine on8erechtigheid te noeten 6ig-
naleren in het telarg 'ra.n önze jer-gd., d.ie de toehcm;t heeft. r,rJaar haalt de .

JUK0 het vandaar, da.t ï0L gef}ustrecrc zou :ondropen. iiet tegcndeel is het gevaI.
Helaas meent POL nc6 6een openbali-nE'el te ]iunnen docn uit zijn annaien, waarin

' talloze o.nver'6et eIí ikc e-n roe;triuc:1te heldcndaden staan opgetekend ten behoeve
va.n het nageqJ-acht. Iíc.r,r.írs voor d.e Ju]'ro uerclen die r:ranhaf tige dad.en verrichi in
iaartalf,:enr waa].van àcne Jr'-lio rc6 geèn ueet irad.. Niettemin beschouvJt POT! het al-6
een voorrecht cet aliis riestj-jdcr tot ncerdere eeï e,1 Blori" ,on LENS te hebben

-$o8.en1Jdoen. ,i., . i, '
-.Ten-elotte- herinncrt POL e:' ncq even aan Cat de j i.rgdvo ctball_ eidereb ursus h-innen-kort van sta::t gnat "Nou, Nonnio nn Jrrko. da-t vrao het dan" llogn:aars bedanlrt, Tot schrijfs en de har-

telijke.gloeten ", cok I'oor de minj-rs - van FOL,

. . .' i:i. "'
À

Het ongclofelijlco is 5eschied! I§a d.c lrveecl'e cprocp in ,J.e LENsrevue hebbenizich
'4q vol.tloende lersonen opgeGeven cn to ku:rnen startdrÍ net de eerder aangekondi8de
biljhrtconpetitrc. Dc r.olgencle .heren hebbèn zich officieel dpgegeven:
J.v.d.Berg-S.de iiïuyl-B.'He enskerh sr.-J"lleemshertr-IÍ.v.HeIden-J.Hop-VJ.v.d.Linden-
J.Meerman-N.Osse-CrPeeber-s en G =1{reerdenbur6, en lrortlen op dinsdagàvond.
19.o]<tg!er a" s._Lg_-1_?.Éq_gg in het ct-ubgeËourv verr.racht.
zij lrriïg'en duri va-n de vredstri j rlreí dcr é1re ver,iere informatie over de geng van
zahen..neze ploeg lian noe wat. ollr.dèn uiïgebreid en het is nog mogelijk, da.t u
zich aanmel-d.t bij J.Elshout, Muiclèrsgaarrle JB, alhier, telefoon 6?\pZ4
víiJ, vertrourven eIop, ,rlat u icr rp.n.c1'e lierstd.a6en re6elmati6 aan èze competitie
gaat deelnenen en wij seiràen iedeié.en ur! ircuÍ uu""è" in rè konende;. ur.edstrijden-

ALLIINi,II l1;A.a;.liri:ri..\i',r\liAAliLÀÀALhAli/rí{fuil.Í,i,,;lAA/rArlAr\.trAAAAÀArii\AAtu',AÀÀAA
AAÀ:lIi

BILJARTEN.

-o-o--P - g :9_r.o:_c -0 -o -o -
op 21 oktober is er rveer onze traditronel-e irranse Àvond uet veol sfeer, fijne
muzioh en leldrer cten. u kont toch ook,, r-niLien u zich no6 niet heeft opgegegen
dan lrunt U da.t nog steeds doen b:.j Franli Str.aathof , telefoon 4515?0 . r .,.,;.,.

- - - )-o-o- ..

Aan dc redactiefafel bcreilite cns de héugalijke tijding dat de vrouw ven Jo6I,./itting Le.denavonC (rnaanclag, 1O cktober) is bevaLlen van een zoon, .dÍe a1s.,,._
Eer4y door het ciagelj.jitÈ leven zaL gaan. Viij wensen de farnilie iVi-tting van harte
geluk net deze 8eboorte en eig veol- sleriite aan perrrcurï Witting.
carer en lIel-een -1'., d".l,aian geven 'met vlcr:6i;l kennis 'ran de getoorte van hriri*zoon
.Tonmy,
H.qt tijdelijli ad:'ec van Heleen is: St . À:ltoriuohor-:, Burg. Banninglaan 1,
Leiclschendao, Qize, ira:'L el-i jkc gelui.crtc'.rsen aan carel- en Herecn en'bdid.en wordt'
er6. vecl st.crkte toegei;enetl -l

Afgcl-open zaier.das' is cr o':r
loge verJ.orer" I,iocht icma::,d
zocht coritact bp 

"c 
nenen rle

o?o-6?2368'"

he
dí
t

-o-o-o-o-o-o-o-o-o..o-

-o- c-,o-c-o-o-o-o-o-o-.

-c-

t dcrde vekl oj.i-n hct trveetle klubgebouvr een hor-
t gcyorrrlen hcb'bcir, dan rzord.t hi j viiendeli jh ver-
E::ic Laad:ran, ilen6clolaan 1224, Den Baag tet.



ANTïJOORD :
. 5ËffiaE wercl,.. cloor Paul zonder meer bevestigend beantrvoord. Hi j zegt dat
haar ueeleveÍ-r voor hen zeker een extra stinul-ans is dit rverk te ver.:richteyL. ZLi.pfalef s=amgn veel ovgr de vereniging en vooral over het e1ftal, waarvan Paul
leideris. Hij is echt blij in Marleen een sportieve nedewerkster en partner -
of ongekeeid - te hebben gevonden. I'larlcen zel-f is ook er6 actief in de sport
zij is nI..]-id, van è hand' balvereniging Vrlings, traj-nt een paar keer per vreek
en sp-ee3-t op zondag haar wedstrijden. l

vraaA 7
Ben je vrel- eené kvraad op je
ile jongénb is daàr in iedèr
en respeiterèn jouw leidin6

rulm rutrm m m Dinmmnmmm m nmrulmmm m nmmtí nmm n lnln nmrl nrul mlln Llmm

mmm
m
mmm

m
mmnl

jongens von C1 na een teleurstel-Iend
gevaL weinig van te merken, rvant zij
zonder ne er.

resul-taat? Aan
zijn volgzaan

À,IïT,CÍOORD :
PauI zegt rlat liet zeker niet nornaal- zott zíjn om nooit eens klvaad op de j ong.ens
:te z+jp en het Bebeurt toch vrel een enkele maa1, dat hij zich opwindt, vooral-
aLs zLj-er.met de pet naar hebben geGooid. Hij is het al-tijd snel vergeten en
in zijn. achterhoefd speelt inEer d.e ged.achte, dat het jongene zijn van 12 ën
'll jaar - jongens met al hun noeilijkhèden op school of mioschien we1 thuÍs -
en daaron viqdt l:.i j een reeËle en seepele opstelling te6enover hen erg belang-
rijk.

Dat vindt de redactie een prina uit6angspunt, want 6oede resultaten zijn lvel
leuk en aardig, maar dat ma6 niet ten koste 6aan van c1e opvoeiing van de jeugd
en het huneur van rle leider.
Evenals met de eerrler geÏnterviewde personennwas het voor mij een prctti5e
ervaring een gesorek te hebben gevoertl met PauL v.d.Steen en ik vertrouv, eropr
dat _U nn J-ezing von bovenstaande een redel-ijke ómprcssie heeft gekregen van
de werkzaamheCen van onze j eugds ecretaris. .. :. t -.

;,Ik z.o.U vril1ep,. besluiten aan PauI mi jn dank uit tehspreken voor zi jn weh'rill-ende
...nedgtrerking aa! dit interuiew en wens hem nog alle Eucces toe voor de komende

jaren in. zijn ecrder genoemde functies bij Lenig en Snel. , :,....,._.; lrI,I{ REDI-CTrE

De jeugdcoumiseie. bestaat - zoals U heeft kunnen Lezen - uit meer leden dan.
alleen de jeugdsecretaris en de Redactie zou het op prijs ste11en.t.z.t..eens' te piaten ritet de vol-tal.l-ige j eugtlcommissie.
U kunt'daí via d.e LENSrevue binnen afzienbare tíjd de resultaten van dit te
houden intervievr verwachten en de redactie neemt aan Cat de heren Paul v.d.Steen,

'Rob.Bon, Gerard. Duivesteijn, Wim v.tl.Linden, Peter Perreijn en Martin Reuvei-bereid zu}]èn zijn hieraan hun volIe nederverking te verlenen.

UIi, TIEDJi.CTTE.

mnmMlnnmnmnm
nnmElnrutrtrmmr nEnulrullrunnmmftnnmmmnmnlxnnnnullamnmmmmmmmmmmmmlÍuDrammmBltnmmmnnnmmnmmnmmmm

nmm Lieve Nonnie en Beste Juko,
. Hartefijk bedankt vóor jullic aard.i6e briefjes in- de vorige LENSrevue. Eet deed

- de oude POL goed weer eens tv..rt fanmail. te mogen ontvangen. O? POttS 1-eeftijd,
die het helaas in zijn geval niet meer toel-&at regelme.tig van hoekvlag tot
hoekvlaB tc draven, neemt de behoefte aan intcrmenselijk kontakt eerder toe dan
af. Ook aI rvas het kontakt dan schriftclijk, het rvas toch maar nóoi Eleegenonen.
Het be\,riJ'6t in elh geval dat POL niet voor blindemans ogen geschreven heeft.
,^ch natuurlijk kan POL er best inkomen, dat julLie harten bol- staan van liefd.e
en gcnegenheid voor onze niniwelpen. Een houding die positief gewaar<lecrd. moet
worden. De maatscharpij is aI hard en ki1 genocg, dus wat fl_ourer power kan geen
krcaad. POt is bJ-ij te vernenen, dat vnn beloningen voor het feveren van p.reti-

'' itaties door niÀit6 6een sprake is. Hulde. In hei verslag echter dat de aiCere-" l,ENSers en POt in hun onwetendheid. onderogen krgen vrerilen d.e traktaties duidelijh
in'verband. gebiacht met de d,oor de lmaapjes behaàIde overlinning. Geen letter
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TRII{NIEUÏJS

:]RCGRAMI'íA JUNIOREN

?o ,3n1_ lqn dc lroonGtedg i \qp van 4Qi00-22.00 pur .g_ep.ruikt vrorde.4, Zi j, die .. ,

2 uui rniLLen heëdoen betalèn tlan ook;r.2r--. De Anlng .op.Q.e eerste _avona in:aé- '
za.al- ta6 aI vrij 6roót, en hèt plaLiór í1ggi nöe -iàg{ 6Ëíà"r<i oot<. fuouaen ào.'..
Ecir paar Puqa spor,ts ch9 q4t j eb ,ll.eàt 19 (tIàuw-y1it) trerd op deze gvönd ggvggdop,
U kunt ze teru6.be.!g-mq:r ppdÈ {gppeLv,eg 1176 Ir4 hSlf vijf of èg4tlerdagàvond.i4..het gymnastielr1okqa1 aan d9 trïooíètedei , ' ,, r' ., '",. ' , '
+4+44JJJJJJJJ'I.JJJJJJJJJJJJJ44.I.I4JJJJJJJ.
:tt't$$ v.rN HEr JEUGDFRóiri' $$$tt.ri;;i;;JJ;JJ;rJ,rJrJJJJi.iJr.rJJJrJJJJJr
ï $ ii $$ ;.r.r.r,ru J J J J J J Jr ri Jr r J J J J J$ J

JJJJJJJJJ

iZat ercla I oktober t9?7 i
14. oo uur LENS

LENS

],EN§
ITMSH

M.ISH
LENS
Velo

'. Oerr jq 2
'= vlli
- 8+jevljlr lt

.- IENS,5
- LENS,6
- Vredenburch 1í'
; IENS B

ï tENs 9 (yf. )
- vrij

v2

v1
Vleilerustlaan
VÍecle19stLqgn
V1 j
NoqIdlrgG
vrsf,qqblrehyee

lloutrustvreg

21

".2.30
15.00
11.10
11,0C
11.OO
15.00

uur
uur
uur
uur
t+rlI
uux

2
1

4
4
7
?
10

Vredenburch
LENS 10

?es9ge 16 oktober 1)ll .
12.00 uur Scheveningen 7 ; LENS ]

LEVER HET §TB9P,4.IE V4ii PE tsUITE}'I-I+I{P§E FEI§ IN

Berkel en Rodenrij s
Telefonisch vri- jdagavond tUssen 13.J0 en 19.JOnuur (uits,Luitend in dringende .

gevallen) voor
It-klassgrp bij dhr. G.Dqivestgijn teI.
B-kLaosers biJ dhr.: MrRgUVef telr
C-klassere bij dhr. W.v.tl.Linden tel:In noodgevallen kunpen tle junioren no6
uur afbe1l-e4 bij LEI{S te]- . 66.8.t4
ÀEI(EURfNGEN.

De iirhiolen noeten bij slechte'weèrsorastand.ighedcn steedL de afteuríngsííjsteii
raadpl-egen. Telefonischg infornatíes hierover iJrorden niet verstrekt.
Nf ET -OPKOI.{ERS i
VicBenE niet;opkomen afgelcpen vleeheínd krijgt de vol6enCè. speler.2' Lxtra reserve-
beurtenr Ch. Ben6urans
IiJegens te laat àfeghrijven }rrijgt G.l3oogaar<Ií extra reserve-beurt
l{egcns zijn geCrag af6elopgn w99k94q wordt H.v.Zvrol dít vreekend niet opgestelÈi
Bij herhalin6 volgt uitsl-uitíng van deel-necing aan de konpetit i ewö Astri 5 aeri. '-
In dat gevaL.blijft de vcrplÍchting tot betal-in6 ven Íle hontríbutie .tot het eind
van het seizoen (lO juni) gehandhaafcl..

OPSTELI,INgESI.

LEI.IS 1 vri j ltl. Franhen'R. Noord.eloos-R. Verst e_eg- zi e LENS 2
R.Duyndan=Vlrter Leare-J. Prin6-D ?Pro-rlk zie, LENS J

,'*,-.
6?.61 .Bt (r,ENs 1 r,/m f)
6z.z9:j, (!qN§ /+ t/n 6)
46.36.56 (r,uwg 7 l/n to)
op 4at er.dagocht gpd tussen 9e0O en '10;00"

r' ', -':_ -"

ÀFSCHRIJVINGEI.I.
.r-. - . .-SCnraTte]-l-lIÍ voor vrijdagavond 18. ,O qyr bij dhr. P.v.d.Steen, Ho4asroós {;1

1

lE§.:? t F.Verbarendse=R..Bon'R. Bogisch-!ï.Hei jnen=II. Hoppenbrouvrers - A. de .ilong: .l
?' Rademaker-R.liless e1e -J . Ri q4en'':.!ï. Frant zen-R. Noordè1oos . R. Verst e eg

l,ci,Ler:Een oèse. ' i:',' 1 ' ''



ryZ: À.
J. v. d.Rij z
Sarénlionst

$.j t als vori8e weekr 'leí{§r- HeïÀ'Zoun, greasrechter dhr. v. d. Nieuwenhoven r'Sanenkomst 11.41 uur klub§èb 'oirw LENS

Wt . 
a16 voriBe week, leitler Joop Meullma,, "rr"*o.ut 14.oo uur kr-ubgebouw

LENS, zie reBerveprograrnma 6n .buit_enlandse 'reie.
.-f1".j.':,-.

lryqr aIs vorige week zonder G.de Kok . '

Leider Ton van Velzen, samenkonst 12.J0 uur &J.ubeebouw LENSZic reserveprogramma en buit enland,s ereis.

Leidcr Paul v.d.Steen, 6anenkotr6t 10.rO uur klubgebouvr IENSZie buitcnlandse rcis

nory1g:,li.flankqn:Chr.VermeuJ€n-R: ten Hoorn-!v.Lucassen-J.Kooynansv
enjR. Du-yndan-VJ.. ter -Laare-J. iP..rÍns-D r pronk-S.Krarner
11.00 uur klubgebouw, leider dhr; U,:v.d.,Lihden 'r.

S- 3, aIs vori6n week, L.v.RÍin (2x) zie LENS Z, met R.Mattensteider Eric Landman, sanenkomst 12.0O uur klub6ebóuw LENS
Zie reserveplogranma en buitenl_andse reis
s!,: aIs vorige week net R.v.Onselen en H.v.Reeuwijki-
Leider dhr. T.BIok, samenkomst 14.OO uur. klubgetouw .LEN§.. 

.. 
...ZÍe reserveprogramma en buitenlandse reis.

LENS 1O: vrij, R.Matteno zie 'L,ENS B, H.v.Recuwijk zie LEN§_19.i...,.__.

Leicler F.Flunane gaat
zondag zijn jongens v
PROGRAMMA PUPILLEN E[
PUP]LLMT.

Ze!c:9_ee 15 oktober 197?.

'12. OO uur LENS 1
12. O0 uur LENS 2
11 .00 uur HMSH 4

Zie eventueel res9IIgPI9arcElna

- Honselèrsdijk 1

- Vredenburch 2
- LENS f

a. 6:'

( zie ook zaal-voetbal )

( zie ook zaalvoetbal )
( zie .ook zaalvoetbal)

de.kon
anÀJn
WELPEÍ

end,e week naar Zwitsei.tr-ànd .en:ztitl'aus .he1àae
iet kunnen begeleiden. - rr|

YIEIPEN

Zg!srÈee 15 oktober ,19 r)

11.00 uur IENS 1
10.00 uur BMT 2

1 1 . O0 uur' LENS :IÍIliI
1O.00 uur [ïIK. hini

-HVV1
- I,ENS 2

1 . - Vio's' nini 1

t , . -i r,ENs MrNr 2
19?7.

v2
v3
--1 - ', lvrederustl_aan

v1
Hengelolaan

v2.
Zui-derpa:lc

Dinsda g 1B oktober
19. O0 uur IID'S m:iíi
19. J0 uur VDS welpen

AtrSCERIJVINGEN

; LENS MINI comb.
- LENS $lelpen c ornb.

''.,'
Houtzagerij
HoutzagerÍj

P.v.d.Stèenr Hondsroos 2.
.:

(uitsluitend in dr j-ngende

de àfkeuringsli J st en raa.dplegen.
: GOEDGEKEURD dan steeds naar'
AL I,{ÀG ER DUS NIET TELEFONISCH
Saat bij de afkeuringeadreidsen bij

rn nood.6evallen kunnen are pupirr-en en.welpen.hog op zaterda6ochtend tuss.en.i :.

!.OO enp.fo uur afbellen tef . 66;1j.14 k1.uUgLtourv.- -: . - '----- r

SchrJ fteJ-1jk v6or' vri jdanllvond 1B..JO urrr bij dhr.
Berkel en ilodenrij s
Telefonisch vri jdagavond tussen fB.Oó en 1!.b0 uur
6eval-1en) bij R.Don tet. 25.98.??

.{T'I{EURINGE]II.

Bij slèchte we'èiÉomstandi.gheden'steecls eerst
Staat daarop bij trPupiJ.len en liÍelpenri vermeld.
velal of punt van samenkonst komen. IN DAT GEV
IIIORDEN GEINTORMEEFI Nr^rÀR EVEI.TTUELE 

^Fi(EURING.
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rrPupillen en víe1-pen't verrnel-d: zrE AIKEURTIIGSETJST d.an noet a1s volgt worden 6e-handeld; Voor de thuiswe ds,"ri j den moet J.uniorènlijst worden geraadpleegd. Zijn
de wedstrijcen van iENs z-4 en T gioeageÈburdl dan gaan ook dE pupiifen en welpen
wedptrijden op. onÍi _veld itoor. uitèIuítend voor de uitwedstrij denl nag in dat gè-val telefor:isch ritorden geÏnforueerd of hun wedstrijaien doorgàan en i:re1 zateràag-
ochtend tussen 9.OO en 9.J0 uur tel. . 66,1r.14
ZAALVOETDi.L. , -.,; ,
van vDS hebben'wij de ui.tnodiging Bekregen on met een werpen- en een niniwelpen
kombinatie een zaalvo etbalvre dst ri j d te spelen in sporthal rde HoutzagerijÍ aan
de Hobbemastraat, De mS.niwelpen begÍnnèn om 19.00 uur, d.e rvelpen bèginnen on
19.J0 uur. lcdereen dient dus zaalvo et bars cho enen mee te nenen. Na àtroop i.ser gelegenheid'tot douchen.

TELLTNGEI'i

EgIP9t,
lI/.Kamp-8. v. NÍ eurvcnhoven-iÍ. v. Nieuwenhoven-M. Simon's-F. Laargkker-P. Oost errveghel-
T. DiemeL-lt{. I(e etman
Sarnenkomst 18.45 uur LENS, I;jldèr p.v.Rijn
Mini-rvelpen: :

AlSpaans-T.Jan'sen-J. Timmermans-H. Smul-der's-V. Tronp-D.K ee tnan-J.1,rIarnerdan-
M.Glosze Nipper
Samenkonst 18.15 uur. I,EN§, Ieider N.N.
OPSTEI,I,INGEI.I VOON ZIiTERDAG 15 oktober

lElrS-L P.Straub-M. v. Velzen-J.l,ias s erman:M. ZaaIber5-E.Keus-M.Fortman-A.Euiper-
E. Ammerlaan-E.Roos-M.IIolleroan-J. v. d. Berg
Sanenkornst 11.J0 uur klubgebouw, leirler:e .Ton 'rE-Gravenrlijk en Aad de pagter
Zic buitenl-andsc reio

D. Kè etnan-l'Í. Kouer-D. v. d . Vin-R. T ó tt ero -J . ï.larrqerCam-G . Linneweever-R
M.Eosch-J.v.d.,Starre-M.Grosàe Nipper-J.Dunaht :.

Samenhonst !.00'uiir h1ub6e bouw, - l ciders dhr.- v.d..Berg en clhi. !ïar
GLARI'IE oUDERS I,IET VERVOER. . . .-. : .

!f{É_!?: J. v..Kest erlD. Vermeulen-J. v. d.SpiegeI-B.Roos-8. Coret-R. v. d..Boogaarld^-
M.Getrrens-M.:I(oei-emi j-F. Cl_aus-R.l{aE-R.v. a.ftài5 aen-J. Rienen .
Samériköïsf, Íf.JO uur kfubgebouv, i .Iei-der.Ton d.e Ko,L

LENS Pr: R. v. venetië-P. Aarts-E. nadenarer-D.Móij er-u.xuyper-E.voorduin-R. Deklier-
E.dë vdéjPj,rrrsdÍrgccBt-PiMehila].-E.de.B::uin-J..vrBaltregoojren-M.ce Haas-R.Kievit
Samenkomst .10.o0 uur klubgebouw, teider Ton v.d..BeIg
Zie reserveprogramma - ,.
LEIS YrJ: R. Lenlz-R/Slats -R. v. Velz n-J.I(lip-F. v.Késter-E.Keus -F. Valkenbur6-
A.Franken-F. cle Druin-I'Í. v.lIeltle n-D. Vere cheLden-R. v. d.KIei j
SarenkonstlO.]O uur $lubgeboulv, Leirler Cees Schenhels
Zie r es ervepr ogrqrnrna '. ' '

H§-WZ, UI.,I(amp-E. Diemel-F. Laarakker-R. Timners-J. Kool--P. Hoeksma-C. v. d. Boo6aard
M.Keetman-M. v. Nieuvre nhoven-8. v.Nieuwenhoven-M. sinrons-R. prugge-R. Batelaan-È.
0osterweghcl
SaEenkomst 9.15 uur klubgebouw, leider peter v.Rijn
Zie rcs orveprogra&ma

LENS I.ÍINI 1: E r Endli ch-M. Endlich-P. Hoppenbrouwer s-ji. Spa.ans-M. Verschelden_
M. Ho eksmà:D;3i J l-sha:P i Bi jlsna-T. Jansen-S . d r.[rrneu]-t-J. Timmernans-.íI. v. d.. Berg-
C. v. d.Berg-U. v. d.. Sp ek-A. v. VIi j ngaarden-H, Snul-d.ers
Sane;rkomst '10.]O uur .kLubgebouu, ,l-eÍcler'p9le{, perrgijn.. .. . ..Zie r cÉerveprogranna
LENS MINI 2: A. Brinksma-V . Tromp-R. Doelhouwer-D. y. Bavel-R. Poel-s-M. Brooshooft-

.Zegers- ,.

merdàm,
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TITSL,}GEN.

vuP 1

TENS 2
LENS 'f -

DHL 4
Celeritas j

. - LElrs 1

- Laaldrlvartier
. -'RKAVV 4 ,

- LENS 4
- IENS 5
' Die Haghe 7
- vuc 11

- ADo 15
10 - LENS ,9

-ErsB

gestaakt
!upi11en

Í EI\TQ

LEi{S
LENS
S chc
.L]JI,I i)

4-1.
z-)
o:1.
0:5'
3-O

5-o

t- |

3-o
o-,

5-1
o-2'4-1

. 1-4

?

6
7
o

.Scheveningenl-LENS1
Quich 2 - LENS 2
LENS 

' 
.-' - SVDHD 1

'rilel-pcn

venl_ngen
4i 't-)

VUC 1

LENS 2
].,,EI{S MII'II 1

HMSH rdinÍ 2

- TENS 1

- Quick )
- HI'ISH nini '1

- LENS I"IINI 2

TITEE. ÏN. DE RUST.

Met ingang van a.s. zaterdag 15 oktober zullen aIle j uniorenel ftallen, bij
ulijzc van proef, thee in dc rust krijgen. IIet barpersonecl- gaat de thee. voor. .-
juI]ie klaarnaken. lïi j verrvachten van de l-eiders dat zij ervoor zorBen clat de
thee gehaakl en natuurlijk ook vreer teruggebracht rzordt. Ver6eet het nandje vin
de -legenpartij 41et. Mièschi-en zijn er ouders die voor hét i;ransport he'eri en' teru6
kunnen zor6en. Anclers is er vast vrel een reserve, of doet de leider 'het'ze1f wel-
cven. V(rorl-opig zien wij het a].E proef.. Moch't blijken dat het een lotzooi i.n de
kl-cedl-okal-en v;ordt of dat de mandjes niet direct na de rust teruggebracht.:._..,... 

.
worden dan zijn nij genoodzaakt om er wecr direct. sree te stopp,en.

BUI TENLT1§DSE nEtÀ (.lunioren 'eï pupi.llen 1)

De aanmel-dinB voor de buitenlandsc reiE loopt ntet zo hard. We horen wel'vÍrn erg
veel- mcnsen d.lt ze mee wilIen, naar de formuliertjes zien vre helaas.nog l:et-. -iïij hoopten er di.t jaar extra vroeg bij te 2ijri. Ooh -bij EuioËportring geld.t
de re6e1: Ivie het eerst komt, vrie het eerst maal-ti'Dus hoe è'erdèï je je aa.nme1-dt
des te betere toernooien je krijgt. (ook voor lagere teams) : .-...
Ook met het oo6 01) onze ei6en internationaleitoernooien is het beLànBlijk on zo
snel mo6elijk op te geven wat we kunnen huisvesten en lvat in hotel6 moet ivorden
onclergebracht. VJacht dus. niet 1an6er en.levpr onderstaand strookje nu- zo È-+o.1

no6eïijk in blj P.v'.d.Steèn, Honàsroos ?,.Bgikef en RodenrÍjs of bij oe léidór.'

híerlangs afknii)pen
Hterbi j ueId. ih nijfi zoon( s)
aan voor dc- reis naà.r'"lléssen.
Zelf zíjn wij welrlniet* van plan oà (rnet. ( aantaL) peroonen) nee te
gaan met de bue/eigen vervoer*. Wij eèeIlen het lvel/niet* op prijs a1s
Eurosportring een hotel voGr ons re6erveort.
Iïij hunnen rond Pasen/1 mei/Pasen cn 1 mei* r,rel/geen* persoàen huísvésten.. ..'
Het aantal (per kecr) bedraa6t pèrso( o)n( en) . '
*Doorhal-en ríat niet van toepassing is.

S choolgegevens i, Naa-m
" * Dirccteur'

il.dres
Telefoon

Ha.ndt.e!9ning

KEURÏNGEN.
:"- ":' 'De vol6ende spclcrs noetèn zich zo sne]. mogeliih lnten keuren bii dc huisarts

of de edischè Sportkcuring Íh de G ouConre[ensi"aati 
-

J.IÍ.v.d..lïie1-'!ï.H,v.d.!ïiet-l'Ï.v.zruoi-n,E.BatËlaan-À.E.Krijgsman-R.de Jgng- .,

K.l{. Hansen-r^r. Toct-8. S . Tan-l'I. À. Verscheldcn
Ben je gekeurd, stuur dan zo snel roogelijlc de keuringspapieren en é6n pasfoto
op naar P.v.d..Steen, Hondsroos 2, Berkel en Rodenrijs. Vergeet het niet:
NIET gcireurd. NIET spelen.



TRTiININGEN.

Nog óón keer vernel,den wij de tra
Overi6e À-klassers op vrij Jagavon
Overige D-kl_assers op vri j dagavon
Overige C-ktassers op vri jdagavon
Overige juniorenkeepers op vri j da
Ton v. Velzen
Pupil1en, r'relpen en minir6 op woend,da6niddag tussen 14.JO en 16.O0 uur o.I.v.dhr. Tinmermans, dhr. v.d.Berg, Leo vlniSnr-Danny i)ronk, OIaf Huis en Rona1dv. Dergenhene gourïcn.

AT'KEURlNGEN

VERSLT'IG LENS B - .$Do 15.

LENS 6 (B ) - lie ua

ngstijden voor de j eugd:
ussen 2O.JO en 22.00 uur o.I.v. dhr. C.Franke
ussen 19.J0 en 20.JO uur o.I.v. Joop Meuleman
ussen 18.J0 en 1),JO uur o.I.v. Ton v.Velzen
ond tussen 19.10 en 20.J0 uur o.I.v.

dan

l- n1
dt
dt
dt
gav

Het wordt langzamerhand weer d.e tijtt dat de rvedstrijclen afgekeurd. gaa.n urorden.ïJijr als Juko, gaan weer vrat 
"eoerv.pro8ramma 

r 6 in àlkaar àetten.Voor- a.s. zaterdag hebben rvij het ,rotguia" pLan uitgestippel_d:
:1: l"l .r+eheL.e 

jeugdprogranma afgekeurd is -gaan rvij met ;'àL1e,, ieugated.en naarhet Zuiderpark of naar het stranà.
redereen wor.t dan om 12.00 uur op LENS ve.racht waar juIIie je in sporttenue
::,1":i^"rk1.den. Neem naast ie voàtbalschoenen ook BynÀchoor"i en een training._paK mee.
lïij radcn jul]ie weI aan om raet de fiete of de broufiets te komcn zodat jur.riezelf vervoer hcbben- voor cle minirs ve.Jrachten wij enige sportieve ouders meteen auto dic nisschien ook wat mee ,ir-ren 10pen. tïij gàrr, à.o ,rat trai_nen,uaar hoofdzakerijk lerrker oncerrinB voetbal-Ien. Mocht hetr-.hier ook te slechtI!,eer voor zijn r1*n doen wij in ieder geval lvat in ons hrubgebouwl kraverjasse[,of biljarten voor de ouders en juniorén en and.ere spelen vàor cle kreinere.Et zijn zelfs enhefe leiders dià de ouders uitdagen in verechillence spelsoortenMisschien ook iets voor U??

JukoF's. Hpeft u de contributie voor u'r zoon ar- betaalcl? zo niet, wirt u diteven doen op lSironunme t 33.6?,11 t.n.v. penningneeoter Lenig'en Sne1.

rn hct begin van cre rved.stri.id liep het niet zo g.oed bi j LEN§. r1-Do werd zerf s
-enkele 

keron geva::rIijk, maar de verdedigíng hield zijn hoofd koeI, al_ moestLeo de bal een keer met noeite van de lijn viegharen. Èiur.ro ontsnapte LE[g aande 1íchte druk van ÀDO. Na ecn schittereide sor.o vag Leo *rerd het tensrotte1-o voor LENS. In de tweed.e her-ft ginEen we d.irect ín de aanval. rn a:.t LeídtteaI gauur tot een mooi doelpunt van ias-2-o. Hierna scoorde Ronnie nog met eenhard schot van buiten het strafs chopgebi'ed, J-o. Twee minuten voor tijd .coordeIlonnie weer na goed d.ooraetten van ènarreu, t*_0. t""=rot;;;;"à-;; de laatsteninuut-de eindstand bepaald d.oor charres, nadat een voorzet van Bas d.oor paur-
op de Iat vras geschotenr 5-0. A1o vre iedóre wedstrijcl zo spelen, ,ok"r, ," ,rogeen goede kans op een hoge e j-ndklassering.

Hans , Ias en parj1.
he7 2-O.

Natlat vre vo'ige r,veek een minàer goerte lvedstri jcr hadden gespecrd., begonnen wenet vorre moed aan de wed.trijd legen dÍe Ha6he. Door 
"àn loeo gespee]d.e 1e helftkwa'men rve met 1-o voor. rn het eerite kwartier kwartie*ni a" I*"Lae herftlverccn we onrler druk 6ezet. tïe dachten er een beetje te gemakkelijk over. Dooreen goede corner krvamen vre met 2-o voor. !ïe hebben nu 9 iunten uii e ur.àÀt"i5àu"volgende vreeh tegen HMSH zulfen vre er hard. tegenaan noetcn. onze lei-der ver_rvacht 2 punten.

De 2 cloelpunten lrerden af6elopen zaterrlag door Bcn gena:lct.

Den Jozee.
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Uitnocliging tot het bi;vronen va
klubgebourv. op naa.ndagargnd 71. o

; Àgenda

ooooooo0o(",;,.i1ioí,,-'r-ii.L..-'i.,jl.r.: a :1o0o0ccii;,í)iiLtuct -"i0000(tG.l

.,,, 
. I

i,

Het oord 82. 2544TP Den Haa6 2011, ril'665298
Metío Stokciaan 2516, 2141 GT Den Haa6 2011 , tel'
i,i.siàr."ro*;2516,-2541GÍDenHaag2o1.1,6?1B1B
l,ÍJppelrade 2d1 ,. ben Haag, 2oJ1t te]-. 6?2565
Réiirvoudelaan 15t Den Haag ZOJli le]-. 2954Ci2

.írlgenene Vergaàering, [é irouden in het
er 19?? be ,21.,1, :uur.

uleí vaÍr de op 25 iuLi- 1975 gehouden A)-gemene Ver-

t\ 0rricïi,.'.
cc000000c

ln Bal-lotane: '
È!----<-__=_

iJB3 i.Y1rsss51. ' .

if84 p.B.E16tah,
1lB5 G.F.Etst'àh
1JB6 Ii; R. Bergrnlrns

:. 1J87 A.Groenesteih

ZaterdaEmorgen
Zaterdagniddag

trut'-1lOOCO00
UUUJJ..:

oJ.266 P
to@72 Mw

,120q71 I'.{V{

'rró;69 w
290469 \t

l

n rle
kto.b

1.
)

1:upenr.nB ..
Ingekomen mededelingón

4
5
6

Vaststelling van de not
6adering
Mededeling van de plaat
Behandeling ran het jaa
Behandeling van het fin
van het verslag van het

FT'EFEFFFTFFFFT FFFFFFFFF

s5ehad hebbende. benoemiÍgen in corn$assaes '
rverelag ovcr hèt vori6 Verenigingsjaar
anciëel overzicht oveï het vorig verenigingsjaar en
financiëel- kontrole orÉiaan

f. Rondvraag, ,.-'.-.
De stukkenl betrekking hebbendè op de agendàpunten ), 9 en
dagavond 24 oktober 1)fl rerkci-jgba.ar in de bestuurskamer i
De narc€n van de diverse kornnissieleden zuU-en in de eerstvo
worden vermeld. r'' '.'

Wij rv!-jzen ai onze l-etlen vanAf.fB iaai op het belang van deze vergadering en.
doen dan ook-een dringend beroep op hen de vergadering bij te wonen. :

Het Bestuur.

FFFEFFFI'FT'['EI'I'FEFEFF
;r lE'SirtAT Ett ,ICHTER DE B^R FI'FT'FFT'FFFFFTI'II'FFFFFFFFFFFFFFI'FTI'EF

6z
nh
lge

ijn vanaf maan-
et klub6ebouw.
nde iE}trsfèvue

Zondagmorgen: Tinus' v. Zilfhout '- Nonnie Hoeksma'- Peggy Richel
Zondagniddag: Hanneke Bom - IïiI de Bruin - Dinie Enrllich - Linda

SíIvia Pronk - I{evr. de Jon6- An4ie v.d.Steen
:"'.

Eventueel- afbellen te].. 66.94.16

: i1rfl Bei6enheneBoulïen - llJim I'lichcl-6 -

: rl.aC BogiEch -- Ànnie v.d..Steen - Nelly v.d.Spek - Eramy Elstak'

Jan6 - Huub en

Ecn bescheiden aantaL leden heeft zich tot nu toe op'egeven voor dcze toch
altijd zeer stenmige avond. Maar er kunnen toch echt meer mensen bij- u..heefl..
no6 iot donclerda6 1B.OO uur de tiid om zich aan -te.mel-den bij Erairk.Straathof ,
tciefoon 45.15,?A. Doe het dus nu' lvant die avond is al-tij{ zeer SezeLlig. ":
JOI'IG LENS..TEGEN HARÖ DI{S DE BCOT TN. :'

, -l+-) -
?-4-2-

?-3-t-
,t 

-t-lr-
t1-z-)-
n-z-)-

ïYilheLrnus r

Roodenburi4
DBGC

vros
Hermes DVS
Papendrecht
i\r;c

Goudà'

rEi'rs ?-z-24- 6
Blauw Zrvari i-i-r+-z- e
Olympia - ?,-1-1-4= 5
HoV ?-o-4=i- 4.

Hidn : .i-i-Z-t+-t+
EsoH i-o-4-t- t+

1-13
1-10
't- y
i.s
1- B

2-B
t-o
1-7

B..'to
n-o
6-t4
5.'B
4-B
5-12

12- 4
10- 7
.11-;.7
o-)

10- 7
10- 7
1-2-.1?
2-1

-1-



Een verjongd LENS ging dan tensLotte toch tegen het 8eroutineerde DHS d.e boot
in. De Schiedannele hadden - zoa16 bekentl - hun routine in een stuk etevige
agreesiviteit gestoken. Het eerete hal-f uur tva6 voor LENS, dat.frank en fris van
start was gegaan. De verdediging van DES kwau herhaal_delijk in moeilijkheden.
Nadat Jos van nijn en Ton ts-$ravendijk aJ- oog in oog net d.e Schiedamse doel-
man hadden gestae.n, rrras het Wlm Keetman, die een vrije trap even buiten .het
strafochopgebie d ineens inknalde.Na een half uur bracht Trino I,ENS op 2-0,
dankzij' V-oortreffel-i jk rverk van Nol-.Janssen, Meteen ia,rust ging het nis.
Duwen in het strafsc hopgebi eal levercle DHS een strafschop-op, dió rustïg werd
benuti DH§ -rook de kans en LENS zag geen nogèli5kheden meer het fraàie spel van
voor d.e rust,te herhalen.. De 6elijknaker na cen klartier krvam tot stand na niet
a1 te stertÍ in6ri jpen van Rob de ïJidt. LEI.IS knokte met de noed. dér r,ranhoop terug
en zowaar leek het te Luldren. trrlim Keetnan vrerd binnen de bruchte lijnen geveld..
TrÍno Resoèihardjo knalde de strafochop echter op ttit besliosende noment hard
neast. DIIS_-deed er nóB een échepje Itbildrelrr bovenop. Vijf rninuten voo? tijd sloeg
Donald Schönherr de bal- uit het doel en DHS verzuimde niet vanaf de elfneieistip-
de overwinning te 6rijpen. Zondali weer een bekerprogranma. LENS ontvangt ÀDO
en kan via een 6elijkspel poulewinnaar vrorden en doordringen naar de vol_6eíde
ronde.

HH HH
PROGRÀMMI.-OP.STELLÏNGEN-UÏTSI,/:GEN SENI OREN IIHHHHHHEHHHHI{IIIUIHB

HHHË EHH
.PROGRAMMÀ SENIOI?'EI{.

z-zt-.s 23 oktober 1977 scheidsrechter
G. L. de Haasr4.7O uur'I,ENS I. LENS 2

12.00 uur Iits§ 2 .

12. oo uui sot,' 2

--ADo (beker) V1 ceb 1/j-1
- vrL J
- IENS l Daal en Bergselaan
- LENS 4 rrNw. Ockenburghtt ,Machie1

12.0O
10.oo
10.00
12.OO
14. o0
12.o0
10.00

uur LENS I
uur..LDNS 6 -
uur Vreden§urch 4 -
uur IENS B -
uur quick Steps 6 -
uu"- ]IXS 10
uur PDK 6 -

Vrijenhoeklaan
PDK f VZ Geb z/1-1
HtsS 6 \r2 Geh 2/1-1
LENS 7 Vredenburchrveg
Vreden'burch ? Vj Geb 

"/2-4LENS 9 }iiÉkerl(Iaan
IENS 10 . Daat en Bergselaan
LENS 11 Duinlaan

tr0ckenburglt,
' Y3 ceb 2/2-4

B. Vorwald
A.J,M.HorEtman
M.E.Lemckert
R. Veldink
S.J.Kleijn
J. C. Dekker .

G. J.l"Í. Middendorp
h. Fr.Markus

12.00 uur S .V. DHB 5 - IEI,IS 12
14.Q0 uur.LE{S. 1J .. . - Velo 1!

ingang parkeerplaats

terrein
teireia
t errein

À.s. zonda§ zijn van de Seho aanwezig: J.v.d.K1eij en N.Osse

SIII,{ENKOUST.

LENS 5-6-8 cn 1J een half uur vó6r aanvang van hun yretlstrijd.
LENS 4 11.00 uur LENS terrein LENS 10 11.00 uur iENS
ImIS 7 9.15 uur LENS terrein LENS 11 p.Oo uur LENS
LENS 9 13.15 vw L,ENS teffein LENS 1Z 1't.00 uur tH{S
OP TELLINGEN;

LH'IS 4 à1s vorige rveek met A.v.I{leef
LEl,lS ó .'als vorise weekiffii§Í;i:;Ii#:ïffi zonder F.veeren en J..v.d.,,ïet-(zie LErs.S) ner J.retrere

tENs z :Ï"';'*;:Ïïeek'zond.ei R.-v.d.lemt met J.Groenenai;ir 
'(vi.orosze 

Nj-pper
zie 66tr LENS .1] )

LENS B aIs vorige weék zonder Q.v.d.lrleijs-À_.Bil<lerbeek en J.Keetman net J.v.d.!ïe1
LUIIS 9 als vori-ge lveék zoncler I.v.Di jk en P.Schul_ten.net C.Hooghiemstra
LEI,IS 10 als vori6e we'bk met P.v..d.Pas-H.Guit en J.v.d.Horsl..
I,ENS 11 als vorigc vreek uet R.Peters en I"í.OIthof
LEI{S 12 a1s vorige vreek zonder P.v.Duijn-M.Jansen-ir.v-d..Kroft. en L.Voorduin

net Il.IIeemskerk
LENS 1f aIs vorige lzeel< zonder C.Berenb-a& en P"Ilurghourvt net iV.Gro6ze Nipper (2x)

-2-,



\ïegens niet-opkomen afgelopen. zonda6 worden q.v.d.Meijs/en Lrvoorduín 2 weken
niet oi:gesterd. verrveer is nó6eri5k op naanrtàgavona tij de seko in ons krub-
8fbou.v,t. .- ,:. .-

AFSCITRIJVIIIGEN. .:.

Vrijdagavond 'tron t i B. fO-f 9. JO uur bij J. de Hi]-ster t,el. 29.?L 2J. Slechts in
uiterste nood kan nog op zaterdagochtend word.en afgeschreven tussen 11.O0-1Z.OO
uur bij voornoemd nullrcor.
De faatste tijd is 8ebleken dat een (k1ein) aantal spelers mei grote re6elmaat
afschrijft. u zult kunnen biS.lijken dat de seko en uvr medespeleis op urv aanwe-
2i5hei.d moeten kunnen rekenen behoudens ziekte of een (uiteraard bij hoge
uitzoncering voorkonentle) anclere dwingende reden. De seko behoudt zich het
recht voor om ten aanzien van hen die kennelijk te vaak en te lichtvaardig af-

- schrijven'geëi gende. maatregelen te nemen.

]íIET-OPKOI'IERS .

UITSLÀGEN 16 ohtcbèr 1977.

LENSl -DI{S1
LENS 2 .- Roodenburg 2vcs3 -LENS3
Duindorp SV 2 - LENS 4
LENS 5 Gr.Víil-lern II Vac
LENS 6 - l,{it Blauw }
Rava 4 - LEIIS z

z-)
1-2
3-o
1-3

1-4
2-1
1-7'1-2
8-t
o-1

LENS B

Cronvliet
eonà .6

Rava 9
VeIo '12
LEIVS 1f

- ILrchipel 6
-LHIS9'
- r,H{s 10
- LEI{S .1 

1

- LENS 12
- Duind.or! SV /

6

1 1-1
o-o
q-2

Na cgn 6-J .ovc,rwinning op hct nog ongeslagen Stronkhörst heeft ons zaeÈvoetbal
tcan nrÍ 6 punten uit 4 wedstrijden. De'volgende vrcdstrijd van ons teaur io

Z,iiiLVOETDÀL.

dinsdag 25 oktober on 20.20 uur vredero m in Veiling Noord te loeldi .ik.
De vol6ende speJ.ers moeten on '1p.
I'.v.Ve1zen-I?.i,Íichels-il.Osse-G.Duivesteijn-J.Bertens-P.v.d.Steen-J.de Bruin
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mn
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I11
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mmm nmn m m

nnn lïat bent u nu'eigenlijk? Een LENS-l-id of een LENS-klant? NQe, nou niet met
het vfugge rvijsvin6ertje op het eigen voorhoofd lvijzen, naar odns cven rustig
gar-n Zittën, of blijven zitten, en d.oorl-ezen
umn LENS.heeft een tijd 6ekend, vJaarin dat kluppie zijn Ieden. geen.rvarme d.ouche
kon bieden, laat s.taan een íerfrissing na afJ-oop van de wedstrijd. .Een tijd,
rvaarin ile spelers voor een vredstrijd zel-f cle hoekvlaggen noesten neerzettón'en
de nettàn in het c].oeI hàngen. In die tiid vond.cn ae iàaen het nog een eer om
de blaurvrvitte LENS-kl-euren te verdedigen en zager, ze het ars de geloonste zaak
van de l'rerel-c1 mee te l-even met een eerste el-ftal, dat zich wekerijks een ongeluk
ploeterd.e om in de vierde kl-asse hetlhoofd boven rvater te houd.en. Mede ttankzij
èe enthousiaste -coiefe steun van cle niét eerste el-ftal spelers Lukte tlat neestal
ook no5. Hct tr'4É.ook iri die tijtl dat getrdcht wcril de'voètbalprerJtaties zo hoo6
mogelijk op te voeren doornkeihard. te trainen. Dat gebeurde cLa.n meestal_ ond.er
leid.ing van ecn aI even enthousiast nedelid en koStte dus weínÍg of g.ecn geld.
miam lÏees maar niet ongeruot. POL begint heus.geen pleÍdooj- om AiLES preciàs te
gain doen a1s vioe6er. De verlvorvenheden van de rve lvnartsmaa-ts chappi j hoeven echt
nict te.rvorden afgedankt. Maar dat enthoueiasme van toen, ttat nag best teiu6-
keren. Dat enthouclÍasme, vrerd ook urel lyrisch klubl-iefde 5enoemd. Eelemaal weg
is die lihÈlicfde gelukkÍg nie.t. Pakrveg éón op de tien l-àden hecft het no6.
I,làar het st erf t lrel uit .
6inm Nou, alie ncgcn op de tien overige Letten beschóuwt pOL als klubklanten. Die
hopen bii LENS vrekelijks een portie rckreatie voor veel urind.er dan de kostprijs.
lin die ontzettend l-age prii6 dttnkén ze aan de welliLlenclt, rned.ewerking - 6"àtii
en voor niets - van de relatief kl-eine kern van echte klubleden, die in het
kadcr vnn hun vercni6in6 al1er1ei tchcn -verrichten.
unm Dc aktieve Acin zorlt vooï een lage rekrcati-eprijs, maar betaalt evenveel
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kontributie a1s de.grote groep ya4 LENS-kLanten; die dus alleeI].. maar profiteert.
Onredelijk ei6enlijk, víndt u ook niet? :

mmm 0p maandag J1 oktober ruord.t er vrcer een algemene ledenver gadering gehouden.
Dan kunnen vre horen of het bectuur'er in J-s geslaagd de financiëLe cindjes
tenslottc vrecr aan elkaar te knopen. LEl'trS-klanten ontEoot je zeldón o! nooit op
een a]-gemene verBa.dering, Die laten de ver eriiginGs zor gen over aan de LEltrS-l-eden.
Als PCL 6oed id geïnf,drmeerd staaf er geen kontribut i óverhogÍng op de agenda.
Toi]Í zcu'POL ervoor rsillen pleiten in de toekomst bij het vaststellen van de
kontril:ut ieb e dra.6en onderscheid. te maken tussen 4.eden en klanten. Uiteraard
zulfen clan volgens POL de l-eden rninder mocten gaan betalen 6n de klanten méér.
xínr POL.komt t erug.

lvegens teve.el kopy vorige aeek niet g9Plaatst.
tr'Iie Ís FOL om het begeleiden van onze j.onge voetballertjes amateurwerk te noenen?
Is FOL zelf niet Ín zijn beetuureperiode mcde-begeleider van é6n van onze hoogste
elftal-len gerveest? Dan moet hij toch wcten dat Cit el-ftaI na de rvedstrijd ook
6;etr-acteercl rvordt" (Sportieve resultaten of niet)
lïat heet na de ruedstrij,C - zelfs voor de wedstrijd vorden deze mensen al van
lek-*ernijen voorzien. Cf rvordt dit gedaan voor d.e 6ezel1i6heid tijdens de
tarctische bespreking?
iïat rnoet het dan eeu'ongezellige boe] zijn tijAens d.e tactische besprekingen van
b.v._de B.-, C- en Pupillen selecties!
ik dacht <lat POï, d.e vortel van dit kwaad j.ets hoger moest zoeken en zou dan
Sreeg rvil-1cn horen hoe het begeleiCen van deze Eensen betiteld wordt.
Eigenlijh silde ik alleen maar
van de j ongcnrr "

zeggen:.ttzo de ouden zongen is het amateul,rrerk

M.v.d.Hoek.
VjIN DE REDÀCTIEJ

De vori6e weelt vras de situatie zo, dat ons zoveef copy ha.d bereikt, tlat vrij he-
laas niet alles hebben kunnsr pfaatsen. líij bieden de betreffende schrijvers,
waarven hun artj-kelen i-n de LENS-revue van 11-1C--1977 níet zijn opgenomen,
hiervoor onze cxcuses aan.
ïíi j vcrtrou',ven eclr.ter dat zij da-arvoor enig begrip kunnen opbren6en, oddat de
Redactie in hun mogel-ijkheden is beperkt en rvat nog veel belengrijlcer j.s, dat
wij onze typiste niet te zrvaar kunnen belasten met het ty?en van een te Broot
aantal stencils, rvat zoals U on8etwljfeld bekend is, een 6rote klus is.
U bl-ijft uiteraard gervoon doorgaan on6 van copy te voorzÍen en rvij zullen in
o':erfeg Eet onze typiste zeker aIIes in het rverli .stelIen van .ecn ieder zoveel
nogeJ-i jlc in ons clubblad tc publiceren.

Uri; FEDICTIE

}Iàr zou kunnen siellen dat het vreini6 zin hceft iernand te interviewen, die bÍj
Lenig en Snel- erg bekend is, warrt zo redeneert nen, vrij vreten weI wàt hij alle-
maa] bj- j LENS uitvoertr. óké, ma-ar uit een vraaggecprek- gaat men over het al6emeen
iemand nog beter l-eren kennen

Daarom zijn r,-'ri j eens gaan praten met llans Zoun en te6elijk bij het noemen van
deze n..ail hoor je aI direct van - o ja - Hans traint dc jeugtl, hij iE aanvoer-
dèr van ]ret ti'reeCe en hij is getoof ik nog leidcr van een jbugdelftal ook.
I,la lczing van onderstaande komen er vrell-icht toch nog andere acpecten naar
vorcn, die ncn al-iemaal niet weet en het rloet mij. e"n gu.rougen U de resultatàn
van dit interview met }lans Zoun bij U te introd.uceren.
Dc eèrst e Vt'àa.iT aan Han6 v,ras :
1""-i"f"iti3a- Ïta r""-iBuÀ-!u*e "st of heb je ooit elders gevoetbald?
AI{Tï'CChD
Ean-ï-ffit etae clat hij op 9 jari6e leeftijd firl werd vari DHBRK- thans SVDHB en
dat hij door vrienden, is overgehaald oÍn bij LENS te 6aan voetballen. Toen hj.j
3ij ienig en Snel kvran ging hij via de B-klasse over naar de i-jeu6d en via ÀJ
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kwam hij later in de À-selectie. Hij is thand 9 jaar lis van L.,enig en Snel
Vraa6 2 r .

ïk vreet dat je itx per week training geeft aan de LENS-jeugd, welke elftal_Ien
zijn dat precies en gaat er voor jou niet te veel- tijct inzitten, want buiten deze
training pen je ook leider ban 81 en zondags voet.bal je zelf en als gesèlecteerd
spetrer'train je dan riog zelf 2x per week.

ÀNTIïCORD ,.;
IIans 6ecft training aan de geselecteerde B- eir C-jeugd, stelt d.aaruit de elf-"ta.Llen demen en vindt dat aan d.e enige avond. - en clat is op vrijda6 - die hij'echt helómaat írij is - ruirn voldoend.e heeit. Juist het feit dat hij alles rvat
hij doet al-s een hobby beschouwt geeft hen dit werk erg vccl voLdoening en denlrt
eigenlijk nooit aan de enorme hoeveefheid tijd, die hij aan de vereniging be-
schílcbac.r stelt.
Vraag J .:

ln'1976 heb je het. t rainersdiploria D gehaald, weLke rechten geeft dit aan jou,
m;a.w. tot aan welke klasse aag jij bepaalde clubs training geven en ben je op
dít monent nog bezig aan d.e cursus voor het diptoma C.

ANTIïOORD
GfTEt-aipfoÈa D mag je clubs trainen, clic uitkomen trla 4e kJ-as KNVB en uiter-
aard lagere clubÀ. Hij zou dol-graag de cursus vool het dióIoha C gaan vol-gen,
naar daar 6aat - .zo zegt Hans - toch rvel- een beetje veel tijal inzitten en denkt
er op dit moment nog nj.et aan. Een ander. punt iè nog, dit hij het met de trai-
ning aan de genoemde selecties en aIs leider van 81 het erg naar d.e zin heeft
en zou d.j-t zcker voorlopig no6 niet willen missen. .
VraaL!-
De jeugd.hgeft jouw. speciale belangstel-Iing en de LENS+jeugd heeft - naar ik- i
heb 8ec-onstateerd - grote berangstel-ling en bewonderi-ng voor jouw persobn. Hebjij een bepaalde methode om de band tussen tDainer/]eider en cle j.eugdspelers
hecht te maken of gaat dit vanzeLf?

Hans zegt'dat je niet kan spreken van een bepaeltlc method.er' maarier moet wel
eel1 lijn zi-tten in de begelei<ling. rn de eepste plaats noet je zónder mcer eer-
lijk te§cnover Ce jongens zijn, terwijl een persoonlijh contact heel belangrilr
is. Een ander punt ib on onderiingè wrijvin6 te kunne4 voorkomen, vrat dan een
groot voord.eel is voor de total-e groep, zij gaan dan ondcrling goed met el_kaar
on en verdcr is van groot berang ailn bepaalde jon6ens verantwo ordel-i jkheid te
6even, waardoor een grote eenheid in het el-ftal ke.n ontstaan. I{ans zegt verder,
dat.het'voor'hen persoonlijk een groot voord.eel is, dat hij de nee6te jongens
al- hóel lang kent,; podat de band. tussen hen en de jongens rvat gematrhéIijkèr is
6e6roeid dan'lvel-IÍcht bij anderen. Het contact àet de oudcrs spreekt ook een
behoorlijk vroordjc ne e.

Vraa6 5
Heb jij i.n het verl-eden nog ander urerk voor LENS gedaan en zo
deze activit cit?
ANTIIïOORD

jc, waa.ruit bestond

ffiË l:a-ns t1 jaar lid vsn LENS rvas, is hi j gepolst àl-s leider door Cor
Nicuvrenhuizen cn"hij vrerd prorupt lcid.cr van i,lerren 5. Da.aïna had lle.ns een poosje
zitting in de j uniorenraad, 

. 
was verd.er 1 jaar mecle$rerker van de luvJEKo, wat hij

er6 interessant heeft gevonÀen - echter Leider iprak hen meer aan en voord.at
hij jeugdtrainer werd, vras hij nóg Leider van pupillen'J en welpen .1 . Vijf jaar
gelcden is hij jeugdtraincr gevrorden, ecrst van de vrelpen, daarna pupiflàn ón
sinds 2 jaar traint hij nu de 3- en c seLcctie en rzercl tevens leidàr van 81.
Hans is ook nog 2, jaar . Redactielid gevreest, heeft ,l jaar krantjes gevouvren, is
leider van een jeugdkaup geweest en is ook nog rid geweest van een z.g. rrformatie
cornmissiett, ecn comnissie die één en ancer moest regelen toen er noch Bestuur
en conmissies bij LENS waren. van de rrfornat ieconnÈesier heeft I{ans - zoals hij
ze6t - erg vecl op6estoken.



ËT-ffi.r"n van de Redactie vindt Hans uitstekend en hij vindt hct zeker nuttig
afs er aandacht vrordt besteed voor het gepubliceerde. Ars ienand. in een vraag-
gesprek iets §eeft gezegd vrat hij altijd op zijn hart had, dan vindt Hans wei, '

datver b.v. door het bestuuf doo_r. persoonJ_ijke benadering met die8ene over
gespioken zou moeten worden, waardoor [het s]-achtofferr nisschien beter gemoti-
veerd zou kunnen worden. Hij vindt cok dat perioclieke verslagen van ver6ad.eringen
door het 'bestuur zelcr van tijd tot iÍJd een plaats moeten krij6en in de ],ENS-
revue. De l-eclen rvorden clan vrai meer op de hoogte gehouder^ van ÀËt wer en wee indc cl-ub.

vI""g_q
!ïat is jouw oorri.eel over öe. tot
rnet divcrse nensen? . ,

dusverre 6ehoud.en interviews door de Redaötie

je het toe.h r,rel leuk, dat er
geschreven?

Vraag 7
IIoe heb jij dir vraaggesprek zel_f ervaren? Vinflt
over jor::rve1e activrteiten in de LEiVb-revue lvorclt
ÀN[ï]OORD
ÏÍàiïÏfrt, dat cLk gesprek met een positieve becoe1in6 nuttig i6: Eij vond het
niet zo nodig, dat hij i-n het zonnetje zou lvorden gezet, Uant a11es rvat hij
vcór LDlis doet j-s - zoal-s eerder gezelgd - toch een hobby en verricht a11es met -

veel ent housiasme.

Vanaf dcze pl-ants wil Hans het bestuur, r1e jeugdconmissie en niet te vergeten
de ouders van ce jeugdleden hartel-ijh bed.anken voor hun meclewerking en fijne
saraenv;erking, die hij j-n b.et ve::feden heeft gehad en nu no6 heeft, lvaardoor het
wcrken voor hcn alsrvare een prettig cn soepel verloop heeft.
Hct gesprek net Hans Zounr - dat plaats vond. op nar.ndag 1O oktober j.1. is -
zoc.16 u -wel- heeft kunnen tezen toah nict overbodig gerveest, urant u is --naarvlij aannemen - toch veel rreer over Hans te vreten gekomen dan u eiegenl-ijk vlel
r';ist.
uit het here gesprek brijkt rvel, d.at Hane zoun het vere werk voor LEN§ met veelplezier en enthousiasrue cLoet en dat hij veel vsor zijn crub over heeft. Het was
evenals raet zijn rrvoorS;angersrr een a3ngenaau. gesprek en ik zou Hans gaarne
hat'tctijk vrillcn r,:edanken voor zijn vrel-willende ne,Jeverking en de Redactie
wenst hem nog a]le succes toe in de tockomst, succe6, rlie vooraf hij zo in het
bijzinder verCient. 

I

Uw Redactie
op de ontboezenin6 van POLLENS in do LENSïuvue over het l-idnaatgchap van dames
in onze vereniging, rvillen wij aLs reaktie hierop niet verheulen, dat ook rvij
dit cen belan8rijke zaak vinden, gezien hct aantar vrourven dat zich op het . :

ogenl:]ik daa.tlwerlceli jk voor LENS nuttig maakt.
Het rijkt ons voor onze verenigS.n6 e'en zeer 6oed.e zaak afs deze vrouwen door
miè.-].el ve.n hun stemrecht ook het beLeid van onze vereni8ng nede zouden kunnen-
bepflIen" voorar op het gebied van praktische aard zoels het sfeervoller maken
van ons cLub8ebou$r, zouden zij een goede inbreng kunnen hebben. Het feiti dat
nu al 2 cla&es zich bereid hebbcn verkLaar<l in een kommissie zitting te nemen, . .
cluidt er toch vrel .op, dat er van <lie kant interesse bestaat on aan het verenigings
werk rlccl te nenen. .trïij zullen de komende rrreken rlan oolc eens pcilen hoe de
denes, en hieronder verstaLn vie vooral oolc Ce vrouwqn, verloold.es of vriend.innen
l'an onze spelers en de rnoeders van onze junioren, lvu.arvan er a1 aard.i6 vJat achter
de bal' sto.an j hoe rlie over deze nateríe d.enken, zodat het op,d.e eerstvolgende
Iedénvergaclering i'ran tle ordc 6esterd kan rvord.en. Naar onze iening zou het we1
eens nieuwe impulsen aan'ons ver eni gíngsleven kunnen geven.
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IIet, ie gi5enlijk niet dà gàwoonte onc te reageroil op een'anoniËm schrijvenr Der-ge'IÍjke brÍeven behóren in de prulleiak te verdwijnep.. ' : '.- 
,

.lifgel'open vreek ontvín6en wij iets dergelijks en rvij wí1len d.e anonieme schrijver
arleen maar attent naken op het feit, dat iedereeí die i'ets voor Leni6 en snàI
doet we1 degelijh cloor. het Destuur vrordt gewaardeerd i rnaar dat niet iàde"""r,tegelijk in het cLubbl-ac kan wo?deh verrqerd. Dat. ,cr over ileze anonieme brief-schrijver tot op heden niets is gepubriceefd .- zb.kunnen wij sterlen - is echt
geen nàlatigheid Van de I?edactie, noch van het Beatuur.
De redactie Ís n.r. druk bezig via intorview. d.iverse mensen in het zonnetjete zettel en rvie zegt, dat de betreffend.e anonieme bricf sc-hri. j.ver nooit benaderd
zott zijn geworden.
Het zal-
praten,

de redactie i.n
vraar noch naam

dit geval toch er6 veel mocit
nooh het adres van 'bekend is

e Fosten raet iemand. te gaan
tt _

Uw Redactie
,t

À!LERLE] À.l,AIiA-/\/'/TAAAAAÀii,AAÀAA-I]!ÀIÀÀAAAAAÀAAh.frAA/TTtAAAAAAÀi.rt AAAl.r.tuiA
ÀAhÀÀ

BTJ EEN VERTRU(

vele spelers honen en ga.2n, vJae.rvan de meeeten met stiltre tÍon en wàar geen
benefit-wedstrijd aan te pss kornt, laat 6ta3-n,.clat zij de f rontpa6iria ' 

rràt eri van

iiia-irïi§'rtlt]ïi; ", sner is n1. Ruud r"tu,", si,,i" r,",s"rrru] ,r,u"n.,.
aanvoerder van wnt heden ten dage het 11e seniorentean. Hàt elftal- -Èaar de SEI(O
geen oritkliken naar heeft. Gebroken benen en het verliezen van hoofilén dringtniet eens tot hen door, Ia:rt staan tot cle bestuuiskaner. Dit eIftaI regelt enlost alles zelf op. VÍareà. alle. elfta1len naal zo!
Eeven een anecdotà nI. toen ik het Leicle"schap-tiJ LEI,ls aanving, kree6 it< luistdat stel- van de toenrnalige JUKO aangesrneerd! t.r,r. À-$unioren 4. Het eerste wat
éón'van hen uít zi-jn no{rà liet vallen rvas: rrHoefang à.ar,.hi j het bij ons uithou-
den?rr Dat zei gcnoe6.
Ilet is echter drie fríar gewoiden en nu no6 steeds steek ik mijn neuil .we]- eensin hun zalien - of zij het aannenen weet ik niet en of zij het vroeger vrer d.edenis mij helaas ontschot en.

leade ho6'e SchoLen doorl-open èn oi) één van zijn wandelgangen heeft hij het
mcisje AIie ontnoet, clie nu zijn echtgenote is.

Veel spectaculaire dingen zijn er.va
aI]cen tussen het voetballen door -

De reden van zijn afacheid is, dat
die P§V van lampen voorziet en wc1

n Ruud. Peters niet naar buÍten getreden -in 1961 werd hij ].id - hèeft hij verschil-

hij ecn functie heeft aanvaard bij de filma,
op dc natuurkundige afdc1in64, wàar ze licht-

l:ronnón ontwikJrelen, die geen stroom 6cbruiken, duo.de a.fdeling uitvinCers.
Hct hele elftal wenst hen l,engs deze weB een goedo toekornst.toe bij phÍlips en
dat hij met zijn vrouw een prettigc vroonor,rgeving mag vinden in dc pl-aat6 waalre
die hij heeft gekozen aIs zijn toekonsti6e rvoonplaats.
Zijn afschei dsvre dstri jd' indt pIa:rts op zond ohtobei a. s. tegen PDK op de
Duinl-aanqr ac.nvan 10.00 Ufr

Namens c1e l-eirler van het t oenmalige ,ít4

,

rrDe Totoconmissie wcnst de LENSfanifie óen prettige Frans e VRIJDT'IGi.V0I.ID" .

v
u

F.Fl-unanE

Er zijn nensen die nooit op zaterdaavond kunnen, vanclaar deze vrijdagavond. Dc
- volgenrle (uingo) avond. raet dansen word.t naar vrij heb'ben vernorlen àp ie.ter.la6i

avond 6ehouCen. ïomt U rlan ook ' :' - _. -, .. . -ce. l(-edcc tl_e
Hans cn Astrid Zoet gaven ons kennis van, de geboorte van hun eèrste kind. Het
resultaat van alres vrerd een dochter en de naom van deze te16 is Leonie. vrlij
vrensen d.e familie Zoet van harte geluh cn veel sterhte.
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TRII'INIEiI,IS.

OnclankG. (r.e he=fstvohantie gaat het .triamen nornaal qggI. Dus kon geruEt ook I

dondcïdaBavond naar de zaaL l{oonstede 96 voor eon gèZeIlige ' ontspannin E. il t--
perl kecr voor een fitte body. iilaar blijven de heren? De clamcs hebben een grote
voor6pl:on6" .hanvan6 2C.OO uur.
,;.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJ
:i$t*:i v/iN HEr JEUGDTRoNT tJ$tt,l,r,l,l,ru;JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.r.r.r,rr.r.r,r,r,rr
$ JS$$;.r.r,i,ir,r JJ J JJJJ J,r JrJ rJJ$ J$$J

PROGXLrrlI4À JUNIOREN.

Zat eltlaE 22 oktober 197?.

14"00 uur k1

12,14
14,00
15.0O
13.3c
1i.00
14..00
14.00

Zgl9es
12.00 uur EKSVM , - LENS 

'
Sportpalk !olanen

Maanda 24 oktober 1)ll
1!.00 uur LENS B - Quick Steps v2
20"1J uur LEi{S 2 - Quick Steps V2

ZIE COPY VOOR DE BUITENLjNDSE REIS EN HET RESERVEPROGEhIíMJ\.

.i]-FSCHRIJVÏNGEN.

§S!I1!!g!ijt lgoq rlqi.jdasavond 18.r0 uur bi j tlhrl P"v.d.Steen, Hondsroos 2,
Berkel en.i?odenrijs
Telefonisch vri. jdagavond tussen t8.JO en 19rJO uur (uitsluitend. in dringende
gevallen) voor
À-lilassers bij dhr. G. Duivest eijn
B-klaseers bj-j clhr. M.Reuver
C-hl-assórs bij dhr. R.I3om

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LEI.IS ,1

LENS 2
LE'NS 4
IENS 5
Te !ïerve la
Quick 11
RKSWI 7
LXNS 9
Valkeniers J

- Quic
- vfij
- DI{C

- Quin
- LEIIS
- LENS

- LENS

- PDK

- 1ENS

5
tu6

6
7
B

2
10

3

v1
(zíe 24 olóobcr19?Z) .

V1
v2
Vréd.enburchEeg
Sav.Lohmanlaan
Sportparlc PoLanan (zie ook 24-10-??)
v1
lanBe K-Ler-Jweg

2J oktober 1)11".

te1
te1
tel

. 6?.

. 67,
2q

61.81 (LEN§ I r,/a j)
28.rl (r.rus 4 t/o 6)
9B.ZZ (LENS 7 t/n 10)
zaterdagochtend tussen 9.JO en 10.0OIn noodgevallen kunncn de juniiren nog op

uur afbell-en teL. 66.11,14 kl-ubgebóuw

.IIKEURINGEN .

De juniore4 moeten bij slechtc rve ersoms tandighe den steeds de afkcurin6sli j e t en
raa.dp1e6en. Tel-ófonische informaties vrord.en hierover niet verstrdkt. 

..
O?STE],LTNGEN

!IÈ§--1 ais bekend, loiders dhr.J.Àpperloo .en dhr.C.v.d.Deck -''
ZÍ.E-iËscrvcprograrntra en buit enlandse reis ' :-" 

" '" 
- ' -

LEïÍq-ll vrij: .l,"de Jong-R.lïe ss els-R. Rad.ennker zie Lens t
voor na-andagavond : F. Verbarendse-C. v. Beeh-R. Bog.isch-r,iJ. Hei jnen-H. Hoppen /

brouwer,s-A.de Jong-:S . Kraner -J.Iti eme n-h. v. rl.Valk-R. iI/ess eIs-R. Rademake:c-Chr ,1,1 er/
11c'.':Ion
Lcid.cr.Ben O6se
Zi-c lcs c::veprograrxma en buitenlandse rci.s

ÉgliEl .L.Iiov ers-,'I.Iilanken-Chr. Vermeul-en (2x)-R.ten Hoorn-t?.Lucass en-J.Kooynans-
.ï.z,,d,Rijzen-S.I(ramer-M.v.Zrvol-G.noogaarC--A.de.Jon6-R.iVeosels-R.Rademaker
Lcader dh'f " F.E].umans
Zi-e res ervepr ograrnma en buitenlandse reie
J,:liTS 4 als behencl net R.v.Bag6um (2x) Grensrechter dhr. de Bruyn, leider
Iïar:s Zoun, samenkomst 11.45 uur LENS
2;ie res crveprogxarxma en buitenlandse reis
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IENS 5 als bekend, leider Joop Meul-enan
Zie reserveproqrg:Eeq en. buitenlandse reie
f,nUS 6 a1s bekencl, Leider Ton v.VéIien, samenkomst 14.00 uur LENS
Zie reoerveprograrnria,en buitenlantlse reis
LBNS 7 aIs vorige vueek, Ieider Paul v.d.Steen, samenkomlt 12.iO uur LENS klubge-
touwlZie. rcserv€prograntra en buí.tenLanclse' reis
LENS 8 aI.s, vorige vreek,net }I.Korving (zie ook 24-10-??) RES: Ch.Ber6mans,
leidói Eric landman, sànenhonst p.4! uur kLubgebouvr LENS : .

Zic buitenlandsc rcís on resèrvepro8raana
LENS 9 aIo. vorigè week met R.v.Onselen (M.I(orving zie LENS B), Ieicicr dhr.[.Blok
Zic r es erveproglrarna en buitenlandse rcis
LENS 10 als vorige_ week mct R.l,lattens en H.v.Recuvrijli
Leidèr theo Priís, samonkomst 1J.00 uur klubgebourv LEN§
Zie buitcnle.ndse reis en reocrveprogramma

PROGRTT}ÍT{À PU PI ].,,TEI'I EN VíELPEN

PUPILLEN

Zater 22 oktolter 1977,

11.J0 uur LENS 1
- 11.OO' uiri LENS 2

'l 1 ; O0 uur RKSVM 4 '

3is=rsssrgstleErsggs
IlJEtr,PEN

ZaterílaB 22 ok-lobcr 1)ll .
12.00 uur IENS 1

11 .00 uur Dynalr.o 6l/1
'lO. OO uur DI,ÍT mini 1

1J.00 uur LENS mini 2

- V'Jestlandia 1

- Drïo 2
. LENS 

'

- RKÍiW 1

- IENS 2
- LMTS MINI 1

- BMT mini 2

- ADo l1Jl

v1
v2
Sportpa.rk Polanen

v2
Tcïrein LENS V, (zie ook 23-10-?7)
Hengelolaan
v3

ZslÈge 2J oktober 19?7.

1j. OO uur I,ENS M

?is=:see=gcelgcrssgs
AT'SCHRIJVIIIGEN.

V1 ( voorweds!rij d )

Schriftelijk voor vrijda6Javond 1B.JO uur bij dhr. P. v. d. S t een., 1{ondsroos 2,
BerkeL en Rodenri-je
Teléfonisch vrl jdagavond. tussen 18.OO en 1B.JO uur ( uit sl-ui-tend in dringende
6eva1len) t,el. 25.9B.?z rii Rob Eon
In nogclgeva1len kunnen de pupilLen en vrelpen nog op zaterdagochtend tussen
9.3o eA 10.00 uur afbellen te]-. 56,1r.14 klubgebourz

ÀFIGURINGEN. : ,.

BJ.j slecht e ' rve ersoms t anCigh e den steeds eerst rle afkeuríngsIíjsten rna.fpJ-egen.
Staat daarop bij t'Pupi11en en lïelpenrr verneld: .GOEDGEKEURD dan steeds naar veId.
of punt van ,samenkomst koruen. IN DïT GEVl.rL I{A,G ER DUS.NIDT TELEEOITI§CE IVORDEN

GDINFOR}IEDRD NLllIa.EVENTUELE LFKEURING. Staat bij de afkeurin5sadr ess en bij
rrPupillen en lue].pcntr vermeld: ZIE ÀIKEURINGSIIJ§T dan moet als voLgt vrorden
gehandel<l: Voor de t huisweds tri j dcn moet juniorenlijst worden geraarlpleegd. Zijn
tle vredstrijrLen van LB{S 4, 5 en 9 6oer16ekeurd, dan galn ook de pupillen en
vrelpen vreclstrijd.cn op ons velcl tloor. UitsLuitend voor de uitwedstrijden nag in
dat geval teleionisch worden geïnformeeicl of hun vreclstri jclen doorgaan en rel
zat er,!a6oc.ht e nd tussen J.JO ei 1O.OO uur lcl. 66.13,14

,i
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Sr'lÉ11 lt. sor'.rf oos-M. v. vef zen-J.l7ass ernan-M.l,ar.rber5-E.Keus-M. Fortuan-L.Kui^oei-
E.lir,rmerlaan-E.Roos-M.I,lo1l-enan-J. v. d.. Berg-E.líarriànhoien
Loider Ton rs-Grc.vendijk- en l:ad de pagter, same4komst 11.00 uur klubgebouw LEN§';Í.lic rcs crveprograrnna en buitenlandse reié
LEI!§.=tr P.straub ( 2x) -J. v. Kcster-D. vermeulen-J. v. d. spieger-R.Roos-E. coret- ... ..
:il 

" v. d. Soogaard.-1,1. Gourens-l'f.Ko ereni j -F. claus-R.IIan=n. v. o. ite:5 clen-J. RiemenLeidcr Ton de Iíolc, sanenkomst 12.10 uur klubgelourv r,ENS, zió re serveprograrutra .

Itrgl2 R. v. venetiö-P. r.erts-x.Rado,aker-b. Mcij.er-J. Kuyper-R. Dekker-E. dé, vo6-
P ".rft'ls cnge est -r).I'Íehi1a1-E. de Bruin-J. v. Balle6ooij en-r,r. àË Haas-R.Kievii :

!gi99r Ton v.d.Bcr6r samenkon't ''ro.o0 uur klubgàbouw, zie reservcprogra.na r

1E]!q--U1 R.Lcnt z-R. Snits-R. v.Velzcn-J.KIip-F. v. Kcst er-E.Keus-8. Valkenburg-
À"Eranken-F.de Bruin-M.v.Hefd.en-D.Verschelden-R.v.d.l(J_cij , . " :-. .. '

samenko,st 11.Jo uur hlubgebouw LENS, reider cce schenkóis, zie reserveproglamme

$-'fl211. ranp-T. Dtcmel-F . La;rflkker-R. Tirnners-J . Kool-p. Ho cksma-u:. v. d.. Booganrd-
M'Keetman-l'I. vr Nicuvrenhoven-8. v. Nieuwenhoven-1,Í. simons-R. prugg"=-n. sat er-oài-'P.0cstcrlvcghel
sannenhom.t 'lo.J0 uur kJ-ubgebouw LENS, leider peter v.Rijn, zie peserveprograrma

OPSTELLINGEIÍ.

U]T§I,ÀGEN.

Juniorén

-RE.'i nRVEPRC cnr1.l.Íl,lA

iIÍSCHRÏJVIIIGEN 
".

LENS 2 - Devjo 2
Sche'/eningenr-LENS,
LENS4 -itijswijk4HI.ISH4 -LENS5Hr.rsHT _LENS6
],ENs 7 - Vrorlenbu*ch
t/el-o 10 - LENS I
Vrcdcnburch 16- LENS 9

ENf-YINI J E. Endlich-M. EnJlich-P. Hoppenbrouwer-r.. Spr.a.ns-M.-Vórlctreia.n-lt.liout"rn
D. Bijlsna-P.nÍj1sna-TrJansen-s. cirArnàurt-J. Timmor.ra-ns-A. v. d.Berg-c. v. d.Ber8-
U 

" 
v, d. Sp ek-A. v.ïrri jngaarrlen-H. Snulders-E, Renzcnbrink

sancnkonst 9.J0 uur klubgebouw LENS, r-eider peter perieijn, zie 
"""erv"p"ograrma

I'EI§-tlrNr- 3 r,. Brinhsna.-v. Tromp-R. Bo elhou,rer -D. v. Davct-R. po e1s -M. nrao6h ooft -.
D . Ke etrnan-M. Kouer-D . v. d. vin-R. Teitero-J . r'iar,rerdara-G. Li-nnewe ever-R. Zegers-.M.Bosch-J. v. d. S tarre-I4. Gros ze Nipper-J. Dunant
Sarnenkorus-t '12.i0 uur klubgebouw, leidero c1hr. v.<1.Ber6 en ,Jhr. Ïlargl,erdenZic roservcpro6reana :..... -

E-2

2-4
z-n
o-B

1-2

Pupil-1en

],ENS 1

LENS 2
III-ÍSH 4

ïJeIpen
IENS 1

BMT 2
IENS MINI 1

i !ïIK [lini l

-SVH1
- Vrecicinburch 2
- LEr{S f

-HVV1
- LENS 2
- Vios mirli 1

- LENS -r,rïNï, 2 .. . 
.

11 o-3
'4-0
2-O
.r-o -..: '

ook deze veek is àrr'bij_'eventuere al6eher afkeuring van,tret'voetballen, een lre e erveprograrnnn voor alle jeu6delftallen.
iTanneer al-lcs is afilckeurd. vroràen ju1]íe orx '12.00 uur in ono klubgebouw.ver-lracht. Neen we3- sportspullen: voetbal- en 6ynschoenen en een t.raiiinSspak nee.A-l-s hct croog i6 gas.n vre naox het stra,nd oi het zuirlerpark on onderling watte epelcn. Re8ent het rlan kaarten of spelen rve rvat in iet hlubgebouw. Vooy het\rervoer nccten juIIie zeJ-f zorgen. Kon dus rnet een fiets of uràrtieis.';ij"-;;ouclers die rlee l?Íl-len döen, op het stre-nd. of in hct klubgetouvr, àan zi;n zijl.an ha-rt o vrel-l<on.

I]i,t iiönt. t egenrvo orc].ig otecds vaker voor d.et er op zat erdago cht end. r.rorcrt af6e-
';chre'ren. i'Iannèèi 'je protseting ziek lev.rorde, bent, is rliï natuurlijk riiet tererheJ.peno Er vrorctt echter. vaak. nogi aigebelcl mei tle_-reden aat ze we[ ,iii.liiu;c:: t niet 6eaècepteerd en rvordt tàs[ràtt met een,extra reservebeurt.lichïijf zoveel nogelijk op vrijdagi.vonà af. uet 5-s er6 noeilijk om op zaterdag-c,.-htellc1 c.ic elftal-len no6 hompleet te krijgen.
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NUITMILflJ.IDSE REIS.

De, gq.nÍaelding voor de buitenfandse reio sLui.t op 2J oktober a.s. Ben je alsnog
van plan on mee Èe gaan J-ever dan het formuliertje snel in bij de l_eicler of
bi j icnand va-n d.e Juko.
van de A-krassers hebben wij nog geen ènkeIe reactie ontvanBen. voor de re6t
zijn het hoofd.zakelijk de seleétíes en de ouclers clie g'ereageerd hebben.
Nognaalo vestigen rvij de aandacht op het feit dat wij voor arl-e erftalren die'
neega4n een 6oed toernooi hebben aangevraagC, wasri_n zij redelijk tegenstancl
lEunnen bieden. De huÍsvestin8 van 'te5enstanders, bij. cle ouders van onze jdugrl-
leden loopt niet zo best. Diaron vragen rvij ook aar: d.e seniorcn of andene
b clangst ell enclen , dle é6n of meer personen kunnen huisvesten rond pa6en en
I(oninginned.ag of zij zich vriflen opgeven bij Da.ul- v.cl..Steen, teL. 01891-1919

hierlangs afknippcn

Ilierbi j meld ik mijn zoon(s)
aan voor d9 reís haar He6sen.
ZeJ.f zijn rvÍj we1/niet*van plan on(met
g.ean net dc bus/ei§en vervoer*. V,lij st
Eurosportring een hotel- voor on§ rescr

( L:a,ntal) personen) nee te
iet* 9? lrijs'aI§

dat all-es
zij n;

eIlen het wel/n
veert.tïij kunnen rond Pasen/1 nei/Pasen en 1 mei* lze/geen* personen huisvesten.

Het ae.ntal (per heer) bedraagt ....pcrso(o)n(en).
+Doorhal-en wat niet van toepassing is.
Schoolgegevens: Naa.m

DÍrecteur
Adres
Telefoon

Handtel<cnÍng .. ......

VERNIELZUCHT.

Het schijnt tegenwoordig hecl normaal- te zijn.(niet al1een bij Lq\S)
naar vernield of zel-fs ontvreemd vlordt. Enkel-e traardigert voorbeelden

- de bal-f en ven het kleine biljart zijn weg.
- de keurs zijn a-l noerdere keren gesloopt
- t afeLt ennis tafel-s zijn herhaaldelijk 'rerniel-d
- c1e batjeo zijn of verdwenen of stuk
- leren bal-l-en worden uit de sloot gehairJ-d, voorCat ienand erbij kan
- reserveshÍrts en andere sportlcleding rvorden mecgencr:e;:
- containers worden in brand gestoken
- het geJ-cl wordt uit de kfeedlolcalen gestolen
- Iam_len en deuren vrorden veelvulCi6 velnieid

zijn

Dcze lijot is no6 lang niet kompleet, riaar het zijn rvcl cle favoriete objecten
van jongenG uit c1e buurt en helaas ook van eni5;e LENS-leclen. Te6en de jongens
uit de buurt is weinig te r'l.o en zolang je ze niet op heterdaad betrapt. Mochten
r:rij echter iemand van LENS betrappen bij het verniel-en of ontvreemden ve.n iets
op ons sportcomplex, of bij enige aktivíteit van onEe vereniging l:uiten ons
komplex d:in zutlen rvij hem zeker een fikse schorsing op1eg6en. De Juko vraagt
de leid.ers en cle ouders he.n te helpen om onze vereniging zoveel mogelÍjk te
vríjwaren van deze vernielzucht. Het kost ons h,uden vo1 geld om aL het ver,r
nielde of gestoJ-ene rveer in orde te lrrijgen.

- I t-



In de ecrste helft rvas LENS erg goed, maar er rverd helaas niet gescoord. :. i
Vrcdcnburch had ook zijn sterke kanten, echter de verdedi-ging net àari het Ëàofd
keéper John v.Ildster viisten aLles qf te stoppen'. fí de ruÀt k u6"r, we technieche
en tactische tips varr onze leider Ton dé Kok en lve begonnen _met Eioede noed
aan de 2e helft. LENS ging toen knap in de aanval en èr lierd gesàoord. Dit
doelpunt werd do.or de scheitlsrechter om onbegrijpelijke redenen afgekeurd. lirle
lieten het niet op ons zittelo en we scoorden vreer en dit keer zat hij echt( 1-O)
Er vrcrd.en nog meer klnsen gecreeërd, naar janner gcnocg nict benut.
Vredenburch kvram goed terug , naar'door goed werk ven onze verdediging o.t.v.
Edwin Coret afgestopt. En na het laetstc fluitsignaal 6ingcn rve ncdt een 1-O
oveflvinning de kl-Ledlcrner in. Het eníge doelpunt wercl gemaakt door Robby v.d.
Heijden.

VERSLÀG: LENS P2 - VREDENBURCH P2.

Ech'tin en John
T,I/EDSTRIJDVEIISLÀG SCHEVENII'IGEN f - I.ENS f ( junioren)
De ecrste hel-ft r,ras ronduit slecht. Er vrerd door ons paniekerig uitverdedigd
',?ae.rsihijnlijti'cimddt 

'dnd 'riidddrjvtjld volledig'zciek vierd gespeclà. Dít noeÈt we1
een doelpunt van §chevenin8en opleveren en Cat gebéurde dan ooh na + '15 'minnten
spclen. Ondat ';.íil.Iian op niel zeichtziririige vri jze in aanraJ<in6 kvram met de
elleboog van zijn tegenstander kon hij het veld'geïrlesscerd vcrlaten net een
dik oo6 Írls souvcnie". LB.IS had veel geluh clai Schevenin6en veel- kansen 

"oai'ghad on'tot scoretr te komen, maar ) minuten voor rust rverd het toch nog 2-O .

door opnieu',ir ecn rveggever't je va.n onze acliteirhoejde.
Na j.n de rust de opstelling drastisch 6cwijzi6d te hel:hen kvran in de 2e helft
een veel- genotiveerder LEr\S in het vefd. 41 na + 10 min. kwamen 'ue op 2-1 door
een afsta.ndschot van Simon. Er klamen nu rvel- 6-oËtle kan6en, maar C.eeli Cocr
onkuncle en deels door goetl reageren van de Schevenin6en kcoper kvram de fteIijk-
maker niet. Een afstandschot van + 25 meter rverd door Ànclré fout beoorcleeld. en
het stond J-1 .
Toch urist LENS weer tcrug te knold(en en ! min. voor tijd kr,,ramen we door -goed

afmaken van Sirnon op 1-2, Er ontstonden nog we1 wat paniek situaties voor het
Sihelvèningeiri rlodl manr de tijd vras te kort ou tle 6elijkuaker te scoren.
A1 uet aI toch vre] een verdiende overwinning van Scheveningen en dat voorat in
!9.o-qrste.n9:-{t 6q!9gqd had over de betere plguq t9 beschíldren.
Jaromer rlat dit el-ftal dit sei2oen in zóvee1 

-vers'chillende 'ópst elting<in -iroejt '-'
spelen anders vras er nisechien bcst riref een a::rdi6 eLftal_ von te meken.

Ilim v. cl . Linden
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' -i DE LENSREVUE
weekblad van de voetbaLvórenininE Lenip en sndi
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LEDENTTJST.

1381
1182

.1183
.É84
.EB,
.fi86

À. Toet
/i. v. d,Lao.n
P.tïessels
P.B.Elstak
G. F. E1stak
H.R. Bergman6
A.Groenestein,ÉB?

ÀLGEMEI{E VERGTIDERING. T

U komt a.s. maandagavond toch ook naar on6 klubgebouw? On 21.15 uur begint de
Àlgemene Vergaderi,ng. Urzult ruel begrepen hebben, dat onder pun! van de agenda
de notulen van 25 iulj- 1.9?? worden bedoeld. en niet die van 25 juti 19?5. .. .

Het Bestuur
I(ONTRÏBUTIES .

iVaar blijft U, gij acht eret a1ligón? Wilt U zo graag Urv naam. op die nare rvanbe-, 1'

talerslijst zien prijken, volhard.t dan in Uw apathie. Maar kanlcer d.an niet als
U he1f novenb<lr a.'s. wordt wakker-geschud. ÀIs U dit afl-e6 wilt voorl(omen gireer
darr 'dan even snei naar rekenin B ,1.6? .1j t.n.v. penningmeester L.,enig en SnËI.
Seniorèn .f144rji per seizoen, _junioren .f10or==, pupilIàn - welpen en ninirs
f91t==. Niet spelende leden Í60r==

f,fi$HF'"
ti't t'E.t
FF!'fFI'F

FT'FFFFFFI"TT'IT'FFFFFFFFFFFF
!ï18 STÀAT ER ACHTER DE BAR FFFFFFFTFFFFFEFFFFFFFFFFFFI'FFEFFFFFFF
FEFTFFFFFTFFFFFFFFFFF

Zaterdagmorgen: An I3ergenhenegouvJen - ïlim Michels
Zatcrda6middag: Lad Bogisch - Ànneke Bliemer - Frans Qisselttorp
Zondagrnorgon: Tinus v. Zil-fhout - Ne11y en Richard v.d.iIoek
Zonala6middag: Annie v.d.Steen - 01af Huis - Mevr.de .Jong - Cor Eoppenbrouwer -

Simon Sandifort
Eventueel afbetl-en f cA. 66.94.36
Bij "aLgehe1e afkeuring.gaat het -klu_bgebouw op zeterala6 en.4ondag on 12.00 uur
open.

PIIPHPHPIIPEPHPTIPH
HPHPHFHPIIPHPHPHPIIPHPHPIIPHPHPHPIIPHPHPHPHPHPHIN DE ZÏEÍ(ENSOEG

:
Àfgelopen zaterdag hoorden,rvij dat-Richard Poels spelonde in ons 2e minirvelpen
team in het zi ekenhui-.§ 

: lvas opgenomen voor een nogal zvrare operatj-e. Zi-jn vader
wist zaterdeg echter al- te vcrtell-en .dat hij goed hcr6te1t, hoewel het nog wel
even zal d.uren voor hij thuis kont en no6 langer voor hij weer nal4,voetballen.
Richard, alle jongens van je e1fta1 mini 2 en natuurlijk ook de l_eiders en de
Juko en verder heel LENS vrensen je het al-lerbeste en hopen je I,reer sneJ_ op het
LENS terrein te zien. Het voorlopige adres van Richerd is: -

Juliana l(inder ziekenhuis , chirurgisghe afdeling, Box 4.
lïoensdag '19 oktober j.1. is tllim v.d.Linden, lid van onze jeugdconnis'sic opgeno-
nen in het ziekenhuis voor het onrlergaan van een menis cus-op erat ie.
Donderda8 is hij geopereerd en de laatste berichten zijn dat zijn toestand zeer
redelijk i6.']IJin 1i6t op de 7e etage van Leyenbur6. !ïij rvensen !ïim een voorspoe-
cli6 en aigeheel herstel toe en rvi_ j hopen hem weer spoedig in ons mid.Jen te
zíen.
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--Ín -àó llEttSrevuè van' il--oB.tobëË ï.1; fràaE_t'e{: iiij mèlding dat Ëiic van Santén,
spel-cr ven C4 vras cpgenonen in -_het Sethlehem 'Ziekenhuis voor een blindedarm-
operatie. TijCens. i.e--operatie- zijn er..iielaas. noBal. rtat- compld.cati-es opgetreden
en het ginS; met Eri.c een hel-e tijd niet goed. Gelukkig ïrel en de laatste berich-
tcn wat gu4stiger en. ging het eet Eric een Étuk beter. . '.' I il ,

Bezoek ma6 hij echter nog niét ontvangen naar Eric.zou l..et vref feuk vinden van
zijn teamgenoten eer. kaartje te krijgen.
Eric , r'rij hopen daz je spoedig weer helemaal de oude zal zj-in en dat ie maar
\{eer Bauw in staat zal zijn bij ons in het midden te zijn.
T.,,ENS MET 7-O ZEGE Nr'.,\R VOLGENDE BEKERRONDE.

LENS 4-1-1-a-? 144 Slechts ged\rrende het eerste kwartier leek het
HIS 4-2-1-':-5 5-2 erop, dat de vierde klaEser 

^Do 
hct LENS nog er8

ADo 4-l-Z-',-4 6-10 laetig zou kunnen maken. ÀDO kon L&\S.nog weer-
vfTP 3-0-2-1-2 ?-lO houden van overganB naar de volgende bekemonde
Scheveningen 1-O-O-J-O O-7 door LENS te verel-aan. Maar zover kwam het niet.
Bert B1ans, die drie wedstrijden noodgedwongen had moetén toeki.jkeni wenste
de schade in te halen en deed dat dan ook via een gloedvolle hattrick. Bij rust

. r'ras het aL 4:O , tlankzi j 2x lert Bl-ans , :l r< Víim Keetman e4 '1x Tr.imo Resodihard j o .
Ook qa rust.overklastó L.,ENS zíjn tegenstander.tot teleurstell-in6 van het ta1-
rijke ADO-publÍek, waaronder Malantiqsky en Eddy Earturan.
Sert B1ans, Triho en Donal-d Schönheri maakten er totaal 7-O van. Jos van Rijn
zag talrijlce po5ingen op nirakuleuze wijze gesmoorcl.
De opstellin8: Rob de Widt-Ton cle Kok, DonaLd S.chönherr, Jacques tle iIilltei èn

- ilarry Brontlenburg -Trimo Rèsoalihardjo, No1 Jaiissen, -Bert D1ans.l Jos van Rijnt
Ton rs-Gravendijk, Yíim Keetmah (Ronald T.e]Ie). -'

. Ecderom kreeg dà 
- 
jeu.gd .een kans.; zd. Ièert de opsteiting. Het eLfta1 revaÍcheerd.e

2iph duidëIijk vóor 'àà uisstall tcgen DHS. ZonrJ.ag volgt rle ongetrvijfeLd. zw'àfe
uittred.stri jd in tïaösenaar tegén BJ-auw Zlrart. DarI zaf .ons jonge'e1ftaI echt de
kans krijgen zich te bewijzen. . :l 'o

HI.I HIiHIIHHÏíH,IiHII}IIIHIII{HII
?ROGRAMI"IA-OPSTETLINGEN-STÀNDEN SENIOREN HHI.IHHI{HI{EHHHTIHHITH TIH

HHI]lIdHHIiI-]HHHlIHHHHÏTHHHHHHHHI{HHHHH

?RC GRf,I'II{À SEI{Ï OREN.

Zondag 30 oktober 1977. scheidsrechter,
Dr.Maneivél-tkade, lirassenaar
Heuvelvreg, Ldídschenclam
v'r cob 1/i-1
V1 Geb '1'/2-4
ltJestvlietwe6, Voorburg
Charl-ot t estr.7 , uassenaar
vZ Geb 1/2-4

2/1-3
1/ 1-3
2/1-3
2/2-4

Nieurv !Íadest ein, Lo os duinen

i'..v. d.l,íei jden en J. de Hilster' 4.s. zoltlag zijn vnn Je Seko aanvozig:
. SJIMENKOMST:- :

LEN
IEN
LEN

14. oo
11.00
11.00
13.OO
10..00

10. o0

Ilur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Blaul Zvrart 1

RKÀW 2
LETIS f
LENS 4
Iïít ille-ur,r 2
!ïc.esenaar 4
LENS 7
!lrl\ s o
LENS 9
IEIIS 1O
LENS 11
.LEI,IS 12
GD^ 9

rEl.is 1 . .

],ENS 2
DONK 2
BEC 2
LEI,TS 5
LENS 6
llarathon J
vrij
Voorburg l,
GD/r B

BTC 4
DZS 6
LENS 1'

. Leek

.Duin
ollander
chÍ3-peroor
uérreiro
. Timmermat
. Mulder

P.C.v
ÍI.E.H

J.v.d

J.M.S
J.M. G

J.A.H
J.D.M

12.OO
14.00
10.oo
12..OO
10.o0

uur
uur
uur
,uur
uur

\12

v2
v3
v3

Geb
Geb
Geb
Geb

Vrt . J . Jansen
B.Strik Jr.
R. Bom

§5
;i c)

7-9-10-11 eE 12 een half uur. v6ór a:.nvang van hun wedstrijd.
!.OO uur LEI{S terrèin r LENS 1f 9.OO uur íENS terein
B.rt5. uur I,EIIS f,erreín' . .

í

tiaitt
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OPSTEILINGEN.

I-ENS 4 al-
ïffi§J ar
lnl§T a1

s vorige week
s vorige week
s vori-ge week net F.Veeren, J..:Kóetman zonCer J.v.d.lïe1

L@ vri.i (p.v.Rijn,G.Göoseà .zie LENS i4;-tu.neuue, zie. LENS 1J)
LEI'IS 9 als vorige ryeek mèt F.v.Dijk, p.Schultqh, C. Ho ogiiièiistra
LENS 10 .a1s vorige week
l,EI'lS 11 a16 vorige vreek ' .' .. , ."
LEIIS 12 ci1§-vorige rveek rnet 14.Jansen, P.v.Rijn, G.Goosen, r.voorduin zonder

LEllqj I a1s vorige rrreek zonclcr C.Berenbaki P.Burghouwt met M.Reuver
],$.S CHRI JV Ï }{GEJ.{ .

Vrijdagavontl vah 1B.lO-19.1o uur bij J.de Hilster te!. 29.?j.23 .,.
Slechts in uiterste nood. kan no6 op zat er da6o clrt end word enr:,af6es c hreven tussen
11.00-12.OO uur bij voornoemd nunmer.

UÏT§LAGEN. 2f oËt'oter t 977.

7-O (bekei)
.' .6-4 ( vriendsch. ) .

SOA.2. . -"rLHrlS 4 2+'-.i.

Ofschoon de uitslag van de 5e vrëdstrijd van ons z ral-vo etbalt ëaru monicnteel-
( maantla5avonC-) hog niet beltend is, 6aàt- onu i"o, dinsdr.6 ,l novenber a.s.
dc derde
1e.g}3r
Der. voI6en

ope.envolgende wedstrijd naar Veil-ing Nooi@. .aoàgetrridenj4oef,rvor<1entegem'.,,..i
dc. Spelér-s moeten om 19.15 uur aànïezig zi jn in .de .Vèil_ióg:,'t.?riÍÀ-
en-J.Dcrtens-1,,1'.I1icrretffip.de Krein i.-;

. !'

voor

,STi$TDEN LENS 2 t/n7 (bijgevrerkt t/n 2)-10-19??)
klas ,lr (KlIVa) Res

. .:. .- -' t'
Je {Ias D (KNVB)... Res. }loofdklas: C (HVD)Bge-

iïi_1h
Itood.
IIvv
DI]L

mu§ 2
bur6 2

2e

e1
en
2

6-9
6-B
6-Z
6-?
(,-?
6-6
6-6

6-to
6-to
6-B
6-B
6-?
6-?
6-j
6-5

?-8
6-7

. 6-7
6-?
Cr-tr

?-6 .:

. o->
ó-t
?-1

DONK 2
RVC 1
vcs f
Voorburg 2
HMSII 2
Den ]Ioorn 2
GDS 2
!E{s l

IENS 4 ,_',',,.,g_1O
l'lilhelnus J
Groen lrit t rB 2
.hrchipel 2.
Oliveo 2 . i: .1'::

?-

NK.íWV 2
VUC 2
LENS 2
Blaur.r Zr.rart 2
HBS 2
vcs 2
Rava 2 .

Res.1e kl-as D (HVB)

oN^ , ------u-,
GSv 2 .6-1
Texa.6. DHB Z, 6-3 ;
Moerkapelfe 2 ..6-1

Eg§-3e-ElsE-9-(Eyp)
Archipel 1 7-14 '

Wassenaar 4 ?-1o
Trionph 2 7-9
DHC 5 7-8.
Voorburg 1 ?-B
vuc 6 ?-? ,'

Quick f 7-6
ADs 4 ?-6
HDs 6 .?-6 .lvit tslouw 3 7-5
DHL 6 ' 

?-4ru{s6- ,7-1

orp SV 2

Re6 2e klas H (HVB)

De Jagers 2
Rava 4
Vrcd.enburch
Triomph J
GDA 5
vDs f
LENS 7.'

6-6
6-6
6-4
6-1.
o-t

1

ODB 2
Duind
SO.fi 2
NEC 2
HDV 2
]Je-Ll t

D 'j ndorp SV .J
lJëstlandia 4
IENS 5 '

7-12
7-11
?-11

7-13
7-1o
7-1o
7-9

7-7
7-6

Gr.lliIlem
uuc 5
DIII, 4
Cromvfiet
Den IIoorn
!ïit Bl-auvr
ïlipirckler
\rel-o 5
)nïa z

'LT. Vac 3 ?-9
. ?-7

?-62 ?-6
t' 7-62 7-6
) n-ll

?-4
r7 

-)

RI(SVI,I f
'SEP 

'Gr.lril-Ietr fI Vac 5
llarathon J
Den lloorn 5
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7-5
7-5
7-5
?-4
7-5
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rírln lvat rvordt POL toch ureer overscha.t.. Die brave l{..v..<1..Hoek denkt dat pol ooit(metle)begeleider van een hoog er.ftat is gerïeest. Hel;;;; pói,-rràait .het nooit
verder 6eschopt dan pupil]-enleidër. En - lieve }ezere - u zuLt begrijpen, datdit heel 1aa6 geleden het gevàI is geweest. oveï'igens speelcle ook toén aI hettraktatieprobleen, En - ook toen al verzette poL zich te6en het overmatig trak- 

_teren.
Tnn }l-v.d..Eoeh heeft getijk a1s hij ei8naleert, rlet cle spelers-van het dor:ste(senioren) eIftal na dè wedstrijd een iresje frisclrank Ëi5g"n. lr.v.d.Hoek zouer verstandig aan gedaan hebben om eens bij het bestuur te inforneren, hoe het'
nu eigenlijk precies zit met dat flesje fris, r'raarover dan kennelijk zoveeJ-
onrust best:'rat. on aaii.l.alle spekulatieo een eind te maken; heeft pol., zijnlichtje bij het bestuur opgestoken. En uat biijkt? Tussen de verenigirigón, dÍe
uitkomen in de eerste en tvreede klaeso, is een,afspra?.k genaakt (nlót óp initia-.tief van rENs), dat de thuisspelende vereniging na aflool.ban de vredstrijd de
bezoelrende v.-ereni6in6 een f.resje fris aanbiedt. LENS ,oo- à'1'"h natuurrijk aandie afspraak kunnen onttrekken, marr dat zou door de àndere verenigingen onge-twijfeld ars onhofferijlc vrorden ervaren. Het'bestu[i meeyrt bovendien, ciat hàt
evenzeer wat vreernd zou overkomen, wanneer de spelers van de bezoekende vereni.
qing vr61 en clie van _d9 eigen vereniging geen frèsje fris zoud.en mogen diinken.uit de nededelingcn ïan het bestuur heeft pol, bcgrepen, dat dit eeLruik reedsvele jaren bestaat; '- '.. ; j 

:

r^Ínm POL'meent M.v.d.l{oek hiermee van.zee!. telairgwe}drend. nieuws te hebben voor-
zien-. flij hoeft,dus niet ueer r s-nachte-in. bed Ie voeren à1s gevorg van eerr on--.rustïge geest , dié gehvreld vrorrit d.oor dil...enorfae -rrralgstuh. .: . l
nrun IIet spijt Pol overigens'een zö persio-onrijk gericht àntwoord te noeten geven. ,Dat Ís niet zijn gewoonte en hij zal er ook geen gervoonte.van moken. pOL k;Ëechtèr niet and-eF6, omtrat d.e vraag zo p 

"r" 
ooili;r.- aa;r poL'uras gericht.

nmu Maàndagvond op -di àlgenene ver.ga"d.eririg zar.. bovenver.meld. onàesverp we1 weer
vele_v_ergaderninut en ylggep. .

mmm POL komt t erug.
Diekussie is gesJ-ot en.

mmm num

Virl'l DE RED^CTIE
RRREXRRRRRRRRRR

KENNIS}4IJCT I{G },IET :

Ruud Decker, sinds zijn 1!e jaar lid van LENS. veel- ven' zijn tijd tezig geweestin een of ond.ere 'funktie voor d.e vereniging,, vooral- voor dà 5eu[a.'uu àe huÍdigeleider van het ,le elfta1. op onze vraag hoe-zijn ni_eurire taak hera bevallen wasr-
ant,roordde hij zlef erg benieuwd te zi-jn gelveest $rat zijn taak in de selectie-
Groep zou r,vordena l'Ia:.r hij.kan-.nu. ze8gen na .de.. paar.- n+anden dat .hi j hierroee be-zig is, vo11edi6 door de 6roep is aaiiaard en niet ars t<rurre5o"g"* *'orai teliuixtmaar echt al-s een deel van de begeleiding wordt 6ezien. tti5 vàrt-tIde ons, àe.thij zich als leider van het eerste voolal bezig hiel-a met àe technische zaken,zoals het zor8en det de shirtjes en broehjes o[ tiSa ge*raEsen írorden, dat hetnateriaal er zondage is enz. EIke speler heeft hij een cigen nunner gegeven,
zodat zoek:'aken minder moeirijk rvordt.'ook d.e rnanier ,ro.oróp ooor de uiiwedsirij-
den het vervoer za1- 6aan, rvordt door hen met de selectiegràep besproken. Hi.jtreedt op als spreekbuis voor c1e sperere net het bestuur-ovei allËrlei aange-
3-egenheden, die de spelers naar voi'en brengen. ook uet d.e trainer heeft hij
wekeS-ijlcs kontalrt over al-Lerlei technische zaken. A1les rvortlt in. de sel-ectiegroupdoorgepraat, zodat zaken a1s sp e)-ersrviss e]-ingen d,oor iedeleen nq=lÈel-ijker *ordt -
aanvaard en de stererning in de groep goed brÍjft. Ruucl kan het wel aanvaard.baarvinden, dat je in het vuur.van h-et sf:eI r'rer- èènè eeii.kdàit je op ehaar uoppert,xlaar dat noet na de wedstrijd rvel 0ver zijn. ook hij vindt, d.al de selectíe-spelers roinder tijd kunnen spanderen aan andere aktiviteiten in tle verenigin6,
omdat zij aan traini-n8 en wedstrijden ar erg veer. van huie zÍjn. on ze beter
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te leren hennen is. dus kontakt na de wedstrijclen oir zontlag de beste moselijkheid"
De tija van vroeger, r'raarin alres vrat genoedelijker was "i iudereun iedereen
kende, kun je niet neer met. nu vergelijken. Qok in een voetballrlub is alres

' verandrjrd. 1en idj een rooderne qanpal..q besl-ist no'odzakeli jh. Hij hceft door cleze
taeJr ooh een airdere lcijk o1j ,{p seleptÍesioepén get<reg.ó4 dan vrocger. zijn vrouwstaat, hoewel ze àèlf niet om voètbàr geeft geheei aàhter zijn, rrórk voor de
vereni6ing en hij heeft op zÍjn,..beurt qea-rom deze taak op zi-ch genomen, waar-
door hij nÍet al te veel van huis i,reg ia. À1 nret ar liren§gp vrij Ruud. veel sukses
1:l zi jn irieuvre taak toe en höpen hem no6 }ang.. vbprl '6;;"ïr';6leniging" in.,touvr te
zl,cno

V:.1\ DE' RED.^ICTIE.

U\.i ,REDJ{CTtr E

HOE NRENG ÏK EEIÍ VERENIG ING OM ZEEP?

Gauil1:rinci;:enoóitnaareenvergadering..'
Ga:,t " U vr.el, kon dan t e laat l

I'le era nooit cen bestuursfunctic,e.o.n, daar het veel'genalcl:e1ijker islkritiek
uit te oefenen tlin'ze1f iets te d.oen.
Tracht stéec1é'door Uur kritiek de leidinggeven<le figuren j.n een slecht dag-
l-icht tc stef len, '-. 1' - :.

Stent oil een vergadering tcgen eLk voorstel.. - " ,, 
:.',ïa.nneer een nieuw lid i; hef bestuur .is geïnsta1-1eera'íàep dan tijdons d.e

veïgaclering vanult een ilonker hóekje in Àc: zaal: ir111.1116p8fr1rr

',Jacht zo1a.n6 mo6eli jk net het betalen van rle .contributie. 
:

3"

i1

6.

7.
VRIAG: I'zou iemand zo negatief kunnen zi in? "

" uiry npD.,iöirË ' .

uv rerractie ryas ook op de Fr4.nse avond. lïe kunnen-sr;;r";;';;-""r,1 touu" í."
nie! 6eweest- io een zeer 6es3-aagcle avond hileft misgelopen. De + 4O man, di.e er
wel naren hebben genoten'van heerlijke Franse kaas, uitstekendE rvj_jn en sfàer-
vol-Ie muziek. Voor de entourage gaat a1le 1of nasr Frank Straathof c.s. ,

Een dansje tussen het eten door mao.kt e alJ.cs nog stenniger en we .gingen om
+ 1 uur net een vof-daen 6evoe1 naar huis..

Uï I]EDÀCTIE

AÀí /rli.t.A A Jtrl.&',4 À LA!, À f.^À
ÈttfË 

^LI,ERLEI 
f'jfËt

li'ÍLf taiiaiai,,i. r/r.\,'r tt-lÍtititlt

IIU1ïELIJI(EN. 
.

Ilenk Rirarrrolzwaàí en' Mieke ArLesia:-jn [àven ons'kènriid
hurvelijlc. Dit gebeuren gaa.i p}astsvinden op : l,,loenecla
in hct Gerneeutèhuis te !ïateringeà. De l<erÈe1i jke inzc
14.J0 uur in de .AndreaskerE te Kurintshqut: lleiangstel
kunnen terecht van_ i6.70-f8.OO. riur'in r'-" 3r1s51r, bi
Toekomstig aclrós van de fan jRiiii,relàwaan j.van Baerfest

IJi.i1.rïàÀAhfiliÀ/r,ÀAi'.1i/rÀi'iLÀhfiiriiilnIilf.Àr'r.tliir-hrï,Íi;IIt,.-Ài;iliirÀ.íi^1r,.,..Í:ÀA,1A

' vïn hun voorgenoóen
g 2 novèmber'à.s. .15',45 uur
Eening vihdt plaats om
l-enden voor de, re è ept Íe
jlgstraat ! te Honseleiedijk.
rgat ,2OO, 'Den'Hae-6. 

. 
:'

en uit de trouwkaaitr die
t ver.overd. O$ dondordag '
n . r'r.g1. i4 ,het Geneent ehuib
evestiginE vindt op de zelfde

i jk .i4,. het Contact-Centrum,

. .. .i '-O:O-O-O-O-O- rj

§./ Rob Verba.rendse vroeg de hand van Ell-ie Eversteijn
vij ontvin6gn blijkt, dat hij Ellie rrhef enael_rr hecf
24 novenber a. s. zal het hur,vel-Í jk..rvorden gesloten è

."..tc Looscluinen on 14.00 uur precieé. !e lcerkeLijke b
dag plaat.s in de. Xngetrbevraard'érs, lrandtstraat te'D
De recel:tie is voor aIle b elangs t ellenden toegankel
M'ent 1p!4, D1n HarS tussen iZ.OO-18.}O-.uur.

-o-o-o-o-o-o-
RECLT,IIE-IIORDEN ROI,IDOM HET VELD... ,. ' 

, . '-; : .." '-----------:
Zoal-s U ucl- hqe{t gene{rt . ?i jn,.pI cle.,Iaatste'tijd op.öns.,vel-rl.veréchíl-l-endé-'
nicune. reilaËetoiden geÉlaa.tstl' Reclàp.eboiden op 'nei terraíï. :-eveít -r,rNs. jaar,li jks
ccn behoorlijlle bron van irikonste4:op..Uij Zöucl.en in vèrband htermecle op a1le



l-eden" een beroep vri.]len dben, rvelficht.via famil-ie of kennissen, die een zaak
,lebbenr actie te vril-len nemen hen. te etirouleren een reclaneboral op ons vèItl te
'1aten ]:1aats.en. Al-Ie inlichtin8en hierovei vlorden u gaarne verstrekt door
Cor Peet ers.- --l ::-:--:',.: -o-o-ö;,ó-O-o
KL,UP VirN IIONDERD.

Tijd.ens de laatste ver8adering op 25 juti heeft Ap Looykens een toeze66ing gedaan
t{eet U het nog? FIij zegcle toe, dat indien 1OO LENSERS een bed.rag van l.1OO,==
1!!!en schenken hii, en U noet mij ver6even aIs ik het rnis hgb, een bed.rag van
.f5OOr== aan LENS zoti schenken. lïeInui-de eerste schenjrer heeft zich aangernel6i
Hij wenst naamloos te b].i-jven, maar hij gaf ii,è1 Í2OOr== aIs eerste in dé onge-
twijfeltl-Iange rij. 'lïi1t U hem volgen en Ap Looykens IJOO,-= afhandig naken?
Gi-ro 31.67.11 Í6 gedul-dig en zal Uvr bijdrqge gaarne in onivangst nenen. Ik
hoo?, dat t\p spoedig van zijn f500r== za]- zjjn verlost.

JJ.lJJ
.J .J .J .J .J

$$$$$

JJJJJ
*$$**
.1.t J.l.l
JJJTJJ

PROGRTUI',Ír1 JUNIOREN.

Zat erclag 29 oktober 1 2ZZ.

gevallen) voor :

A-klassers bij dhr. G. Duivest ei j n
B-liJ.assers bij dhr. Ir{.Reuver
C-k1a6sers'bij dhr. R. Boro

I'REE ],ENSER

-O-O-O-O-O-o-

JJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJJJJJJJJ.I.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

tlJ dlhr. 'P.v.d.Steen, HondsrooÉ 2, Berkel en

13. OO en '19.0O uur (uits tend in dringende

JJJJJJJ,JJJJJJJJJJJJJJJ
VAN HET JEUGDFRONT

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

14-.OO uur LENS 1 . -XKÀW 1 V1
15 . OO uur lliLhel-mus 2 . - LENS 2 \,Iest vlietwcg
15-.OO Liur'nlaurv Zlart 4 - LENS 4 

" Or. Mansvel-tkade
12.JQ ru.r LENS 5 - Gona 4 V1lJ.Jouur'LÉNs6 -osc5 vz
12.OO uír DIIC 10 - IENS Z Drasserskad.e
11.00 uur HBS 6 - LENS B (vr.) DaaI en Bergselaan
12.0O uur Vel-o 11 - LENS 9 Noordrve8
'11.00 uur J,oosduinen B - LENS 10 Madesteijn

ËlEs§p"ËsÉ!Ë6Ë8+{*iE="ËËl8ifs$fu ËfqgË:ËËig]'s 
e n ! ! ! r ! ! '. i !

-_---_------,------
/'J'SCHRïJVII{cH{.

p

tel
tel

.'6

.o

.,2

61.8, (Lm,ls I
23.11 (r.uNs 4
9A:77 (LENS ?
zírterdagochten

1)
6)
10)

ussen 9. JO eri 10.OO

1ui

t/n
t/n
t/n
dtIn nood6evallen kunnen de junioren nog o

uur afbellen bij LENS tet. 66,.t3t14
iT.KEURTNGEN.

De junioren mocten bij. slechte we ersonstandigheden steecls ile afkeuringsli j st en
raadp].'e3en.. Ielefopische informaties word.en hierorer niet verstrekt.
NIET-OPKOMEII.- .

Iïegens herhaald niet-opkomen urordt; R.v.Ruyven niet meer opgesteld.
OPSTELLIIqGBN.

LENS 1 a1s bekcncl, feiders dhr.J.ApperJ_oo en dhr.C.v.d.jleek
LENS 2 F. verbar entls e-c . v. Be ck-R. Dogis ch-R.Don-il .lIeij nen-H.Iioppenbrourvers-
Tid on g-S .I(iamer-J. Rí enen-L. v. c1. VaLi<-n, r,rless Js-n.Ë"à"rJ""
Leidcr Ben Osse, sanenhomst 14.CO uur !EI{§ lclubgebouw



IEIS : A.Rovers-R.ten Hoorn-J; Kooymans -lï. Lucass en-l{. planlcen-J. v. fl. Ri j Zenr
C.VermeuLcn-M. v, Zi;ol--G, Boogaard-J. Luisman
leider dhr.F.Fl-unans

lIlI{S 4 aIs vorige week (zie r os erveprogramma )

iPNiJ ,1"_I-?li-g: wecli, zie -.r cs erveprogramma. Leid.er p.v.d..Steen, samentronst
10 

" 
4J uur LDI'TS hlub6ebouw

LENS B a1s'vörige'wëek zie ook J1:10-1922, buitenland.sè reis cn reserveprogranma
!cid.cr E.Landnanr: sanrenkonst '10.0O uur klub6ebouvr LENS

Leider H.Zoun, grensrechter dhr. Jannaat,
IENS 5 a1-s voríge week.zonder-fl.v.Ruyvenl
gríxmta. Leirler J.i,Íeul-ernan

LEN§ 6 a1s vorige ryeek,
Leider f, v. Velzen.

LENS 9 flIs vorige week,
clhr. T.Dlok, sa.menkomst

IEITS 10 als rTorige wgek, ziàÈuitenla4dse reis
T.Prins, samenkonst'IO.QO_uur klubgebouw LENS

PROGRI,I,II,I,ÍI JUIIIOEEN JI]NI OBEN .JUNIOREN

Z0NDÀG-90 oktober 1977.

14. O0 uur I,ENS ]
[uÀND^c J1 oktober

- I(I-JS!ïaJI( ) Vt

samenkomst 13..1.5 :uur klubgebourv IENS

zie buit'eíl-andse reis en reservepro-

er1 r e5erve?rograrflma. Leider -

zie buitenLandse reis en re6 ervepro grarllIla

zie buitenlandse reis en reserveprogramma. Leidér
11 .0O uur LENS klubgebourv

1977.
19.j0 uur LEN§ 0 .:- QuicE §teps C2. . V2

PRCGRAMMA PUPILL:N ËN IïELPEN
ptjpir,r,niv.

Zateldag 29 olrtober 1922.

11"J0 uur LENS 1

11.00 uur Velo 2
12"J0 .uur LENS f - .

ZIE RESEP]/EPROGRAiMÀ

-ADO1
- LENS 2
- HIJ Slvl- J.lE +

v1
Noordwe6
v2

!ïEIPEN. 
.

Zatertlag 2! olrtober 1977.

1 'l . O0 uur Quich l
9.J0 uur dic lla6hc 1

1O"00 uur Gbna mini 1

11 "JO anr LENS MINI 2
ZfE NESERVEPROGRÀMMA

- LENS ,'1 Savornin Lohma,nlaan
-:]:ENS -2 Sportpark Ochenburg
- LENS MII{I 1' Bercsteinlaan
- Laalckrvartier nini- 2 VJ

IFSCiIRIJVINGM{.

Fchriftelj.jh voor vri'i dagavond bij dhr.-P.v.d.Steen, Hondsrbos 2, DerËel en
Rodanrij s
Tclefonisch vri jclagevond tussen 18. OO ën 1B.rO uur (uitsl-uitend. in dringencle
gevallcn) bij R.ilom fet. 25.98.??
In noodgcvallen kunnen de pupillen en vrelpen nog o1l zat er.dggocht end tussen
B.7o en !"JO uur afberren i.1. 55.8.t4 trubgeuóuw LENS. :- '

AEI(EURINGEN.

Bij sleclrtc vre ersomstandigheden steeds ecrst de afkeuringsli j st èn raadpreBen.
staat daarop bij "Pupill-en en ï;lerlentr vernel-d.: GOEDGEKEUID din steecls naar
VE].d Of PIAETS.VAN §ANCN]COMSt ltOMErr. ]N DIT GEVÀL I,LTG ER DUS NI'ET TELEFONISCE

-?-



|IORDEN GEIIIFORI'IEERD NÀÀR .EVENTUELE, 
^JIíXURING. 

St.iat 'bi j .dc 
'aflcquringsadressen

bi j -irPupillren en 'i;'teipenrr 'vermeld: zrE ÀFKEIIRT:NGsl,rJsr 
tàu, ,""iË" volgt urord,en

gehandeJ-d: voor de thuiswedstri j den noet juniorenlijst vrorclen geraadplàegd.Zijn de ruedst*ijclen van IENS 5 en 6 goedgekeurd., dan gaan oot àe pupitrei en
rve]-pen rvedstrijdcn op ons veld door. Uitsl_urtgnà voor de uitwedstiÍi à en,'mag indat geval telefgnisch. v;rorden 6eïnformèertt of hun *edstrijden d.oorgacn en ve1zaterggochtcnd.tussen3.3oenp.Jouurlel.65,13.14-
OPSTELLII.IGEN

+Ei!s. P1 II. sa§.rLoo6-r'r. v. vel- zen-J.iiJasseiman-M. Zaalberg-E.Iíeus-14. Fortnan-
A.l(uiper-8.Àrnnerfean-E.Roos-M.1.{o11eman. J. v. d.Berg-E.Warmenhoven
samenhonst 1o.Jo uu:' kr-,'bgebouurr ]eider Àacl cc pigter en Ton rs-Gre-vendijk
Zio r es erveprogramma i

lENs P2 P.straub-J.v.Kcster-D.vermeuren-J.;v.d.spiegc1-R.Roos-E.corct-R.v. d.
Booga.ard-IÍ. Geurens-M.i{oelemij -F . ClauÀ-n.gau-n. v. a. Éeij den-J. Riemen
Samenhomst 10.0O uur klubgeboulz, leidcr Ton dc Kolc
ZÍe rcscrvcprograr na -

IENS P2 R. v. Venetië-P. Aerts-E. Rademaker-D,.I,Íeij er-J.Kuyper-R.Dekker-E. de V
P..írlsem6eest-P.l"lehiIa1-8. de Druin-J.'v.rarregooijen-1.1.àË,[Ilrcs-R.Kievit-E.v
Sancnliourst 12.00 uur k3.ubgebour.r, l-eider Ton v.d..Dere,. . ., :

Zie res erveprograr;lma : .: -.--..; I-1i..-;- .-...1;-.".:1 
'-'".1 .'.).-..

i.,E+S ï11 R. Lent z-R. Stats-R. v. Ve1zen-J.fiip-E.;.tíestcr.-E.Kegs:I. Valhenbure-À.Frnnken-M.v.IIeIden-D.Versche]d,en-R.v.a.rtei5.l.I{oe]rsna:.,.
Sancniiomst 'lO.0O uur hlubgebouv,, feider Cees ÈcnenlielË
Zie rcs ervcpro6rarima

rylE !ï.I(anp-I. DÍemel--F.Laaralther-R. Tiurmers-,I. Ko o1-C . v. d. Boogdíid-M. v.
I'lieurve nhov en-D. v. irlieur,,enhoven-M.Keetman-M. siaons-R. pl-ugge-R. Bai eraan
Same_nkomst C.30 uur klubgeb_ouw, .feider. pcter"va.n nijn Y"'
Zic ..reservepro[iàniËa

os-
erouln

IENS MÏNI 1E . Endlich-M. Endlich-P.Hoppenbrouwer-4. Spaans-M. Verschelden-M.Hoek6oa-
lijlsma.-T.Jansen-S.dtArnault-J.Tinmermans-A.v.11.ilerg-C.v.cl.!e1g-.
. S nu l-d crs -E. R en z enbri n-l<

D.Di jlsma-P.
d . Sp ek-H

Samenlconst 9.O0 uur klubgebouvr, leider peter perreijn -'Zie res crvcprogïamma

LENS Mrryl- 2 A.Ilrínksma-v. Tromp-R. Boelhouwer-D. ri.. Bavel--M. Drooshooft-D. Keetman-
M.Iiouer-D. v. d.Vin-R. T et t ero-J.lfarmerdam-G. Linnewe ever-R. Zegero-I,1. Bosch-J. v. d.Starrc-M. Grosze }lipper-J. Dunant
Samenhomst 11.O0 uur lclubgebourv,
Zie res ervepro grarxma

UITSLT'.GEN.

Junioren. :

Quicl( 1

LENS 2
af6ekeurd
DHC 5
Quj.ntus,
],EI.I§ 6
I,ENS 7
LENS B
PDK 2
I.ENS 10

leider dhr. ',larmerdam en dhr.v.d.Der6

LENS 1

FlarninBo I s 'l
IEI'rS f
LlrNs 4
LEits 5
Tc ilerve Ja
QuíclË 11
RI(SWI 7
ixt{§ 9
Valkeniers I

t-1
| 1-1

1-2
o-q
o-B

ElPrl]et.
1 LEItrS 1

LENS 2
RKSVI'I 4

ï7eJ-pen.

LENS, ,1

LENS 2
nMT mi
BMT ni

-. 1ïestl-andi-:
- Dr;Jo 2
- LElrs f
.,

- RK,IIVV ,l

- oy.natii; | 6l/ I
- LENS I'TINÏ 1

- LEI{S MINI 2

1

ó-?
1-1
3-4
t-)

6-'
o-z
1-3

u-b. -

0-4
)-)

11-o
ni
nÍ

1

2

RESERVEPROGRLI,['Ur.

Ook^voor.a.s_. zaterdarg. br-ijft het reserveprogrannÍr van de vorige vrcken gehd.nd-haaft. Bij algchele afkeurin6 van het juniorenprogramma rvorden aIle jeugdleden
en b erangst e1l- end e ouders en leiders c.q. traineri on 12.00 uur in ons kr-ub-
6,'cbour1. vernracht. l.'ianneer het rede l j jI(. weer Ís glrn vri j near het strand of -het
zuiderpaïk. 'ltreem dus,sportspur-r-en mèe en een vetrvoermiddel. Bij slecht vreer gaan

-B-



!ïe het hlubgebouvr in,
thuis speln meenelnen.
er ooh voor. ju}Iie.

. BIrI[;r]TIANDSE:-REIS

. OÈ-. dbisté aanmeïdings terriii jn vc;pr'ct" hiit enrrrjse'-ieis i
^ï .r:j eI ]lii de-.4.-ktassers,'deqn inrèiesse .is dit ja94,
B1! C1, cn. P1 gnah op e.en' ànËeling. ria iir zijn Eehecl íàar

..., 6"1, cr6 .vecI. oudcrs.oli .eigeià gèIógenhèid nee, .zodàt .het''' reis !il:glSt_ te, tiorden_:.Iïi j. zoeken. no6 we1 , enige' uitbiei
j en,,C'"1I!"1:,-Op he-t osenbliti-àij-í.er no6 tà r.ueinif;Àan

. -a6ere. elfta.Ilen. on. een tweed.e eli't,al mee te. kunnen stur' dc jongeís lielrcr in ecn_j eugdhe4b er6 6ian .dan.priv6r A1
iri .cen jcugdherberg gqàgrggbraqht. Kosten jr4Ci,==. pilio
(Pinkstorcn) ,. .. ... '.'

|,.. .., .- .. :. i

s verstreken. .GgbLeken
zodat zij niet meegaan.
,Duit 61and.. ;,DqgÍll3aqi' .

rvee_r -èen gezel}i6e,, . .

ding vocír: !3.et,,,tvree{e,i.
ne1-dingen,,ui.! :tle, tr....:
en. Geblqken i,s ooh dat
Is. elftallen :worden dr;s
de 12 .l/n.1.5 aeí. 197u.
, .. ., . ,- ., .:','. l

hierlangs afkíippen
llicrbij nclcl ik mijn .zoon( s) .. . .. . .
àan voor rlc"reioj naLr llesÀoni ,

Zclf zi.jn wij trel/niet* vàn plan on (met
gaan met de.,trusy'eigen. vervoer+. iïij stellèn
Eurosportring een hotcl voor on6 reserveert.
\ïij kunnen rond Pasen/1 mei/pasen en 1 rnei*
I{ct aantal(per keer)bedraa6t. .'.'.: ;. .. . ,; , . .. ,*Doorhafen .wat nÍet .van t oepasiiinÈ''.iè. ri

School8egevens: Nàan , : ': .:.
--- :- .1 . Diroctcur ': :
,r .-: .., itdres 'i,..' :",

... .. IcJ.cfoon

a1) personen) mee te
p prijs a1s

ncn nul_.6ve6E cn.
1 .. i. . . :,

,, .. í

het wel/niet* o

l{CJ-l geen' perso
per§o(.o)n(eà).

H1,dt ek.e-Ii11t18 :,' I i:,'"ï

i(OEi\iS DJ!GI.,IIDDÀG}iLU3.

Dc bè1an6stclfing voor dé
veel spelers, maar in het
i'iacht en dat, .wanneer het r,l
za)- blijven. IIet klubgebou
Ontler lcicl-ing vln de tr:in
spclen doen. Missehied kun
cchtc.r niet.',-huis o16 hct:

QUIfi(.C't ..:- LEi{

'I '.:', r" * -- .': .'
rziiensCagnr cldaglclub, is ,e:.rg groot. Er ltorrren nie t a11een
l:1-ub6ebourv zijn oot( veel moeders Ean\ïezig.i{ij ver-
ecr sl-echter wordt de bel-angstelling ook zo groot
w is bij slecht wecr op de woensdagmiddqg 6copend;-ers en nisschicn ook de moeders kunneh'jiÍilii
ncn jul-J-ie dan ook spclcn vln-hqis nÈenèóen.

ewa
Blijf

regeht; De traj.ners zuUón c..Iti jd naaï LENS' koruen. '

'Juko.

Ons eèrstel C-e1-ft.el diagit gocd, mèe in de,.hoo
Op Ïe! ''o ga'n't 1ik Lta"".2i; op u.n -6edèe1àe 

tr,.re
rvcdstrijclcn. §lcchts tegcn DHL (t-1) en Riisv
verspecl-d, waardoor vre ] punten op ADO achiLr

gste afcleling van de corapetitie.
ede plaajs met 11 pupt-en., uit 7
ijk' ( 1-O) r,verd,en onnodig punten.'
staan.

: De eerst'homende twee r,iedsti.íjden (DHO uit en ADO thuis)
01 .ccn- echte lcat:ipio enÀliandiclaat i.S. Veel succeÈ'..i

Tegen Quich.startte LENS sterk. Met goed yoetbal werd Qui.ck in cle eerste helft
onclcr d.uk gezet. Uit ccn korte corner kopte Richa.rd bch-eqrst, in l-0. -.r :,
Na cle rust kvran euick even opzetten. Martin was op haï -otildíu-EiÈtór:rnïéa'-te - 

:.passerène en haalcl.e allós uit zijn goàIi LEIIS lrreà6'hieràoor'vreci noed en eeÈ.'
schitterendc" annïe.l- via Edtïin.'cil Joop r,;rerr1 àóor Richard. bctroorid, 2-O.' . ' ''
Quici(:]«ïan nog'rvó1 op 2-1 . iMac-r:Edvriil steider ïi-ct 'ècir rrobie ]àb:'A;: oïeirvinning

.. ,.vcilig, ( 3-1) . .. ....' * , .:,: ,, . .". . .:.; .

PauI.

rcoet en uitl',,ij z erl bf



lifgelopen zaterria6 moest LENS. aantreden tegen Te iierve. Deze jongens hadden nog
géén rv'cdstri j cI gestriee1d, dus vóor nij dc taak het elftal- zo ,gernotiveercl uogelijk
het veld in te sturen. lïe wísten níet hoe deze jongens spelen, daerom.,zijn vre
zeer llehouden begonnen. Het eerste lcrvartier rverden we zvraar ohder Crirk gezet,r'
na3.r door goed keepersvlerk van Ronald en door.de belllame leicling van Iàatste
aan I(liinneh r kondcn rve de nu] achterin vasthouden. LIe gingen echter itecdo,
aanvalfe[der spelen en dit resulteerde a]- gau\i, in. een cloelprint,. Dit lverd gescoord
door Michel.''LDNS ging door en RonaLd de Haas scoorde 2-O. Vlak voor rirsl
scoorcle Oscar zelfs npg J-O. En toen de beruchte tlvecde he]ft.. Dezë ,,?as weder-
orx aLs de voorgaande. Denken dat we gewonnen hebben, de tegenstander laten konen
totdat het fout gaat. En ja hoor, l:innen 10 nlnuten j-1.
Geluld(ig l(unnen mijn'spolers nog een beetje lcaralrter tonen en vle.l( voor tijd
scoord.e Ronald zíjn 2e tloelpunt, dus 4-J in hdt vcordeel van LEI,IS. Harry za6
oolc een mooie lob in het nèt Èelancien, maar iorgens d.e scheidsrechter stond h:iJ
blilel spel.; Toch rveer 2 punten gqilg.?]di._ -

TD lïEPVE ,A - LENS 6 (jun.). t-4.

P.S. A.s. zeterdag kriJgen we OSC thuis
hun kunnen vuinnen ziin. vre 

. ?99T ?91.(e{.9p

tEiíS P1 - IïESTERii,ïIRTÏER P1

en.die zijn ho6 ongesJ.agen.. Als we van
È9. Gqede . veE.

' Ton van Velzen. -

/Lfgelopen zatcrcl.ag hecft LEI.IS p1 tïeer ecn6 ecn lvedstrijd gespeel-d met twee
totaal verschiLlcnd.e helften. rn de eerste herft werd er zeer tan d.oor LENS
EespeelC. Dit resulteerd.e in tlvee doelpunten tegen.' Dit'llvan vooral vaah door
het 6cven va.n sl-echte passes (niet ki jheih.naar lvic er gespeeld kan worden)
I'{al.r door een rloncl-erspeech in de rust door Ton r;rerd er in d.e tvreede helft be- .

:'.uidend betcr door LEIIS 6evoetbal-cl. Dit Leverde ook de nod.ige kansen op, o.a.
.een schot v:ln Ed Roos dot heraas vía de paal u.reer het vetil in stoot. Maar enige
tijtl later hr'.ram toch de verdíende tegen treffer.Deze lclïan tot stand uit eeu
cornèr van Ecl Roos die t1e bal via veLc omlvegcn bij John iíassernan liet belanden
cn deze fa^Idc niet. Hierna rverden er no6 enige kansen 6eschapen naar helaes niet
ve.rpilver.c1. Dns. aan- het,.cÍnde vrn d.e uedstrijd moest I-,ENS genoe6en nenen met
een 2-'1 nedcrlaag.
vor6ende lzeek kornt riDO op b-ez.öek. Dit zal geen nal-Jcelijke vredstrijd lïorden,
Eaar aLs er zo vroidt gespeeld a1s afgelopen zaterdàg in de tlleede helft, dan
kan er gerïoon niet rvorden verloren.

Àad de Pr.gt er.
RKSVM P4 - LENS P3.

ïn cg eerste helft begon hct aI goed. IIet breck a1 gaurv dat LENS steilcer rvas.
Zo lnvs.n het d.at Robbie De!.&er1-o scoorde. Al gauvr daarna maakte R.v.d.Heijden
het 2c goa.l-. Toen rns-alit e M.de Haas een 6oa1, naar Her<l afgekcurd we8ens buiten-
spel. E.Radennher maakte J-O door een lobje over de kàeper. In de tv{ccde helft
ging het rveer net zo goed. LENS 6ing meteen vrecr 1n de aanval en scoorde 4-O
door een doelpunt van E.Coret. lïeer scoorde R.v.d.Ileijden. Het uras )-0. Tocn
probccrde iedereen voor zichzeLf te scoren. R.Kievit scoorde 6-0. Ë.eoret z-o
en §reer R.v.d.IIeijden- 3-0. LENS Pf ha.d d.c twecde overwinníng. Latën.rve hopen
dat 'we c1e volgcnde !'rc ek rïeer r,rinnen.

' I{arccl en Robbie.
DyNLtvlo t 6 tïí ,- LENS iï 4-0.
Voor dc wccl
rvinnen i In

s.tr:ijd van vandaag had ik 6ehoopt dat r,re geli jli speeltlen of nir:soh.icn
cl.e eerste paar ninuten bleeli dat echter tegen te va1len. Ondanko het

6oede lieepcrsrverlc van .fr.rno Kamp gelulcte het de tc'8enpartij toch na eeí elnstige
iriliebl-essur.e van. Rildij- e Timriers hct ecrste doelpunt te naken. Ilierna 'lvas hct voor
cc tegenpartij vrij simpel on rloor te gaan en net rust i{as het aI z-o .voor. Dynarno
De trTecde helft gin6en onze jongens er r'Íeer hard. en genotiveertl te6ènaan. banhzlj
ce minir,velp Patrich Bijlsna werdcn er een pa..ï' kansen gecree'órd, naar helaas het
geruJrzat niet mee ondat l4ichael er in de voorhoed.e a].Ieen voor stond. IIet werd
no5 4-Oi VolSendc rYe ek geconcentreerder voetballen zodat vre zullcn rvinnen.

P. v.. Ri jn, 1eÍder
-10-



1e Jaar numner 1 november 1 n,

DE LENSRE\TUE
lueékblad van de voetbafver eniging Leni en SneL &

. Zat èrdagmor6en: rln Ber genhenegouwen - yíirn Michels i

zat erda.6middag'!' An v.'d.steen : l.íarleen- v.d.steen - I"levr.He emsicerk - Neriy v.d.
: .- .,, , t.'-i spek.] ,,

Zondagmorgen : . Tinus v.ZiLfhout..- Ne1ly eri :.Ri.charcl v. d.Foek:.
* Zontlagmidclag: Hanneke. Bom - tinda Jens . :- ,,'riI de Bruin - Dinie Enclrich - Rio ,

Vefsc_helden ..1 'An vi,d.Steerl : Silvia en IIuub pronh -.Henny ï,entz -ï'Íin Michefs l

Zondag::liddig:' Snoephoéh:. Ronald. Bergenhen cgouwen - Ronald Haao
Ev entue eL..afbel_1en tet. 66.94.36 ' .Bij a-15ehe1e aflieuring gaat het klubgebourv zaterdag en zondag 9m 12.00 uur open.

FFFFÍ T'
lïIE Sfr'u'tT ER' ACETER DE ts^R

EI,T'FEFFFFFFI'FT'FFFI'F

IïED:INOPRICIITING V.:N DE Ki!KA.

I

FFI'FFFFFFFI'FFI'FFFFEFFFFFT'T'FFI'TTFFF

v;:.navond (rnc.e.nde.6 tlus) vieren rzi j het heugli jke f eit dat vre cr.weef in gesraagd.zijn een niéurve l(aka samen te steI1en, en wat voor een! Mnar liefst zes nensenhebben zich bereid verkfr.ard zich in te zettën voor het feestelijk gebeurenin de vercnigin8.'Eerst zullen rvc dic zes ríeÍrsèn aan u voorstelren:. Nonnie
Hoeksma, i'le.rian sIats, o1-rf Huis, lrartin i?euver, Huib pronk en Kees schenkels.h"at dezc nieuvle l(arra ar-lenaar van plan is zurlen vre u ook verterren. .
Zo 6a:n vc dus bcginnen uei:
9 no,r. Ilingo-.lancant -avond (uet pri5s uiteraarcl) , ,,, ,

3 dec. Sint crhlaasavon d voor de rvelpen en ninirs. Ook zijn àuders, troertjésen zusjes van harte wer-kom. van dc Julco heeft u trier- ai.een sch,ijicn
. - -. -olrcr- 1;elcre6cn. :

9 ao". 
-tuorn; j;#i;;, u_ ziet, het is clrie o,,eken Iang,'-iroa" arSl-toi.a:.g."ut"Èà.o

9,q".9..moet ryorCen oo,, van\ deze dric keer hct hooBst a:,.ntc] punten tc kriiGenJ de-c. 'itorn dus echt clrie hèer ! t !
o dèc. Rà1LeL+ Diner. Deze' dag is'dus voorlàpig gei:
,.. ccn alteríatief a1s het olecht weer is. Maar

1

2
2 Iand, evèntueel hebbè

hierover hoort u nog
Dèze dag is uÍt e
h Ie railc-mak. (V
rè clen oro rire te

raàrd weer voor olLe leden, o
oor de kindercn is er een opv
bJ.ijven.

ude
qng

rs, grootouder
). Dit is dus'

s en
geeir

,r r"
neer.

de

Dit is .dus. voorlolrig de Keka-l(alenrler tot
hopcn dat dit prcgratrma vrel inslaat en dat

:. r elienen.
rils u. soms i'decën irdeft of suggesties, aarjuichen o.ll-es.toe.': Tot. 19 povenber a11enaal

Zï?il"R BEVOCTTEN ZEGE 0P BL/ïUl'l Zt /AkT .
lllilhe1rnus
Roodenbur6
DHS
DBGC

VÏOS
Ilermes DVS
Gouda
LEI{S
Pcpcndrecht

, BLaul Zrvart
u.LyripLa
HOV
HTON
Ei]OH

aan het eind van dit jaar. Mensgn wij
wij op een hel-eboel_ deetrneners kunnen

ze1 niult, ure staan altijC openr. en

](aka

8-44-1,-11
3-4+-t-t'r
8-4-z-2.1o
B+-4-t-to
7-1-3-1- 93-"-j-1- 9
B-r-6-r- B
B4-z-3- B
o-^-o-2-ë-)- ö
8-t-4-j- 6
7'-2'-1-4- 5
3-0-5-3- 5
3-1-3-4- 5
ö-,J-2-)- 

'

11-5
1 1-B
18-12
13-9
ó-t

1 1-B
4-,
9-9

10-13
B-11
6-t4
6-9
5-9
6-13

Db L,EllSèchàre in iÍassenaar noeet tot drie hinuten
voor het eindsignaal r.rachten op de lvinnende tref_
fer. Het ïvas tensfotte Harry v.d.l,Íi1k die de bal
het beslissende duwtj.e over de doeLlíjn ga{,
nadat lJin I(eetman'raeL zijn vrije trap oppeiste
veiwarring had gesticht. In de kort6.Elotfase
hreeg LEIIS zelfs nog de kans op 2-Or. maar het
venijnige schot van de uiterst aktíeve UtrÍm Keetuan
hetste te6en de voet van Blauw Zw;rrt doeltran
Pieterse. llet ',:ras een_ verdiende ovèrlÍnniri§r want' nar een behoud'encle uuí.t" hulft was hct LEII-À, dat
rneer durf in het spel l_egde en rneàe d.aardoor ook
mecr kansen schiep. Ontlervonden onze spitsen Jos
van Rijn en irLxn Keetmàn in de eerste helft-nog
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ï:iiig "l:.y"_van.het u:l.B"n:.oparà-'a'Ëi. ii"t a] te oplrilq_c.risg,qi{o9n1qrtt, Qe-. - §taancte-.uiL-Trino - Resod:iàardjo1..Beit-:*ians;-Íaques- ac']Ii]:stór'-riri -I[dr ianssen.na rust dohen onzc middenverd.ers regèlnatÍg- óp'in àri 
-punt' vàí':a" 'ooi""r;l:nà j'

; Ee Gr 
., 
p.anvallende opdracht \uerd seacèëhtueerd. d.oor dc vervan6ing van-De n:.r"t""door Harry v.d.lriIk. Bert Brans clemoÉÀtreerdd ,iji goede'.voim ïr" """-"Ëii"---doffe knarrcn vanuit de twee(ie lijn, . die soras.bijnaldoeltrpffenà waren. .Onze

defensie intussen breeh clusdeni6 georgairisecid, àat Brauw Lwart geen !,ïerkerijke
'- skoringskr.nerJn k::eeg: Dobtàan nàrYaè 'lïiai-iraa-op ae juiÀte ,o."it", beklvaam op.
"Eet lvas van het begin tot het eind een vinnige slrijcll, zoals het ook een goedestreekderby betaant.,, Helaas ontsieide scheidÈrechtei'van oer i,eék hei ;;;";;;;-via g-.el 1c.ntaI q46g1-ukkj,ge beslissingen, vraarcloor'rle 22 sperers onnodi[ r.zerd.en
gepril-Jre1a}. -De scheidsrechter hcid uei zich daarbij onnocli-g lastig genaakt doorriiet vs.n Blaurv zl'rart te eisen in reserveshirts te speJ-en.- Een .stevi6e naar niet
Senene charge van Bert Brans leverde een.gere.r<aart qp. Jian voelder ïïim Keetnan
kv/am op de bonr toen hlj nà voor de 2oveeiste.Ëeer 6ràf onàeruit te.zijn ge-.ha.1d vroeg of dat 2o wer noe6t en Ton de Korc'bnderfing hetzel fde .r-öt, 

-to;n hij
-, 

ver,baasd.!r!sjonge.tsjongerr rooupelde. Urv. verslo6gevei sluit zich aan bij dewoorden van Ton de l(ok. De stand. laat zienr daa LENS trvee zeer nuttige puntenhecft vcrgaard. Kop en st_aart van d.e ranglijst briS-veÍr bi-nnen u;;.ttl, tzà;ààà,-

,,40.o.i acuutant cn buurnan vros op bezoer<. .Een preÈti§esIag van jewelsie. íi-à".""overrvinning knn LEirrs d.e buurnan op dc r.an6J-iiËt paeÀerenl o" 6iote urpio.i"r.-' schare van VIOS zal rlie van .LENS iriLlen: oïerÀtom-m"ri. Mar.r olrrËi speiers hebben
-er rccht op. àà Eqngclofaanloei te horen bbven. de roep vin d", M.Ii;*;;;#;;;;.

. !"oofaI zonda& strijden de LENSsupporterè möe.! :.. --.'.' !

14.00 uur LENS 1
'11.OO,uur fENs 2
1O.0O uur oNll J
12. 0O uur Ofiveo a

12.OO
10.oo
10. o0
12.00
12.00

10. O0 uur .r\delacrs l
'12. OO uur SVDHB 4

'11.J0 uur GDS 8
1O.JO uur LEIIS 1f
A: u-:, 'o'91s .Fii',r *ton
SIII\ÍENI(OMST. ;

LENS 5-
IENS, 

' 
'

LEIVS 4
LENS 7,
LENS 9

0PsTEI,LïNGEN.

. LENS 
' 1:-.'ai.s vorige rveeh

R.Noordeloos
!-UNs )3 als voriÉe t:/eek
ffiZ; a]-s'.vorj-ëe rveek
LENS 73 a1s vorigè rveek

'- vlos 1 '

- Blaul Zvrart
- LENS. f
- LENS 4.

.- tVippolcler 2
- Triomph 2
- LENS 7.? Zvart Blauw 5
- LEN§..9 ,, :;

_ LriNs :10
- LElts 1 

.l

. -. Lm{s 12
- Trionph /

dg Sgko aanwezi6:

zonder

zondeil
'zoirder

v1 Geb'1/1-3 '

2 V1 Geb 1/2-4 .'.

HHHIIHIIHHHHHHI{HH

scher_d.sr cht er

:. G.!. de',llaas
.-P.H.Sikkin6.

J.',ï.. Ri jsdam .

C. J. Bclrvis
B. Vorrvaltl
G. E. Koer.ran
M.F. Lemckert
N. ToLfenaais

H IIHHHIÍHHÈHHIITTTTUUTUNU gUgTHI{IIHHHHIIHHH I{iI
PROGRT1],I.{A-OPSTEL].,,INGEN-U] TSLIiGEN-STÀNDEN SÈN]OREN

iIHHHHHHHiIEHIIHIIHHIIHI{IIIiIHIIHIIFIHHIIHHHIiHiII{Iil{fi I{
PXOGRÀIOUr strI$IOREN

Zelgee 6 novcmber 1977.

uur ï,ENS J ,

uur-.LENs ..6. ... ' '
uur Triomph J
uur .I,ENS 3 ,

uur i;lippolcler .6

6-

w ilJ-vassr raat I 9oudattPe Groene líi jdtè", -1

Sportlaan, Pijnacker
V2 Geb 2/1-3 ,' . " ,
Y2 Géb 2/1-3
Zuideiparlcl 2-e'- 6eale ett e
v9 Geb 2Í2-4:
Sportcooplex 'rOude
Schocnnaherstraat,
,Guntersteinweg ;

Laanrl
DeLft H. C.H
' r'í.P.M

. Versl-uis

. J utte
Ockenburg, ingang psr-
kcerplarts. N..I.M. v. d. BoI
Erasmuslve6
vJ Geb 2/"-4.

u
10
'9
10

B eir::r, eèn 'ha1f uur'vóór aanvan! vàn
.lC uur LENS terrein: f,ÈlfS fO
.45 uur LENS terrein lEiss 11
.15:irur LEI,IS terreiti' . , f,È:,ts .re.45, u-r, LENS t errein

9. 15- uur LEN§ "terrein
1 1 . OO uur LEN§ temein
10.45 uur" LEN,S Jemein

F. Díss eldorp, IIí. I(ouwen!oven r -.R. v..Luxembur g

''-...
G . Xuf6rok. ^::.lr.ÈcnLJI

: -.-

J. v. d.Iileij en. N.Osse .,

hun we.dstri jd.
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LENS B al-s 2 Hckcn BeLedcn zonCer Q.v.d.Meijs rnet J.v.d.iïet en À.BilCerbeekals vorige week
a.1s vorige r.lcek
a1s vorile vlcek zonder p.de Haen
'o'Is' vorige *reelc zoncler-p.v.Rijn-G.Gooscn net H.D6neijer en A.v.d.r(rofta1s vor.ige week met C.BerehbaÈ en p.l3urghouvrt zond.er L.iïijnhoven.

tlc6ens niet-opl(omen. afgclo?en zondag lvord,en G.'Ruygrok en ,fr.lJijnhoven 2 rveken .nietopgesterd. vervreer is uiteraard mogàtiJt bij cle Éàto op 
"ooràogà"o.ro "" ió.J0"---

U-. 
uur 'in ons klubgeborir.v. , 

.--- 
_ 

- ' - -

" .|,FSCÏIR]JV]NGEN .:,
f,Irijda8avond van 18.JO-1g.Jo uur bij J.de Hilster te:- . Z).11,2J Slechts inuiterste no'ód rrori nog op zat er dc.go cit end rvorden .r.tgeuchilvàn tis_sen 1r.r .oo-12.00uur bi! voornoend hunner,.

IEN§ 9:
LENS ,1 O:
LEI'ïS 11
LENS 12:
J,ENS 1f
NIET-OPI(OMERS.

UITSLIiGEN JO olit ober. 19?? .

0-1
2-O

'- o"-4,^.^
t-t)'o-o

3*lo
STANDMI LENS'B t,/ 13 (bijgewerkt L/n Z3-1O-19??)
Je klasse J (HVB) Je lclasse f ( HVB) 4e tcl-asse B (HVB)

Blauw Zrvart 'l
. RI{AVV 1

LENS.' ,. "

LENS 4
; tlíi} BJ-aurv 2 .

tïassenc.ar 4

- LENS 1

- LXNS 2
: DONK 2
-BEC2
- IENS 5
- TENS 6

],ENS 7
LENS 9
L!'NS 10
LENS 11
LENS 12
GDA 9

-l Mayatàon J
- Vooíbqrg )
- GDi, B

=DTÓ4, .

;DZS6
-. LENS 

17

7-1
7-3
n-a
2-4
o-0
0-6 i

Ve1 oU 6:7
6-5
6-4

7-14
7-12

?:9
7-B
7.- 6
?-4
l- 't

svs.r7o 2
Z[rart B1auw.5
.fi.rchipeJ- 6
Nivp_4
IENS O

O1iveo J
Duindorp sV 4
Hr'{str 7
HBS g
RKDEO 7 '

iYippoltler 6.
Bfaul Zrvart 3
Quack Step§ b
LENS
ïlÍIhe1,nus 7
Cronvliet 6
Voorburg !

HDV 6
I/estl-endÍa 1O

Quich lO :

GDA B,
LEI'IS 1O '

Gona
Duno 4
DZS 4

Ilamingors J
Àdelaars ]
HBS 10.

6-10
6-10
7-10
6-B
?-B

?-11
7-12
7-12
7 -1o

Vretlcn-curch I
Valkeniers 4
RI(AW 6
Tedo 5
Steeds Voorr,.raarts 4

6
6
6

-3
-2
-1 7-4

?- .2

7-6
?-4
o-t
6- 2+7-

4e kl-asse C (HvD)

Quick 'Stepé, B
DZS 3.
VCS B
Celei'itas B
PDK 6
LENS ,1 1

Postduiven /
B.TC 4
Kranenburg 6
.i.Ds 6
Rava 9

"siirED 4

5e kLasbe A (EVB )e klasse c (HVB))

7-14
t't)
7 -11
7-8
7-6

.7 - 1t+.

7-5
7.4
7-4
7-3'

VeLo '12
Orànje lll-auvr 6
ADo 10
GDS B
Groen iïittlB )
DZS 6
§VDIIB 5
VVP3

^D§ 
7

BMi 7
LENS 12

GDÀ 9
Duindorp, SV /
ToofEn.5 :

Velo 15
Tetlo 6
Texas DHB 7'
Quintus )
Trionph /
Quiclc 12 . '

Nivo 7..'
De Stei 4 ,

7-14

7-1o

?-5
7-4
7-l
7- 3.

?-12
7-11
7-1o
?-9
7-9,- P

7- 1 LENSi 1

7-6

7-4
?-'4
?.to*2 punten in nindering

HBS í2

-1-
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, trnn Zor- \ïe hcbl)en wee-r een rralgenenert 1e denvergaclering achter' ale rug.. Op de -'

'' alencla 'stond 
_ondcr neer de vaststelling van' het Jac.rverslag van de seLretaris.

Zoals aLle ver§aderstukken, kon nen een exenplaar van dat Jaarve-rs1--ag. kri i gen
door hierom te vrr.Bcn' Het overgrote merendecl van de l-eCen heeft dat niet

. Bcdean, zocls tc vórrvechten was. Toch was juist de inhoud van dat-' jira-rverslag
.juist voor dcze.grote en pas§ieve groep bestend. Het kost' natuurlijk een paar
poÈtzegels, maar toezending aan alle leden en ouders vai jeu6tlleden zou ditmaaill

mmrn Hct jaarverelag is even voortreffelijk ai-s de beechreven LENSperiode . ..
erbarroelijlc wa6..On?e sqkretaris hceft.ecn fraai strrkj6 gèschiedschrijving ge-
plee!.d en veel- f.eden zouden hun voordeel ernee kunnen doen. POL za\ daarom aan
énköl-e'passages aandacht besteden.
non Op de ecrste rrzlarte blatlzijdett van het j ac.rverolag 

- 
wordt . in;gegaan: op de,.

problernen eind vorig jaar rondcde samenstelling vnn het nieuvre bestuur .en de
vrijvrel onmogelijke positie van de 4 ira:.rnömend t:estuursleden uit die tijd.
Het ja:.rvcrsla6 mcldt : rrDuideli jk dient hier tc wordcn vestgesteld, dat de v'erant-
wo or_deIi jkheirl voor ile geheS-e geng van zchén gedurende de 'peliode juli tot en
met .decernber' Í976 uitsluitencl bij de vereniging als gehecl fi,gt. IIet bestuur'
tlat -op14-12-76 in funktic i6 Eetredcn kan aórnilv" gà"n enkcl.6 aanspralieli jlche id
op z_ich nenen voor deze voorgaande periodett;
Nou, dab licgt er niet on, zeker niet.-a16 ;íen ver:erop in het -'jn:rrv-eisl-a6 leest
lvat er in die periodo allenaal fout is 6egaan.
num }iet kornt er in feite op necr,_dot I,ENS bijna- ten gronde iÈ- 6e6aan en dàt -

6ecn v:.n de- -}ed.en; behoudè'ns de béËende hele kleine kern, geen viilger naaq de
cigen verenigin6 heeft uj.tBestolien. IIet lcLanme zweet 6aat in je handen staan,
als je dr.t allemacl rveer leest en, je bewust vrordt wat er l1len:a1 is kunnen
pfisscren. tr',Iedcrorc hesef je ook weLke grote verantvlo or delÍ j khe id rustte op .de
schouders van ecn paar ehltelingen. Kortorx jc beseft, {9t,_v9.9r §e n_ee'ste }eden .

de vcr eniging._ LniS. in f.e.it.e geen enkele betekenis heeftr IENS kon - zoals dct
heet - doodv;..]1cn. Dat dit tenslotte nict is gebeurd, is te llijten aan de reeds
vermeLrLe kl-oine group zonrierlinge{. De vcreniging r.1s gehcel verdiende slechts
een simp eI -overli j densberichÈ. 

.

mnn Genocg ovcr het js-arversJ-ag voorlopig-. ' -

nmn Stceds'ríecr klubs, rvaarbij ons eerstà op bczoek komt, verl-erlen een aardi6e
service aan'irct pub:-iók. Bij àe ingan6 hrijgen tle beqoehers netjcs een prco6raErma
net opstellin6en e.d. uitgereikt. Zo ook bij Blaurv Zwart. Bij nndcre informatie
bleekr dat het keurige prograrnnablqQ. .van 31aur+-.Zv;a-rt vcor dc volh hohdeiiï
proceiet vrerà vai'zór6d- dobi-spelers vàn het e,,rste elftal zclf. Die jon§àns ' 

.

hebben 6evoe1 voor public. relation§. Zond.er nu direlit tc vrillen verlangen dat
onze e erst c" clft alspe lers nu ool( een ?rogrammablad gaan uitgeven, meent POL dat
er in onzc sel-cktieBroei: best eens-over dít soort v n initiatieven zou mogen :
wordon nigcrlacht.
rmm Vof Bens "een 6emeenteli jke veroldeniEg uogen honclen. nr'ie_q .-tío,r-den.. toegelaten.
tot de Eemcëntelijke sportterreinen. Nict hygiënisch. Bij LENS.wordt wat dat
betreft niet zo naury gèkekcn. Het aa.ntal hond.en op ons.terrein neernt dan ool<
rvetcelijks toe. Iiet zou all,enxaa). no6 niet zorn rcnp wezení- indien de loààebaasjes
zo verstendiB \?a.rcn die Ír,,einig zinC.clijke beesten aan cle lijn te houden. He1aas
is d.at niet 'het gevaI, De honàen vlorclen losgela.ten.tot dihlli jls schlik van de
vele irleine -LEliShoters, rlie vooral .op 

-zöndag 'ons Ëöïp'Iex .bevol-ken en tot ergerF
nis van tql-]oze. .noeder§, rdei de geschrolihen hoters weer tot bedoren -moet.en brengen
Vies is Ach,oon, d.at de hondebar.sjes hun dieren toestaan zich in ons speel-tuintje
tc begeven on daar al-Ier1ei behoeften te doen de zan(lbc-k niet ontziende. Het
wordt tijd d.at er vrat aan het hondeprobleem rvordt gedaan, Zo zouden tle honde-
bansjes het initiatíef kunnen nenen tot het houden van een inzameling om een
afzonderlijke hondesp e elplaat s aan te leggen. .
mnn POL liomt t erug.

tuul n
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VÀN DE TEDACTIE

Op tnaandagavond 24-10-1911 zíjn wij -eens._ 6aaí' prcten net Ton rs-Gravendijk.
U kent hen rJ.lenaa1, naar ten overviood.e !,ïijzen ,;rij eropr'd.at door een gàsprek
rvcllicht no6 i.ndere aspecten naar voDen konen, d.an dià nen eigenrijk vàn eèn
bepar.ld persoon sl-echts oppervlakkig vreot.
tïij kennen Ton a1s J-eider/trainer van pupiileh 1 cn ver.Cer. r-rèten rvij dat-hij'- 'i
bchoort' iot de selectiegroep van d.c =uii-orun. . .'..
De- eerste vraa ann Ion wa6:jii vanaf je prille voetbàlloopbaan bij ï,

RRRRRRRRRRNRRRRRRRRRRRRRARRRFRRRP

enig on SneI gcspecld en zo ja,

- inniddels is hi j 1O j.rar -J-id..- 
.-

e íredst"ijd in pupiI1en.5. noest
aarna ging hij via pupillen 1,
.waarvan 2 jaar in B'1 en íervolgens

op rï€ill(e leeftijd. ben je bcfuohnen?

Ii],ITiÏOORD :
Ton neldde zich bij .LENS toen hij 10 j a:,..r vras
en hij herinncrt ziih nog, dat hiji zijn eerst
opelen op Houtrust tegen HBS (uits1a6 O-O)r D
nnar; Q2, 1+ j§..r C'l , I. jacr in clc .B-junioren,

IEa4,
Jourv voetl:al-carri ère is nogal behoorlijk voorspoedig verl-open, dat blijËt .raeI'. '.

uit hc't fcit, rlat je op. jcugdi6e leeftijd ïegeruo.tig met het. eerste nee noet
doen. 'vinc']. ie het een bezwaLar orir steeds uj.t. je v:ste erftal te worden gehaald?
1T}ITHOORD:
vorig seizoen, toen het tweede elft:r ncedeed in dc race orí het kampioe4sch?.p,
vond híj hcL rvel eens bezwaarlijk, naer zijn urir on bij LE{s toch het }ioogste.'rte 'l:erqiken heff en de re.gelmatige wisselingen toch we1 op. -..:'-

Is èe vrij intensieve training voor'jou niet eón a.I te zrvare belasting? Buitenje eigen tra.ining - dat is na:rr ik neen 2x per vreek - gecf je 2x.per ureektraining ann de jcugd cn r?anneer ben je met c,,e jeugdtraining begonnen? ..

IËï-TFTegonnen toen hij 16 jaar was net het geven van training aan de jeugd envia 1 jaa.r tminin6 aan de welpenserectic is hij nu bezig aan ziSn tweed.e jaar
nrt de be6e1-eicilg en trainin6 aan de pupfilren-sel-cctie. samen net Acd'aè:;pagteris hij zaterdegs leider van pupilJ-en 1. Het ia voor hem geen onoverhonelijk -
be zrvaar zelf vecl te trainen en.de jeugrl on.Jer h§.ndgn te- nenen, ond.-,t hÍ j aI1es
met veeL.plezicr en enthousiasme doet.

vind je hot'!,}er riuttift of no{ig- d.at jongeÈs van io à 12 5arr 2x per: weèk trainen?
De resultateri ten op'zièhte van-àe ielenÀtan,rers, die ovei het a1-11craeen veel
nind<.:r trainen zijn toch niet vee]- beter. ,-. : . -

i,NTlïOOnD: ::: I .

ÏiffiTolgens Toi: - 6ezien dc status van LEI,TS - toch rvol nodig v.roeg met selec-ties t.e bcginnen en vanaf 10 jaar vindt hij 2x'pér l'reek rsel noódzakeii5t<. Ondankshet fèit,. dat'"de regultaten vrat tegenva.ll-en zièt nen ver'dc-t dc jeugcl Àen wat.,
betere techiliek clertonstreert en de jèugd van LEItrS kbi:t ten opzicite van ancleren
toch wel 6oet1 voor de deg.

Gczien jouvr huidigc activiteiten verondcrèteL ik, dat jouvr belangsterling spe-cinr-l ,uitge.1! nr.ar dc jeugd. i'.nbieor je Geen ancerc functie bij iENs?'ueÈ 5è inhev vefledcn no6 ;lndcre \Tcrkzirtmheden verricht?
.Ar!!.ïocRp:
Hij zou zijn huiclige vrerhzesrnhcden nu nog niet vriffen mis.en vrant het i4rotè
.e4thousiasne va.n zijn. ?ulil-len is voor Ton ook een stiouians dit werlc ie doen.
gil clit monent zou. hj.j 6een andere functie wil-}en hebben.. Dc combi-natie trainer/
l-eider vinrlt hij cok ideaal, omdat hij de jongens cloor en rlobr reert kennen en
op die manier ccn fijne en hechte p1oe6 ken vornen. Ton heeft. ooit ecn's ccilter
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cle bar 8eholpen en zich bezig gehouden net het stencillen en vouvren van de
LENS-revue r
lrn-r- A . .'. : - i.. - 

.

Vind jo èe begeleidinE'ven de totale jeugrl bd Lenig. en SnèL voldoende
bedoel- hier:mec de geselecteerde en niet -ges e1e c t eercle speler's of zou
verandoring lviltr en brengen? ..:

- ik.
J e daarJ.n

Dc scheicting selectie, niet-selectie is Ëi5 elke
uaar Ton vindt dat bij LENS voor de .niet-gesëleit
bij andere clubs toch wel veel wordt gedain ón hi
wedstrijden voor ieder e1fta1, cle sporfdagen, dc
el-ftal wordt ecn tournooi georganioeerd, de buite
níct dircct in cl.e begeleiding te verantlerent, .

ÀNTï{IOORD :

VraaB 7
I,laalc jij
ANTI(0ORD;
uar hl- J zl-p
allès rve er

vereniging eeit 6root probleem,
eelde j eugd -in vergel-ijking
j denkt hj-erbij aan de.avond-
tournooíen - yoor. ieder LENS-
niendse.- reizer- etu: ,én' hiJ 'ziet

.t,

je vrel eens echt kvaad na teleurotellend spel van.j.e elfta1?''
ii- r'r''-

h, vreJcgns klvaad maakt
gailt.]veiget en en vj-ntlt

ís, notuurlijh ecn logische zaak, ma:r Ton is
. dè opvoeding van de jeu5d er6 belangrijk.

rr-- ^ - ^ Jl

ï6 pvr,n lIan nog lang door te gs.an met cle begeleíding van de jeugd?.Uit _jcuw verhalen bJ-ijht rrer, dat je .alles taet veef enthousiaomè'c1oei en weflicht
wrs deze vraag overbodig. IIeb jc ook;nog idee ooit een cursus voor traineï te
gac.n volgen? : .

^l{Ti/ïooR 
:

V66q1diS heeft Ton no6. geen plennen met cle begeleiiling te stoppen - het is'íobr |reu eer hobby - en hij zóu het op dit momeít nog níet r.rirlen nisseà. tet
volgen vnn een trainerscursus zit eï vporl-cpig àoE niet in - hij ccnkt er we1
eens aan - naer er zou gezien zijn activÍteitcn bij LEI{S tïe1 rvat te veel tíjd
in 6aan zitt cn.

Vj-nd j e het I'rof leuk, dat er over
gepublic e erd?

ANTHOORD:

jou via dit vraaggesprek ln de lENsrevue woidt

Ton. ziet de noodzaak von deze pubJ.icatie niet in - r,vant zo zcgt hij - er zijn
bij Í,enig en srieL menseni die veer.me.er doen rlan hij '.- nensen die op de achter-
grond er6 actief zijn - maar hij zei wel, da.t hij dit interview er6 prettig
heeft erve.ren en hij maakt van àezc gelegenheid gebruiJr de jeugdcoÀmiseie te
dankea voor hun 6oede samenvJerkin6 en ook aan ce ou-1ers een $roord van dank te
gevenr die ervoor zor8en dat zijn e1fta1 op de bestemde plaatsen kont en voor
hun fijne neclevrerking en enthousiasme, d.Íg zij iedere zaierclag v{eer.,aan hun
kindercn en leiilcr rnecgeiren. : '.

IIet vras voor mij met ron 's-Gre.vcndijlq een bijzonccr aangenad.ni gcsprek en ikvèrtroul't cat u na 1ezin6 van het bovenstaancle een goecle indruk heelt gekregen
van cle persoon Ton ts-Gre.vendijk.

- Tcnslottc rvil ih ton hartclijk rtanken voor zijn med.ewerking aan dit interview
en ilc wèns hérn zorver met zijn eigen voetbarcarriere al-s mei de begeleiding van
de jeu6il crg Vcel_ oucces in dc tockonst..

II.,J REDI1C!IE
Bf LJTiRTEII.

De biljaitcompctitie draàit trvee weken op vo]le tocren. van vri jr.re1 iedereen,die zich heeft o!gó6ev"èn, is nu het gemi-àdeide bepaald door het spelen van driepartijcn, zodat dinsda5;avond 25 óktober j.1. a1 kón uorcen begonn-en met het af-
lyerlcen van het roost er.
De t'epde evondr helaas:rvas ik cre ecrste avonè verhind.erd r ben ik eens een kijkje
8aa-n nci en en ik. heb kunnen constateren dat de lleren Biljarters zich uitstekenrl
anuseron.
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FIet is een bijzonder fijne p1oe6, die met all-erlei.zelf ..verzonnen rrkunststotenrl
.en rlop- cn :rrnuerkingcnrr proberen el_l<aar.de l-oef 'af te st.eken.
Dc rve tlstri j dl ei'ling Ís in hanrlen van cle heer'Il.van Helden, dj-e de benodigde...
s c ore fornulicren en uredstri j dro oot ers heeft aangeschaft en er verd.er vooi zorgt
dat aIlcs een vlot verloop hecft.
xinnenllort zulfen via de LENSrevuc een overzicht {;cvcn van de 6espocl-de wed-strijden en cen voorfopige tussenstand. tïij rïensen aei deé]neners àan deze..
conpetitie prcttiGe cvondcn toe en natuurlijk arlemaer evenveel- succes.

Uit RED/ICTIE

-o-o-o-o-o-o-

ÀÀAíAl, À/tir':,r\rï.,i..'..'.j,J..11i^

fi$Ë*f ALLERTni iïifIiil,.tr',le,lr,/iÀ.^.i:;,r;,.t-Àr-'^;'LÀir1-:i.,..ri.i,,.,;r:.i**-^Aii.-:..i^.^.r',r.,.'.;irïr'.,i,.,,.,,,. j,,.,.,h
.lLlri-....rrr:.r.i!iiirlir!.t:,1^.lirJi.l|li,irir

-o- Jr.ap en Ellen colpa Elaven ons ]<ennis van c1e geboo.rte van hun dochter., zij
noenen hacr Marije Kathcli-j ne.
Vanaf dezc ptar.ts r,'rensen rvi j de familie Colpa vi,,n harte 6eluh met hun nieuvie
acinwinst cn bcirr.en vcel stcrkte

-o- OPROEP ÀiilY DE DIJ,IES VirN IENS'rriij zitt
(l.e Ëelec
dring;end
te zorge

Jrrl,4MER

J,rl4l'1En

JÀ}T'IER

Ji,l'iliïER

,J1,rr.1ER

Ji,}II.{ER

J 10{1,{ER

JÍiI&IER

en natuurlijk lveer ergens mee en wel mct het wassen
tiespclcrs en dc rescrveshirts. Daarom doen íi5 een
beroep oir een ploeB van tenminste 4 LDNS-(i.3.;ie; bij

n , dat cte shirts , broelcj es en cle kousen elke ureek w

'van 
dó irràaiíg ían

vriendelijtr, déeh
toerbeurt ervoir

eer schoon in de'

i/..IlMER

i4eopend. . r-s

verdrngen

f 35r-- per stuk lcosten

in het riet vrerd

dit komt bjj hen

lÍast ho[ren.
uru enthousiaste e.anrnelcin6en zien vrij ga::rne tegenoet. u kunt iich opgevèn..bij
clhr. l'll.v.d.ïiik en vrij danken ae Ueróiàwi}li5e f,,qnes-.4,, ,.ë-qdS. bÍj 

-v-oprpA-al

voox hun spontanc medelverking.

-à-o-o-o-o.lo-
-o- J.AItrl,lER J.tu'fl,{ER Jrii.[iEn
JIIMI,IER - dat een cliskussie a1 geél-oÈen iordt voordat hij
J.U.h,ER - ik had. no6 àoveeI, r"or., 

'' 
, ,

JiJIMEI? - rlat aktuelc problenen zo rreini.3 daglicht kunàen
Jii}fl'4ER - dat dc onrust en specullaties blijven bestxen
Jll,l,fl,iER - cls.t cleze flesjee fris (+ ZO0 per seiàoen) bi3na

di..t het opgestohen l-ichtje rveer snel_ ,,,rerd 8edoofd
da.t itr.tla;:ron mct cen kluitje ( b el-an6wekl;enc1 nieurvs)
gestuurd

dat de ovcrige lerlen geen flesje fris.nb6en clrinlien,
lïat vrecmd over
genoe$ vinr:.àn sonnigen heÈ zelfs onhoffelijk
vrant nu hecft nijn.onrusti-ge 6eest no6 a".gu".t ol"t g"g"u"rl
en spijti6 als' ik persoonlijk ben gewcest. . :

de.t.clc tlgemene Vergaderin6 vreer zo mati6 wercl bezocht
'dat 

c1e kanlierpitten ook op dezà vergu.-lering hàn nond, weer niet
cleclen, want nu bLi;jven deze problemen toch l.recr bestaan

i

I
:
i
I

-?-

11. v. d. Hoek

open "

t

)
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Zat erda 6 t november 1977.

t4.:,o
t4.1o
13.OO
1i.co
14Jo
11 .3O
10.15
14.3o
13.OO

Vooiburg 1

Zonclag 6 novenbci 1 9?a

1O . 0C unr RKr',VV 5 - LENS .l
Y3:r93€ f novenl:er 1p

1 $. O0 uur LEIYS B .

2Q . 15 uur ],EI{S 2 .

2rn rEsunvopRocRl,t4l4,^.
========

Prins Bernhard.laan
v1
v1
Uc.de6teijn
v3
V1
AlbarCastraat
ï2
v2'

.Leidschenclam

uur
uuï
uur
uur
uur
uur
11UI

uur
uur

T,NNS

!111\à

Looscl
LEIIS
LE}]S
Duno
IEI\ïS
LEIIS

2
4
uinen
6

o

9
10

3

- LE-NS 1,.
- díe Haghe J
- VUU O

- LENS 5
- irDo 11

- rJo 1f
- LElis B

- ïexas Jjttu ,
- RKSVI'í g

-a
-a

uiclc St eps
uick Stcp6'

\12
1,lz

6?,61.31 (LEr'rs 1

67,28.fi (LEr,rs 4
46.86.j6 (r,rns z
op zaterdagochte

.l.ISCHEIIJVïNGEN

E"trift.lijk v.., bij dhr,;
HOGenrLJs

P.v.d..Steen, Hondsroos 2, - Berkel_ . en

Telefotrisch vri jdagavond tussen 18. OO en 19.OO uur (uitstuitend in drin6enclegevallen) voor
r';-klassers bij dhr. G.Duivestcijn te1.
B-k1assèrs bij alhr. IÍ.Reuver te1.
C-klaesers bij dhr. iï.v.d.Linden tel.ïn nood6cvrll_en hunnen de junioren noe

IJI(EURINGEN.

t/n 1)
t/a 6)
t/n 10)

nd tussen 9.J0 en 10.OO

De juni-orcn noeten bij slechte we ersoras tnnd.ighecen steecls d.e afheuringsli j st en' raadp1e6en. Ter'efoíische infornaties hierovel worclen liut' *rerstret t.
OPSÍELLINGEN

IENS 1 als bekonrl met R.Bogisch, leiders .dhr.J.l.,pper1oo_C.v.d.Beeh
Zie rcservei:rosrarruta

IEN§-3 aIs vorige week met R.v.d..Hoek, R.Bogisch zie LEI.rs 1, leider Ben osseZie res crvcpro6rànma

gS i als vorige rveek met R.v.ÏIijngaarden, sarnenlcornst B.7o uur klubgeboulv LENS ILcider dhr. F.Fl-unans, Zie :reserveprogramma

LENS 4 als.vorige r:reeli R.v.ct.Hoeh (2x) zie LENS 2, s^menlcomst 12.00 uur lclub_geboul LENS, leider dhl.. H.Zoun, .grensrechter clhr.v.cl.HoelcZie rcs crveprogranma

HNsl a1s vorigc vreek, sarnenkomst "r2.oo uur LENS terrein, r.eider dhr.. J.r{eulemanZie reserveprogrctilna
LEIIS 6 als vorige rveek, leider
LEIS 7 a1s bckend. senenhonst
zl-e re s ervelroEraxrna

-!Pus 
3 a1s behend,, sanenkomst 9.15 uur kiubgebou, LENS, leirler Eris LandnanZie reservcpror3raru.na

l'Ei'ls 9_ a1É beliend met lÍ.I(orving zonder R.v.onsercn, samenkonrst ,l4.oo uur klubge-'ooyw, leider dhr. .ir.i3}ok, zie res erveprogranna

dhr. T.v.Velzen, zi.e res ervepro6ranna
11.00 uur klubgebourv LENS, teialer pau] v.d..Steen

J
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rn voetbar lïest lazen r;rij, dat er tijdcns het lopende seizoen iveer spelregel-
,...vred-stiijden .voor. je.ugdspelers.vor.den 6eorganiscerd. . . .

. E1-k team diehtiuit 4 jeugdleden-te àeste.an , - vcrde elcl, in cle. volgenrle i.eeftijds-
6roepen:
1 speLer van 10 t/n 11 jaar Pupil
1 6pe1er van 12 t/n lJ jaa.r C:lclasser

1 speler ve.n 16 t/n 1l la6,r jr:.h1asser

sameni<onst 12.J0 uur klubgebàïrv, leiàer

S PELNIJGELI'JEDSTRf J DEN 1978.

De r,redstri j rlcn zuLlen i-n Jahuari en f ebruari en oteeds op vrij daÍlavo4Cqn
ruorden 8ehoud en. I)e voorronde vindt plaats op vri.i dan 1J J ÍInuar]. a. § .
Spelers, die .be1an6st eL1ing. hebb en hierean- moe le. doen dienen zj-ch

LEIiS 1O aLs behend net R.v.Onsc1en.
EÉ?ffiiris, ' zi e^ re s civeprograhna

op te geven aa+,.hun Ieid.er..9f .reohtstreelis bij onzg j eugds e.cretaris
v.d.Steenr zoCa.t vij snel net r1e voorbereidin6en kunnen beginnen.

spoediB
dhr- PauI

PROGitrJ.il,{À PUPILLEN EI.i ïJIiLpEN.

PUPtI,LEN.-----..-
Z:!s:9ec 5 novembcr,1977.

12.00 uur Loosduinen 1 - LENS 1
.12.. 0O uu:: LEN§. 2 . -. vrlif helnus 2
1J.00 .uur liilhelnus 4. .- IEI\fs l. .

ZIE RESERVEIROGRT'r!,MÍL

U{ELPEN.

?1! g:!:ie- 2 - le yss! eI _ 1
10.JO uur LEIIS 1

12. 00 uur LENS a
11 . 00 uur LEIIS MIIII 1
p.00 uur IIPSV nini 1

ZIE RESTIRVEPROGR.(I [,Ui
========

- Rijslijk 1

-: C.rorÍ-v1i,et. 2.
- GSC nini 1

- LENS I',ÍINI 2

Madestcijn
v2 ..

\rt est v1i etr'4eE:..

v1
y3
v2
Zuiclerpark

977.

/rFS CHRIJVIIIGEI,I.

Schrif t el-i.ik voor \rrijda avond. bi j dhr. P.v.d.Steón, I{ondsroos.2,. rl.erkel en
Rodcnrijs
Tel-efonisch vri-
6eva1len) bij R.Bom tei-. Zr.9B.??

j clegavond tussen 13.00 en 13.J0 uur (uitsluiterid in dringend.e

rn noodgeval-ren kunnen de puliIIcn. en .rveI1:en nog o-p za.t er rlagocht end tussen 9.roen lO.JO uur afbellen teI. 66.1J,14 klubgcbouvr
I',IIIEURINGEN.

Bij slechte we srsonstandigherlen steels eerst cle ,trfkeuringdli j st en roailplegen.
sta?-t dír.crop- bi j t'Pupi1len en.I{clpenrt vernel-c: G0EDGEKEURD do,n steecls naar
veld of punt vc.n sarnenkomst ]!omen. rN Drr GEvli I,ltrrG ER DUs NrEr rEl,rh'oNrscH
iíORDEli GEIllfi)RI'lEERD NLrin EVEIïTUELE ,',FI(IURING. Staat bii de afkeuringsÍrclress en
bi j -irPupillen en l,y'cIpdn, vernelcl: ZIE r'fKEiInïNGSLf JSf dan uoct ols. volgt
r,'rqrden gch:'.4de1d: voor de thuisrved.stri jclen noet juniorenrijst rrrorden geraad-
plecg(. Zijn.c',c r:rcrlstri jCen va4 ï,EI,IS Z-9 en 10 goeclgel(eurd, dan g;ran oolc d.epuliI]cn en Ïrclpen rved^strijden o! on6 veld.-.door. Uiisl-uitenct voor de uitrvedotrij-
den mag i-n dat geval- telefonisch ,,ïorden geïnforneercl of. hun ,uudst"i5clen door-
B;ran en weL zc.ier 'l ngo cht encl .tussen g.)O et 1O.JO uur tel- 66,f .j4
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OFSTELLT}IGEN.

L.,EI,lS P'1 M. S a:.r1o os -[í. v. Ve]-z en-J .'l.las s erma.n-l{. Zr.:..1ber6-E, Keus -M. Fortman-À. truip er
E. iimre;'Ioa.n-IJ. Ro os -M. Mol-l-erean-J . v. d. Ber6-E.',ïe.rnenhoven
Sanenkomst 11.00 uur lclubgcbouvr, lc:i:Cer Ton t s -Grc.venCi.jk-.-ad de Pc5ter
Zie re s erveprogranÍia

L.EI'JS 82 P.Stra.ub-J.ri.Kest'er-D.Verneulen-J.v.d.Spie6e1-R.Roos-E.Cotet-R.v.{.
lo-6[fiia-lt.Ceurens-M.Koelenij-I.C1r.us-R.Han-R.v.cl.IIcijdcn-.Rienen
Sancnlioust 'i -l .lO uur hlubgebouvr, l-eider Ton de Kok
Zie r eserveprogramnn

1ENS Pl P.i]'erts-E.Radenrker-D.i{ci jer-J.Kuyper.R.Dckher-E..'le Vos-P.illsengeest-
p.ttetritat-n. de Druin-J.v.la.Ilegooi jen-I,í.tle Haas -!l.lii cvit -8. Vercluin
Sancnl-.onst 12.00 uur klubgeboul,-leider Ton v.d..Berg

LEIIS 1ïí R.Lentz-R.S1ats-R.v.Vclzcri-J.l(lip-F.v.Kcster-E.i(cus-F.Velkenburg-
ETr'an-Ëen-ti. v.I{ek'-cn-D. VerschelCen-R. v. d.](Iei j -F. rle Druin-P.Hoeksma
Sc.ncnkonst :10. O0 uur lllubgebouw, feí:].er Cecs Schenkel-s
Zic r c;; erv cpro í:ramna

].EIIS'(r.2'rl.Kenp-T.Diencl-F.Laaralcker-R.Tinmers-J.l(ool-C.v.d.Doogacrd-ll.v.Nie-uruen/
hoven-B . v.lii curvenhov e n-M. Keetrnan-l'1. S iaons -R. PIugge-R.lat elaan-P. obtervreghel
Sr.nenlionst 11. J0 uur lilub6ebouw, Ieiclcr !eter va.n IiÍ5n
Zic r e servcl:ro6ïa,xlni
LENS MINI 1 E. EnclLich-H.ïndlich-P.ilo ppenbrouvrer-h . Spaans -1.í . Vcrs cheL den-M.
IIo cl{snc.-D .lli j lsna-P . Bi j lsna-T . Jr.nse n-S . d | Àrnr.u1t -Jr. v. !ïÍ j n6aar den-J . Iinmermans -
,'. v. cl. J.ierg-C . v. ci. Berg-U. v. d. Spek-ii. SnuLders-E. Pen zenbrink
Sar:enhonst 10.JO uur klubgeboulr, Leider Peter Pcrreijn
Zic rcc crvcpr o 6ranna
LENS l"lINI 2L. iirinlisna-V . Trorup-R. noeIhouwer-D . v. 3a.ve!-_{..-ïjlq.q-qhqp f t.-D.-l(eetnan:
M.líorrer-D.v.cl.Vin-R.Tettero-J.',iarmerdam-G.Linneweev.-er-R.Zeger6-J.v.d.Starre-
1,1. Grosze lili_rper-J. Dunant
Eanenl;omst 0.15 uur klubgebourv, ]eiCcr Chr. v. 11. iier6-dhr. iïarmerdem
Zic r es crvcproíir arnna

VEISL.iG Z J;ILUI?ENTOLIINOOI PUPILLEN 1.

Het dcor clc K.I{.V.8. georganiseerde Zlre}urvc nt ournooi j.s voor Pupillen 1 eeà
groot succes geuorCen. Zij rvaren ingedeeki in groeir 1 cn rlc $eCFtri.jCcn vQnden'
ple.ats.op vo ensCi:.grmi-dda5; 26 oktober j.1. en er rïerd- 5eopeeld op hct terrein

Pupiilen 1 , air.nilcvuld r,iet . een Ia.ar jongens v;n Pui:i}Ien 2 rvas onCergebracht
in ecn niet r.1 tc zvare af deling. - : ''.'

. ileliervnar hebbcri onzc jongens g-toond l1at dooi 5foed'samenspel een sterke eenheid' in het el-f tal ontstaat. Dc ,.loeIpunten hor.ren clnir vrel vr.'.nzelf cn clat bIi:jkt we1
uit clc ondcrstaancie resul-tat en.
In cle e".rstc vc,lstrijd teg;en BTC vas hct al- ;.-,cteen rairk, want net beheerst.
spel van alle jongene rverd ETC naar <:en vlotte nedcrlaag gc1eicl. De score was

'2-O voor Lenig en §nel en in rf,c tu;eede vredstrijd tegen Duindorp SV ging het nog
bc+-er.r ,r?..nt nct rva r1i jk goci voetb:] en prachtigc doelpunten r'rerd Duindorp SV
nÍi.rr ecn rcgc1rratige 4-O nerjerh:lg gesper:Ih.
LEN§ te;;en diq li3-hs was van vrat nin<lere hrvaliteit, LEll§ hield hct hoofd echter
koel- en ccn '1-Ó over',linning vras cle juiste uitsle.6. Inniddefs r:,ras Lenig en Snel
àp 6 puntcn gekor.ion cn ,}c jon6-ens vin Vrll:cniers op J 1:unten. ',Yij ha'Jàen tegen
Vallceniers dus a.dn e.en 6elijlispel- G€noeg on als cc:'ste be eindigen. .'
De leid.er van ïalheniers belbofde ian zijn jongens een gratiG bezoelc aan r1e

- bioscoop als. zij v:ln LDi,lS zout'.cn vuinnen!!!!!!!
De Ieirl.cr vrn L:l)lS beloofde de jon5ens nicts, r:ra.r hij zou bij een overlinnin6
op Va1l-,enicrs de garantic gcven, dat de jontsens van Lenig en §nel- is avonds
op de TV ne.er ]1o11:nd-Delgië mochten kijken! ! l! !! ! !

Of aleze bel-ofte heeft 6eho1pen, clao.r znl- nooit icnanrl achter kunnen honen, maar
LEl{Fïo-etbalcle 6ewoon stukkcn beter d.an Valkcniers cn het resultaat spreeht
voor zichzelf nI. J=0 voor onzc jonscns.
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A1 iret ar rïo.s het een plezierige voetbal-niddag en ili"zou - aIs ,invc.Il-err
lcicerrr de jon'3ens van Pupirlen 1 een conpl-inent rvirren malcen voor,hun sportie-ve prestaties, mair cigenlijk nog meer voor hun sportievg gedr§.g;-_ aoi,reà_ in -
a ,Is- burtcn.het vel-d. : , ,:

J . nlshout
BUITMTL;NDSE REIS

S cho olgei;evens :

recteur
res
J-cfoon

IIn
Di
h.l
Te

I{andtei;ening

RES .RVEFI?C GR1r],i}Ui.

UiTSLTGB}Ï , JUi§IORËI{

Ilet rcs crveproe.rrcÀrrre bri-jft 5che.n<lhsr:fd. 0olc a.s.-zite::rlag ga:.n r.ri j bij aLgchele
aflreurinG 'raar het strzrrid of hct Zuiderp:r.rk. r'-I1c jeugtlleÀen en geÍnteresséeyJe.
oullers lrorclen dan ooh a.s.. ziiterdag bij a]Ílehcle afkeuring on 12':o'ö uun in
ons iilub6ebourT vcrlracht,i sportklerling, gynschoenen bn een trs-ininGspak noetenju1li'è rvel rlcèirerlcn. Zorg àoic. ,oor 

" 
Ig.i- ,rervo cr:. Àfs het erg slecht vreer 1s.,

gai'.t hct I';1uh1;cl:ouw toch oni t2. oo uur-open. Er ste.cn dr.n c.f l-Irlei sp"r'en vooijullie k1a r.r. Dus lcon alti jcl naer LEï,IS aLs het af i;eheurd is...

LENS 1
jlil-helmus 2

Li_l-au\y Zl'rnrt +
LEi'Ts 5
LENS 6
DIIC 1O
Vel-o '11

Looscluinen B
HDS 3

- Rtií.vv 1 
.- LEI'IS 2

- Rijolvijk J
- LiJNS 4
-_ Gona, 4 .

-o§c5
- LENS 7
- LENS g
- LENS 10
- LENS 3

Àt

1-l
4-2
o-z
+-u
3-1
3-"
u-z
4-4( vr)

UITSL^,G},'T{ PUPI LLEi.i EN 1ïNLPEN

LEI{S P1
Velo P2
LENS Pf
quich.iï1
Die Jia6he lï'l
Goha mini 'l
LEI'IS IIINI 2

- - JLDO P'l . 1-2
. - LENS P2 ., O'-4
- Rijsrvijk P4 O-0
- Í,Ells .iï1 1-O
- LENS '/2 , O- 1

- LENS I,IINI 1 1-'
- La;rhhwartier nini 2'. .o-o

-11-

De l-aatste annniclCingen voor dc buitenlanclse rcis homcn lan5zenerhind. binnen.Er zi jn 'uoi; cnllcre p]ae.tàen 'beschilcb.qar voor !- en c-t;rassëis.. i3on j e .nog v3nplan on je oi) to:[éven, stuur het fornuliertje diln g,nuu op, vooïCat rle bus vol'"is. 
"Tcr 

zooken wij noi5 enkere rciders on het 6ezerscrrnp tè coupletereh.
i{ochten er senioren, ouiers,. leicters of trainàrs zi5n rlia ía" ie t,/n 1J nei'
Pinkst eren. 8ra.ag nee tritlen clan uorden zij verzocht on zich ooli zo snel nogelijkop tc gevcn.
ïíanneer er- no6 nensen zijn crie rond, pasen en l nei lil\ buitenranJ.se jongenste 6ast willen en kunnen nenen dan vrorden zij verzocht oíderstL:Lncl strooÈieop te sturcn, of l:ontakt op te nenen neÈ p.v.d.steen, IloddEroos 2, Berkel enRodcnrijs. ' ..:.

- :-------------:------
.. - hicrlnni;s D.fkiti.j.)?en

.,Ilicrbij meld. ilc raijn zoon(s) ............;.
-aan voor èe rcis naar Hesseri.
zelf zijn 

'ri-j rvcl/niet* van.plan o.,. (,ret. ,. (e:nta]) pq""onnr) nee te
galn ract. de. bus/eigen vervoer+. lïij stellen het srel/niet* of. prijs aIs..Eurosportring ecn h.ote1 voor on6 rc::erveert.l{ij kunricn rond Pasen/1 nei/!:rsen en l nei* r,ro1/6ccn* l)ersonon huisvc.ten.Hct s.c.ntc1 (por heer) beclraaBí . .pcrso(oIn( en)'. - 

.

*Doorhalcn wat ni.et van toepo.ssin5; is.



LENS:5 (82) - GONA 4

LENS noest zaterdag on hal,f een tegen Gona spelen. ï,ENS'ging direct goed van
start en hac']. een mazzel dat Gona naar met 3 nan ktïam opalr.gen. Er viel den ook
snel een doelpun'b van Ben Vester. r.re hadd.En cle scheidsrcchter r,ve1 tegen en hij
floot dan ooh var.k voor buitenspel. Het tleede doelpunt tlèrd gena3kt cloor
I(ces Ocl.cnkirchen. rloor een mooie voorzet van RoeI Bl-okai, In de rust kr,yanen we
tot de btand v3n à-0 d.oor nooie doelpunten van Robert ilasscrman en een mooie
iiopbal van Robort Grimber6en. Na ruèt vraren rve niet ze sterk, maar kwanen toch
op zes nul door doelpunten van Roel 3loks cn tïecr Ben Vestèr. Door dlecht ver-
ctcdigen vrerd het 6-2. Dit $ra.s cveneens ct; ej-ndsta,nd.

Robert Ginberg-MarceI Biemen
John Voorduin en l(ee6
Odenki-rchen.

LENS 6 (B') - osc, 4-0.

.1V9. .b9go1nen dc".c vcdstrijd met dc instelling dat tre raocsten winneà, r'rant OSC
had nb1;'[een punt'eir verËpeelcl. ïe Ériààón Gclijk in dó aanvsl eir ró haOaen het
spel in hencLen. Er rverden cen hoop lcansen gerdst. Ivlai'.r hahverlvege dc eer6te lle1ft
\ras het dan zover. Iïe kregen een indirccte vrije trap, Michel 6af een tihje en
ilc'bëhobt'vià" tle ïàiàedigèi' ià'Ab-lihkèibbïèhhbek, cleze stanrl blecf gehandhaafd
tot dc rust. I{a cr.e thee gingen vre $elÍjk.in de'aanval én dat leverile ecn doel--
punt op van Peter, die he'e].'bèhèèièt in de hoelc schoot. Daarna rvcrden er no6
vel-e liansen genist, maar hal-vcrlrege cle 2e helft hregen iae eèn penal-ty vsnwege
een hancisbal-, de tegenpartij.vrab het er iiict mee eens. en proteèteerder. één -
vàn hen'is cr toen uitgèetuurd rvcgens herhaa.lde l íjke' öpnerkingen tegcn dè lei-
Cin6. De strafschop izcrd cloor mij bchut'.'l{c' dit cloclpunt hreeg OSC ook eer.
paar li;..ns jes. Iulaar door een goede vcrdedigiir6 iïerd er niet tegen6escoord.
Vla,lt voor het eindc kregen vrij een hockschop en op Íl...nvi jzin6 van mensen langs
rle' .Lrnt noest j.k hern crin draaien, dit lulrte en dairrr:ree $ras de 4-O stand -

berciltt. i{ierdoor hebben we toch echt vref belezen èen scríeuze k:-ns te m:ken
op -een kc.npioenschap. lle zijn nu lioplo?er net 'lJ puntèn uit 9 uedstrijden pn we
rvorder, GevolG door OSC met I puntcn uit 6 ryedstrijCen.

' oscar i(öneÍlann

,oosDïINElr - L[i,rs 1o(c4), 0-2

fn cle ecrste hclft waren r,rij vscJ. bcter. lde had.den talrijire hl.nsen, mar.r meest-
al- was hct buitenspel. De tegenpartij lcrvan ooll wel- eens clobr.r3.e verdeclíging
hccn' na,,lr Iiiechcr stopte prina d.e ball-en.
fn dc 2c.:hclft vcrrL er al gaurir €escoorcl. In de )e rainuut moakte llcnrie eën
doelpunt t 0-1. iie blcven a..:',nva1}en. ,Dat resul-tecrde. in Ce 'l5e ninuut in een
rloclpunt van alwccr llcnrie. Edward. ti.hte hen er nog. inr'0-2.
Erih Dorst nc...ktc 2 sofols. over het Bchel veld , rleer dc. aft'rerldne was niet
correct. Verr1er spceld.en l,re de rved.stri jd zoncler incidentcn uit.
Geschrovcn rloor'Robert, Erlward cn door }Iarh-
LBNS Pf - Ri .'lsrï1:lIÈ IJ+

Na de ellornc overririnning van vorige rÍeeli, waren de jongens zeer g;ebrancl op
rvé6r ecn ovcrl'rinning. De eurste 10 rninutcn van de r.redstrijrl rverd er stormachtig
:rangeva11cn, cli-t- resultecrcle echter' niet in ecn ver:liendc vóorspron8. Mcn sc!ra-
lcel-cle toen ovcr in cen J.a6'ere vcrsnelling en zo hon uen 5enietcn vr.n een aan-
trek] e]-ijlíe o! en neergaande. Gtrijd, die in een O-O eincligde .
IIopeli jh is er volgendc r,.teek rïeer 6cnocG rrspit'itrr vooï ucn övervri-nning.
'iïEl,irEN.

DIE HriGllE 1- LEI]S 2 , 0- 1

Jongens, 6crvclrlii;. De eerste ovcrwinning!
Dc cerste helf t z:..9 het daar nog niet naÀr uit, rryant c1e te5enstancler rvr.s toen
wc1 stelker, naar met een bectje geluk bleef hct 0-0. In de tvJcede helft!
toen Pcter jull.ie bij cen overlvinning een flesje hacl beloofd, 6ingen juIlie
er 6oed tesena..n en kon Mi-chae1 - onzc topscorer - na 6oed sanenspel_ een doel-

-1?-



punt scoren.
Die llaghc probeerde nog wgl een tegend.oelpunt te nalren, maar cloor goerJ uitlopen
van rïrno I'rerd dc zege veilig gestelcl.
Jon8ens, aIs jul1ie de vorEende vreclstrijclen !ïccr zo hard werken, rronen er vast
meer overwinninsen.

Een schorre vadcr.
P.S. van de rluko
ÏIij hopen dat POL het goed vindt clat dc leider een betonin6 in het vooruitzichtstelde a.ls dit elftal <lc eerste ovcrr.:rinning zou behal_eni
LENS l"lïllI 2 - L;ïri1fifi.iliRt IER I'IINI 2 , o-o i
0nclanks t1e bercilrte lrbrirstand, en uitsfaöen van <le vorige tlvee veristrl5a..,(bcicle--t-o.verroren) gaat het besList 6oeà met onze niniis. IIet jongste teau
van LEI'IS ( tt JO ste) is beslist op lreg een 6oede ploeg te vrorclen. Oit ter,,,rijI
vre ovcr reng uíet zoveer talent te kunnen beschikken e1s nÍni 1. De neestejon8ens va'n r.rini 2 hebben erg vreinig ervaring cn r:en kent elrra.r nau'reIijks.
Desondanhs {ie-i'-t het steeds beter en strijden cle raeesten ars leeu'en. Zo àok
t1e af6elopen zr.terrlag;. rn de eerste hel-ft rïs.s LENS nerendeers op de speelhelft
van Laaldfl?artier tc vinden. sl-echts J nar.1 behoefèe inval-lcr doeLnan Richard
Zcgers in alitie te honen. Iiet Uas echter noeilijk voor LE1TIS on het veldoverl,richt
ook in doelrijpe kanscn on te zetten. Eénnaar- noteerden wij een vlijmscherpepassr clic ec'rst door uitblinker Michel llosch rver.l 6emist en vervolgens door de
ook niet onvcrdienstelijke vincent rronp onhoud.baar net nr.ast werd Beschoten.Na de rust stond Dcnnis v.d.vin op doel cn gin6 hct sper necï over en \-ïccr.Ivlarr, het mecste gevaar krvam ooh dit keer toch rre"r và., LENS. Tvree kc.nsrijke
dor.zrbrnksn en schoten van Iriicher iiosch brachten het l,El,ls-pubriek in exta6è.ooh za,-1iclcn lLrjo.n Brinlcsna, Dennis l(ectnan en Grc6or Linnèl:reever herhaal-dclijkpanick in cle verrledi0in6 van r1e vijand. l4a..r. heraírs. ..het bleef gelij]i.
VoL6ende zaterdag- hcter jongens !
Ín Íeder geval hebben juflie uit de Iai:tste ! r',recrstri jdcn j punten en bccl.eaGthet doclsafdo hicrui,t: 5-J! !
Dat is veel- bcter dan de^vijf vecstrijden daarvoor. Toen ha('.,:l;n jul]ie 0 punten
en cen doelse-ldo ve.n 1-13! i

G.v.d.Berg en T.ïiiarncrdau.



i

-i I -

l:



J1e Jaargang nuranaer '16 10 november 19?7

DE LENSREVUE
rveekbLacl. van.cle voet bal-ver eniÈinp-,LéhiÍi I en Sn eI

88

0000000000
OFFICTEEL

c0c000000000

MUTATIES LEDEI{LIJST.

88888
0000000000000000000000()0000c000000c0000000000000000000

.Írfvooren:
Y

/ o4zz -R..J ..pe.t ers pcr 14-11-??
......
!'Í l_ J zl_61n6: '

t 1159 J.M.dc. Znart wordt }tr.S.

wegens vcrhuizing

lr-P:1]g!:e1,.' :

1rB3 ÀrC.'§cheyen 060161 Írjun. .Rietvoorndaal 28., Den,H.Lag tel'.21,24.gj
,I(ONTRIBUTTES. '

ER DE BAR FFFFFFFFFFFITFFEFF]IIFFFFTFTFI'I'FI'FFFTT .

Dit.is uw-laatote hans on uvr" achterstallige kontributie".te bet:r1en. In de
LEl,lSrevuc van 24 noveríber zaI cle r,ranb etalàrsli j st l:rorrlen gepubJ-iceerd en u
lveet wat clat bctclient. Niet cerder voetballen voord.at dc gehele kontributie.
over dj-t vereni6ingsjaar is voldaan. .Verveldnd nntuurl-ijk voor u of uw zoon!
Voorkom tlit ,.'an eveni Giro 316?ll: wacht op u.

ESEEFTFFFFFFFIEIFFFFIEII
S$EFF :;JIE sÏr'rir ER riCHr
FFFFTTFEFFFEEFEI'FIFFFTFF

I{ et Bestuur
AUTO I S VA,I.I HNT PAD.

Vooral 6edurende de avonden wgrdt er vée1 rnisbruÍiÈ 6emaal(t van het verbàd orn
autors oi: het iraci lings ons eerste veltl te ol-aatsen. Dit verbod ge.lclt.nog-steeds
en -,tè1 voor ietlerecn. Het in- en uitl-aclen van goecleren dient bij voo,rkeur -aan
de c.chterzi jde.:te 6ebeurent Is clit, piet mogelijk dan mag wel even van het pad
6ebr.uik wordcn '3'circ.àI:t. I,lnar zet u dan ruel urv auto weer clirect we6.

Het Bestuur. .:.-....-
F.1(.0.

IIet Destuur

De heren.Boodbol Sr. en,J.v.d.lileij 'zLillen in opdracht-van do Algemené Vergàde--,
ring pogingen in het lverk gae.n stellen on wger.Ëot cen kompfeet F.K.O. te .. . .:.:'-
honen. Zij zul-len daartoe nct i',c oude F.K.O.-Icdcn gar-n praten cn zonodi6
nieuwe handicla-ten Baen zoekcn. .-- :

Zater{agnorgenr An' tsèrgenhengoui?eIr :- iïin l,Lichàls
Zaterda6niddag: Aad Do5isch - Annehe Bl-ier,rer - Frans Dissel-dorp
Zonclagmor6en: Tinus v. Zilfhout - i{onnie l{oehsna - Peg6y Richel
Zoncla.gnidda6: irnnic v.d.Steen - Cor HoppenËrouurer - Mcvr.Janmààt

:. . I,leVr. <Ie Jong '- FrànÈ Straathof .

Eventueel afbellen tet. 66.94.16 .,..'.i-,_ -,

EXCUSES.

- Olaf lluis- -

Uiteraard biedt d.e Seko, hun verontpchuldigingen: ca.n vöor de verkeerd 6epubLi-.
ceerdb c,anvc.nGstijd van cle rvedstrijd 0.N.^.]-LENS I Hoevrel het uiteraard rvat ..
hinciorl-ijh voor dg spclcis vra6 on z6 vroeg te noctcn verzamclen (B.rO "uur i.p.v.-.'
1J.O0 uur!), heeft e.e.a. toch rveL een verfrissencle uiti,reiking gehad getuíge
dc J-\ ze6el

-1-



HHHHHH]iI]H}IHHIIHIIHEI]EHiiI{HIIHiIEHIiHIIIIHIIIii{HiI
PROGR.L},ll,Íri-OPSTELLINGEN-UITSLÀGEN SENTOREN

HTHH HHI]HT iI HII HHHIIITHIIHl{IiiIHiIHTTH]TI{

PROcRhUlLi SENïoRIN.

Zel9ee 1l novenbe:: 197?.

14."Oo.-uur .]tre::mes- DVS,.í--- LEIIS 1 Sportpark rrHar8att
Poldcrvrart, Schiedn4r 

"

-- -Dea.L:.e*r-Se*' gRele3Ír---:--.--
v1 Geb 1/1-1 : -

.vl CehÍ 1/2-4
Duinlaan
Daal- en Ber6selaan
VZ Geb 1/2-4

- Vredenburchrveg
V2 Geb 2/1-3
v2 Gcb 1/1-3
vJ Geb 2/2-4
vJ Geb 2/2-4
Noordrveg, iJat'óringen

J. v. d. Kl-ei j en N.Osse

IENS
,LEN§
LENS
LENS
LENS

q

10
T1
Ta
42

H}IHHHHHiIHiil{HIIH IIHHITHH

scheid6rechter

M. v. Schljndel
1,j"; M'.-v . iÍ . Mè-è r

. LObbe

11.00
'r1.o0
11.OO
12.00
10. oo
10.00
14. oo
12.00
14.00
10.00

14Jo

uur
uLii
uu-r
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuT
uur

LE1íS 2HBS 2
I,ENS I -

LENS 4
PDK ]
HBS 6
IENS 7
Vredenburch
LENS 9
LEI{§ ,1O

LENS 11
LBIÏS 1 2
Velo 'l I

GDS 2
soA 2
LEi'is 5 -

LEIïS 6
Vredenburch 4
],ENS B

Quick Steps .6
HBS 10
PDK 6
SVDHB 5
LENS 1'

t. l.JOsepE. . '
. J . GiIlet
.Fabriek
il-vertaric]" ' - -"

.A.Stig. .... , -..

..fi.Kleine Boes

. Manriak"

. H. H ess elmann

7-

È.
P:
F.
H.
c

vI.
u.
D

P.

I,I
L
J
J
s
/l
B
1',J

G

A.s. zonCag zijn vatr de Seko s.anwezig:
sAI.{ENKOi,ÍST.

L,EITS 4-7-9-10-1'1 en 12 een ha.If uur
LENS 5 11.OO uUr LXNS terrein
LEI'IS 5 9.15 uur LEI,IS.terrein
i'rrET-c?i(c}m?s :

DENIT :',.rrN DE I(G]{TRIBUT IES .

v6ór acnvang van hun lvedstrijd
LENS B É .OO uur LEi,tS t errein
LEIIS 1f 11.30 utr LENS teffein

iÍ9ser_Ís niet-opkonren af8elopen zond.rg. r,rordt J.Horlink 2 vredstii jàen niet opge-
..!"1+. Verlcer is mogelijk öp maanCàgavond na 2O.JO uur bij de Selco in het j
kl_uDgeboulï.

O?STELL]NGEII

VrrjdaBavond van 1B.JO-19.J0. uur bij J.de llilster tet. 29.?1.2J Slechts inuiterste nood (ar-16én ziekte) kan op zat ercldgocht encl tusscn tlloo-tz.oo uurtvordcn af6eschrcvèn bij voornoend numnei. l- .

r,Eiïs Iis als _vdrig_c wcek net F.Disr;cJ-dorp-J.v.d.IIi j e-1ï.Kour.renhoven-R. v. Luxcnbur§' zonder F. -31-okland-R. Hóóf nagel :

LENS 2: als vorii;e rïeck (tï.Iiiche1s zie 6ók LBNS 6)
!EI§_9 t ale vori6e rveelc,zonCcr G.Ruy6rok-À. Daunan Ëíet !ï.Michel_6
IEI'IS 7: a1s vorig,-e ucek mot À.Schijf
!_EM r a1s vorige vrcek zonier e.v.d.!Íeijs-M.Heijnen rnet J.v.d.iïe1
LEI'íS 9: aIs vori6e rveeli zoniler U.I(rol_ ruui fn.pr:_n. (e*)
LEI,IS 10: aIs vorigc we eh ( Th. prine zi e 6ólc LENS 9 )

-LL r . als vorige weeI( Ínet p.c1e Haan (B.v.'Ri5n zj.e ó6k LENS 12)
$l!, aIs. vprj-ge weel: zonder H.Démei j er-t . v. rl.Kroft net B.v.Rijn
LENS 1r: al-s vorige weclt zonrler À.I',li jnhóven:rt. v. d.I,Íei j den
/TFSCiiRIJVINGEN.

Mornent eeI hebtren + 40 spe
te noencn 5cven wT5 óen s
zelf veL clat ze voor dit

lers hun kontriËutie no6 niet betaald.
pecificatie per elftal. De betreffencle
se,izoen nog niets betaal-c1 heUUcn.

Zonder namen
spelers rvet en

LENS cl,ectie '1 t 'lO spel-er6
2n
5,,
4tt
4t,
3 .tl

'speJ.er( s)
ll

,, ll
It

n 2
2

.4
1

2

LENS
LEI{S
LENS
LEi{S

5

1
o

ygmberI nCien .de 
'kontributie niet vóór 26 no

-2-

'19?? door hen betaal-d ib, mogen de



betreffentr.c spelers niet vrorden opgestelcl voordat zij de kontributie voor hetgehele seizoen betas.ld hebben.

su(o
UIISLT'IGEN 6 noveraber 1977.
o.N.A.f -LENSI 1-1
a]-'l e overige wcdstrijden vrerden af6elast.
ZÍ.ALVOETBTIL. ' ..

Uitslag 25-10-19?. .. .1_11_197
lla bovenstaande o
strijdcn en bezet
Volgende i,redstri j

7 DEO , j r,or,rs 1-7
Dadger LENS 2-1

erwinnÍngen bezit ón6 zaalvoetbaLt ea-u '1O punten uit'6 wecl--
daarnee waarschijnlí jk een 2e placts abliter Rovi Parkel.

7
v

d novenber 1 77 iri' Veil-in Noórd te ?oeIdi
van 20.20 uur te en Vios.
De volgend c spelers l'rorcien ou 19. +, uur in .cIe Veiline verlzacht:
A. v. Vef zen-B.Osse.G.Duivestei jn-P . v. d. St een-H. Bert ens -1ï. I'Íichels-P. de l(lein
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KEN}iISIC1RING I.{ET:

Gerartl i(empèrnr.n, ,7 je.ar oud, gehutvd, 2llinderen. VeLc melen deel uit6enaaktvan het 1e elftal en nu nog iteecls aktief voetballend J.n iret 5e.Heeft 'vere funkties in LElrs bekleed.', ira*rvan dè r.aatste 1l iae.r lij oe tàto-konnissier rrt f.rovel ons intervievr ook gaat.
op onze vr:'.ag rvat nu de 6ang vair zarien bi j 

'deze 
komuissie is, verter-de h'i j !n9, '

dat allereerst de toto- en lott o forr,ulieren- bíj,,dc diver.e inreverad.r e66 en
ï:ut?p vrorden olgehaard. IIet zijl er )J, vaarvan vele sigarenr.rinklíers zijI,clie de beran6en.:van LENS behartigen. verder rvordt oók bij cie learijven_wàíi'
deze lionnissieleden vlerken formulieren opgehaald. .Dèzc oihaaldÍenst bestaat.uit
5 man te weten Gerard van Reenen, .ran Boín, Ton van LuxemËurg, Ap HoppenËrog*"r. . .
en Gera.rd:zclf' die dus elke vrijcla6 cle.fornulieren ophalenl biJ de ache66endc foruulicrcn controleren en het gel-d incasse"en, mei aIs reseiv.s Ruud Blok
en Hans v.cl.I(Ieij. À11e6 wordt dan gebr.acht.naar het centrale punt, waar a1Iesverlverkt rvorclt - Dit is. ook ons rrrubgebouvu geweest, naÍir nen vona nót ti5
ienand thuis toch veiliger. '.Daar 

worden al-ie fornulieren gesort'eerd op àantal
kolomxren en soort fornulier, ,zoals lottonaand, totsysteenl tötoweeh e-nr.Gelijktijdi6 wordt dan 6econtroreerd of het géra k}àpt nei rvat eLk inlever-adres op een speciaal formul-ier heeft uitgerekend. Gerard heeft voor cr d.ezeJorraulieren een speciale eorteerkast ter beschilclcing, zodat al-les overzichtelijk _kan wordon opgeborgen. ÀLs aI]e formulieren. binnen àn getelit zijp worden ze
di-e zerfde" avond nog naar het totbureau van de I(NVB gebracht. Hei geld rvorcltgestort op de 6iro van de Totokonnissie terwijl rríj inlcveri.rg ooi de 1o[vÉ,
een branko 8irollaart wordt afgegeven, die -hierop.tàt leorag iivurt vrat LENShad moeten afdragen. Deze bed.ragcn vrorden don dóor Gerarcl iog ours met zijn -.gegevens gecontroleerd en verschilLen treclen naurvelÍjks _op. ..--.-..
0p onze vra58 wàt er nisschien no6 verbeterd zou kurrnen wàrden antwoordde ,l
Gerard, dat ns.ilr zijni mening cle I(NVB ten onrechte cte verentivöoidËIi j kheíil 'ïàí-; ll:
zocl;geraalco zegeJ-s bij- de inrcveradr ess scn op rle schouccrs van de flubs regt,tervrrjl rli-e toch de taflk yan opharen vooi "de KI,trvB, uitvoeren. Àls èr dus 2e]
6e1s.zoekraken Ïrat de l(Iubs tocà onmogerijk kunnen voorkomen bij rte sigaren-vinkeliers, noeten zij die tocË betal_en
op onze vre.c6 of cr rióg nedevrerriere nodig veren zei hij, cr:t d.c totokonrnissie
nog clrcaÉr' vJat. re,s ervelcacht en kon Bebruikenr rDa.ar dat de vaste'gro.ep waar zenu uecver'lien hét voordeel,lgil. $ot iedereen het here totogebeuràn 6oed kent.Als ecn nadeel- voor de neíèöi'iràn de totokonnissie vond Gàrard hetl dat doorce l(oríst van dc Lotto er leèn zonersto! .,,eer *ras, zodat het hele jaar door,
Iren 6ccn vrijc'l-agavond vrij'is., r'lat voof de vrourïcn nu nie_t zorn iorlet je Ís.Dflt oolE ondcrvoncl. ziJn vrourï als een 6root nadeel van clit verki waarvoox eenoplossin6 via een roulaticoystèen Eisschien nog.eens 6evonden zou kunnen rvorden.

dinsda I k aan-

VAi'l DE i?ID/TCTIE
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Lre hebben van Gerard hiermee een uitgebreide infornatie gelcregen over het
vrerk van een korirnissie, die bij LEI.ls nict zo bekend is, misschien ondat het er
een bectje buitcn gebeurd. l.{aar Jo6 Jager, Jan Bom, Írp l{oppenbrouvrers, Gerard.
val1 Reenen, Ton v.3.n Luxenburg .en Gerard l(emperman .zorgen ervoor, <l"-rt een . .
belani;ri jke j-nlioplst enbron als Ce toto voor LEr'{S ib, steccl.s clraaiencle wordt ge-
houJcn en .f :iar mogen rïe zc ve1 dankb:-.:.r voor zijn.
llij clanicen Geïard voor dit fijne gesprek.

: -O-o-O-O-C-

-o-o-o-o-o-

-o- 1if ge]-open zondaB r'rcrd er a.IIeen r'loor het Je 6espceld. - Deze .',cd.strijo. tegen
O.N..ir. r'ras vastgcsteld. on 14.J0 uur in_;.G.ouda...Ie jongens uilrlen in e i geval"
o,: ti.jc zijn .en- verzainelden zich .on 8.Jo uur in- ons klubgàboub. ze' rvil-den zich
zo 1o.n6 mogclijlc voorberoiden om zodoencle goed. gemotiveeral bet vcld te betreden
Nu geholpcn heeft het, ze vronnen n.l-. net J-1 , maar.vdlen vragen zich af of'.: :6 uur voorbereirling liet urat erg lang is cn verzoelcen een selcolid voortaantoch mair de gocile aanvangstijcl Ín het krantje te vermelden.

-o- r\fael-opcn zond:rg hoeft bervezen, dct als er ni'et Ecvoctbald wordt, het tocher6.gezellig op LENS ,lcan zijn. I fO Mensen rvsren nanweziB orn te h:.nrteh, te
biljerten, te flippcrcn of alleïrei auderel'.soms rrrat vreórncle 6per-letjes te
:p-g+:nr . 

irnara{\n vccl plezier lJcrd beleefd. rils er uJcer ecn af5;àkeurcte zonclag
l-s, I(olnt u Eerust éens 1a-n6s, het zi:l u niet._te6envs-1len.

:.
lir. . -O-O-O-O-O-

-o- nric v",n. Sa.r:ten en iïin van
leerd. iJc hopcn da.t J:un herstei
op }ct vcld r.lctief kunnen zijn.

Cer Linden zijn ge,l uliJri6 tveer op LENS gesigna-
zo spoedi6 z1I. verlol)cn cla.t ze ook rreer =nèI

-o- 'r,Iic hceft er op ziterdflg 22 ohtober j.l.
r:rr...t +J aevondcn of per ongeluli nec6enoncn in
Gnilrne terug bezori;en.bij fara. v.d..Hook, Sche.

-o-o-o-o-o-
BINGO-riVOI,lD: 1c) novcnber 19?7.

Tot 19 .rovember dus: ! ! ! |

I'IIJ 'Í:iZEI{ VOOR U IN VOETBIIL I.JEST.

IELI.NGR,ïJI( ' V00P .ILLE 'JLUBS......

ccn Fear leren witte trinschoencn
het eefste lcleedgeboul lokaaL l.

arsbcr6enstraat 192.

Kaka.

%.organiseortr]cI(a]<e'eenbingo-avoíd,Hetisopdezee''rond niet -d-o-Eëdó eïifrs-dat er elrccn nrr.ar bingo 6cspccld zr1 r,rorclen, rvant wÍ j
hebben cle jongcns vah zarc.tuétra lveer kunnen sir:-Èren voor het verzorgen van
ve-t aar.lígc nuzick. Narr rzij hopen konen er dit kecr meer nenscn clan àp de
vori-cc bin6o-avonc1, vrant toen hebben'r,rij noócl6cchvbn6en cen rrntrl prijËen weg
moeten 6cven dÍ:..r cie antlcrs zouclcn beclcrven.-(Dit kcer koperj wÍj ien-ootc 6eËnprijzen die liunnen béderven)
voor.deic bingo-clancant lcunt u ook aI urv vrieaden en bellenclen rlÍe niks ruét
LENS temo.kcn hebbeh uèenèmen, want hoe near zielen.......
iïi j -verwnchten dat 'u 'al-Icn 'kornt ! zoclat de Ka-l<a zich niet, net a1s vorig '

seizoen, halvervuege Befrustreerd hocft terug te treklien.

Op 'hèt sportvel-rl, vinclen t
desl:.unili6le. .:,r-nr,rcdig is, . d.
'Zetrer bi! ecn 6'róot :.rntr.
al. te vaclc geÈn dcsliundig
Ook op cr.e bijvel-dcn is he

a1Ioze on6elukjes plaats, zonr,,er dat er altijd een
ie in zo'n geval- vrect hoe hij of zij noet hr.ndel-en.
1 wedstrijdcn va.n lagere en jcu6del-ftallen is er naar
e vcrzol'ger ar:nr,'lczig.
t vrn be1an6, dt-t bcn rr6cschoold.ert Cc helpcnile hand



kan bieden. DE ;'.rJ{GEPÀsrE EHBo-l(uRsus is bestemd voor ietlereen, die een sport-''veld bezoelitr.,körton bestuurs/kaderle d.en ! j eugdleiders ( st ers ) ónz. - -.. ,,
De kursusduur í6 slechts vier.avon.len
InCi
20d
Voor
ome

en ury vereniging : zonodig in combinatie met een zust er-vereniging - zorn
gelnemers(sters).kan aanmelclen, komen rvij bi j zonc'Le-r gree.g.near urv clubgebouur
a1 voor cle8enen die de kfeinsten bè6eleiden moet,.het een veil-ig gevdel'dijn
nigzins ovcr doze materie op cïe hoogte te zijn.

Nanens de oi:Ie j-rlings c omraissie ,
Dich van Àntwerpen.

Zoals d.c hcer Diclc van Àntwerpen stPl-t is_e?U oan8cpnste EHBO:cursus voor
iedereen, die een sportvold bezoekt van Èet'grootstc Ëehng.
zij die er iets voor voelen deze cursus tc g:en vol6en.kunnen zich voor- d.eeI-
narco o?gcvcrl c.cn éón van onze lrcstuurgLerlen..

-o-o-o-o-o-
4'+-,I{.U i J i J J J J J J J J Ji J J J J J J J J rir ir
t$$t$ vr',i,r HEr .r-EUcDFRoNT $**$*.r
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PROGR/I.IT1 JUNIOREN.

Zaterda3 12 nov cr,bcr 197? .

JJJJJJJJJJJ JJJ JJJJJJJJJJJ JJJ JJJJJ.IJJJJJJJJJJ

V1
noveÉber:.

Sportpark rr de HcAe 'Bonenrr
novenber

\T2

§portpa:l{ I'rl-ns e6 lrene
Oclienburg ' . '

v1 '
Iierkstraat

: Dr.Mansveltkade

v?
v2

14:00

13;co

14. oo
10.45
1J.trQ
12.jo
14. Z!
Zond '11 noveraber

14.00 uur illaul Zurart

ï{oenEda g 16 november 1

19.OO uur LENS 5
2O.JO uur LENS 2

uu:: - lEl{S '1 . '

. LINS z ,:
UUr tlestlancil-a:, -

LXlrs 5
uur LEI'trS 6 -
uur RVC '10, '

uur DZS 3 -
uur LENS 9 -
uur Quintus 10

GDA

zle
IENS
zie
HBS
LENS
LENS
IIDV
LENS

I
<16

4
16
4

7I
1

10

197?.

l- LElls ,
ana

- vcs. 6
-,VCS 2

!rs=rs:g::eerg a:ranma.

,1J'SCfiI?]JV]NGNII.

Schriftelijlc voor vrij dagavond 13. J0 uur bij cthr . È..i; dt8t'een,'Iiondsroos-2r"
llerkel en Ror',cnri j s
Telefonisch vii jtlagavond tussen 1B.OO en '19.00. uur (uitsluitend in clringenrle
6eva11en voor
I-klassers :bij dhr. G.Duivcsteijn teI. 6
B-klassers bij dhr. I,i.Reuver tef. 16
C-hlassers bij dhr. l,I.v.d.Linrlen tel-. 4
In noodgevaLfen kunnen de junioren nog o
uur afbcllen bij LENS tet. 66.13.14
IJ.IiEURINGEN.

7.61.81 (LENS

7.28.35 i15rt
6.86.56 (LENS
p zat erdagocht

1)6):
10)

ussen !.JO'èn -1O.0O

1 t/n
4 t/n
7 t/n
end t

De junioren moeten bij slechte r,;c ersonst andighe<Ien- steed.s de afkeurÍngslijsten
r:-:.dplegcn. Telcfonischc infornaties vrorden hierov.er nict verstrekt.
OPSTELLf NGEI,I

IENSI al-s behend mct R.Dogisch, lciders dhr. J.Àpperloo-d.hr.C.v.d.Beeh
Zie res erveproípÍrnna
LEIYS 2 vrij: Rriiogisch.zie LENS 1- A.de Jong zie LENS 3i zic.reseiyeprqgramma
y99I_yggg:ggg_1É_lgy9g!gr: F. Verbarendse-C. v. Be ek-R. Don-r.ï.II cÍjnen-H. Hoppènbrouvrer
À.de.Tong-R.l,Jessels-R.Radeiicker-ir.vrd.Val]s-J.Ricr.ten-À.Scheveir-R.vr-!qtr1v_a4-§.{ramer
leitlcr il.Osse

-r-



LENS I4.I?overs-lI.Plankèn-Chr.Veineufen-lï.Lucassón=J.Luism:n-R.v.trïijngar.rclen-
Ïilií7lof -n. t àn ilo orn-B. Boo6aàrà-J.Ko oyrcans -J. v. d .ní j zen-r1,. de Jong-.t^. S cheven
Sq.crenkonst 12.3O uur Station Den lInag C eirtraal. Ín-ÈË lÍf,}.. Léider dhr,.F.-El-rÍmshÈ

. IENS 4 a1s vorige weekr,leidei'H.Zoun, grensrechter dhr.l4eerrrran, samenhonst ,

ïi7íu.r, LEiiS iclub5ebàuw, zie 
"esórvàpiograrnn

LEI§S 5 vrij (zie 16-11-??) idor"eo worCt verzocht zaterr',ag on 1i.3O uur (op
LEIIS ) roet sprtspullen' aan'wezig te zijn. Op6tellinE rvorns tlagavoncl a1s bekend.
Lcicler J.Ileule',lan r zie reserveproaramna
LENS 6 als Vcrige-veeh, Iei-der T.v.Ve1zenr, zie res€rveproEranloa
LENS 7 i'I.v,d.Lans-Íl.y.it.ttoef-n.ferreijn-B.Heenskerk-P.Pronlc-B.lllshout-E.VaIentin
fl. dc lhoon-R.Groen-E. Eylief hof -R. de Jon,e. (r',) -J.Otlenkirchen
Lcider Paul v.r1-.Stceri, san:;rkoust !.4!-uur LEIIS klubgebourv, zie res àrv cpro6lranrca

E!i§==q [I.Diencl (l'.[-ch.ler6n"ns-u.ojoioóeiomo-c.uoefnagel-§.iiuisman-M.Schobbe-
P.v.Maren-L.v.Rijn-R.Verboon-1,v.Co1pa-B,BoefhouvIh1-F.Ze6ers-I.I.Vreebui6
Lcidei'Eric iandnan, sr.nenlconst 12;JO Lur' LENS. \tub6ebóuí.;: zió, reserveprograrura
LEIIS 9 Y.iiaffa ( ri) -M. v. a. Doo6aarcl-r1,. Franken-F. iile in-M.I(orving-R.iio.uirg-
R. v. d. Zi j d.en-lï. v.l,Íelzen-R. Soebarta-l'i. v. cl.iia1l_en-J . v.llassem-ll.v. Zijl-8.-Driess.en
D.Paijic. Leider clhr. T.B1ok1 zie res erveproÍsratrrna . ..:

LEI,IS 1O E.Àlscngeest-R.de ile er -À. v. Blit t ersurijlc-E. Borst -M. Biircks en-E.I{a zeteger
E.Jc.ger-E. v. d.i(aay-R. llatt ens( À) -H. v,Re.euwi jk-lï. v. veen-,I.1ïolf f -R. v. onselen
Leider Theo ?rins, senenkoust 1J.lO uur lclub6ebpur-,r LEN§, zie r ed erveprogramma
BLÀUí ZilhRT - LENS A

À.s.' zond.e6 is het voor onze zonrligse A2 afcleling cr.e topper, waar allc andele
kanshebbers rèikhe.lzend naar uitkijkcn: tsij winst ve.n I,EI{S is alles open,i- 

-

voor all-emaal evenveel kanpioensklnsen en voor ons Ce bovenste pla:ts? . .r1.s.. weckcnC 6a ih ne voori:ereiC.en op deze voor-cns zo^ belangrrjke weristri5à
en d.',...ron ben ih het hcle v.reekend niet bereikbaar, ook niet telefonisch, -

DcreiC,en julIie je ook zo voor? Vrijdagavond 3.JO uur ]-i.chte. training o..1.v. ..
Cas Franke , 66k voor Chri-s , Harry., I\Íichel enz.
Zond.eg verz:ulelen 12.J0 uur station Den i{aag Centraal in de haI, vanr}aar per
f iets ni.,ar r;.lassenaar, want daar lcon ili aan. . -. - - -.

Julfie l-cider F.ïI.Ffunnns
PROGRA]I,MÍi PUPILLEN EN IïELTJEN.

PUPILLDN.

Zaterrta g 12 nov enber 197?
'12. 30 uur LEI.IS
'1 1 .0O uur . nVC 2
1'l .0O uur Dev jo J
ZIE RESERVEPROGRÀI,IMrI

1

2' november 1977.

- DlïÖ '1

- LDNS 2
- I,ENS f

- hDo 1

- LENS 2
- LENS MII,iT '1
J VCS mini. 2

y2 -i"--
§lortpark ?rinse6 Irene
Oosteindc, Vcorburg

11IELPEN.

' Za.t er aA '1

1 1 . JO uur LEI\IS 1

11.00 uur RI(SVM l
1O.00 uur 'VCS riini 1

11 . ,O uur LEI,IS l'ÍIt{I 2 _

ZIE RËS ERVEPAOGRIO,IT{A

S chrift eLi k voor vriidaeavond 1

Derlief en Eodenrij s,

V1
Sportl:arh Polancn
D e ilcrnsvaaitvreg
;tJ ::

B.JO uur,bij Chr. P.v.d.Steeni Honclsroos 2,
.'.,

18.0o-13.1o pur (iitsiuitetrd'Ín: dr+ng;ënde 6evlill-en)

en en wëlpen nog op zat er<1agoc ht end. tuosen

TelcfoniGch vriidalTavond
Íïl-ïiEËFEe i. ' à5 .ós .??

tussen

In nood6eve]l-cn kunnen de pupi11

]Itr'SC}IitIJVINGEII.



.. -;- -., d:t. .\ .:,-j ,.-:...-"-;""-,,

g,3O eÍt 10.00 uur afbellentel. 6É.ll',.1+ kflUgubo,rr,.

ÀEI(E{JRINGEII r .i i. l, -
L,

,:-"'. . .'.iBij slechte ríe ötsorn'sthndighedqn steeds- e_erÈt. de afke uri4gsli j st en raac1ple5en.
§taat daaiop bf'5 rrp;r' rL n en'iïeipenrt veinèlà:' 'SOpD'GUdiUm dan s.teeds naar
ve1c1 of proi lr"n FamËnkonst kornen, IN .DIT GEVLL MÀc En DUS NIEï bff,pf'OlrfSCH
Il/ORDEll GEIIIFORI,IEIRD Nr\/.R'EVENTUEIE 1iÈI(EURïNG. Stert bi j de .qfkeur j.ngdadressen
b: j rtP11pi11en' en liïelpentt yerrnelrl: .ZiÉ' i,IKEURINGSLIJSI dan nóet ols volgt lvor-
clen gchancleld.: Voor àe thuiéwe dst rij den moet juniorenl-ijst wàrden geraidpleegd
Zijn cle vrcdstrijdeh van LENS 1-6-efr_.9 6bedgekeurd, d3.n.6aan ook de pupilLen, en
welpen wedstrijclen op ons vcld door. Uitàliritentl voor de uitwecstrijden mag .

in, dat geval teLefonisch ',vorden geïnforneerd. of hun vre<lstri jden d.oor6aan en
weJ- qat er-clago chtend. tussen 9z3O en 10.00 uur fel. 66.1j,14
OPSTELI]NGEN.. '
LENS P1 $. S aa.rlo os-!l. v. Vel zen-J . VÍass erpan-M. Zaalberg-E.Keus-M. Fortnan-À.I(uip er -

E..i^nn:erl-aaí-E. Bo os -l'Í.1,1o11-eraan-J . v. d. Ber6-E.liiarlnenhoveu -
Sanrénkoust '12.00 uur klub6ebouw LENS, Ieider fon ts-Gie.vendijk en liad'de.Pa6ter
Zie res ervepro6ranmo

LENS P2 P.Straub-J.v.Keeter-D.Vermeul-en-J.v.d.Spiegel-R.Ro06-E.Coret-n.v.ci.Sóo,/
gr'.ead...14.6sr.er.rs-}4.I(oelenij-E.Claus-R.Hnm-R.v.d.lieijden-J.Riemen 

.

Sanenkoast 1O.OO uur iÍlub8ebouvl LENS, leitlèr Ton dó Kok ': '.-

: :t, ;'
LENS P7 P..{t-erts-E. RrCauakcr-D.Mcii er-J.}iuyper-R. Dekl er-E. de Vos -P..irls enge_c st -
P.I{ehital-E. cle Bpuin-J. v.Br.1ïegooyen-1,1. de_ Haas-R. Kicvit -E. Ve{èU[ïr-Rtqi'q4{erf!:ëg-

Sanenlionist;..í 0. OO uur klubgebouvr LXNS, leider Tcn v.c,,.Berg - .

GÀiiRNT OUlJii?S 'MET 
VERVOER

Zie reserveÍ:ro gratrna

.LEi'iS !11 R.Lentz-R.Slat6-R.v.Velzen-J.I(Iip-E.v.Kester-E.lieus-F.Valkenburg-
A.Frrnlicnlll. v. i{ c1den-D. Verschelden-R. v. d.1í1eÍ j -F. de f,ruin-P. Hoe}rsBa-P. Oost ervre Éihel
Seraehkomst '1 1 .00 uur klub8ebouw LilIrlS , ,leider I(ees Schenkels - -
Zic r c! ervcpro{j-r.iuna

LEI{S trï2 UI.Iia,up-T. Diemel-F. L.,aeralrker-R. Tinners-J.Itool--C . v. d. Bo ogaard-M. v. Nieuwen/
hoven-B. v. Nieur,renltoven-M.l(e etman-!l. Simons+R. P1u66e-R. Bitt el-aan-P. Oost ervre6he].- -.

h. Groenest ei j4:À.Toet
Sanci.rliomst tó.Oo u:ur klubgetour.r iU'lS, f "iAor Pctcr ven Rijn, zie lcserveproeranma
Gi'.L'Ri{E OU}ERS IÍET VERVOER | .

:

T,EI'IS MINI 1E. Encll-ich-1,i. Endli ch-ts. I{opl)gI.Ibroulver-À. Spaans-M'. Vers chel- cien-M. Hoeksna-
D.. Dij lsma-P.Dij lsna-t. Jcnsen-S . dtÀrnault-i'!. v. Uijngar.rden-J. Íinr:ermans-A. v. d... -

tser6-C. v. d. Berg-U. v. d. Spel(iH. SnulCerslE. Renzen6iinkr .

Snmenkomst !.Jó uur klubgebourv LEI{S, leicler Peter PemeÍjn, z1e r e s €irvepr ogranma

LENS MINI 2. ri.lirinirsma-V; Tronp-R. !oelhouvrer. D. s,..BcveI-M. Díooshoof t -D.1(e eti'rar,r -
M.I(ouer-J
M.Grgo2e trÍip

d.Starr€,:q.v.d.Vin-R.Tettejro-J.tïarmerdau-G.I,innelïeever-R.Ze6ers-

Sar,ieàkomst 1 1 . C0 uur klubgebouw IENS , leiel_ers rr.hr . v. rl. Ilerg er-r ,dhr . ï.larmerdan

UTTSLTGEN. 
. ! ,..-.

Junioren Esrr]lsl
O-1 LoosdÉinen. '1

J-1 :,'LENS 2
'" wílhel-raus 4

)-) - .-
I i l, welpeu

2-0 . ' LENS '1 .

1-3 LENS 2
?-O IENS I"IINI '1

3-4 HPSV mini 1

4-?

, |,

Vö.oib.urg 1 - LENS 1

- (ie I{aghe J
- afgeheurd.
-,VUC 6

- ïJENS 5
- 

^D0 
11 ( vr)

- riDO 1J
. LONS B

- Texas DED J
- R4qvM 9

- LEIIS 1 ( vr) . o-'10
LEl.is
LEI'IS
LEi'IS
Looscl
LENS
tEIS
Duno
LEI'ïS
I,,EI{S

2,
,
4
ui-+e4 ,6,
?
9
o

10 ',, ,, 
..

- l',/ilhe
- LENS i

IiàdË 12,,lrí.:f,tii
?-2-.

- Rijslijk!1 '

. Cromvliet 2
- GSC mini 1'
- J,Ei{§ MINI 2

I

1-o
o-o

'' ::.,, 1O-O
. l+-O



De meeste ar,naeldingen voor cle bui-tenlantlse reis zijn binnen. Naast cle 82 ledengaan nog veel- ou,-'.ers net eigen vervoe.r nsee.
voor rve echter kunnen vertrekrren moet LEI{S cte financië1e verplichtineen. tegen-tover Eurosportring in termijnen"vofcloen. Dai.r'de eerste aanuàtatinl bÍnnenkortovereear..lrt rnoet r:rorden, verzoercen vrij u om het beclra.6 ac. Í140r-- crver- t e . ,:. . . .,

nalren_ o1r 8irorekening 13.6?,11 trn.v. penningneester Lenig en sner nei- 
-- .,

vcrmekling: . rlDuitenIÀndse Ileislr .
u hunt,ltluurriik ook. j,n tevrvr of'drie terÍiiinen betalen. Ifer verrvàchten rvijuw eerste overcchrijving ve.n ninlmr::-l- "f6Or__ vuor cincl novcmher op onze relce_nÍng bijgeschreven.. Mochten er no6 mensàn zijn die roncl j,asen e" i ""i-aè, 

-Ài
neer bu_itenl-e.ndse gestcn kunnen huisvesten di.n zouden rzij dit gro"g-rorr-r-- --horen. .rle1 .even naa.r p.v-d.Steen.te]... 01891_Jg1g

ïij. zoeiron voor op afgekeurde dagen *ra-t oua"re ti3a=tn,"s-rten zoers dc oonard .DucJr, rlc E1:po, Voetbal Internatión:a1 etc-eto. laàrr1a.asi 
-k""""", 

;i: oolr no8tliverse spore, i;cbruiken. i?anneer er mensen zijn die oude r-errtuur Ërr7oi ÀpEruo '-hcbben vracr zc thuis Ecen raacl necr mee lvetcn, rli.n liunnen zi..:i rl,eze . op de ;

ï:9i:3rsii:!ct:i :l 1: z:.texrras rfsoven op LEris'rij i"""rJ-+rÍ"qà-Jriià'."ï"aèhtei . 
:

de bo.r.. .iji.j vrorba3t do*.,- .,.. 
, . -. . 

.

GEVR,':;GD ! t ! r I

SI NTERIiL,I.SFEDSt

CONTRIJ]UTIES

SPETREGEL!'iÈ])JTRI JD

RESERVI]?ROGR.'[.iI .íÀ.

Er "zi_jn nofu' j eugclle..i e
de ouclers on d.it beCr
t.n.v. i)ennín61,le cst er
6én lleer ovcr te nehc
uw zoon op cl.e rva.nbeta
Dit is ecn. vervclende

De oudcrs dic no5 niet 6ercageerd hebben.op de circgtrairc ovci. het sinter;Iaas--if eest yoor. onze nrinir È en...rriblpen., ,,.rbrr1eir- vàrzocht o-rt. trlsho8 fr"t. rU.oo[j-" ;;;--sneJ- r,ro1;eJ-ijh big onè in't'ó rèveídn.'obil or-À urv.zoon niet. iromt zou4en vrij hetstroolci e gcnrne ontva.n6en. r:

TRrlIIï1NGiJr,r.

**-É*'r"9I e.r i','i't srccqri.; ,,";;; r.n*arrtt "n'*ii ,"e*..,*r" aàt a" t.oi1r;n"n., -t'
norr,r-àr dooigàan. IIocht het velir te slecht zijn à;. Ëil; àottiLinuru al_tijd
lo8 nl'qr het zuirlerpark B.ianr op rlc 1:acleri trainen of iets c.,ldor. g.r.n cloen..r(oncius e-1tijd naar ce training too en rruon ,,.rtijd n.ast je normale siorflrledin8oolt eg)r trs,iningspalc en gyrnschoenen Eeej r
0p dc 

'roeísdag,id<lag is het-. krubgebourv q-rtj jq v-nnaf 14.o0-uur geopend. tsij-slecht.t'tccr vorci-cn ju11ie birinen Jrb e zig6gchourl enr',. iulr i e nogen ook "p;t.i ", 
.bdblien

van,'Ëiruls neenerlcn. Iior.r'an iccrei'-'grlva1 natp \et hlubf,ebourv ,toà, e., i*it-à""^'traincrs niet voor niets- komcn.

.n clic een .o ont ributt e -acht er3t and hebbàn. liiij verzoekcn
e.g zo snel uogelijlc over te nalcen oir girorekàning 13.6?.1j

IJe-nitj. en Sne1. iIi j raí}cn u aan om Éei gehel berlrc,g inn. Vaak 1ïcrdt de contributic verscten, net als gouó16 Crtlerslijst hornt--tc stlr.n en vgqrlopig niet mcer rnag spelen.
.zaak, Voorkàií dit zgveel uogclijË.-

i{ij hebl:en töt nu toe s}echts 66n 
''aanmclrlin6 

geDalr ui j voor .15_ noverxber qp _mocten,€euen oi wikecr on ccn À-.c_n C.'ÈIa.aser.en een pupil. on zic
nel- evcn ne.r.r'1-..v.C.Stecn, teI, O1gó1'_391g

ha
J
h

d voor de spelrc
rtec.doen, 'v!{6"en
dp te 6e'\ien voor

5qluredstrij d.
Yrij .rqg.óén '

deze rvc dst rijd

Geluk'kia- hcbbcn vJij nog Bcen gebru,r hoeven te maken van llct res erveprograrxÉa.Toch zullen 
'li 

j icdere w_eerr ecn reserveproGran,a publiceren ondat afkeuringen,biin:l nooit uitbli jven.. V:?T u_ru.. za_t-erclagl[ourlen urij het buile 
""" "r""p""aia;":rna aanr Dit hoLldt in rlat bíj algellefë- .+tàuring a11e"5eu6r:tfoJen, 
-ini.o.ru,

trainer-s en b c1i:.n6st ell encle 
t ouCËr" oil f e. OO- ,ur in: ons hLubgebour,1. lvorden ver-vracht..-- ïlcc:ri nar.st de Bervone sportklecling ook oe,. traininSspàk en 6ynschoenenmee. lïannc_er het 'c!roo6 ureer is gar.n rve naar het stranrl oi tret zuiàËrpark, Ièkkerwa't voetba'l-1en, Re6;ent het.echtàr, dan.blijv-en we in het rrlubgebouw fekker wat

:..=-'-



spel-enr Necil gerust je eigen spelletjes mee. De outlere junioren
nen een lcaart je leggen! biljarten of lvat oan r1e bar praien. BIÍjthuis al-s het afgekeurd ís. Maalc het 6eze11íg op ï,ENS.

en ouders kun-
dus nooit

IJIIIJKEI{DE SFELREGEIS MTNI!íELPEN.

Reeds enige rnalen l:ereihte ons het verzoek ou de spelregel-s voor d.e m:iniwelpenin tt-e LEldsrevue te publiceren. Àan d.it vcrzoerr ,uri"r, rvI5 gc.arne gehoor geven.
1) De buitenspelregel vcrvart tenzij de buitensper situatie zodaniB is (naar
oordecL ven de scheidsrechter) dat ingrijpen zeer gervenst is, b.v. als ecn spe_ler 20 of JO neter buitensirel 6taat.
2) Het uÍnirverpen voetbaL kent geen directe vri-je schop. federe overtre<lingdient bestraft te rvo,rren raet een incrirecte vrijà schop, ua*rbij de tegenpartijop + E raeter van tlc baI moet stac.n.
J) De achterbel- vcrvar-t. rnpla*ts clanrvan na6 t1e kecper cle baI uit zijn handenin het spel bren5en.
4). De hoekschop rvordt genonen vanaf het snijpunt vc.n het strafschop gebÍednet Cc n cht crli j n.

5) Een strafscho? r'rorct genoncn oD een cfstnnd v:.n B netcr recht voor het tloet.
1ïij hopen clet wij ouders, lciclers, trainers en vcoral ook c1e jon6ens hi-ermeelzat duirlelijkheitl hebben vcrscheft over hct miniwer-pen voetbei, i"i ,""r" "r.terht no6e1 afl;ri;ht van het gel:rone voetbal.

JUI{O
IïEDSTnIJDVERSLhG LEi§S rïELl)lJN '1 - RIJSrïIJIí i"JELPEI'I

Afgelopen ze'terclag is ons hoo6ste werpen-tean erin geelaa6c1 de eerste overrvin-ning van dit seizoen te beharen. Deze overrzinnin6 hàbben ii3 te rlanrren. aan- hungrotc inzet cn a.-n de steun dÍe zij rffegen van d-ó alrn'rezige oucrers. vooralin c'l.e eerst e heLft rvas LENS regclaitig in de aanval en ce rust rvercr cran ookuet eèn vcrclicnrr.e 1-O voorspron6 bereilct.
IIa de finonade en de rttactischer.tips kre6en de LENS-boys het behoorri-jk noei-lijh want Rijsririjh, dat oolc pas 66n ,,i,edst;i jd heeft gerrórnun, stortte zichnet nan en nacht in cre arnvar. Deze bcstorrirg ,,,., nèt lgris-àoer- resulteerdegerukkiB xilaar r in óén doeJ-punt dat, terecht, r?egens buitenspel sfgekeurcl werci,.Geprildreld door deze teleurstelling lverclen àe Rijsvijtcse aa-nvc.I1ei no6 hevigeren noe.ten de jongcns van LENS zich tot het uiterste inzctten on cle voorsprong
t_e behouden , r'rat , zoels u weI begrepen zul-t hebbcn, d:.n ook gel_ukt is .Naar ik hoop is deze overvlinnin6 cle eerste vírn een he.le serià, en l-ranneerieclcreen van lÍcrpcn 'r vrijdcgs blijft komen trainen, dan moet rlat best riunnen.

-9-
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!1e JaarËanF numfier 17 17 novenber 19?7
' DE . LENSREVUE

rry e elcb 1ad van de voetbalvereni n Lcni en SneL

I,IUT/TTIES LEDENI,IJSï .

Ni.cuvre Leden:

/,1388 t,,C.sóhàven 06ot6t Ajun. Rietvooïndaal 28, Den Ha.ag ZOJJ let. 2,..24.91
FFFtrTFFtrFFT'FFFFFFEFFFFFFFF

IIRRR!0o0000co000ooQQQQQ

HHHHH..:l5U:B#..HHHHH.ooooooooooocoooooocoooooooooooooocooooooooooooooooooo

$JIE ST;-r'rT ER ACHTER DE BÀR FFFEFIFF'FFFFI'FFFETT'TEFT'T'FFFT'FI'FFEFF]T
FFTFEFEEFFFFFFTI'FFFFI'

Zaterdagmor6en: iin Ber6enhene gouli,en - ,liim Michels
Za'b er dagmiddaB: iinnie v.d.Steen - Erhmy Elstak -'l,ï.II.GroÈze Nipper
Zoncla6nor6.en: Tinu6 v.. Zil-fhöut - I,le11y en Richard v.cl.Hoek
Zondagniddagl silvia qn Huub'pronk - Henny Lentz - Linda Jans - Hannete Eon -líil- ctc Bruin - Dinie En<ll-ich - Rie Vcrschclclen - .[nnie v.d.Steen_

§inron Sandifort
Snoephoeh: RonaTd Be rgenhenegour[en - Eonald lIaas
EvcnÈueel afbel_l-p.u: t-e]- . 56.94.16
IENS 1 VEÉRÀST HERMES DVS IN SCHIEDAI'I..

FCEEEE
ËËSËffr'

FFFFFF^

\ïi1he1mus 9-5-J-a-a3.DBGC 9-4-4-1-1:2
Roodenburg B-4-j-t-ltDHS B-4-e-e-ro.LENS . .. .9-4-z-3,--ro.
:IrfOS -. '. 7:3'-J-1- 9
Ilcrqcs DVS 9-Z-5-Z- 9
PÍrpendrc cht 8-l-Z-1- 3

- 'GoucLa.. .: 9-1-6-2-- B
HlolL g-"4-4-.?
EBorr 10-1-5-4- ?
Diauw Zvrart 9-1-4-4- 6
0Lyrnpia. 7-2-1-4- 5Hov . 9-0-5-4- 5

14- 5
15-10
11- B

13-12
l:t- 9
o-t

11-10
1o-13
4-4
A-o
9-15
B-r4
6-t4
6-io

rust za6. llcri;:es 6een kahs <1e cruk op rle LENS-veste te ver6.roten. LENS daarente-
gen verscheen nu vakèr voor het doel va.n Hanry spelnon..Jos,, van Rijn vras ín- -

niddel-s verva.ngcn door Trimo Reeodihareljo; teiwijr een rnoe6eltreden Ton
't s;Gravendijlí' zich eéh kvrartier na rust liet verva-nlen dooi'Ronald rerle. rn
ce ri.crtj-gste mÍnuut vrerd Ronard in het strafschopgeii ed on:leÈtit gehaald. enr,ïim Keetrnan'kneldè vanaf de lvitte st.i! onberispelijk raak..He?xnes ging toen over
otr, een 6oort vre.hhd opsvo etbal, clat.Leidde tot meer ruimte en nogelijkbeden voor
onzé aanval; Het lvas Jacques de Iiilster, clie het vonnis koppend en doèltreffencl .

yg1Èé'l+: èerl. Gave voorzet van Rou..Id Telle.
Zondag' staa.t. ure.er.LENS-VIOS op het pro6ranna. Komt dat zienr kont dàt ' zién.

ÈHHI.IIIHTIHH
PROGR,\l.DiÀ-OPS HIIHHTIHHHHHH

I{H ITIIH HIIHI{HÏ]HIiHHIIHHIiHH I{ITH

PROGRiI4},ÍA SENIOREN.

Zonda6: 2o ncveml''er 1972 .

LEI,IS heeft'tot verrassin6 van vriend en rljunè .,
Hcrmes DV§ cle eerste thui sne rle::Ihrig toegebràcht.
LENS verrliende beide punten dankzij koel 9n be:
heerst spel op den ztTarc rdaa-r Zeker nÍet,onb.e:
speelb:rre 6ràsmrt. Zoal-s in r1e uitvreclstrijd
te6en l)Iaulv Zrvart legde LENS vanaf het belin
het accent op verdedigen en wachtte het troeÈ
bloedig op counterka.nsen. Hct overlicht, dat
Hermes in de eerste hel-ft demonstreerde was i "

rlan ook beclriegl.ijk. Doelman Rob'àe 'tïidt zag
welisvraar soms hacheLÍjke tonèlen'in het'straf-
schopgebied, rnaar ann d.c and.ere kant van.het
veld ontstonclen ook enlcele loedc skoring'skanien.
De rust bral< echter met blanl<o .6tand aan. Na

II

iï

HHIïIIHHHHHIIEHIIH}IHIÍI{ TiEIIHHIIIIIiHHi]
TEI.,,LINGEN-UITSLÀGEN SENIORIIN

14.0C uur LENS i .

11.00 uur LENS 2 ,,
nO"OO uui Delft J

'l 2, OC uur LENS '5

jViosl,;
- Blauw Zvrart
- LEi'lS 4

V't Seb 1/1-3 ; .

Y1 Eeb 1/2-4
BuÍtendreefhof,
Juni-usstraat, Delft
v2 5eb 2/1-3

6chei-dsrecht er
G. L. de Haas
P..H. Sikking

,,: ,,:

- Velo 5
À.L
J . I.Í

. D. Polderman

. S chilperoórt

-1-



10.00 uur IENS 6
'l 2. 0O uur RKSVM l
12. O0 uur LENS B
14, fO . 

uur . RKD'E-q 7 .

'12 . OO uur ADO 10
10.)O uur LENS 1f

SIJ,IE

Àrchipel J
- ],ENS 7 :I

'i 0. 00 uur Fla.min6o , s 5 - .IENS 10

10.00 uur l(ranenburg 6 - LENS 11

vz Eeb 2/1-1
. Spoltpark'lP.9trhnónrl - ..-

. Duyvenvo orcl.est r iMonst eÍ
v3 G,eb 2/2-4
SpoÏtpar)<rtldöottldrprr''' .'

Kon. Jul ianastl ,lloot dorp
SportperkrrPr. Irencrl
Schanprveg, Rij suri jk
Mach. Vrljenho eklaan ,
Kijkduin
Zuiderpark
VJ Geb .2/2-4

J.K. den Dulk

P.G.Àdegeest
À. Pols

H. v. d.l,inde

W.À.À.Sti6

if. F. Rett enberger
, .\

29.?1.21' Sldëhts in uiter-
1 1 . OO- 1Z: 00 uui vrortlgn

esten nog 2 spelers
un elftal konden aan-
medespelers te ver-

past van 2 rrredslrii den
en enigzins uit6est e1d.
per e1ftal. E6n en ander

_ svsrTo 2
- -. LEI"IS 9

- LEI'IS 12
- quick 12

zonda.g

NKOi"lSI.

z'ijn van de Seho aanvJezi63 J.de l{ilster en li.v.C.Meijclen

LENS
LENS
LEI{S
LEIIS

5-6-3 an 134 9.oo uur
7 11 .00 uur
9 1J. O0 uur

ecn half uur
LENS terrein
LEIIS t er.rein
LENS i crrein

vooï aanvii.ng van hun wedstrijd.
I LEI\IS 10 ti.CO uur LENS terrein
.- LEIIS 11 t. 00 uur I,ENS t errein
. LENS 12 11 .OO. uur LEN§ .terrein

+Eg+ a1s . vorige r,zeek nct F. Dloklanrl-R. Hoè fna51e1 .

LENS 5 al-s vcrine l:reek

E= ;; ;;;i;;,rà"i.,.n4"" A.Baune.n-iï.r"ricrrers-o.Ruysràr-l. r. d.rooi-o.Borst
LEIiS ? a1s vorigr rveeh zond.er l.i.r.Gro6zc llipl:er
tEI!! a1s vorige week net I't.Hei jnen-J.r.à.t.uut zonrler e.v.11.Mei.jstElls 9 aIs vorige lreelc zond.er lrJ.l(rol- '..-.-r ". - -:. ' .' '-.:
tliNSlO aJ.s vorige wcek . .t. .., .. t. - . : - ."
LlN§ 1'1 íi1s vorirTe tïe.ek net C..Iluypers zön(ler M;01thof-R.pet ers . " .

}$§_tr e1s vorige wcek zon,.tervH. i)énei jer-C.'t{uybèns-B.v.Rl jn mei .1.,. v: a. Kro f t
LENS if a.Is vori6a vreek zonrler.ir.tJijnhoven-ri.v.a.l'lei5aen-H:ï.ilieuiïéirhbven-i{.Douw

OPSTEÏ,L] i'IGEIi .

ÀFSGHRIJVI}IGE],Ï.

FRU§TNERENDE ZOND:.G

D. v. rl.liooi-O .Dorst
Coor de Seko uit h
vuJ.-Lcn r zaJ aJ-IeIL
gaI1en, !--ra.trvoof n
6chorsing. Ecn str

Vrijdatsevönd ve.n 13.JO-19.J0 uur bij J.Je Hil-ster tet.
ste-nood- (aI]óón ziekte) l(a,n op zat Àr rlago cht end tuéèen
af6eschr'even' bíj - vooïnoen(l .nunmer.

iifgeJ.ópen zondag hebben 4 spelers kans 6ezièn de Seho en.r--nog eï6ér, hun mede_spelers voor gek te zetten. Dit aantal vras waarschijntijË-noÀ:na[er'6"ur"u=t
inàièn Llc rel3-en om + 1i .oc uur niet rvas geval]en, ,r, ,r"i,r"., ""i:iai ïii" ,àa"strijCcn na'rlib tijïstip alsnog nfgelast'.
De vol6cnrletrhcrentt.vonrlen hct - gep.rst . oÉ. zonaor vrc6 te blijven voor de weCstrij_
den v:n hun clftal i

zal- v; rilen toe6ep:
staat r1e horaen;r.e w

r'iFi(EURf NGEN.

-ïl.Grosze Nipper en M.OIthof. Tevens nó
un bcd lrorCen gebeld zodat zij clsno6 h
z:igen haqsen het voetbalpfezier van hun
east ccn r,zoord vtn clanli cen honorcrin6
af rlie no6elijkerwijs in somuige 6cva.1lst i.v.rn. het grote a,rntaL wcgblijvcrs
"I:i }ii de e lft_alops tcllingJen vcrmelC.

Tcnslotte cen ber'icht voor aIle spelers: afheur inpsli j st en 6eklen niet arreen
'roor de official-s varr de cl-ubs, doch juist voorn:melijk voor rr.e spelers.u rlient zerf- op zonlagnorgcn creze lijst te ra-ap1e6en àodat u ancleibn.onnodiglesb bezoïgt. lïeest u d.a.n ook niet boos a1s u, inàien u t6ch be1t, r.vat krilÈigi-n uur slaperigc oor gefluÍsterd kri jgt: rzie r.f.l:curing.s Ii jst". .: '
-iii Lerae.r'd kunncn de l-eden die bui-ten c.e stad rroru, ,rui tèiefdnisch om infornatievr..íIen. 1'locht icri;rriJ no8 stce,!s nict vretcn, vrat voor hen het ai"rrtstiiriinà;----
aflccurini;sr.clres is, can kan hij tlet bij onzo c}ftalsec r ct ari-s' navrn6cn op
zat crda6:rÏon(r., tcI. 60.20.gO

-2-
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UITSLÀGEN 1J novenbe! 1977.
Hernes DVS

. '... HBS 1.2;.1 : , :
L.,ENS f

1-LENS1
, .', :j LEi'lS 2

-GDS2
. .-. LENS 5

HBS 6
tEi\rs 7

LENS ,I 
1

v-z
1-1 :,
2-2
2-3

.. ... - ITENS. 6.' i ..:.:,. - Vredenburch 4
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i 9mm P9! {nog! het va.ndaag toch eene cven hebben over'cre was seri jprobrèmen van' ó4ze kl-ub. fn zijn lijfblad ias hij namelijk "u" op"o"p ,;;-;;;i' dàncs van LENSclc klcding vír, de sclektiespelers iö her-pei uro."un'. Iroà trai ,";" .'p""ui.à;'' 
*' "

ontstaa'nr vraa6 ie je dan af. Hebben tlie s er erlti espelers geen echige-notesgNeer niet alle selektie spelers hebben echtgenoleel 1uirlt het antr,voord. Hebben: de serektiespelers zonder echtgenotes aeen moeclers? of hebben ze geen meidjes?-' Pot clenkt cl.at wanneer het probleeiir op clezu wi jze bedacercl zou zi jn, het probl-eemi tot uiterst .$eringe proportiès.ro, ,iJr, teruglebracht. Kortom: llaarotr.was dezeoproep niet Sericht aan de danes van LENS f ón-'e. Of zijn rfeze clanes .misschien
tc sèIekt?
mmm lvanncor jc sirieus over '-lit soort zah.n rlenkt, clan riror{t hct je toch vreend- te moede te bedonkeni rlat r1e hurp van pakvreg t1e echtgenote van een speler van-' LENS ? vro'dt in8eroepen on het shirtje vr., ó"n spelei van LENS.1 te wassen.'nmn jrls wasv€rzschtende or::s t r'.nd igheid mag worcren aang-evoercr, d:t <le dames vande' s el cktie spel ers- vooral in het huídige jaargetijcr.e no6al wat te vrassen krijgen' Tlvecmaef in de weeh trainen levert tweómair.pó" vràeli eei r-arcLige morlderrvas op.,' De dames tan'de s elektiesp eIeis. hebben ir: de loop d.er jarcn op ,fie nanier hethalte tvJcod.e veld en de híl1ve traininEsstrook a-I cloor Ëun +.rasiachine gespoeld.- '. mnrm Iioevrel- de. d.iskussic yr?§ .69s1-bten is1 M.v.d.Hoek toch teru6gekcimen àp àe''. rlfl e:s j c-prik-1:roblematiekri . Zo be,peq_:rd.e .Cezc geprihl:etr.le schiï3ver, dat ecnf1e6-ië plik 15 6ul'Jer, 'per stuk kost. Echt b eti e-ur:enswaa, aig a-irt po1, cle veroncler-i' Etelfin8' cr.at ilc'al8emene vcr6ai1eri.n6 zou vorde-i beÉocht door uitsl-uitenrl niet'' spreliende kflnkerpitten, ,r*=rà"., de Jchrijver 

"ok k;;;i; i"àr.ààa" dat hij dër_fhet^ Iïooril,.niet 
..hac1 durven voeren, omdat tri5 geen lid vàn IENS is. ondairks deze

' " 
rïerrrlvaÍlr íti3e uitrr.tingen mag M.v.<r.lroek van pot best IÍc1 rvorden.
nmn Nu POL,toch rle rvoorrlén [alge ene vergac]eringr hecft Laten,àf:.oo; moet hemvan- het ha'l't tlat er lveer -tevelàn afwezig rvaren. I,4arr het meest opnaerkeLi jk was

' -":itoch i1e afvczirjheid van crc red.en van hei f inancieel Nontror-e or6àan (rrpÍ.
' u i'reet hct' nog we:L? I{et FKo bestaat uit J-eden, clie nenens. de al-gemene vergarlering' ecn oo8ie houJen op het financiëIe reilen en zeil-en.van de vereniaíne. ze heloen
,1:;:lq"^:lc vcrsildcríng dus bij het kontroteren vs.n het financi ÈiË-tEÀt r*. "--'- 

"
; Delead. r'Lls gcvol6 Ía.n hun afr,vezigheid r.ras het dus dÍtmaaI neer ecn krrrestie van,'' .bl-j-ndvaren. GeluJikÍ6 e.chter beschit<t irut"Ëestuur.ou"" 

"".r rii "i "t""aË"p "";;";:"' me-ester, dle'- zo brèek uit cre stukken - ce in r.le rrnoop gor"oki fi anciër-eeindjes er ryeer uit heeft gehaald- per saldo dus toch ;"; ;"; p..ii-i.r"-""t-, rzikhc1j-ng.
I mrnm op <'l-e verg.lclcrinG. orltbrnk ook een rlp?ort van ce iïerk6roep Íe,lenraacr. Diewerhgrocp 'l:leerr nict. te hebben gefui ctionèerd. staand.e Je"ver-gact ering werddaarom een nieuvle rverlcgroep geforr4eercl, rlie tevens een wat ,rIr""u opdracht nee-lrree6 in het kac'Ier van een noodzaker-ijke statut enwi-j zi6in5. DriÍdelijrr is, rlat-'' lINs'op-die vergarrering aan de hand vÀn het ;a.ir*,erËrog "ï"t-oíl""o. rqa.r .heeftzittcn'ílvelstaren, ma"" tevens een ferme brik in cle tàekouàt heeft geyorpen.

mnm Die tocliomst van LnrÍs -zi-et er trouv,ens een sturr feestelijker u:-t. si itatniet ,i-n (io,..laatstc r:larts clr.nkzij de WÈdero?ïichtin6 ,,r"r. O.u Iirfr. , , . .

mTl POL k:nt. terus.
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In let be6in vírn het "nieuure seizoen had de.recloctie een Sespiejr mct een spe]-er
van het eerstc Eeniorenteam, mèt name onze nieuvre c'roelman Rob de ,iïidt.
t'lij vonclen het tijd on lte(lerom eens te gaan praten net é6n van .le spelers van
het cerste en deze keer is onzc keus gevallen op Donald Schönherr en d:t rvij
uitgereken:l met hem vrilfen ger.n praten heeft uiteraS.rd niets te mrkcn met het
feÍtt dnt Don:l-:l bíj rle reda.ctie een stróepje voor zou hchben op clc anderen,
mnar rvcll-icht id r1c rerlcn, dat hij,'rqua leeftijd de outlste spel-errl van LENS 1

Binnen afzienbi-.re tijr1 wil rie reJactie Eet Ëf]9 spelers v:n hct. ecrste van
6ec1írcht e vrissel-en en via ecn .vr:s-:.g5csprck h eningen en commentaren in de
LEll§revue aan u licnbaar meken.

Dínsdaglavond, 3'november j.1-. ne cle traininG v1n Donal.l wr.s het dnn zovei. en ih. zou r,vill-cn be6innen oan Donal-rl te vrnEen ecn ovcrzicht tc 6cven van zijn voet-
balloopbaaiii m.c..lv. vraar hij ooit is begonnen, in vreike c1ub6 hij heeft gespeeld
en sinds ttanne ér 'Dönal-d tid is van Lenig en SneI?
,U{T'.JOORD ! Donald. is op S-ja:.ige le,,ftaijd als pu1:iI gas.n voetballen bij RIVÀ
ZliE-ïe jeugC.sclectÍes Èehoórde trij ài op jeugàige -rceftijd tot de vasre
kern van Ri'v.ti 1r dat destijds uitliwr.m in clo Je k-l-c.s KlIVil. zijn beote herinne-
rinÖen bclvÍiert hi-j aan rle rfleclstrijrlen te6en LEIIS en vcrschil-lende malen heeft
hij'6especld tegen rtè'gCbroed.ers Rooduyn, de huirlige sponsors van LENS. Door
micldeL vr.n nriend.en o.a. Fred dc Zvrart _6ing hij 6. jarr gclerlen over van Rr.vÀ
nae-r LENS, hi j spc. lic '1 ja:r a1s spits cn 1.ater kr.rc.q tri5 uit op cle h:Ifplaats.

. I{et ging in die tijd. mct LEIYS erg i,'oed en Donald hceft er$ veel plezier bel-eefd
ann'dei vl-otte promoties van Leni6 en snel, uant via cle 4e hras stoondc tENs

- in een par.r jaar tijd cloor nae.r dc 1e klas I(NVB. oncilnl;s - zöa-rs Donal-d. stelt -dat LEN§ góet groots clftal he.c luhte hct ..r lcn..^itr best cn c.l-rcs onlcr cc be-
, zielentl.e leiilin6; van traj-ner irtin rrnclericsen. Doni',fri speel-t nu zijn zevende sei-

zoen bi j LDI\TS en éen marhant f eit j.s, cllt hi j aIIe c ompet i-ti erve..litri l Cen heeft
meegcspeeld eri (tit feii is gerealiseerd, omdat-EJ eigenlijh nooit fast heeft

.van ernstigc blcssures en kan bogen o1: èen blanco stràfre6ister. VooraL het'
l-aírt6te feit ís zeker een compliment aon het :iires van Donaltl Schönherr unard,(ReC)
Vraal,,- 2: Je hebt'uiteraard onder verschil_lende trciners 6eoef end, noem eerls_
cen paer na.uen.
ANEIïOORD: Done.lc hceft bij Rl,vA getraind onder Joop l{iIlens, c1c huidi6e reid6r-
v"n IENB 2, Frans v.d.NolÈ v:n Gàgh en bij LENS onder !ïin jrnrl.eriesen en thans
onCer ]4artin rian Vianen. Donald rvil - zonder.iemand tekr.:rt te cloen - zeher een

. coEii:lirnent rír,ken over tle vrijze va.n training en het bcgeleirlen.van Vianen.
Vra;:G 3 lerlere tï:liner heeft zijn eigen rnethode van tnai-ninlï geven. ïÍelke netho-
de heeft jouvr'voorheur m.e.rv. trrinen speciaa3- op conCitie of op technieh e.d.?

- ÀNliÍ,OOR 1 Als je eerste kl,as I(NI/B speelt moet je cle techniek inniclclels wel onder
de linr.é hel-.ben en téchnÍek ís rnoeilïjk ein te 1eren, dilr.ron ze6t Doncld gaat
o'ijn voorkeur uit ns.er het trainen op conclitie, rilfl2r dan rdoct het urel zo zijn,
dat het tr:rinen oir cond.itie in spelvorn moet plar.tsvi-ndcn en dat, zo zegt hij,
gcber.rt j-n(r.erCe.Írcl bi- j I,ENS.
Írasil ! Vidcl jé triiicn ecn .-.anÍlen::ne bezíghcid of zic je hct alIcen aIs een
pure noodzsr.k?
'r'.i'tti;l0cn» r DonriJ zd-ct er nooit tegenop 'on tc a'n-,n traincn cn srechts hèer zel-
Eí-ïlEuimt hi j rle' traifing te . bózoeiren. cok c1e gczcJ-ri6jheicl ne cft-oop ri:n d.e
tre.inin6 vin.Jt hij ccn prettige bÍjeenkomstigireicl. :

V"a..Íi 5 Viircl je bij Lenig en §ne1 over het nl-gemeen voldoenCe inzet bi

15.

j de
spclcrs te beÈpeuren?
JNTi'JOORD: Donald vond dezc vr:\i.s er6 lilstig en vuil-cl c hem Llever overslaan. tlij
zíet - zo zegt hij - tveÍnig of nooit een ander e1ftal van LENS spelen en hij
lcan daar d.us 6een oordeel over hebben. ilcl vi-nclt hij de inzet ven het eerste
ge!ïoon cr6 goccl en hij dcnlct hierbij terug ar.n het vori; .qeizoen toen LEIÍS op
c1e irnd vin degreclatie stond., n..1" in het trueece 6eceelfei'vr'.n cc competitie door
de 6rote inzcL zích zelfs het,1 gemaldrelijk hecft kunnen llr.ndhc,vcn en a::n het
eindc vr"n cl-c conpetitic o*i een keurige 6e plaats is geËinJi6C. Dit resul-teat
vlil Donírl-d voolr ecn groot tlecl toeschrijven ai'.n dc enornc inzet ven aale spelers.
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]/raaq 6:.Zo op het eerstc gezicht - aLthans dat is.miju persoolfijke nening -.
ben jc tijd.ens, het,..qpel .tamelijk faconiek inijs optrèclen. Heb je helemaaf.geen
119t v1.n neryositóit of cloe j e rna.rr alsof? ' '.

j1,trlTllqlÈD, VodraL vóó.f cle rvelstrijcl,is hij le1 de6e1ij1c nerveus, dat begint 'al
zondagochtond thuisr ra:er zodra do vreclstni jd is bc6onnon vart al-re nervositeit
rvef'.cu hij han zicÈ voorstellen, clat zijn spéI een laconieke índruk maaktr '. ,

manr' toch'voctbalt hij erg 6econcentrecrd.
IIS11È-Z 3 l{oc is clc sf àer In'het ócrste? it- ,tent hierbi j vooral na i.floop van de
urcdci:rijden !'renneer de rcsultaten tclóurstiLlend zijn. Is or dan cen goede

.^I{TlïOOI?D : 1,1e.' Èc r,redstrijd nbr<len zelfs na t e leurst eLl- encle resultaten geen ver-
wijlcn nr.e.r ellca:.rs' hoof<}en geslingerd. De tralner heeft het goed i-n de hand
en zaf noöít -Circct na afloop. van dc weclstrijd ,over de tekàrtkoningen 6na.n ' "..
pï';rten. 01:'cle cerstvolgende traÍnin6savond rvorii aï1es no6 eens rloorgenomen.'dn net-dc _spelers gesproken, rvat er nu. eigenlijk precies nis wao 6e6le.n.,Lrarn Q: Iè naar jouw oord.eel de begeleiclign voor de geselecteerrlèn bij LENS
ïo-l-docn.le? En cie bcgeleirling van de niet-geselecte rrden?
IL}ITrIOORD: Doneld degt clat voor een anateurclub .Je begeleicling bij LEIIS optimaal
is en geen rcf.en heeft tot kI:lgen. Over dc begeleiding van de nie t -6-ese1e ct eer-
den is hern weinÍ61 bekend, me.ar hij stelt zich voor, dat tle niet -6ese1e ct e erden
door hct bestuur zcker niet achter6esteld vrorclen.
VraaA 9: fs tle afstancl tussen 6eseÍecteerd.en en niet-6eselectcerclerL bi-J' IEiIS --;'
niet vrat aI tc ruim. l4en hoort deze kl-ccht nogal eens vaek, vooral van..d.e Ai.eJ-
gesclectecrde 6roep.
IiNTiIOORD: ilet is vo.16ens Doua.Id erg mooilijk in een vereàiging het, totaal- aan-.
taI. lerlen dicht Éij eLka.ar te krijgen, lvant zel-fs bí.j dc selcctiegroepen,vDrmen
ziclt 6roeirjes, die..nauvretijks met anderen coítact höbbcn. Over het vervrijt van
de niet-6eselectécrrien, dat de geselecteerden bevo oröor<le eltl worden zcgt
Doneld het volgende; -

Een 6eselccte<.,rd.e spcler en vooral vc.n het eerste en tvreetle elftal- heeft er
veel voor over. hij traint 2x, .sor,rs lx per week, ook. bij sl-echt vreer en hij is
vrijwc]. Ce hele zondr.6 kwijt aan één rvedstrijd. Donr.l-cr- 2iet net'Ëf. niet zo
zitlen, c',nt cen speler van een lager elftat ile voor hem ingestelcle. traininfs-
avond.en bezoekt - er zijp natuurlijic uit zonde::ingeÍL - Hoar oter het al6eneen'
rvorclt rJ.e training 

. door : ni et -ges el ec!.g.eirle spelerÀ eLecht . bezócht, (lat zict men
oolc- r1 bi j Ce j cu.'5Copc1ers. . . i
t/raaiq '10: ïl
bv. de 2e t
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at viíd je' vaà_ het spelpeil in dc 1e klasse I(NVD in v".:rgelijking raet
/n 4e lclas cn in vergelijking met bete.llId voëtl):rl eerste divisi-c?
onn1t1 vindt het spel in <le berste klas niet op een hoog peil staan,
t opctpeil in de 2e lclas vrat ho6cr aan. In.cle ecrste hlas homt het
hardh.oid'.-en het t.echnlsche spcl worclt nog vrel eens verget en.

ij het poi'I in dë'eersto divisic.Llet nÍrxre clubs zoals I{clmond Siort '

ordrecht niet veel bijzon,lers;'
cn jd-van plan jc voeibc.ltoopbun bij Leni6 en Snel- af te sluiten?

itliTl;gORD: Dat .is :.- ze6t Donafd - noeilijk te vo orspel_len, rvant onclanks het feit,
dat hi j volgcncl.e rne-c.nd 72 jaai vordt, zou hi j toch nog vrel vrat hoger rvÍ11en .

s1:e1eni De prostaties konen bij hen o; de eersto plaats èn hij de;kt er voor-
lopig nog niet n;:ï cen stapje terug te rioen.

IIet Eae voor.nij een 1:lezierige ervaring met Dona.IC Schönhèri een babbel_tde te
nellren en ih.hoopr dat d een rcdcrijkb indruh hceft ilekregen over het vrel éri
r,ree van cc(n 6esóJ-ecteerdc spclcr en over tle persoon l.larr het e.].lenaaI on ging -
Dona.]d S.chönherr. ,i
Vanaf clcze p h,c.t'6 zou ik Donnld hartel:ijk tríl-Ien becienkcn voor zijn wclvrillende
medevrerking. aan rlÍt inte.rvielv en !.rens hem n.og aIIe Succcs .toe net zijn voe't-
balcarri-ere. .

. Uw Rcr.lactie . ;

-o-o-o-o-o-o-o-o-
EERSTE OVER'iINI.III.,IG' LÉNS 6

ril-ió'redaJrtielid vias ik afgelopen'zondag uit6éncrlj-6d on het.6e eLftal_ te conple-



teren ti6en lIils. .Diat'ctacht ik rlan, maar toen -de- begonnen stonden r,ïe nog f,lceri
net: !'naie. Gelu-]ílrÍg heeft dat maar 2o minutei'gecuirrl, v,,ant rle seko zoigcle
er toen voor dat nret een lan8slaper en 'ben À-jinior, ó, upó"ra."t"" ir-fi"itotr-eI J meer het elftal'compleet vrr.s.voor die zo ninuten-mei ! man verdient
het r9-ta} d1lë fof. redereen ,serkte keihard o-m het gemis o1) te vangen. Denooisto opnarhing Íwam dan ook van de Hls rechtsbacË rlie riep rJon6en6 help ne
nou toch, vlant ilc sta steeCs tegenover I manrr. En zovraar na een liruartier vrerd.
Jos Kcctnf.n, 'c1ie arrecn r-ras doorgebroken, iloor cr. e l:ecper neer6clegd in een .uiterstc poging on hen het scoren te bel-etten. pensttie. ze nàmen toen uvr 'reclalitieli<l on 'Jcze kans te berrutten, lzant dcchten ze een jrisser tran hij zichin tr-eze funirtie nièt veroorl-oven. Ili heb hem er toen'ria3.r ingeschoten. I''let 11
rrtan hel:ben Ïrc ceze vredstrijd redelijk goecl behcerst en r.risten vre voor en na derust nog een doel-i:unt te scorenr'ik beir her,ras niet op r1e hoogte cloor wie, waar-door rue r',c. r'reclstrijd Íaet 3-o wonnen. -[1s Frank en zijn mernnen zo brijven si:eIen,
dan kan Co on.lcrste pIn:rto .zcker riordcn ver_t_aten. '' 
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A.s;'ànterclags.vond'a.invan6 2o.00 uur houden tJe rïccr een bingordàncant. Er zíjn
mooie prijze. te rvinnen, mo^.r het beran6rijkste is n.l. cfs door uw massarè t
opkomst we zoudcn kunnen- terugkijken öp een 6es1aa11de. avonr'r-. De ruziek vrordt.
wecr verzcirBd r 'doór' oàe huis-ilisco zsr{tustra, zoclat cle muziek in uj-tstekencle
ha.nd.cn is. Tot zat cr dag ilus. . . . .' .

KaKa.

HET VERIII/iL VilN DE trlOEIt.,

Enige l'/el(cn ielecr-cn riep het bestuur op tot het produceren van cle zgn.
HengöIo1aànloei.. I'Íaar, Éest lestuur, h-oe is clit nu rrroge3-ijk ars ongeveer d.chelft ve.n rie l-eden niót (meer) weet'r"rat nu precies deàe Hàn8elo1aanloei dan wel_ .

is. ln hct onclcrdtae.nde zaf ih tr:chten een zo goed nogetrijic beel-d te scheppen ... .ran dit fenoneen, zoclat wij zondag tegen.VIOS kunnen tonen dat tïij nog steeàs....in sta4t zijn orn cie ioei te prbduccren. trlelnu, geachte Iezer, enkó1" Jeren 
' 

.
teru6.'töcn ons ecrs.te nog in d.é vierde krassc .opereerd.e vrerd door eni-le f,ap_atie-kelingen opgerocpcn tot meer vbcare ondersteuíing v::n rle veriichtingen ven-ànseerste. De.zó oproep kree6 zovec'Í gehoor bij de, .iooràl jonger:e, ledèn dat ce
eerst-volgeincle zond..:lg ecn enoroe supportersichare oi: oe tecn ,as. on d.e LENSjongens
flan te'mocci.igen. Zij produceerden àa...rbii zoveel lawaai dat iemand begon te epre-
ken vi:.n qen- Gel-oei d;rt iedere keer vanachter een der doelen opstee6. À1 sneL.
,r"o. !:9"- het begrip Hen6eloraanloei 6elorerr. of. de- spèler" rro.i. tENs ,t er .,,Ierkel-ijk
eerl trkickrr vari. lcre6en ètaat niet voor :íoof va.st cloch rvatwel vast staat is heifeit -d3t in d:.b scizoe, voor het eerst wecr een rcrmpioenschap gevierd kon ..

r,lorden.
l;Ías het nict zo c1ÍIt vef e t e6enstanderj .iÉ. met. lsnildiendc knieën het vell betra-
den bans *Is zij l'raren. voor ten eerste het fenomenale s;e1 van LENS (:rouv,/en6
nog vrehèlijhs val-t hieivin te genieten bij de .nerlstri jdËn van het. vijfde)maar
misochicn fleer' nog vàn aie ènorm" schare iooterencle èchreeuvrenrle en ratelendé
L,EN§ suplrort ers die achter het tioel van hun arme cloelnair tr.,,r. posi6err,.l, i,íi---
maiilrten zorn lcabaal- dat.we gerust van een oïkaan of beter ,rog ,ren een explosie
van'ge.Iuid .nogen 'sprelcen. Lrure keeper tlic voor tlcze hysterisch kij-jsendc inassazijn doel moe§t zien schoon te houden, vrant hij rvertl vnn trvee kantcn tegeliik
bcIaagcl. Aan de ene kent r,,raren clat d.e knnonskogel-s tliire d.e lENsvo o rvraart sen op hemafvuurclen, terrvijl hij ook nog moest proberen zich rusti€;" te houden onder het
kabaal- ve.n dc minb'te a.chter hem. voor vcre ke(pers was di_t een niet te volbren-gcn o!8ave, en zij gin5en Er dan oolt pxompt ónrleitlóoi.Dit is nu lrat het bestuur
van ons leden verl-cngd. Reeds veel te lan8 hecft de lIengql.o Iaanloei oi: de stofji-
6e zorclcr van het LENSverleden gelegen. Het lvordt rle hoogs-té iijo oat lve er va"naf te halen en .ïI..t oppoetscn. Zondagr:nidda8 oni tvee uur precieE ]iunnen ïJe- het
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bestuur en de spelere van hot eerste tonen dat de loei niet clood is maar
springLcven.l. Dus r,rensen zoek thuis ugr toeters, Iate1s, pannedeksfJs. en andere.,
le.ivaai-apparat en ina:l4 vast op.r.:geef ze Íldn,uw'zoon,of neen ze zelf 'mee naar,-hèt'.
vel"cr.r oefen rle sterabiinrlen mflar vast yrant 'àonda6 te6èn vr0s gaat het dan eiíde- ''
lijk gebeurcn

DE i'lEDExo-psr-rNDrrtc ï1N' lr ndNcnioir.,iNi,o ET

JJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ J.JJJJJJJJJJJJ"JJ JJJJ JJJ.,; T

Leen de Loei-ex
: ,-

JJdJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJ
$t*$$ vr*i HEr JEUGDFRoNT *****
$ JS$J.r.r.r.r.r.r.r J rrr r rJ J J J rrr rr$$ J J J

PROGR,[},I]'U, JUI,II ONMI.

Zat err1a6 19 november 1977.
14 "30
14.30
11.OO
14.3c
14,10
12.15
11"40
1f"00
13.CO

Èt"*lgtttr'r'"t?iÈqru,§r,r"t

LE}IS ,I

Vreilenburch J
Vrerlenburch 5
I,lonst er 4
],ENS 6
LENS 7
LEITS B
Oranje i3lauvr J

Oosteinde, Voorburg
v2
1'11 (zie ooh 21-'11) ,

v1
Re d errjher strcc.t
Mansvcltkarle
VreCeruotlean
\13

( zie ool< ?,1:-11-)- .' - - '
( zie ook 'àl-ii) ---

uur
uur
uux
uur
LlUI
uuu
Llur
uur
uur

Devjo 1

LENS 2
LENS 4
LEI,IS 5
Clonvliet 5
B1r.uvr Zvrart
HMSH 9
LE]§S 9
GDÍr 10

o

",): - -.:.----
- LENS 10 ÈÍa,Jeot ei jn

de opst ellingen

Roarcnrj.js.
fclcfonisch vrii <le-nrvond t usscn
lc-vIIIuïfïoor -

l-klassers hij dhr'. G.DuÍvesteyn teL, 6?.61.81 (lntiS
B-]dassel.s bi j dhr. I.l.Reuver tet. 6?.ZBJI (LEIIS
C-l<fasscrs bij dhr. iï.v.d.Linden Lel. 46.86.56 (tnNS
In nood.gevallen kunnen de junioren no6 

-op 
za.tet,:à5och

uur{ afbel_Ien bij LENS tel. 65.11.1.4 .

IJ'KEURI}'IGDN. 
..: 

,

LEN§_1 al-s bckend rrret R.iSogisch, Ieiders dhr,
Zi e :: e.s crveprolj-rfl mrna.

iffSCHllIJVINGEi'I.

Schl.ifteIi jk voor vri.i d:l avond b

I,EI'IS 6 A

ii qn_". P.v.d.Steen, HoBdsroos.2, Berke1:ën

t3.O-O en 19.O0 uur (uitsluitend in dríngen,le

I
4

L

t/n 3)
r/n.6)
t/n 1A)

enal tussen 9.19 en 10. oo"

De junioren rnootcn bij slechte vrccrs omst.-.nilÍ6hc den stecds Í1ë, af ke-urin-6s-1i.j_q!.9p
rr'adi)1,r,gen. Tel-cfonische infornraties ,,orcen hierover. niet vörètrèït. . . ...-..-- ,. ,:

OPSTELL]NGEN.

C. v. d. De el', en dhr.J.irpperloo

LeÍcLer dhï..D.Osse, zic res crveprg{;rixxnr . . . -

LENS-I ii. Rovcrs -ti. Plenken-O. VerneuIen-1ï. Lucass eE-J. Euisxlàn:R. v. tïi jàgar.rclen- -
R"tcn lloorn-I).iloogarrd-J.l(ooynans-J..r,.11.Ri jzen-M.v.Zr.iol, Ieiiler'rthr.F.Flunans

nbrouwer=- .

: I(ramer

LmfS 4 als voïi ;.
iie rïeek r,ret R.v.Ijaggum, zie ooh 21-11 en r e serveprogramna

sa.nenhonst 12.0o uur LEl{s terrein, lcider dhr.H.z()un, grensrechter dhr.v.<1;:
I,li eurz nhuiscn . .. : 

'

LENS 2 F. VerLirendse-C. v. Beg!:-R. Bon-R. v.. Ruyven-:,il.IIBynen-H.Hoppe
.l:. cle Jong-R.'f ess ef s-R. Rndcmakei-A'. v. il. VaIh-,I . Ri àr,ren-.Ii. Siheïdi--S

LEITS .5 e.1s vori3r licek : R.v.Ruyvcn z
Lliiis 4. Zie r cs c r v cpr o,p r-r':yua ,

ic'T,ENS 2 -. It. v.Ie.6grin.
l.éiC.er dhr. J.l.l'eu]:enaiil

r,^\-i
( zx, zr-e ook

1i vörlge Iveck,'zie res èrvcploËranna , sanenlromst ,1,3.10 uur LENS t erràin
l,ei.C-or: rr.hr. T. v. Vel-zcn.

IEJI§J a1s vcrige vueek, zie ook 2'l-1'l!. zie,reserve?ro6-iaÉfua,
Stec_n, samenhonlst 11.1j5..uur klub6ebouw LENS. . ,. . 

,,,

-7-
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LEIÍS'B. a1s.. voiige weeh, zie ook'Ze-ït,'ziu reserve
Landnan, sgraenkornst 12 . 1! yur klul.rgebourv LENS

LENS 9 aIs vorige week, zie résèrvepiógióàa,
LPN§ 10 a1s voriie week, zie resÈrveprogramna,
12. OO uur klubgcbour,v LENS.

prograuma, leitler Eric

leider dhr. T. Blok
l-eicl.er Thco Prins, sanenkonst

PROGRi'ITJIUÀ',JIJNÏ.ORÉN .VERvoLGtJ ir'!.'
Zondae 2O novenber 1!
14. OO r,rur ÉEI{S f - VVp f
Ua.lnda6 ?1 íovanber 1g??.

18 . OO uur VCS C 1 - LEI\iS z
19 . 15 uur VCS !'t . - , _.- LENS 4

Dinsda 22 novcmber 1977.

18.50 uur QuiqE Steps C1 .- LEI{S 3
ZIE RBSERVEFROGRI:,I,I],Ír"!

PROGR.tillMil PUPILLEII EN iïELPEN.

PUPI],LEN

v1

v1
Y2
Melis St okelaan

v2
Mr.Nolenslaan "

V1
Vre clenburchleg, zie ook 2O-11

Zat erclag 19 noveBber 1977.
12.00 uur LENS 1 .

12. OO uur LEIIS 2:
12.00 uur Sp.oorvri jh J..
Zï E IESERVEPR0GRiJ".II,Ij!

iÏELPXN

-DSO1
- F1àmin5o I s
- LENS.f

1

Zat erda6
-----?--

19 noveuber 1977,
1 1 .0O uur
10.3Q uur
11.OO uur
''lJ. O0 '.uu::

Zond:g 20

],ENS 1

Duno 2
TEI\IS }.ÍINI
Tedó niiní
novenber

- Scheveningen 1

- LENS 2
- Rava rnini 2
- TENS MINI 2

1

1

1977.
12,4J uttr I,EI{S nini 2

ZÏE NESERVEPROG RA]',IITL/I IN
- Vio6 Dini 2

DE ZINLL

v1 ( voor,wedstri j.d)

dhr. P. v. d. Steen

AESCIIRIJVÏNGE}I.

SchrifteLijh voor rii d&.qavond 16. r0 uur bij
Berke} en Rorlenrí j s

, Hondsr

nd in dr

cht end 
_t

oos 2, '

uSend.e

ussen

Tel-ef oniisch- vri Jdagavond tussèn. f8ióO en 1P. öo u3r ( uitsiu!! egeval-Ien) Ui; n.tom te:-. 2D.gB.??- -.'
In noodgevrLllen kunnen cle.pup:iJ_len en welpen.nog op. zaterdago
9.1O en.10..00 uur afbelfen te!. 66,rJ.t4 ÈtuÈgetrouvr
jIFI(EURINGEN.

Bij slechte rJe crsorxs tdndj-Eheden ' st é ecrs eerst ae.afkèuiiir6sii5sten raadpJ_egen.' '
staat rlaaro;r bij rtPupil-J-en en i:lelpenrr vèrmel-d: 'GoEDGEï(EUàD dàn stee.is naar veldOf PUNt VE.N SAN,ENKOPST ]TONEN. IN D,IT GEVÍiL MriG NR DUS'NIET Í'XTEFONISCH I]ORDEN.
GEI}'IF0'RI/,EERD NLr,n EVENTUELE JrFI(EURTNG.' staet bij cle afkcuringsadressen bijtrPupillen en i,le]pcn, vermel-cl: zrE /r,rKEURïNGsLrJsf dan moet eis vo16t wordón 6e-hentleld:.'vobr de t huisryerlstr ij d en moet junior'enlijst ivorcl.en'geraarlirec6d. ziïn '
cle rvcd,striudcn v::n LENS z-4 en 5 goecl8ckeurcl, dan 6o-an ook dË p"piir".r"ur, ;;ï;."wedstrijden o1: ons veld door. uitsluitend voor rle uitrveds tri j dèn- mag in dat 6è-vel- telcfonisch wordcn 5eïnformeerd of hun uedstrijrlen doorgàan en i:ret zateràag-ochtend tussen ).JO en 1O.OO uur tef . 66.13.14 klubge1.rouv.
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II]ET-O?I(OI"IEES .

'llle6ens niet-o1:korncn af gclopen vreekeínd lcri j6en cle volgcnde spèrerÈ 2'lextra 'reserve
beurten: D.v.!ave1 .j ." ,' ..- ,'i' -

nij }lerhe'rin6 "volgÈ', ui.tsluiting ïíi aeetneminB as:n de xiompetiti ewedstr i j den.
fn dal geveil bfiift de ,"verpri cht ing tot bctalin6.van de l<ontributie tót het
eind vr.n hct seizocn (10 . juni). gehanc)hacfcl'.

OPSTELLINGEN !t

' .: .1,. ., .:

l'Íasoèrman-M. Zaalber6-E.Keus-IÍ.Eortman-.fi.I(uiper-
Ieman-J . v. d. Berg-8.\.iarmenhov enr. .,
cle zaal
b6cboulv LENS, lcider Ton ts-Gra.venclijk en Àacl de

I

Pagi: er

ïlSEilIt-,r. ,r. rr'eat er-D. vermeutren-J . v. d. spie 6e1-R. Roos-E. coret -R i u. d . Doogaard-
Irl. G curens-M.iíoelerni j -F. Claus-R .llam-R. t. d.'H ei j den-J . RÍemen-R. Tan
Zie r es erveprogramme- in dc zaal ' :- "

S:,menJcomst 11.JO uur lllubgeboutr IE§S, Ièidgr Ton de iiok
IENS Pf :. i.

F.f§§.Bíoo"-r'r.,. v"r zen-J ,
E..ltmne:'laan-E. Roo s -l{. Mol-
Zie re serveprogra.mma in
Sanenilomst 11.J0 uur klu
LEITS P2

S amenkoÍnst 12 . 00 uur hLirb
GAiiEJ[E OU,ERS I'IE4 VERVOER

P..iierts-E.Radcrnnker-D.l'lei j er-J.Kuyper-I{. Dekl<er-E..f c Vos -P. /LIs enge est'-P.l,lehilal--
IJ.-de Druin-J. v.lle.fl e6ooyen-M. de IIeas-R"Itietit-E.Vercluin-h.v.Venetië-J.H.v..d.
i;,lieI-J.i:J. v. d.lïie1
Zie re6 erveproijramma in de zaal
Sameniromst 11.15 uur klub6ebouvr Lljl{S , leidcï Ton v.d.Derg

. !EI!S 'tï1 R..Lent z-R. S lat s -R. v. V e_t- zen-J .'titip-F . v. iCo =t "ir-C. 
tiuus-tr'.Valp,enburg-tí. v it ÏiíriTufio.uerschelcten-E.v.11,r(Jeij-F.ae'rruin-p.oÀ.tÀ"r"rghÀi-I,.,i";; . 

.

zr_e re s ervelIocranlla
Sanenkomst lO.jO .,r" líIubgeboul, Iej-rler Cees Schenkels ' :

LENS rJz T.Dicme1-E.Laarakker-R.Timmers-J.l(oo1-c.v.cl.Boo6aard-M.v.NÍeuwenhoven-
B. v. Nieuwenhoven-lti.Iie e trnan-M. Simons-R. Ptru5ge -R. n..t elacn'P. ilo eksnca-ri. Gró enes.teyn
Zie leserveproij-1'L1.Ema -r'i.
Eamen-lior:rst !.JO uur lrlyb.gebour.r LE[{S., }eidcr, peter r,.Rí jn . ;, , .
LEI!§ MI-NI '1 E;Endlich-M.Endli,ch-À.Sparn's-1,!.rlFers'che1.(len.iul.l{oeksiaa-D.Dijl-sna-';,;
?. B-IjGna:E. Janoen-S. dr Írrnaul-t *r',. v.,i,li jng::.rrlen-J. limËeïmÍ.ns-/i. v. cl. lcrg-C. v. d.
Berg-U . v. c1. Sp eh-l{. Snul Cers -E...de nzenbrink .

Zie res ervepro grairnna'
Sarnenkomat. 1O.JO!.! ily" 4f1Ue9t.ou!Í,LENS, teic]g.S pqter ?er.rei jn
LEi'lS l.lINï 2 ( zie ook zonda 6 20 -1.1 )- A. Srinksma-V.Ironp-R. Bo elhoilver -D. v. llavel-
Ivl. Brooshoof t-D.Ko etman-.1,i. Kouer -J . v. cl. Starre-D. v. d. Vin-R. Teit ero-J .i'Jarne.gdam-
G . Linnel,reever-R. Z egers -M. Grosz e Nipp er-J . Dunant -l,i.llos ch '.- -'
ZÍc re b crvetrv.ogr:lmma .. .:

6ebouv LENS, leiders' dhr; iic.rmerdam en dhr. v.d.Derg
lllllt ,r

CONTRI]]UTIES,.

','olgenrl.e rveeli ver§cïi jít 'clc rvanbetrrersli jst in. cle L.,Ei,isr'evuc; u !vcot rvnt clit
betolient. De spelcrs die crop str.nn mogen niet eei.ler oirlgeÈti'l-rl rvdrden, voordat
llc contributie ovcr hct hele scizoen is bet.1:lL i. llceft uri' zoon no6 contiibutii-
nchtersti:.nd? Bctaal dnn direct de contributie! MÍr.:lh het crver op girorekenin8
31.6?.11 t.n.v.. Ponnin6mcester v,v.Lenig en SneI , Derl H..ng.

DU] TENL;;NDSE RIIS . I
itlu clc inschrijving definitief gesloten is veyzoc.iien rzij it-e
ord hct 6cl-d s,d" J'14O,== nu ove]- te maken op girorel:eninG J
Penningrieester v.ri.Lenig en Sne1, )en Han6, mct vermelCinil
netaalt u'- liever in tcjri,li jnen dan I'erzoel.:en wi j u óm tiet. ó
Í60.==' voor JO november, over te ma-kèn., '

ouders 'en clc l-eiders
3.6.7,11 t .n..]1.

rrbult ëílÍrnds é reistr .
crstc tcrmijn ad
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RES ERV EFR0 GRrïi.,[,L'"

Ind.icn het
JUI(O cen rt4
gymzaal vait
een ul-Enocla
spelen in c1

Ook niet op
sportscho.en
Berlh e Ícl oa-

Pr o ,:.'r anma :

rrrogr"mna a.s. zater<'r-ag in zijn gehqeL is afgel+st, clan heeft rle5dig al-ternatief voor de hand. rïiÉËE5en .drn de be;ch dri;;- o"." a"het Thouas I'Íore College aan d.e Beresteihlaan. .Tevens orrU.Ing"n ,uÀ
6ing vrn 3MT om net een vrerpen- en een ainiwelpenerftal t" r.Jo"n 

-

e hef ae.n de l(ap. Mer ebo er!ïeg te Locsrluinen.
8estelde spelers zijn vrn harte rvelkom in de zecl. Neen d.aaron schone
;n.of. gypsohoen.en. mee' evenals je.Zivenbroek en handcloei<, U, i" guià=

LEi'r-§ l4I NI li 1O.JO uur Thonas More CoJ_Ie6er,lNS rvelpen 2 .11.J0 uur_Thona.o More coriele
LENS pupiJ-len seleótie fZ.l? ïrt Thom4s l,lore Co11c[e :LENS rest pupilt en 2.ed pupillen 1 EJö riur Thomas lÍore Go1leie
LEI',IS 9 en 1O 14.JO uur Thonas More Col1e[e
LENS 7 en B t5.1o uuJ fhorai:s r,lore Colref,à
BMT welpen 1 - LENS ivelpen 1 11.15 uur i(ap. M erebo crweg, Làos duinen
BI'1ï mini welpen - LEIIS nini welpen z 12.o.ouur I(àp..Mer.eboerrràg, r,oo"àrir,uri

111.:^.::.:llq,:.ieu6d1etlen kunnen v.-na.r ,12.0o uur iir he'b hlul:6euouw tàrec.yrt. on tel{l.averJasoen , bil jcrten enz.
VERZrï'ÍELrX{ .

LENS niní ri 10.00 uui - LIINS greliren 2 .11.0O uur,= LEI,IS. pupillon selectie" 12.00 uurLENS rest pu1:i1Lcn z.eh pupirle.. 3 13:oo uur _'LENb S "" ió i+.0ó "r" 
_

LENS 7 en B 15.00 uur
OPSTELLINGEI.I

r'.11ë el-ftaLle
LEl,lS vlelpen 1

Comb.lïeIpen
Comb.lïc1pen

C on'b .Mini-vrelp e

C onb .Mini-weLpe

LENS 1-- vrOS .1

GEVRrir'rGD :

Spelnlleriaal en ou(r.e leltuur
ao.fd, ïJa..I' u geen r.ra.tl nee rve
mee. tsij voorbaat dank..
SPELPXGELiIEDSTR] JD

n 9.n .seIeclies aIs bekend.

B1

en r;tinir:relpen 2

: B. Lent z-R. v. Ve'l-zàn-J.I(lip-1"1. v.H cLlen-,i.Toet-R. v. d.l(leii -E.Keus:.'[.S1ats-{.v..I(ester-F.Va.11cónburg-.À.Tre.nlren-D.Versche}'1ei-
.F..de. B.ruin-P. Oo st.ervreghel '.._.''

n 2,fi : ii. Drinksma-V. Tromp-D.v. lavel_-D. Ke etnan_G. Linneve ever_
D. v. d. Vin-lI. Bosch-I{. i(ouer

n 28: R.Boelhouuer-lul.lrooshooft-,I.v. rr.starre-R.Tettcro-J.,.Jarmer,/ 
..

. cla.n-R. Zegeps-l'Í. Grosze Nippér-J.Dunàít . -

.Í1.s. zonc'r.aq epeelt LENS senioren I dc belangrijke derby te6en vrOs. Het beloofteen drulc<e r,idclag te !,rord,en. yri j .roepen arrà r,Éms - j e.*gàt.aËo op-àí-lËI.trÀ ;--- r: .ruiclkcels'aan te rooedi8en. Neem-rate-Is, toeters en- spincloeke.r- 
-à" 

" uorv"lzàmëi 'je achter het vros-goar-. La:1t de LB{skrete, or" "ur.t" "o", ""n 
- 
ou";,ri;;;;---brcn5en, cn de VfoS-aanhrng het zl.ri jgen toebrengen. Laet fietskettingen en

:13:l: ïip::" rl.r.th,tis en sooi nièis op rret rera. nri5r bij bIk r,ENSdoelpuntacnËer de afra.terinA en 5a nir:t het veld op. vuurwerri àfsteÈen is tcn strengsteverbo,-len - -- 
.-

voor afgclieurde ni rlit:rgen. IIeeft
et, geef het dan af op LEiiS. lïj_j

u iets .van dien
wet en .er v,,el- raarl

Helaars zuIlen rvij clit' jcar niet meedoen ian d.eze vredslrijd.
één C-klasser hebben zich op6egeven, !ïnitrvoolonze danti. 

-Uit
Pupi IIen hebben wij nienanrl kunnen krij6en. Jamner, voLgendpro§eren.

Slechls óén B- en
de fi-klassers en

jaar toch weer

-10-



UITSLIIGEN'12 november 1977.

JUnioren

LENS 1 ,.
LENS 2-, " :J , :

Dfa.uw Zriàit-
1Íest1&nd.ia 5
LEi\iS 5 i

],ENB 6
RVC 10
DZS.l' ' ',

LEI\ï,g g :.r',':
quintus íOi

--: .._i.,11,

- GDii .1
. -: vra j.l

l.'''rr.ÉËNs 3. -.LEirs 4

E!r11let
LNNS P1

.itVC:P2
Dcvjo PJ

,]
IïeIpen.,

- Diro !1
.' -' lnNs P2

. ."'- i,cr.ts.pl'.. :.-: -- '.

2-O

al69k.
o-1 .

o-0

1-1

o-2
4-o
é-l

"-ó

r vraJ
-.H;lg 4
- LIINS
.' JLÉNS

- HDV,'.- LE}IS

7 1':4
2-1

2-\)

,LENS li 1

Rrisvlr lïf
VqS'nini 1

LBI{S' M]N] 2

- /!D0 E1

- LENS ïI2 ..

-'iBNs ltllr r
- V iis I:11n1 /

,1C

r'.TTEI.IPÏE i ,.$ODEDELI}TG ]NZJffE TRÀI1iIING 1,{1NI -.,,JBLPEN
INGEVT'iL V.iN I''FIíDURING OP iïOEIrlSDr:,GMïDDitG ! . ..

Geachte ouders,
Rccds tlrce mear acirter cflEaar Ein6 de training op vro ens d,agnidlda8 niet door. Dit
rtras 6oec.l te nerken, tiJant de mecsten vfln u rvaren niet i..anvrezig. lehalve cle vaste
vto ensrlagme clevrerliers en clrie à vier ouders, rverd (le hantíne slechts bevolkt door
een 15-ta1 rrlosseit nini's en vre11:en, die ce bocl op stelten zetten. (Na enhele
spc1]-etjes gecaan te hebbcn, gaat dejeugè mcestal- ovcr tot titrliert je en verstop-
pc,.'tje spelen. U kunt wel raden hoe dat GErat en lclinllt! ) Doch aI met aI ver-
riao.li.t Ce j cugct. zich bij IENS weI en tlat .is d.e be!1,ocLin6. IIet zou cchter nog
leukcr zijn, als er mé6r oucr-crs r:tet liun kinderen ríee llÍnrnen. Àan de andere kant
is het be8riirrelijhr d.1t u uv, kinderen meestílI thuis oohnuel kunt bezighouCen
en clat vel-en ven u toch niet zullen ]iomen, als cr geèn trÍ:ining is......,....
Daar hcbben wrj thans iets op gevonrlen! Lct op!
Vandf l'roensdaA 2J noveríber is er alti.i C trainin *l r r r

I(ont- dus altiiq nr-ar LEIIS ! Necnt, lïanneer het nat en/of koud is, zaal- of
gymschoenen mce. ;..lanneer we buiten niet terecht lcunnen, §.:.c.n r?e voetballen/
trainen in ce llarterradc. Darr is ruimte ocnoe on een i:a11et je te trr.ppen. iriel-
licht hebben vre da-:',rbi j cle hulir van enlcel-e ui,ver nod.ig on nl-Ies g1ac1j es te hunnen
l-aten verlopen. Iloi:e1ijk spreeht hct experiment ieclcreen a..n en kunnen vre op
ecn 6'rote opkomst rekenen.
Vertrek mínj-ts klubgebouw I,ENS 14.00 uuï'

welpen 11.90 uur
pupill.en 16.00 uur

De Trainers.
IEI'IS I,/ilNI 2 - VCS ririni 2: 2-0.
Itladat LENS vori55e veeh mede <la.nhzij de :rfwezj_Elleid va.n J onmisbare spelers
:roerntoos ten ou.r,',er gin6 tegen HPsv (o-4), boekte l:et team de afgelopen zaterc.la6
veer con ilelvertr.iende zege van 2-O.

^an8etrcden 
werr] in een 1l tegen 15 op6tel-l"ing. Dairc'r.oor behoefrle er dj-t keer

niet van spelers te worden gervisseld. oncler grote b ere,irgst e1ling en dus luid
-r..ngenoedigcl trollien onze minirs in d.e eerste hel-ft onvervaard ten strijce.
Ze hne(lcn iets 6;oed te naken! Ze rnoetsen de 6chande, die VC) mini .1 ons eerste
mini-tee.ra hacl ai.nge.i-an uitr.;issen. tïe1 , dezo stri jc,t.lust vrerd snel bel-oond..
Binnen enlcèle rninuten schoot aanvoerder Dennis v.c1.vin c1e bn] op vcrrassen.le
}rijzc tusseir de pLJ-en.(1-0) llet hierdoor ontstane enthousiasne bij onze jongens
!j'c's zo í3root r clat VCS toen heIena.a.l overspci;I.J \:,eï(1. flecper Richarcl Boel-houvrer
had niets te doen, terwi j1 op ('l.e andere speclherft de Sccclrer hir.nden vor werk
hatt. Dit tot vcrma.:'.!i vírn het LïINS-pub1iek. Tijilens rlcze oycrnncht van LEN§ urist
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Michel Bosch een lange solo eigenhnndig om te zetten in het tvreede doelpunl.
Daarna bcgon hct te hageJ.en.. Eoewel- I'lichel losch in deze bui opnieuíi a1leen
doorbraJrr. breef hij dit keer vla-tr voor het doel in de modder sieken. Dat wa6
dan oolc aanleiding vooÍ de scheidsrechter ore de vredstrijrl af te brèken. ..
Toen de bui lveer over was breek vetd z onbespeel-bàar te zijn en rverd de strijd
op ve1-è J hervat.
Ilelaas had l,ENs zijn kruit kennelijk reecls verschoten, want mea kwam nauwelijks
neer over de niddellijn. De Etrijd speeld€ zich in- cle tweede hel-ft voornametiSt
voor het I,ENS-doer àf .. De oorzaah hiervan was, d.at een aantal LENS-epel-ero niàt
meer aan.samenspel dacht en zich bepaalde tot heifloos oolo|erk of ongecontro-
leerde schoten. Jamner. (Er valt nog heel wat te verbeteren op de tioiningr.
j ongens ! )
Mear i-n elk 8eva1 bleef het LENS-doel 6chöon- en vrerd- ttíf tle- cieide oirèruinaing..Gefeliciteerd jongens.. lïe hel:ben nu / punten.

De leitler I G . v. d. tseÍg..
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Zaterdagmorgen: Àn Bergenhenegouwen - tíim llichels ,

Zaterdagnid.da8:]]iadBogis,ch-AnnekeB].ieroer-Fr'ansDiSsèftIoIp
Zontla6lmorgeni . fin,-ris ï.' Zílfhout - peggy Riehel - Judith Kembes
Zonda6middag: .0.nnie v.d.Steen - Silvia en Huub Pionk - Linda Jàns - Ilanneke Born-

trïil de Bruin - Ria Verschelden - Dinle Endlich - Henny Lentz - . 
,

Iïim I,Iichel-6

Eventucef afbellen teJ-. 66.94.j6
ONZE 

"{hSSERIJELUBonze oBroep in een. van de vorige LENSREVUES bleef uiteraard zonder resultaat.. .

Maar hoóp àoèt ieven nietwaar? De suggestj-e van pOL in de vbri§e LEltSRitl,-JE is'.
indcrrlaad het overd.enken waald. Maar u zult wel- hebben bËgrepen, dat wij bij
onze opïoep zeker nict de dames iz:.n onze s elekt ie- el ft a1sp elËrs hebten uitgà-
sloten. Zij nog,'en heus rvel- reageren op onze oproep, daài" za1 niemand bezvraai
t.egen rnahen. .Daarcm noguraalo hj-er ons herh.al-d verzoeii. ir"ie is bereid om een
Bedeel-te van het.elke vreek flink aantal shirts en reseivóshirts, broegjes en/of'
kousen tó urassen? Elke vras-kornbinet ie is vrelkon. Een kanditlaat xnag de shirtjes
vtrn c1e sel-ekties wassenl clé ander de broekjes en weer een ander cle kousen. Dan_'
ktrnnen rvij iiog'rvef iemand 6ebruiken die d.e sons zes .stel- reserveshirts (van de
rekr catie -elftall-en ) wiIIen lvassen. Haa6t u met zich'aan-te rneLden. Het tol-e-
foonnumner vaii 'de secretaris is nóg mààr koÍt 39.86.91+ "'

ONZE IJïLJIRTKIUD I,
Dj-e klub fungeert goed. Zo goed zèIfer'dat er een leJenstop moest worden in6e- '
steld. De dinsclagavond is hiervoor 6gereserveer{. Datr speöIt het puikje van àu '

LE{Sbil-jarters en c1e ene.serie is nog ho6er dan de andere, .althans aIs nen de "

verhalen van de deelneme4s nag geloven. In iedcr geval- kunt u dan niet op ons .- 
:_,biljart terecht. flel op aIle overigc avonden en middagen, als er tenminste niet --:

wordt gevoctbal-d. U zult,begrijpen, dat het biljarf een ,i:oel_ geld h'eeft gelcost ,.-
en dat wij zuinig erop.moeten zijn. Tijclcns de vo etballe d6tri j den lopen er nog-
a1 urat peuters rond.met broodjes, chips e.d. en wij willen voorkomen, dat het .r..
biljart niet..ónnodig wordt be.sneurd. Vandaer ons verzoeh.' Tij dens de uredstrijden':
niet biljaxten en 1et u erop, dat er geen onnodig vuj_} op het biljart komt. Oh .

ja, die k1ok. l,{el, er Eneuvelen nogal wat queues cn het gebrui-k vari ae krijtjeo - i'
l-oopt ooh uit d.e kLauwen. Een krvart je per krvAr,tier. is echt niet te veel_ betaa.Id.,.
Op de flilpcrs bent u uvr kvrart j e sneller kvrijt. ,j-,
JEUGDBEGELEIDII'IG

FFTESSSF

i""F$FËF''

De begeleicling van <le jeugd is een vnn dc belangrijkste aspekten
balsport, zo Iazèn rvi j in VoetbaNe6t. En rvi j zi jn h.et daarmede
0m ongeschoolde begeleidcrs op het goede spoor te brengen zuIlen
van 6 in fornati eavonden. van 2* uur .rle volgencie onderdelen rvorden

;. . :

in onze voet-,.
volkome[ eens..
in een serie
behandeld: .
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'1r- theorie' uoetbal'
2. , 

praktijk voetbal
f..- qp-q1ree e1s
4. leidi6g 6even
Deze bijeenkousten staan open voor qlle j eugdbe ge leiders , eventueel ook voor
vadcrs die zich met dít' rverk in de vereniging verdiensteLijk wil-l-en maken. In
dit proefseizoen zijn aan het voLgen van deze informati ebi j e enkomst en geen kos-
ten verbonden. En vrat ook belangrijk is, is dat u bij vofdoende deelname dicht
bij huis kunt blijven. 'Want aLs ex op ons konpl-ex voldoende aanmeldingen zijn,
dan lrorclcn deze avonden bij een van de op ons konplex spelende verenigingen. ''':.
gehouden. Meldt u aan.. U kunt dit doen bij onàe JUI(O-S e cretaris , te1. 01891-
3919 ot bij het algeneen secretariaat teli. 19.86.94
KOI,O,Í] SSIE LEDENRIII,D EN REGTEI"IEI{TSII-IIJ ZIGING.

Tijdens de Àl-gemene Vergaderín61 van J1 oktober 19?? hebben Arthur de Groot,
Guido HalLcen en Bil van Rijn zich. bereirl verklaard. de vrcrlczaamheden van deze
konmiseie voort te zetten. Van d.e èerder bèiroernde Ieien, te weten de lIeren :

Huug Houkes en Carel van der Laan, heeft laatstgenoemde te kennen gegeven geen
tijd neer hiervoor te lcunnen vrijmaken.
Iïij hopen, dot deze kommissie ons'op een redelijke tcrrnijn een advies over
deze zeer belangrijhe materie \an 6even. iïij z_Ul-l-en u.via- de LENSREWE op de

-. hoogte houCen van hun vorderingen.

mH.fl IilTETTHHHHHï{HHHrr}ilrHHrrrïHHHHHHTT 
HHHH rrHHHï 

fi iIllHH

HflHH# PROGRÀi,{M.ir-opsrELLrNGEN SENTOREN
HHHHHHIIHIIHIIHHHHHHHHIiHIIHIII{HEHHIIHITIIiIHHHH!{

PROGRÀMl'Íri SENIOIIEN.

ÏtHHHHHHlII{HIIIÍHIIHI]EHHHIIHHHHHHHHHH

scheidsre cht erZggÈee 27 no.V eÍrLber '1977 .

14.
11 .
12.
12.

.12.
10.
11.

00
00
00
00
oo
.00
'oo

uur
uui
uur
uur
uur
uur
uur

12. Qo
10. o0
1or0o
14.JO
10. o0
1ÓJo

uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1

LENS.2
IÍMSH 2
croen -.iitr58 2 -
I,EN.S 6
Den Hoorn I :

HOV' 1

vtJc 1
LB{S ]
LINS l+ -

vuc 5
Voorbuig J
LENS 7

v1 Geb' 1/1-3
vt eeb t/z-4

.. 
Vrederu6t Iaan , .

Me1is St.okelaan
.VZ Beb . 2/ 1-1
vz Eeb 2/1-3
trïouds erveg 66-68,

. E/J. Guède

. Eenstra

. v.Erkel-

.Mrv.d.Lans

. M. Moen

.Lenckert ....-

A.J

^.JP.S
J..{

M.F

tEi'lS 5-6.3 cn íJ een half uur v6ór aanvang van hun wedstrijd.
LENS 4 11.'15 uur LEN8 terrein LEtiS 'lO 9.15 uur LENS
LENS 7 9.!5 uur ].',EN§ terrein ],mts 11 1J.45 uur LENS
IENS 9 9.15 uur LENS terrein LEI{S '12 9.15 uur LENS

LENS B ,

ríMsr{ 7
HDV 6
Quick Steps B

EBS 12
LENS 1'

]I.s. zondag zijn van è Seko aanwezig:

SAI,IENKOi\íST

OPSTELLING EN.

LENS 5:ffi-6'
LENS 7:ffiT:
r,-EfrF3:
Lm{s 10:
LENS : 1 'l
LENS 12:
].lW:

Den Hoorn
- St.Voorwaarts 4 V7'6eb.2/2-4
- LENS 9 VreCerustlaan
- iftt§ ro Zuiderpark 2e ged.
- IENS 11 Nijherklaan
- 1.,E1,ïS 12 - . Daal en SergseJ-aan
- Quintus 5 .. " VJ 6eb 2/2-4 '

J. de Hilster en L.v.d.Meijden

W,14, Nihof
L. Krul
B.Mitra
F.W.H. Visser6
tlJ,J.v.Zee':

terrein
terrein:
terrein

4LE}I als.vorige rreek zonder J.v. d.l4ije
a1s vorige vreek
a1s vorige week zond.er lt.Bauman-G.Ruygrok-B.v.d.Iiooi-O.Borst . , .

a1s vori6e vreek met ltl.Grosze Nipper
a.J:s vórige week met .

als vori-ge week met l'l.Krol
a1s vorige week : ..
a1s vori6e rveek met C.Kuypers zoncler M.Olthof-R.Peters
a1s vorige rveek met 1,.v.d.Kroft zonder H.Démeijer-C.lIuybens
al-s vorige week net II . v. Nieuwenhoven zonder'tr.l.lijnhoven-À.v.d.Meijden-

H. Dóuw
-z-
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ÀE§CÏ{RI JVI NGEN .

vri j da6Í-ehfl ..vari.r.B jro-r 
9 : lO uir;' bi j J. de Iïilster tel-.

ste noocl ( a1166n
afgeschreven bij
SCHONSINGEN..,

ziekte) kan op zaterCagoqhtend tussen
voornoemd nummer.

29,?1.2J Slechts in uiter-
1'1 .00-12.O0 uur worden

Door een nisverstand tuesen Seko en het bedienend. barpersoneel blijkt W.GroEze
Nipper toch àfgeechreven.te hebben. De door on6 opgèleBde schorsing worclt d.an
oolc opgeheven, en biedenr'onze oprechte excdses aan voor deze fout.
BINGO-DANSÀNT. ;

Hct rnoet voor de nieuwe.Kaka. een grote voLdoeníng zijn gevreesti dat de eerste
avond, clíe zij georlaniéeerà hebben oen .groot suóces-is-6ervorden. Het rvas ein6el
J-ijk rveer .eens oudervrets voi1'p1.us ninris-!o mensenl Het gin6 er allenaal gezer-
1ig aan toe en onCer de aahvrezigen bevonclen zich ook e.en a,lntal- wijkbewonàrs en
introcluc6e, - die zich bii ïrEry§. qils-tekele hebr:en verraa.ikt. Ne.ast de vaste kern
r,raren er nu'ook vele rtierirve gezichten en ook d.e oudere Leden waren id frinke
getalen opgëkonen.. En juist zorn voll-e bnk zorgt dan voor tle juiste sfeer, wat
ook onze voorzitter heeft kunnen ondervinclen.
De bin6o zelf $rec natuurlijk een spannende aangel- egenh ei<l, met natuurlijk rveer
enkcle val-se erbij (carolientje) i maar ce prijzen gingcn toch aarrli6 verdeeld.
naar de aanvJezigen toe en er tvaren he].e nooie bij, zodat cle getukki6en en
claar was ik ?atuurJ-ijk niet bij, heel- tevrerlen naar huis ginÉien.
Tussen de binp;ots door, er uerden b ronrlen gespeeld, kon, i'roràen gedanst, waar
ook lankbacr gebruiir venrverd. genaakt. Naar nate het l-ater werd gin6 het er steeds
uitbundiser toe en toen kon een polonaisè natuurhjk ook niet uitbrijven.
íl- met aI een zeer gaslacgde avond, waarvoor onze dank niet arleen uitgaat naar
de I(aka, naar ook naar Ce mensen achter d.e bar en onze disc-jockeyrs, àie mede
deze avond tot een succes hebben genaakt.
Graag tot een volgende feestavond,

Uw Redactie
BUITEI{GEBEUREN.

Dit is een nieuw Geluid voor onze vcreniging. Het hui-dige bestuur i-s namclijk 
o'

van mening, ditt I,ENS in deze buurt een funktie heeftr rvaar ook de buurtbervoner6
Bebruik van liunnen maken. lifgelopen zaterdagavond is daar het eerste resul--
tàat te zicn van geweest. De Kaka hed'eni6e honcleiden forders uitgezet in d.e
buurt verspreid, vraarin de bervoners attent werden genaal<t o!.onze Bingo-dansant.
Deze oproep had tot gevolB dat er een 12-ta1 nensen op zaterdagavond aanwezig
waren en bij nadere informatie bleek dat ze zícirl uitstekend hadden geanuseerd.
De aktiviteiten op dit gebiecl zull-en rlan ook zeker worclen voortgezetr,waardoor
in de toehonst LENS in deze buurt een begrip voor de bevroners wordt, waar het
gezcllig toeven is.

Uw Redactie
BILJ.IRTEN .

De biljartcompetitie draait sinds ruin een naand. op vorre toeren en er zijn voor
heè I(ertsrooster a1 verschiflende partijen gespecJ-d. Het is op dinsdagavond.
in ons clubgehouw om het biljar! een rlrukte van belang en onder de deelneuers
heer:st een uitcrst sporticve rivariteÍt. .ll1leen het afvrerken van het rooster
gas.t niet zo soepel als wel- door onze we ds trij dIeitlér de hecr van Helclen wordt
6ervcnst" De oorzaak is dat verscheidene personen nÍet regel:natig konen, waar-
door zij achter geraken op het rved.stri jlrschena.
lvellicht kunnen de 'ronregelmati6e biljartersrr - vooral clc konencle weken - wat
ileer frequenter verschijnen, zodat de afr,rerkin6 vin het tots.re Kerotrrooster
geen problemen zal opleveren.
Het is nisschíen ttel aardig van de tot àusverre gespeelde lvedetri jclen een tussen.
stand te publÍogr.en. Hie:'in zijn aL1e uitslagen verwerki t7m dinsdagavond
15-11.-.1 9?? re ca. 22.OO uur.
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M. van He1den'
J. rle Hilster
R. Rademaker
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!Í.Meerrnans . .

U.Osse
.f .v.d.Berg:....
S. rIe Druyn
l,ï . v. d. tinden
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6
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e heren Peeters en .Hop hebben. no6 niet voor het rooster gespeeld..
.ziét aa'n dé stand 'dat alLea no6 uogelijk is en,wij vren6;n àtIe deelnemérsecl sircces loe vo.oi- de komende ieaslrijàen.

er8

I n J À.R T E N o iïOEI{SDÀGMIDD^G - B I L J A R T E N o ÏíOENSDIGMIDDÀG

lt

-o-o-o-o-
{e zaal blijven lig,gen een blauwe traininf,jobroek
LEN§shirt. De eigena]'en vc.n clcze spullen kunnen
acht of zaterrlag de hele dag mef(len bij Rob Bom

-O-O-O-O- ' '

Po. 
hgg" YJ.Michels §r. kuran met het id.ee our r.egelmàtig op vroensdagmiddag uari ztot 5 uui in ons klub6ebouw onderling een partijtje ie bil-jarten. H"t i" d"r,

t're1 zaak dat tenminste 4 à 5 personen van d.eze unieke gelelenheid gebruik gaan
ciahen en zíjn 6edachten 6oan uit naar een aantal. gepensioiecrde LENS-leden,die _onder het genot van een kopje koffie of een a,ndèr drankje op woensdagmiddag
6ezellig een partíjtje biljait spelcn. . .: '

Derhalve rloen ilij een beroep op de betreffende gepensione erclen zj.c:n so spoedig
nogeliJk aan tc melden..zij.kunnen dit rechtstreeks doen bij lï.l.fichels sr. of-bij J.Elshout (teI. 6?.40,24) , 

:

Stelt'u d.e heer l,lichel-s niet tef eur en' geèft u. zich daarom EheL op. r/rJi j wachten
meÈ vol- vèrtrouwen.op uw aannefding.
ÀÀAÀÀi.i,hri.[.'lAÀ
fitttt ALLEnL
iif .tiHia;,rnr,.:.r',',

ÍIA
EI ;i,L./-AÀ1,.Li/Lr.lJrLÀr'riuiÀ;\ir'-Airi,AAA,1Ài),,,:-ÀliA/rA/rir'lAAALAi.l,r'rr!'rir.r'rAAirfL

1i

-o- .fifgelopen vrijdag hoorden wij het goede nieu,,r,s dat Richard poels uit het
ziekenhuis is ontslagen. Hij vroeg' ons ,dit feit te vermerden. Tevens vroeg hij

-om alle jongens te bedankcn voor de belangstelling, die hij van ièdereen op
-EENS mocht:. ohtvengen. t{ij'hopen dat rvij hem lveer spoedig op onze velden mo6enbegroeteni :

'ào- rifgelopen zr.terCag is in
met tvlee rocle strepen en een
zich vri j daga.vond.. vanaf half
in het klubgebogïr.

rn aflvijhÍn,3 van het gebruikelijke zurlen de voor decenber ingeleverde maand.=
formulieren, mits voldoende gezegeld, meespèl-en bij 5.trekkin6en t.w.:

:r'reclq nö. 49 zonrlag 4 decenber
rveolc I1o; !O i.-11 december
trcek no. J1 18 cleccrnber ,

vreek no. !2 rnl:a.n'lag 26 decornber

De-nnandlotto iover janua.ri ]cent d:n 4 trekkingcn, t.rv. op de zonda6.r, B, f5,
22 en 29 januari 1978. t{iervan is via ' circulair,es., uit creikt aan de totfunctio-
narissen, reorls'kennis 6egeven. vercer zal- via r]e rlanee van studio sport de .bclanghel:bendc hieroii opnerkzaan rvordcn genaakt.
KERSTTOTTO

I.!"AIIDLOTTO DECR/iBER I,IET 5 TREKKINGEN.

kerstlotto organiseren. De trekkin
tc zien. Eerst zal- dan in de studi
getal) ptaatsvinden. Daarna wordt
van l,laaatricht verricht wordt, uit

6' de Nationalc Sport tot afÍsai ór- weer een ..
I is op 21 clccenber a.s. in 'rrstuclio sBortrr
o de normale trekking (6 geta1J-en + reserve-
de extra trekking, die tijrlens de zesclaagse
6ezonden. Voor cLe extra treldring zijn

Evenals v_o1ig, jqaS_ zà'] cle Stichtin
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16"000 Irijzen beschíkbaar,
ver'ere infornatie is te vÍn
ïI;lT NIXI CI{-VERMELD MtG SLIJV

IEI,IK ERAAN al is het rr.reer no6 zo slecht
Coor.

naaronder drie hoofdprijzen van f10.000,--. À1Ie
den op het specía1e herstlott o-formulier.
EN. . -o-o-o-o- :.

de TR,íIINING'vrijdagavórids Baat ATTIJD

C.Eranke

zaterdag j.1. waren we getui8e van een we1 bijzonder gesraagd bingoidans i é est .
CompJ.ínenten zÍin toch wel op ztn plaats voqr...a1!Le nensen die hier vera{itlvoorde-
1i jli. voor .w.aren Kakal- barb.ediening .en Zaratust-ra bedan-ht voor dit geslaagde ..
re6rl-Jn.

-o-o-o-p-. de Srcteepts '' - -

De.vreclstrijd tEi'ls 1-vÍos 1 welke afgelopcn zondag lettcrri;t en tiguqrrijk in
hct .rva-ter is gevallenr zoÍ gespeel-d zijn geworden met d.e bàl- vrelke was aangebocen
coor Petit Rostaurarit rrïI,tïrr tbèkenrl van'aà advertcntie .in on6 lijfbrad ", i".
klamebord lan8s ond 'v.'eld. óede geste i6'r,ENS erg:vrelkom nafuur'Iijk. Deze'ból-'blijft nog even in de kast, (of aàn de bar). Maar beslist weI voor deze wec-strijd besterid.. Voo:r d.e rvedstrijd LENS:HOV a.s. wqekend. is de rved.stri jdbaL
aangeboden.door rrl,ucky cornerrr een vo ortre f.feri j ke e4ackbar aan.d.e rinbacht6-;
ge.arde hoek want sni j derEgaarale. voorwaar een aantal zeer l-euke aanbieclin6en,
rvel-ke voor uitbreicling vatbaar.zijn. iïe hebben no6 diverse leuke thuisrveàstrij-
den dus rvat 1et u, het 'sèiretziriaat , notecrt u'graag. ií:.nneer,u nu reeds ëen ,

beslisoing neemt, zal zo v]-ug- r-dogelijk de deebetreffende bar opgehangen.rvorden
ap.n de bar uct een eventueel kaartje er aan wàchtend op de. dooi-u gekozeh -..
ïrocr.stri j d. :
LEN§ ontvangt no6 thuis DBGC - EBOII - papendrecht - Blaul Zryart - wirËeImuÀ -Roodenbur8enHeinc6DVSenvriewectwat.:deKNvBbelteronsnogbruu5t.

-o-o-o-o- :, . sreteeP

J.I{{'IJ J JJ JJ JJ J'JJ JJJJJJJJ J JJ.IJTJJ
t$$t$ vi'.i'I HEr JEUGDFRoNT ***SÍ,r
S $Í$ 3;,l.i.r.r,r,i J J J J J J r J J J J J J J J $$ $$ J

. -o-o-o-o-
't

JJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJ.'JJJJJJJJJJJJJJJ

PROGRAMMA JUNIOREN.

Zaterda
,:=:--i- c 26 november 19 ryn

14. Jo uur . quic5 1
LEN§ 2'' .

DEC 5
qur_ntu6 J
I..,m{s 6
LENS 7
LENS B

. PDI( 2
IENS 10

- LENS 1

- Flaningor's 1

- LENS 4
- Lmts 15

- Ie Werve Ja
- r,iul_cK 11
, RKSVI.{ 7
- L.,ENS 9
- Valkeniers I

14.3o
1i"oo
ti! 4Ë

14,30
13,15
12. O0
13.ro
13 .15 

.

Zgp.dee

uur
t!rÍ'
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Sàvornin Lohnanlaa.n
v1
Brasserskade
Kerkstraat, i(wintsherit
v2
v1
V2
Duinlaan
v3 ,:-

27 .noveuÈer 197? .

14.00 uur lEIs U - svs.

ZïE RESERVEPROGRAI',ÍIIA in de zaal

,?o/1 1I?

Westerklartíers=!i'i
ÀFSCERTJVI]TGEN.

.L"ÀpljgEjE_y9or__vIrjdanavglg 1B.Jo'uur bij dhr. P.v.à.Steen, Hon(i6roos z,
Ilerhcl ën Roclenri js. ;
i"-lefoni-sch,rri- jdligavond tussen 18.O0 en 19.0C uur (uitsluitend in dringende.

,.6eva11en v'o or
ri-jrlassers bij rthr. ' G.'Duivest eyn,_ t eL. 6?.61.8f ( f,plls 1 V.h, 1)
it-kiasse:.s bÍj dhr. M.Reuïef teL. 6?.28.ll (LENS 4 L/n 6)"
C-i<lsssors bij dhr. tiJ.v.d..Linden tef. 46.86.56 ( f,AllS ? t/n 10)
Iri nooc16;evallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 9.r0-1O.00 uur



afbelLen bij Ls{S tel.65.13.14
AFKEURINGEN.. .'-

t

De junloren inoeten bij slechte rve ersomstanrligheden steeds de afkeuringslij sten
raadplegen. Telefonische informaties hierover ri,orclen ni.ct verstrekt.
OPSTELLÏNGE1I

LENS i àl-s bekend. met R.Bo6isch ( zie res erveprogranma bij Westerkrva.rt ier )
ffii c..v..a.Beek en dhr.J.Lpperloo -'

LENS 2 F i V,èrbar end.s e-C . v. !e ek-R. Bon-R. v. Ruyven-Ví. Heynen-H.i{oppenbroulver-4. de
EÏffi.y1ur""I.§;ILRaàermker-A. v. d.Valk-J. Riómen-;l. scheven-S.Iiramer (zie reserve-
progranua bij iïest erkwai'tier ) Leir-l-er 'Ben Csse

LEI'IS f ïr..Rovers-H.Planken-C.Verneulen-tl.Lucassen-J.Luiaman-R.v.i,;ld.jngaarden'-.
.!-_. t un Hoorn-D.. Doo6aard-J.Kooyne.ns-J. v. tt. Rij zen-M. v. Zrvol teidèr dhr.F.Flumans
LFNS 4 aLs bekend. (zic reserveprogramma l,/eeterkwartier of in de zaal) i

Leider He.ns Zoun, s:nenkomst 11.4! uur klubgebouvr LENS, 6renèrechter dhr.tle Bruin
LENS 5 a.Is ieÈend (zie reserveprogramma!.lesterhwarticr óf ]in de zaal-)
G,,UJTNE OUDERS }.IET VERVOER

],eider Joop Mëu1cnan, sannenkomst. 12.00 uur klubgebqury LENS

IENS 6 aIs bekchcl met E.Krijgsnan (zie rcs ervelr ogranma in de zaal) .:
t"iE Ton van velzen .'j
LE'IS 7 a-ls vorige vreet !1iq reserve-pro6ranna in de zaal-) Leider Paul v.d.Steen
Lm,lS B als vorige week (zie reÀerveprograoma i-n- de' zrql) leitler. Eric Landman

IENS 9 a1-o vorigc vr.eË '( zie reoervcprograhma bij y,,lest erhvart Í er of in de ,zaa1)
Leicler Uhr. T.Bloli, sanenkonst 12.10 v,JT klubgeroouvr ï,ENS

LENS 10 aJ-s vorige weeh met E.Àssenberg (zie res ervcprogranrna in de zaal)
Leider Theo i?rins.
OVERZTCHT JUNIOREN.

Op ÀJ en ons le.agste C-e]fta1 na, zijn al-]e LEl{Se}ft.llLen al op de helft van de
cornpetitj-e. IIet lijlct ons daaron aardig om een overzicht te geven van de compe-
titi eresult at en, Cil tot nu toe behaatrl zí jn. 

_ .j.. . -, _- -. _ -LEIIS 1 staat op dc zevende pla.ats net ncgcn puntcn.uit tien wedstrijden. .Qirick,
rvaar LENS uet ]-1 van lvon, gaat hier aari kop met'zestien punten. lllanneer de
inzet elke week lOOl rvor.di Éunnen ju1Iie beit nog erkele ilràtse, stij6en. . '
IEI{S 2 gaat strijCen om een plants bij de eerste vier. Op-het.o§dnblik is tle
stand: DSO 2 9-18 ':'

LEIIS 2 , 10-16
Lakrva 2 10-11

Misschien dat dit elft:.I nog voor een verràssing zor5t, Blijf wel trainen!!
LENS I heeft lange tijd bovena€Ln gestaah. RKIIVV bleek echter tlee keer te'sterk
Ons zondrilselftal- staat mömenteel met negen punten u5.t .ac[t weds-lr-i.jden op de
vijfde plaats.
IXNS 4 Àtaa,t op d.e vijfde plaats met e1f punten uit tien ontmoetingen. Eeh
vierde plaats achter,ADO, Rijsl'rijh''en DI{C noét haalbaÀr zijn, zeker m.et.behulp
van de oud.ers d.ie om beurten de vlag hanteren.
rrBls 5 staat clichtbij.rle onclcrste piaats met vier punten uit .negen- wedstrijden.
gONÀ .is uit d.eze afclelirig teruggetrokken. ,A11een Loosduinen en nVC- staair óàt
relsp. drie en twee,punten onder Lm{S 5. Verleden- jaar haalclc D2 ook in do..
tweedc Uel-ft de neeste punten. Doe je best en bJ-ijf trainen. l

LENS 6 staat bovenaan net ze6tien. punten uit tíen wedstríjden. wc en osG vo16en
xact resp. vijftien. uit negen en' elf uit acht. Toch .zicn lvij ons laagste B-eIfiaI
kcupioen worCen. let ook op Graàf l;Jill-em fI Vac eit.4&. Iiierve.

-6-



ST;ilTlEll'C-KtriSS,ES BIJGE1ïEFKT t/m 5 noveEber -19??.1
1':;r)!_rLI NG C 1

ini 11
Diic 10
ill\s

9-9-O-O*18 12-4 Ons eersle C-elftriL draait tlit seizoen
9-9-1-1-15 14-9 behoorlijtr,móe in ae i.opgro"p. Voi:.o.en

.iÍ.,,.1 10

i-jui cli 1 1'itl0 
11

Xijsvri-jh P
Í)ËL 7
Vred-cnburch 11
Blaurv Zwart p

DZS'3
Elaníngors J
LE]"IS B

RÏSIII4 7

Spoorwijlc 5. .
,il,Ir4' :.
ÍPir i ..' ,: : ,
:IITIT ?

'J}i+ig. llauv J
'ËD\; 3 .

Te::as DIIïJ 7 ,-
_1. 

S chcvgningcn '10

Velo 11
TENS

VeLo 10 ?-2-2-1-
Dunc 9 ?-2-2-3-
Vios 10._... .r,. ?..-3-]-3-
s',firrl 2 7-1-.1-3-
]19Q 15 -:., 1-2-0-1-
Laakkuarticr B ?-2-O-5-
i 'lsli 9 ;r.. g:1-o-B-
ni-et in 4e stand opgenomen is
:-rit -ne clerLaa-g tegen DZS (1-2).

4i9:lgle-912

9-5-o- 10 1e45
9-1-"-4-B- 9-i"
9-3-4-4;8 .?-12

1o-4-o-6-B t'6-18
8-15
7-20
5-17'
6-zo

dacht ik dat ecn 2e plaate er in moet l<unnen zííten. Nog niet in dcàè Ëtanà'ver-
werkt is dc vrerlstrijd tegen RVC uit die een keuriae .( 4-t ) . overwinning..wcld-.:.
Afcieling Ct

a-)-z-l+-,
9-1:4-4-6
9-1-3-5-'
o-1-)-A-L

B-6-t-'t-t
5-5-o-o-'1

-o-4-1
9-

-1-

1-

-11 1?-11 vrerd tot nu toe van .AnO ('l-3, DHC .( 1-l)
en Ri jswijk ,(O:,'1). Geli jlc6espeeld werÀt
er tegen DHI (1-1)j Dc rest van d.e -

wedstrijden ri'crCcn'gewonnen tcgen t'e6p.
DSO (r-1) , B1iul,, Zw:Irt ( 2-O) , Vredehburch
( 1-0) , vUC ( 511) en o,uick ( J-1) . ,ÍiI met
al toch weI goede.Xesul-taten..,/,1s we de
stdnd bekijkeri àÍan ve dàt l,-DO dit- jàar
rvEer een erg eterlc e1ftal heeft...Daaron

1., 
:

Ook -ons 2e C-.elftal- doet het eigenlijk
best goedr' 4.I'lederla6enr' waarvan 2 onno-
.dige, SVE (0-'l), Duno (0-2)-, F1an:Émgots
.(r-l) en vios (r-l). Eaarnaast ! over-

1 14-6
o 24-5
o 26-11
9
6
6
7

4
4

d

1

I

(

1 ::." t2",1 ;; De e

'9-?-1-1-1
?-5-1-1-1
B-4-1-1-
B-4-1-j-
?-4-o'-1:
B-4-o*4-
5-1-o-2-
Bi-o-5-
B-2-o-6-
B-o-o-B-'

"14-x5
z2-24
15-B ,
15-20
11-7
11-14
1!-?§

9
9
O

s
6
6
4
0

11-10 winningen net cijfers die voor zíchzelf
1+-1? spreken. IIMSH (6-0), ADO (5-O), Laak:
'lo-10 kvrar.tier (4-1)r ,nKsvM (Z-o) en VeIo (2-1)
11-14t fils we de stand. beki:jken Zièn íré dat'
. 5-7 , Flaxningors(wat later i-ngedeel-d werd)

9-24 een te .stepk e1fta1 he-eft naàr DZS mó'et
4-]B . misschien we1 gepqht .kunnen worden. Nog

e vredstrijd van afgel-open wgek een o.ngelukkige

5.26-9:.. .Ons Je C-eLftal- beEtqat dit jaar uit
1 30-11 jongè en vooral- klei-tre voetbal-fers die

er elke weelc opnieuw. ontzettend hard .
voor knokhen maar steeds weer de miet
in6aan tegen de overnacht va-lr a1 die
C1 elftallen in deze yq6r ïr[NS 9 veel. te
zware afdel-ing. De.- reoultalen.. vraren ails
volgt. DMT (0-10)i I,DK (O=l).r oranje,...
.Blauvr. (O-4), Spoorrvij:k (O-5), Scheveningen
(o-5) , t'trtc (o-1) , Te-xas DHB(5-4) en vel-o

rcl behaald. tegen Gona B (l-1) rdoch d.eze tggen-
uggetrokken.' rf ongens b1i jf èrvoor knoi<keir dan ..

5 ZB:-9. ' Ons 4e'C'-el-ftal is'opnieuw ingedeeltl .na
2 1B-9" eveireens" éen vcel ïà zrvare indeling.'Íer-
1 21-15 l-oren verd in die afdeling o.a. met
B 23-11 (16-0) vèn csc (C1). In cleze nièuwe poule
9,3Q:11.,va1-t er nog.weinig.van te zeggen; Ver;
7. 1?-31. loren werd van H3S ..!1-3) t RKSVM ( 4-7):;
5:31-16 Quick (1-5) en Val-Leniers (l-1). De,.eërste
5 17=24 overwinning. was'tegeii looscluinen (2-O).
4 1Z-lB .Bekijken vre de stand dan moet een plagts
2- 9-18 'ih dè nidrlel-noot er crel inzitten. , "

ge overwinning ïre
,';standè:' vrercl j ammer genoeg'ter
konen clie punten wel. Afgel-open zaterdag rverd opnieuvr verloren (Z-5) tàAenmV ,
r:I9el:le-929

-' HBs B- '' , .:.,

Dyne.Eio 9715.-r Val_keniers 5
Quintu.s 1O
GDÀ 10

."Ayigk. 1.6 .,.. I
nava 9 ..:.
ilIislJt'! 9
quicli Steps 1:1.

nEiig io . .

- toós .Lui-ren

.lg-7=1-g-1

B+-2-1-'l:B-5-t-z-t
6-4-o-z-

.6-5-0-t-1
..9-1-1-5:

| -1- t-'t-
? -2-1-4-
6-2-0-4-.
-1-O-4-'

10-0-1-9-.a- 7-50 . '
ooii in cle tuecde hel-ft van de competitie wensen rri.j ju11ie veel succes.toe. Nu
r:e j-n dc afkeuringstijd komen vervrachten rvij we1 dat julIie konetant blijven
t=aÍnen, en Cat uij ju11íe cok ,reelvu1(lig bij de reserveprogranna| s zien.



Blijf bij tlrÍj fe3-acht ige omstandi6heden nooit zo naar veg en kijk altijd 6oedof het rver of niet doorgaat. tslijf een aktief LENs-]id ook als het af8ekeurd is.
JUKO.

PRO GRfi"ÍUr't pUirrLLEN EN YÍELPEN

PUPILLEN
Zaterda 26 novenber 19??.c
11.0C uur l'Íestlandj_a 1 - LEI{S 1 Sportpark d.e Iloge Bonen
11.00 uur D]IIO 2 - LENS 2 VernedesportparÈ
12.00 uur LENS f - RKSVM 4 Vt
zr_E,BEqsBv pgQGR ,II4/i IN DE zÀi.,L EN]BIJ lvEsrËRrífu.r\RÍrER rr :,.

ÏVELPEN
Ze!e:gss- à6 tovcnlter t9?? .
10.00 uur RKIVV 1

1 1,. O0 uur LEIS 2
11 .00 uur LENS.MïNï 1

11.JO uur DMT nini 2

- TENS 1

- Dynartcs t.67/ 1

- DI"ÍT nini 1

- LENS MINÏ 2

ï el-o fönisch - vll
Bevall-en) bij R

.r'.I'KEU EII'IGEN. , .

!ij slechte lve ers onstand.ighe:i en
Staat d.aarop biJ (pupil1en en !i,e
veld of lunt van'sarÉènkomst kome
iïpnDEN GETNFóII{EERD. NI!,.,R , EVENTUE
bij rlPupilXen el l;tèlpenrr verneLd.
gehafudeldï Voo::".de thriiËwèdetrij
Zijn de vredstrijden van LENS2, B
on welpen vredstrijden op oits ve]-
in dat geval telefonisch vrord.en
zaterdagochtend tussen p.OO en p

jdagavond tussen 18.OO en lB.rO uur (uitsluitend in dringende
.Bom tel-. 25.9B.Z?

- . §p_9ttpe4(. de .He.uve1
'' .v2 . l-.:-..-.,.

v1
Ilengelolaan .

steeas Àíst d; afkàri;ésÈjsË; raadpldsuï.'-
Ipenrr vermeld: GoEDGEKEURD dan steeds nd.ar
n. IN DIT GEV.IL ]íÀG.ER DUS NIET TELEEONISCH ,

LE AI'I(EURING. Staai bij-àe afkeuringsadre ss eri.:
: ZIE I,IKEURINGSLTJSI dan moet a1s vo16t worden
d€n moet jdniorenlijst wörden geraad.plàeld. ..
en 'lO goedgèkeural, dan.-gaan ook de pupiilen

d door. Uitsluitend. voor'de uitwedstrijden tIag
gcïnforme,erd of huà vredstrij<Ien doorgaàn en reJ-
.JO uur tet. 66.1r,14 - -Í

ZIE RES JÏiVÈPROGRiJ'O4II IN DE Z.íiiL ÉU Nr.r TíESTERI($IXRTIER

fiFSCERïJVINtsEN.

Schrif t eli.ih voo? vri j daAavond 18.70 uur bij dhr. -P.v;d.;Steen, Hondsroos 2,
Serkel- en hoíenrÍj s

rn noodgevall-en kunnen de pupirren en vrelpen nog op zat erelagocht en(]... tuosen
9.;QO en 9.JO uur afbelf en tel. 66.1r.í4 kl_ubgebour,y

vorige week stonrl abusievelijk i-n de LENsrevue verneld. dat D.BaveI
was. 'Dit \{a6 een misvgrstand, zodat Dave-Jan gewoon wger opgesteld
excuse6.

l.

OPSTELLINGEN., . : -:

lErys P1_ M. s aarloos-I,r. 
-v. 

veizen-,r.iilsserman-M. Zaalr:Ër[-n.rcus-M. Fortman-A.Kuiper-
E. hmn'rc l-aan-E. Roos-M. [io ]-reman-J. v. d. ï]er6-8. vlarmentro.lef (zie reserveprograrnnabij lï est erkvrarti er of in de zaaf) sanenkomst 1o.op iur klubge ouv, letts, reidelTon Is-Gravpnai3t en .Aad de pa6ter ..,. . -...'=--- 

--

LENSrP2 P.straub-J.v.Kester-verrneuLen D.-J.v.d.spÍege1-R.Roos-E.coret-R.v.d.
Röogaard-l'1. Geur eris-1Í. Ko eremi j -F. claus-n.l{am-R..v.à: I{-óyden-J ,Riemen--R. fFm-p. !ïesser6(zÍe res erveprogremna in de zaar-) crlr.RNE ouDERs ï.irr ïenvoon, sanenlpmst ro.oo

!E!SP, P'.Aerts-E. Rad euaher-D.Meij er-J.Kuyper-R.DekJrer-E. de Vos-p.;1tsén6eest_P.Mehil.al-E.de Brui.n-J . v. Dall egooyen-M. de Eaas-R.Kievi-t-E. verduin-R. v. vËnetiË-J.H.v.d.itiiel-J.lY.v.d.tViel (zie re s ervepro grarnma in de.zaal_), uor"rt or"ï if .jó.uur.klubgebouv LENS, leirlcr fon v.d.i3gig -'-

niet-opgekonen
wordt. Onze



!W-n_._1,untz-R. §1at o-R. v. vel zen-J.I(Iip-F . v. Kest er-8. Keus-r' . varlcenbur6-M. Í.
Helden-D.verschelden-R. v. d.Kleii{F. de Bruin-p.0ost ervre6hel-A. To et-A. Eranken(zie r es ervepr o gramma bij Viesterkwartier of in de zaalf Gr'rÀRNE OUDERS MET.VER-
VOER, sauenkonst 9.O0 uur :klubgebouvr LENS, leider: Cees Schenkels

IENS MINI 2 A. Drinksna-V. Tronp-R. i3o e Ihouvrer-M.lroosho oft -D .1íe e trnan-M.Kouer-

_LENS 1i'12 T.Di'èfièI:-tr'.Làar-aÈ.her-R.1irrers-J.Kool-C. v. d. Booga.arci-M. v. Vieurvenhoven-
D'. v, Ni èutventlóven-M, Ke eiman-M. Simons-R.P1ugge-R. !ate1aàn]É.Hoeksua-À. Groenesteyn(zie r e6 erveproBram[ra in de zaal), saroenJ<orast 10.JO uur k1ub6eboi.lw, leid.erPetcr van Rijn..

!ryry§f-1 E..- ndlich-M. Endli ch-4. Spaans-M. Veischelclen-I,I. Hoeksma-D.Bíj16ma-P.
_Ili 

j 1smà-T Jansen-s . d i Arnault-h. v.ri,lijngaarien-J. Timuèrmans-r'i. v. d. ierg-c. v. d. Ber6
U 

" 
v. d"Spelc-H'eSmulclers-E.Renzenbrink-P. Eoppenbroul:jer-J.Hansen (zie reservepro6ràn-

na bi j vtrcsterkeartier of in c.è zaal) I sadrenkómst 10.]o uur klubgebou.r,r LEI,ïÈ, .leiderPBter Perreijn " .

J.v. d. Starre-D. v. d.Vin-R.
N{pper-J. Duna.nt-M.Bosch (
uur klubgebouvr Lsns, f.i6
RES ENVEPROGRTI}I]'ÍT.

Tet t ero-J . [Jarnerdalm-G . Linnevreever-R. Zegers -M. Gros ze
zie res ervel:rograuma in de zaal) r sanenkomst ,l1.OO
er dhr.v.d.Berg, dhr. lVarEèrdam

Bij algehere afkeuring spelen d.e vor6encle elftalLen vri endsc happ eti jk tegen
lïest erktvart i cr op Ockenburgh.
11.OO
11 .00
12.OO
12.00
13.15
11.15
14Jo
14.jo

- tn,Is
1-LEN§
- LENS
* tEl.ts
. LENS

- LENS
- LENS
- LENS

mini 1

welpen 1

P1
9
4
5
1

2

samerkonstuur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

!ïest erkwartier
lïest erkrvartier
liïesË erkvrart ier
lVest erkrvartier
lïes t erkwartier
ilesterkrvart ie:'
Ii,Iest erkwart Íer
Westerl(lïart ier

mini 1

welpen
p1
c2
B1
BA
A1
L2

10,15
10.1,
11.15
11.15
12.30
12.30
13.30
11.10

uur
uur
uui
uur
uur
uur
uur
uur

LE}IS
IENS
T EA\I C

],ENS
tENS
LENS
LENS
Lens

Denlc niet te gauw cat het rvel af8ekeur-d zar wezen. tïesterkwartier heeft erg-goede velden. vë.naf 1o.oo uur t<an gebilcl vrórden of dit doorgaat. rs ook clit ;
afgekeurd dan gaan lvij de zaal van het Thonas I'Iore Co1lege in.
-Dit keer hebben rvÍj dc beschikking over beide za1en. Het prograniaa bij a16ehe1e
afkeuring i6 aL6 volgt: -

11.OO uur trfini 1 en mini Z Samenkomst 1O.JO uur !]INS'12.00 uur lïelpen 1 en welpen 2 - 11.JO uur LENS
1l.OO uur Pupillen 1+ 2 +, - 12.J0 uur LETTS
14.00 uur: LENS /+B+!+lo '' - 1J.J0 uur I,ENS

12:33 ïïl l:ïà.ï'.' : ll:í3 ïH lËilË
Het is verboden om in sporttenue. naar IENS te komcn. redereen moet zich i-n de
zaal- ver.kl-eden r zodat niemand met vuile gyrnschoenen c1e zaal ingaat. vanaf 1''11.00 uur is ooli het klubgebouw geopend. Voor en na het zaalvoètUat vrorden julJ.ie
dan ooh in ons klubgebourv verwacht, vr:Lar diverse spelen klaar staan. l{isschien
zijn er ook ouc'l-ers clic een kaartje will-en leggen of wat ririrlen biljarten. ook
zíj zíjn van hnrte vrclkon. Het klubgebouw sluit om + 1Z.JO uur
IÏOENSDAGUÏDDAGIIUD.

Dij slecht r'reer op de woensdagniddag hebben wij sinds kort de beschikking over
de zaal in de Marterrade. Neem voortaan dus altijcl schofle gyxaEchoenen mec inje sporttas. De trai-ners besrissen rvat juIlie gaan doen. Nóem dus altijd ook je
6e!:rone voetba.lspullen mee.
voortaan rvördcn de pupille{i, welpen en minirs al om 1J.JO uur op LENS verwacht
Als het afgekeurd is gaan de mini-rs on 1J.Jo uur naai-ïEzzr-àÍ toe. on 14.J0 uur
gi-,an dc vrelpcn, tervlijJ- de pupillen On 1J.JO uur van LENS verireklcen.
Gaat de traiging d.oor dan begint de vercltrainÍng gorïoon om 14.Jo uur. Het kl-ub-
gobouw is echter artijd varutf 1J.Jo uur geopend ook a1s het afgekeurd is. Mochter blijhen dat er voor de zaal- te rrrcinig anino bij ecn 6roep is rlan kunnen d.eze

-9-



ti j r1-en alsnog vera.nderd worden.

BUITENL.INDSE RE]S

viij zoeken qog. steeds onderdak rond de Paasdagen voor _16 buitenlaridse Bí:6ten.Hèt is helenaal-'niet erg a]s'zè op een àtretcÉer öf-een iuchtbed roui"i slapen.
Het zijn jonscns in ae iëefti;a "à"'ió iTrrlÈ-5à..."raià--rii-"-"iiuf, *rt will_èn
eten cn slapeà. :

liJanneer er oudersr senioren of andere b etangst e llenden zijn die 6én of meerdeie
Duitse gaétcn. in huis rvillen nemen, r,rorden zij. verzocht om kontakt op te nemenuet P.v.d,Steenr. Eondsroos 2, Berkel en Rorlenrijs, te1, 01891-j919
Daa.rnaast vcrzoeken rvi j de, dcelnexiers om het eerste termijn ad f6O.--. over"te na.|<en op girorekening 11.6?.1j t.n.v. penningneester Leni6 en Sne1.
U kunt natuurlijk ook het heLe bedrag .f140,-- overmaken net vermeldin8.. :rrbuitenl-andse reísrr.

-|'''l
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'weekblail van de voetbaLv-ereni Ín Leni en Snc].
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MUTITTIES LEDENL IJST.
l; 

"l: -Nieriue:Leden:
.'-.,,.

.z 1389 }I.v.:{c1den 210117 NS llertenrade 20, Den llaag ZO3l t LEL. 66.?6.jg

Iitgisrle,
/, O13O G.II.Duivesteyn wordt HammerskjöJ-dlaah-,JJJ , Rijswtjk 2f06.

I n 3ai11ot

1J90 J.3.l,Ieerman
1J91 G. C.lVeerdenbur6
1392'S:Sandifoït "

l,fvöeren:

190?42 N

121046 N
250?33

,.,-1,.' ., , ':, rr' 'l
S de Rade f2,.fen HaaE 2011, tet. Z9.B?,21
S l{azelàarstraat 11 , Deq l{aag 2Oa6, teI. 60.61.46-tsereSteinlaan 671, Den'ïàa6, teI. A9.58.4f :

--::----- .. : j '!. .'. .. ' .:

... 1fö_4.P.R.nLst,ak JOOg? Z I$J Melis Stokelaan .2516 ï Den.Haag, 2OJ1..

S I{il:lll,''cÀVCND 5 DECEMBER,I.S ONS .IiIUBGBBCU_'ï GESLOTEN ! }

WANBETTILERSLIJST.

Helaas is
ook niet
a1e de vo
S enioren

'r' l.j

de lijst.g.roter dan wij hadden verwacht.. De SEKO en JUKO zufl-en daar
blij mee zijn, want zij zulIen voor grote problenen komen te siaan
lgenCe spelórs niet meer nogen wordcn opgesteld.

Junioren, puPrllgr.l-y91!9sr
'Éini 

' s l
C.A,Derenbah -'
3. illan§
J.3LiË :

Iï . Douw
J . Englebert
(i. Go06en
n . Hoppenbrouvrers

5. V.ltooa
C . i,uypers
J.La.nsberg
G. Lelieveld
H. iJeyn
P.NeCerpel
M.Olthof
P. S chönherr
R. Tefle- .

À.Timmers
F. de Vos
P. de f.i,oJ.f

. i :'r.)4,-- '

" ' 144 r'--
144 , -'-
144, --.
144,-:': t LLL -:-
i,-+ l-,
144, --' f44,--: --- -

154 r--
144,--
144, --
144 , --
154,--
144, --
144, --

...... .. '126r--.. . - -. -

, 144, --: t44, --

?.Iqtelaan
R,. !oe-Ihouvuer
R.Goedhuys
F. v.I(est er
J. v.Ke6t er
!; . _r!e us
E.Keus
P.loverik's
R.l.iat t ene '

P . §traub
T. Tan
A. v. d. Va1li
M. v. Zvro1

f 1o2r--.
02 --' 1o0r--

92r--
92r--

ínlr --
.190' --
'100, --
92r--

1o2, --'100,:-
'100, --

M,
B
lrÍ.

È
P
iii.
B. _

c
P
P
A
B

"'Deze' ledén heb':en rliÏ seiàoen nog niets of .slechts ben h'ee1 krein deel betaald,terwijl. a1 tiieè Èrvartalen hadden'móéten-zi5ir,v,o1dàan. rndièh de kontrÍbuties.t/n')1 . d,acemb'erja.s. d.oor bovenvermelde l_eàeii ïi"t uóó, 15 deccmber a.s. zijnbetaald, dan ',voiclèn zij niet meer àp[ésteid-, voordat wÍj r]e kontributie overhet gehele scizocn 1977/?8 liebben ontvangen. De nog verschuldigde jaarkontri-
butie staat qchter elke Faàm verne1d. ,
Jacner dat ook urv naah er o? staat maar het is uw'èigen schurd. iijij hebbengenoeg.gervaarschurvd.: l' :j ..

' Ilet Bestuur.

-1-
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Het"hek--1alr5s-.de.-s1óot eoe.t '. dlulg_è-rld-. sc_rden gèr,epareerd en grot e delen van het
hek zi jn in de J.oop van de ti jd gehe el--,i;Ëiïivèiien. il.5aeris de .trlgenene. Vergacie,r,ing
zi.jn hierover':aI vragen gcsteld en tijdens de bijeenhonst r.velke het 3estuur
vorige week na.andagavond met de àanvoèrdeis van delsenio.renàrftarreh upoht -'
hebben,klïr.mditonderwerpevcneenStersprake.
ïeI, hct gaas is er aI, de palen ou het gaas aan te bevestigenr zijn ondertÍeg.

\,'[i j zoehen nu nog een aantal stevige LENSlecien, rij-e bereid.'zijn op een zate]dag
het hekwerk r,teer in 6ave koncitie te brengen. Cor peeters lcan hierbij best
as sist en tie 'gclSrui-ken. l.{eldi U even aan bij on6 secrctariaat, teI. jg.86?94. ""

nij voorbaat Cank.

SEFEF IFTTFFFTFTTFFFTFFIFFF

S$FFF rirE srA,':r ER ÀcHrER
FFFFFFFTFFETFFFF!'EFFFEIFFF

DE Br"R

Het Bestuur.

FTFTFEFFTTTTFFTT'FFFEEFT FFFI'FFFFFF

Zat eidag:!roi6en:
Zat erc[_agmiddag:

Zondagmorgen:
Zondalmidda6:

EF

Iin, Dergenhenègouwen - '$Jim Michels '

Aad Botisch --NeUy ï.d.Spek - ruevr.Heenskerk - Llarleen. v.d.
Steen

Eventueel afbeLlen tel. 66,94,36
'(w.ts. oi"t vooi aischrijven.of voor informeren n:r.i.! afteuringàn) ' ' 

..
Zdterdag j december is Àet klubgebouvr ou 5 qur gesloteq.'.(i.v:e. Sint Nicolaas-
feest )

Tinus rr.Zilfhout - Nohnie ]Íoeksma.,:-. peggy Richel
ltnnie v-. d.Steen - Mevr. cle Jong - Olaf Huis - I'levx. Janina'at ..-
Cor Hoirpènbrourver --:.Frank.-§traathof.,

KERËTRÀLLS.. 
..-

Op tweede Kerstdag organiseert-de Kàka de tradi.tionele KereÈ-ra1}y. Net a1s..
vorig.jarr zal er ne afloöp van het'rijderi-(ca" 2Í uur) lveer een etentje zijn
in ale,lÍantine. ',{e-t er gegeten zal- wóxCen vreteri:lvíj nog nie{, maar dat het
lekker' zaa ziirl is wel zeker. Tijàens de ral-ly.érr het diner zal er voor de
kindcren qezorgd vorden. Daar urij'oà6eveer r:ri}Ièn weten hoeveel interesse e1 .

bij cig LENSers ís, vragen wij u .het ' onderstaàïrle strookje alvast af te gevep.
aan de lecen van de Kaka. Let ,íe1., ait strookje io nog geen aanmelding, : doc[

Naam:. - ,.

Aanta.l persouen: .....x Raf15i (aantal -autots:.... ..... .x) :

x Diner

I(LAVERJJ"SSBN

Op vrijda6 9r.16 en 2J december wo lt er weer een I(erst-drive verkaart. De.
aanvan6 van deze avonden. Ís om 2O.Jp uur. U moet zich oir vrj-jdag ile !e december

'aanmelden tussen 1).JO en 20.J0 uur. Inschrijving i'6 f4,-- per koppel per .

avond, uaar. daaf staan dan ook wel lschitterende prijzen tegenofer.. Nieuly op
-deze avonCen Ís het f,eit dat u vogr urv inschrijfgeld ecn bónnetje krij6t...
Komt a].leni ( tesamen)

-;-

Kaka.

ONZE '.ERIT1ÍIM.EI.



Prograrnma S enlor en.

!er9ee-1-9ssss!sr-1222'
14. ,O uur DBGC 't -, 

j

12. 0O uur DHC
'12. 00 uur LENS

5

Recreatieoorp trd e Ko epelrl

HHi{HJ{HIiEi-I

scheidsrechter

I{. St ekelenburg
S.Scheffer
K.U.Schr-mme-L

. Parlevl-iet

. v.VeLzen

. Engelsrnan
od buJ.
. GieIen
trik jr,
. v . Dafen

HIIHHIiITHHHHIIHHHHHHHHIíHI{HHHHTIHHHHEIiiIHHHH}IHHi{I.]
PROGRI]T{MA.OFSTELLINGEN-U]T§LÀG,E}I-STANDEN SENI OIiEI{

iIHHHHHHHHHHIIHITHHHHHHHHHHHI{IIHHIII{HHH}ÍHEHIiIIH

sENL 1

11.JO uur Rava 2 - LENS 2
1'l .OO uur IENS f - IIoerkapelle 2

LENS 4. - vrij : -'
'12.00 uur $iestl-andia 4 - LENS 5

Oude Tonge
Zuíderpark'
Y1 geb 1/1-J
( zÍè IENS 6)
irDe IIoge BoLrenrr, Galgenrv
Naaldnrijk
.Jrasserskad.e, D'ef ft "

V2 geb 2/1-1
ed.enburc hw e g, Rijswll'k

eb 1/'t-J
eb 2/1-3 -

eb 2/2-4 ". .
edenburchvre.g, RUsyí,È

Tcrlb
LENS

- LEN5 6
- Gr.'rY.I
- LENS B

- Duindo

IVacJ

rpSV4

7

9

EE

l r ..rr
L..C

b+
C.J
3.0

v. Vr
v2g
vzE
v1 I
v5G
v. vr

12. tO
10.oo
14.00
10. o0
12. OO

11 .15

uur
uur
uur
uur.
uur
uur

LENS,lO
LENS 11
LEI{S 12
Tedo 6.

- iïestlandia 10
\t^ à o

-WPB r

- LENS 1'
zijn van 4e Seko.aanwezig: J. v. d..Ií1ei j en,\i.0.sse/r. s. zondag

,,S,"JVIENIíO}íST. -

IENS 7-9-10-11 èn 12'
LEIIS 5 11.OO Íur LENS
LENS 6 1C.4r' uirr IEi'tS

OÏ'STELLINGEN.

een half qur v66r aanve.ng van hun. wedstrijd
le.rrein , tENs B 1t.45 uur LENS
terreii , LENS 11 lO.gO uur ..LH{S
'r

terrein
t errein

I,ENS 4
LEI'iS 5
LENS -6

vlij ( J. Bert ens-F. Dis s el dorp-d. r(ouwenhoven zie LENS 6)
a1s vori-ge veék'
al.s vorige week zonder É.Veeren-À.llauman-G,Ëuygrok-I.v.d.Iiooi-C.norst
met J.Bertend-F. Disseldorp-P. v. d. S t e en-'rï.I(ouwenhoven

IENS 7 ,a.ls vorige weék zonder r^j. Engelbert .tÉN-íT: a1s vorige week zoncter q.vfà.liei5s net J.v..d.rilel
LEI'IS 9: als voríge week net rï.iirol_
LiII,trS 1O: al-s vorige irreek
LIIIS 11: aIs vorige rveek zonder M.Olthof-R.Pcterb net C.Euypers
LEI.IS 12: als vorÍge week zonder C.iluybens met /r.s.d.Kïoft-I{.Déneijer
LËNS 1fr als vori

hoven.
gc vreek zonder'.[.iÍijnhoven-À.v.d.ilieijclen-H;Douvl net ]l.v.Nieurven/

ff

ILFSCHRI,.IvINGEN.

Vrijda8avond ven 18.JO-19.J0 uur bij J.de flifster .te:.. ?9.?1-ZJ. Slechts in
uiterste nood (all-één ziekte) kan op zaterdagochtenC tuÉsen 1'l .OO-12.00 uur
worden. afgeschreven bij voornoemd t ele f o onnul'lmer . :.
:'.FIiEURINGL'i{.

Voor de goede orc1.e wil,len wi j. erop wijzen, dat wanneer voor de radío of in de
krant worilt Bemeld dat de afdelinB Den ]loaa is afeeheurd.r. riit a116én van toe-

UITSLÀGEN 2f novembcr '1 977.

passing is voor onze elftajl len 5 i/a i. @C_L!l'- I vaIlen onder de Iit{VB, ter-
vri jl L-Ell§' 4, dpelend in drj Res eiE-Hoo f-arJaËs6l-[6Jï 5trgesteld. is e.a.n de. stan-
daardelftallen in. de IM met aparte afkeuringsr egeIi4g. Dus Ce spcJ_ers van
LENS 1 t/n 4'zulfen vrijvrel aLtijd na's.r afheurin6st-:- 3 À t en in hun buurt mocten
gaan! om te zien of hun.rvedstrijd àJ- àan .niet door6aat...

HMSH2-LENSf 3-1

-z-
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ZAILVCETBiTI,.

Na de t eleurst eIl- ende grote nederlaag 8-f te6en vios ontnoet ors zaalvoetbar-.:,'-
te:rm dinsCaa 6 decenber a.s. in de sporthal aan de DuinLaan het team van
Gymnova ai-nvan In deze vredstrijd zal on6 tcan zich. noten revanchefeÍi'
voor de smhdelijhe nederlaag en een overvïinning dienen te.-beha1on, wiI men
nog ecn krns oi:. het l'.rmpioenschap behouden. ïolgende l'reelc ns.nelijk moet ons team
tegcn het nog ongesla.6en Rowi .r;arket. De vol6ende spelers- moeten om 20.4) uur
in'Ce_ sporthr.l ee.nvrczig zijn met hun kaartjes: A.v.Ve1zen-lI.Dertcns-R.t.I{oort-''
i.de lagt er-'rl.l.{ichels -J . de Bruin-P.v.d:Steen. ' .

ZCRGT IENS 1 !ïEDR VCOR EËN SURPRISE ]N OUiE TONGE ?

g 21 . '15 uur.

ri'ithelmus 1g-5-4-1-1i t4-5
DHS ' .' 9-5-2-2-12.21.-12
DBGC '10-4-4-2-12 16-1.2

Rooclenburg . .'9-4-1-2-11 11- g
L E N S '-' '9-4-2-J-1O 11- 9

De grootste verrassing van afgelopen zonda6 '
r,veis het niet doorgaan Van de rJedstrijd
LENS-HOV. llaar de' meeste we1 gespeclde rved.-
strijàen lqverden ook verrassingen opj De
opmars.van hét Schiedam_se DHS naar de tweede "
pJ-aats.via twee acht ere eno 1-gende grote over-'

É.-",-,.

It

Hermes DVS-. 9-2-5-2- 9
EBCïI ' 11-2-5-4- g
Papendrecht B-l-Z-l- B
GouCa.' 1O-1-6-t- B

Olympia 8-3-i-4-'?
HroN 10-2-3-5- 7
Bl-aurv ZÏri,.rt 10-1-5-4- ?Hov 9-c-5-4- 5
spreken van de 2-li zege v
steeCs een puht ïrist te halen. Datzcl-fde DBGC is zondag ale te8enstander. van
Lfi{S. Een en andcr gaat zich afspelen in Oude Tonge, lvnaraan wij LB{Sers nog
zull:e mooie herinncrÍngen hebben uit het vorige seizoenj Toën Ímnerè spdelale
LËNS daar een titanenstrijd. Na een 2-O achterstanrl bij rust, kvram l,El'lS via
1-l terug Lot 1-3, hetgeen het cerste kl-ssserschap,vcrzeherde. DBCC irÍst in
thuiswedstri j è€in steeds te winneri, È qhalve .t qge.n -VIOS . Vast .staat, dat LEN§
zal aantreC.en zoncler iïin Kcctman en iiert lIano (beidcn geschorst), mag.r het
elfta1 zal toch 6eladen binnen de krijtlijnen v.erschijncn. En wat dat betekent,
hebben Bl-aurv Zurart en Herres DVS à1'lcunnen ervlren. Da.rron achten urij LENS in -.

st;at zo kort voor Si-nterklaas voor ecn surprise te zor6en.
iIEliFT LENS IIEï TILLERSLECHTSTE VELD V.tlN DEitr lIhÀG ?

====l========..
ïn ons klub6ebourï heerste àoliaag eén bédrukte stemming. Buiten scheen'de zon
o! een zo op hct eerste oog prina bespeelbae.r eerste veld. Gevoetbald.werd er . :
echter niet, vrant het veld rïas afgekeuril. Op hetzelfde sportkonplekó bij buur-
nan VC§ vrercl r.ref gevoetbald. en zo vroeg men z5.ch af : - 

_ .

a. is dat .veLd ven VCS door' een andere veld.heurne e6t er bcoordeeld?
b. is dat .ve1d van VCS beter onderhouclen d.oor dezelfde plàntso enendienst die

het veld van LENS onderhoudt?
Op die vragen lreet ondergetekende geen antvroord. Het is ook niet nodig ora dat
antvroord te kennen, trant het vel_d. van LEI{S was we1 degelijk bespeelbaar. Het
rvas niet best, dat.is' zcker; de bovenLaag wàe nogal .aan de aachte kant, zodat
dat na afloop van eerr te spclen rvedstrijd zekgb zíchtbaa.r zou zijn geweest dàt
er ecn wedgtrijd. gespecJ-d was. .

Eoe is nu die vpldheu]${B afgelopen zoridag gerveeet? In cle vràege zondagmorgen-
uren vond dc ccíste keuring pki:rts door de consul_ (jc moet toch we1 bervondering
hebben voor zullce vrijrvilligers, clie op bizarre tijdstippen uit bed stappen om
hun taak te verrichten) die tot' de konklusie klían, dat het veld op dat monent . _.
niet bespeelbaar was, maar dat - gezien het <Iroge zonnige weer - verbetering ..
zou kunnen optreden. Daaron vJerd besl-oten tot herkeuring om 11'loo uur. on erf
uur had t1e zon inderdaad veel nuttig rverlc 6cdaan, naer nc[j niet zodani6 dat
het veld aI lespeclbaar ví3.s. De te spelen lvcdstrijd zou echter pas drie uur let3r
as.nvangen en het treer vras bestendig (lroog en zonnig- Niettenin vr,:rd toen fataal
bcslist tot afkcuren. 0m tr,vee uur konden ue konstateren, dat hier een Uríeste
vcrgissin6 lvas begae-n. i^,an{lezien ver8issen mens-'Ii jk is, vragen we niet om het

11-10 winnin6en op resp. -r'apendrecht (6-O) en
10-15 Gouda (5-O) is zeer opmerkelijk. De positi-e .

:10-11 van VICS, dat bij HION met 2-O vron, noet '
4- 9 ook niet onderschat wordenl VIOS heeft zelfs
B-15 een verliespunt nLinder dan iJilhelmds.. !e .=.
9-t] koplopèr k!ïan niet verCer dan O-O te-gcn. ..;B-t4 Bl-aurv Zwart.l (ïat rté ze€gen van cte 1-'Ó zege
6-11 van EEOH op Rooilenburg? Om naar niet te

an Olyhpia op DtsGC, da.t totdusVer in uitwedstrijàen :.

t
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Àl-s ik zo vanavond ce krant eníersragen l-ees en na"ar het. veId. van onze buurman
VCS Lijlt dan no6en ve blij zijn, achteraf bezien, ilat afgelopen zondag onze,vel'-
den àijn afgclccurd.. Een mod.derpoel aan de zijkanien is h;t r;sultaat bij VCS.
I'lenig veld zal er na clc r,,redstri j den van af 6elopen z6nda6 voor d.e rest van het
sei z_oen zijn omgeploegd.
Ik vond het toch wel eer wijs bestuit van.onze consu]. 

_
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[mm trcccf om de natuurrr, moet onze veldkeuimc.,st er zonch-; gedacht hebben en
keurde het veld'af.
ynnnr POL rvist niet, ttat.ook grassprieten tot.de bcdreigde plantensoorten behoor-

mmm Op cen a-ncler groen laken gae-t de strijC Íntussen in al-].e- hevigheirl Cewoon
door."Onze voorzittcr neent dar.ibij een nogal .lre'qcheiCen piaats in, nair'hij
heeft een e.anttil viédstrijden tegoed. Het.is te Ïiopen, dat zijn lalcen niet r,vortlt
afgekeurd.
nnm Na tiemini-rs tlorden op rvo ens rla6mi dc1a6 nu ook cle plusscrs aktief. Aangezicn de
plussers over een 6rotéfe ervaring beschikken, urogen zij met drie ballen tegc-
li jli §?oLen.
nnn IIet is rvcl even vrchnen, voor iret zover' is, manr LENS schijnt dan toch op
dcr. cluur een.soort vríjkvereni$ing t'e vrorden. Daar is heel rveinig tcgen in te
brengen en zelfs heel veef voor, zbdat vJe niet verbaasd moeten opkijken als dat'
straks ooh in de iraam van ons lcluppie tot uitdrukhing za1 lvorrlen gebracht.
m.Em i{at dacht u vàn rrl'Íorgenstondrt, hoerlel, clie naam zou beier passen bi j een
vereniging vln consuls (keurneesters).
nmm Cf spórtklub Escanp? lrlou ja, voorl-opig zou ook Forensia nieï misstaàn, .

gezien het grote à.:ntal biritensteedse leden.
nmrn Onze daÀes-af cr,eling .kan tsIus .r\ngels heten. Onze heren zullen zorn naaï[
moeili jh kunncn vraatn;llien.
nnm lïai een toevali dat de baI voor de wedstrijd LENs-Hov d.oor Luchy coíner was
aangeboden, en dat juist nu een zwakke plek in het veld bij egn der hoehvlaggen
necle oorzaak vra.s vi-n hef afgelasten van deze .wedstrijd. Gecn nood echter, de
wedstrijcl LEIIS -HoV vrordt heus ooit noB w l eens gcspceld..
mmrn Dc zijvlcugcl vsn ons lilubgebouw hect, vanrvege zijn lege en àanvankelíjk
natte 1i6gin6 irlilaterloorr: Gns terrein hadden ze beter zo kunnen noemàn.
nmn GoeEgolieur<l of niet, POL kont nog we1 èens tcrug.

hoofd van c1e consul, naar wlL om begrip voor de teleurstelring en ergernis bi.j
toLloze LENSers.
Die teleurstelfing vrerd. op naandagmorgen nogeens verhevigd., toen bleclc, d.at-
zeLfs verreweg dè mecste lvedstrijclen,van eerste efftal-Ien in de Àf .:eling Den Haag
doorgang hadrlen gevonden.
Na truc mogen LENS en vros de subtop van het Haàgse amateurvoetbal heten. Het iÉ
toch drvaas dat Èet vel-d van een cerste kfasser het.moét afleggen te6en de velden
van afclelingskrubs. irYant het i6 natuurtijh rvaar dat ons veld gervoon slecht is
(daar kan die cönsur ook nièts aan veretnd.er:en; hoo6uit kan hijnnuttige adviezen
verstrckken, c'l.ie C.e gcrnecntc.erloe brengen de kvr:.lit eit van hËt veld te ver-
bctercn, of het ond.crhoud aan te passen. ) i

Hoe$re1 I,ENS_ het ook niet kan helpen mct zulke slechte velden opgescheept te
zitten (de vél-den zijn inrners ei8endom van eu in onclerhoud. bij de gemeènte),
vrordt LENS ei toóh op'aangekomen. LEi{S heeft zonclag weer ecns ongelvild een
modderfi8uur geslagen. ,' .

Guido lIal-leen.
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Ja'uheèfthetvorigew9ekEoed6eIezen.Datge[ewata1zo1angbij.anc1ere
verenigin6en gebeurt cloet nu eindelijh ool( bij LEI.IS zijn intrède. iïadstrijd-
bafle+, die aloor t'[in]rels of bedriiven geschonken worden net afs achtergrond. €€t1 ; .
bectje ickli,.rre naken voor hun zaak.
liu rioor nij rna8 het. Jammcr rlat dc ecrste bal van Insri tot tweemaal- toe i-n het i

water iè gcvallen en dat ï..,ucky Corner afgelopen, zond.;'..6 ook al- geen geluh had.
l{rar dczö ball-eh blijven 6erserveer<} voor.VïOS en HOV. overigens. bl-ijken deze
bal-len bij Lucky'Corner best in de smaak te vclLen en vriL d.eze crfetaria in
de inbachts6earde ock voor de werlotri j<Ien tcgen tdil-hefmus en llauw Zrvórt, vcor
de bal-l-cn zorgen. lch, het is vleer eens. iet's anCero dan gehaktballen. Ook
l'telhÍnni chtin6 Duind.igt blijkt in de ma]kt te zijn. Een ander nieurvi6heittje
det door de regen in d.e socp gevallen is , is het blrad j e clet tr,;ee initiatief - .-,. . .

neners bij elkc thuiswedstri- jrl van het eerste Sratis ailn ied.ere bezoeker rviLlen
laten uitdelen. Voorbeschouwingen, standen, te spelen wcdstrij.Jen, al-snecle.op- .

Etellin8en van beide eIftaIIen zijn zaken die de supporters best op prijs ètellen '
JaiÍeer voor Rob 3on ed ivin v.d.tincen dat zij a1 twec keer onnodig rv..rk hebben
Bedaa-n. liop op, jon5ens, de zon zal. eens doorbreken.

FREE LENSER

RRRRRRRNRRRRRiïRRRRRRRRfu?I],ÀTXNRRRRRR

,.
Nico Osse, J6 jaar oud, vanaf zijn 1Oe jaar 1id van LENS. Nico heeft verschil-
Iende takcn in LEI,ïS vervul-d.r zoals het rondbrengetl van de aanplakbiljetten,
junioren gcleid en ook is hij lid 6cweest van de Juko. Momenteel is hij 1id ..

van de S,eico r rÍaírr ons interview dan ook betrekkón5 op heeft. - , . l0p onze vrae-g tvat het vrerk van de Seko nu afl.dnaal inhield vertel-d.e Nico .ons,dat aa.n het bcgin van het seizoen een opga.ve moest worden gedaan een rle bond
vaq cr.e ni].men van spelcrs van alle e1ftallen. Daarover wordt dan door de Seko
opnhun liekelijkso ver'gaderíngen op ma.anca61 be§Iist. vi:n dcze of6ave 'kan in het'
beliin maandclíjks nog $Iorden afgevrcken, Tevens worcit d.an vastgelegd. het aanvangs-
uur van r',c thuis',red stri j ilen per e1-ftaI, zodat het 9e b.v. altijd thuis orc
1C.OO uur betiiÉt, het 6ó om iz.OO .r..r ónz. Bij de. uitled.stri j <]en zijn de aan-
vangótijten echter variabel,,
!e scko houdt zp veel nogerijk rekening uet de vrensen vnn spelersin de lagere
eIfiallen on nàt elliaar te spelen, maa-r dit oysteem heeft ooh rvel zi-jn hatleren
aIs er eens veranderiirngen rvorden aa.n6-ebracht . De indeling in cl.e diverse klass e -

6eschied.t vol6ens l,lico niet naar sterkte marr Loor totin6, claardoor kan het we1
een6 voorlionen dc-t het 7e in de 2è l(1a66e G speert en het B ste Ín de'2e klassè D
Dit jaar begonnen we d.e konpetitíe ne.t, een el-ita1 raindèr dan vorig seizoen,
nL. 13. Dit komt omdat de Seko al-Ie el-ftallen ruet 14, man heeft samengesteld,
vanrv.Jge hct f eit, dat cr vori6 jaar nogal vcel- afschri jvin6en ur, rr"gËl-iJr""é .,u

warcn, zodat Ce el-ftaIIen wef een6 incompleet naren. .

De vrij-4agavon.l vordt gerserveerd voor het afschrijvcn cn claar glor.]t dan ook
ue1 het mecste Bebruik van genaakt. Later afschrijven houdt vool de seko in,
dat ze zerfs op zondag no6 bezi63 zijn om rle cl-ftarfen coupl-eet te maken. Er
lvordt dan vrcl gcbruili gcmÍrekt van onze juniorcn, hocwe.l- dc belangstelling van
die kant nu ni-ct zo 6root mecr is.
Op onzc vraag hoc hij over tlc kritioh dacht op de selektiegroep, d.rt ze zotyr
aparte groep j.rt cnze verenigïng vorncn, vond hij, dat deze gróep door de vele
traininfen het thuis niet:konden ivr.:rrnalcen otr ook,noB op u.nàere dagen op LEIIS.
oanlvezilS te zi jn t rvaardoor het kontakt met cle enilere lecl.en claardoor niet zogroot is. Nico vond ook vrer dat cie suppoerters 1an6a de 1Íjn no6 uer eens nis-'plaatste hritiek op cle sperers hebbeh. Dit lcoilt vol§ensr hem vaaÈ d.oord.at -mende oi:drachten van de traíner aan de spcler6 nj-et kent, wc,"rdoor de spelers
vaalc anCers spelcn, Can men ivel zou t{fiIlen.
?ot r',e ta.a-tr vLn rle seko behoort ooli on cle scheidsrechters te ontvangen en hun
ir. c|e rust en na afloop ve.n rl.e wedstrijcien van een kop koffie of een drankjete voorzion. ilelaas loopt rnen r1e scheidsrec ht era , die op het Je veld fluiten na
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afloop no6' weL ccno mis. Over het afgeneèn laten d.e scheiclsrechters over hun
gefloten ireCstrijd niet veel losi Nico onCervond urel Cat bij LEI'IS t1e junioren',
nogal eens stopten nct voetbal.len of naar èeí and.ere verenigin6 gingen als ze '
op het punt stonden'6ënior te worden. Dit kan vooral rnet'hët, huidige aantel
junioren in dc tockomst vrel eens. door lcunhen vrerken in het aantaL seniorenelftal-
Ien. -r .

Vindt dan ook ciat met d.eze iongens gepraat mogt qordcn om zo'doenite hen vöor LBIS
tc bchoudcn. i,ls oorzaalt noënr]e hij hct ieit ctat dei'rió61e1i jkheid bestond, drt _,.-
r,ren. 2 x É uur moèst gas.n spelen. GeluL'I"i5 is dit op verzoelc .vàn de 91ubs Íttl, ' "-
nog'u..ai alleen in dó 5e ui 6u Llasoe, rvà:rr.b!$ iri àe 5e kÍaSse rle eer§te B' lafa . ., ,deling ook 2x !.ri9 kivqrt.ier spelen. .Nico vonrl 2x een * uur voor -de veteranen-.' :'

e1ftaÍ1cn.we1àcccptaËc1,r,lani.r1aarIopens1:c1crsvan5ojaaibij.,,.'....
lot 61ót vrilile Nico nog kwi jt, dr.t hi j de instell-in8 vr.l1 6omraige voetballers . :l-, '

vrat tc rvensen vind overlat en . doordat ze zo m^aT we5blijVéri df wat, alnte makkelift ..

afschrijven, waarrloor hun medespeleïs vaak cle dupe werden. Cok het'"fittèn- op- -'- ,'-
aIlerl-ei zaten van de seko en ook daarbuiten kon hij niet eïg íÍaafCe§Pn. :.
Kritiek oké, rnaar clan veI opbouwenC. ji.:'-'.'':: ' ' .. :," . .. :

'lli j hopen met rlit inter'bíew u ','rat nader kennis te h,e§l:en rlatea uaken,.uet Nioo
Osse en zijn kornmissie. Hi j is een nie! ileg te denkeh 'figuur .in LEli-S, die Coor
zijn inzet hct voor ons mogel-ijk maakt bn op de 54roene veiden achtdr cen ba1
te draven. iïe vond.cn het fijn orl''net hem te pra!p+.. L:..t.' , ...;. ï+ . , r ,. :, . r, , i,

r:!' Uvl redaoti.e..

BEiirEEc: :l''
Onder deze titel kregen rvij een fol-der met allë informati-e over verstandÍg
bewegen. Hierin staat onrler neer-te trezen, clat door te vecl roken en eten, te
weinig bewegingen cle spannín6 vaà het jachtige leven van te6enrvoordig Ce gc-
zondheid van ons lichaarn worclt bedreiSd. Dat -1s echter te 'voorkonen Coor ver-
standiG te be$regen. Dit kan door te ga.an fietsent zrvemmen of hardlopeni lvaar-
door jg je lichaa.u aktiveert en de spieren daardoor.rveersland kunncn bi:edeB
aaÀ 'fc ]ichanelijl1g |nspannin6;en van al-1e.cia6. Ook *as er te Iezen, dat.een
vrarning up voór À9 ' ,àXrËot:-"slorters ,"o.'b"i,,rgrijk is. IÍet voorliomt bIàssures
en hct komt de prestaties ten r-oec1o. jranbevofen wordt on zich aan te sluiten
tí j trimgroèpèn, "'rr; 't men oncer 'd-eskundiSe leidinfi e i,rí 6oecie conditie op-kan' - -'
doen'. Zoale u vreet heeft LFNS ook zijn tringroeprïaar lilen èike clonderdaBavönd in
de 1iynzr.a1 aan c1g lJoonstedc telecht kunt.

Uvr Rec]àctie' : '
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14. OO uur LDitrS 1

1J.90 uur La *livraitierZ-
12. JO uur L;NS 4
14..C0 uur Iriit{5 5
10.J0 uuï' Die I{:ghe- /
1b.15 :u]ur WC 11
1J. JO uur ÀD0 15
12.3C uur IiiNS 9
12. 45 uur ilns 3

Zaterdag 1 Cecember 197?.

Z gl 9 r s- ! - 9 s g 2v2e! -1222 
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'14. OO uur tEl{S f
ZIE RESERVXPIiCGRÀ!".N41I RIJ

vvP 1

Lriirs 2
DHL 4
Cel-eritas J
LENS 6
LENS 7,
LENS B

Scheveningen l
LENS 10

B1auur Znart l
WE3ÍERK,."JÀRTIER

v1
Jans onirhsstraat
v1
va l
Cckenbur6h
I t Kleine Loo
Zuiderparh'
v1
Dae.l en ler6sel-aa-n
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Schrifteli t[ voö] vri d àvófidl 1
erkc l eh Rodc?i.ii js.

B.JO uur bij dhr.P.v.d.Steen, Honàéioos Z,

Tölefoni-sch' vri jdagavond tusson 1B.OO en ,19.'OO uur (uitsluitend in dringendegevallen) voor
,l-kl-aÉsers bij dhr. M.Reuver
D-klassers bij óhr: I'I. Reuver
C-lclassers bij cihr. VI. v.'d.. Linc.,.en
Dbrr G.Duivestel.n is verhhisd en telefonisch niet neer bereikbae.r. Grae.g

teI
tel
tel
Ls

, 6?.zBJi (LnNs 1 t/n f). 67.28.11 (LEns 4 t/a 6). 46.85.56 (r,sus 7 t/n 10)

De junioren moeten bij slechte we crs oÈts t anclighetlen steeàs dc afheuringqli j s t enraadplegen. Telefonische informaties vrorden hièrover niet verstrell "':i -:.
i]:

OPSTELLÏNGEN. '

een"telefoont es meer naar het oude nunuer. i
In nood
uur afbellen bij LEN§ teö.

geva11en. irunnen de j unioréri
56É14

no8 op zeterda,3ochtend tusàen 9.fó en 1O.CC

TiFKEUIIINGEN.

!IIi9J- 11. itogisch-R. Duyndam-l'I.Frant zen-R. Ncordeloos-R. v. Loon-R.verst eeg-ïí 
" 
ter

Laare-D.Pronlc-P.VaLkenbur6;J. Pr"ins-À. S cheven
Leiderg dhr. J.Apperloo en Sees v.d.jleek, denk aan de kLaver j asavond.en.
Zie reéerveprogra.,ima bÍj Í,teot erkrvart ier

11.J0 uur kJ-ubgebouvr LEIIS,. 1öider
grensrechter dhr. tle Btuin, .zià re6er-

sanenkonst 12.30 ttttr LEN§ .hltbgebour,r'

zie r es crvepre8ralama bij t'íesterkwar.-

LENS 10 L1l-6 vorige week, sanenkomst
Zie sportkanp.

11.45 u-ur LEI{S klubgebbuv,, leider Theo prins

?ROGRAfiIÍil PUPII,LEI'I EI,t UELFEN

PUPILLEI'I.

Z3!erqse 1 daceaber 1977.

LEils 2 c. v. Deek-R. ilon-lï. Heynen-H. Hoppenbrouwers-i,. de Jon6-4. v. d. vark-F.verbsrenddc
S.Kra,:rèr-J.Rieden=Il. v. Ruyven-R.l"Ióssels-R.Rademaker i' :.
sanenkornst 12.)c uur LENS klubgebouw, leid.er.son osse, .denk acn dc klaverjas-
avonclen, zie ::es erveprc gramna bij iJes t erkrvartier i .;,,'.

LENS , R.ten IIoorn-H.Plar ren--h.Ilovers-J. v. a. Ril zen-Chr.Vermeulen-i,l 
" 
Iucass enJ.L"i6ilil-R. +.,.ii jn6aarden-l.noogaaia-.r.ri"ày."".-rï. 

". 
z,r"i-n. a" 

-J"iË
sanenlrorest 13.15 uur klubgebouw LEN§, leider dhr. F.Fr.unans,, deík aan d.e, k1iver1.

LENS 4 a.ls bckend met J.Ge1uk, samenkomst
Hans Zoun, deík aan de klaverj asavonden,
veprograruna bÍj lï est erkwarti.er

ryl aIs bekend, leider Joop l'lcuIeman, zie roserveprograuma bi j lïeàÈerkwartier
Denk aan de klaverjasavonden

ryg-q al-s bekend zondcr ',ï.Kliinnen met E.Krijgsraan, samenlioust 9.ro uur rEI{s r.,.,
lclubgcboulv, leider Ton van velzen, zie res ervepro [irirmtra bij lïest erkrvartier .'

Denk aan de klaver j asavofden.

-OUDERS DENK I.IÀN DE KIAVERJASAVoNDSN- 
1

tEili 7 al-s vcrige rveek, leider Paul- v.d.Oteen, sanenJron ct 12.15 uur klubgeboul:-. -LENS T. zie reserveprogranna bij Heste,lkwartier
LENS B el-s vorige week, leicler Eric Land.nan,
Zie sportharnp

LENS 9 :Is vorige rveek, leider dhr. T.31ok,
tier en zic sportkanp .,

1 1 . JO uur LEIIS 1

11.J0 uur LENS 2
13.30 ttt:r SV DHD 1

- Schevcnin6en 1

- Quiclc 2
. LEN§ f

KLUB ENT HET SPORTKAMP

v2
v3
Ockenburgh

ZIE iïCflISDAG].IIDD

o



II/ELPEN.

Zaterdag 3 decenber 1977.

1O.JO. uur:LENS 1,.. . - VUC 1

9.45 uur .Quiqk ) , , .,, -,, LEI{S 2
LENS tíIi{I 1 - vrij

, ' LEITS .I'IINï 2 
-, 
.- vri j '

ZIE IÍOENSDIGMIDDT'.GIíIUD .'

v1
Ssvorni'n f,ohmanlaan

-J

fevnfien). Uij RiBom tch. 25.98.??. :
In noocl6èva11en kÈnnen.de lulillen en welpen no6 op. zàt'eitlagó cht end tussen 9.OO
en-).JO. uur àfbcl-len tel. 66.13. '14 J.:lubgebouw . .

Ouders denk aeó CG'l(laver j asavonden !

AFScHRIJVII'lcEN.

Schrif ieli.ih voor vri j cla4avond 1B .JO uu4 bij clËr. ?..v.d.Steeni'Hondsfoos 2'
Derkel en Roclenri js
Telefonisch vri jcl.;:gavond tusscn 1B.OO en 13.JO uur' ( uit eLuit end {n drÍn1;ende

I$KEURINGEN.

R

. -, :|'
ij slecht'e vreerËouist andighe d en stecds e,lrst de afkeurin[s1ij st en raaclplege.ti;

Staat daarop bij 't?uIillcn en 'Í/elpenrt vermelcl: GOUDGEI{EURD dah steèds naa.r voLd.
Of PUNI VAN S...MENKoMst. Komen. TN ,DIT GEVAL I.Íi^G ER DUs NIET TELEFONISCH ',fORDEN.,.
GEINTOI?i;ÍiirRD l,l;illR ËvEl,tTUELE .íiI'KEURïNG. Staet bi j de afkcurin5sadress en bi j
t'Pupi11en en lïeLpenrt vermcld: ZIE íE'I(EURINGSLIJST de.n noet ai. rràtg worden

6

i\

dhr. !ïarmerdam,

ir'-

.t4F

gehandeld: Voor de t huieuc ds tri.j den noet junicÉe.nIi jst, r7oïden §eraadp1eo6d.Zíjn de wedstrijden ían LENS 4, 5 en ! goedgeheurd dan gar.n ooh ',*e pupilleI1
en rvelpen ried6tri jd.en.op ons veLal cloor. Uit sluÍt end. 

"voor de riitvreds
in dat geval telefonisch worden geínforneerd of hun vredstrijden do
zaterdagochtend tussen 9.00 en 9.JO uur 1e1...66.8. 4I

OI)STELLINGE'N. ,/,:
LENS P1 I,1. Sa:.rl-oos-1,1. v. Vel-zen-J . lirassernan -1"1. Zaalbèr.g-E, Kets -M.Fór tnan e}'
E. rimnerlaan-E. Roos-M.Mol1eman-Jv. d. ilerg--E. iïarmenhoven

j Sinterklaasfee
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vori; jac.r gingen we weer voór het ccr6t sinrls lange tiiid naar een sportkaÍlp. .

Ditnaal- vras het niet een sportkanp van de llKS rnaar het lNvB-sportcentrum in
Zeist lras het nic'l.cieIpunt. Het is cen groot succes 6ewörden. , Daarom zul-Ien
rvij ook in 19?t ci) sportkamF 6arn net de pupill-en en C,e C-klassers. Ïlii zijn er
net olzct vroeg bili omdat rvi j hct liefst de eerste ïreken van ce vakantie gaan.
I'le1d je dus zo snel mo6el-ijt§. aan. Kosten fTOt-- p.p.. De data worden ;'rol6encle
veeli bgkcncl Sema::.kt. u ziet ilat het voor een kleine zes dirgen zeker niet duur
is. Dc'jon6ens .poriun, etcn, sLa1:en cn zijn honst:lnt zcs dagcn 1c.n5 bezig net
a.l-lerl-ei lós-, zial- en veldspelen. Denk er al-vast over nar vol'ende weeir
volgt het aanneldings forÍculier en de data.

RESEnVEPnOG1ÀIIL|^. . :

AIs a. s. zatercr.ag het gehel-e pro€lrauría is af gekeuid tlan h'ebben wi j een beperÈt
Tc s erv epro 6ramrn.. Dit in verband. met de sint erlda4sf eesten. voor de mini-welpen
is er- op dà.ze dag helemaal Secn progranma, oolc niet in de lconpetitie'
Voor rle.overige ótttaUen is bij al6che1e a.fkeurin6 het lilubgebouvr geopend uan-
af 11.p0 uur. ilij verwacht en . vooral de iunioren; ce l-eiccrs en ni-sschien !ïat- ou-
d.ers'orn'6ezcI]ig wat' tc pratent tennissen, bilja.rten, pokeronr kailrtent
sjoelen etc. otci .

Natuuilijh nogen ook de pupillen en ivelpen en minir s ]iomen. Icdereen is van
hart e welltoro op l,fllÍS als .he! afgel:eurd i§. De. voJ-g enie.elfial-Ien sPelen even-
tueel v ienclsc happ e1i jk a1s het gehele pro aramma }s :flSekeurd:
10. 45 uur iïesterk''vartier C1- LEf{S 7 arnenhomst '10 . OO uur LEl'lS

10.45 uur IJe st erk-vrart i er IJ LENsb 10.00 LEN,Suur,
ï 1 . ÖC uur l,EllSOO r,.ur :','etsrektïartier P1 LÏNS P1
(1 .0O uur LENS
12.15 uur LENS
lr2t15 uur LXNS
1].lO uur LEI{S
1i. JO uur LEl'lS

rvant Cèze vereniSing heèft erg
ui 6ebe1d vrorden df rlit pro6ramna



afloop no6 we] eens mis. over het alSemeen fatèn de scheidsrechters oter hun
geflolen we,Jstrijd. niet veàl los: Nièo ondcrvond wel- cat bii LENS t1e junioren',
nogal eens stopten net voetbalfen of naar èeii :andere vereni6in6 gingcn al-s ze '

op het punt stónden 'sénior te rvorclen.'Dit kan voorral met'het. huidige aantal
junioren in c1c toekomst vrel- eens-door lcunnen vr'erken in het aantal seníorenelftal-
len. ": .

Vindt dan:ook d'at met deze jongens gepraat mo,et ïrordqh oà zo'doend.e hen vóor LH'IS
te behouclcn. i.Is oorzaàk nocàrlc hij het ieit dat dd'rio6e1ijlrheid bestond, dat
men.2 x É uur slo-c'st ga:n spclen. Gelul:kig is tlit op vcrzoeh.van _de clubs iu.' .-'

nog rnaar afleen j.n de 5e e^n 6e 31asse.., wà:r.b1ii in àe' 5e kÍadse rle eerdte 8' iaf4
de].ineook2xdIieklYaxt,ier6pe1en..Nicovon<l2xeen*uurvoordevet-e::anen-
.iit.Ï:-"" twct 

àcceptàuel, r'ran-t daar'Iopen spclcrs van 5o iaai bij.' :' '- ..

Tot slót r-riltle Nico no6 kwiit, drt hij rle i-nstel-]in6 vau somhige voetbcllcrs ..
rvat tc rvensen vincl overlaten àoordat ze zo rnaa]^ *e6Étiiv+n'ói wat, al-nte mckkcliÈ --
afschrijven, waar{oor hun mëdespeleIs vaak de dupe werden. Cok het fittèn-op--' '.
allerlei zaken van de §eko en ook daarbuiten kon hij niet eTg ïÍaar.Cqqen. : : '.
Kritiek oké, rnaar dan tel opbouwenC. r;.-';r':; - i '."i 1 ' : )

\ïij hopen ,ót ,:it inter':ieiv u izat nacer kennis te hppl1e..f iat drr maken.ue't NiBo
Osse en zi jn kommissie. Hi j is een niet' lieg te denker,' figrrt in LEN-S r' clie ioor ''''-.

zijn inzet hct voor ons motelijk maakt bm óp <le groene'véid9n achtdr een bal
tc d.raven. iïc vonCcn het fijn'órl:lret hein te pr4."!e4: -1,-. i :, 

a,:r i;i. .r.,'.' Í.. '-+

'' Uw redaotie

Onder deze titel kregen wii een folrler net allë inforraatie over verstandiS
belvegen. Hierin staat oncler neer -te trezen, dat d.oor te veel- roken en eten, te
weinig belvegingen clc spanning van het jachtig',è leven van tegenrvoordig de ge-
zondhèid van on6 licheàn woràt bedreiSd. Dat,is echter te voorkomen door vei-
standig te berrcgen. Dit kan door te Saan fietsenr zvJenllxen. of -hardlopeni lvaar-
dgor jé je lichàam aktiveert en cle spieren daardoor . rve erst and kunncn bieden
aaE i; lichanèt-i5]<g lnspannin6en varn a1le.dag. Ook lqq ex te l-ezenr d'at.een
vrarming up voór àg' ,ót ,"ot:-usporlers zeer'belnngrijk is, Iiet voorliomt blessures
en het komt tr"e prestaties ten .oede. -a'-anbevolen wortlt orn zich aan te sIuíten
ti5 trimgroèlUn,',;5,:., men onder ' de.skundige leiding eirn 6oecie conditie op-kan.--.
aoàn. Zoà}s u vràet heeft LENS oo1.-'zijn tring;roeplaar neri eike donCerdagavónd ín
d.e tj'ynzrle.I 2s.n 61-9 lïgonstodc tegecht kunt. l

r . Uvr Refdctlet ''-'
JJJJ

$$$$

JJ JJ JJJ.TJJJJJJJJJJJJ JJ JJ'I,IJ.]
*; v,r uEr JJUGDEI?oNr t$$$$;;,r,r,r;IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J,r,r,r,l,r,r,r,r,r,r,rJJ,rJ,rJJJJJJ$1.$JS . :. '

BEiïEEG:

PRCGiIJI,ÍI'{À JUNI Oi?JII'I.

zàt erilas j aecemtiei't97?.

14. oo
1J.10
12.10
14.co
1o.1o
15.15
11.30
12.30
12.45

uur
uur
uur
uqr
uur
uur
uur
uur
uur

suc 11
ÀDO 15
L]ENS 9
iINS B

LEI.{S 1

La '_rl;r-r3-r!l-erzr
LENS 4
]JIJll u 2
Die lIa6he. /

VVP 1

LTNS 2 ',
DTIL 4
Celeritas J
LENS 6 

,

LI,NS 7, i

LENS B

Schevenin6en l
LENS 10

v1
Jansoniusstraat
V1

Cckenbur5h
t t Iileine Loo
Zuiderparlc' :

ut
Daa.l" en ier6selaal

Zondat 4 d,ecernber 1977.

I 4. O0 uur tLl,rs ] - B1auur Zwatt 3

ZIE RESERVEPROGRA].N'Í,II RI J I^,I5SÍERK1,ÀRTIER
============

DE}IK t,ÀN DE IËËAVÈRJf'SAVONDEN.
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.1.T.SCHRIJVÏI,IGEN.

chÍifte].i lÍ voot' vrL rl avór1di' 1B.rO uur bij dhr.p.
erkcl en il

Tèlefonisch
Bevallen) voor
l).-k1as6ers bij
D-klassers bij
C-]c1asÈcrs bij
Dhr; G.Duiveste

vrijdagavond tussen 1B.OO en 1p.OO uuÍ

Í.d.Stéen, Honàsioos 2,

(uitsluitend in dringende

3)
6)
10)
ereikbae.r "

d.hr.
ahr.
dhr.

M.Reuver teI. 62.28.rl (LBNS
I'1. Reuver tet. 67 , ZB .tf ( fEIrS
Yl. v.'d. LincteÈ ter. 46.86.56 ( r.m,rs

I t/n
4 t/n
? t/n
neer been-telefoont

In noodgeval-Ien
uur afbellen bi

.kunnen d
j LtrNS te

is verhhisd en i-s't elefonisch niet Grae.es meer rraar het oude nummer. i
junioren nog op zet erda6ochtend tu66en 9.fó en 10.C,.)

b,. 661 314
.{EKEUI?TNGEN.

lëg i a1s vorige rreek, leider Eric Landnan, samenkonst lzJO uur LENS . klubgebourrZie spcrtkamp

De iunioren moeben bij stechte we crsomst ancligheden steeds dc afkeuring;plijsten.raadple6en. Telefonische informaties worcen hierover niet vèrstrekt. .', ,.

OPSTËiLINGEN. 
. ,, 1

lENsl- n. i:osisch-R. Duyndam-tril. Frantzen-R. Noord.eloos-R. v. Loon-R.verst eeg-1,,1. t er
L aar e-D. Pr onk-P. V alke nbur g1J. p:rin s -A. S c h e v en
Leiderg tihr. J.ípperloo en 0eee v.d..Beek, denk aarn de klaverjasavànden.Zic reéerveprograima bij i;Jeot erkrvartier

-L4ls 2- C. v. Beek-R.Ilon-',V. Heynen-II. Hoppenbrouwers-ii. de Jon8-ii. v. d. VaIk-F.Verbareads-e
S .KrÍrraér-J. RieËen=R. v. Ruyven-R.lïóss el,s -R.Radenakcr ,:-

§amentomet 12.Jo uur LENS klub6ebouw, r-eid.er-'-Bcn 0sse, .denk a:.n de klaverjas-avonclen, zie re è erveprc grarDma bij 'rJes t erkrvarti er . : .,. -'.

E§§,Ln. ten IIoorn-H. Pl-anken-A.Rovers-,1. v. a. Rii zen-Chr. Vermeulen-iÍ 
"Lucaseen-.J.Luismal-R. í.ltijn5aarden-8. Boogaard-J.I(ooyn:ns-fr. v. Z*rof _n. à" 

-JonË

samenhonst 1J.15 uur klubgebouw LENS, leider dhr. E.Flunansr, cieík aan d.e kraverljasavonclcn. 
.

LENS 4 a'ls- bchend met J.Ge1uk, samenkonst 11.J0 uur klubgebouvr LElls, reiderÉïÏ-oun, denk'ao-n de. kraverjasavond.en, gíenerechter anr. oe Ehuin, .zie reser-veprograr na bij lïest erkwartier

ryl a1s bekentl, leidcr Joop Mculemanr'zie reservepro6ramma bÍj lveètelkrvartierDenk a.a.n Ce klaverjasavonden
LENS 6 ars bekend. zondcr ',ï.Kriinnen met E.Krii66man, sanenrronst 9.JO uur LEi,rs ..,ffiÉSbourv, leider ron vÍln v.t;;;; ;i; ;;;;;""progrnmna bij rïesterkwarrielDenk aan de klavor j asavoljd.en.

-OUDERS DE"NK i',,,lN DE KIAVERJÀSÍLVONDIN-

LgIt_Z a16 vcrige wcek, leider paul v.d,.Eteen,
LENS, zie reserveprogranma bij [.Jest e,rlnvarti er

LENS 9 eLs vorilje rveek, tóider dhr.
tier en zic soorth.anp
].ENS 10 ;-r3-s vorige week, samenkorast
Zie sporthanp.
PROGRAM].IÀ PUPILTEN E].I Í,IEI,PEN.

PUPTLLEI,I.

3g!::9ee ] deceaber 1977.

eanenkoust 12.15 uttr klubgeb'ouvr _- -

T.31ok, zie reservepre€ranma bÍj !ïesterkwal-
;.

11.4! uur LENS klubgeb'ouw, leider Theó prins

v2
v3
Ockenburgh

1 1 . J0 uur l,EI'lS 1
'1 1 . J0 uur LENS 2
11.10 tttt §V DHD 1

- Scheveningen 1

- Quich 2
- LNNS 

'ZI-E-TA4{CA4qVIIDÀGKIUB E,U HET SPORTKAMP
========ÉË==-=-=-=
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UIEI,PEN.

''"Ze!sr9ee 5 december'1977. -..-lI-

1o.Jo. uur'IEN§ 1

9.45 uuf QuÍck ! :
- LENS }1INI ,1

, IrE_NS I,ÍINI 2

-wc 1
; H,.^ .^

..- -. !El'{b C

- vrl-J
" - vrl-'t

V1
' Sovornih i,ohmanlaan

ZIE -,\OENS DTGMI DDJ.GITLUB

In nood6èva11en. ktnnen. de pupillen en welnen no6 op.zàterdagochtend tussen p.OO
en-9,1o uur afbcllen te1. 66.1J.'14 l(lub6ebou.yr .

r'FKEURINGEN. ...rr

*i ;""*; vrd erËànst an,lighed en 
"inud"' 

ràr"t rle afkeuringiti;.t "n raa<lpIegerïl
Staat dairrop bij r'?upillcn en Vlelpentr vermcld: GoEDGEI(EURD daí steeds naa.r vcLd
of punt van so.menliomst' komen. IN .DïT GEVÀL Id1.G ER DUS NIET EELEIONISC'II iiORDEI .,, '

GEïliFol?iiEiJRD I,I.i\]\R EVENTUELE AFI{EURING. .Stact bii . de afkcuringsac,r es6 en bi j ' - '

I'Fupi-Ilen en ',',Íelpenrr vermeld: ZIE II'IiEURINGSLIJST dan ríoet a16 ' voL8 vrorden
6ehandcld: Voor de t huièwc dstri.j den moet junií.ienl-i j st . r''ror c'!en gerie.dpleegd. '

Zi5n ae wcrlstrijclen van LENS 4, 5 en 9 goedgeheurd r}àn gar.n ooll de pupil-Ien
en rvelpen íeclstrijdcn.op ons veld door. Uitstuitend-'voor de liitlïedstri i den me6 --in di:'t geval teleioniscii worden geÏnforrneerd of hr.in'-we clst ii 5 aen docr6aan en rveÍ 1*-*
zatercia[ochtenc1tussen!.ooen9.J0uurter.66.t}.ï4

0u{e1s 4eqE qa+ Ce klavqr j aq4vonc194 !

AFSCHRIJVTNGEN.

Schlrllelijlf voor vrijdagqvqnll 18.J0 uuq bij clhr. ?.v.d.Stccn, HonrlsÍoos 2,
Derkel en Ro.Jcnri js
Telefonisch vr:i j cr,agavond tu66cn 1B.OO en 13.J0 uur' ( uit sl-uj-t cnd in dringende
gevallen) . bij Rr Bom t eih. 25.98 .7?

Cr,STEI,LINGN\I.

LENS P1 I,l. Sa:.rtoos-1,Í. v. Vel-zen-J.ilaesernan-l'I. ZaÈIb-erg-E r Keus-M.Fortnan-À.Kuiper-.
IfrtËilaan-E.Roos-M.Molleman-Jv. d.;lnr6-É. iïa"*ntthoven t

Zie resebvcprogranma bij ',ïest erkwartier c.n Sportlianp
Sanenkonstlll.0O uur k3-ubgebouw Ï,nNS, leicler Ton I's-Gravéndijk - Àad-de Pc6lter

LENS P2 ?.Straub-J.v.l(ester-D.Verneul-en-J.v.d.Spie6e1-R.Ioos-E..Coret-R.v.d.iob,/
[ffiEf . C eu" end-M. Ko el eni- j -tr'. C ]-aus -n. t{am-R. v. d. HeycJen. J . trierien-R- ?.ari.'F.lJcss eIs. .
Samenkomst 1'1 .OO uur klub6ebouvr, l-cider [on de I(ok; zie s?ort-.Iam! 

i_

LEI.IS !f P. tiert s-E. Raclenaker-D.lIeí j er-J .I(uyp cr-R. Del'J:cr-E. cI-e_ Vos-P.h1se_mgeest-
P. t'letrital-E. Ce Ilruin-J . v. Ba]legooyen-Il. de liaas-R: Kievit-E.Verduiil-R. v. Veqe!+9...
J. H. v. d.irlieL-J . iI. v. c].. iïi eI
Sanenkouot 12.3Ct tt'r klub.gebourv LENS, I-eider Toh v.d-.lergr Zie'.6portkaqp -. ,, ..-

LENS :,ii1 R. Lentz-R. Slats-Il. v. VeIzen-J.Ii1ip-F. v. Kàst ór-E.F-eus-l'{. v.IIcLlen-D. Ver/
EEEïÏa-en-n.v.d,KIei j-F.clo !ruin-P,. oostèrweghcl-A. [oet-/i.Frenhen' .

Same nkomst 10. CC uur klub6ebout'r .LEIIS f eider Cees Schènkel-E : ' . ,

Z-i,TERD-|.GI-VCND 19 . CC uur SINTXR](LAISFEEST. 
.

Lfilis fl? i',1. iíar:rp-T. DiemeI-F. Laarald-.er-R. Timmers -J . Kool-C. v. cl.3ooga.:rd-)i. v.Ni euwen/
hoven-D. v.llieuvenhoven-M.Ke e trnan-M. Simone-R. PIugge-R. Dat elaan-P..{ocl<sma-A .Groe/
ncst eyn
Sa.m.:niromét .8.41 uur khibgebour,r LEIIS r Iei-der Peter van Lliin 'l

I,ENS I.IINI 1 vri j S int erklaas fee st ac.nvang 1!.00 uur Le+cler Peter Perreiin
LE§S i'lIItI 2 vrij Sint erklaasf e est. aanvang 19.00 uur Leider dhr..'v.d.3erg en
dhr. l.:'Jarnerdan.

-9-



sË0nTI{t+!P.

Voril jaa.r gingen vre rveer *oor het eerst sinds J-arige tifd.naar ecn Sportkanp. ,
Ditmaílf r,,ras het niet een sportkanp van de llKSrmaar het KNvB-sportc entrum in
Zeist lras het rnidclelpunt. Het is cen groot sucëes 6er,vörden. , Daerom zull-en
vrij ook in 19?B o? sportkam! gas.n not de pupillen en c1e C-klassers. lïij zijn er
mct opzct vroeg biii omclat lvij hct liefst de eerste lteken van rle vakantie. gaan.
I"ield je dus zo snel mogelijk aan. iiosten Í7O,-- p.p. ,e data worden yolgende
lveck_bcliencl 5e[laa]rt. U ziet dat het voor een kleine zes da6en zeker niet duur
is. De jon6ens sporten, etcn, slairen cn zijn horistLnt zes'dagen le.ng bézi6 met
a-Ilerlei bos-, zaal- en veldspele[. Denh er alvast over: na, volGende weei(
volgt het at nneldings formul-ier en cle data.
RES EIIV EPftC Gll\ll}lri . '

A1s a.s. zaterJ.ag het 6ehe1e prog
re servepr o gramna. Dit Ín verband
is ef- op deze dag helemaal geen p
Voor dc overige elftelLen is bij
af 11.;00 uur. 'L'lij verwachten voor
d.ers om Eezel-Lig wat- te.?ratenr t
sjoelen etc. ctc. .

Natuurlijk mogen ook t1e pupillen
harte weLlron op LEI{S aIs.het afge
tueeL v Íenttschappelijk a.1s het g
10.4J uur. iïesterhwartier C1- LENS
10.45 uur Uest erkt'rart i er DJ - LEN

-12.Q0 uur r'let sr ekrvart ier P1 - LEN
12.00 u r i'JesterkvÍartier C2 - LM
13.15 jur? ,l,Iest erlirvanti er Bil .- IEN
1J.15'uur Viest erkvc-rti er n2 - Lï]'l
14.JC uur 1l est erli'.,rartier À1 - LEItr
14. J0 uur 'tJest erlcrr'ert ier À2 -.. LEN
Denk niet te snel da.t dit ook afg
goette Velè'en. l1r kan tussen 9.JO

. doorgaat tLL'.:'65,1f .14 LEi,ts-

P.S.i'.S.P,S.'. .S.P.,5:

ranma is afgekcuid dan h'ebben vlíj een beperiit
met de Sinterlilaasfeesten. Voor d.c ninÍ-uelpén
rogramma, ook niet in de hompetitie.
al6ehele afkeurin6 het klubgeboul'r geopend uan-
al. de junioren, de leiCers en nisschien l'lat ou-
ennissen, bilja-rten, 1:okercn, kaarten,

en,§,elpen en ninit s l;omcn. Icderccn ís van -
heurd is. De volgenCe.elftall-cn spelen cv\:n-
ehele pro6ramna is sfigekeurd:
7 SamenLsomst 10.00 uur LEiIS

S 6 : - 10.C0 uur. LEI,I;g
s P1 i 1 . 0C uur LEI'ls

- q1 .0O uur LENS
12. 15 uur LENS

11.30 uur LIINS
1]. JO uur LENS

urd is, rvent Càze vereni6ing heèft erg
1O.'JO'uui 6ebeJ-d r,rorden of rlit pro6ramna

s4
s1
s2
eke
en

=zls =!E_! 1 iE. I 19 = 9rsI ;!9 !=El gllEgel
(;UDE;:]S D]T]iii A-iN DE I(LÀVERJASI.VO]..IDEN.

Sf i'lT Ei{IiL'ri.I TEESI.'

Op z:.terda5a.vond J au""nUer *.s. komt SintL.rkla.as Hcer narlr ons klub6ebouw toe.
Onzc mini-rvel-pen en vr lpen word.en rlan tussen 13.rO en 19.OC uur in ons klubgebouw
verr,lacht. I.latuurlijk verrvacht.en wij ook cle leicters vi'.n deze jongens, de trainers
va.ir d.c r,..oensia6nirlda6klub'eh de oudèrs, zodat hct een Bezelfige.avond zal
worcl.en. Tbt zeterdagavontl om 19.00 uurJ -

DENIï .',:^N DE I{IAVERJTISAVONDEN

FILI.I.'rVOI{D.

0p zatcrdag lT.december zaf er een film in ons kl-ub8et,our,r gedr:aai-d rvordcn voor
clc gehele jcu6dafdeling, rlc ouders, de lciders en Ce trainers. De titel ,van de
film ma6 nog nict veïne1d worCen va.n de firma. iïij Lunnen jullie dchter ver-
zekercn d:rt het ecn er6 efuke film is, goecl voor jon5 en oud.. In het voorpro-
(iranfla her-rr..en wij nogl r,,rat telcenfil:ls. 'rÍij hopen dat oi: clezt' avond niet alfccn
de minivrclpcn en pupil-len ir.a.nlïezig zijn, maar dat ooii dc junioren zich zullen
Iaten zien.

ileeft ur'r zoon de kontributie el- betaal-d ofl de buitcnlanCse rei6???
336?'t1 t.n.v. Pennin{;mee6ter lenig cn..Sne} wacht op u.

1:

giro
Zo nee ,
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-NoE ot e ecls zoeken wíj onderdakr :óíd '.Kónin5itnedàg.:voo:: eËkele Duit s

of rnegrdere .Jo ngens
'riïnderdak wi'11:n en.kunnen 6eíèn tijdens deze'dageh

e 'gasten.
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,1.

IÈ

t;'tl
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, -. r+

!vaarbchiin
e één' ,i1.
rÍorden':-.

6r'De j onBens r d.ie bij ons een toegrcoi spelen, op 1 nei vjn;"en het niet . 'e.r6 on

ío? egn streËcher of iets der§eI:il:s.te-sIaI:en. Zii komen rvaarschijnlijk oP .- í.1

zat.crCLa{iavon+ zo,"april o.e + 16. rC 'rui rian opdeH elolaar*, ivaar zi j

lijk qp, dinsda 8non8 en 2 mei vte e: ;'ertrekken. :ltl anneer er. nensen zijn $i

r2ocht kont '/o, 1s nsnisn a6r, ' í'cul v. d.Steen'tel

dank vooruw medewerking.'

iïOENSDAGMIDDÀGKLUB.

:l o1e91-1919
ve

die net ons naar )ul tsland Bàan tii cens de Pinkstertlagen ve4zoeken
De , rie èl-neners
rvij on hef be ilre^g àd .' -f 140 ! -: te naken: oP girorekenin6 336711 t.r!.T .

o're:

PellniÍlSneest ei LBNS met verneIdirg r'tsuitenl anclse R ^ll

lleiaalt u.Iiever in .,..!'e1ni jnen C,:, verzoeken.vrij u het eerste. ternijn ad 16O,-

u clirect over te nakenr 'bmda t :v:j ÉurosPrtrlng ook betalen moeten. Bi. j voorbaat
n i

l
i

ti
j
t
n
il
I

fI

-' vo etbalver enig;ingen I
f. hct rleeh:eàen-aan j eugdsportkamp en van de IiIWn'

[. het verblijf ín het buitenland voor het spelen va'n-voo?af Seorganiseerde

vóètbahvoàsttil a"", "it"Iuitend 
in clubverl:and onder leidinB;

h. ilet reizen Ían en naar terrein""o' IoX"lut' e'd' in ''rerband 'rnet de

ili"""àa" sub. a t/m g omschreven risicors: : : '

,.{.,, ï:--;,,-- -- - :

,l;:Ë;r.,." ,1:'!hiïÏB#,:t"*;!if;;;pifi!lÀ",.ooaé,t'eteins:'via:ae 
'ko't=t" 'lïes' ' j-

,i,..,'.,, ,, -' 
"6r',:uy'itíàti ""r'"4" 

ifl'ut tut'.óËJ"61ot'và"criië'aotio inditídueel
. 'reizen zàL tle n::tschappij afïïïrt"ii"a afharikclijk suèIlen'van het

- 
'tËF';';,ïcns de. polis als """="*i-oi""itto"ins 

is to i:eéchàuwén;
,t .. 

', 
í; ií{ï:ï;n, van en het traincn aoo, au'r*'rm goeàlokcprcle"iràdstriidenoin
ver t c ge+rïoorcligende eLftal-Ien-net inbegrip van het inclividqgg] I?]zen c;n

' ' ..." .vut'orÏii -i" ""ïuà"a 
met bedoeld spclci en traineril - . rt'

Í.: j. ac!ívitcit"., - tot a1-Semeen fr"f""É--u"" dcivcrcniging .lienend - vlef;e-

'.1 i
rl
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-tf cefu'pen \Íoensdag ziin we !roo:' ret eerst naar de àaal- aan de Marterrade 5e-'
wee st. I{et ve}cl 1-ag totaal once a.inen oP het veld onmogelijk

was.lïog làng niet aI].e mini t s ,. ÍelP en en PuPiL1en hebben gebrui-k van deze

)no I e}Íjkheid ge.maakt. !ïii ve'rne:den nogmaa vertrék vanaf LENS

als het 'veid irfgeke l-p worden iedere voens

klub e:ouw verrvacht. De minir s vert
upillen

urd is. ÀID rÉnir sr we
16 de tliden van

ein en pupillen

t er , zoad.t tr
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ERZEI(ER:NG.

de I"d"o ,"r, àe KNVts bestaat er een verzeke ri-ng , wleke het
Ten behocve van

1. De verzekerin8

ti. --: ,{

È
t;

riÈíc'ó van iicrrqgetijlr- Ietsel ieltt.

.1 . de leden respectÍeveJ.ijk lec1en:amat eurvoetbalf ers ( senioiè'n jUníoren . en

van de IO{VB en zijn afdelin6en ( hierna- t e noemen ,TTNUB) ti j 'lens

c].en van .w

- pupil-l-en
!
) tID

,t
,-n i:
,! r'

re Bp

ned

ectievelijh:
. - :',lizl-ch be-v ind en óp het ( de) t'érr eín(en) , trainln5s- of oe f envel.den

of }olcelen ve,n de eÍgen vereni6ingci erlstri j den i'-
lvonen v.:1n wedGt 'iide an dd 'eigen vercn igíng als toeschouwer.

a.

tra.inen r bi j
b. het zich

c. activi.teit en

bevinclen op het (de) te iging( en) die

rvoCrt/ en bezocht voor het sPelen va'n wedstrijCen resp. bijrvonen van ÍIe d-

' stri- j den van -de 
eigen vereniSing als toeschourïer ;

ainingen en/of voetbel-
andere dan het de elnenen

ue<lstrijCen geor$an iseers door de I(NV! o f door de eigen vereniging ;

d. het deelnemen aan schoolvoetbal, dat georganioeerd is door de KNVB;

e. het de.e lnonen aan door cle I(}{VB Soed6ekeurde rvedstrijden van bedrij fs-

nv
rrein( en) van de vcren

aan tr



6evoerd.. nxet. inbegrip van het inrlividueer reizen en verbl.ijf in verband vandezc c'tiviteiteà. .'. - .' .

\},{
\

2. de rchoidsiechterer,.consuls, Brenscechters, Iède.n van het bàstuur van d.e
I(NVB r' Iecién'van het bestuqr.van bij, de K'wB aaggesloten verenigingen, connisoie
leden - anddrs dan in hun hd etlanigheid' tan lidf'resp..aLnatèur.rrËetËaríer 

"à" ;;;b!i dc i{§llts aangestroten vereniging.-. uitsluitend tijderis respeiti eve 1i jk:
a. indiviclueol reizen cn verbrijf, voorzover dit noocrzahél-ijk i6 voor deuitoefening va.n d.e-hun opge c1ragèn 

' taak, nràr-en van de terróinen;b. het ziöh'bbvinclen op de terieir"o oi i.n de r-oke.Ien van d.e f"runigirr6"n,
díc. 11-o1Jen -bezocht t9o1 he! kei_iren van lgrpei4nen e . ii;c. het leiden van wedslrijdgr,r .o{ asoisteren dààrbij; .: . r...d. het gcven en volgen van curoussen en alre anclciè 

' activit eit en. rvelke\ in
opdracht en ond.er auspiciën van d.e KN',/B p1àatsvinden. \

J. de l-eden van d.e bedrijfs= en zoueravondvoet balver ànigipg'en, tijdene resrec-

a. het declnenen aan de door de KN\IB georg-anisleraà'ivea;trijclen in hei kaàer-
v:.n è bedrijfs- en zoliteravondvoetbal uomp etitie;
b.-. het x.eisen van en naar plaatsen in vèrband met het hÍerv66r sub. a omsclire-
ven - risico.; .:

namens of in opdrgcht van de veieniging individueer dienen te vrorden uit-

1

2
in clubverband onder leiding. :

indivi.lueel rechtstreelcd zondcr ondcrbrekin6 via
In 6eva1 yan. schade net betrekhing.tot.vorenÈedoe
zaI de roaatschappij de uitkering afhankelÍjk siel
begunstigde te l-everen bewijs, dat het betreffenrl
dc polis aIs aanspraak op uitkering gevend is te

dc korst e-.lve6. . ,

Id individueel reizen
l-ón van het <loor de
e ongeval klachtens
be'schouwen.

2. cle verzekerrle beC.ragen per persoon zijn aIs vol-gf- vdst6e6teld:
À. overl-i j d.cn:

"f 2. OOO r -- voor ongehuv,'den I
llO.OOOr-- .voor 6chuvrden en ongchuwden,

D. blijvende Ínvaliditeit, ten hocgste: -
fro. o00, --

C. tijilelijke arb eidsongesc hi.ktheid, anclers

kostwinners in de zin der wet;

dan vo etbal-onges chikthoid ten hoogste

zijrr niét voor overdracht aan derden

p. geneeskundige kosten' ten hoogste:
:i 5OA , -.- per ongeval I

Rechten lirachtens de'rubrieken C. en D.
vatbaar. l

l. Met betceldrin6 tot het sub. 2c vernielcle verzeker<le. bedra6 is bed.oelcl een.
aanvÉl-leide del-Jring, zodat uitsluitend uitkering za1 ryorden getlàan van 4e c1oor,dc getroffene werkel_ijk gederfd.e inhomsten tot èen maxinum vàn f f0,__ per
lvëekr met dien verstand.e, dat'voor clhe daE, dat verzckerilerÀ ti;aeri5tè
arb eiclsonge schiktheíd duurt, de uitkerÍng vorgens c. .za]. worden berekend.

4. l'Iet betrekking tot het sub 2D vermel-cle verzekercc bediag zaI geen ver6oèding
plaatsvinden indien en voor zover er .aan6praa-lÍ be'staat, resp. aanspraak zou
bestaanr. rTare dezc verzekeríng er nipt, krachtend tle Ziekenlondsllel of ànd.erevcrzekerinBr voorzieni-n6.of regeling; de eld.ers r-opende dekking tot veriloerring
va.n bedoelde kosten zal on8eacht.het tijdstip ryaÈuop zij rverd àangenouen metbctreldiing tot deze verzchering altijd aIs oudste vèrzellerin5 urorà.o aange-melkt. Onder geneeskundi6e ko6ten rvord.en uÍtsluitencl verstaan: art senhonàraria,
kosten van door een arts voorgeschreven behand.ering, zi ekenhuisverplegi.ng,
kosten van Senees- en vcrbanclmid<le1en, aansc haffinfÀko of en van'door.hàt óngevaf
noodzalielj-jh gevrg4den prothesen, alsnede de nedj-sch nooclzakelijke kosten van
verVoer near ecn Coktcr.of zLekenhuis per arnbulnnce of zielcentti. pu kostcn,
irelLke gemankt wor.deïi per 

. openb:ar lr"rr-ou" of eigen vervoer urorden niet vergoed
evenmin ats de kostcn genílekt na de /JOstc dag ia hct on6cva1. schacle aan
bests-rnd.e prothesen of hulirnid.lcl-en , 'zoirls kunstgebitten, UriL}"., e.d.. irrordtniet vcrgocd
Volgentle week t';ord.t het adres voor ongevallenmel<ling in- de LENSrevue verneld..
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MUTATIES' LEDEN],IJÈT.

Nieu!ïe Leden:

/.1190 J.B.l[eerman
., 1191 G.C.\le erdenburg
7 1J!2 §. Sandifort

tl:i=is*sgg' r

z 1343 A.v. dlrroft

hierlarigs aÍknifpen.
Naam3 ..
Doe mee aan de ral-f
Doet mee aan hét di
Doet mee nan het hi

. |, :.

" Éàau ze, Den Haag 2075, r;1. zggizl
azel-aarstraat 17; Den Eaa6. 2026, fel. 60611+6
erest einlaan 67 1., D en,Hàa1. .2014, t.el. 29584]...

vreekblad. van de voetbalvereni a Leni en Snel

oooooooooo0oooooooooÖooo0c0ooooocooÖooooooooooooooooÖo''
, : i: .l.i :'.

190742
121046
250711

zittin8 hebben.

er,met
net ..... auto( I s) Í tE

personen à ÍfO, -

ris ó
NSH
NSB

uoxdt ïJant sni j dersgàarcJd 
'f,,

Den Haag 2034., lét. .296081
In BalIbta99!''
1191 .Y|.c.Jehee.060770 Kon. Emnakade 47, Den Haag 20o.{1 te]-, 6il6?4
I(OMMISSTELEDENRÀAD;, :t",
Zeer.-tot .onze spijt
de kgnmissie, zodat
ljr-l van lil-Jn daarl_n

h9 9tt
nu rno

ile Heer Hurig llöukes. moetèn.bedanlrep .y_opr bovenbetloel-
B...aIIeen de Heren,Àrthur àe..Groot, 'Quido .Halleen en ' ;

I,:Zaterdagmorgen: An .Bergenhen e gouvren - ',ïim l,licheLs ,.
Zat e.rdagàiddag:. Àad Bolqisch - Ànnèke Bl-iemer'- Frans bisseldorp
Zondagmorgen: Tinuà v.Zilfhout - NeUy cn Richàrd v.d.lioek
Zondd6midd.ag: Ànnie V.il.Steen - i,lil de Bruih - i{enny Lentz - Ria Verschel-den -'

' ;'i l;inda Jans - Hanneke Bom - Dinie Endtich - Silvia en Huub Pronk'-
Simon Sandifort

Eventueel afbelicn bij Àn Be rgenhene gouwen. te1. 56.94.16
KERSTRALLY (2e Kerst da

j. ..: .: ., r .: .Het.Bèstiur; :.. ,l

: :.': :. - t .., ', .r' ,r',:'
Peter Perreyn Ís opgenomen in het El4to1itus. Ziekenhuis in Delft voor een
knie ópèratie. Peter.-Iilgt op'kàrner JOJ.,Bezqekuren zijn van 14.rO-15.O0 uur,
_:T.ue" 18.45-t9.{5 rua. .' : , : .WÍj wenscn Peter veel sterkte toe.

HB$$FTFFFTFFFFFEFFFFTFEFTFFFFFFIFFTSIHEE
FSIfiF ]IIE STAÀT ER ACHTER DE BÀR $FTTEFTFFFTFEEFFFFEFFEFFTEFFFEI'I'IEF'EFFFEEF

Op tvreede i(erstitag is er rvecr dr: traditionelc Kerstrally met'ía afloop een
gezellig diíèr. \ïat u te eten krijgt is nog niet precies ..hekend,. maar het j.s
ongeve er....het z eIf de a1s vorig jaar (dus geen.Indíoch of Clríneee eten). ...
De kinderen (als u die tenninste niet nee wilt nemen tíjdene de raily) worden
I s r:rídda6q bczig,gehouden d.oor -de teden van de l(aka. Voor r1e kinderen is .er -

een ander nïlu.den voor de ouders.
Dc prijs ler auto.voor de rally bedraagt f 5,,--
De priJs pe::'-persöon voor het diner bediaagt y= JO,--
De prij6 vdor het kind crrnenu bedraagt'f 2,!O
Ondórstaarid stroohje moet bij eeÈ vàn'oniierstaande Kaka led.en voor zonda6 i8.
decembei in6ej-everd zijn: N. lIöehsma-l{. S ]-at s -1( I S'ehenkels-E. Fronk-M. Reuver '

- ------ -:- --i----:------------i--.:-:- -: ------------------:'--- ----- ------------
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COLLECTIEVE ONGEVjTLLEI.IVEnZEKDRI I,ÍdÏvervole)
Aangtf tef ormulieien'roo"-Èó., orrgËïàt -ro"ton:ttona

ll.,
..i. , ln)xè+uurnaneE on6'eval,

volledig íngevuld en 6etekend vrorden gezonden aan de FIRI.IÀ C.STIBBE, POSTDUS
7Bo te nOTTERDÀI.I; Dc iangifteforimulierei"'zijà. iTsrkÏi;ggarr bij de smtO, .

resp. Jïifro secretaris en bij Fa. Stibbe, Fostbril 7BO te Èotterdam. , '
Ongevallen met dodelijkc afloop moeten onmidCclijk telcfgnisch geheJ-d yorden
aan de EIRLIA C. STïBIE te ROTTERSAM (ÓlO-13.2?,651 buiten kantooruien '

0180?-14916);- :.j,........_

lïil.hel us ' 11-6-4-1-16 1?'- B
DHS '10-6-2-2-14 26-13

Í

OI'INCDIGÈ T{È])PNiÍITrO, VAI,I LENS 1.

Ons. ecrste heeft .in Oude Tonge bii'DÉcC
volop kans gehad op een overwinning. De

DBGC 11-5-4-2-14 19-14 voorspelde surprise kwam echter niet,.Na..L
Roodenburg 10-5-7-2-11 12- 9 . tweemaal drie kwartier voetballen nees het
VIOS 9-44-2-11 10- 6 'skorebord 1-12 voor DBGC. Hocwel LENS hct
L E N S 1O-4-2-4-1O 1r-12 noest d.oen zond.er IIim Keetman en,Beit 31aEs
EBOH 12-2-6-4-10 11-16 . leek. dat de p1oe6. aanva,nkelijk niet' te
Papendrecht 9-1-1:-1- 9 10-13 deren. Tenslótte zou het esbrek aan routine
Hernes DVS 10-2-5-1- 9 11-13 toch no6 fataal blijkcnl;.Drr§O had ,in de eerste
Ilio.n , .,, ., ,11-3-1-5= 9 11-11 helf t een .licht overruicht...De 1ange.-en ge-
9.ou,da . 1 ,,11-1-?-3- 9 2-1O vaarli jke Hans 'JeJm. werd d.oor Ruud tr'ortman
Olyrpia 9-3-1-5- ? 8-16 redelijk aan bantlcn 5eLegtt. Haiver.wege de.
[Istv ZtrE:.; 11-1-5-5- ? 9-1? eerste helft kon de lange toch uit een cor-
HOv .'1010-6-4- 6 6-11 ner r&a:< koppen. Hij stond helenaal vrii,
terwÍjI Rob de..',Jidt onder de baI d.oorliep. LENS.gounterde rustig, ma?r gevaar-
1i3l<r_ door', Een attente Ronald Telle onderschepte kort voor rust een slecht '

geptaàtète baii en stelde Jos van Rijn in de gele6enheid zijn. eerste kompeti-
tietreffer voor LEI,IS 'l te rnaken. Na rust vJas het meteen raak. Ditmqal- rvas ;

het Jos van Rijn, die attent reageerde'op zwak. verd.ed.igend. ryerk. Hij be(fie;de
Ronald. Te11e, die beheerst, skoorde.. DBGO legde nu rvat raeer agressie in he!;. 

,

spel, maar LEIIS feek de verhoogde dir,lr- te krlnnen opvan6en. Na een ha1f. uur
lvas het toch nog weer de lange DBGC -aanval-J-er , die zijn seconde vrijheid be-
nutte door vrederom in te koppen. Vijf ninuten voor tijd ging T,.]ïNS de boot
i$, toen het clerde nisverstantl .in onze verdediging de tlerde DBGC-treffer
be,tekend.e. Een jamrnerlijke nederlaag, ook al axndat LENS eigenl-ijk een prima
rvedstrijd speelde. Zondag thuis tegen Röodenburg rekenen r'ré op revanche.

HHHHH [IH]IIIHi.IEIIIIHHJ{EEIIIIH HIIHI.IHI.IiIEI{ËI]HiIIII{HIIH
PROGRA]O4/i-OPSTELLTNGEN-UITSI,AGEN §EIITONTII HIiHHHIïIIHIIHIIHHHH]IH
HIII.IIITI IiIHIII{HI{fi i{}TIiHIIH}IIïHHÏTHIII{HHII}IHHHHIITI

FEOGRA.I,f,{A SENÍOREN.

Zonda6 11 december 1977. scheids]rechtet'
14. OO

11.OO
.11.00
'14,. oo
10.o0
'1 2. 00
10. oo
12.45
'12. oo
14.OO
10.o0

-'12. O0'
10. o0

uur
u9T
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
irur
uur
uur 1)

LENS 1

}IVV 2
LENS f
.r,pts 4
Crouvl-iet 2
ADS 4
LENS
Velo

Roodenburg 1

LENS 2
GSV 2
{iI-helmus f
LEN§ 5
LENS 6
GDA 5"
DE}IS 8
-tsIauw Zwart
DZS 4
DZSS -'

! BI'1T '

- LEIiIS

v1 Reb 1/1-1
v . Hogenhouckl-aan
v1 geb x/2.-4.
vz ffi+b 211-, .
Re§u.-+i jkerotraat
IÍadqgàeinwag
v2 Eeb 2/1-1
Nooidríeg,llÍat eiíngen

.Kroon
oornweg
.Koek
.Iloen
t +in
. Delden
. Timner
.d;laan
el-diiuis
osthumus

trï ! Í. Orizande '

?

9 B

r{.4
J.H
G.J
F.I'1
Sto
E. v
B:C

À.v
J.P

À
E
L
E
J
I
T
B
r

LENS
IENS
ÉEllS
r,EliÍs
DeS

10
t11 ,

t1
ter 4

v2
v3
Y'
Y3
Cckenburgh

J. de Hilster en A.v.d:i{eijden' '. '

geb
geb
geb
Béb

A. s. zondag zijn van de Seko a::nrvezig:

SÀI.1ENI(OI"{ST.

4'-?-9-lO en.11 een'ha1f uur. vó6r ' aflnvanB van hun wedstrijd.'
5 9 .15 uur LINS Terrein LEll§ B 1 1 . 45 uur LENS temein
6 10.45 uur LENS terrein LEirS 1f 9.o0 uur LEIIS terrein

LENS
LENS
IENS
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lnVS 4r àl-6 bekend. .l

ÍmE-6: als vorÍ[e we ek zonder,,r. Bauuan:B. v. d. IiooÍ.-J. Tctt ero.-O. Borst

LENS 7: a1s vori6le veek zonder :rl. En6tcbcrt-M. Craennehr
LÉNS 8: alb vorige vreck zondcr :1..v.à.l4ei5s-met ,I.v.C.!ïcl_
LENS 9: als vorige ryeelc. zonder i.EooghieÀstra me.t iir.I(r.o} ;,
tÉlts t0: a]s vorigc ,"uÈ'. l

LEi!S tZ: a1s vorÍge rveek zonder R.Heèmskerk-C. iluybens-R.Boa
LENS 1j: a]s vorige urë ek zon.ler .A.ïli j nirovèn-A ; v. d.l{ei j den-H. Doi.lv,

OPSTELLÍNGM{.

AT§CHR]JV].NGEI{.

UITSLT"GIN 4 december..1977.

'rïegenË herhaal-d niet-opkomen rvdbdt
otel. i1.r 'rïegèns. niet.öijtËbnieh af geLop
2 wedstrijCen É1et'opsesteJ.d. Vervr
na ZO.JO uur in ons klubgeboul.

1n
uur

C.Hoo
./hienstra -dit sèizoen niet meer opge-

en zondag worden I,[r Craenme ]nr'/eu R.Heemskérk -

net F. Veeren

Vrijdagàvond van 18.1o-tt9.JO uur bij J.de ïilster tel-. 29.?1;ZJ Slechtsuiterste nood (al166n ziekte) kan op zat erdagocht end. tussen 11.O0-12.00
lvorden afgeschreven bij voornoemd numner.
NIET-CPI{OM-!]RS. . 

- 
,

eer is nogelijlE bij dt) S cko op raaandagavond.

"DÉGC

Rava
LEI{S

5
o

10
11
1.2
6

,1

2
1

j L-ii]\Is 'l
-: Uills 2 .

'- I.Ío e rk:lLp e'.1L e 2

Z:-)
af g.ek.
?'.1 .'.

1-1
2-1

Tedo,
-LENS
IB-NS
LENS

+ENs
Tedo

1-1 :.'.
0-6 -j'
0-1 .

1-o
1.-1 . ., i
afBek.

- LEllS 8: '. ,

- Duindorp SV 4
-:i,iestlandia 1O

-vcsB
- VVF ,B
- Lms 1l

rïestlandia4-LEI'IS5
DHC 5. -

LDNS 7
- LilIS 6
- cr.iïiÍfen II Vac ' 5 '1-Z

ZAÀLVOETD-{L.

À.s. 'dinsdag'1J
teger het nog' on
19.15 uur; De vo

v'.I'l
:

À. v. Velzen-h.
l .,I

oortlA. de Fagter-P; v. d

.. VÀ-ll DE ,REDI:.C IïE
;lR;?it

,,'.
€lècembcr'1977.speelt lons,zaal-voetbaltea.É de bel_angr
Besl-e6ea' Rorvi-Parket in'de
Igende 6pelers :noeten ora .18 J uur al-daar ga.nurezig

s orthàf aan de Duinl-aan

...,:
ijke weds
. ..f,qqvang
zíjnl

trijd

.,

oïze hoètdtrainer l,lartiil van viàn'eníis'bij Lenig en síëL nu bezig aan zijn : .trveede seizocn en de lredactie vond het tijd om eens. met hcu te gàan pratàn ànvril 8aarne via de LENSrevue de resul-taten van dit intervieu aan-u kenbaar maken;
i',:ij'kennen ofrr...y1,,n viplen inrrriQclels clleural wol - al-s. de zo op het eerste

.. lgezight erg rus t ige: .f ifiirqr - cn hts i,i,jn'naari.-ergenÀ t er-irake 'io.r! , dan hoort
men over het algeneen als ceiste reactià vàir.i. q,"'van Via.p-èn., aat :.Ë','àió. i;;Ë;" -wcetjelve1-ilevroe8erekecpervanHo].]-anc1Sport...
.leJlicht zullen '1a rl1t. ggipre.lr hög hcel- an4g.reu=aspecten ïirr...yören :<otièn I uiaar,-
van de.reeesten het beEti.;.n. nie.t rvoton en ih zou. ivirlen bàginnen aan_ d.hr. vaii
vianen tc.vra6eie, 'va':i. tri j ooit uet voetpalreri'is lógonnei, ih lveÍlc; cruËs.hi.iheeft gesp:efrl en of hij altijö^ ondèr rle ]at hecft 6óstaan. 1.: 

,.

S993D: Op 1J jariee lecftijd irettlde dhr, vair Viànen zich aàn afÉ fia li; -

v'D.v., destijtts uithómcnde in ce 4e klasse KllvB eh spelend.e op de Fruitvre! en
ondanks het feit, dat_hij liever aIs ve1,dspel-er d.e wei inging werd hem aI [auwgevraegd - vu.nwege zijn lengte - om te 6àan keepen. v.o.v, tuseerde na eniletijd met de v.v. spoorrrregen en gíng vcrder ondcr cre naam flamíngors, thans.
.6pc1cndc in_het- sportlarir rrene te itijsrvijlc. via À1 gin6 hij eei stapje terug
naar A2r omdat hij toch de voorkeur gaf aan veldspeier.. Toen hij i6 jaar waÀ-'ging hij over naar iiDo en net het hoogste juniorenteam, dat desiijdE uitklvauin d.e regíonale afdeling, i,rerden zij lcanpioen net sperers ilrs Hannie Aarclse

. Steen-J..Eertens-B.0sse-G. DuiveS t eyn
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en Peter lïoet, rater kwamen zij uit in het eerste elftaL van ÀDo. Dit erftal .'
speelde in Du_itsLand een int ernationàal- . jeugdtoernooi net els tegenstander o.a.
Barcelona en Leipzig èn uiteindelÍjk lverà de finalé met 1-o gewonnen. .Aan
van vianen viel- de eér te, beurti dit'..hiii tijdens. het tournool werd uitgeroepen,tot de beste.heeper van het totel-è 6ebeupen,'.vrij snel daarna vrerd hern op 1i- "jarige ]-eoftijd door ÀDo een contr'àct aargebod.en §n .?,i jn debuut maakte hi5 in "; ,
een uitvrédstrijd legen ElinkwÍjk. (uítsraé 2-1 voor. Àoó) v"" vianen rr"a ecrrtér
veel concurentie o.a. Piet'van.oostrom en Joop Niezen, huidigè c,ommentator.bíJ,l
het I'lini-vöctbal van de I'ICRV. Àf*isseLenC upoi,f ai van 'vi;;;;"in -'t 

ut o""dt"
en tweede el-ftal vart JrD0i Daàrna wera Ëi5 toch rvQl de vaste keuè voor het
eerste en dct blecf àoi totaat ron'Thie krvan iopduiken. Ernst Happel'gaf toén rle'
voorkeur aan Ton Thie cn van vianen von'd cc tijd gekocmen om uÍt te kijken nàar
een andere club. IIii werd benaderd door,:schiyenin[ëa. Ho11anc. .sfort , tekende
ardaar een idntract iri 6 'seizoenen 1an6 rvas 

-hij èe vasle doefsian van'het eersteel-ftal:. ' I "': . i:.) ..j .-
VIaaB 2 r .'r,'

Tot welke leeftijd is u actief voetballer geloest?
.ï' ,,.^rl'lriïOcRD: op ,o- ie.rige leefti]d noest clhr. .i.n'vianen zijn vootbàlcarrierc

vroegtijal6 4f biekcn r., al1es tdn8cvor8e van eèn menÍs cus ol crat ie en gescÈeurde
kniebandeh en'..hij vcrd helaas vóor fràt betanlde voetbal àfgekeurd.
Vraag J: , ; l. ,:'
f"""Ë"r is- u begonnen met het volgen van trainers cursuss en? . _ 

' . '

l-NT!ïooRD: fn '1970 is dhr. van vianen gestart mét het vorgen van 'trainerscursus-
sen en r.rJ-es liep voor heu zeer voorspoedig. Een en ander had tot gevolg dab
hij via het.'eerste diploma D vrij spoedig slaagde voor het B-diploma.
Vraa6 4:
Bij vrerke crubs is u voordat u bij LENS klam, vrerkzaam gevreeot als trainer en
wat vond u de Leukste tijd?
ANTI'IOORD: Na eeir poosje hulptrainer te zijn gevrecst van cor van iler Hart bij
Ilol-l-and Spoit, vrerd hij trainer van PE( (2 jaar), later ts-Gravenzande SV,
uitkomende in d-e 1e krasse i(wB zat er;lagamat eurs en vervolBens clrie jaar bij.
ADC'20 te ileemskerk, een club die Be6pon6ord wordt door de lloogovens. Het is -zo dh:r. van vÍanen zegt - mo'eilijlc te zeggen lvat d.e leuhste tijd i" geweest -naar hij wil- we1 ste3-1en, dat hij bij ADoi20 er6 veel ervaring heeft opgedaan.

en;dat hij het daar bijzonder leerzaan heeft gevonden. Een aanbod. van ADor20
om algeheel nanitger te worden heeft hij zo zegt d.hr. van Vianen afgeslagen
l-outer omclat hij zich d.aarvoor nog wat te jong achtte. Door het vertrek van
!ïin Ànderiesen was -er bij LENS een piaats vacaít en zoals bekend rverd hij dus
de opvol5er van .Íinderiesen,
Vrae.A 5l
u ip op dit noment druk bezi6J met hèt volgen van d.e cursus voor d.e Í.-licentiè. ,

Kunt u urv werkzaannheden. t het trainen van L,ËNS - 'en het volgen van genoemde cur-
sus, al-lemaa} wel goed combineren? ;

.t llTl',lOORD: De §,erkzaemheCen.komen - zo.. zegt dhr, van Vianen - geheel op het
tweede plan en elIes is tlerhal-ve gericht op voetbàI1cnr' vraarrbij nog kornt, ilat.
9!I, *"n'V,ianen een gocdg combinatie kaà naken vin zi5n trainingswàrk voor ):LENS en zijÍr lverkzaa.mheden voor onze spónsor:,:t.w. sportcentrum DuÍnzicht, terj
wijl hij verder 1x per week stage loopt bij een ere- pf eerste divisieclub.
1:r zeíst. volgt hij nog reg'elmatig de. cursus voor de ii-ficentie. De curEussen :;
vrorden over het algeneen geleid dooh o.a. Geor6e Iínobelr Zvra.r t.l#uis r' Joop.tsra.nd,s
e.v.a. , . , :'':
]h..r:r o 6. r. ,

El-ke trainer lpeft zijn eigen.,methode en u uiteraar<I ook. Ilrengt ri wel- ccns ...
verand.ering.in u[r ]methode : ëB ík denk híèrbij speciaal'aan het vorig seizoenrrtoe LEI'IS 1rhppeloos onddlaan de rànglijst stond?
ANTticoRD 3 

"El-ke, ,tra.iner stippelt aan het. be5in van het nier.irve seizoen een be-
paalcc lijn uitr melar íoor befia:rlde situaties, vraarin niet is voorzien, ze1- hij

!-

-4-



toch zijwegen moet'en gaan bewandelen. Toen I,ENS 1 in de eerste helft van è
compctitie vreinig 1:unten ver.gaardc werd uiteraard ook de trainingomet hpde van
v.Viancn gewijzigd en a1s voorbee)-d Èient dat er veel neer Eqt de spelers werd
gesprolcen, de training op zíchzelf kreeg een ander kara.kter en aI gauru bleek
dat de andere nethode resultaten 6ing afwerpen - er rverd wat beter en rustiger
gevoetbald en'de cloelpunten kvanrren wat 6'emaklielijker tót ite.nd.

',ltaïe; ?; li :'
frïilffinterugltorrórIophàt.vorigseizocn-vlcu,ejtcnhetil11emaa1no5rve1
dc LElls-fornatie,'speeldc eoht nièt slechter' àan cle geniddelde ploeg in hun

' afdclin6' - echtdr het Lukte niet zo best'-l-iE zou u willen vra6en, werd u toen
niet een beetjè $ranhopig, dat het puntentotaal- na 1J wedstrijden slechtS 7 was"-
of bleef u, oídanlis de ho
elae.t:b.. ; optinietisch?
IJ{TfiIOORD: IÍet is, zoals dhr. van Vianep zegt, achteraf natuurlijk gemakhelijk .

praten maar hij heeft altijd de overtuiging gehad, rlat LEI'IS het zcu redden;
Ík - zo stelt dhr. van Vi..r-nen natr geerl genoegen r:aet die laatste plants en ook
Ce spelers niet - na gespreldcen met de spelers. en het bestuur! werd de strijtt-
lust nog.groter en rustíge overwegin6en van. al-l-e kanten waren .er mede de oor-
zaak van dat de resultatÀn at1en6À Uótur vrerd.cn. Het bestuur bJ.eef achter de- ,- :iJrainer en spelers staan en het uiteindelijke resultaat ry:.s zelfs uitstekend. te
uoenen.

Vraag B:
Kunt u iets vertellen over uvr ervaringen bij Lenig en Snel m.a.w. de. verhouding/
samenwerking -bcstuur . en oelectie6roep?
:INTï,.IOORD: Via l-eiders en aanvoerd.er zijn er thans re6elluatige gesprel<lren met
IEE-lEErrr, terl'rijI van Vianen zelf rógelrnati6 contact heeit riet het Bcsturrr.
In voorbereicting bij LENS i6 de vorming van een spelersraad, waarCoor de
contacten in dc toekornst vrellicht nog beter zull-en tïord.en.
De sanenwerlcing trainer/bestuur is, Zo zegt clhr. van Vianen vrerkelijk uitstel(e3$*--
te noemen.

liReg._9,' .

De res,pltaten vaLn LIINS 1 en I,ENS 2 - vorig seizoen gepromoveerd naar Ce reserve
2e kl-aÀse KIWB, zijn op dit nomeàt 2ecr redclijk -'er'zijn een aantal talent-.
voIle jongc spelers naar voren gelcomen - ziet u met het huidrge eerste mogelÍ'jk-
heden om in de.kopgroep te blijven meedraaien?

AN*TIïCORD: Dhr. van Vianen zegt, àat hi j indcrdaad Coor het naar voren komen van '

longe tafenten'over eèh veef bredere bas:ls kan bes'chiklien en hij ziet net dit "l

el-ftaf zeker perspectieven zich in cle kopgroep te..hanChaven. Vooral in het, . --..-
twecd.e d.ee1 van Ce conpetitie noet-LEN§ 1 probepen zijn'sl-ag, te slaart- Een en
ander hangt ook af van het pro6ranna. Er zijn nu achter elkaar. 2 t huisvreclstri j den
afElekc-urC met het gevolg dat Ce 6eplande punten niet. zijn 6ehna1d. Dat kan men-
taal z'i,iaarder op d.e spelers gas.n Àr':'|,'.en. Dhr. van Vianen vindt ook, d.at er de'
Laatste tijd bij LENS iets gaàt Leven en als voorbeel-den-noemde hij het door '

verschiflende bedrijven beschikbaar stellen van vreclstri j dballen, het genomen ,-'
initiatief bij thui-svre ds trÍ'j tlen een proglanmabl-ad uit tc geven, het gebruik van '.
de 6elui dsinst al-Iati e en de regelmatige oproepen via dè LEI{Srevue aan de jeu6d -
de wedstrijCen van hèt eerste elftal te bczoeken. Er is - zo zegj dhr.vVianen
bijLENsintot:i1itcitcenpretti5esituatietebespcuren

peloze achterstand op ale medegegadigden voor de laatste'-

Vraa.g '10: Zoa1s aI in het begin van dit artikel- is gezegrl, ,komt" u .over als een
rÈstige pcrsoonli jkhei-d. ïs dat. allemaa1 schijn.of .heeft u toch wel fast van
nervositeit tijdens de wedstrijden van LENS 1?

AllT.iOORDs Dhr. van Viancn zegt, dat? hij toch weI erfl vec] last heeft van inner-'
ÏIJ[Ë-Elaoringen r maar hij tracht dóor zijn rustige manier van. optredèn zichzeif
en de spelcrs, te ontspannen. Tijtlene do wetlstrijden geeft hij op het juiste
nonent zijn ae.nvri j zinfien en in de-rust kan hij toch rvel aggressief zijn. In de
dug-out rookt hij rloor de opannin! een flink aantal sigaretten, maar zoclra de "
strijd is gestredcn valt de spanning vreë en bij een teleurstelfend resuLtaàt
za! hij nooit dircct in de kleedhaner zijn gevoelens prijs geven. Hij zà3. ook
niet meteen na afloop van de wedstrijd zijn conmentaar geven. Det gebeurt vrel



op Cle eèr.stvofgende trainingsavond. Dan is icdereen weer een beetje bedaard en
dan is het àI1emaa1 veel gemal-Àelijker praten:
Vraa6 11:

ÍrNTilOORD: Er Ís op het ogcnblik - zo zegt ile Heer van Vianeri - in llederland een \overschot aan trcainers, walrrdoor het voor een train'àr noeilijk urortl.t bij een \
belaalde èIub e.an .itc slag te homen. rlls..ilhr. ve.n ïrnnen slaagb v'oor het À-rtiploma \.prefereert hij voorlopig trainer te.blijven van een 5oecl 6eou.ganiseerde anateur- I

cLub, daarna r'reflicht a16 assist ent -trainer bíj een beta:.1-Ce c1u
volledi6e stap te doen afs hoofdtrainer yan.een profclub ón dàn
werhzaan te zijn àIs trainer van qen buitenlandse vereniging. Da
alfemaal nog toekonstdronen - m::r zegt dhr. van Vianen - hij 'ho.opt het later
a1lémaa1 .rveI te bereiken.

IIet vras voor nijr:een aan6enane ervarin6 met dhr. van Vianen van Eedachten te
!ïissclen cn de Redactj.e.vertrouwt erop, dat u na Lezing van dit intervitw een
goetle indruk heeft gekregen van a1le aspecten, die vcrbonden zijn aan het
trainer zijn van een voetbalcl-ub - in dit geva-r- onze ei6en treiner i,lartin
van Vianen.

Ih rvÍl- Chr. ven Vianen hartelijk bèdankëh'vooï zijn Ïrcl-wil].ende nedev/erking aan
dit gesprek en de Ï?ede.cti-e wenst hen nog heel vee] succes toe voor de lcomende
wed.stri jcler van Lenig en SneI en voor de toekomat een nooíe en Guccesvolle
carriere al-s tràiner in het bct3rl-cle voetbaL.

Urv Red.actie.

lndien t l.z.l.
toekomst?

PROGR,IMI.IÀ,rulir O3EN.

Zatèrda c 1lO d.ecenbe:1977.

14.30
:1,4.10
13,-QO
14,30
14.10
11,15
12.00
11.OO
11 .00

uur LENS 1

uur Steods Voor[Jaart s
uur LENS 4
uur LENS 5
uur vus ö
uur DSO 10
uur Vios 10
uur LEI,IS 9
uurrïava 9 ..

v1
G o u d enr e gen s t raa t
V,,I

v2
Detlensvaartwe5
v. Tuyl-l-sportpark
I,letis Stokelaan
v3
Zuiderpark

'slaagt voor de À-licentie, vlat zijn dan uw plarlnen voor de

JJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJ'JJ.JJJJJJJ JJJJJJJJJJ J

b en dan de
het Iiefst nog .

t zijn voorlopig

JJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJ JJ J
$$i$t vÀN nrr TEUGDFRoNT $$$$$$
*JJJJ.i.r,r,i.r.r.irrrJr"'ÍrJrJrrrr*J$J$$

---Ria en Peter gavpn kennis van. de geboorte van een dochter Dani6l-1e Pascal
op 28 novcmb er 19??'. r."li- j wensen vanaf Ceze pl-aats cle f am. Fieret van harte geluk
met deze heu6elijhe febeurtenis. Tijdelijlc adres van ruoeder en dochter DaniëÏLe

---lïie heeft er een T-shirt van J.llieuen P2, tijrtens het z,-.,r1vo etball en gcvon$en
Er. st+nci cen fabccld.ing op van de.autocoureur Niki L:rud.a iuet zijn naarn cronder.
Gae.rnè terugbezorgen bj- j J.Riemen, §chevenin6s e].ann 1611 tel. 21.73.01

--- À.s. vrijda§a..vond begint de Klaver j as-Iíer.!-D"ive. U l(out toch ook.
ïnschrijven tussèn 19.J0-2O,3O uur. iils w.e met veel menserl komen vrord.t het

' rveer onorri geze11i6.

--- Oja, h'e t 5e lceC zond.ag zijn ecrste nederlaag. I.lisschien vonclen ze het te
koud.

D'IIJO 1

LENS 2
rDo 6 -i
VVP 5
LEI.IS 6
ï..,ENS 7
LENS B
§poorwaJlr )
LEi'ts 10
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?ee9sc 1 1 dec erilber 1977.

i 12.00 uur RITSVM 3 -. LENS f Sportparir Pol-anen
'7ÍE

_ BEq E8yEtrls qE4r414_ E!_[_Li'yEB{ È§p8Iy !.

ÀFSCHRIJVINGEN.

S'chrifteLiik voor vri.idagavonil 18.]0 uur bij dhr. P.v.d.Steen, Eondsroos 2,
Berhel en liodenrijs I
Telefonisch vri jda6avond tussen.1B.0O en 1.p.00 uur (uitsluitend.in driiigende
gerralJ.en) voor 

:

A- en B-klassers bij dhr. ll.Reuvet tel. 6?.ZB.ll (LEN
C-klassers bij. dhr. l{.v.d.Linden, teL..46.86.56 (XEN
In nood.gevallen kunnen de junioren nog op.'Ë?rt er dagoch
uur afbelJ.cn bij Lm{S tet.. 66.9.t4

\
AT'KEURT I{GET'I .

De juniored moeten bij slechte ive ersomst andighe rI'en bteetté de aficeurÍngeIi j e t en
raarlpleqen. Telefonische informaties worden hierover niet verstrekt.
OPSTETTINGEN

LENS A1 à.3ogisch-R.Duyndan-ïJ.frantzen-R.Noorrleloos-il.v,Loon-R.Vetsteeg-rll.ter
],aare-P.Va1.kenbur6=JJ,PrÍns-r]..Sclreven-N.N.'I.trl}tr.
Leiders dhr. iJ.ri1lperloo en C.v.rl.3eeh, sarienkonÉt .'13.JQ uur klubgebouw LENS
Zie res ervepro grenma en klaverjassen. ". ._,. , -

LDNS r1.2 C.v.Beök:.i?.3on-:ï.Heynen-H.Hop?e4brouvrcr-À.de Jong-/trv.d.VaLk-F.Verbarendse

S1

ten

t/m 6)
t/s to) .:

d tussen 9.JO en 10.00

S.Kramer-J.Riemen-'r1'.v.Ruyven-R.',,iesse1s-R,Ilarlemaherr: . .,.1

lcid.er Ben Osser'i:imenkotret 1J.OO uur kluhgeboul LENS rl zie ieservepro gramma en
]ilaverjac6 en.

LEI{S À, R.ten ÏÍoorn-l]. lfanken-A. Àöver s -J . v, cl. ni j z en-Chr. Vermeulen-V/. Lucao's en-
J. Luisnen-R. v. .rijngaarden-B. Boogaard-J. Kooymans-R. d e. Jong RESrM.v.ZrvoL+-Lèider rlhr.. F.Slunans, sauenkomst '1O.JO uur klubgebourv, LF$S.

het hlubgebouvr. Van daar gaan.we met de. tram
. Een van de jongens van AJ heeft een geel ...
tas gestopt. Graag spoediF nee terugneEen,

. tr', tr'lumans;

n
V)
n

LENS 4 al.s beliend met J.Ge1uk, zi-c r es crveproeramma en klaverjassen. Grensrechter
wordt nog aanp;eschreven. Leider IIan6 Zoun, samenkomst 12. 15 »ur klubgeboulv LENS

LENS 5 a.Is bel(end zonder R.[Jas6erman, ziJ r e s ervepro6xarnma en klaverjassen.
Leider Joop Meuleman, samenkomst 14.Q0 uur 1<lub6ebouvr LEITIS. ,

I4,N,5 6 afs Ëekenrl aet !ï.I(liinnen en E.I(ri jgsrnan, Ieider Ton van Velzen, 6anenkon6t
TTlWurn klubgcbouw LENS. .-
LEIIS 7.a1s. -opkenC, zi.e xèservcprogra[ua en dportkanp'en',
sarnenkornst 12.00 uur klubgebourv LEIIS.

leid.e1 .PauI v. d. S teen ,

!E{t B a1s bckend zonder E.Djojooetouo, zie rcscrveprogramna en .gportkanpgn,
leider Eric. landmap, .. sauenkoast 1'l .1! uur. klubgebouvr, LEN!

LËIS 9 a1s bèlcen<I'; zic sportiiampen, leiCàr N.l{. -
LENS 10 afs behen<1 rnet R.v.Onselen, zie sportkarrpen, l-eider Theo Prins,
semenkonst 10.00 uur klubgebourv LENS..

PIIOGRAI.iI4I. I:,I]P]trI,LEII },ïiÍ IïELPIAI .'

LENS.,Lf verzarnelen ora half el-f i
fIiS;-5) .naar. Leidschcndan ( RKAV
rcserve-ihÍrt per ongeluk in zij
6est4eken en rvel.

PUPILLEN.

Zaterda c 10 Cccenber: 1!ff.
12. 00 uur LENS. 1.
12. O0 uur LENS 2

9 . J0 uur RKSVI{ 5.

'- 'Ri j swi jk 1

- 1i'DO 2'- ],EI,IS J

v1
v2.'-bporrparlt i,ol.anen
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PROGB.IIVÍMA iIELPEtr.

Zaterda 10 cle c enber 1977

1 1 .00 uur Lfl{S 1

14. OO uur Oranje Blaurv
- vcs 1.

- LENS 
.2

-. BTC mini '1

- I,ENS MIN] 2

v1
Julianapark
lt)
Steenwi jklaan

I
11 . 0O uur IENS Mf III '1

10. 00 uur riïVS xníni '1

Bi.i alechele afheurins is het kfubgebourv vanaf 11.OO uur ricoPend.
neste ouders komt u ook ,k.]-aver jasse'n op vrL J daga.vond a. s. ?

AFSCHIIIJVIIIGEN.

Schrifteliik voor vri jda avonrt 18 .JO uur bij dhr. P.v.d.St'een, I{ondéroos 2,
BerheL en ilodenríj s.
Telefonisch vri jdegavonal
gevallen) bij R.Bon t el.
In noodgevallen kunnen de
8.70 en p.JO uur afbell-en
AT'I(EUNINGEN.

J. v. d. Stàrre-0. v. d. Vin-R. T

J. Dunant-II.llos ch

en 1B.OO "r, ,9.00 uur (uitsluitenC in rlringànde
3.??
illen en vrelpen no§ op zaterdaBochtend tusSen
. 66.13,14 klubgebouw. t .. ..

tus6

DUD

tel

Bij slechte we crsomstandigheden steeds.eèrèt'de afkcurinlslij st en raadplegen.staat daaràp bij ttprr ' rren en ï[elpentr veirnétd.: GOEDGEIGURD c1àn steerls ;àa; ve]-dof punt van samenkomst konen. Ii{ DIT GDVj'rL I'tu'rc ER DU§ NIET TELEEoI{ISCH lïoRDEN
GEr'NFo:ll'ÍEERD. I{r'..,R EVEIIïUELE AFI(EURTNG. staat' bij de afkeuringsadr ee s eh bijirPupillen en trïerlrenir 'vermel-d: zií ari"runilrci1rgtt dan rioet a1-s vor6t rvordon Ge-handeld: voor de thuisure dstri j dcn moet junioienlijst rvorden geraadpleegd. zijn
de rvedstrijden van LENS 4, ! en 9 Goecgelíeurct, clari.6aan ook àe pupirren en -. .-welpen wedstrijden op ons. velc door., I]ítsluitend voor d,e uitvreaitri5aen rcag indat geval teöefóniËch rTord.en sejiforïeera of hun weclstri jl1,en doorgaan en weL
zaterda3ochtcnd tussen B.rO en !.JO uilr. -tc1-. 66.13.14 "

CPSTELTIIiGEI{ . ':-

LEN§. P1 a1s vorige vreeh, zie sportkarnp, §aucnkomst
Ton , r.s-Gravcndi jlc en Aad de Pagter

11.Jd uur lrlubgebourv,

LEITS J)2 als vori6e.week, zie reserveprogratrma en sportkamp, leider Ton de Kok, "

sportkaËp, sanenkonst 3. JO uur

samenkonst 10. JO uur

uur hlubgebouvr -LENS ,

Samenlconst 10. J0 irur kJ-ub6ebouw L]'NS , leidep j.-ad. de' lla6t er
Llll§S MINI 2 .ir. Brinksna-V. f

l-eiders

sanehlionst 11.]C uur klubgebour.r I,ENS.

Lql.lS .Ill a1s vorige n'eek zonder D.lleijcr,
klubgebouu LENS, l-cider Ton v.d.Bcrg

-t!Nsjl1 a1s vorige wcek met F.Val-kenburg, kom tfainen,
klu§gebouvr Lens, 1-eiCer Gees, Scllenkel_s

I,ET{S i;12 a1s vori6e rveek, kom tralnen, samenkomst 1J.OO
leider .Peter vrn Ri jn
Lni{s I'lrNr-,1 B. Endlich-M. End}ich-À. spaans-1,Í.verschelden-M.Iio eksma-D. Bi j rona-
P. Bi jlsrna-f , Jans en-s. d t Arnaul-t-.1,. v.,ri jngaàrclcn-J. Tinnermans-À. v. e.reri-c. v. d. B.erg
i{. Suul-ders-E.Renzenbrink-J.Han6 en-p. }ïoplienbroulver

romp-R. Boelhoulver.-1.1. Brooshoo ft-D.Kectnan-!l.Iiouer-
eit ero-J. tïarraerdan-G. Linnewc everlR. Ze6ers -IuÍiGr:os ze llipper

,.

ass en?llcste ouCers kornt u a.s. vriidan g de
=============

Samenkomst 9.0O uur klubgebouw, leirlers <lhr. v.d.nerg en rlhr. Irïarmerdam

cember ook kIoverj
SPORTK}i]4P.

zoal-s juuie vorig;e r'reek in de LD,isrevue hebbén kunnen lezen gaq4 rvij ooh het
vol8end jaar l'reer naar het KNvB-sportkaxnp ia zèist. Het is art:-5a ce bedoelÍhg
on in ce eerste ri,eek van de schoolvakanties te gaan. Helaas is àit voor dit jàar
niet nogclijh, ondat onze schol-en pas l-aa.t vakantie kriigan (8 of r5 juti)-, Ënondat er tij.Len6 die weken secn kanpeg zÍjn voor deze l-eàfti jdshl_ass'en.

a



:)aar:cr: zijn rvi j genoodzaakt om andere data uit te lriezen. De C-klassers Be.ail
,i...r. van 2! juli t/n 29 iulí. Kosten Í ?O.,-- .-.

3r'ii.: pu;i.I1on Baan van J1 jul-i t/n ! auguetus.. l(osten Í ?O,--
#- ii-i vurlri-tchten toch uel een groot aantal deelnemers. l{e1d je claarom siei aan.
i1S''.'oo:' j1 rlccernber rdocten vrij de a.enmeldingen binnen hebberr, ondat wij ciai: ga::n
,í[!\:'es erver eh bij de IiiIV]1. Voor iedere grbcp geldt dc regel dat er..niet rceer dan
f,l?i-:; Sorg"ns per groep mee kunnen. Stuur ondersta::ncl stroohje d.us..zo snel uogciijh
ï=t op naar P.v.d.Stccn, Hondsroos 2, Berkel- en Rodenrijs of 6eef het af aarr do fei-
' der of de trainer.

hieriangs afknippen.
Ik geef ni- jn zoon . . . . . . op voor het sportkar.rp in Zeict,

j s?eelt in de pupiLLen/C-kLassa+ . 1^j ui1 ti.jtlens r-1eze vreek we1/niet* meerloen aen de t.rfeLtennisconpetitie"'
j is verzekerd l:i j onder uunner
j zijn wel/niet* bereid om heen/terug/heen en terug* voor het vervoer naa::
t oportkamp te zorgen.
oorhalen :-'rt niet van toepassing is. ' Ilandtekening: Í.. .;

Naam:

Hi
Ei
Hi

he
Yd

BUITEN],J..N!SE i?EIS.

I{og 1a:16 nict' àl-l-e dee:Lnemers hebben het eerste tcrmi jn ad. I 60., -- voo:' cle
buitenl-ang,se reis betaald. Ook de .Ieiders verroeker wij on het bàdra5'ad J 14C,---
ovcr tc mí:líen. op-girorekening 136711 t.n,t. Penningmeester Lenig en Snel met
ve:neJ.ding rrbuitenLandse reistr. ' ,

r)a,arnalst -zoeken vrif nog vier ouderen die' tijdena dc'.Finksterdagen net ons mee
i'riU-en 6...rn nesr, Duitsland. Belangst e ltenden kunnen. àich opieven bij P.v.d'Steen
'.*. a1891-3919"

Í ï LríÀvo!{D. :

C,o zerterd.a.3 1? d.eccmber \ïordt er yoor de gehelc jeugdafrleling een film gedr.rLaid."
)o tj-tcl houd.en wij lekker geheim" ï:.ief willen vrij verklappen dat er veel gelachen
za.i uord.en" 31ijf dus niet weg. De aanvangstijd rv'orrlt volgende vreek Sepublicdi::,1^
SlI{TEI?iiLriíS ilrr,'j ÉR ',inER. .

.irf6e.1oiren zatercla.g rvachtten maar fiefst 90 ki-nderen en vele ouders op de llondt
van de Goed HeiJ-ig man. Luidzingend om de spanning te verdringen lverd de Sint
naar ons klubgebouvl gezongen. En ja hoor, een bons o1: de glazendeur en daar
kvranen ze: rle Sint en twee Pi-eten, met een zak vol kadots en snoep6i'oed. Ooh dít
jaar had. de Sint neer gemeend om iedereen hetzel-fde kado te [even n.l. een
LEI'IS-handdo ek. Iedereen vra6 er ontzettend blij mee, en de kincleren gingcn dan
ook or:gelucht en tevreden naar huis. De Sint beloofde ons orl volgend jaar vreei
naar LEI,IS te honen, en 11af als ti]l voor de nocders nee: 1:Jas de handdoek niet
te hcct.
NES EEVEI]RO GR1I'[.L1.

-hà volgencte vreek het gehele programma is afgekeurd dan spelen de vofgeade
eif tallen vriendschappeli jk:
1r+. JO uur
14"Jo uu}

uui
1lLl.r

u-ul1

ïiest erkrvarti-er
ïlesterkwartier
iïe st erkwartier
liest e::klrartier
i--ostCuÍven
FostC-uiven
Postcluir.en

1J,
')1.
,t i'-

^i.

A'1 -
l\2 -
31 -
B2-

13"30
11.10
12"15
12.15
13 "10
i2.00
'11.00

LENS 1

LETIS 2
LEI'IS
LENS
LENS
LEÏS
I,EI,IS

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LÏ,JNS

Ll]l'lS
LffS
L]INS
L}JNS
LENS
LEI!S

Saraenkomst

15
,,5

j'0
00
CIC

4
5
7
B

lerlr.- ni-ct te snel dat riit ook afgekeurd is, ua.:r bel even tussen 1O.OC en
r-,.,.'r r:ar: !E:q§ teI. 66.11,14'.ior de cve:if,e cl-ftallen is het klubgebourv vara.f 11.00 ur:r Seolend. Ill1if
.r--: t t!Lu.:-s cn lion naa-r LEIiS toe.

t\, " iu

Cus

;-9-



U]TSLíGEN JUNIOREI.I.

LENS 1

Laakl«:rartier
LENS f
I,ENS 4
LENS 5
Die. I{aghe /
VUC 11
ÀD0 15
LENS,9
H3S B

VVP 1

IEI'íS 2
IJlaurv. Zlvart J
DIIL 4 ,

ue.lerr-tas,
LENS 6
LENS 7
],EN§ B

Scheveningen '10

LENS 10

2 3-1

1-2
0-4
1-2

3-3
o-2
1-4

2-1
1-4
1-2

3;ït
,_1i

,.#
1."'t

PUPILLEN

LENS 1

LENS 2
SV DIIB ,i

- S cheveningen
- Quick 2
- LXNS 7

1

'rïBl,PEN.

LENS 1 - VUC 1

Quick 5 IEIIS 2

VERSIIIG:',ïEDSTIIIJD LENS i,rl1

t- I

o-4
v,u.c

i;l e begonnen op een sfecht ve1d. l'íe begonnen inlde eerste helft heel slecht.
i'laar vre begonnen steeds beter te vuorclen. En Renc v.cl.Kl-ei speelde ook heel goed;
ï,ln Ro.lerik ook- En toel was de eerste helft om. trle.lrregen een bakje thee.
'ile zoudcn het rvcl over onzc tenen vri.flen gooien. Ir/ant onze tenen rvaren haast
bevroron. ;

Toen begon .lc trvccdc hel-ft. Iïe stonden plotsclin6 .net. O-1 achter. Maar we
urerdcn steccls beter; redere keer als rve bijna,een doelpunt hadden genaakt dan
was het buitdnspe.l-i lïe krcgen een corner. Robbie nan de corner. Het nisruhte.
!ïe specJ-c1en yleer een poos door en plotseling lvas er tveer een corner.
Àrthur nam hcn. !e bal- ginc herenaaf de vorkeerdc kant uit, I,Íaar daar krvam hij
vreer evcn he.rd terug. De keeper had hem bijna, Ilaar l-iet rle bal vreer va,rLen.
Àrdje scl:.oot de bal- maab krvan teilen de keeper. De ba1 kruam vreer terug.
Ardje probeerde het nor3 eens en nog net in cle laa.tste paar minuten lras het
toch nog 1-.'l .

- van.ilrd, Marsel en Robbic.

-10-
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DE IEÍ{SREVUE ...
weekblad van de vo etbalvereniaine Lenie en Snel'

000000000

],IU[.A[]ES LEDENLIJST,.

- Doet rnce met diner met
Doet Ince met. kind-ermenu met

Í.lfi
llil
ö0

OFFIC]EEL
c0000000000ii

0000000000000000c00000000000000000000000000000000000000

ï'Nieui,re Leclen:

./ 1393 IÍ.C.Jehee 060??0 Mrï Kon. Emmakade 47, Den Ilaag 2óo4,:.
. In l3a1lotage:

tel.61.16.?4

1194' J .c .\r' . d.. Èere Q6Ó44t
1r95 l\Íevr.M.Sl-ato OfO!44

Afvoeren:

-- 1271 D.À.l"leijer, Derebteinlaan 16D,. Den llaag 2OJ4..
-.2 1297..6.. Spaans, Fred.Ruyschstraat '1J, Den Haag 2026 per 1-1;t?B

i'reÉens kontributíe-achterstand :-

-- O)27 J.G.Lausber6, De Gaarde 11f, Den Haag 20J4.

zigin6en:

-- 01
47

IITIïlnÍ'Í1Ï,Ï.Í.FI.Í.Í.IllllI.I1II
IïIE STAÀT EN .í\OHTER
FFFFFFFET'FFFFI'FFI'TFF

DE BAR IT'FFFFT'FFFFFFFFFFFFI'FFFFFFIFFTFFTT,
FFT

NS
NS

De
Ti

Rade' '11.k, Den HaírB ?O1ï t,èL. ,2999166naarl-ostràat 171 , Den Elaag ZOJJ tél-. 29.51t76

j
z
z
O G.l'I, Duiveot eyn rvordt Ha'anerskj öldl.aal 51i; Rijswij
9 H.P.è-ë I(lein wordt Hanmerokj öldlaan !4J, Rijswijk.

k 2.1c6.
2106.'

Zatcrdagmorgen: An iieifienhene gouwcn -'i]im l,íichel-s
' Za.t èrrlagmiddag: i\drl Bo§isch - Ern;iily El-stah - i;rl.H.Giosze Nipper
-Zon'dagnorgen: Tinus v.Zilfhout - P"gBy RicheL - Nonnie Hoeksna. l
?ionclagmiddag: Àn, v.d.Steen - Wil cle Bruin - Dinie Endlich - Huub en Silvia Pronk

. .. ïanneke Bon' - Petra Peek - Ria Verschelden - IIenny. Lehtz - i- lic=ritg_!e1s.
Eïontueel afbel-len fel]. 66.94.36
IiERSTIIAILY ( 2e .I(erstda 8)
Op 2e Kerstcla8 r'rolrlt er besilist geen Inaioch of Chihèes gegeten. Dus vul ond.er--'staand. strookje voor 18 december in bij een van de leden van de Kaka.

De prijs voor het diner per pereoon f 3Or-- - 'i'

De prijs per kind voor het kindermenu i 2r5O

hierlangs afknippen
Naan: ".Doet nee met r."....... auto(s)

p""éonnn à Í lOr-- irer .pe?6oon
kindeien à. Í. 2t5O per kind

UIT DE ZIEKEI1IBOEG
PËPIIPHPHTtiPHI'HFHPH

PlIPl{P}iPHPI{PHPHPHPIi PHiJiIPiíPEPTIi) J PHPHPIIPEPIIPHPIIPHPH

i/oclal Voor'de. oudereh onder on6 is er het goede nieuivs te vertel.Ien dat sindb
Sint erklaasavond Cas Bontjc wecr thuis is. Of hij uit de zak van Zvarte Piet de
hu:shamèr'ààn ,tle LoosduÍnsàve6 is bínnengeroltl, rlurf -it niet met zeherheid te
rcggen. Zorn stunt zou we1 bij hen passen. l'laar zeher is dat veLen zich vei"-
heugen mct hen en met Ee+roulv Bontje. Vanaf 1 februari is rneer dan genoeg geweest.

-1-



Germano, eertijds een bekwaan en graag €ezien l-àid€r-.van'.onze.jongens; 'zèIf
ook een.g?olJt- l,íefhebber van sportbedrijven. I{Íj laat a1l-e vriendèn van vreleer
groeten. . ....

Dàt aoet ook iïin van Lienpt dic me in Leiden op de schouder tilcte. rn rroegerjaren heeft hij menig doeJ.punt voor LENS 'l op zijn naan gebracht. Natuur.lijk
vroeg hij naar de ourle hap van toen. ooh hij vo16t de verrichtingen san onze
voortrekkers met beLan6ste11ing. overi8ens is hij verknocht aan zijn cl-ub te
Bodegraven_, eens onze tegenstander. , .

zoëven bericÏi 'nen 'nri j dat iRené van Loon de heeper van A1 in Leyenbur6 is opge-
nonen i.v.m. een knieëuve}. Hij i.igt voorlopig óp de zevende etàge.. Bózoexurón.- dl8elijks^van 19.00-20-.00. uur ón wóensdag, -raieràag en zondagsaidd.ags ook van
1+.oo-15.00 uur. onzc beste wensen Reíé. Je hebt even pech! maar al1es kont
weer ií orhe. '

ilet verheu6t ons U te kunnen nelde4, dat peter perreijn na zijn knie_operatie
inmiddels uit het ziekenhuis is onÈslagen. Iiij ruoet. thuis proberen, vreerz helemaal de oude te rubrden en rvi j wenseh Petèr een voorspoedig en aigeheeJ- her-stel toe en wij hopen dat hij weer sneL achter de bal ki-n aanf,ollen.

In §chiedam had Ík vLak bij het stadliuis. een toevall-ige ontmoet.ing met broeder

P.J.
NLIJFT LENS ,I EEN }IIDDENUQOTP],OEE?

iíilheLmus 12-?-4-1-1Bzo-9Dircc 12-5-r-2-15 19-14
Dï{S 10-6-2-2-14 26-1'
Roodenburg 10-5-1-2-13 12: ivros 9-4-1-2-11 10- 6
EBOH 11-2-7-4-11 É-18LENS 1O-4-2-4-1O11-12
Papendrecht tO4-1+- jO 10-13
couda tz-i-B+-19 6-11
HroN . "' 11-1-3-5- g 11-11
Heraes DVS 11-2-5-4- 9"11-16olynpia 10-5-2-5- 8 ro-r8
Elauw Zvrart 12-1-6-5- B 10-18
Hov 10-0-6-4- 6 6-11
hecft zondag volop de gelegenhe
in _Dordrecht vrerd.het 2-2s nada
dit seizoen al 'herha:.1deJ-i jk vo
worÈen voorsprong vast te houcle
punt hag beginnen bij EBOH.

H I I,IHHH I{gHIïITHIII]EEEH-H}IH IIH
. "PEOGRTÈÍI'IA-OPSTEÍLINGÉN-UÏTSIAG]]N SH.II ORHII HII

HiI

zeven vredstrijden door in de afdel-ing van I,ENS 1.
Ook de piste aan de Hengelolaan vrerd afsekeurd. -

Dítneal za6 de scheid.srechter er gecn heíI in.
Geen verrassing a1o je vreet dat LENS beschlkt
over het sLechtste voetbalvel-d uit de eerete
klasse. De positie van koploper i'lilhelmus Èegint
riant te worden. De Voorburgers versloegdn "í.
Iicrmcs _DVS net 1-2 en zagen DBGC een punt ver-
spelen bij Papendrecht. De positie van Blauw
Zvrart werd ook deze week slecht er, , ondanks hé't
gelijke spe3- bij Gouda. O1y4pía hield EBOH op
2-2. EBOII homt zonclàg bij LEI'IS op bezoek. De
pooitie van de Dordtenaren,is geflatteerd. LENS
id om dat nogeens duide)-ijk te maÉen. Destijds
t LENS bij rust llet 2-O had voorgestaan. ,$et is
orgehomen, dat LENS noeite had een. eenmaal- ver.
n (Otymlia, DHsr DBGC). Ein verbetering.op ilit

PROGRAJOIIA SENIOREN.

Zondag 13 decenber 19?7.

14.00 uur LU'IS 1 .:

LENS 2
Texas-DHD 2'
CDB 2
LENS 5
LSNS 6
d.e Jagers 2

- EBOII 1

- 'rlilhelmus 2.; IENS''
- Lnís 4
-DHL4
- ljll.l, tr

- LEI\S 7

v1 !eb'1/1-t'
V1 seb .1/2=4
Duinlaan
lil-bardastraat
V2 seb 2/1-1
v2 geb 2/1-J
!íaalsdorperJ-aan ,.iïassenaar
v1 eeb 2/z-4.
ItDe Groeire liijdter' ,
Sportkran , !ïnacker

Eadesteinweg
Mad-est einvreg
vJ spb 2/2-4

scheidsrechter
Chr. Verha6en
C.J.J,À.M'.MeiLijti 

,

J. Lemckert
J . H. Nieuwenhuizen
J . N. F. Arlrichem
J . D . M. I.lul- r't er
A.G.Il.Jansen op,
. de Haar

H. v. d. Linde

A. Pols

11.
4)

1?.

uur
uur
uur
uur

00
00
00
o0

14. oo uur
12. OO uur

12. OO uui .IDNS B
t4.J0 uur ol-iveo 5:
' LEI,IS 10

10.00 uur ADS 6
'12.00 uur ADS 7
10 . JO uur LmlS 1,

- Val-keniers 4
_ LENS 9

- vrij
. TENS ,1 

1

- Í,EI'IS 1 2
- Nivo /

itararaait!t

fitiai

-2-
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r'r, s. zond.ag is van d.e Seko aanwezig: N.Osse

'"' Sr.ttEtnfoltsT.

5-6-8 en 1J een half uur vóór
4 ff.OO uur LB{S te}rein
? 10.45 uur l,lil,r'S terxein
9 1t.OO uur LEI,IS terreín

aanvang vai hun wedetrij d.

LXNS 1'1 t.00 uur LEITIS

ïiEi\fs 12 11 . OO uur LENS

T,EN§
IENS
LENS
LEI{S

terreiri
terrcií

O?STEL],INGEN.

LË,lS 4r
ÍÉiÍEJ:
r,ml-lsiÏr
ïffis7,
ífríET:
rrul-q:
LENS j9'
leiË_-lL,
ICilq la,
ilÈ.is 1r:

al.s vorige vook
als vorige ryeek zonder H.Dietz
als vorige weeh zonder A.Bauman; G.Ruygrok met 0.Borst-B.v.d.liooi-J.letero
a1svoiigelveclrzonderI,I.Craenmehrmetiï.Eng1ebert
a]"s vorige weck zonder Q.v. d.ltlei js-G.Duivesteyn" net J.v. d.ilieL
als vorigc weck net C.Hoo6hienstra
vrij T.Frins en l,.Reesink zie LENS 12

a1s vorige. l'reek zonder R..Hèer:nskerk-f,.Dérneijer'uret C..Huybeno-R. Bou.,

. aLs vori6c ueek zond.er A.!ïijnhogen-A.v.d.l'leijden-I{iDouw :

Vrijdagavond van 13.J0-'19.JO uur bij J.de Hil-oter te]-. 29.?1.2] Sl-echts i:r
ui.'terste nood (alIóén ziekte) kan op zat erclagooh,t end. tusoen 11.00-12.00 uur''
vÍorden afEeschreven bij voornoeud. nummer.

I.IIET-O1'IiCI.TER,S

iiJ e6ens , herhaa.ld niet-opkonen wordt G.Ruygrok dit seizoen niet neer. opgesteld.
De vorÍge,week gepublic'eerde schorsing van C. Hooghienstra/blijkt ten onrechte
opgelegd te zijn. Verv.,eer is mo6elijh bij de Seko op maandagabond na 20.J0 uur
in ons klub6cboul. ,.

UTTSLAGEN ecember'1

I Velo B.
LENS 9
I,,ENS 11O

, LENS 11.
Lïilrs 12.
De Ster 4

- LENS B

- 3Iaurv, Zwart I

1

LENS 1

HVV 2
I,ENS f
LENS 4
Crömvliet
ADS 4
LEI{S 7

Roodenburg 1

LEI\-S 2
GSV' 2
'r{i}helmus J
LENS 5
Lulrs 6
GDX. 5

af6ek.
1-1

. Z-+
afgek.

.1-b
1-4

.. 2-z

2

DZS
DZS
3t'ÍT
LNNS

gf6ek.
1-1
af6eh.
o-2
o-? .

o-1

4
3

1

ÍuIrimm
mi1irt

ii.

nnn m rn nxrm mrlm nlDnlnmm m m mIDmumm m nuImmnnnn1]lItr m n nm nnnn m:t tl nnEt nnm.m m llmn
nDirmnihBntrnntrurmmmnnrulunnmnnmmmnmmmnmnmmnEnnnnmnmmltmmlnmmnmlnnlunmEtmmmmnnflntmnmnInmmntrn
}nrïlrjl --"""" Nou" vàn harte gefeliciteerd hoorr. LENS, Èet je 57ste verjaaidag. En nog
vele jaren in goecle gezon§heid.

.- mmi:r Zonclai; 18 december zit er vreer een lENS-jaer op. To.ch wèI een goed jaar,'- vraaruee we het sedért 1J december'19?6 operèrende bestuur ook best mogen geluk-
ruensrin. Dat bestuur zit èr inmiddels ook'al- weer een ja.ar, !'raalnee hiet gezegd
is, ilat het bestutr. ooh STIL'heeft, gezeten. Integeadeal, I.let grote voortvarend-
hcicl is íretracht hët. LEI'IS -6lirga chip vreei op koersr t.e brengen.
mmn llebben !ïc eindcJ-ijk een aktieve 6roep, die de bezoekers van d.e wedstrijden

ZA.iLVOETB.'iL.

UÍtsla6 5 clecenbei 1977 , LINS - Gymnova 3-O

lla de belangrijke wedstrijd tegen Rorvi-Parket afgelopen dinsdagavond, waa.rvan
dc uitsla6 uiteraartl nog niet bekend is, noet ons ze,alvo etbalt eam
dinsdag 2O december a.s. in de §porthal aan dé Gaslaan aantred.en te6en
lilest erkuart ier , aanvang 21. 4(] uur. De vol-gende spelers moeten om 21 .10 uur
aanl'rezig 3iiil T.?rins-J.Ilertens-P.v. d.Steen-J. de Rruin-'rï.].{ichels-Il. Osse-P. de

Kl-ein.
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van LENS 1 van d.e nodige schriftelijke infornatie wenst te voorzien vi_a..een
progranmablaadj e, wordt datzlefde progranmablaaàj e voor cle clerde àchtere envolgende
maal voor de keizer zijn baard gemaakt, ondat het veld rvortlt af5ekeurà.
Zonàag - op LEI\TS I verjaardag - krijgen de prograruoabladnakers ra;éer een kans.
DriemaaL is scheepsrecht.
Emn 

^18 
ze ons eerste veld bIljven afkeuren, dan vrordt het tegen het eind van

de kornpetitie nogeens het beste veld van heel Den Haag.
n6m 0n nisversta.nden te voorkomen, moet vernel-d r,vorden. dat het vel-d ditaaal- niet
d.oor de consuJ-, naarr tloor de uit Abcoude afkonstige scheirlsrechter werd afge-
heurcl...IÍij.achtte het spelen van een vredstrijd niet verantvroortl in verband net
het toegenomen blcs sure -gevaar. Dat scheidsrechters op clit punt niet gelijk den-
ken en handelen,. na6 bfijken uit de ornstandi6heid, dat. de wedotrijd Spoorwijk-
Oranjeplein - elders op het complex Escanp I - wé1 d.oor6an6 vond.
Ditnaal hoefclen cle LENS-supporters niet te rouwen on'de afkeuring. i.Iet wae
afschulelijk ki jkvreer, dat in tegenstell-ing tot een vori6e gelegenheid., toen
de zorc vrie_nCclijk .schccn.
mmn Trainer }Íartin vàn Vianen zegt op cle trveede helft van Ce kompetÍtie te
gold<en, net a1s vorig seizocn .ove::j-6ens. LDI{S;EBOII is d.e eerste roturnwedstrijd
van dit seizoen. Iloelve1 het ook de laatste kompetit iervedstri j d is lt j977,
houden we het toch naar op een wedstrijd uit de tvreede konpeti ti ehel_ft. . En dus.
weet cle trainer rvat hij zijn nannen voor de tvedstrijd. iroet vertellen.
n:lu POL komt terug.
12-MINUTENTEST.

Voor hen die intensiever willen gaan bewegenr dan zomaar vuat speel-se activiteitea
is er'een eenvoudige nanier om de fitheicl'te. bepalen, nl. dé 12-minutenlest.
Iedèieen, die. ltnormaalrr gezond. is en geeh bijzonderc klachten heeft, kan tlèze
prqgf p9l. zichzelf-nemen. Het i§. de bàdoelin6 om in 12 ninuten éen zo groot. '

nogéIijke afstand te lopen. Begin net hardlopen zonCer je te forceren. A3-s jg
aerkt dat dc inspanning te groot wordt, houd dan in en wanrlel- rustj_g verder.r.. '
totdàt je rvecr in stae.t voeit ou te gaan irdravenrr. De àfstand d.ie jÀ op àeze .

manier in 12 ninuten kunt afleggen, Èelealt je lichamel-ijhe fitheid.'De onderotaande tabel laat zien hoe het 'met de fitheid is ge6teLd, daarbij :
fp1.(enin6 houdend net je,leeftijd. (Hèt iE vooró.I op oudere leeftijd..niet raad-.
'zààm onvoorbereid. tle 12-minutentest ui-t te .voeren. Een rustige inÀpannin6 van
enke1ewekenkand'aneen5oerlevoórbereidingzÍjn)
]-e eJt i.i d onder JO 4c-49 50+30-t9
je conditie is: (Àantal meters in 12 ninuten afgelegd)
zeer slecht 0-1600 o-15oo 0-1400

o-15O0* 0-1400 O:12OO
slecht 1600 , 15oO 14Oo, 15OO 14Oo 'lzOO
redel.ijh 2ooo . igOO -;.1?oe1B0o 1?oo' '. " 15oo
goed 24OO ZS)O ZloO .

. - 22oo '2oÖo iyoo
zeer 6oed 23oo zioo zSoo

27OO 25oo 23OO* (de tvreede 6etallen 6e1den voor vrouwen)

Dc rrCooper-Test ir .

De 12-Einutente6t is een onderd.eel- val de zg. ir0 ooler-testrt. Kenneth Cooper is
een .aimerikaanse artsr die. jarenlang onderzoek hceft verricht naar de condítie
van nilitairent piloten en astronauten. van de .Qmerikaanse ]uchtÍnacht. Hij kwam
tlaarbi.j tot een methode om de lichamelijke. conditie te meten en ontruikirelde
een oefènprogramrda orn de ]ichanelijke fitheid op peil te brengen en te joud.en.
Dit prograuura ie zoC-anig' uitgewgrkt, dat iedereen rekening houd.end net zijn leef-
tijd en conditie (vast6estèId Ín de 12-minutentest), eën aangelast oefenschema
kan afvrerken. om fit te worden en te blijven. Iïet prograxrma omvat verschillende
nogel-ijhheden, zoals vrandelen, harclI-open, fietsen cn zwenmen. Het verhaa.l_ van
de Cooper-test net 'de oefenschema.rs is in Nederland in brochurevornn uit6e6even

o-1r0o
o-1 100
11OO
1100
1600
1400
2000
1700
z4oo
2200
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ondét' dè titet ,,Trin U fit!", trinbrochurel '4o4 en'is íerkrijghaar bij de. Neder-
landse Sport FederatÍe (zie ailressen)
Sophialaan 10, Den Haag.

en de l{ederLandee Haitstichtíng,

In Den llaag kunt U aan de Kenneth Coooertest deelnenen op het sportconplex a
de taa.n van Poot. Eón keer per naanC is daarvoor de gclegËiiËeia. Piltlicaties
over (datd en tijCstippeir) vrórden regelmeltig ín <te di5ti1àden verreeld..

:... ''. r. .. ..Uvr Redactie

an
hi er-

.0-À1.ÀiAÀLr',.:r-r,r.ili irÀ1AAi ÀAttttt Àr,rEïï,Er't;u::*ar,
AdAÀ^.. ...A.ti.iY].}l
AÀiIiliili.l!.ir|ll.JLl\irr.l'..LlLlillll]IA

AAAAAÀÀhAÀ.rtiÀriAll.irAÀ,ïr1'l:r,\rt Lr iA rilill AA:ii'.,\,n-.:'i.í!.iriil r",hrl^-{Jrr:ili j.}..r.hlr

,,a : l' I
Ja hoori. eindelijk ga. ik ecnË éën stukje schrijvenl Harrèchijnliik k'bnt dit
llooiJ in het lrrantie - soTTy ï *n ae r,EiIÈ+ËbíUé [e staani want hct Zài 'wàf 

va]-tren
ond.cr laiiekoek, nonsè4s, ' èiscuÈsie gesioten etc; I.iaar ik'za1 bij het begin
begÍnnen. -:
In het LEI{S -krant j e van vorige wecl< etond }etterlijkl"Eén van de jongens van AJ..
heeft een goel reoerve-shirt per ongeluk in zijn tas gcstopt. Graa5 opoèdig moe-
terugncmen, Gestrelien cn we1.rr , .i.

Mijn zoon was de rreigenaa.rrr van het betreffende shirt. De jongens vlrn AJ moesten
n1. tegen Elauvr Zlvart, de scheidorechter was ban6 dat hij de ploegeh niet zou '

kunnen pnd,eracheiden, C.us ovcr, he"t blauwe LDI{S-shj.rt werd derhalve een g'e1e " ' 1

BedTa6en. À, vron dic ila6 ook nog van de koploper. Thuis gekomen had Rob twee
shirtjes (want va.:rom zon je ze één vo.or óén uif cloen, a1s je ze ook a1lc truee
tegelijh hen uittr:ekken) - zodoend.e. Mair.ndag gin6 ik aan de was en uiteraud
kree6 ook het gele reserve-shirt een wasbeurt. Dinscla5. was het shirt schoon,
droo6, gestrelien, gerecd on weer toee. terug te nemen naar, LDN§.
Maar bi$ Lenig en Snel zien ze dat kennelijtr anCers en nu ga- 5Jr misschien op te
Ian6e tenen sta.'n.
ÀIs iedere speler van LENS - van groot tot kLein in een dergelijtr geval - ook
rnet- tra-iningen hun reservet o estanden na gebruik zelf nee na.ar huio neeiat, hét
aldaar w+st ,of, laat wassen en rlalrrna' wee net jes geotrei<en inlevert, is er bi j
LENS een groot probleem opgelost. DÀh is het niet nodig, dat er Eoerlers,
vroulren of verloofclen word.en gevraa.gd. on die totale 6rote aantal shirts en'
reeerve-shirts voor hun relcening tc nemen. Dit hoort een regel te vrorden en
deze regel rnoet gelden voor iedcree : va.n 6root tot kl-ein ook voor de heiligen
van het eerste etc, Of vrordt daar thuis noolt gelvasscn? Zielig zeg - lopen zj-j
da.n aLs zij ni-et in LD,trS-tenue zijn in ongevuassen kleding'rond?
Bang dat dc spullen niet terugkomen, kom zeg, een eerste vereiste van een sport-
man is pportiviteit cn eerlijliheiC.
Jamner is dat ile 6eze3-1ighéid niet terugkomt. Ga mae.r eens na hoe lang Rob 1id
is van LENS, in ieder geval langer dan 2 jaar. Ik lcan mij de tijd nog. goed
herinneren a1s LEIIIS een uitwedstrijd speelde, dat er tvree bussen lilaar stonclen
voor spelers en supporters. l,EIÍ§ 1 spectde toen nog in de 4e klasse. Zo zíjn er'
nog veel neer din6en. A11es, duurCer gervorclen? Vol-konen gelijh, naar de contri- :-
buties ook. Nu U rvee:r. (Zi5n aI.2, jaar niet.. verhoogd.ReC; ) .h1s deze bríef te J.ang
is om in het krantje te zetten bespa.i:rt u dan de moeite en het papierr. dàt ook
a-l duurder is gelorden. Maar ik wect dan we1 wat. mij te rloen staat. Ten eerote
niet op reageren en de.rest volgt nog wel' ' i,ievr:Ií.H.. vàn r.ii jngaariten :..

-o-o-o-o-o-o
DE IIEDSTRIJDDJILLEN.

Naast Cafetaria Lucky Corner, iret it -restaur:Lnt ïnwi en melkhandel prrindigt héblen
nu ook groentenhanrlcl Tel1e, S t ephensons tTaat , bar Tout à 3on, ThorbeclceLaan en
drogisterij Rustenburg, Dierenselaan, ball-en beschikbaar gesteld resp. voor de
thuisvre dstri j r'r-en te6en Papendrecht, EBOH en Roodenbufg. IIet is erg pl-ezieri6
dat rve doör deze berlrijvàn gesteund. worden. Dènkt u ook eenè bij uvr inkopen .....
aan hen.
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Zaterda (5 17 decenber 197n

14.30
14Jo
13"15
13"OO
14.3o
11.30
13.OO
11.10
11.Oo

- LENS 1

-DHLf
- LENS 4
- LDNS 5
-vuc9
- ï,ie6t1andia
-svHz i
- LENS 9
- Dynaao | 6l/J
E REIS EN RNSXRVEPRO

§portpark Fo1anen, IÍonst er
v1
Sportpark Prinses Irenen
Jansoniusstraat
v1
ut
V1
Zuiderparh
112

GRfJII"LT

§portparh d.e Heuvel

ZIE FII,}ÍTIVOND BUITBIILJT\DSI

Zontlag 1B dccenber 1977.

12-DO uur RIL|W 4
'l

I.FSCTÍRIJVI}iGEJV.{

Schrifteliik voor vri

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur 10

Ricsvr4 1

LEI§S 2 '- .

RVC 5
Laakhurartier 4
LENS,
LEI.TS

LEIIS
\t]t-, 3
LEI\ÏS

6
7
o

-,rLEN§ f

I

'Bèrke1 en Rodenrije . ,'; ; ': .. -. .,'
f"fgggl!?.h vrijdagr.vond tussen 1ti.OO cn
gcvcllen) voor
À- en B-klassers hij dhr. ].i.Reuver teI.
C-klassers bij dhr. i,J.v.d.Lj-nden teI.
In nood.6cva1len kunnen, de junioren no6 o
uur afbelfen bij LEI'IS tel. 66.11.14
ÀFi(ElJRi IiGIiI{ "
De.junioren moetédr bij s1ëcht a ' rÍe ersoustandi5hedcn steeds de aflieuringsli j st en
rae-ír.pIcÍen. Tclefonische' inïormaties worden hierover niet veretrekL.
N-IET-OPKO}.',.,ÍRS. 'r.

,'.
ï.le8ens niet-opkor:lén ntgàlopen wéeheínC. kriigt de volgeude .spler de 2llextra-

Bij lgíhalin6 vo)-gt uitsluiti.ng van deeÈ.nonin6 ean dè kompetiti ewedstrij clen. In
dat.gevaÍ blijft tlei verplichtin6 tot betaling van è kontri::utie'tot het eind I

van hct sci.zocn (lO juni) gehanChaafrl. ;

'.iÍegens herhàel-G nÍct-ophonón rzortlt tle voJ-genrle speler dit seizoen niet ueer
op[este1cr.:I,1.v.Zrvo1.'.].,''.i::,i

i,EId§ terrein, leicler ïïans Zoun, grensrcchter dhr. Ce Boer

-i,]!ii§j a1o 1'orige rzeeh (,I.Dlzcrrían Eie oolí LENS 1) t zíe reseïveprog?ar ra en
fi]àaT ond IIES:E.Duflaart, leitler Jobp }I6u1s-sn, 

_ oanenkonst 11.45 uur LENSteirein

.jda.gavond 13. Jo uur bij dhr.. ?.v.d.Steeri, Hondsróos 2,

'19-.OO uur (qitsLuitend in dringencle
, i,]

62.28.11 (LENS 1 t/m'5)
46.86.56 (LEr{s Z t/n 10)
p zat errlago cht end tussen 9.40 en 10.f0

OPSTEILINGEJ'I.

IENS 1: I. Verbarend.se-R.Bogísch-h. Duynilanr-'ti.Friut zen-O.liuis-B. ter Laare-
Tli6-Ïuxoulrurg-R.1{oorrlel-oós-À. Overgàauw-J.Prins-P.VaLhen'curg-R.ïersteeg-D.Pronk
Leider6 dhr. J. rn'pperloo cn dhr.C.v.d.Ilech
Zie reserveprosranna en filmavond.
LENS 2:,C.'r..Reek-R.iion-l,;.IIèijnen-Il.IIop.:enbrouwers-À.cle,fong-S.Kianer-J.Riemen--
:t. l'. a Lra-fX(te eperk) -R. 

"les 
e ela-R;Radcrlaker-P. v.Ruyven

Eie l eserveal- o6rarnma, cn filmavond, leider Ben Csse

!E§§_l ,,1'"Ilcvcro-I?. ten Hr,>orn-J .I{ooynans-'ll . Í,uc ass en-II. Planl<en-J. v. d;Ri j z en-
ch:.vexÈteuIcn-R.'v.iÏíjn8aarr1en-J.],uisnan-R.d'eJong-J;EIzerman2x
,;=nenko,liuf 1ö.JO uur lilu-.)gebouvr, per tran nr:ar Leicischentlàm, J-cid.er dhr. F.FLurna.rs
Z-ic fil-r,ravond 

"

I,ENS 4 al-s voli.ge i:rcelc, zie r es erveprogranrla en fil-mavondr saEenkomst 12.0O uur

;iI.



LrNrl 5- als vorige rveelc (F.Dullaart zie LENS 5)Lcidcr Ton van Vefzeni àie filnavond .-

ï,EI'IS 7 a].s bekcnd zondcr D. Elshout ruet L. v. Ri
E6Esert epro6ranma en f ilnavonal. Leider p. v

'ln. Schrijf in vdor het
o. Dt een

oportkanp.

LEIIS B als bekend net ts.E1shout en
Schrijf- in voor.hct sportkamp, zie
IENS 9 a1s bekend. Ir;I(lein zie LENS
Leicler 1?.v.Noort, samenhómst 12. 4J

LEIIS 10 als beliend nct E.v.Santcn,
filmavond, l-eic1-er Theo Prins.
P?oGR]\MMA PUPIILEN EN IlEI,PEN.

PUi)ILIEN

43! s r.les- 1Z - 9s s :t! :: -1222 
.

12.0$'uur RVC 1 , .- LENS 1

10.45 uur VCS 2 - LENS a
12.00 uur LENS ] - Verbuicd'4 .

?IETBESERVIIPRCGRI\],rI4A EN SpoRTKÀr4p EN TILI"IAVOND'

ulEri.
Zat erda § '17 december 1977.
'l 2. OO uur Il.lcul Zlyart 1 . - LDNS 1.

12.CrO uur LEI{S 2 .., ,., - SVDHB 1

10.0O uur RVC.nini 1 - IENS MrNI 1

1 1 . OO .uur LENS I..iINI 2 . - Duindorp SV 1

3EI =E=E!!,-Y!EE99E9gÈ= EU =EI=LIEY 
gTP

.ÀISCïIR]JVINOEIY

AFI(EUPÏ,NGEN. Ï]i
raedplegen. Sta
naar veld of pu

E.K1ern. [.v.Rijn zie LENS ? .
reserveprogramma, leider Eric landÉan
8,-Sctrilf in voor fret . sportËamp, 'zie filhavond
uur klubgebouvr LENS '

schrijf in voór'het sportkamp en zie de

Sportparh Prinses Irene
Derr.emsvaertrve g
v1

Dr .l,lansveltke.de
v3 .''
Sportpark Frinses Irene
v2

Schrifté1i jk voor trijdagavond 18. JO uur bij alhr. P.v.d.Steen, Hondsroos 2
BerkeL en Rodenrijs
Telefonisch vri
gevallen) bij R.Bom tel. 25.98.??

j dage.vond tussen 18.OO en 18.J0 uur (uits.1-uitend in ctringendi

r n.Inocid6evallen kunnen dë.pupiIlen en velpen nog oD zat erc.,agocht end tussen
9"45 en íor15 uur afbelt-enr tàL, 66.n3.r4 Ëtutg.euouiv ;.

j slechte we ersomstandi gheden steecl§ eerst rle afkeur ingsli j st em
at dar.rop bij 'rPupiJ-1-cn en \ïelpenri vermeld: GOEDGEIíEURD dan steed.s
nt van sa. enKomst konen. IN DfT GEVÀL MAG nN DUs NTET TELEEoNISCH

:I9E?II GEINFoRI'1EJnD NriÀR EVENtUELE iIFI(EURïNG. sràat bij de afheurin8sailr ess eí .-
bii rrPupillcn en lïelpenrr vermeld: ZIE AI'KEURINGSLIJST d.an noet a)-s volgt v,oralen
§chancl.e]-À: voor de thuisweds tii j deu moét juniorenrijst worden geraadplàegd.Zijn tlc wedstrijden vàn LENS 2-6 en 10 goetlgckcurd, dan go"o oók dc pupillen cn
v]e.l:pet1 rv"edstri jden op, ons veld door. uitsruitend voor cie 

-uitrvedstrí jàen mag indat 6cval tcrefoni-sch vrordgn 6eïnformeerd. of hun vredstrijden doorgaàn'"r, *à1
oat er d.agocht end. ttseea 9.45 e; iO.15 uur'te1,..66.1j.14
LU(S P1 a1s bekent\ - zie- 'fílmavond;. sàmeakomst 1.1.-OO uur klubgeb.ourv, lej-der.- .Ton I s-Gravenclijh cn Aad de Pagter
i,Ill'ls I P2 al6 vo1-ige rveek, zie reserveprogranÉa KOM. TRÀINEN pamgnkomst IO.OO uur

j'...ii,l lï: als vori6e vreck, zie filmavond
góboulï LEI{S.,. .J.qi der Cc.cs §chenkcls

i:.EI§ 11a aIs vorigc lrrcck, zic.filmavond
sïuËiii i,ur's',' lciàe'r i'etór van Ri jn

rI:y traineí), sanenkonst 11.J0 uur

(kon trainen), sr.menlcomst l:11 . OO uur klub-

)llubgebour,v .ï,nl.ls, leider
,L!l'iS PJ. aIs vori6c riëck
i:lirbgebour',r LEI{IS . Lcidr;r

Ton de Iiolc

, zie fi-lnavond
Ton v. d.lièrg'

-?-

(kom trainen), sanenkomst 'l l.Joruur ktub-



LEI{S IIiINI 1 E.Endlich-M.Endlich-A;S
ï3i j lsma-T. Jansen-S . <1t .irrnault-t\. v. i,ii
II. Srrulders -D.llenzenl:rink-J , Hans etr-P

peans-l'l.Verschelden-M. Iloeksma-D. Bi jlsna-P.
jn6aarden-J. Tinmerniàns-À. v. d.ilerg-C. v. d. Berg
. Eo-l:penbrouwer

Sanenlcomst 9.15 uur lrlub6ebourv LENS; l-èider Aad c1e Pa6ter
LENS MïNI 2 À.tsrinksma-V. Troup-R.Bbelhouwcr-M. BrooShoo ft-D.Ke etman-M.Kouer-

,., .T;ï;a:ffi;;e-D. v. c1.vin-R. Tet t ero:J . vrarmerdam-G. Linnerve ever-R. Zegers-M. Gros ze
Nippèr-J . Duirant -M. ilosch-8. Dergmans

sanenliomst 1o.Jo uur klubgebouvr, leider dhi. v.d.Berg en d.hr. !ïarmerdam 
.Zie f il-rnavond.

UITSLj!GEN.

Junioren. PuPl1Ie3.
LENS 1

Steccls Voorwaarts
RKSVr'Í 7
TENS 4 ,:

LDNS 5
VCS B
DSo 10
Vios 10
IENS 9
Rava P

2
DíO 1

IENS 2
LENS f
ADO 5
vvP 5
LENS 6
LENS 7
],ENS B
Spoorrui jk I 1-J
LENS 10 2-1

],ENS 1

IENS 2
RKSVI'I 4

lïe1pen.

TENS ,1 . - VCS ,1

Oran j e Nl-auw 1- LEI,IS 2
.. I,ENS I'ÍINf . '1 - BTC nini 1

iïVS nini 1 - LF,I{S MïNI 2

o-1
1-7
o-n
0-o
o-1
u-)
é-l

- Rijswijk 1

-ADO2
- LENS l

2-1
o-5
0-B

o-3
7-O
o-3
b-u

Àan hct eind vnu het scizoen 6o.an vrij iTeer na:rr het sportk.-.rnp in Ze:-si. TenmÍnste
al-s er zich genoca pupillen un c-k1aÀs"r6 aanmelden v-oor ]1 àecember a.s.
zoars julIie vorige rveek al- hebben kunrlen lcze_n zi-jn cle clata van de kamp,,veken
alsvol6t:
Pupillen van J1 juli t,/m.! augustuo 1!fB Kosten -f ?Or:- p.p./per.vreekI ,C-lclassers .van ,2ll juli trlm 29 jtli t973 xosten Í- ?ör'-- pi1:'.rzpà, ,uutc'rïij zijn er expres zo.vroeo bij onialat er veer ur.a5.g io nr.ar ZÈist. op 1 januarii- kunnen vre al- inschrijvàn. LleestàI is het sportkamp in Zeist binnen tvree welcen
vorgeboelit r.'en worden dc overige vereni8ingen. in'anclere kampen ondergebrqcht.
Deze hempen hebben lang ni.et zorn mooie alchomodatie als zeisÈ vraar ook hJt:'iNecerla-nds elfta1 en veeltbet.ratrde. vereni6ingen zich voorberciden op belangrijke
i/édstriicicn. .i;ieest er d.us vlug bij, en reièr.Ionderst aand strookje ai aan jóleicler of aan i)i..u.l- v.d.Steen. Honrlsroos 2, Berhel en i?odenrijs

Dat AJ zonda; de ereparn verd.iend heeft staat a1s ee'n.paar bbv.en rvater,.want in
dc uitrvedstrijrJ te l,lonster rzistcn zij de match, ondankÈ regen, pIi:ssen en sl-ik
naar hun ho.nd tc zctten en nog zevell doelpunten eruit te slepen ook.
Zonder dat cr consuls, scheidsrechter en'veiwarrnde bussen a1n t,e pas kwamen.
Echt oud.crvrets voetbal !
li'egbIi j'7s15 ryaren er nj-et !
Brè, .r'rie ere tocliont !
Ilet was de grootste uitslag dit vreekend., die in het voord.eel bij LENS vier te
noteren. : ...'..
SPORfI(AMP VOOR PUTTILLÏN E}I .C-KLASENNS .

hieiian gs' af l.,nipp en

Ik g-e ef raijn zoon
i;Ii j sp eelt in ,Je p
IIi j wi1 ti j c',cns c1e

lli j is..verzehercl b
'-ii j zijn vrel/ni et *
'5Orgen.

upill en/C rklas se +

ze vreek wcl/niet+ nccdoen a:lr
ij r...
bereid on heen/terug/heen en

op voor het sportkamp in Zeiet.
:,

de tafelt ennishonpe t it i e.
. .... o[dor numner. i......
te::ug* voor het vervoer te

tdoorhnlen vrat niet van toepassing is.
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À.s. zaterdag lvordt er op LENS vJeer een filn geclraaid voor jong en oud., zoalsju11ie lveten is het een hel-e leuke fi1m, waarvirn de titel no6 steeCs geheim blijfttiir ie toch de titel r'reten, kom dan a.s. zatercag naar ons hlubgebouw. Aanvang
eerste voorstellÍn6 voor pupillen, welpen, ninirs en ouilers is oro 16.00 uur.
Einlr.e + 13.30 uur. De trzeede voorstell-ing voor junicren, leiders, trainers, se-
nioÍen en ouCers is van 19.JO uur tot + 22.0O uur.
lj,ij hopcn dat juI1ie een prettige evonE zqIIen hebben. i3lijft niet thuis. Laat
zÍen dat je het llaka-werk rvaar<icert.
IÏOENSDAGlIIDDI.GiiLUB.

Àfgelopen vroensdag rvaren slechts cen tvraalftal jongens naar de zai-ltrainin6
komen. Nognaars vestigen rvij er de aandacht op dat wanneer het srccht weer
of het vekl is afgekeurd, rle pupillen vrelpen en minirs clan naar dë zaaL in!Íarterrade gaan. Slechts de tijden zíjn iets veranderrl.

8e-
is,
de

De rrini-wel-?en gaan van 14.30 t/a 15.10 uur. De p0pillen en welpen 6aan van
15,10 tho i5.JO uur. Verzamefen on 14.00 uuï op LENS of bij de zaa1. ,t{anneer
het velc] goecl is begÍnt de trainins gevroon on 14.JO uur. I{et klubgebouw is ie6ere
!ïo ens d.agxri d.dB{; norme.e.l geopend.

P.S. De zaal is aLleen bestend voor pupil}en,
bcJ-angst ell encle ouclcrs. Junioren vlorC.en niet
BUTTEIÏLJT,IIDSE REIS.

vlelpen en ainirs. Trai"ners en
meex toegelat en.

IÍoelcL er zich 3o man hehben a:ln5eroeld voor .leze reis en wij reeds tlee termij-
nen hebl:er, moeten voLdoen blijven de betalingen van onze leden nog steeds achter-
lïeEe. Sl-echts ecn klein persenta5e heeft iets beta:rl-d. Nogrnaals verzoeken'vrij
u om het 6e1t1 ad Í 14Or-- over te naken op gíTo j1.6?.1t i.n.v. penningmeestór
Lenig en snel net verneldin8 'ibuitenlandse reisii. I{atuurlijh r:a6 u oo}r het
eerste termijn ad.f 60,-- overnaken. Dit getdt ooh voor dc 1eidàrs .
I(ËURINGEN.

!e'volgenrle leclen noetcn zo sner nogerijk hunkeurin8spapiercn en t pasfoto bil
Paul v.d.Steen, IïonCsroos 2, lerke]. en Rorlenrijs inledelens
R.Ilat el-aan-G. El-stali-jr. v. d. Laan en l.l.v. Zvrol- i
Zonder 6eldí6 heuringsbervijs vrordt er in 19?B niet (neer) gevoetbald.
RESENVEPROGRII'N'IÀ.

ïlanneer a.6. zaterca6; het gehele prograuua is afgekeurd. dan spelen d.e vorgendeelftalLen vricndsc happeli j k:
1l+.J0 uur ;,iest erkrïrrtier À1 - LEi,lS 1 Samenkomst 1r.j0 uur LIINS
14.J0 uur ïicst erlrrrartier À2 - LEN§ 2 Sarnenkomst 1J.JO uur IIIUS
11,15 utr iie st erliwart ier B1 - LEItrS
1J.15 uur ïiest erlcvrartier 82 - LXITIS
14.70 uur Postd.uiven - LENS
1r.CO uur Postduiven - LENS
'l2.OO uur Postduiven - LENS
BeI bij al6eltele afkeuring tussen 1
te1.66.11,14. \oor d.e overige elfta
geo?end. D1ijf dus zeker niet thuis
beJ-en, lcaarten etc.
DE LENSH.IINDDoEI{.

Sanenkomst 1 2. 'l 5 uur l,ËNS
sauenkomst 12. 15 uur LEITIS
samenhomst 1J. J0 uur IFNS

, samenkomst'12.00 uur LEl,iS
e amen]<orast 'l 1 . OO uur LI';NS

0O en 1O.JO uur even of dit door6aat,
en is het h1-ubgebouw vanaf 11.00 uur
n hom geze11i6 r,rat biljarten, sjoelen,

4
5
7
B
i,
0

2

I1
r dob-

sinterklaas heeft op J clecenber de LxNshanddoek geintroduceerd. Dit is eenwitte ha.ndcloek rnet llet blauvre LEllScmbleem in het mÍ,'-Cen. I.iocht u belangotelling
hebben voor cleze unieke handdoek neen dan contact op uet p.v.d.steen, ie1.
o1891-39i9. De hand.d.oetr kost slcchts X 3r-- per stuk

ZIE F I LM.LVOIID. IiOl'Í iL.s, ZATERDÀG OOK !!!!!
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1e Jaar nummer 22 22 d,ece, ber 1

DE. I,ENSREVUE
vreekblad vani 'de "vo et balver eniÀÍne iènle"en,.Slef

888d

0000c
. OFFICIEET,

0000000c00000

MUTATIES LBDENL]JST.

Nieuvre Leden:

1194 J .c.v.d-.nerg 060441
1J95 llevr.M.Slats 070944

i'tlí j zigingen :

88R88

BEgEB
0c0000000000000000000000000c00o0000c000000000000000000c0

NS

NS

De Rade í14, Den Haa6 2O)!, fel. 29.99.66
Tinaarl-oetra at .111 , Den Haag 2033, tel. 29.51.?6 '

,l .i '-.,..
Zoet erme er ' 22UO ,

Den Eaag 2OJ6
Haag 2O2l .

teI.

2031,.iet. 66.t1.14
Den Haag 20JO

7135
.- oo2
.,. o79

, !.ttt
In Ballotage:

B.BLans
H. Douw
G. Goosen
R.Hoppenbrouwers
G.lJeJ_r_eve-Ld .

P.Nederpel

Í 144,--
'144r --
144,--
144, --
144 t--
154,--

F. de Vos
P. de !ïoIf
R.Boelhourver
Tj.Tan
M. v. Zwol

o?9-165?62

1O2 t--
'l0o, --

9
6
2
o

J.I{
À.J
H.L
R.D

. de Zlart wordt

. Bauman wordt m.

.van Rijn lvordt

.Bogisch wordt d

v. LeeuvÍenho eklaan 2rO,'.r. 'r-1-t78 NS
pfa Mgr.Nolenslaan 20,
e Gheijnstraat lO, Den

a

896 lq.c.\,d.l.Ieul-en 26o46i AJ .L èy,rteg 6!/, Den llaag
lfpl. Mevi.l{.Hoèksma OBOI44 NS Vrèeswijk6traat ,69,
Nieuw telefoonnummer v,an Frans f'lumans: 60J9.29
IVANBEII.LERSLIJST. ,, 

" 
.

Zeer tot onze spijt hebben niet alfe wanbetalers! waarvan d.e namen in dó'
LENS-revue van 1 .december zj-jn gepublioeerd, tijdig ge:'ea§eerd, zödat zij vanaf
heden niet meer mogen word.en opgestel-d voordat tle gehele lcontributie over dit
v€..reni.6ings jaar is vol-daan.
Hier vo16en de naxien, met daarachter vermeld het bedrag, dat op girorelceniQg
11t6?.ll moct worclen overgenaakt :

144, --'-
141t, --
02 --

Duizend haaf excuses a:..n Cor Kuypers ondat zijn naam ook in de wanb Jt al-ers1i j st
is opgenoneir, terwijl hij toch had betaal-d. Het eerste .foutje van onze overigens
accurate aduinistratric e. Zij had Cor net Jos verwisseld, was haar kommentaar.
rïij hebben het haar maar vergeven dit keer.

+. IIet Be-stuur.-

DE BESTE .']IENSEN.

Het Bestuur urenst alle 1eden, be
iedereen, die LENS ecn.6oed hart
oudc jarsviering.
OPENSTEI,LING IiLUBGEBOU!ï.

Zaterda6 24 dccember van 11.0O - 16.00 uur
Zondag 25dèccnber gcslost cn
tlaandi6 26 dccember zI Iierstdag vanafr,ll.JQrruur l' :

Zaterd"g J'l dcccrnber 6es1ot en
Zonrlag 1 januari vannfr 14.J0 - 13.Oo.uur
Deze zondag kunt u d.an teretht voor'cle. traditioné16 Níeurvj aarsre c óit ie. iie nodi-l
gen u hiqrvoor gaarEre uit om gezarnelijk.een geeel-lige borrel te drinhen, waarblj
een hartig hapje en oliebollen ziet zul-1en ontbreken. De l-aatEte jaren ua6 het
steeds bijzonder drul< en erg gezg1J-ig. He rekenen dan ook op een grotè opkonst.

gunst igers ,advert e erders , nedewérkers en vercler
toedraagt prettige Kerstdagen dh een gezellige

-1-
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Zateldq8 p4. dege-rrbrer, a.e..is ons klubgebouw van 1'l .00 tot í6.00 uur geopend.
Zaterdag-staan vooi u 'achter de bar: Marleen v.d..Stecn - An v.d.Steen -

.ó.nneke Bliemcr - Frans Disseldorp
Zaterd.ag 31 dccenber geslot en.

1 Januari Nieuwjaarsreceptie aanvang J.O0 uur
voor deze -dag st_acn voor u 'kJ.aar: Ne11y en Richard v.tt.Hoek - iln v. d.steen -'I . ifuu'b en: Silvia Pronk - Sinon Sandifort.

1.,/i:

, '"à..t1

PUZZïLRIT EN DINER OP 2e KERSTD

De ralty-.?ij<1els worden verzocht om 'zich ob 2e Kerstdag bm 11.r0 uur te nerdenin ons krubgebouw. Tevens raden wij hen aan een kaaít van -Zuid-Hol1and mee,te
nemen. Het'.!-igt in onze bèdoeling clat 'de' eerste rijders rond '12.J0 uur ver-'
trekkenromd.at vij u nog het nodige vrillen uitleggen., hopen rvij dat u a11en
op tijd aanvrezig z,alt zijn.
lvij verwachten dat de laatiste auto toch zeker oll 1?.5o tur binnen. zal zijn. ." '.
De pri jsuitrdi.làng 

- 
zal -dinekt hierna geschieden opde; het genot van eén bbriel

en een bar. Rond 'l8.Jo uur zal d.c soep opgediend woiden. ;íij hopen ttat alren die
deze dag aanwezig zullen zijn een pr.ettige sag zu11en hebben.

Kaka.
KLAVERJASSEN.

A.s.- vlijdag àe laatste avohd. U vlordt'wecr om 2O.JO uur in ons klubgebouw

Kaka.
een' iroorspoedig 1978.De Kaka vrenst iedereen prettige Kerstdagen en- - r. .

I,ENS EN.E3O}Í DELEN DE PUNTEN.

t?ilhelmus 1r-7-4-2-18 zo-11 . De thuisrvecstrijd tesen EBoH was er een met
IBGC " . 13-5-6-2-16 2C.-15. twee gezichten. De- èsrste helft was het ue., t
DHS 11-6-1-2-15 23-15 lieve lust om te zièh, d.e tvreede helft was het'
Roodenburg 11-5-4-2-14 12- 2 aankijken niet waarà,. voor d.e pauze speelde 'VIOS 10-5-3-2-13. 1 .1- 6 onze àanvalslinie (T.el-Ie-vanRiin-Keetian ) Ae .

EEOH ... 1Lr-2-8-4-tZ l4-t9 Doriltse verdediging.herhaaldelijk uit. Helaas
E llfs .11-4-1-4-j1 .14-11 .,sIoten onze middenvel_ders : niet er[ aan, kenne-

Papendrecht 11-1-5-3-11 1o-1, lijk gm.'niet verrast te lrorden door snel-l-eoly*lia 11-4-2-5-10 12-18 countàrs. Het resultaat vras echter, dat EBOHHIoN 12-1-4-5-iO 12-12 niet naar de slachtbank vrercl gevoerd.. Na ale
Hermes DVS 12-2-5-4-10 1r-18 openin5streffer van Ton 's-Gràvendijk, (er
Gouda 11-1-8-4- 2 6-ll rïas een kwartier gespeeld) r-iet LENS de teugeJ-sHOV 11-1:6-4- 9 . Z-l,t viercnr Jterwijl 

"àrr'àeer ainvaliend sleltype
Blauw zvJait 13-1-6-6- B 10-19 voor de hand had gerogen. Niettemin lciaàèn- er
.nog 

prachtige kanecn, die helaas onge c onc entre erd on zeep rverd.en sebraciitdoor Donal-s schönherr, Jos van Rijn en Ronal-d reIle. Tien ninuten voor rust
ontstond de gelijknaker. Terwijl onze verdedigin6 stond te rlromen, nam EBOH
een vrije frap snel' en het skoren kon slechts bel-et woitlen door tló vrije man on-.deruit te halen. De terechte strafschop betekende 1-'1. Na rust kon LENS niet meerin zrn spcl homen. De geschorste nert Dlans en de geblesseerde NoI Jansen vrerden
vrel- de6erijk gemist. Aan gezien EBOH rvel hard werlcte, raaa.r vercier toch ook
speltechnÍsch weini[S prestecrde, ^bl-eef .het 'l-1. 'Roh'"de iïidt verrichtte no6
enkele fraai.e reddingen en aan de nndere kant.fàarde Jos van Rijn voor de
twccde naal bog Ín oog met dc Dordtsè kecper.. Ronnl-d reLLe decà even ratcr het-zelfde. De uitslagen cn de stand geven aan dat de kompeti-tie nog lang niet isbestrist.'staarttrlub llov vórsloetï koploper- :'y'í}heInus. r,El,ls gaat 'àe rveàstrijden in
1978 serieus voorbeicid,en. Er siaen-4 à e fenwedstri j dcn op Ëet pro8ramna. vorig
seizoen vrist Lï|NS een voortreffelijke tvreede konpetÍtieh;Ift tè slelen. ......
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PROGRAMMA SEi'lIOnENÀ

19.rq uur LENS 2 - ESDO 2

9rleÈle-?Z-9eeeE!er-1922,
1!.J0 uur LEIIIS 2 - Groen -!ïit 1

Donderdag 29 d,ccenber 19??.

19. J0 uur LENS 1

NIET-CIPJ(OMERS .

- Rava 1

t/Íe6ens niet-opkotren afgelopen zondag ytordt P.Booms 2 rvedstrijden niet opgestel-d.
Vcrvreer is nogelijk bÍj N.Osse teL. 60.20.90 .

UITSLT:LGEN 18 d.ecenber 1977.

LElis 1

LENS 2
TexaE-DIIB 2
ODB 2
],ENS 5
],ENS 6

- EBOH 1

- Iïilhelmu6 2
. I,ENS ,
- IENS 4
- DHL.4
-DHL6

de Jagers 2
LENS B

O1iveo 5
ÀDS 6
IIUË /
LEI'IS 1'

- LENS 7
- Val-keniers 4
- L3,ï{S 9
- LINS 1',r

- LENS 12
- Nivo 7

1-1
o-1
1-1

2-2
2-O

1-2
1-2
1-o
3-2
2-1
4-1

ZAé,IVOETBÀI,.

Aangezien tussen de Kerst en NieÍwjaar geen LENSrrevue . verschi j nt , nu rèeds het,
pro6ramma voor dinsda hnuar 1

anm nulm m m nu n mnm nmnmmmnm n In r;1 mnnnmmn m ltrum El m rnEtrn mnm n ltr Inm nN ruTltr IIlruU I DItr ME1M M N MMN

J Die avond speelit ons team in de
Veiains Noord te Poel-dijk om 1 o uur teAen Rijsvriiki Na de nedet'I aag t egen
Rowi-Farket rekencn wij op een herstel. De volgende spelers vrorden on
'19.15 uur in de Veiling vervracht: A.v.Velzen-P.v.d.Steen-iI.Bertens-J.d.e Bruin-,
P. dè KIein-B.Osse-GtDuiveoteyn,

nmm Fier en toch rusti6 stond hij daar. Achter het doel van Sil Zajec, de doelmair
van het Dordtse EBOE. Hiti keek gespannen voor zich uiti Maar er was helemaal
niemand. clie hen feliciteerde. Ooli niet eens, toen Ton ts-Gravendijk net een fer-
nc lob de kleine maar voortreffelijke Dordtse doehvachter het nakíjken gaf. De
nan achter het doel glinlachte en liep alshetware een paar passen om zíchzelf
hcen - heeL langzaam - om vervolgens vreer ernstig vooruit te turen.
De vredstrijd. d.uurde nog lang en er zou nog veel kunnen Eebeuren. Maar nieaand
feliciteerde hem. trla afloop van de rvedstrijd bleef de man heel lang in de'
bestuurskauer. VoJ-gens zeg6en zou hij net een vreemdelÍng uit Ansterdan,
scheidsrechter Chr.Verhagen, een langdurige en oh zo gezeJ-lige borrel gedronken
hebben. Ja, de man had. het grootste gelijk van de wereld. lïant de verjaardag van
de klub die hij vooizitr'noest tóch op een of andere nanier gevierd worden.
mmm Al-s névrouw Van !?ijngaarden zo praàt als ze schrijft, dan zou de echt vrel
mal&e POL gauw ruzie net haar hebben. Natuurlijk stemt-POL j.n met het grootste,
Sedeel-te varr de inhoud van haar brief. Ze, heeft de eerder gedane suggestie van
POL r ecn soort profijtbeginsel bij het kledingwassen - nogeens uitgesponnen.
En zij kan dat aIs huisvrouw natuurlijk beter dan de huisman POL. Maar viat ze
aan het slot vaI haar brief Baakt, dat vindt zelfs POL te gek. Een dreigement.
Letterlijk:...rten de rest volgt no§ we11rt Puntl En nou nog even over die lange
tenen bij LEN§. I(ijk, mevrouv, Van tJijngaardenr'a1s gedurende v1e jaren ervaring '':

is 6eb1eken, dat veel ledcn te lange vingeis hebben, waardoor totloze reserve
broekjes, shirtjes en kousen verdwijnen, dan 1e het geen wonder dat ze daar bij
LENS l-ange tenen van krijgen, En dan uoet u daar aLs enige ecrste goede uit-
zondering niet neteen va.tr' bo.renop de conmod.e springeni Op èie rnan:i er komt de

t:ufiftt:fitit..l
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gezelliBheid zelier nicr ': c.:,';.j..
mnm Over gezelli gheid gcJ:r.lien, viol'.rl- Fe:1irrci:d.e ,fe ec::ste hei-fr ."an .j,ËNS-E!oH
heerste er ec,n l-ekire:r sÍ(;erirje ::cnd bet ve1d. Op de t:'ibunc zat 'een: ontiröu-slas-Ile --.
kluit Dordten:rren, 1i-e L-e i; l:ll{'§-;ofk di:ideIi j!; r'ri.st te rrïe}.spcIiqq.l:},. flun .aapno-e- . . ."-
digingen rvaren echtc:: zo 1:!:t;rs \..r1 te":t:.ilall, C;r'i ,ie nauwelli, ji:s in de gaten had
dat het supportels r,-an rie tel"crrpa:'ii j ua:.ci-i, I1e; 6;eirag val enhele + n LENS-
mutsen, LEIiS-rlassen en -I:1{S -har.ddc e!:an ges';okcn jon6eJ-ii-i. s t.a_!q.,dgarbi. j El-p-ch.t .af,",,.-."
Deze groep manÍf estee:'ri.c ziclt ::: irct l-u:i-dkeels scn,':eelrwr:n !:anr schelilroorden. in
de richting r.an scl:ei.ls:r ec irt e:' er i;ege:pari;i. j, t.,-c!r-l- j I r1e r-r.r.,ei.mar van dc tegen-
pc.rti j wercl bestook-i: rret 'rtrcrïi.It;cs,. Sonin"i.6e su'D-Jo..r L ei.s. z;Ljn- rijÈ_.yp:)r e-en....,.-.. -_
kursus aanrrroedÍgen,
pnn POL rvenst LEI{,S ccn sÍ eCj.C l:,:::ctf r,cL;t,

VAN 'IÍE REDJ:"3!5

KENNI EMÀIII NG I.ÍET :

a

RR:iRNRRRRRRRi)JrRÏirïlRiiP,RitRRRRl*i{RRlÍi1;.rRXllIRR11R]1R

Sportcenlrun Duinzig;1,;," sindè 5 ; e..a.r spor:ser ta-r ï,elig en SneL en land_gar dat vre 
.

met Ruud. Fortman, medelterker. van dj-t centrun een 6e6prelc hadcie:: o'rer ._de gang .yan
zaken ín Duinzigt" ,.i
0p onze ltaa6 hoe Duínzigt e-r toe j-6 gekonen om LENS te 6ann sponseïc.4, antwoord-
deRuud.datmendenaau)uinzi6ina..rbuitenrviId.euitdra8c1rci1ond'at-deakti-
viteiten van Duinzi6t ncde j.n he; spcrtieve vfak liggen cn 61e=ien dat de eige-
naars dc Gebr. Roodrryn jarer:.1e.lg i:, het eers'ie ua-n LE-'IS hebben 6espec1C., vrerd., ..:...
onze verenigi4g. uit:,'c'r'iio:rcn " i-fgelopen zcnda6; $'a:i ooa. te zien, uat deze spon-
sering inhoud, najnelijk i1c freaj-e trainingspalJccn, dJ.c de spel-ers van ons eerste
aanhatklen. O€ .derzb. spouseting. air; lcklaneob j ei.-".:, J',rcces'IaC-, kon lluud niet zo
,e{gen, aongezieh' ce neeste 'ràstË-i<tanSen"rieÍ-í:rnriENs"aïl.cwo.ren. '.'-' ,:.

ii'at houdt nu eeh- spolrceritrun anne:! sauna in.;. vroegen, wij -ai,n Rurri
hlIe_reerst zijn er dc twee sauna.rsi wa3.rva11 RuuC o-o de eerste.pl-aats de geeste-..', 

,:
3-i jke ontspanning, c1i.e er van oe:r s.*:'irna uitgÍu.t belan6íi jk 'vj-ndt. Vooràl' na een ' I

vermoeiendc vierl(d.ag- hee'ft .lc oauire een gccde vcr'1iui1il.;ende invloed. Dc 6auna
heeft een goedc r',;crhinaï op Ce huld eir de spieïor. de uarnte zor6t ervoor dat de.'..porien open8aan, y.'aarna eel duili j.n hct kouCe ba.d deze rveer docn sluiten, woar-
cloor de huid 6ocd Iec:rà a4crncn" Ooli Hirdt de bloedstrooru gcaktivecrd,, ,r;aardoor
een goed.e circulatic ïaii het bir;ec]. ontstaat ". Veïdier. j-s er het stooÍcbad, waarvan
je d.e ecrstc keor deiikt, dat. dp. ctoor, op je keel slaat. Ivlaar rlit horet doordat
men i.n het begin onregalroa!.i g àhent ". In. het. stoonbatl onsta' at, vbcral een glacld.e
huid, tert'ri jI door de uenthol, dic nen in dië be.C ve::qerkt, .de f uchtrvegen goed
vri jkomen r.,.vrasrdc o= rren zi-ch vocral bj- j cen verkoudheid .veel bete: g:at voelen.
Het overgeà.ir ve.n Cc vnlne sau:1a Eëar. hct i:cudc bad ve:'cj-st cep zcirerc gccotc-
lijke inslgl-i.ing" Jc nget er niet tcueel- br- j nadeíken en het is ooh een beetje
vrennen. Ma.rl doordat je -in tr-e \salina een soorz vrarÍat e schr.l.d hc'bll gekregen voel
je d.e over6an8 nail' het, kouCe uatcr. ook niet zo. Het borralbsd zorgt voor een
Eoedc nogc]-ijliheicl ou.tc rela;en, tcrrvi;1 e:'. tevcns. een n:roselcnilc rvelkin8 vcn
uit gaàt, .Ecn voetcnbacl is bedoel-ti on cl-e mceheid :rr. eed trainin6'lreer ui-t de.
berien te. O'óen vcirtrijvön. ïeldcr is er no6 net zverabacl. en d.e Ccuch!:ru:int'e,
Het sportccntrum wordt bezocht Coor al-ferlei nelsen vcor l:ers cliilf end,e doelein-
den. Zo komen er ovàrclag v'cel sport-nensei, clie na een conclit i et rainrn[ in Oe
omgeving, c1è satna gebruiken prn- r,reei .op yer.hnai t.e hornen. Ook kcncn e,i overdag
veel ncnsen uit dc horccascctor, terrvijl'9p flè mne-ndag veel winkel-'persone el-
aanvtezig is. rs-;vonJo liomen cle menge4, riie c.verdag geurer\t hebben.i . Zi j honen 'ón
na huÍL vrorh te relhxen èn te behcilèn 'ra.u Ce yörnosienisser van dE drg;. Oolc
vinden vele hicr hËl o:: te ,: aiu::'-::g clbor lle ie=c1-1i'1;e sr'ecr il.ie er heoist.
Àangezicn--ile sliuna ecn ;:tiÍ'il:l-eïelicle tnl'1ced' hee f t, zrekt nírn daarna dè: Lportzaal
o1:, vrrarbi j ccn sport inri;,1'uc t.:;: nö i 'een. ge;e11ig trrnproi;ia:r:h r,rccle' heI1:t r1c

spÈeren wat Lcsser' tc iniLtcn. le' ;ize.LiJ-6; .:-Ècr,' ij-q c'r hcerst r konb vo1lcno , :

Ruud vo-oral cloor hct Ícrt r'.at -i.r. d.e r.aur,l, :-rcc'-cl'ccn he'dzcIf dc is, r.na:rloo:. ór

achter de gezc11i6c b"-: sta.:rrr 1lo1:crerr Jit' och zorreel ilo6elijh te stinulercn.
En het blijlÉt clat rlc: :rci; 1:r'et!.i;; r,i:id'u s;eeds c]-ezelfi1c me,'r.scn achl;er dc bar
aan tc treffcn 

"
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0rndat de sauna de eetlust we1 enigzins bevordert kan men bij de bar ooh terecht
voor kl-eine Lapjes. ïn het,,centrurn is ook een kapper aanwezig, die er voor zorgtcat de nette hr.ren vrcer uit'stekcnct in nodcl worden lelegd. Hài voordeel o"run -is ook, dat nen er toch is en cle l'rachttijden. niet zó lang zijn. IIet sportcentrurnis ook nog uit6erust met een soLariurn'en een rustkamer, ter,vi5r masseurs er voor
zor8en dat de spieren oolc bij hen eàn goede beurt l<rij6en. Iïe kyre.tren nu ook nog
aàn wat technische.vraBen toe. uit Zijn ervaring kon Ruud vertel-ien dàt er p1uË
ninus 15OO hdndCoeken per week vrorden gebruikt. De hoeveélheitl water was door
hem niet tc schatten mar.r wa6 lye]. een van de belsngrijkste onkostenposten.
De tcmperatuur in rle saunats was resp. B! en 'tOo giaden. Die van het stoombad
bedrocg 55 Srarlen. De tenperatuur van het clon1:e1bàtl schommelcle tussen de 12 en
14 graden. Het centrum kent verschillenrle da6in<le1irigen. Zo vrordt de zond.a8-
middag benut a1s 6czinsdag. De kinceren vinden het er fijn, ze. kunnen er namerijk
sporten en hebben genoeg uater bij cle hrrnd.. Genengd ka.n men er terecht op clevrijdag- en zaterdagavond. Je moet er echter'besliot lvel met ztn tweeËn konen,
aI1een rvordt men dan niet toegelatèn. En verder zijn er'de d."ne6- en herendagón.
De metl.ewerkers, die voor een goede begeleiding van a1 cleze zaken zor8en zijn de
eigenaars Hans en Aa-ci Rooduyn. Ilarry Dietz aIs boekhoud.er en aandeelhouder.
Ruud Fortrnan, als bedrijfsleicler hoewef hij zelf ze1l ]net een beetje zvraar vroordte vinden. De naeseurs Aad de llooge, r'inton cle Fouw eà Ton de pauur. I(ai,rp er Roy.
De vrouw van Hans cynthia en Ria van Dijk, die de danesdagen verzorgen. En
Ernielr clie er voor zorgt dat a1]es goecl blijft didaien. 'rïe hopen hièinede
sportcentrum Duinzigt, dat zotn belangrijke steunpiraar voor onze vereniging
vormtr rvat hader bij u te hebben geintroduceerd. 1,rle beveLen een bezoek aan
Duinzi6t van harte bij u aan, want er gaat eÉn ontspannende en verkurikkende rver-king van uit. Ruud Fortman bedanken wij, dat hij dit op een geze11i6e nanier ean
ons heeft overgebracht. :

' -r-r-r-r-t -r -r-r - :

BILJARTEN

De weclr;tri jden voor het Ilerstrooster zijn nu achter de ru6 en wij kunnen vrel
stelIen, dat ,:le decl-neners dc afgelopen nr.anrlen net'veel flezier-en enthousiasne
on dc punten hebben gestreden.
De wedst ri j rlavonccn stonclcn aLtijcf in het teken ven een oportieve sfeer en de
leidin5 vas in 5;oec1e handen, Elet namo van de heer l,Í.van ]Ielden, diervoorar zijn
handen vor ha<1, aan r1c ind.eling vàn dc te spelen.partijen en het bi jrverken vanhst rooster. /rIs prijs voor zijn activiteÍten lverd de heer van Helden,'.de winnaar
ví:n dezc conpetitie'- ja, hoe krrn hót ook andcrs, het spreekwoord luidt niet'
voor niets: rrïtlie schrijft, die blijftrr, alLes echter speelde zich af na een nek- .

ean-nek-race met dc. heer J.de HiLster en al-leen.door een beter algemeen gemÍddel-
de kwam d.e heor v:ln lIelden als ovcrwínnaar van set -.rrgroene gras, - 6orry groene
Iaken afstappen.
lïij _rvillen u de totare eindstand van dit zeer geslae6de tournooi zeker niet ont-
hourl-e4'é+ geven u 6aaïne onderstaanrl een volIeàig ovËrzicht van'de gespeer,de
vredstríJdcn, gemiddclde score etc. :
1. M.van Heltlen 10-B-0-2-.16 1.9?9
2. J.de liilster 10-8_0_2_16 1.135
J. J.ilop 10:?-1-2-.15 '1,O??
4. G.iïeerdenbur6 1o-?-O+J-14 1.1?g

6. c.Peèters 10.4-1-5- 9 . .1 .o?3
7. R.Ita.den:rkers 10-4-0-6_ B. p.6SS
B. s.de Bruyn to-j-o-?-6' j.ÈBA
9. N.0ssc 1o-3-o-7- 6 0.60?

10. J.v.d.Ecrg . 'tO-j-O-?- 6 1..OO?
11. til.v.d.Linden 1O-2-O-B- 4 1.g7g
Iru:niddel-s zijn cle deel-nemers weer gestart met cle -vrerle trijrien-voor het paasrooster
en wij zu11en u van tij.d tot tijd via cle LENsrevue over de st::.nd van zaken op :
cle hoogte blijven houCen.
Voor ,dà komenàe r:a:lndeir v;en6en wij aI'! e rleeLneners erg veel succes toe.

. -r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-



Namens de redactie lvefrsen lvij aIle leden plettige feeetdagen en Fen i5oed.ejaarvlisselinb toe. '!Jc hbpen ook', vol-6end jaar de LENSrevue van vele iirterviews
en 6tuk.iès te voorzien.

, -r-r-r -r-r-r-r-r -r-r-r-
Vo)-gende vreek zal- er geen l,EN§revue verschijnen. Kopie voor,het volgentl nurrner
in hct nieuwe jaar kqn worden ingelevefd op na ndag 2 januari 1977.

Uw Redactie
i,AirÀ.1L

/iÀIr:.IiÍ:/rÀi\riAAAÀÀAA.ÀirAli.irAi:,^luit\À.tr',liiiil*LA1,-hIrÀÀAÀAAf,Al,AÀAÀÀ
t.l

AI,LERLEI
lurl-i!iiiii!rilr

Ker6tnís: trïr.t wij, oucle en jongc nensenr'
Elhander van harte wensen I. Dat is vriendschap, vrecl.e net elkaar.
Ja, zo gaat dat ieder jaarl
Doch vracht toch niet wat de ander doet:

. Neen, toon zel-f die edele vredesmoed.' En ill ioep het van tle daken:
VREDE ? DTX MOET MEN ZELVE l.iAKE}I I

Oud-Nieuw:De ol-ieboI en het'klokgelui
Brengen ons in een gu13-e bui
En vrij vlensen ou ons heen:
Gelul( en heil voor iedereen!
lÍet een vo11e buik en het glas in de hand
Strooien rïi j voorspoed rond in het hele Iand.
Maar oE nu de juiste snaar tc raken:. JE LDVEN IiOET JE ZELVE I,II.KEN !

Yledstrijd:Ik lees vrel wat de kranten melden:
.- Ze haciden veer pech, de sportershelden.

;irbiter een sof, en hct veld was gLad.
lrïeer ketste de bal de paal- en de Iat.
De teglenpartij speelde hel-emaal niet 1ief,
En hun middenvoor was een 6oaltjesdiefl
Maar ik wíjs erop, ju1I-ie rare snaken,

' DE OOI',ItJES - daar gaat het om - DIE MOEI JE

'lB december 19?7.
LENS 57 jaar

f-i I

ZELVE MÀKEIÏ!

TROUSADOUR

-o-o-o-o-o-o-o-o-
One Nico wenst hct Bestuur, a1le leden en symphatisanten van I.',enig en Snel,
bijzonder prettige Kerstdagen toe en voor 1978 aLl-en een voorspoedig jaar, in
goerle gezondheid, veel- sportieve successen en hij vertrourvt verrler op èen
goede samenrverlíin6 met a1le tEl,trS-.1eden.

-o-o -o -o-o -o -o-o-
Kerstgroetcn en beste vrensen voor het jaef D?B ontvingen lvij van Directie
medevrerkers van balckerij Veenman, .van Neal.Bestrijding ondernefu.ing rrTiranrr,
de faniLic Disseldorp en van de .ianil-ie I'lolier.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

en
vàn

JJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
***** vAN riEr rrruGDrnoNr lt***.r
S J*S $,r.r,r.r.i.i.rr J rrrrrrJ rJ Jrr Jr$S$ *S

JJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJ.JJ.J J.IJJJJJJJJJJJ.IJJJJJJJJ

PROGRA.I'{MA JUI,IT OR§N- 33!sr93s 24 decenber 1977.

4.6. zatercl.ag is er gccn kornpetiti eprogranma vast6estel-d. iill- j hebben 6l-echts
voor enkele elfteLlen een vrienCs chappel-i jk progranma georganiseerd dit i.v.m:
vakanties. Vobr de junioren is er geen vrinterstop. De kompelitie begint dus
weer op B ja-nuari 1978. Op J'l .Jeccrnber 19?? wordt er nÉet gespeekl.

a



Iiet pro6ranno vocr a.s.
LIIIïS 1 t/m l

1j.r0 uur VCS 5
12. OO uur VCS 6
12. C0 uur VCS 7
12.15 rur LENS 7
12.15 uu,r LENS 8
'1 1 . OO uur LENS 9
'1 1 . O0 uur LENS 10.

Afschri jven 3

zaterdag f uid.t
- vri-j

a1s vol-gt :

Vrijda6avoàd tussen 13.OO en 1!.OO uur bij
I"Í.Reuver tel-. 66,8,14 R-klassers
iï. v. d. Lincr.en tef. 46.86.!6 C-klassers
Er kan tussen 'lO.0O en 11.O0 uur telefonisch geinformeerd worden of dit
ma doorgaat (te1. 56.13.14) Het lclubgeboul is a.o. zaterda6 geopend van
t/m 16. 0O uur.

ZIE SPORTKJJ.IP EN BUITENLITNDSE REIS

OPSTELLINSEN.

LENS 4 àIs behend (zie buitenlandse reis), sanenhomst
grensrechter dhr. Meerman, Ieider llans Zoun

LENS 5 a1s beliend (zie buitenlandse reis), sanenkomst
leider rf oop Meuleuan .

LEI'IS 6 al-s bekenC ( zie buitenl-ands'c reis) , sanenkonst
Leider Ton van Vefzcn.
LEll§ 7 als bckend (zie sportkomp ) , , leider P.v.cl.Steen
LEIIS B als behen<I (zie sportkanp), Leider E.l,anclnan

LENS 9 als behend (zie sportkamp), teider R.v.Nobrt
LEI\IS 10 a1s bchend (zie sportkapp ) ,leide; Theo prino

- LENS 4
- LENS 5
- LEIIS 6

- vcs 1,
- vcs 14

- vcs 10
. VCS 11

Dedensva:rtlreg
Declemsvaartweg
DeCemsvaortlveg
v1
y2
v2
v3.

pro'gran-
11.O0

12.1.5

11.00

11.00

uur

uur

uur

LENS

LENS

LENS

terrein,

t erreii ,

terrein,

.

PROGRIJ.íM]I PUPIILEN L T,IELPJN EN I'1ïITI ' s zaterda8 24 tlec enber 19.?7.

il,.s. zaterdag is. ep.6een komp e t.it ieprogramraa vastgesteld. Voor de pupi3-Iën én
vrclpeir l-s er ook gccn wi-nterstop. Op B januari 1!13 begint de kompetitÍe ureer'.
Dc minirs zijn in principe t1e naand januari vrij. Omdat r/rij naar een tlerde tea&
rïillen Saan per februari zullen vrij in januari wel geloon vrie[dschappelijk -.

spel-en. lïanneer jullie nog vriendjes weten die ruillen spelen op LENS neen ze da-n
mce. 0p J1 rlecember 1977 vtordt er niet gevoetbald. Het vriendschappeltjk pro- _. .

Bramma voor a.s. zaterdag is aIs volgt:
PUPILLEIi ,

1J . OC uur .BMT 1

1J.00 uur Post duiven : 1

LENS f '

- TEDIS 1

- TENS 2
- vrij

Hengelolaan
Marlest ei jn

Madest eijn
Hengclolaan

ZIE OOK SPCRTi("J4P.

IIJEIPEN. , . 
.

'12. OO uur Post duiven -1

12.00 uur DMT 2
-- LENS I
- IENS 2

I{OI,IT TI?,I:INEN ! I

-,)-



Hengelole-an

ffiSCIIRIJVEN.

Op vrij dagavond. tuesen 13.rO ch 19.00 uur bij Rob non teI. 25.98.??
Er kan tussen 1.0O en 11.C0 uur telefonisch geinformeerd urorden of dit prograrnma
tloorgaat (tef.66.1].14) i{et klubgebourv is a.e. zaterCag geopencl van 11.00 uur
t/m i6.oo uur

ZIE SPCRTKAI.IP i !

MÏNI I S

1 1 . O0 uur [.MT nini 1

LENS nini 2

KOIIT TRirlIIEM

j

- LENS Eini 1

- vrij

RESERVEPR0GnT'J'fi.LÀ.

ó.Is a.s. zaterd,ag het progranma is afgelicurd dan spelen ?1 | W2 en rnini 1 in cie
zaal e-an cle Iiapelaan Ivlecreboerweg
12,00 uur nMT nini - IENS nini
'1 J. 00 uur l.ÍDT 172 - LENS \iJ2

14.00 uur 3lÍT P1 = LEI,IS P1
Er rvorCt 6espee3-c1 in hgt gervone LENStenue en op gymschoenen. Verzaneleh óén uur
voor de àanvang op ïJU{S. opstellingen aIs bekend.

OPSTELLTNGNN.

LEIIS P1 als bekend (zie sportkanp en reserveprogranma), sqmenkonst 12.15 :ui,tr
iiÏïE[E6ouw LENS, feirler .had de P:rgter

LEIÍS PA als bekend zonder R.Tan
IÏfr3]-fcieer Ton de liolc

( zie
en Ton rs-Gravendijk ' .:

sportkamp), sarnenlconst 12.0O uur klub6ebouw

LENS P, vrij (zie elortkanp)
LENS iV1 al-s bchcnd, samenlionst 1'1 .0C uuq klubgebouvr .LIINS, leider Cees Schenhels

LENS UZ a1s bekend (zie reservepro6;ramma), sanenkoulst 11.15 uur kLubgebouw LENS
leider Peter van ni jn
LEi{S I',IINI 1 E. Endl-i ch-1,1. Dndlich-.íi .,9pÉ'àn€j -1.1. VersChe lden-1.Í. Ho elcsma-D. Bi jlsna-
P.Bi j lsna-T. Ja.nscn-S. dr Àrnau1,t-4. v .lïi jngaarden-J. f iranermans-.'r. v. d.Rerg-C. v. d.
Eer6-H. Sraulders-E. Renzenbrink-J.IIanss e -P. Hoppenbroul.rcrs (zie oolc reserveprogram-
ma), sanenmomst 10.15 uur klul:gebourv..

LEIIS MII{I 2 vri

a) Dat vragen rvij ons a16 Juho steeds af rïanneer rvij de troep in tïaterl-oo zj.en
a1s onze rrlieve jeugdrr weer eens een midda6 Én ',ïaterloo geopeeld hecft. UIij
hebben er lrcl ovcr l3edacht om Yierterloo te gl:in sluiten. Toí nu toe hebben wíj
ervan af gczien, nai,r c.l-s het zo blijft ze.1 het we1 r:roeten..tlet is .n.1. gecn'
spccl-pl.rírts waaliïc met bierviltjes naar elkaar toe kunnen zei3-en, kunnen
vöetbalIen en liunnen glijcien. Ook is het geen vuilnisbelt !ïaar we alLe6 Eaar
op rle grond kunncn gooien. tïij hopen tlat ju11ie het goecl in je oren knoopt
zodat i,Jeterfoo opcn ke.n blijven.

b) Dat vragen vij ons ook af al-o onze lrl-icve jcu6dtr hct eerste senioren e1fta1
arnmoedi6t. Tuurlijk, is dit nodi6. I4a,.rr l-aten rvij hethhouden bij aanmoedigen
van on6 cel16tc cl-ftal, en niet bij het uitschel-den vfl.n scheidsrechters en de
tcgcnpartij. IIct gooien van (aIr.veer) bierviltjes en vuurtïérk is natuurlijh
ten strengste 'rerboden. ';ïe] leuk tïos het dat de lENSilaseen, petjes en
hanrld o el;en rond gcdra6en vrcrden.

-B-

IS DIiT NOII NODIG??



De fil-rnrniddag is voor de aanwezi6e,een leukc middag geworCen. De film viel goed
in rlc. smaak en de jongens vernaakten'zich best. De filn voor Ce junioren vieJ-
hel"aas in het vra,ter oradat de lamp doorbrandde. ninnenkort doen we het lirellicht
over, cn zullen vJij een :'eservelamp bij de.hancl hebben. irLdoende l_eert man.

SPORTI(AI'IIBI'I .

FILI4AVOND.

voor jongens geboren tussen 1-8-65 en )1-?-68 van J1 juli t/n 5 augustus
voor jonBens geborcn tussen 1-8-62 en 11-?-65,van 24 julí t,/m 20 juli
De, aanmel-ding voor de sporthampen verloopt erg stroef. Van de pupillen he.eft.
no6 niemanrL zich aa.ngemeld, van d.e C-klassers kregen $rij pas drie aanmeld.in6en
binneni I'{ochten er eind decembèr ïrog geen aanneld.ingen genoeg binnen àiin aan
zu11en nij helaas nÍ
slalen in tenten in
niet te veel. l.leIdt
a. s. zaterdag bij je
P.v.d,Steen, Hondsro

et op
dc bo
jë du
Ieid

os 2,

kamp kunnen gaan. .f 70;-- voor een weeh vol sport,
ssen en lcld;er eten in Ce buitenlucht is toch echt
s. zo snel rnogelijh-aan en lever on<'.erstaand strookjé
er of.iemand van dè Juko in, of stuur het op naai
Berkel- en Rodcnrijs .:

hLerJ.angs allinl-l)pen

Ik 6eef rnijn zoon op voor hct sportkamp
in .Zeist. Iiij speelt in de B-C-klasse/Pupi11en/lvelpent. .i

Ili j vril tijdens deze vreel< wel/niet+ uce doen aan de tafelt ennis c onpet iti e. -l
Hij is verzekerd trij ... .,,.... .... ondel numner
lïij zijn wel/niet* bereid om voor vervoer heen/teru6/heen en ter.u6+ naar he-t,-
sportkanp te zorgen.

Ilandtekeningi......

pp 1) januari hient het trveede ternijn ad 7' 40,-- binnen te zijn op Eirorekenin6
13.6?.11 t.n.v. Penningaeester Lenig en Snel reet verraekJ.ing i'buitcniandse reisrr.
De nensen die nog nicts ovcrgemàakt hebben rvorden verzocht om nu f 'lOOr-- .

ineens over tc praken. Natuurli.jh kunt u ook het hele bedrag van J 14Or-- ovei-
§chrijven. iiij rckenen op uvr nerlevierl<ing.

HT:NDDCEIíEN.

Ooh a.s. z-atercl,ag ku[nen b elangst ell end en voor slechts .f 8r-i dc ori5inele
LENShandcloek kopen bj-j icnand van de Juko. De r.:ensen die zich opgegeven hebben
voor een handcloek kunnen deze ook a.s. zaterdag 24 ctecenber 197? tussen 11.00
en 16.00 uur in het ldubgebouw afha.lcn.
TR ÀI NI i.ïGIi}I .

maahrLag 25 decemirer rÍörrft er na.Luurlijk niet getraincl I

'ah.fere trainíngen gain nornaal door tenzij de tra.iners dit anders vermelden
woensde.gniddagklub 6aat ook normaaf doord. w. z. bi j goecle r,reers oms tandig-

den, begint Ce veicltraj.nin6 oD 14.J0'uur, bij o1-echt riecr gaan dc rninirs van
.JO t'/n 1!.JO uur naar cle l,iarterrade, de pupillen en welpen vdn lJtJio t/n
.rC uur. . ,

nt traincn; ncemt bij 6lcchte vre'rsonstandigheden ooh gymschoenen nee.

BU]TEI,{L].}IDSE RElS.

IiONTRIBUTIE.

i'Jitt u het tlórde "krvàrtant van de kontii-buties nu overnaken op giro ,11.6?.11
t.n,v. Pennin[móester Lenig en Sne]-. Laat uw naíru ook Ín het nieule jaar niet
óp dc .rvlrnb etalc'rsl-i j st voorkomen en voldoe de kontributÍe nu direct. Dr.nk u.

-Op
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-De

Èe
14
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De Juko wenst alle Ieden, trainers en Ce oualers prettige feestrta6en en een
voorcpoed].B -ly'rlo loc.
iTij hopen dat .julIie niet al-Ieen in de privésfeer, maar oolí op l-,EltrS een heel
fijn jaar tegenoct Ba.r.n. Laten rvij net zrn allen proleren om in 19?B de vereni-
ging beter te leten ga-an functioneren. Niet afleen qua vo etbalprest aties ,' maar..
zcker oo1!. qua sfcer en gezefligheidr. hopen vrij op een geslaagd 1978., :

ZTE S?OHTi.ri].I4P EN TITT]NING !

UIÍSLI.GEN

Juniorcn. lle:llsl;
RVC 1

vcs2.
,lENs .'
t{eJ.pen.

Blauvr Zwart'
IENS 2

YlIr-:y9lP9I.
RVC nini. A
LEN§ I,ÍINI B

RI(SVM 1

LENS 2
RI(AVV 4. :

RVC5.'. ,

Laakl:rva,rtier 4
LENS 6 "'
LEN§ 7 'r '

. LDNS 1

-DHL3
- LDN
- LEN

- LEI.I
-. VUC B:
- 1{estl-andia t
- svrl 2

.._.-. LEirs g

- Ílynanor 6?/5

2-2
2-1
2-1
2-3
o-2
2-2

.1-1
(vr.sch.)

1-o '
. . .o-o !.!. - .

o-1

- LENS 1

- LENS 2
.r Verburch.4 .

o-o
l- Is,

s4
1 - LEIrS 1

- SVDHB 1

2-O
o-1

LENS B

iïrK 5.- . .

LEI\ïS 10

TENS & - SVH

-. IENS i.I.II,rI A -. - O-O
- Duindorp SV B O-1

1.

In poufe C ! draait het tvreede C-juniorentean goed àe,!:. Twee rveken gelederi
revancheeldeÍL ze zich op d.e thuis veiloren rveclstrijd tegen VIOS (J-1) door met
J-2 t;e 'viinniri.' Coli efgelopen zaterdag tooddin'de-ze'jongóns'dat karakter een '

van Lun eterke punten is.
De uitrzedstrifd te6cn SVH rÍeril nogal ongelulc]rig met 1-O verloren, doch de
return rverd zateicla6 r,rct een h'achelijke 1-O gervonnen. De fysieke veel sterkere
spelers van SVH boezendcn i-n die uitwedstrijd T,ENS no6a1 rvat ontzag in en dat
rvas dan ook'cle'oordaali'van'h"et ve'rIïdd. Vorige rveek schter liet LENS zioh niet
overd.onclelen en 6ooicle er flink de beu-h in. Na een mooie pa6s van I'rank lfl-ein
en goed d-oorzetten vari'Beïf 'EIshout rvist l-antot genoende een aa-nval reet aan
soar. a6.te r91den. In c9. 29 hqlft !9so_1 §_vll ."9!!Sf .g9ed-,v.a,1 ,i.".h .e{ !9,blj.tq"r.
docli dooi keiËarri ir"erk'eÉ, aoöi tret'geiirËie te'an, àoriaèr u:.t z one.e'riri6, triefa Ca
hct hoofrl bovcn vrater. Prima jongens! 3 !
LIiN§, staat nu ruim op de derde plaats op korte .afstand van DZS. Iiiupioen zal-
lEI'trS niet worclen, uhnt dat vrordt zoncler twijfe3- het veet te sterke Flauingots
(gden Verlicspunten), doch.DZS dat thuis nog moet worclen ontvangen, noet' we1 te
achterhalcriL'zijn, raaar dan mogen er niet vcel punteri heer verspeeld worden. En
een tvreed.e pÏaats voor LEN§ C2 iÍj'aI in jaren niet neer voorgekomen. Doorgaan
À'!- l I I I

Eric.
RVC P1 - I,ENS P1 , O-O. ' '

PupiJ-Ien 'l moest e.antreden tegen RVC, waar in het be6in van het seizoen net
1-O van vrerd gewonnen. Naer aanleiding van d.at reÉultaat leek. RVC oIl papier,
een niet zo sterkc te6enstantler. Na eni6e infornatie bleelc dat RVC een a:rntaI
vuijzigingen in het tean aangebracht, clie op het tean duidelijk een poeitïeve
uitvrerkin8 .had. rirant ze behaalCen uit de laatste wedstrijden 5 punten.
LEIIS was dus Gervfls.rsihuud ten eer6të door de verwachte revanche en anderzijds
d.oor .he.t . resultaa.t ve.n de ïa;rtste uedstrijden. De eerste helft' r,ras RVC een en aI
aÍuvall-end in6cste1d,, ::la:.r door goed verdedigen van de LEI,IS-acht erhoede b1e.ef
het tot dc r.ust O-O, Na een onzetting in de LEI,I§-pIoeg Eoest RVC nxeer teruggedron-
gem Írordent 4oc1at J,ESIS meer
van LEiíS J-ulct e <lit a De aa.nva
punt kon niet uitblÍjven. IIa
daarna geenszino, Eta.e-r het b
1; e5enaanve'.I v.irn IIVC ! in de 2
LÍliSverde rlj.gers, Eerl 1-O ove
vedstrijd ryaarj-n "goed. vo etba

de aanval kon zoekcn. MeCe door het sterke .niddenveld
]slinj.e werd neer in stelling §ebracht en een doel-
lverrvege de 2e helf t kwam die Boal , LEI'IS verz!,rakt e
leef bij een(nagere) 1-O ovcrwinning. Een e-nke1e
e heIft, kon geen 6enad.e vind.en in de ogen van de
rvrinning lïas het verdiende rc'sultaat na een sport,ieve.
1 op. de eerste plants stond. . . TON

-10-
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PNCGRAMMA SËNIORM{.

zondag ö .'l anuari ''t 973. schei-dsrechter

.Íij rvillen'atil teau, ervan ín kenniJ ste11en, d.at de bar tot 24.o0 uui ge-
opend is. iiet is niet toegestaan na deze ti jd'nog activiteïEï-T-EE-pl-aats-

Al1een ziir.die in de bar-opstelling staan vermeld, no6en zich achter het
buffet bevinden. Vriendelijh verzo"[."n vrij derhalve, niet-gevraagde enthousiaste-
lingen, zich niet neer achter tle bar .tc be6even. l

14..co

11.00

1l+. oo

uur l,larldtsi jk ''l - LENS 1 (Ucker)'rDe Iioge Bomenr , Ga-lgqweg

uur
I'laaldwi jk
v1 seb 1/2-4

1t1 geb 1./2-4

v2 wb.1/1-3
v. Vredenburchweg
V2 Eèb 1/1-3
VZ geb 2/2-4 

|

Y3 eeb 2/1-3
Noordweg, iiat eri ngen

uur

LNNS, 2
IrENS 

'LENS 4
LENS 5
!t!rYÈ t)
LENS 7
Vrcdenburch
rENs 9
tlrlits 10
LEiVS 't 1
l,nNs 12
Ve].o 15

Rlauw Zwart '2
vrij
soÀ 2
vlij
vraJ
Vredenburoh'4

luick Steps 6
IIBS 1O
vrij
§VDHB 5
LElis 1f

-'t-

D.G.v.To1
P. H. Sikking

F.L. Joseph

J.Silvertantl
.A.Sti6
en Heij er
.lÍolnak

10. oc
10.c0
12. CO
'.+. L;u

?

12.c0
14.3o

uur
uur
uur
uur

iï.À
N. d
R. !ï

uur
uur

G, J. Pronk



A.s. zondag zijn van de ,Seko aanvrezipl: i,l.Osse

Èir,tuur,-ousr.

en J. v. d.lilei j

hun we dstrij d
11.30 ,atr LEIIS t errein

LENS 4-7-9-10 cn 12 een haff uur vóór aanví1ng van
LENS .B 9,15 ttrtr LENS terrein I,EI{S 1,
OPSTELLINGEN.

Lm{ bekend zonder' J. Groothuizen-J .lllik met À. Schneider-j.I. Rinmelzwaan
TENS 5:
íffií-6:
LD{S 7:
IJtll{5 O:
TETs T:
IENS 10: als bekend
IEïE-Iï: vrij
LEl,lS 12: als bekend met R.deellskerk
EÏïE-17: àl-s töXcnd zonder H.Dourv-J.de HiLsber met ji.iïijnhoven -i',. v. d. Mei j den

AT'SCHRI.JVI].IGEN. 
..

Vrijda8avond van 13.J0 - 19.30 uur bi- j J.de I{ilster te]- . 29.?1.21
in noodgeval-l-en kan nog op zaterdagmorgen van 11100-12.00 uur bij
tcle fo onnurarnel rzorden afgeschreven. .

Z/,.^,rviËTBÀL.

Dinsda6 10 janueri a.s..speelt ons zaalvoetbalteam in de sporthal- Duín1aar1
rïedérom tegen koplop er llorïi Parket aenvang 19. 55 uur.
De volgencle spel-er6 nocten ofr 19.1O uur aanrvezig zijir: A.v.Velzen-R.v.Noo::t-
1., dg Pagt er-J. de Bruin-',/.I,ïichels-J. Bert ens=P. v. d. St een

,srr!!:l!-Il LeNs 2 t/u l}(biiEev/erkt t/a 1-1-19?8)
Res.2c klasse À Res.le kfasse D . Res. Hoofdklass e G

Roodenburg 2
B_lqirvr Zlrart 2
ïil-he}mrs 2'
DEL 2
LE.IS 2

4
vrij
vr ij

916
aLo

bchend zondcr iI.Dooms met l"Í.Craenmehr
bckcnd net Q. v. dt irrei j s
bckend

Uitslauit end
voornoemd

IISS 2 12-11
RKAVV 2 't O-10
HVV2 "10-9vacS g-B
!(ava I y- u
TOGB 2 11- B

vcs 2 10- 5

Res. 1e kla6se D

DCNi( 2
II]'ÍSH 2
vcs ,
RVC ]'
CNJI ]
Texas DHB 2
Voorburg 2
GDS 2
GSV 2
DerI Hoorn 2
LENS J

11-23
12-15
12-13
10-12
12-12
12-11
12-11
11-10
11-10.
12-10
13-10

I'loerka.pe1le 2 10- 1
Res.2c klasse C

ODB 2
Delft J
Gro en llj.t ' 58 2
Oliveo 2
',1-l-hellllus J
Duindorp §V 2
IIDV 2
tsEC 2

Res.2e klasse I{

r/redenburch'4
de Jagers 2_..

Rava 4
VDS 

'Ri{SVI.Í. 

'GXir 5.
, Triomph J
LE}IS 7

11-15
11-14

' 10-11
11-12
10-11

Archipel 2
so^ 2
LEI\S 4

. _.11-15
12-14
10-12
10-12
1?-12
1c-11
11-11
10:10
11- 9
9-5

10- 5

lïcstl-andia 4 IZ-ZO lJassi:naar 4
Duindorp SV J 1'l-17 l^rchipel J
LENS 5 12-15
Gr.Wil]en. U Y 

".c1 11-1
vuc 5 11-13
Cromvliet 2 1i-12
DHL 4 11-10
Den Hoorn J- 11- g

Wippolder 2 11- 9
r,'rlit lIaur.r 2, 10- 8
VeIo 5 11- 5

"DtÍ 
3 't2- 2

1 1-18
1c-16
11-1't
11-15
11-14
11-14
11- g
11- 9
11- 7
1?- 7

11-18
11-18
12-14
11-1)
1?-12
12-12
11-11
11-11

DIiC 5
 Triomph 2
Voorburg J
VUC 6
i.rit Bl-aurv J
Quick f
ADS 4
LENS 6

7z-4
12- 6

Gr.lïiIIem II Vac
sEP l
Den l{oorn I
I,larathon J

n-s-il
DIIL 

. 
rr

-2-

5 12-11
'11- 7
10- 5
12- 4



Valkeniors 4

i.r/est lrndia
Quich lO
IIDV 5
GDr', 8
Gona 6
DZS 4
ljuno +
LENS 10

.le klasse J
5y5r7o 2
Zwart B1auvr I
Nivo 4
ArcÉipel 6
LENS B

Je kl-asse F
Oliveo I
Duindorp SV 4
RKDEO 7
IMSH 7
lïippolder 6
rrBs 9
3laurv Zwart B

Quick Steps 6
ililhelmus /
LENS
Cromvliet
Voorburg )

5e kl-assë À

Oranje Bfauw 6
ÀD0 10.
Velo 12 '
GDS B

Groen Hitr58 5
DZS 6 !r
BI'tr 7 i

svDHs 5
hDS 7
WP8 i
Liilils 12 Í,.

4e ktasse B

tl-ll
1a-15
10-14
11-12
9-9
9-9

10- 9:
')- /

,ö- o
10- C)

9-2

12-20
11-19
11-1?
10-16
11-11
11- 9
irr- O

9-7

12-24
11-19
11-14
11-14
12-13
12:11
11-10
10- 7
10- 6
11- 6

10

Vrcdenburch f
V.e-Io B
RKA1I1I' 6
Tedo 5
S_teeds Voorvraarts

4e klasse C

DZS 3
Quick Steps B
VCS B

PDK 6
Celerítas B ".
.l\DS 6
BTC 4
Kranenburg 6
LENS 11

csc4 9-5
Adelaars ] 1A- 1
Flaningors 5 11- 1*
H3S 10 9- 

"*4 punten in mindering

5e klasse G

11-20
11-1',5
1'2-14
11-13
11-11
11-11
11-11
12-10
10- 9
11- 5
11- "6
'10- 4 ..

GDA 9
Duindorp SV /
Toofan l.
8exa6 DIiB 7
Velo 15
Quintus 5l
Triomph /
Quick 12
Tedo 6
de Ster 4
Nivo 7
LENS 1f

11- 4

11-21
11-19

"" 12-17
12-14
11-11
11-11
12-11
11- 9

11-21
11-19

". 10-18' 10-12'10-10
'11-10

' ' ' ir t;:1s
1x- 9

. 12-B
11- 7
44t t- )

Postduiven 7
Rava'9 {'
SVDEB 4

x.xx xxx

I l-

xxxxxxxx
xxxxxxx

7
4
4

xxxxxxx xxx x
loaxxxxx xxx

x xxx xxx J

xxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxl(xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx Nou, daar stond., hij clan vreer. IiJ.ein maar fier. Zodat je hert r:iet kon ont-
Lopen. Dij de ingang vrn het klubgebouw. IIct groene flitslicht vsn de disco-
theek weerspiegelde op het ritne van da nuziek in zijn ogen. Er vras niemand,
die hem niet de hand schurlder YIat hem allemaal naar hct l:.cof<1 werc] Seslingerd.
vras in het feestel-ijh gedruÍs nauvlelijks te verstaan. i,laor het rvas 6elukkig
en zalig, voorspoc'dig en goed.. Het noest onzc voorzitter wel zijn. En hij ont-
ving .ai. die hartelijke rvensen alsof hij ze het konend jaar ho ogstpers oonli jk
zou moeten uairrrnaken. Geluld<Íg vras hij zo verstandig öm af en toe te stameLenl
Itnou jij dokrt, of' rivanhetZelfàetr, of ivredcrkerigtr. íenslotte zullen we onze
klub gezanenlijlc groot mocten rcalcen.
xxx De 6tart ïJas in el-k Beve.I buitengewoon. Een vcelbelovend begin, elat door
een dron Lnl{Sers vrerd gemailkt en bcleefd.
xxx Het cerste spektakeL van het jaar staat ons te vrachten. PCL hecft zich
latön vcrtel-Ien, dat ons allcr ttKcettr binncnkort zijn 25Oe wedstrijd zr.1 gaan
spelcn.
xxx l.laar er staat noti' vecl neer op hot programma vàor 1978. Binncnkort zul-len
al-Ie konnissieleden en netlelverkers vgri'"onze iclub bijeengeroepen w-orden. Het
bestuur hecft wcer een 1:1annt:t je. POL wacht in sp:nning af.
xxx. Als eèn buitcnstaancler onze nieuwjaarsreceptíe had bezocht, da.n-rzou hij
mét recht tot de konlcluoie gekomen zijnj aat LENS een echte krukl(cnver enigigig
is.''POï, telde'vier pe,ar va.n d.ie kunstbenen. HÍj rvenst de ei6enaars crvan'toer'.
dat tlie stakctsel-s spoecU-g n,1a.r èë schroothoop kunnen. Jan, Cor, Péter en
Paul, het best c.
xxx PCL kont t erug.
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VAN DE REDI.CTIE RRRRRRRI?RRRRRRÈRNIRTII]RRRRRRRRRRXRR
RRN

- De redactie wenst alle lcdcn. en sympatisanten van Lenig en Snel- een voor-
sloedi8 en sportief '197B.

De red.actie wiI gaarnc dc l(alíe hun conplimenten rnaken qroor de uitstehend.e
orgi.nisatic en vcrzorgÍn6 van de klaver j as:kerst clrive. Door de inzet en recla-
nestunten van de Keke, is het hun nr lenge tijd gelukt om voor de drive drie
avonden irvol-Ie baltkcnir tc trel<ken.cn. rvij kunnàn stcflen d.at elfes ecn prina
vcrloop hecft gchacl. De Kal<a lta.d crvan àvortui6d zijn dat ior'lcrcen zicÈ koste-
IiJk-hecft geanusecrd en dat alle deelnemcrs i:.an dt' kerstclrive a-L zich verheu-
gen dat de paasda5cn rvccr spoedig voor de rleur staan.

-Kerst-en}:Iic,uwjaarS1?Cnsenontvin6en*ii,o6vanresp.:
Fam.A. Bogis ch-Fam. Juffermans-Fam.M. v.Hel-d.en-Bas en Marian v.d.Lans-
Mevr..v. Luxcmburg-Lagervreij -Fam. v.Luxemburg-Rob en Àns de .ïlaart-Fe.n. v. lli jngaarden
Sporthuis Kouvrenhoven-f,oodgietersbe dri j f P.dc Pagter en Zonen B.V.- itutori j-
6chool- rrPhilippori en de besturen van de yo etbalver enigingen D,l,Í.T.- ;,
Grocn 'lVitt58 en Papendrecht .

ArïLAirlAiu'I*ririÍrririr:rir,',r\Àír.hiiÀlh/rJiÀÍÈr\Lr',;iÀAir/r,ifrI,Ai.ÀÀ,Li
Litt

TNI}4MB{.

Nu iedereen zich tijdens de afgelopen feestda6cn te goetl heeft kunnen doe.n ean
a1l-crJ.ei 1e1'Jrerni j en en dranlc zull-cn do buihen en bui\jes weeÍ wat te ronde ..:

vormen hebben aan6enor:len. Dcrhalve raden vrij u aan tc plobere de ontstane
vetlagen de, komend.e r,vchen te verxlinder en.. .U kunt dat doen door zich donder- -

dagavond. rnet ra6ee schrerlcn te be6even naor de gymnas ti elizae.L in de 'iiJoonstede.
Tuesén .B-9 uur is er dan ge3-c6enheid on1 he erlijli te trirnmeh. :,/i j hopen dat u
al1ed van deze uniehe gebeurtenis gebrulh zal noken en na afloop za1 iedereen
zcker ncrlien, d.at uvr noeite.niet vootnicts is geweest! Tot donderCagavontl dus!

IÍOE, KUN JD BEIïEG]JN?

De meest effectieve menic' ou je. fitheid..op peil te, brengen en te houclen is
rè6e1matig het l-ichaam te activcren, bijvoorbe.etd door tl.e zgn. tluurtraining
(en de duur-interval-trainin6), lraarbij je.gerÏurcnde ecn lanBore ti-jcl een
fl-i nlte inspalning moct lcvcren
i,J1.T GOED 1S :'
- Fiets,cn is ccn uitstckende vorn van berveging. Fietsen is €ioed voor. bijna .

iedereen, oolc voor ouJe're mensen, omdat.nen nict he.t risico loopt gervrichten
van l'rat niniler 5oede kvnJ-iteit te overbelasten en ook orndat icderccn ecnyoudig
zijn cigcn tcuiro lcr.n bcpalcn.
- ZwcxnmeÍI is voor jong cn oud. ecn priraa .bervegingevorn. Stced.s racer bejaard.en
gaan zvrernles neflen en ontdclcken, dat ze ondanks de gebrel'.cn etr kíra1en van de
oude dag zich nog lekker en vrij kunnen bewcgen. I.Ícnscn raet rugi.".fvi jkin6en,
rheuuapatiËnten èn zelfs 6ehand_icapt en,. die het gcbruik van bcpaalde fedematen
missen, kunnen vc.eJr uitstckend zr,,,emmen en vindcn cr vccf bac-t bij, Een voor-, _

urarrdc is rzeJ-, .d.at het lsatcr. Eoed verwarrad is.
- (Ilard)lopcn is voor icderecn, dj-c het krn, misschicn wel de -uleest gunstige
vorm van trainirg. liftt,icselend hardcr en lln6zamer lopen in jic buitcnlucht,
ís c1c bestc me.nicr oh ccn goede conditie tc krijgen en te houilen (zie ook de
Coopcr-test).
- ALs nen pcrsé geen gclegcnhcid hceft om buitcnshuis te gr.an ztvemmen, fietsen
of rennen, zijn er 6oedc ocfeningen die eenvoudig thuis uj-tgevoerd kunnen wor-
4en zoal-s: t ouwt j espringcn, bijv. tvree keer pcr dag, vijf mir:uten langl of even-
eens twee keer pcr dtg, vijf rninuten }ang írfrïi6sè1-end harcllopcn rrop de plaatsfi

-1 -
-4-

ALLERLEI



(steeds ,U scoondcn) en get?Oon stappen irOp d
Deze oefeningen hebben hetzetfde gunstige ef
haLf uur in het bos hardlopen. Dinne.n tra ne
buiten.in de frisse lucht';-. : .

Lopenr fietsenr zwemraen en trinmen oncler deslcundige leir1ing, kunnen rze (bíjna)
allemaaJ-, vant er zijn gecn leeftijds6renzen vgor.. Daarnaasj zijn cr, nog tal
van sporten, die niet aan leeftijd 6ebc4den zijn, .uits men zijn fysieke grenzen
niet overschrijdt. l)e noemen m.:ari badminton, tennis, tafeltennis, voI1eybal,
schaatsen, golf cnz. Er zijn echter ook spoiten, die niet voor iedere-en g;e-
schiki 'zijn en een goede be6eleicling'behoeven, zoal-s c1e georganisecràe I'contr.ct-
6portenlr, die vee1eI in coupetitievorm beocfend wor-den: voetbal-, .handbal_, ,

basketbal, korfbal, hockey, rugby, judo, enz. Over het algeneen zijn deze
§porten níndel Bcschiht voor nensen ourler dan ,i à 40 jaar, zelcer niet om er '

no8 lrec te beBinnen. De i'lederlandae Sport Eedcratie geeft a]lc iriforrnatie over
vormen van sport en recreatiesport. Bij het Gcmccntehuis in cr.e ei6en uroonplaats'
kan nren alIes over de spor trao geli jlche den in de naeste omgeving ze16err.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Vr'N. iIíiT JITUGDFJIíJ].IT

JJJJJJ JJJJJJJ.]JJJJJJ JJ

laatsrt ( steeds 20 secondcn).
t a1s tvrec keer per u-r'ó el< een
s natuurl,ijh Írel- saaier dan

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJJJJJJ JJJ

ep
fec
ni-

PROGRÀMI,IL JU}I]CNNN..

Zat erdac / januari 1973.

JJJJJdJ.IJJ

+$$$$

LENS 1

Flàmingo's 1

LEl{s 4 (vr.)
I,ENS 5
vrij
Quick 11
AKSVM 7
LENS 9
Valkeniers I

aL z;t
14. jo
13,OO

uur
uur
uur
uur

Devjo'1
LBNS 2
Rl(riW
Quintus l
IENS 6
LENS 7
L'JJI{,s 3
PDI( 2
LEI{S 10

1

1

1

1

3
4
4
7

. 00 trur

.ru uur

.J0 uur

.0O uur

Oosteinde, Voorburg
v?.
Sportparh rrde lïeuvelrl
Kerkstraat, Iiwintslieul-

V1
vt
Duinlaan
y2.

IIeeft u uvr zoon ook opge6even voor de buitenlandse rej-s??? De penninsmeester'
heeft van vecl cleel-nemers nog geen cent ontvan6en. Iïitt u zo sneI nogelijk
i14Or-- over maken op girorekening 31(-.? 11 t.n.v. Penningnecster Lenig cn Snel-
met verueld.in6 buitenlandse rci6. Dank u!

zondag ö Januari 19-ï
'10. 0O uur LENS 3

I.ESCERIJVÏNGE}T.

- 1,rchipe1 2 v1

Schrifteliiic voor vri j daga.von.3- 1 8. JO uur bij dhr.F.v.d.§teen,. Hondsroos 2,
Berl<cl cn Ro c'l-enri j s.
Telcfonisch vri jct.agavond tussen 18.00 en 1!.00 uur (uitsluitend. in d.rin6ende
[éval1enf voor
.ít-hf assers bij cthr. G.Duivcsteijn
D-klassero bij dhr. lÍ. Rcuvcr
C-l<lassers bij dhr. t{.v. d.LinCen

t/n
t/n
r/n

teI
teI
te1

.94.63.9i

. r-,?.23.31

. 4rt.3l>.J6

1)
6)
10)

( LENS 1
(LINS 4
(LE}IS 7

In noodgevallen ]iunnen cle junioren nog op zaterda6ochtcnd tussen 9.JC en 10.CO-
uur afbellen bij LEIIS tel- . 65.11,14
IJ'KEURINGEN.

De juniordn moeten bij sJ-echte vrc ersonstandigheden steeds de afkcqringsl-ij st en
raadple6en. Telefonische informaties hierover vrorden niet verstrekt.



OPSTEL],ING]]II{.

LEIts 1: F. v erbarcnds o-R. Bogis ch-R. Duyndam-E. Frc.ít zen-o. i{uis -lí. t er Laare-
T . v. LuxenburS-;-.1{oo1'dcLoos-ti.0vergaaulz-J , Prins -I . Vafkenbur6-R. Verst ec6-4. S chevcn
Leiders dhr.J,Apperloo en clhr. C.v.d.Eeek (zie re s ervepro;.;rr.ana )

L.ilNS 2: i..v.d.VaL]'.-C.v.Eeclc:R.tson-lltr.licijnen-H.Hop»cnbroutrers-r'..dc Jong-
S .Iiramcr-J.]ii cnrcn-ii. .ícssels-R. iloderne*.er-lt. v. Ruyven-O .Iiönemann-B. Jozee
Leidcr ilcn Osse ( zie resèrvelrograríma en trainin6) ..,.
i-ENs 3: R. v.3 ergenhenei3ouwen-R. t en Íio orn-J. Kooymans-'d. Luc ass en-ll. Fl-anken -
{.l.4.niirorr-C.Vcrmeul-en-I?.vc.n'lïijngaarden-c.Bo6aa,rd-J.L.,uisman-R.de Jong-.
i]. Sc.ddif ort-li. cr.c Haas
i,cidcr clhr. F. tr'lumanÍj ( zie training)
I,ENS 4: als bclicnd, Lcider lIe-ns Zoun, sanrcnlcomst t1.4! uur l(Iub6c'bouw LENS

!E§.1: afs bekcnd..mct i{.Kliinnen, GÀARIrIE cuDxRs I,IET vERVoEl-t ! ! !, zie training,
Leider Joop Lleulcman, sauenkornst 12.OO uir kJ_ubgebouw LENS

LENS 6: vrij \.l.Kliinnen zic LMIS !; O.köncnann-B.Jozee zie T,EI.IS 2; R.v.i3ergen/
henegouwcn-R. cle lIaas zie tEllS J; zie traj.nin6 .

LEI'ls 7! t'Í.v.d.Lo.ns-1?.v.aI.Hock-E.Perreijn-B.IIecmskcrk-p.pronk-E.varcntin-R.de.-
Kroon-R.Groen-E. Eykellrof-R. de Jong ( n) -J. Caenkirchen.
Lcider PauI v.d.Steen, rie sportkanp en reserveprosremna " - : '"

IEUS,Q t H.Diernn1 (À)-Ch.lergr.rans-E.Dioiooctomo-C.iioefna6eL-R.Iluisman-P.v.Mapen-
R. V erboom-W. Co11:a-i). Ïoelhoulrer-F. Zc6crs-E.I(l ein-B.,Elshout-L. v. Rijn
Lcidqr Eric Lc-ndulrn. zic sportlrarnpl. , r(.j uPol u[alIIlP È

+ENS,9: Y.Kaffa ( À) -U. u. a. noo6aar cl-8. Dri-ess en-A.Franken-1,1. itorving-R.Iiorving:
R. v. d. Zi j den-',ï. v. Melzen-.;i. Pa jic-R. Soebarta-I,I. v. d.r.ïaL1en-J. v. ;'iassen-II. v. Zi jl:-.
14.Vreéburp;
Leidcr RinÍ v.Noort, earíenhomst 11.30 ttrtt lÍlub6cbouv, LENS, zie sportkanp
LENS 1O: E.r'toscnbcr6-i?.cr.c Bc cr-L. v. Bli t t erervi jk-E. Rorst -M. Biirctrs on-E. ttazclc6er-
E.Ja6er-8. v. d .I(a,ry-il.l.{at t ens (A)-H.v.Reeur,rijk-E.v.Santen-iï.v.1fcen-J.ilol-ff-
R..v. Ons e]-en.
l,ciJt:r Theo iirins, zic sportfarnp
Het fuet ons gcnoc6cn u tc kunneÈ neclcdelcn, rlat Ronnie de JonS en Richarà
de Kroon zi-jn opgenoncn in de voorropige screètie van de l{aa{;§ic ,rcugd voor
1.a erL 14 jariBcn.
?onnie en Richard speJ-en a.s. rn,:an,Ja6avonrl cen oef enued.str_ijcl tö5én
itui:rdorp s.v. op l{outrust. 'ÍJi j vrensen Ron en Ficharcl veel succes en hopen dat
:ij beiden zull-cn doordringen tot het clcfinÍtieve Ha,"g6c Jeugclelital.

Julio.' "' , .'

ITEO G]IAT'íI"ÍA PUI'I LLE}T .
ZateldaB f januari 1!/8.
'i r. OO uur 'r'rrestlenclia 1

12. 15 uur DlïO 2
I 2. O0 uur LEI.ïS l
KOMT TR.iiïNItN.

Zondag 3 januari 19?3.

- lrrNS 1 (zie E-r) Sportpark dc Ho6e Bomen

- RKS\I}I 4(z:.e'3-'t) v3

'1O.OO uur Sportinstuif yoor LtrNS-puliJ.1en-kombinatie
PROGIIAMI.Í.I 1ïELPIJN .

Zt!*!ta -7 -131e3r1 - 12 Z !.
10.00 uur RKÀvv 1 - LENS 1 spoïtpar.k 'De Hcuvclrrrleio.schcncanr
12.0O uu:' LEN§ 2 - Dynarnor6T-1 V1
1 1 . OO uur LEI'IS MIIII 1 - iïest erkviartier mini ,]

11 . 0O uur Spoorrvi jk nini 2 - LEN§ I'ÍINI 2 Hcng-elolaan
12.0O uur IENS I.íII{I 1 - iriest erkvrart íer mini Z V2

r



Kol.lT TIAINEN O? DB 1iÍOEi\iSDAGI,IïDDÀG-YANI{-11:lq-ssr.
AT'SCIIRÏJVINGE},I.

§chrifteliik voor vri idaeavond 18 .JO uur bij dhr. P.v.d.Steenn l{ondsr(ros 2,
B crke I.,. en Rod.cnrijs
':rfg&4Eqb vrij daga.vond tunsen 1B-OO-18.f.J. uur (uitsluitend. in dringencie
Eevrrr.")-Ïrj n:f,oic teL. 25,98.?? . , .

In nood6evali.en. hunnen àe pu1:i1Ien en rveJ-pen no6 op zat er clagocht entl tussen
!.0C en !.J0 uur afbellen. te1. 66.'l].14 k1ub6;ebouvr.

AFKDURINGEI{ I

Bij slechte lve ersomst andi6he den steeds eerst de afkeurings 1i j st en raadplegen.
Ste;:t ciaarop bi j I'PupÈI3.en en ,,ïelpentr veruel-d: GOEDGEKEU.BD clan steerl,s naar
veld of punt van samenkomst komen. IN DIT GEVÀL MAG ER DUS I,lI ET TELEFONISCH .

ïtÍoRDEN GETNFORMEER) NJ,i,R EVENTUELE AFtíE",lnrNG. staat bij de afkeurin6sadreso en
bij rtPupillen en ïJelpcnrr verneld: ZIE Afl(XURINGSLIJST dan moet ats vol_6t ."
worden 6ehandeld.: Voor de thuiswedst rij den moet juniorenlijst rvorden geraad-
p1ee6d, .Zi-jn de rïedstrijclcn van LEI'IS 2, I en 3 6oe<lgekeurtl, clan 6aan ook de
pupillen en vrelpen wed.strijden op ons veld door.. Uitsluitend voor de uitrvede
strijden mag in rlat geval- telefonisch worden 6eïnformeerd. of hun wedstrijalen
doorgean en vrel zat ertla6o cht end tussen .9.CD-g.1O uur, tel. 5(:.13.,14 klubgebourv..
OPSTEIiII.IGEN.

LEIIS P1: I,I.Saarlcos ( 2x) -J.iiasserman ( 2x) -M. Zaa].berg-E.lieus-M. Fortnan--ít.Iiuiper
E. Amtrerlaan-E. Roos-M. Molleman ( 2x) -J. v. d.Ber6-E.iïarrnenhoven ( 2x)
Leiders Ton rs-Gravendijk en ilad de Pagter, samenkomst 12.00 uur klubgebouw.
LEl.IS'ziere6eIveprot.'rauna,sportinstuifentraining.
!DI'I§.i2; P.Straub-J.v.Iiester-D.Verneul-cn-J.v.d.Spiege1-R.Roos-E.Coret- .:
ll.v.d.Eooganrd-iil.Geurens (2x)-t'Í.KoeteDi j (2ï)-F.Cl-au6-R.IIam (zx)-n.v.a,ueijden
J.Rie'inen-R. Tan ( 2x) -P.iïèssels
Leider Ton de Kok, sarnenkonst 11.1! uur klubgebouvr, zie sportinstuif èn trai:ling
IENS Pf: P.iierts ( 2x) -U. t?aaemaheï' (2x) -J.liuypers-lt.Dekker-E.de Vos -P. r1.1sem6e est
P.Mehila]. (Zx)-rl.ae ijruin-J. v. BalI egooyen-lI. de Haas ( 2x) -R.Kievit-E.Verduin-

. v. VcnetiË-J.l{. v. C.'ríieL-J.l:{. v. d. i;iióI
Lcíder Ton v.d.BerÍj, sanenhomst 11.JC uur klub6ebouw LEilS, zie bportinstuif
cn tr:rÍning
LENS ï11, R.Lentz-R.Slnts_R.v.VeIzen-J.Iilip-F.v.lie.stcr-E:I{eus-l,,1.v.IIelden-D.
Ver6chelden-R.v.d.I(1erj-F.cle Bruin-P. Ooot erureghel-A.Toet-A.Franhen-F.Valkenburg
Leídcr Cees Sihenkcle, samcnkomst 9.0O uur hlubgebouw, kont trainen
LENS iï2: trÍ.Klanp-T. Dicme].-F.l,aarcikker:R. Timmers-J.l(oo1-C. v. d. Dooga.ard-M. v.
Ni eurvcnhoven-8. v. Nieuvrenhoven-I4.1(eet14an-lvl. Sinon6-R. P1-ugge-P.iio eksma-À. Gro enest eijn
B. tscrgrnan-R. iic.t elaan
Leider Peter vah Rijn, samenkonst 1'1 .JO' uur k1-ubsèb'oi.riv, " komt tiainen
LEl,lS -UIXt 1; E. bncll-ich-1,1. Enrllich-t"I. Vcrschelclen-l4. Ho ehs:.ra-!. Bi j lsna-p. Bi j tsna
r.,ra-íEeiEJair!en-3. ai lrnault-ri. v.líi jngaarden-J . Timmerrnans-E.llenzenbrinklp.gop/
penbrouvlcr . r!Leidcr Peter Perreijn, samenkomst 1O.JO uur klubgebouw LENS, l<ont trainen
LENS I\ÍINI 2: 'À. v , d.Bgrg-Q. v. 11. Ber.g-V..Iromp-I'í.llroo6hoo f t -D.I(e:t man-.I. v. d. Starre
R. Boel-houvrer-D. v. d. Vin-I.Í. Bosch-R. Telt ero-J.I.ïarmerd.all-J. Dunant
Leiclers dhr. v.d.Berg en clhr. iíarriercen, sancnkomst 10.1! uur klubgebouw LENS
komt trainen
LENS I.IIIII f : H. Snutrclerb-J .Hans en-À. Brinksma-M.I(ouer -G. Linnevre cver-R. Zegers -
M.Groszc NÍpper-3.Bergnans-!.v:!avel-R.PoeLs-M. Jehee-G.Elsta.k
Leider N.N., samenkomst 1'l .JO uur klubgeboulv IENS, komt trainen.
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TRAIN]NGEI'I. 'i ,, . . 
,

De laatste vrehen is dc trainingsopkonrst bij de niet gesel_ecteerde junioren.en
bij dc. uoensciasríidda6klub aan,het teru61-opcr. ,Zeker op de woensdaguidrlag io
dè opkàmot beclroevenrl. Dit vindcn rvij erg vreeud. In tegenstelling tot Àe ju-
nioren heeft de liro Gns d agmidcla6klub bij slecht vreer (kou of regen) dc beschik-
kin6 over de sportzaal in dc Harterrade. Stecht ureer Ëoeft, bij (1,c pupiI1en,
vrel-peii en minits dus 6een reden te zijn oD thuis te blijven. !e juniorcn
kunnen bij slechte t err einous tandigh eden de. paden op of naar het Zui,-lerpark
( gyrnschocnen altijd mcencmen) . tïi j vcrwachten dat jul-l-ic in l-rct nicul.c je.ar
ueer net zo fanatiek gnan trainen a1s ai:.n het begin van dit seizoen. De
treipingst i j cLen zijn al-s volgt:
ïIoencda nid lub: aI
van 1 ..1U'r uu

f9 Pupi11en, w.:Ipën en rainits (ook selecties) tra-inen
r. lij slecht rveer g:ran jullie naar Ce i'larterrade. Neemu ''l

dus alti jd gynschoenón mco. Itonrt oil ti.jd. d.rv. z'. + 14.tC ritr o]r ].,jjj\is.
Vri da avond :- 13,10-19.10 uur dc nie

19.14-20.30 uur de nie
2C.3C-"2,OO uur dè nie

t geselecteerde
t $e6eIcc.t eerd.e
t geselect cerde

C-hlassers
B-klassers
À-klaseers

Laet de trainers niet voor niets komen, en kom op tijd. K3-eed je tegen kouti
of re6cnachtig weer. Ook vragen r,rij rle ouclers vàn onàc jön5ste lcclen crop toe
te' zien dat hun zoón regelnr-tig gaa.t tra,inen. fiet kl-ubg;bouvr is op t1e vroensdag
midclag vanaf 14.00 uul en o? de vrijdagavond. vanaf + 19.CO uur geopend, zoCatjuIlie. na de trainingcn no6 ,irat kunnen blijven. Vec,Í plezi.er
l,.I'SCI]TiIJVINGEN.

Eet k-otrit de l-a::tste trekcn voor dat r',ri j op zat erclp,gnorgen Inog vcro afschrijv.inge'
binnenhrijBcn, ïraarcloor vrc dc erftalfen somÉ inkomp]-cet moéten laten speren..
i'Jij'rvra6en juIlic aederverlglng. sch3i.j! a-lLeen zif in uiterste noocl op zaterclag-
ochtend af , ,qI.s._tret kr.n cLoc het a,"n_'oe vrijdegr.vond orr het 'jui.sto _ri""hii;toàru=
llJi i hebben dan nog we1 de tijd on evcntueel- een andere 6?eL.cr. qdn 1c s.chrijven.'
S?OXTI('.}I?EN.

Het begint crop te li.jken àat ,r're in 1978 r.reer. nict op karnp Er,an. I.Íisschien zijn
de tijdstippen rvat ongc].ul:liig, maa.r helaas iian dit niet end.ers i,.vin. de school-
vak.:'.nties. IIct lupill-cnkanp is aI dcfinitief van de .bainn..'. Slechts 2 jrihioren .

neldden zich Ían. De juniorení geboren tussen .1-B-rrZ en 3j-?-(5 kunnen.zich
t/m zaterCa6 7 januari a.s. op8-even voor het sportkenp in Zeíst :l|'n ?4 l/fi
2! juli.. .f{osten Í |Ot-- pcr. persoon/per vreek.
Lever ondclstaand -stroolcj'c: 

cJ.us ars.'zaterclag -in bij icmand vcn a'e Juko' of bijjc reidcr. f;róng àct ook i-ang;s aIs het atgef,eila iË, tr;t i. ."Ui-a; i".istà-'
kans on jc op te 6cven.

hierliings afltni::pen

Iir gcef r,ri jn zoon . . . . . . op voor het karap in Zeist. -Ei jvi1 tijCens .dczc r,:rc ek rvcl/niet* mectloen ,aan dc tafelt enniskorapetit ie. Hij is
vcrzctrórd. bÍj .......I.... .... onrter;"r;;; .:.::..;..........
r/ij zijn vrel/nict* bereicl voor hot vervoer ineen/térug/h"." u";ià""g* nr-ar het

,kamp te zorgen. , . ...
*dogrhalen rvat. ^niet van toepaesíng is.

MINI-'Í,IELPEI'I.

Het rlcrde mini-el-ftal is er einderijk. ii.6. zaterdag speJ-en er vcor'het eerst
dric ninl--clf,tallcn ta.n LENS; De hui<ligc clf t;.r1len zullerr cLoor elkaar gesooid. , ...
moeten worden. Kijk dus goccl i-n vrilek clftal-'jó speetrt:. Deze erf,tel-ten zijïeenprobeersc1,hetisduéno6.nj.ett1efinÍticf.rïijvorvua.chterrvooIa.s.
zaterdag dus niet tever;l afschrijvingen.

-J-



RES Enr/EPRCGR.q}X.Ít .

ALs a.s. zaterdag het gehel prograrnma is afgckeurd dan spelen de volgende
elftalfen vri ends chappeli jk I
14.JO uur i,'/et s erlclvartier A1 - LENS 1 SaEenkomst 1J.JC uur LEITIS
14.10 uur lïest crlcuart ier ri2 - LENS 2 samenkonst 1J.J0 uur LENS
1J,JQ uur postduiven C1 - LEN§ 7 Sa4cnkonst 12.)a uur LENS
12.j0 uur Postduiven P1 - LEI'IS P1 San0enkomst 'l1.JO uur LDNS

Er kan tussen 11.O0-12.C0 uur vrorden geïnformeerd of dit programna doorgaat.
ZONDj':G 3 ,l.l,l.tu*rnr 1978.

Pupi}len-konbinatie: sportevenenent in de Groenoordhal te Leiden.

Afschrijven op vrijdagavond tef. 25.98.?? tussen 1B.OO en 19.0J uur.
A.s. zonCa6 B januari nemen C.e spelers van ons tweede pupillenelftal deel- aan
een grote sportinstuif in de Groenoordhal te Leiden. Het sportfestijn-begint
on 'IO.OC uur en duurt tot + 17.OO uur. De volgende spelers r,rorden om B.3O uur
op het LENSterrein verwachT: M. Saarloos-J.!\,asserman-M.Mo1l-eman-E.ï,larmenhoven-
R.IIan-lU.Koeleinij-R. Tan-M.Geurcns-P. Aerts-M. d e llaas -E. rlademaker-R.l{ehiLaI.
Gaarne ouders met vervoer! ! ! !
Naast natuurlÍjk zaalvoetbal- doen de spelers ook nog andere spcrten in kompe-
titieverband t.iv. trefbal, zaalhandbaJ., astafette, hindernisbaan.
Aan dit festijn doen maa.r liefst 4O pupill enelftallen uÍt Nederl-and. mee.
Jullie moeten naast het 6evone tENStenueg gymschoenen en een trainingspak of
een 1raf:Ine t ui neenemen. itli j hopen dat jul-Iie een heeL fijne da6 hebben.
Succes.

ZTE
I
TRÀININGEN ZIE IR.1.ININGEI,I zIE TRAININGEN zIE TRjTII'III,ïGEN ZIE TRr',INIIIGEN

LENSHANDDOEK.

A.s. zaterdag kunnen c',e jongens die no6 een LENshanddoek te goed. hebben,
tleze afhalen op LEI,IS bii Íemand van de Juko.
VERSL;TG: POSTDUMN P'l - IENS P2 (vr.), 1-1.
De aftrap vrerd Eenomen door Ce Postduiven. De achterhoede vr.n LEI'IS was
waarschijnlijk verdiept in het Kerstfeest vrat de volgende dag wa6, want de P
PostCuiven scoorde neteen in d.e eer6te 'lO seconalen. Dit betelEende nÍet veel-
Boeds. lvant a16 er óón schaap over de d.am is....... l.laar dit viel erg rnee.
fn de eerste helft wertl er niet meer gescoord, maar lvas het hecl erg spannand..
LENS had gemelkt dat de Postduiven niet sterker waren.
De tvreed.e he3-ft ging iu, tH{S ging neteen in de aanval maar vrist een vel-d-
overlvicht niet net d.oclpunten te bekronen. nr werd. hardgespeekl. 5 Minuten
voor het einde van de vreclstrijd. kreeg LENS een penalty mee, omclat Martin
Koelemij vies vrerd neergele6d. Edwin Coret ging deze nenen. Gel-r:.ld<ig ocoorde
hij. IIet was nu '1-'1. llog even werd er gespecld, uaar de tijd was te kort om
nognaal-s te scoren.
lïat rvas dat een spannende r,recr.strijtl! ! !

De LENS P2 verslagGever:
I.lmCEL.
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Notitl,;e r:.,ir;-0.tle pIannina financiele aktie.
IHLEIDING.

rl{et..hu[di6e bes]uur', dat op ' 14 Dec . 1 ?6 in funktie kwam, is vql 
..

nreet.-iif airi Àetónrroirtacrd'níeit 'eéri tóra aantal prodreineii wàaroiider.'àe -

tlestii ós...zorgwekkenàe f inahcieie poèitib .,o, ot zé verènigirig' .f!a, iirrlenE
tarisitio .vàn à11è órgc:isatorieèhc-' tech{isöticr'piaètische en'finaq-
cigle problemeri wertl'Èoïèiraiàa' duitlelijk,'aaÍ nét oncerhoutl vàn'ónze
aLtró"móàatie een bbËooitiike achterstanil haà opgelopèn. Zciwel binhen'
als bui{en ons klubgebouw- *arèn'-ei vble aakeirr-àie uringend ón het'Ëtel
,à"p.*'éro;..uu:i:.;,. Íioè[en. ) ''i' '; ' '.'-.".'. t " , t .' 

.

Ilede dank 2ij Un metlewerking zijrÍ wii er in de achter ons liggentle pe-
riode in gestraagd de situatie r,ter eiligermate in tle hantl te kri'jgenrén;.
rr'ij kunnen- thàne' weer:.spreken van, een r-edeliik draaiende: organÍsatie.
Ocjr finhnci.e"l 1rs5[rlnr wij- orde op zaken kunnenl stellenl 2'ij hetr.,det -
een zuinig beheer voorlolig nog een absolute noodsaak 2oI bl.ijv.cn.
Dcnk zij àe. akti:.'.'-' ieèdèwerlting van de vele komnigsies en alle-nede-,
rrerkers.:'ge loveir: r*i j tè mogeni konslateren, dat wij over het dode punt -..-

heen zi jn: en ..hèt verenigingsleven bi j LE}IS weer ' in opbloei ie.., .,, .. ' .i
Juist vooi aeae belangriitó toàtomstige peniodo; .waarvoor al reeils ve-.
Ie plannen bi.'Jn' ontwikkeldr ' is hetl+an :8r9ot 'bèlaB§r . tlat wi j. on2e ak-
kommadatië uéer op peil brengon. ,Uit:de: vele uengeni' {ie wij 4.b.!.. de "

verbeterin6 vanl'.onze akkopnsdatíe-' he,lben r i !s. d-gor. ons. ee.nj' Ilrioritei[en;
Iijst Banengestleild.,.Na.'uitvoerig w.ilciken en Vegènr 

'tiebben wij gemeend,
tlat verletering' en' verf raai ing' von';rhet , intèDi eu!: raqn ons klubgpbouy- '.-:..
voorrang zou màeten hebben. ' . ' 1 i-' :..., .l
U rveetr. tlaí na t1e" Iaatete..grbte ., verbou{ing ;q'§,. .nieuwbouw, 'het.'inte-'
rieur .:in f eitè.r eën, 's.Iuitpost ie Eeweest. Wat. wif nu beogen ie 'ons ,,; . .

klubgebouw gèaelliger t,e r,takën. Dat is noqdzakelijlt voor. do'binding..,.
van onze 'leden aan de. v€ren:ÍEing .en voor 'he-t laten elagen v.gn..qP velg-...-
op di.ti doel Eepichte-,.aktivite,i;ten ji Vloerr. Yerlichtin8r plaf orÉ r àatr-. ..:

kletling en Eeulitair zijn op dit rnonrent rlonderraaatett en werken rel'nig
inspirèientt. lIiIIen wij ons klublevin op eniSerlei ulize tot(her)bloel
brengen, dan zutrlen wij hieriietq aan moeten doen.
Oaze financiele positie vornt echter het 6rote ptobleen.
tíij ,outlan voor dLt doel .wellicht Yolgend jaar de kontiibuties kulnen
verhogen naar daar hebben wij, gelet cp de risikolÉ van de onvalrg van
hct lerlcr-bestand, op korte ternijn Seen oplossing Eee.,l/ii zouden"wel-
licht eenexÈra-lening kunnen afeluiten, ,naar dat vinden wiir gelet op
onze huitlige f,inanciele positie onverantwoord. Uiteindeliik ziin trii
tot de konklueie gekomen, tlat r+ij middels een extra fÍnanciele aktie
naal' a.an de nodi8e nlddelen zoudon moetcr k(-!i,)!r.

I'1,AN.

ï1ij donken Ceze aktie op twee fronten te gaan voeren.
1. llidCele een persoonliik gerichte brief aan aI on2e leden ort. .obs
vrijr,rillig een bijdrage te geven. Eventueel een harhalíng hiervo.n.
2. liitltlels een troterii in de periode Febr.-April waarbíJ 6000 loten
à f"z.SO per otuk in boekjes van 2O stuks.
l-st <lenken vni nu uiteintlelijk aan deze akties over te houden?

RESULTAAT.

Voor de briefaktie is moeilijk een schatting te maken, Ínaar wii SelovenË

lCl
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hieq\.r.it..9eq qgtto-pedr,?s ya+.f .?.?so"-(r..a..goq.- .ninus .porto-L;;t;Ài ' -''
te kunnen in2aÉeIeit'i Vóor tl9. löte'tij'+.8-'biï völledi6e verkóop de bru,i:-
opbrenÉst f.15.óOO;-'màar eaàí niOó.t nonàI wàt vanaf t',w. drukkosten ''
Ïà19p,-$r.iJieir'à. pe.14pti.ns,o""i.'3EËé íriiz,""iir+.w.ij deze kosten'i -op f l+oöol'- pcir.àttèor-Igàfti;9,!li'i?t.'ir. arr's'i'eÈtï ààir;È,èhr,as van t.ri.ooo.l
over..Bij volledig ela[eó- ?$-e bngeve'eï een ir*etto-bedrafi van ilr to-
taal:í:'13.75o l'- Dóon tret; ve'ikr-i j'g'én - íàh glatis, píi5zen,' kan dit. beuiag j

uiteraórd wat'hoger wbi'deir. .' i. ..: "',. '', :.?\.).. ' : : i

., , .'rt ,."' .- . .to,.. rl 1.., r ....,. . , i.,.,
urflroEitrNc-. '- ,: -,.

-:.-: - \,'
Voór. de:. .iritvoering. van .de 

, aktieir kan, : rrat de brieved betref t r' het
sekretaniaat'uorden: .indéschàkeld. .Voor. de loterij dient r in .f e.ite. de :i.
6ehèIe yereniging'te. rrbrden. Behob.i-liseerd cn zullen Éèker aIIe.koh= ..

rni.os ies r-a,!ti.'ei, en 6èinblireerd. moeten rnedewerken..: Onze jeugd .eh.öe,. .

aarrvoËrderb: varr'onzb sèniöienteams, ,ullen ori...een belangrijke íèl L
moeteni spetenl Ook eedaktie, : KaKar e.n Baikor.rr,riss ie kunnen extra. tot I .., .

het welslag'en: vahr de aktie. bi jtlnàS'eioi .Ooh, het,. klub8ebourr di'ent ih . .

het tekenr van de aktie te,.staa+. Hé,t ,ie.. duide,li jk.,dat., wanneer .wijl.en'..,
in- slagen.. on: tlei zaak.,van ,ile grond te kri jgen. ..een. akíieleiderr of,..,. .,

ko'ijrdi.nator .bnouËbeerl-irjk, is; Hij',2aL, ,in nauw ovÈrleg net onzèj pen- ,

nin§meebter. eni.de konmÍssiesi hcÍ gèheel, odeten leitleí. Hij hopen.deze
funktionarisi op de i mèder*erkersavond .aan, Ur te,.kirnnén yo-orstellen.., ..; , t.
Het ligt. in onzs',bedoe I ingi on'hettgèhele plbh zoal6 bovenoilschrerrèn . :

op cle medewerkersavond kritisch doch positief n1.i U dobr .te.neqeni .,.:- .-.
wdaibij iU 'de gelegenhei4 hebt iri;izigÍngen, (behalve t'.a.r'.het aanta.tr :

toten) enlof verbeteningcn aon Sè .brengen'. L,aten. wij :gezanehlijk. ,., ;;'1
proberen: àeze noodzi relijke aktiei te ,la"ten ,slagenr: hgt .goede tloel ','r.il
is'bns alfert LENSgèbouu'! De tijtl .ld.jkt .rri;ip,, r:liet nqet kunneÀ Élagenl. ..,

*{Jii|.; .i I '' -

:ii;,.i, ,i i ':
i,)r.i i:'..:... ri.i i..

' '''i:-''-,11,'r;.."; l-

,,.',!..
: r.'r. jnnuaji :í.918..

' Ir'' ,t,, -
is r,rl itir,. ,,; ,,,

''' :: ,;llsstluË I|EHS
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: . , i i .,'.'.
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DE LENSREVUE
vreekblad van de voetbalver eniqinÀ LenÍn en' Snel
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- E9B E.sanalifort 2{+1261
.,],

Bjun Beresteinlaan (tJJ, Den Haag 20J4, te3-. 29.53.41

. Iii=ieileql, "' i

- O2OO R.J.lleenskerk wordt Fre d. [iendriklaan 117A, Den ltaa6 201J.
,/134? V! ,Rou\\man wordt lío or dpolderkade 4JO, Den Haag 2008./

HET+STTTFEFITIFFFFFFTFF
Ef,F+g LïrE srAAr Er? ACH
f FFÈFEI'FT[EI'FI'FFFFFFEiT,

MUTÀTIES ],EDM{LIJST.
' Itrieurrrel Leden:

i
Zat er dagmo:'gen :
Za.ter dagmid dag:

Zontlagmorgen:
. Zonda.gniddag:

TER DE BrlR
FFFF}'FTFFFF

FFFF EEFFFFFI,T'FI'TI'FI' F}'ENFF

:
An Ber genhene go utven - iÍim l4ichel-s
An v.d.Steen - Marlcen v.d.Steen - Anneke Blierner - Erans-Disseldorp :. '

Tinus v.Zilfhout - Peggy Richel - Judith l(em_bes
Silvia en Huub Plbnk - Ria Verschelden -' Diíie Endlich - Linda

''. Jans- Àn v.d.Steen - Hannéke tsom - tlril- de Bruin - Henny Lentz -
Frank .straathof. )

Snoephoekl Ro4a1d Bergenhene6ouvren - Ronald

Evcntuccl- afbell-en teL. 65.9+,36 .- ;,,.

EEN TERUGBLIK .íO1) DD LI.i,iSTE I{T}.ND VI'IN 1977 .

He'eft u ook niet iets genist in de ]aatstlè LEI'ISiévue? Nu ik vrel. llieuvrsgierig
ald i( ben heb ik hieÍ en daar eèns geÏnforrÍeerd of. er Becn extra aktivitej-ten
waren gcweest en of onze nj-euwe Iíaka er iets van gebrouuen had. Cver het .

Sint Nicol-aasfeest heb ílc iets gelezen, ook over de klaver j as avonden die ken-
nqlijk we1 geslaagrl waren, mà-ar-de ratiy,en de nieulrj aarsre c epti e , r'rerdcn -
op. enkcle opnerkingen van FCL na - dooilgëzrïe6en. r

Iïat de'raIIy betreft len ih eens gaan irifbnnercri bij onze sccretaris. Die
lidp van'.te voien.'al .rond te.-bazuinen, d.at het ,voor hem een peuleochilletje
was en dat hij het vrel eïen zbu k1àren. Ik heb zijn belevenissen gehoord. Het
is reij onbegrijpelijh hoe hij maar trvee kiloneter treer heeft [ereden dan de
rit eigenlijk was geple,nd. ïo1géns nij he.eft hij; de hele provincie Zuid-,
Holland gezicn. De opschepper verteldc rnij, dat hij de vra6eà zo dom vond,
dat hij geen moeite heeft gcdaan om het antrvoord op te schrijven. Volgens mj-j
moeb hij net zijn'kn-teIIer hebben geknoeid en heeft hij alle regels voot' de
maxlnun snelheid overtreden. Hij rvas tenminste a1s eerste binnen. Het ïrinnen
'ran de ia11-Jr -r'ras voor hem niet belangrijk! Zol-ang .aan zoh. exp.eriment plgIgs-
sional-s ncedoen a1-s cle gebroeders Duivesteijn i6 voor hen de 1o1 eraf. Die'
íaddan l-andkdarten gerandplgegd vraarop aIle mo1-ens, binnenpae.djes en ijÈbanen

IIet diner, daf .daarna volp;de, Éas voortrèffelijk! !e fauilic Van ilijngaabden
ejii.niet te vergeten de luriaÀ hadden lets voorgeschotel-d dat de grootste sinulpaap
deed lik}ébaardeh. En na afloop konden de 45 deelnemers lekker relaxen onder
het genot'van dc heerlijke nuziek van Zaratustra.

Haas

I
l

I

:::, Een 10+. voör onze KirKA;en clc bardederverkcra r die alles tot in de punt je's

De zontlag daarop, vras hci 1973. Eeí nieuw jaar met vele goedc voornemens.
IIet jaàr'ivas,nog geen vijftien uur oud of IENS leefde rveer. U zult het niet
geloven, maar meer dan 170. IENSERS kwamen bij -elkaar 

om het bestuur en elkaar
een voorspoedig 1973 te ',,rensen- En gezellig dat: het was! ,fong en oud korl weert
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FREE LENSER

IiPHP}TPTPHPEPI{ PIIPH
UIT DE ZIEI(EN3O]JG HPH PIIPHPHP}IPEPIIPIIPHPH PHPEPIIPEPEPHPEPH

PEPÏ{PHP

- l4evr. lïiIIens is 6eJ-ukkig uit ziekenhuis Bronovo ontsragen. Langs deze wegnillon Joop en.e.chtgenote het bestuur en de A-s el ec tie. bedanken voor de fraàie
bl-oemen en fruitmandr die zij tijdens haar verblijf in het ziekenhuis van
hen rnocht ontvangon. ook de vere bfijken van bclangsteJ-ling hebben zíj zeer
op prijs gest e1d"
- De heer Jalnaat werd vorige week dinsdag getroffen.door een hàrt-infarct'

/. en werd net spoed opgcnomen in het Rodekruis-ziekenhuis. Gelukkig.heeft zijn
toestand een'Eunstige rvending genomeí en heeft hij de afdering .uÀituewat<ing- - .-

aI geel' r'cr'Laten. illi j vrensen de heer JanÍraat vanaf deze p]-aats een..algeheei
hgr's.teI:toe.en hopen dat hij rveer spoedi§ bij zijn Bezin thuis zaL zi-:gr,. .: ....

,fIlJABgEri. f

Irr overle6 met het bestuurr.de wedstrijdleider en al1e d.eelneners aan de .

dankzij zarar een guroll}g,,gel,s j9 g1!en om,.zodoend.e ira! in konalitia.te_tii5ven
en -0e oh:ébó]Iè-n;" die- ií'vöLdöëndd --ióatd àaiíivriài§ wai"an'; weg tu wertrón. 

-onzó
rroorzi-tter had er kenneJ.i jk.-p1e zi er in. Hij uoet vast wer even hebben tèrug- .

Ciedaoht aan tj deccmbe:: 19?6 toe{ hlj nog Àaar pàè aan,he! begin van ziln i 
,

voo:- zi.',. i; e:'scliap van LENS stondi Er is sinósi zijn kornst toch rvà1 wat verÀnd.erd.
LENS be6int vreer te Ieven. Dank zíj zíjn bezielende niet zo op de voorgronq+.recende inzet! En dat hij nog naar vere jaren voor LENS behouden nag ttiivent il
1)lB '6aal verd.ero iíij zïrren het met zi'jn all-en noeten klaren. LENS 1 tot en
met llll{s' 1Jr- junioren; pupirlenr, welpenl ninirs, leiders, ned.ewerkers, oudere
en wie al-l-enaa1 nog meer. redei'een zal dit jaar zijn genoègen beleve-n, tel-eqr:
stelJ.ingen moeten inkasseren of trionfen kunnen vieren. Dai hoort er nu een-
naal bij.
Er i6 een belangrijke zaek, welke voor' elke LENSER in het
staan en dat is dat ::ic'; ili: i:iestatie.i nie-t Cc :cl_<reatie,
gezel-l-Íg sauen een vo etbalver eni 6ing vormen. LENS f

biljartconpeiitie io besloten de rvedstrij davond. te wijzigÈn van de dineilag
naar de lp_c.nsdagsvgg: Voor de naand ia.nuari blijft alles nog bij het ouàe,
doch met in8ang vah februari wordt er dus voortaan op woenedaaavond. qespeel-d.
En de eerste keer is tlat dcrhatve op,t februarj. a.s. D;-ilGftËiïJd-bli jft'.
gehandhaafd op 1!.JO uur. ---i-

- Trionph 2 V2 Èeb 2/1-,
- Lm{S 7. Zuiderpark 2
- zrrrart.B1auvr I v1 eeb Z/Z-4

qicldelpunt noet
maar gewoon het

' .. 'i -_

IIEEHIÍHIIEHfl EHIÍHEEHHE

scheidsrechter
G.L. de Haas

B.Vorwald ..
G.F.Koeman
M. F. Lemckert.
N.IoIene,ars
einde
E,C.H.i/ersl-uis
B.IiI. v.d:Bergb

iTHI{HHHHH HIIHEEHM]HHHHHHEE IIIIHITHHIIHHIíH}IHHHHiI
. PROGT]\}IMA:OPSTELLINGEN-UITSLACEN SENICREN

HHHHTiIIIIHHHHEHHIIHfiHITIIHIIHHHHHHIIHH
,]

PROëRAMMA SNNIOPNN.

Zond.aË 15 anuari 1978.i:J

14"O0
1 1 .'OO

10.00
12.QO
'10. 0c
14"00
12.OO
'12. 00

'12"CO

10"00

11,10
1c" 50

uur 'LENS 'l'uui 
V e1o 2

uur LENS ,
uur LEI,.IS 5
uur LII{S 6
uur. Triónph J .

uur LENS B
uur iXrippolder f.r

uur Àriclaars Jqur s. v. DIIB 4 .

riul GXS B
uu:: . Lfi[S iJ

- Vios 1 V1 Geb 1/1-t'
- LENS 2 ( vr. sch. ) Noordveg, I,Vateringen
- LENS 4(vr.sch) v1 geb 1/2-4
- lïippo1-der 2 VZ geb 2/ 1-1

e ged. I
t
i: LENS 9 

;.

- LEt'ts 10
- ïJENS 1 1

- IENS 12
- Trionph 7

Sportconpl.trOude Laantl
Schoenmakerotr ", Del-f t
Guntersteinweg
Ockenburgh ingang
parkeerplaats
Erasmusweg
v3 eph 2/2-4

I{.O..v.d.Beik

.'-"s. zoirdag zíjn van de Seko aànwezig: A.v.d,l,leijden en J.v.d.Kleij
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S frlíEMi0l'ls T .

ï.,ENS ]-4-5-6-8 en
LENS 7 1J. O0 uur
LENS 9 10.J0 uur
LENS 10 11.15 uur:

OPSTXLLINGEN.

LENS 5
I,ENS U
ïENs z
ï,ENs T
-,,ENS 10 :
L-ENS-ïï'

1J een half uur
LENS t crrein
LE]íS t errein
LEl,ls t errein

'

voor aÍrnv8.ng va
.- LENS 11' LENS '12 1

:!

un we dst Íi j d.
0 , uur_ LEl,lS t errein
5 uur LENS terrein

nh
orn
0.4

LEIIS 4: a1s vorige week zonder J.BLik-it.Hoefnagel net J . Groothuizen-H. Rimmelzrvaan

I,ENS 9

A.Schneider
a1s vorige rrre c}í ne
als vorige week rae
aIs vorige r,reek zo
a1s vori6e week zo
als vorige week
als vorige week

tJ
tJ
nde
ncl e

. v. Dijk-G .0ostroro

.Tettero-J. Blik-C. Stapel
r J . iïitiin6-iï . Englebert met P.Boons-i,Í. Craenmehr
r.M.lIeijnen

zoniler C.Beijer met C.v.Deelèn-P.de IIaan-M.Olthof-

zoncer R..ljoEr
zoncter H.Douw met J.de Hilst er-P. Burghouwt -H. v.

QEI'IL 21

a16 vcriBe wéek
P.Verhoef r': '

als vorige lve ek
a1s vorige week
Nieuwenhoven.

LENS 1'

AT'SC,']AIJVIIiGEN.

Vrijdagaïond van 18.r0-19.J0 uur bj-j J.de Hit-ster te:.. 29.?'t.2J Uitsluitend
in noodgevallen 'I(an nog op za.terdagmor6en van 11.00-12.00 uur bij voornoend
,telefoonnumncr worden afgeschroven

Uitslas f -1 - 1978; LEi'lS -Ri J slvr- JIÍ. +-' .
Uoenéaag tB jànuari a. s. speelt ons zaaLvcetbalteam in de Sporthal' aan de Gas-
lenlo teeen tlest erkrvartier aanvan6 22.20 uur. Zij: kunnen dan revanche nemen
op hun tegcnstander die enkel-e vreken terug ons met !-4 versloeg. .]
Dc volgenàe spelers moeten on 21. 0 uur aanvle zi zijn: A. v. Vclzen-B. Osse-.
G . Duivest ei jn-J':. de Bruin-iV.Michels-J.Bertens-1).v.d.Steen.
UIT,SL/LGEITI B- I - I9I 3.

Naaldvri jk 1

LENS 2
Qu5-clt 4
IENS 4
Postduiven l
Postduivcn 4

.LENS 7

Ni,iLDiÏIJK 1

- LENS 1( beher)
- Bf r.uvr Zurart 2
- LEi'{S 1 (vr)
-söA2
- tu,ls 5 (vr)
- LENS 6 (r,)
- Vredenburch 4

- LENS 1 (beker).

Vrcdenburch 7
L.,ENS 9 .

LEI{S 10
'I.',ostctuav{:n'/
'LEN§ 12
Velo 15

- LEI\IS 3 1-2
- Quicl( §teps 5 o-1
- HBS 10 2-2
- LBIS 11 2-2(vr)
- svDHB 

' 
3-5

- r,ENs 1f 1-O

1-3.
1-2
q-)
)-q .

4-6 ,

1-4
1-5 .

jifBclopen zoncl.a6 ','rist I,ENS l via Naaldwijlc de volgende bekerrondc te bereiken.
I,Ia ccn matige eerste helft, vraaríri we een '1-O achterstand opliepen, krvan,LEI{S
na d.c rust beter.voor dc da6. Ton rs-Gravendijk had voor cte rust met ecn
kopbaL de stand geli j kgetrolrhèn, waarna Tïimo en Roneld TelLe voor een 1-)
eindstand. zorgd.en. Vooral dc betere conditie van LENS gaf na de rust de door-
slag "

I

!
I

VACATURE.

IIet scorebord geefb tijdens de wedstrijden van LEi'.lS 1 altijd een stand aan
van O-0 tervrijl' er genoeg vredstrijdcn vrorden gespeeld waarbij zoivel d.oor
LEIÍS als'hun te6ens ander tlriftig wordt gescoord. Er ío daarom iemand. noCi65,
die het scrirebord moet bedienen. DerhaLve doen wij een berbel.l op een aantal
junioren, Cie zich in d-it verband op de zondagen dat lEl,ls 1 thuisspeeltr ver-
dienstelijh vrill-en maken. Junioren, die er voor voelen deze taak op zich te
nemen kunnen zich vanaf heden aa.nnel-den bij de heer Cor Peeters, die hen dan
over de gang van zchen afl-e inlichtingen en instructies terzake deze zr.1 ver-
stre].ten. lïlj rvachten jullii aanraeldirig -'met bij voorbaat dank voor de ,.
medewerking - gaa-rne af.
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ADVIEZE"N VOOR DE TRII'IGROEP.

*zo16 voor een deskund.ige sportleíder
t'rhaal een huisarts overrr de groep medisch te'begeleirlen (ook,artsen hebben
berveging nodig)

+ maak er nooit een rvedstrijcl van, bij trirnmen hoef je niet te winnen*zorg dat iedereen in zijn tenpo kan meedoen (laat de fitsten, een groter blok
omlopen dan de minCer fitten). - i+doe nooit neer dan rvaarbij je je lekker voelt

+zorg voor 6oede kleciing en 6oed schoeis-el- (voor een bosloop heb je andere
schoenen nodi6 dan voor zqalsport.en) .

'vermijd het lopen op wisselende.ondergrond (wie van een verhardé vreg plotseling
in ecn vreiland vol- hobbels en kuilen gaat.lopen, vergroot d.e kens op b].essures
aan enkel-s en voeten)

Vefuijd flinke inspanning of sport tot ongeveer trvee uur na een naal-ti
is spcirÍ ook nidt prettig rdet een helemaal'lege en hongerige naa6. ÀiÀ
laatste maal-tijd er6 1an6 geleden heeft plaats gehad, dan kan thee met
en cilroe4 ccn positieve uitwerking hebben.
rrl.ïarrning Uprr

Nu

Vlie gaat sporten of trimmen, d.oet er goed aan rustig te bcginnen on de .l-ichaams
.processeà te activeren en te mobil-iseren. ELke verstandige'sportman begint met
een lrwaininglup'l varr enÍge rainute., on à" spieren soepel en de gervrÍch!àn
lósser te naheri. Dit ïc,oii:omt bnnodi6è bl-éssured en komt de prestatie ten goede.
Omdat er voor dc rrwarming-upir voor verschillende sporten ook vers chj-l-l-end e
oefeningen bestaan, bcperlcen tle ons tot een algemeen advies, met name voor
trimmers en re creatiesport ers. Doe vijf minuten lang lichte arm.l::en beeRbewe-' gingen om de,Iedematcn socpel te nalceu: Een rustige looppas aI of niet a.fge-
wikkeld"door armbevrègingcn en strekoefcningen brengt het .lichaa:a bp:rteqpera-
tuur ón in egn .goerle rrversnelLingrr. IIet is ,.be1an6ri jk veftrouyrd. te ra.hen net
-de reacliès rgan het éigen lichaam bij inspanning en signalen te leren ondcr-
kennen. Dó meeèt'en van ona voel-en rvel aan ryanneer ze het even rusiiger aan
noeten doen. Sominigen ïelzètten zich echter icgen het protesterende lichaarn
en Baan door onclanks dat ze zi-ch lbelabberdrr voe]-en en net a1le risicors van

.,dien. A1s je bij het (hard)l-open voelt dat je geen conirole neer over enlcels
of voeten hebt, houdt dan in want bij de eerstvolgende oneffenheid of kuÍl maek

'-je een misEtap en begeven Ac het. Kun jé niet neer achter je adem konen, vrord
..je duizel-ig, voel. je pijnlijkp steken in'de zij, stop dan en laat jezelf tot
.rust l(onen. Gaan doze kl-achtcn niet over of konen ze steeds terug rnaak. da:r-

.een afepraak met tle dolrter. Zeker als je pijn of beklennin5 op dè borst. voelt
tijdens inspanirin[ is een bezoek arn de dokter drin6end gevenst. Ga na hoe je
lichaam tijdens en na het sporten reagèert, zodat je bij kla.chten je arts
ook precies kunt vertellen, waar en onder vrelke oustandigheden die klachten
optreden. Iedercen die aan sport doet noet d.e natuurlijke grerzen van zijn

. lichaam en. ionditie lercn liennen en a.ccepteren. Maar hij moet wel doen wat
hij lcdn. Ecri 6oede ponclitie df 'r belastbairheitl" krijg je alleen door regel-
malige .en verantlloorde trbeLastingrt Uan het ]ichaam.
Rustig uitlopen
Even belan6xijk als een goede voorbereidi-ng is het ontspannen van het lichaam,
nà het leveren van grote inspanning. ïIie bijv. hard gelopen heeft, moet niet
ineens stoppen maar enip;e minuten rustig uitlopen of l.randelen, ón het adem-
tgptpo, de hartslag cn de J.icha'amst emperatuur \ïeer op een nornaal peil terug
te bren6en. Omf,at d'c li chaenct emp erat uur bij 6rote inspanning kan oplopen

. v.f,n 37" tot J)", moet plotselinge afkoeling vcrmeden worclen. ÀL6 men ffink
bezseet is dan:+niet neteen ijskoude d.ranken drinken ': ; . .

+niet.reeteen ondcr de - douche.
16 het lichaam weer op tenperatuur en tot rust gekonen, neem dan.een warme
d.ouche en'trelc daarna dro6É kfeding aan. Ga na Àet sporten niet neteen aan
tafel. Iïie alat wel doet zal- nerÉen dat het eten helenaal nieï pretti8 rrvafttr.
t,{íe zich f1inIi heeft ingespannen en zijn lj,chaaÍr. daarna d.e tijd. gunt om bij

jd.
de
suik
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te komen, zaL zi.ch prettiger voelen d.an voor het sporten. IIij za1, eenuaal
tot rust gekonch; inet neer onaak van zijn eten en drinken kunnen genicten.
triie zich na het sporten echter slechter voeLt (en blijft voelen) dan ervoor

:.is te ver ge6ar.n. Iri dat.geval kan het goe.d zijn een i,its te raadl)Iegcn.
JJJJ JJJJJJJJJ.]JJJJJJJ J

VAN HET JEUGDFRONT
JJJJ JJJJJJJJJJJJJ JJJJ J

PROGEAMI'IA JUNf OREN.

terdag 14 januari 1!/8.
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

n 15 januari 1978.

10.00 uur RKAVV 5

Komt trq.inen a 1iÈss

JJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJ.JJJJJJJJ JJJJJ JJJJJJJJ

v1
14
14
14
14
14
13
i1
t'+

13

Zo

.40

.10

.10
"30.00
.00

Quick'1
LEI'IS 2
LEI.ÏS 4
IENS 5
HBS 4
LElis 7
t.f est erklartier C 1

EKAW CJ
LENS .1O

- LEll§ 1

- VCS 2 ( vr)
- iíestlandia 5
- Rl(SVl'Í 4 (vr)
- LENS 6
- RVC 10
- TENS B

- LINS 9
- Quintus 1

- LE}IS 
'

Savornin tohmenlaan
y2
v1.
\13
DaaI' en . Bcrgselaan
v1
Kijkduin
Sportpark [De .lleuvelrr
v2 ..

Sportpark rrde Heuvelrr , leidschendan

(vr
(vr
o

.10

.00

.00

)
)

Zondag LEIIS '1' - Vios 1: toon belangst el-]ing . en kon'kijken!!
/IFSC}IRIJVINGEN.

§qlriflClfjlf voqr vrijdn4e.vond 18.J0 uur bij dhr. P.v.d.Steenr Hondsroos 2,
Berkel en Rodcnrij s.
Telefonisch vri jdagevond tussen 1B.oo en 1p.Oo uur (iritsLuitcnà in dringende
gèvà1lóíI voor
A-klassers bij clhr. G.Duivesteijn teI. 94.68.91 ( l,m{S 1 /a 1)
B-klassers bij dhr. Il.Reuver tel-. 6?,28.11 (LENS 4 t/n 6)
C-k14ss.ers bij dhr. iï. v. c1..l,incl.en, ttel-.'46.8C,55 ( Lm,lS 7 t/n 10)
In noodgavellen kunnen de junioren noíJ op zaterdagochtend tuEsen 9.3O en
uur afbellen bij. LENS tel. (\6.13.14

AFKEURINGEN.

1p. oo

De junicren moeten bij sl-echte wecrsomstandighe d en steeds de afkeuringsli jpt en
raadplegen. Telefonísche inforrnaties worden hierover niet verstrekt.
NTET-OPI(OMERS.

trïe6ens niet-opkonen afgebpcn t,et'keind krijgt de volgenCe speler 2 extra
;r reservc-ll eurt en: Il.P1anl<en ....r

Bij herhalin6 v.cIgt r\itBluiting van d.eelneiiling aan de kompetitiewedstri j den.'
In dat geval blijft rte verplichting tot betalinfi van d.e kontributiè tbt het]
eind van het seizoe4- (fO juni) gelxndhaafd. I

OPSÏELLING .

I:EN§I t al.s belcend 8..{erb.rrendse zie.ooh.LENS ,, l-eidcrs rlhr. J.lpperl-oo-
Chr. C . v. d.Beclt, zic rcs crvepro Brarnna

LEN§ 2: ir.v.cl.Vclk-C.v.lJeek-iï.Bon-Yl.HeÍjnen-H.Ifoppenbrouurers-A.c're Jon6-
Sllià6er-,l.niemen-R.Itaàemaker-G. Boogaarrl-R. v.Ruyven.
Leider Den Osse, zic res erveprograltrua

LENS 7: F.Verbirrendse-Rrten lloorp-J.l(ooynans-ïI. Lucas s en-J. v. d. Rij z en-C . Verrceul en
n. pa nïjn6aarden-J.Luisnan-R. c.e Jon6-E.sandifort-R.Groen(2x)-R.Ge Haa.s (2x)- '

lu'Rovers RES : IL l)l-aniren
l,eider dhr.E.tr'Iumans. samenhomst 9.rO uur RKÀVVterrein te bereihen net lijn 6

IEITIS 4:
dé Bruin

al-s lekend (zic reBexveprogramna) LeÍder Hans Zoun, 6rcnsrechter dhr

-5-



LENS 5: als bekend met O.I(önemann
LENS', Leider Joop I'leulemin '

LENS 6l 'aIs bekend ö.Könenann zie
uur k1-ubgebouw LENS

PROGRAI,IMA PUPI LLEN EN IIIELPEN

(zie res erveprb8ranna) R.Groen zie ook

LENS 5 Leider Ton van VeLzen samenkoursl
..t

12.-45

LryS_?: a1s vorige vreek net B.BoefhouwÈr (zie reserveprograóna) Lej-der paut
v. d.Stecn

!T! Br aIs vorige week B.3oel-houver zie LENS Z ( zie rescrvepro6ranma)
Leider Eric Landman samenh.orcst 10.10 uur klubgebouw fElls -,. -,.. r ..
LENS 9: a1o vori6e rveeh ( Gi.riINE CUDERS MER VERVOER) Leider Rininvan Noort
Sarícnkonst 12.4! uur klubgebouw LENS

LENS 1O: aIs vorige vreek Leider Thec prjíè'

PUPI],LEN
Zg!sr9se 14 januari 1973

1J.00 uur DïfC 1 - LEIIS 1 Verne dessportpark, Zoetermeer
'i2.0C uur LENS 2 - RVC Z V1
12.O0 uur I,ENS , -, - Devjo 3 Vz

l|llEiPEN

!e!sr9se í4 jenuaxi 1 9?8.
11.00
12.OO

uur
uur

Zondag LEitrs scnioren 1 - vios 'r. Moedig LENS 1 aan en neern s1:ancloeken,toeters en rntels xaee. De ourlers kunnen op de tribune pla:tsiremen. De jongens
staan natuurlijk achtcr het ViöS-doel.

11.00
'11.00
10.00

uur
uur
uur

15

ÀDO 1

IENS 2
IEI\TS I\ÍÏ NI 1

LilJlI ml-n1
GDr'l mini
GDI^ nini

- LEllS.l . Zuiderpark
- RKSVM 7 V4
- zie zondag
- LENS mini comb.2 Madesteijni
- LEI,IS. rnini conib. 1 -Madesteijn,- LlNs mini comb. 4 'Ma<teeteijni

Loosduinen
Loosduinen
Lciosduinen

Zót Januari 1!/8.
T1

Schl'ifteli jh voor . vri j dap;avond 1 B.10 uur bíj dhr. P.v.d..Steen, Hond.sroos 2,
Berhel- en Rod.enri j s

12 . JO uur Lm,lS MINI 1 - VÍos miní .1
( iror.rnvedstri j il) -

jda6avönd tussen 18.JO en 19.O0 uur (uj-tslui.tend in dringend.e
.Bon t cI. 25.93,??

Telefonrsch vri
6eva.rl.en, 0LJ ti

]\EKEURINGBN.

rn_noodgevallen ]iunnen de pup:fo13-en en rvelpen nog op zat er dago chtend. tu'sen
9.3O aD. 1O.]0 uur afbellen tell 66.1J.'14 kl_ubgeto.,r* f,nUS.

Bij slechte 
're 

ers onstandigheden steeds eerst de.afkeuiin6slijsteu rat.dpIegen..§taat daarop bij rrPupillen en ïlreIpen, vernel-d: G0EDGEi(EUÈD dàn steeds naarl'eId of lunt vrn same+kerqst komen. III DIT GEV-rrL MAG En DUS NIET TELEFONISCH
:ï91DP.I cEINI'0RI;EEBD. i{i:_,,x EVEITTUEiE Àr'i(EURTNG. Stanr_ui3. au aireu;i;;;àà;;;;*bij 'tPupillen en !ïe1pen, vermeld: zrE JiFrbu}?rNesr,r,rst-àan *;;t ;i; iofgt '
worden. gehandeLd.: voor- de trr.uisrue ds tri j den moet juniorenlijst vrórdàn 6Ëraad-plee6d, Zijn de rueclstrijden vàn LENS 4 en 1o loeàgekeurd, àan gaan ook depupil-l-en en víclpen rvedstrijdcn op ons veld door. uitsluiiend voor de uitwed.-.strijdcn mag in dat 6evar tcfefonisch worden geïnforueerd. of hun wedstrijden
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doorgaan en we1
ter-. 66. 1j,t+
OPSTELL]NG,; ,

LEIïS !1: a1s. voriBe weèh, ' semenkomst
en i,ad Ce Pi..gt er

12.00 uur klubgebouw Lèid.er Ion rs-Gravendijk

LENS P2: a1s voríge wcek ( zie r es ervóprogramma) samenkomst 11.r0 uur k)_ubgebouw
LENS fcider Ton rlc liok . ..
LBiS PJ: a1e vorige l,rcck, seÍenkoríst 11.J0 uur klubgebouw LEitrS, leider' Toh v. il. Der6

al.s vori6e rveek, samenkomst 10.00 uur klubgebouv LEI{S, leider Cees

LENS lï2: aIs vorige vreek, samenkomst
van Rijn

11.JO uur kl-rb6ebouw LENS, l-eider Peter

LENS I4INI 1: voor zondag 15-1-19?B;E.Endlich-lrl..Ehd1ich-M.Verschelden-t"1. Hoeksna
í5ffinna=.tsijIsma-f.JÀnsen-S.drArnault-A.y.tllijngaardèn-J.Tj-mnermans-
E, i?enzenbrink-P. Hopp enbr ou',ver
Samenkomst 12.00 uur klubgebouvr LE§S, leidèr Peter Pemeijn
LENS mini comb.2: ii. v. d. Xerg-C. v. d. tser6-V. Tromp-M. Brooshoo ft5D.I(6e!nsn-|.{. 96s s5
R. Tettero-D. v. tI. Vin
Samcnko'mst 10.15 uur lclubgebourv LENS, ieider dhr. G.v.d.tserg

zat erda.gocht end tussen 10.C0 en 10.J0 uur klubgebouvr LENS,

],ENS Yí1 :
BËfrEiEr=

IEI{S I,IINI bOnb,J: J. v'. 11. Starre-R. Bo elhour,ver.-J. iiiaimerdam-J.
J. IIans cn-D. SaveL-R.Poels
Sanenkomst 'tO.J5 u.ur klubgebouvr LENS, leider dhr. J.t/ïarnerdard

Dunarit -H. SmuIderE-

IENS MINI comb;4: rL.'[rinksna-M;. Koue r-G. Linnewe ever-R. Z egers-lri. Gr os ze Nípper-
B. Ber6mans-M. Jehee-G. ijlstak ..
Samenkonist 9 ; 15 uur klub6ebou,,r LINS ,
LENS 1 ,- VICS ,1 . . ,

leider dhr.Grosze Nipper

/r.s. zbn<tag speelt 'LENS. senioren 1 de belansrijke dcrby tegen Vios. Het
.,.behoeft ne.tuurlijk Been uitleg dat àanmoed'igingen orrs eersie a.s. zonda6 "..

zuIlen steunejn.Lli j roelen Caarom a1lc jeueCleden op on a.s. zondag achtcr het
Viosdoel LIIrS 1 arn tc moedi6cn. Neem toeters, bel]en, ratcls, spandoekcn,
LXNSha:nàdoekön en 'sjaaIs.moe. V"rzarclen om 't3,45 uttr'op ï.ENS: I,"Iat er oók
gebeurt, geclraag je sporticf en reageer je niet af op
de spelers van Vios. GooÍ niet met vuurlverl< en biervil-
Ilengclo1aanlo ei horen. Coli de ouders van onzc jeug,Jied
bij deze daiby.. lÍij hoperÍ Cat ju1Iie een leuke. vreclstri

de
t!n
en
jd

scheiclsrechter of op
s, iraar Làat rle
zijn ven harte rïe1kom
te zien lrri j6en. Qm

12.J0 uur speelt ons eerste mini-elftaf,een vo orvredotri j r!. te6en Vios mini '1 ,
uisschien een l-eullc nele6enheid vooï u om kennie te rnahen raet hct mini-lvelpcn
voetbal. :". .. ' . ..

: IUINI-iíELPEItr.

llu',wij drie elf,tellen hebben, is hct vr.I r:oodzcheli j]( dat er nog enketre mini-
speleÍÈ bijkomen. Vooral om<lat er nogal veel. afgeschreven wordt iloor de minirs

:cI1 ondàt er jnllmer 6enoe{ï enkele Epele::s zodaar we6blijven. :iij vra.gen de
ouders orn altijd af te schrijven als uw zoon niet kan spel-en.
i.sanneàr u iemo.nd vre et tlie niI gaan vor:tba.lLen stuur hem dan op de woensda6uid-

-.: tlaó öm 1.4.3C nw nar'"r cle trainingl- iiLs het hem bevalt kan hi j een a:.nneltlings-
fornulier invullen en Ii-d l;rorCen. ,1..§. zateïdag spelen cnkcle mÍní-elftaIl-en
tdgenGiA.ïl,ijzu11endan1iennisnakenmetdesle1regel-svoorvo}5endjaar
d.vr.z.: een k}éiner velcl, 8 nan per tean en gee.n buitenspel. De tean6 zijn
dae.rom weèr vràt <loor cl-lia::r gegooid.- I(ijk goecL in rv l-k tean je s1>9e1t en

-koni,op tijd. Veel 6ucces. .
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Àfgelopen rvoens':la11 stonclcn trvaalf jongens lcrear on te gc.an trainen.'Niet zo-
veer, maar genoeg oE nael c1e /a:1 te gaani Helaas Eas de zaaà 6es1ot'en .i.v.m.-
de schoolvakentÍe. 'lij.haclclen dit niet -rloorgekregen; .r\.s. urocnsda6 is de
vakantíe voorbij zoda-t,bij slecht weer'd.e zaal vreer beschikbaer i;. UÍj
rekenen erop clat deze twar.lf jongens er dan ook vreer zijn. Da..rnaa6t za.I het
voor de traÍners Jeuk zijn als de rest van de pupi1Ien, vrelpen en ninirF_ er . _.....

ooli. zijn. De trrining be6int on 14.J0 uur op hct ve1d. rianwezig zijn oro
+ 14;15 uur. Bij sl-echt vueer gaan dc minirs on 14.30 uur naar ile znaL.
Marterrade en de pupillen cn welpàn on'1j.3O uur ( 6yres cho enen meoner.len). .fongeis
dic niet weten vraar de zaaL is, kunnen 1 )o minuten voor de trrríning \erza-
meLcn op Li.iNS. Tot vroensdag. :
SPORTii.:.I{i']EI'l .

IRi:I Iirric .

Ook hct Eportk.1r[p voor dc junioren ga.tt dit jaar niet d.oor. Jlnmer, maar
niete aan te doen'. De tijden rv.lren erg ongunstig en rtreer verenigingen hebben
hiei'door, niet in kunnen schrijvenrLeb, /,.ndró:, Ed, Berry, Robby cn Johani, _

vol-6end jaar no6 maar eens proberen.: '..'' . - :

A.S. ZONDJIG LEI.'IS 1 - VIOS 1 KOI'IT KIJI(EN.

RESERVEPAOGRAMI,II\.

Eij alg'ehele afheuring spelen dc volgende etftalten vri endschappàii jk:
'14.30
14,30

13 ,15
1t+ég
1j.0o
12 "OO

LE}IS
LENS
LENS
iENs
LENS
LEI[S
],I]NS

uur
uu:'
ultr
u-ur
uur
uur
uur

11,39
11.30
12.15
12.15
11.30
12. OO

11.OO

liïest crkvrartier J
tr{esterkwartiei 2
ï{est erki:rarli- cr. .

iï est erkrvartier
Postduiven
?ostduiven
?ostduiven

Sam_enkomst
samenkomst
samenkomst
samenhohst
saménkonst
samenkonst
samenkomst

uur LENS
uur f,ENS
uur I,ENS
uur LENS
ruur " LEIIS
UUI L-EJI\S

uur LENS

l.

2
4
5

ö
P2

Denk nie.t te snel dat hct vrel af6ekeurd za} zijn. Deze verenigingen hebbén . .

erg 6oede ve1-c1en, r'ía.:.rop bijna altijd gespeeld kan r,;orden. Er kan tussen
11.00 cn '12.0O uur worden gepeld. of het Teserveprogranna door6aat.I/oor de overÍge él-ftaIIen is het klub6ebourv natirurlijk vaunf 11.Q0 uur geopend.
Jullie worden Cus-bij àlgeheIe afkeurin8 gevroon.op ï,ENS verlvacht. Er staan
aIlerlei spelen l<1àar en Àisschieà kunnen ju11i-ö speergoed, boeki:n en ruil-
nateriaal (stickeis, postzegels, voe t balp3-aat 5 es ei c . ) 

-meenemen.. 
Ook is,het

mogelijlc or,r op LEIIS eventucel spandoelien voor de vredstrijd IlENS-Vios te
uaken. (unterieal zelf meencmen)

Heeft u dc contríbutie en/of de buitenl_andse ieis aI betaald? Nee????
Vil! u dit dan s,eI doon. 11.67.11 is het g,-ironummer van tle pennín6meester.
PUPI LLSN SPORTIIISTUIT"

Afgelopen zondag ori;aniEeercr.e rle N. i{. s. af d.Leidcn voor de !e na:r1 een
Sportinstuif voor pupillen. Elk jaar rvorden naast cle Leidse verenigingen enkele
verenigingen uit Den Haa.6 en Gourla uitgenodigd. Dit jaar harl tËNS de ecr om
mee te ríogen doen. I,[et cen lupillenkombinati e van p1 , p2 cn pJ vertrokken we
zecr vroeg naar de Groenoordhar in Leiderr om cear te strijden in zaÍrlvoetbal,
trefbal. estafcttc, zir..lha.nribal- en hindernislopen. .:
Iie!..eerste onrlcrdecl- vras trefbaf. À1 spoeclig bleek dat I,ENS geen club is die
ve€l- Ixet de handen speelt, naar ivel- net de benen. Zo verloor IENS alre weclstrlj-
ccn. ook..in he'b vol6ende ondcrdeel- hinclernislopen vergi-ng het LENS noeilijk.
Dc jongens kon.lin helaas nict, nct al-s op ecn voetbalferc rechtstreeks naar
het goal (eindpunt) rennenr Baar noesten al3-èxlei obstakel-s aIs rne-nden,
lai.Itjes en.rn korf omzeil_cn. LENS rverd dan ooh 4e. Ilierna deed LENS ziJn
:raír-m eex aan rloor de estafette (rcet de berien) gcnral<keli.jk te winnen. De daar-
o-:r volgende zaalh::n rlbal-wc rl.';tri jden werden op 6én na ( een 6c1i jkspel) vcrloren.
Toen vcerd.e LENS op. Ilet za^.1-voetbat be6on. Hier bleeh d.e supreÍnatie van
LEI'IS. Er vo]gcen drie ovcrwinningen en ecn 6elijk6pel- met af en toc grand,ioos
voetbal. Toch werd LiliÍs )e, naa.r al-s clank kree6 iedereen een mooi herinnerings-
vaantje" rk rvil- arle jongens conrplimenteren met hun grote enthousiasne en
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inzet. Ik hoop dat iedereen een fijne da6 gehacl heeft, hctgeen dus hopelijk
voor herhaling vatbaar is. Ook de aanwezige ouders worden beclankt voor hun
getoonde belangstelling eu voor het verzorgen van het vervogrr

,ïT.LAGEN JUNT.REN. 
Peter Perreijn'

Devjo 1

LEI.IS 2
LH{S l
RI(AW 6

Quintus J
LENS 6
Lm{s 7
LEI'IS B
PDK 2
LENS 10

LENS 1

FlamÍngots 1

Àrchipel J
TENS 4
Lm{s 5
vrij
Quick 11
RKSVM
LENS 9
Valkeniere J

1-O
2-'
0-10
1-2
1-1

t-1
7-)
2-2
1-2

1-O
q-ó

1-2

UITSLÀGEN PUP]L],IN.

ï,lestlandia 1 : LENS 1

Diïo 2 - IENS 2
]..,ENS] -RKSVM4
U]TSLÀGEN 'IÍELPM{.
RKAWl -LENS1 8-O
LENS 2 : - Dynamot 6l/1 0-6 i
LENS MINï 1 -- Westerkwartier. mini 1 2-0
Spoorwijk rdni 2 - LEIIS MINI 2 2-1
Lff.ls l,fINI J '- iïesterklartier mini 2 1-1
KOMT TR ïNEN - KOMI IRAïNEI - KOI'{T TRAINEN - KOMT TRAINEN - KOMT ÍR.frINEN.
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.. 51e Jaar an l numrner 2 19 anuaii t 923

DE,, LENSREVUE
rze,-.hb1:,.d van de voetbaLverenieine LeniA en Snel

88888::§ii:sisffi ::88888-
0000c00000000000cooo0000000oooooo0000ocoooooo000oooo

}IUTÀTT ES LEDENL]JST j

Ni
ï11

gllvs-!eqel:
9b l'1,C;v.d.i4eu]en a6045.1 AJ Leyvreg 657, Den Haa6 ZOJJ, tel. 66.11.34

tllii.=icllssl' . '.
. 1152 A"ïrl.v.d..Berg wordt niet-spelend
/ 0141 ïi.C;En6lebert vrordt níet-Ëpelend

In EeJJ-otage í--------:---
1-:99 E.A.Blok 11O3?O I{í.. S chepëndr eef Jl ,

I,iEDEtJïEEl(ERS AVOND,

Den HAag ZUr+,

i

t.etlj 29.Oo.17

Zaterdag 28 jc.ituari a.s. or6aniseert het
kers. Zrj._ zul-Icn aIlen een persoonlijke

O.-|,1T,1PI A-LEliS "

SL]MMN I,INST VIIN LENS IN DERtsY TNGEN VTOS.

bestuur een avond voo! aIle medewer-
uitnodiging ontvan6en.

. .,- Het Bes tuur . . .

Zcndag gaat het eerste n.ar Gouda om olympia.de punten afhandig zien te naken. i

rI weet gezicn afgel-open zondag r,vat supporters voor het elftar Éunnen betekenen,
cl'.rs probeer net zoveel mogelijk mensen naar Gouda te konen. l1ocht U geen vervoer
irebben, nisschien kunt u dan nct iernand anders meerijden.
f 'EIBrrIFrEEIIFFFFIT.FFTEEFFFFTEFFIFEEEEE
;:lr+lïF' rïrE sr^Ar ER ÀcrrrEir Dtr BÀR fififfifinnrrrrrFFFrrlFFFFFrFrFFrlFFFFEFFFFFrr
:.TT.?TFFIIFII?Fi'II'FI'FFFTFFF.EEFIFFFFFFFf 'ÈËËË

Zatcrèa6morgen: Àn Bcrgcnh cnegouvren - ,,Jin l.lichefs
Zaterdagmiddag: Aad Bogisch - Emny Elstak - I.J.H.Grosze Nipper
ZonCagmor.gen: Tinus v.Zil-fhout - Nel1y en Richard v.d.Hoek
zondagnrialdag: An v.d.steen - Nonnie en Kees Hoelisma - claf tiuis - simon

Sandifort.
Eventueel afbellen teL. 66.94J6

V,Iilhclmus j4-?-5-z-19 21-11 Toen we ons eigenlijk aI begonnen te ver_DIIS 11-7-4-2-18 10-16 zoenen'met e en 
-punt óndelingl schoot Oorafa r

DBGC 1+-5-7-2-1? 22-1? Schönherr LENS toch noch naar ao ".Li" *in"t.vrOs 12-6-1-i-15 11- B Er vraren no6 acht uinuten t" ".otur.ii"n-::--:-Roodenburg iJ-5-5-i-15 15-11 vros had niet meer de lrracht om cr éèn rver--t E I{ S 12-5-3-4-1j 15-11 kelijk slotoffen'sief tegcnireà te gooien. HetPapendrecht 11-4-5-4- ".j 14-15 .was jubilaris '.ïim Keetrnàn..die LEfrs zéIfs
Ilcrues DVS 11-1-6-4-12 1?-18 no{l op 2-o had kunncn zetien. Zijn aarzeringEROIÍ 14-2-8-4-12 j4-19 ruaÀ vào, dc VlOsdefeneie 5uist volaloende omcoui.a r4-z-B-4-iz 8-t4 een doefpunt te voorkomen. z-o ,o, o.i. ia---Ioï 12'2-6-4-10 1o-13 nooi zijn gevreest. rn deze niet zo fiaaie r'.'rI.: í 1J.-r--4-6-jO 12-13 naar weI zinderend spannende derby rvogen'1:L;ËryÍa 1j-4-Z-? -1o 14-23 LENS en VIOS redelijÈ t"B"o elkaar op. lij
r)--'-au.r zua::'; 14-1-6-?- 8 1o-zz vrCS zag hct spel ei vooiat öpuou'rcnà rvat 

-
-r'e:'zor6der uit. LLl{s claarentcSgen speelde g.riJ-Iigàr en d.aardoor àoh soms netili.;r lrc}re66in.5' De eerste herft was duidelijli voor L]INS, dat gcvr.ar stichttie''-r ce lecl-vuldig opkoncnde nid.rlenv el- ders , die vanuit de trveeaË ti5n dikrvijls
-;l 5oeclc schietpositie kvrnrnen, naar hel-aas wat eI te gretig en rlue onnauvrhèurig'r::e:r irr. dc 'afvrerkí!1g. Jos v.rn Rijn had tot, tvreemeal- toe pàch bij cen scrimmagà
'",)o:" hct vrosdoel, vraarbij cle ba.l jririst ni:.ast ro1de. ondanks'rie Àfrvezigheid
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lonaLd Schönherr (no.ge1 van,.tccn operati e.I._.ve.rytiíderó-). en Trimo Resodihardjo
(kaeJcope::et"Íe)-had'orrre--Aëfèï§ié àè VIosaanval- goed in de 6reep. Dat gin6 soms
gepaard net bikl<elhardc duel-s v:ln uet nape Jacques de Hilster en Ruud Fgltrnan.
itra ruet zag het .er voor.,LEIIS 'aanva.nkeli j ir-l sóintËr uit. VÍOS hnrht e LENS in de
','et'deài!ïng. Ioch leverde dit eigenlijli laaar twee reël-e kansen op: eenmaal vrerdj.r ,rrije positíe cver het doeJ- gekopt 'en de andere naàI rvist Rob de lïidt - die
een stcrke vred-strijd spcclde - hoelbl-ocdig te reclden. Ond.ertussen her.ddcn de
LENSspitsen meer rtimte en counters via de voor Jos Van Rijn ingeva3-Ien
Ronald. Tellrl en '.ïim 1(eetmcrn tïarcn niet van gevaar ontbloot. Dc stríjd rverd
stecds vinniger. Ilct eerste sl-achtoffcr werd Ruud Fortman, die een por kreeg
van ecn tegenstander cn ongclukkig zijn enÉe1 veydraaide (Laicr in het 2ieken-
huis zou blijlicn dat hij cen scheurtje in het onderbeen en geecheurcle enkgl: :
banilen had opgel-open). Toen mocht Donald Schönherr toch opdrc.ven. Niet cls
ausputzer naar als mid.d.envelder, terrvijt Bert Blans aèhterstc"rnan lreritr, het-
gecn hij voortreffelijk ct-ced. [Ict tleede slachtoffer vlerd Rob de Víidt, die geve]d
werd door ecn vuistslag, juist toen d.e scheidsrechter even nict keek. Acht ni:.
nuten voor tijd zou LIINS sportief revanche nemen. Ton rs-Gravendijk plaatste
cen vrije trap.teurig rJoor {c voeten van Doirild Schönherr, tlie ineens raak
knalde. Zo k-rceg dc 2JOstc rzetlstrijd van liim ïieetman nog cens extra gIans. :
LENS zit dc koplopers nu dicht op de hielen en heeft vrat meer afstand genonen
van de staartgroep. Zondag kan LEN§ de verworven positie rvai:rmaken door in
Gouda tegen OJ.ympia Èwee punten binncn te slepen. Geen gemaldrelijke opgave.

ODE Vr^.N DE ELFTXLGENCTDI Vii llIl,l KEETI'I N

Beste tïiIl-em,
ÀIs klein l(eqt-kereltje kl:m jc bij LEI{S
Pin6elen rvàs toen aJ. jc J.iefste vrcns

Jc .bleok'af snel een talent op links te zijn
'roor het grove r,zerk we.s j e sor,1s wat klein
:{a negen jaren stoej-en in tlc junioren
IIocht jë eindolijk bij LEi,l6 1-selehtie hcren ' .

,le 6ch-offe1d.c en dolCe ecrst met de ouderc heren.
llu }:unncn de jongcren nog veel v::n je leren'
Jc rookt al-s een schoorstecn, drÍnkt aLe; een r,.,aard
Ióch heb je de konditie van een'paa.rd

Je l(recht zit in je tempcrarncnt'
iïaardoor je ook lvel cens 1a.sti6 bent

I.laar je inzet, strijdlust en doel-punt -vlagen
Maakten je vooral tot LEliSrhoop in ban6e da65en

Ondanl(s die druk, blessurcs e.n tsom6 pech
Lci-d je LENS nu als e:.nvoerder d-e weg

Recht. op. .het. clocI af, n1s het bi.rsïen is of buigen
lïeet jc vaak hcel- L-ull{íj te latcn juichen
Je bent'voór ons all-er:ra.;rl- een fijne 4aat
Die zich oök aan clo bar soms leki-et rir.14sur1rt 11o1

Om enthousiast ryeër: oir te springen
A1-s je het trl,ivcrpàolrr lied hoort zingen
Daarom hoort Qie plant bij jou, I{eot .

1i1s al-t ernatiev'c Hengelola-:rn-lire e t
Be!ïondcrilÍg ook voor je l-i_cve Ao , , .:

Die wat to steltren hceft met h..aï -toetballencte man

I{et past. ons Can ooli als LïiN§-vedetten :
-daar nu in r1é'. b1o em.ei j es te zeLLen
-lir j-Ile,l, mr is het uelletjcs, je oren zuflcn wcl
'.1'ant jc rvÍ} . naer VICS, jc rvilt naar buitcn
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ïtle kunnen je 2JOe lvedstríjd geon tvree punten beloven
Maar wc zulfen on6 i:r ontzettend vcor ur'ts1oven.

BEDANI(T.

Langs deze weg wil ik graag ietlereen bedanhen voor de onvergetelijke tlag die
U nij heeft bezorgd, i.v.m. nijn 250é wedstrijd voor LENS 1. Te_ mecr onvcrgu-
telijk omdat deze vredotrijd.cindigdeiiri een 1.',0 overwinning en"'dat nog wel
te6en VIoS. I
De kadors, een kl-ok-wclcher-raclio èn een plantenbak die r'^nneke en Ík uit han6en
van de voorzitter hebben nogen ontvangen zuIlen de herinnering aan deze dag
zeer zeher J-evendig ' houden.
HeeI, hecl hartelijk becb.nltt

Anneke en ;iin iie etnan.
mn
m
m
nmn

mmm mmmm m.m mnmmmmm mmn mÍtm

n nnm mnm mmnn m nmmn IILnmnmmmm m nn mmmn natr n.m mma
mmmmmmllmnflmftammmnnrntnnmf,nntrlr[trImmmrírnnnnnntxnnnmnmumEmtnnnmmmmrunnmm]:ímmmmrimmnmnunmmmm

rnn Toch me.r-r.r tJcer nooi van LEllS, do'n keurig programmablaefl je bi j dc dcrby
LEI{S -VICS .
m.nm Tussr:n de tlaatfhondérd.ioeschouvrers ontwaarde poÍ, vere'behenden uit het
liaagse \roe tbalrverel dj c; Een gioot aantal scheidsrechtcrs en officiafs zagen
Itennelijk vrel rvat in die'voöral- ook Voor i;lirrr l(eetman zo belangrijice wedstrijd.
Nee, de burgerncëster vra6 cr niet. Voor her,r zijn I,ENS en VIOS kdnnclÍjk nog 'vrat te 2;evroon. l'leI zag ircI, onder neer hoof dconsul van l$oort, consul ].,:orier.,
ome Nicó, de vocrzitter van de..cDÀ-fraktie in de gemeenteraarl Du chatinier, ..

liet Juffermans , . uevrouw l{eictnan, korton teveel- on al-leraaaf op te 'noènen.
mmm Bij dc.huödigin6 voor d.e lvèdstriid ontving \vim Iiectnan uit handen tan
voorzitter Simon de Bruyn een klokradio, hctBeen tot cle nodige hiLa'riteit Ièidde
bij z$in erftal-genoten, dic cr voorta.an cp relienen dat hun ainvoerder l(eurÍ-g
en 6ti!t r;p tijd voor de wedstrijd aanvie.zíB is. Dic elftalgenoteu haclclan in de
klccdhs.ner aL ecn hu1di6in6sp1e chti ghei d 8eorganiscerd, vrai.rbij hcm ondcr
anderc cen elpee van linll Floytl rvercl aangebo.-r-en. Vcle jongc LrïSISers kcnnen -uit
diè el-pee c1e beroemdc .trnck net de Liverpool-l-oei. Anneke .feel-de ook.in een en
andcr, getui8e een prc-ntenbak van d.e krub en bloemen van de clftelgenoten en
vros-aanvoerder van Laar, die i(irn ook nog een vros-vaan overhancli6àe (in de . .

hoop dit !ïim In zou strijken?). E1ders tieft u de tehst vo.n een piachtig veïsi.
dat nanéns de spelers door NoI janssen werd. voorgerlragen. .

mmm Dan ís POL in de druhto rond l(erstmis en Nieuwjaai hcleuar.l vcrgetcn tcvertellen, dst oekretari.s Gerard van den steen EREBIJ van het vaderianrl is
geworden. zo konden we op 2J decenber in clit Haagse ochtend.bLad lezen over de
vele 6oede rverlcen van Gerard Bed.urcnde zijn 4r jaar a:Ls 1id va.n LENS. Bij rENs '

hadden ze dat al-Ionaal gelulihig al- veer eerder doorr'r,rant Gerard is el geruime
tijd erelid.
mnn Dic erebal- .van IIet Vadcrl-and harl overigens ruel een lucht je. i;Jrnt wie schet- -

stc Gerardt6 verbazing, toen hij op dc &vond vitn 2J deccmber wercl opgebeki
door de chef buitendienst van dit on\rolprezen clagblad net hct verzock orr 1oo
vaderlanrlen in het klubglcbouvr te mogen ,d.cponeru.r. Nodat Gerarrl :-n e.ite ,.i"n-
deIÍjkhoid zijn 6oedkeur,ing hieraan had gehecht, vor6de de leuke ucclecleLing
det l,Ii'lS d.ie kranten rlan nétuurlijh trel moest bctalen. Hoevrcl PCL er niet àe1f '

bij gè!ïec6t is, kan hij zich leventlig voorstelren, dat rle rvoorden, cJ.i e Getar6
tocn gesproken heeft, niet voor pubrilratia in ce LENSrevue votba-3r waren. Hetvailc:lald hon de ercbal en tLe boekcdbon netecn terugkrijgen. En zo gesihiedde, .

lvant onze. sehretaris houdt nÍet van koppelverkoop.. Het a..nvankelijk verweer
l'ras r dat ze dat a!-tijd a-f zo haalclen gedeian en dat er nooit bczryaar vrns genaakt. i

Tenslotte'Itëp het uit op excuses en van rrure zul-l-en het zó nooit aecr d.oenr.
Íun ondertussan Bar.t Fotts medeleven uit na.ar Naaldrvijh, dat zijn lilubgebouw
zag afbrandcn in dc weck nadat Llllls daer voor clè beker met J-t had gervonnen.'
Lnl{S heeft zich hierdoor bij c]e l-aatste 16 geplaatst. Vast st..at dat hoxrend. sei-
zoen de bcker'konpet lti e op dczel-fde uijze verspeeld gaat worden. j)u6 ccrst een
pouLe van I hlubs en vervol6ens een knock-out-syst eem.
nmm POL kont t crug.
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OUDE BUREN. : ,, .,

zond:rgmfddag tijdèns"0ë ,irecÉtri j d "t ë gen vros -riroeg j_k me even af: hoeveel rnen-
sen hier aanrvezi8 zodden weten dat lENs en vros ooit naaste burcn zijn -geweest?En no6 v,re1 buren zoncl.er burenruzie?
Naast cl-kaar revencl zoa.ls het hoort. Als nen de savornin Lohm:nraan afloopt,ziet ,men aan dc voet va.n de cluinen de Laan van poot., Een straat mincter ver i.s
dc Kramsvogellaan. '.'cr nu, .1enl: evcn de vroningcn tussen deze beide bestratingen'!reg en rnen ziet er het vcLd van LENS en dar.rbÍi .aansluitend. dat van vros l_ig!en.Dat lvas zo eni5e jaren tussen 192O en i929. To;H wel 1euk dit.te wetén.

P.J.
EEI!- ENKEL DOELPUNTJE.

Leuk, die vier bladzijCen ..Iin l(eetman!
Dat document gaat niet de prullcuand in.
ook het verre nagesle.cht heeft eI recht op te weten l'rie iïj.m l(eetnon rva6 en uathif hecft bctekend in LE{S.
uij dic niet tot het nagesracht van thans behoren, rveten rvie hij Ís cn wat hij
voor'LBNS betekent. en wi5 zi;n er b1Íj rnee!
Bl-ij àijn vre ook met ckit enc doelpunt, geboren uit de saaenrverking van
I s-Gravendijh cn schönherr, dat ons - gàzien de stand in 'r B - niàt zo maarte vervrachten - de overvrinnin6 bracht, een overr,ri-nniàg in.een feestrucdstrij<1!
Jar het rvas een blijde da6 voor ons. Dat aag je aan dÈ glunderenrle gezichten
van range rijen. in biauw en rzit gedosté ,kf-eine kleuteitjes daar boven op dat
hekrt, aan hc-t; enthousiaste Minilvélpcrtjc dat ne lootjcs aanboorr - voor nàoieprijzenr zei hii; ic kon het ook heel s1:eciaal zien aan c1e heer en Eevrouvr
Cas Bontje, die het viecr nÍet l_aten konclen naer LEITIS te komenl aan de vele
andere. vrienden van 1;rnge jaren herl ook aa.n ile jongeren van nu, rlie nog. voI
van hun eigen prestctie o} dic dag rnet de oirverni j dàti 3t<e ptusSós en rniinetjes
de grote dag van lïin Kcutman niet wilden missen.
De uÍt-slag za.I oolc een gl-iurach brengen op het gczicht van Hcnk vrn Rijn in de
Preva -en evenecn. met 6raagte rvo:'d.eí gehoàrd .do5r 

Kees visser d.ie na lí .o.àa
Zeehospitiuxt vreer bij Tocs en zoon.Rob thuis is.
Zo brengt een enliel rloellrunt je vreugde langs cl
zielícnka[rèr, cn bij vele vrienc]en el-ders i.n cle
te Soubur6 die uij cen blj6euerkte Bompetitics
P-s- 3ij ons cornplimentje aan cn cver dat ene doclpuntje rua6 toch eigenelijk
ohze_gro!q waard.ering voor het 'r errte diEingsblok - àet àe spËct c.lielstunt j es
van de }ccepcr aen de kàp.! - niet ontbreken. 

:

P.J.

t: li jn, o
n 1ande,
tand vroe

pd
o.a
8.

e tribune , ' in de .r.

. bij Pnter A. v. d. Bosch

IIITIGII
VirN' DIi RED:ICTIE R!RNRRRT?RRRRRRTRRRNRXPRRRRRRRRRRRRRRR

- Àfgelopcn zondag gins dan eindcrijk d.e vredstrijd LENs-vros door. voor de
Jo meal had iedereen zijn vo or zorgmar-t regel eb Benoemen on de vcrwachte, druktbhet hc'ofd tc hunnón bieclen. En druh was het, zoi.n lzoo mensen zatcn op clc tri-
öune of hadden .zich o;r het veld gcschaard. IIet reverde een heel apnrtà sfeer,die nog rverd versterkt coor dc spannin6 die d.eze derby beheerste.lover clelYedstrijd zcl-f kunt u clfers in het blad terecht, maar wij vrill.cn even àanLlacht
schenlcen, aan.cle nensen cie het gebeuren rondom clezc wedstrijd hebben verzorgd.
Dat vlaren Orne.Niio en zijn nedelerkers, die vel-e kaartjes bëbben verkócht.
De jongens dic de lootjes a:lE d-e man brachten. En rle mensen achter de bar, die'af en toe de iva.íhoop nabij waren zo drult rvas het, màsr rlie het ioch voor e1haar
kregen ied.creen te beclienen en voor een recor<l omzet zoigcen. vooï aI d.eze :
nenGen cn ooh diógenc"die rve nÍsschien nog vcrgeten zijn rir.6 een woord van
dank niet ontbrelcen. I{ct wàs ecn onvergr:t eJ-i jkc fijnc voetbà}middag, r?aaraanjubilarie iiin Keetr:ran ueel geiroegen aan zal hebten beleèfd.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

l.
- 'i-



LEh*S-VI0S
iïel-ars rzas Ruud lortznan de Srote onfortuinlijhe in cle ze wedstrijd. rn de tweedehelft verstarte Rur.rd zich en hij blijkt daa-rbij zijn enkelbandcn. te hebben
1;:scheurà en een scheurtje in het boà te hcbben opgelopen. lïe vrensen Ruud.
(,anaf deze plaats veel ..sté):ktc en een spöedig al6eheeJ_ herstel toe..

: i. . - Uw Redactie.

IIHffiH'
llilfiil#ir

HI{TIHTIEiII{IIiIHH HH].IHHHIIIIIÍH!IHHHH}IHÏIH
PfiOct?itïít{A-0PSTELLI NGEI\ï-Uf TSL^GEtt SENIOi?EI,l

]i]T}I1iH I{I.IH HHi{HHHllHi,iIIIIIH TIIIHiIE}Ii]HHHÏI HHHHH I{IiEIIII

PROGR,"J'TIiÀ SENTONSN.

Zeg9ee-?4_ia.nuari 1!f B

14.10 uur Olympia - LDNS ,1

HHI{HHIIEIIIIiIH;ïHHHHHHHHHIi

scheidsrechter
Bodegraaf sestraatweg,
Gouda
V'l geb 1/2-4 t
ilioucseweg )b-)ö,
Den Hoorn. L..v. Zuidam
Buit endrcefhof , Junius str. ,
,DeLft :. . . 'A.I{ok
v2 s,eb 1/1-) J. H. v. Di jk
V2.. Geb 2/1-3 ' . L.Boon
§portparkrrPolanentr , Duyven- . . . ..

voordestraat , Monst er h . J . U it erdijk
V3 Beb 2/1-) .J. F.Iiuiper
SportparkrrNooldorprr ,.I(on. Juliana- :

straat,Nootdorp F.1.;.H. ViÉsers
Sportparl(itPr . I renerr , S chaapweg
Ri-jswijk'.
Ki jkdriins estraat fh.l'Íaasland
ZuiderparlE
v3 acb 2/2-4

,J
J . rlc Hil-st er en N. Ossc

1

'l 'l . O0 uur LENS 2
11.00 uur Den Hoorn 2

12.00 uur LENS 5
1O. OO uur LENS 6
'1 2. O0 uur RKSVM f
12.0O uur LENS 3
'12. J0 uur RKDEO 7

- Vc'lo 5
- rirchipeL ,
- L;'I'[S 7

_ SVSTZO a
- LiINS g

I,,l . Versilui.s
S . Scheffer-DHL2

,'- LENS f
10.00 uur Delft. J -".LENS 4

12.00 uur f'lamingors 5 - LSli-S 1Q

10.00 uur liranenburg 6 - LENS 11
10. C0 uur .,iDO 9 - LENS .12

i O. J0 .uur LEIrS 1, - .Quick .1 2 .

i.s. zondag zijn van cle Seko àirnwézig:
§.i],lI:lNIiOi;ST.

LEIIS ,-6-8 en 1J een ha.If uur v66r-aanvang v.en ïun rvcdstrijd.
LENS 4 !.OO uur I,EN,S tcrrein LEI{S 10 11.00 uur LËil-S. tcrrein
IINS 7 10.4! uur LEI'IS terrein LDNS 11 !.OO uur,LEsS terrein
LENS 9 11.00 uur LENS terrein LtiNS 12 9.OO uur LENS terrein
OPSTELLINGEN

LEN§ 4
LElrs 5
IEI{§Z
ïE-ïïtrT
LEI.IS 8

i afs.bekend
: el-s bchend

bekend
b ehcnrl
bcliencl.

al- s
a1s
als

zonde.i R. Hocf bagel-R. v. Luxemburg

zonder {.Iettero raet J. Blik
zoncler R. v. d.3ent-!il. Englebert
zonder G.Duivesteyn-P.de i(l_ein met M.Ileijnen

net C.Beijer . ..

net R.Dom
zonrl,er lI. nouw-À . v. Luxetrhurg

IENS 9: als behend
LDI{S 1q: iils behenii
LEI{S 11: als bclÍcnd
iPtlsl2: aLs' bètrencl
LENS 1f : als 'bcliend

Àtr'SCTIRIJVINGEN.

vrijda8avond van 1.3.Jo-19.10 uur bij J.de l{il-ster tet: zg.?1.2J uitsluit'end in l
.ooC.goval)-cn lcan nog op zat er rlago chi encl rran 11,00-12.0O ,rr. tij voornoemd
te.Lcfoonnurnrner worden afgebeld.

-q-



UIISL;iGEI{ 15-1-19?3.

LBiS 1
t/eIo 2
I,ENS 

'LEr{S 5
r,l![is b
Triornph J
ZjUT],VOETB?IL.

- vlos 1

- LENS 2 ( vr)
- LENS 4 ( vr)'
- lïippolder 2
- Triouph 2
- LB'TS 7

],ENS B
tilippoldÈr 6
fidelaars J
s.v.DIIB 4
GDS B
LENS 1f

- Zwart Blauw 5
- LENS 9
- Lnlts 10
- LEN§ 11

- tnNs 1a
- Triomph f.

1-o
1-2
0-B
o-o
4-t
1-2

2-2
o-1
't-6
o-1
o-3

Uitsla5 1O-1-1978t Lltt{S -Ror',,i Pe.dxet 2-J
Nu voor de tweede naal- verloren werd van Rowi Parket kan ons za,t-Ivo e tbalt eam
het hanpioenschap vrel vergeten. Een :-nogel-ijkheid tot proinovercn is er no6 vrel
indien rve a1s tvreedg ín onze aftle1in6 eintligen, er mogen dan a.chter niet vecl
punten meer' worden verspeelC.
De volgende vredstrijd is dinsda 24 anuari a. s. te en- DOS I

s orthal- Duinf eí.n Annvan 20. uur.
De vol6ende'spelers.nóeten on 20.QO uur a.anwezig zijn: À.v.Ve}
J. de llruin-tï. Michels-:P. v. fl . St een-R. v.Noort . ri. de Pagt er-

rverlerom in de

zen-B. Osse-

JJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,
J J J J J J J J JJ J J J J J J"T J J J J J J J,] J JttttÍ vrrt HEr JaucDr'liclrr
J JS$S.r.r.r.r.r ;.r J J J,U J,J J J"T J,r J J J

JJJJJ

$$$$$

PROGRAI.BUi J;IINICi?IT{.

Zaterdag 21 j a.nuari 1978

14.00
11.30
12.OO
11.30
11.30
11.45
12.OO
i2.00
4, (1o

uur
uur
uur
uur
uur
-uur

.uur
-uuT
uur

GD:i.,'1
LÈils' 2 ,

LENS 4
LE],IS 5
Cromvliet 5
Elauw Zwart
III,I§H 9
LENS 9
GDii 10

!ergec-??-i3resri-122!.
14.00 uur LnN§ ,
ZI E RES ERYEP?OGRr1}IIÍA

d

LEN§ 1

Vredenburch ]
Vre<l,enburch I
Iulonster l+ ,. ,

LEirS 6
LENS 7
LENS B
Cranje Blauvi J
LBfi§.'ro

I,larlesteyn
v1 ..

V1
v3
Redéri jkers traat
Dr . Mansveltkade
Vreclerustlaan
Y2
I,le.*est eyn

,- VVP.' v1

lililt u het ge1d. van rr.e buit enli,r.nds
t.n.v.?enningueester Lenig en SneI

e rerE ad .7" 1l+O, -- overnaken op [íro .116?11

IJ'SCHIIfJVINGEN.

§q4laltqlijk voor vrljdagavond. 18.JO uxr: bij dhr. P..v.d.Steen , Hontlsroos 2,
Bcr{iel en Rodenri js.
Telefonisch vri jda.gavoncl tussen 18.rO en 19.JC uur (uitsluitend in clringende
gevellen) voor
À-klassers bi j d.hr. l"l.Iieuver Lel. 6?.28.31 ( LEi'lS 1 t/a 1)
B-klassers bij dhr. l'Í.ierrver te].. 6?.2&.1, íLËNS 4 t/n 6)
C-klassere bij ilhr. ï,l.v.d.Linden tel. 46.86.56 (LENS ? L/n 10)
In nooclgevallen kunnen rle junioren nog op zat crCa6go cht end tussen' !.lO
uur afbeU-en bij LEN$ tef,. 65.11.14
..,II(EURINGEN.

De junioren rnoeten bij slechte vre ers oms tandighe den steed.s d.e afkeuringslij st en
:":ar.dpJ-r:gen. Telefonische infornaties rvorden hiercver niet verstrekt.

en 10.0O



OPSTELL]NGEN.
I

LENS 1: als.bekcnd, 4ie 
-4es 

cr:.ygpro6rarn4a, Ieirlers.J.rlpperloo-C.v.d.Beek
l,El{s 2: h.v.cl.vaIir-c.v.Beek-R.tson-'lir.Hei jnen-FI.Hoppenbrouurers-JI.cle Jonq-s.Iiramer
J . Rier,ren-R.i:ie s s e Is -G. Soogacrct -R. Rarleuaker-l{. v. iluyven ' . -. ...-.: . -.:.- i
Lcider'Ben 0sse, zic reserrreprogramna . .. 

.

IENS J: .lr.ltovers-i?.ten IIoorn-J .Ito oymans-iï.Iucass en-ïf: v. d. Ri j zen-C . V erneul en-
R. v.iïi jnganrilen-J.Luisaan-R. cle Jong-E. Sandif ort RES ; E. Pl.anhen :'
.Leider dhr. F.El_unans ï:.,., r.; ,: .t.+, .-_

LENS 4: afs,bekend.r. zie nescrvcprograttrma, l- eid.er.-H.. Zoun, grenorechtcr clhr..: . ..:.._-.-
ae Sruin ': l. ;:-

LENS 5r. aIs ,bekcnrJ.r.. zi'o re serveprogralonna, lej-tle:r 'J-.1'iejuldman. . ' : '' ;

LENSÍ: dls belcend, tomï' ir'iir"ï leidcr T. v. Vef;dh, "samenkonst fZ.3Oruuï,
klubgcbouw LENS.

@f., als- bilcénd net R.lluisnani'
Leider Paul v. tl.Stecri, sanenicoust

LENS B: a1-s bchend -met B..Boelhourvet;
Leider [riè . íandrnan, 's.rinenllor,rst 

-.41 . 1!

s.'soeiÏouwer lio'i,ntls B, ,i" 
""""rvefrogr-aruaa:- 

i.
12.JO uur''klubgebouw IEIIS ' I' ' "

zl_o. reEerve.;lroaraltrma . -

LENS 93 a1s..bckend,_ komt trainen
LEI,IS ':10 3i. als ,balrend., komt -trninèn
gebouw LENS

PROGRAI4I'ÍI, PUPTILNN.

Zaterdag 21 januari 1!/ B.

R.Huisman 
. 
zi.e , LEI'IS /,

uur klu-b6ebouw LB{S . .

Ieíder Rini van Nöort i: 'i ".

,leider, Theo. Prins, sanènkonst,11.OOrurir- ktub-iL'.

.l

1'1 .00 u
1'1 .00. u
1J.Jo u

ur LENS 1

ur LENS 2

-j- Dso.t . ..l
'j -'F1aningor 6 1

v'1 . ...
,v2 l

IIengelolaanur Spoorv,ijk I - LENÍ, ,
I(omt Aanen a. 6. w9,9!e44sr-q3gyEss- 1!:19--ugr. .

PROGRA}fi'II. !ïELPEN.

Zaterdhg 2'1 januari 1978..

t
4
o
0
1

1

1

1

1

1

LEI{S conb. 1

LBIIS conÉ. 2
Dcvjo.mini. 1

Gona xlini 1

,evJo tul-nl_ z

Eeg!-!reilel-e:E:-]i99!E41[r-Èi!rBtc-1!:]9-gur.
AÍ'SCHRIJVINGEN.

J zaultoernooi Poeldijli
'-' LENS MINI 1 Cost eind e/voorbur6j LENS I"IINI 2 Beresteinlaan
- I,XNS EINI J Co6 t oinde/Vo orburg

.o0

.oo

.00

.oo
"00

uur
uur
uur
uur
uur

Sclir:if teti.jk voor v
Berkel en Rodenrij s

18.J0 uur bij dhr. P.v.rl.Steen, Hondsroos 2,

tussen 1B.OO en 19.r0 uur (uitsluitend in cirin.o;cncle" j-'
25.98.??

Tclefonisch vri j dagavond
Beval-Icn) bij R.nom tcl-.
In noodgevallen.'kunnen de pupil-Lon en.\teLpen no6 op z:it er,laEo cht ond- tubsen
8.45 en 9.4! uur nfbellen, teI. 66.1r.14 klub6ebourv LENS.

NGEIII I

Dij slebhte we crsonstahrlighetlen steods eer.st de afkeuiringslijbten.rai..dpl'egcn. ' ,

Staat daeiop bi-j 'rPupitrléir on liJelpenrr verr:reld: GOEDGËI(EUED clhn steeclÉ naar .'.
vcld of punt van saroerkomst koreen. IN DI.T GEVALJ M.tG EA DUS NIEI IELEI'ONISCH .

ïiORDEli' GEINFCRMEERD NAAR EVEI\IIUËLE 
^EKEUIING. 

Steat bij de aftrreur rn6sadr e! s cn' -'.-
bij lrPupillen cn 'iiieI'lenir .'vermeld: ZIE AI'I(EURf NGSLIJST dan mhet als volgt rvorrlen:l
l3ehandeld: Voor d.e thuisvredstrÍjden noet juniof,cnlijst wordcn geraadpleegd. .'

Zi jn de wedstri jrten van Llllls 4 rJ en $ 6bedgekeurcl,' dan gaan ook cle pupil"lcn -en :
rvelpen rvedstrijclen op ons vcld; door. UitsLuitcnd voór dc uitrvc,-r.stri jàen na6 in '

dat Gcval- telefonisch geÏhfornccrd'urorden oi hun vredstrij.dèn clcor6aan en weJ-

-?-

,.. .i



zatcrdagochtend tussen 3r45 en 9.45 uur tet. 66.11.14 ]dubgebouvr LËI{S.

O,DSTELLINGEN

LENS ?13 a1s bekend, leirlers Ton rs-Gravendijk en Aad de Pagterl
10 . J0 uur P-ub.6Jebouw ,LDNS

IENS P2: aIs bekend I zÍe recerveplo6rar ttai ]eider Ton.d.e Kohr. "samenkomst 
'!O.r0

uur klub6ebouur LE'NS

LINS PJ: als bekend,
ld-ubgeboulv LENS

komt trainen leider Ton v.d.Berg, samenhomst. 12.45 uur

LENS ïI1: R.Lent z-R. Sl-ats-J.K1ip-F: vrKester-D.Verschelden-M. v.II elden-À. Toet-
E.Keus-D. Oostervregh el-. Iíomt Trainen Leider Cees Schenkel-s , sanenkomst 1J. OO uur
klubgebourv LÉNS

IEN§ 1'J2: il. Kanrp-T. Dienel--J.I{ool--P.l{oek6r0a-A. Gro eEes t.eyn-M. Ke etnan. M. Sinons -
R.Timmers. Komt trainén Leidcr Petcr van Rijn, sancnkonst 1J.OO uur klubgcbouv,
LENS. : '

LENS I,IINI 1: E. Endl-ich-1,1. Eíd1i ch-I{. Verscheld.eri-M. Ho ekBdà-D. Di jlsma-P.Bijlsna-
T. Jansen-S. d I lirnault-ri. v.'{Ji jn6aarden-J. Tinneraans-E. Renzenbfinh-?.HoppenbrourvEr
Leider Petcr Perreyn, s:.nenironst 9.OO uur .khibgebourv Lens.r líont trainen

LENS MINI J: H. S nu] ders-J.l{ansen-,ír. BrinksÉla-M.I(ouer-G.Linnevreever=R. Ze Sers:.
M. Grosze Nipper-B. Ber'gmans-D.RaveI-R.Poe1s-11. J ehee-G. EIstak
Leidcr dhr.Grosze }Tj-Èper, so.uenkorast '10.00 uur: klubgebouw LEI'IS. Kout trainen

samenkomst

t
itES IMVEPROGRA},I],íA.

Als zaterdag het Behel-e prograuma'is afgèkeurd dan spelen de voI[ende. eIftal1en
.rriends chappelÍjk:
1+. J0 uur iïest erkrva.rtier '1 - LEI,IS
14.30 dur lïeEterkwartier 2 - LENS

..2

14.

uur lilest erktvartier 81- ÍrEI{S
uur lïesterklartier B2- LENS
uur Postduiven - LENS

1J.OO uur Postduiven - LENS
12.00 uur Fostduiven 11 - Lrll'ls

15
3o

I
2
4

B

P2

Sarrnenkomst l 1J. JO uui LEN§
íJ.JO uur LENS
12.15 uur'LENS
12.15- uur LENS
i r-Jo:'uur LENS
12.0O'uur LENS
11.0O uur LENS

Denk nict te snel- dat het ooh w.eL afgèkeurd zaL zíin. Deze verenigíngen hebben
n. l-. erg goede velden
Er kan iuss"n 10.J0 en 11.J0 uur lyorrlen 6eïnformee?d of het door6aat.
Voor de overi-ge el-ftallen is bij algehel-e afheurin6 het klubgebouvr vanaf 11.00
uur geopend. .. ..

IVIINI-!ïELTEN.

Afgel-open zaterdag hebben dfie lEltstoaras kennisgemaakt rnet de spclregels'van :

volgend jaal d.vt.z. een kl-ein docL en een klein veId, geen buitenspal. en f nan
'in het veld.
Jaumer rÍas het dat onze teams de eerste helft tegen dè verheerde GDjrteans .

speel-den zodat bij rust d.e stanrlen nogal hoog opgelopen tvaren. Er its n.l. ee!
groot vàrschil tussen jongens dj-e a1 .enige tijd spelen en tuinit.s die pas l-id
zijn. In de ruot dra,-:id.en dc l-eiders de teans on, zodat het hoogote GD.íl team
nu tegen het hoogstc LEi{Stcen speclde enz.
Dit leidde vrel tot misverstanclcn vrant op hct enè veIcl. voetbalrten cle LDlrlsnini t s
dië de eerste helft met J-0 voorstond.cn te6en de GDA Einirs die de .eerste helft
net f-O voorstonrlen (of lvas het nu anders?) De uitslallen zijn claarom niet te
.,rcrmel-den, mal)r cígenl-i jk oolc niet belan6ri jk.
1,Yel belangrijlt was dr-t d.eze corm vàn spelen zovrel bij d.e jongens als bij de
ouders lositj-ef overl,,vram. Voorlopig naken lvij dc lcompétitie dit jaar af op
Eroto vcfden en rnet 11-rnan in een tean. tsas volgend jaar schakelen wij over.
Vcel succes a.6. zateril.ag en blijf trainen o1: vro ens da6mi ddaS;

-O-

LENS MINI 2, /,.v.d.3erg-C.y..d.nerg-V.fronp-M.lrooslooft-D.I(eetman-J.v.d.Starre-
n.noef howrcr-D. v. cl,Vin-M.3osch-R. Tett er o-i.lïarmordàtn-J. Ounarit ' 

" 
- ."'

Leider clhr.v.d.!er6-dhr.Warmerrla.n, oamenkonst 9.OO uur klub6eboulv LENS.
Komt trainen .- ..r. ,-"



Z.I,ALVCETI]ÀL.

A.s. zaterdag spelen tvree weJ_penconbina
Veiling l{oord te poel<lijk. De tegenstan
Combinatie 1

Oranlie Plein ElS
Duindorp S.V. Iíonst erPostduiven RÀVAECSO JÀC
HDV
Neem naast je LENSklecting ook ,rru"ro"n3Ït!Ï "", trui or
UITSLAGEN JUNIOREN

ties een zaalvo etbal-t oernooi in ale
der6 zijn voor:
Corabinatie 2

een trainingspak nee.

Quick 1

RKAVV 5
HBS 4
Iïest erkwartier
RKAW

UITSLAGEN 1'UIILI,ET,I

Diio 1

UÍTSLI.TGEN I.JELPEN

tDo 1

LnNS Íini 1

- LENS 1

- LENS 1

- Vios mini 1

- LENS 1

- LEI'TS 3
- LENS 6
- LXNS B

- LH\IS g

3-o
5-4
o-3
4-1
5-1

1-1

o-u
l- I

GEVOND]]I{ .

T*ree weken gereden is er in 8ebouvr 2 een horloge gevonclen. De8ene die hen mistkan kontakt opnemen met p.v.d.Steen tet-. 1EOg1_191g.
I
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DE LENSREVUE
weekblad van de voet balver enieine Lenig. en :Snel- .

nrnnrdnr.l'l.Í.ríÍ. Í.i E r i-l'ESS$$F.j IIIIEFEEFFFFFFTf-

FFFFF IïrE srArrr ER ircIIrER Dn R-{R $$f,f,pmrrrlrrFRRRRRRRlFEFEFrrFEFFrlEFFFFF
ËËi'Ë't'rrrrnrrrFFFFFEFFFFFI'rrrrrÍ'r'FrFËÈËÈË .,:
Zaterdagmorgen: ..An iler genhenegounen .: tiíim l,ÍicheLs -

Zaterdagniddag: Àad Bogidch - Marlben. v.d.Stèen - hnnie v.d.Steen
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,l

da6 mor6en: Tinus v... Zil-fhout -. Feg6y.Richel- - J
da6 rii'ddag: Annie v. d.Steen .- Claf H.uis - Cor I{o' tïim l.iichef s

EventueeL afbellen: te:--; 66,94.36
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llij ontvingen van,d.e fam. Zoun een danlcbetuiging voor
nenin6, die zij van onze leden bij het ovérlijden van
Het isr hun tot een grotc troost geweest.'llij ru6te.in

ud.ith Kembes
ppenbroulers -, i.Ievr. de Jon6

de bevri j zen veih decL- j

Ronald mochteà ontvangen.
vrede.

FIN,INCIEE], KONTRÓLE ONGT..,N. - "

lij de behandeling yan he.t versla6 van het FKO op de in oktober 19?7 gehbudèn-
Ledenvergaderin6 bleken er,twijfels te bestaan over het funktioneren van dit
orgaan, dat.nanens rle'l-ed.en <l.c boeken van de penningmeester moet kontroleren
en zich tevens een oordeel dient te vormen over het te voeren/gevoerde finair-
ciëLe bel-eid van het bestuur:.

-Ond orget eken clc outvin6en van de vergarlering vol-macht om rnót d.e nog in funktie
zijn(e FKO-teden d.e prpblenetiek door te nernen. In'de afgelopen'perioàe is
zulks 6ebeurtt. In het. IïiO hebbcn. vanaf hed.en tot de rrol'Gende Algenene Leden: -
vergadgring zitting.de Heren Hans Bertenis, ?eter de Jongh en 1íim Keetman.
Zij hebben zich tcn doel gesteld: .

a) een i.nzic[t te krij'gen in de nerites van het nieuwe financiËIe, systeem van-
administreren, .dat onze pe5rningmeester heeft opgezet. . .,

b) het kontroleren. vaí cle cijfers. Over <1e per.j-ode 'l juli 19??- 1 januari 1!fB
staan deze ci-jfers op een overzicht dat reeds iru: door de pennlnEneester
vrerd geproduc eerd. !

c) zich, in samenlrerliing met het bestuur, een oordeel te vormen over heï finari-
ciËl-e bel-cirl de.t gcvocrd vrorct.

E.e.a. zal tot gevolg hebben dat t.z.t. aan de ]ed envergadering een gedegen _-.

rapport zal worden overhandi6d. Namens a1le leden tvensën ,nd-h.et vefÈíeuvidë . -"

FKo. een. prettiBe. en nuttige zitting€perio rl e toe. . .

J.Roor1bol- -: J.1,1. van .rJer Klei j

xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxÍxxxxxxxxxxxxxxxxx)txÍxtixÍxxx*xxxxxxxx

nmn Bij LENS-VIC§ war:en ze aL dui.Jclijk aannezig. I,lct hun blauvre.. LENSdassen en
hIeÈrige pop1aro1.1en. Onze joà6e supporter!. En ge1-u5-d maakten. ze ook. Onver-
moeibaar kIónken hun a.gnmo e di6inge n.; 0p die manier een lekker sfeentje scheppend
Hoewel er Voör de rvedstrijd in Gouda tàgen Olyrnpia geen bus lvas bestcld - '

onzë spelers gaan liever Àct cigen lru"rà", o*àoi ,olo"n sneLLer na aftoop,ill
het klubgebouw teru6 zijn - beheerste ons legioen ogk daar de loesohourvers-
akkoriodatie. Dankzij de vríendel-ijkheid.van. oudere supporters met auto.kon ons
jeu6ldig'e legioen naar Gouir,a verplaatst word.en. Onze spelers toondcn zíclt na .,

afloop van Cc wcdstrijd blij verrast door .dc norcle steun van het legioen.
rirmro Ènkdle OlynpÍanèn waren cluidel-ijk ninàer'ingenomón muf du H.rgue supportero-
schare. Inderdaqd trad het legioen nièt sÈeeds vleldreloos op. poplarollen
vreràen herha4lclelijh in heÈ spèelveld fueworpen. En nen *og ,i"1, è"o.r., lrur-
bazen dat.ide scheidsrechtcr net deed alsof hij niets zag. Toch is het janmer
Cat ons ïegioen net niet tle bèheersing kon'bpbrengen d.j-e rolIcn papier bui.ten
het speelve1C te houcle4...Doefnetten en zijstroken van het veld versieren O.K.,

x xxxxxxxxxx
xxx xxx x x xxxx x x'x x x x
Y X)<]( ]( X
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maar niet bínnen hct speel
moedig al-s die vaq .af6elop
st::i jd'otidèrbreken err.. -dat

éóÏèïaèrèctrter6 zi jn'nÍet ào''Iank-'
len in voorkornenie -gevall-en de vted-
e'" zi jn om het zo ger..renste. ri-tme uj.t

veIcl. De meeste
en zondag eà zul
kan net vol-aloeÈd

het.spel tg haIen. '. i ,

r0mn POL heeft gehoord dat clè spolers zontlag tcgen Gouda rzeer rckonen op de steun
van het legioen. Ars er gecn bus rijdt, dari ma.ir weer neeliften raet anclere
supporters, die d.erhalve vriendelijk verzocht rvorden alvorens naar Gouda te
vertrekken eerst cven lang6 de Hengelolaan te rijden.
rnrn POL is diep teÍerir6esIekl'over hét r"rur"g-ràri inrs-vros in:Hct Binnenhof,
aI jarenrang zijn de.ge15.Jkbe 1ijfb3.ad. De naan,van de versrag8ever stond er .

niet Ëij én nàvraag,bij het besiuur hielp ootr aI niet, vrant de iongenà; - 
-

kennelijk een nieuwe - had zich weI even in de bestuurskenet vurtoónd, naar namdaerbij niet ce noeite zich voor te stell-en. pol zar de naï clan voortaan ook
naar met rrlENShatertt aanduiden, rvant het versl-ag noet ivel- uit haat jeacns LENS
6geschrcven zijn.
umm-. r.lLENS -VIO§ kreeg ver'heerde t'rinnaarrt stond er boven het verslag. 'ITou warè-à

,na afloop van, dic '.rcdstri jd. vriend en vijand het erovèr eens, dat LENS een
geluldrige wirmàar was, .or;rd.at ecí, geii jkspé1 dcj verhou<lingen beter zou hebben
wcerGegcven. Maar àaarom iË -r,EI{s nog gèen veiheerde winnÀar. De versla6gever
nerkt in zijn verslag oncer meer op, dat vrcrs -spi e rpacher van Laer rloor Jacques
de Hil-ster voIIedig. l:rerd.. uit;leschakeId, waard.oor het renrleàent vàn iiens injpan-
ningen nihil rvas, evenrl-s het c,antal- skorinrskansen. voorts craaftle vros
'rolgens,meneer LENSïater.tev.eél- <Ioor en had moitcn overschakel-en'op een vrat
rlccr bokeken speltypó. De klub die zo bcsàhrcve. werd, had volquns de verslag-gcvel moeten rvilnen. Nou, 6;ooi het maar in mrn pet.
rnmm LENS krijg! cr trourÍens cok flink van fangs. De vorsrag,.góvei. kon geen posi-
tieve. opmerking op papicr krijgen. remand. die-'ac wedstrijc'-iici heeft"gezi'cn,
mgpl op zorn manier ve1 gen ver's chrihl<eIi jk beeLd frètUèi-van LENS: Donal-d
schöntrerr n$akt.e eon doelpunt d3.t hij niei trac nogón makcn, Jos van Rijn kr.,rainsnclheid tekort, lïin I(ectman hart zijn dag nic_t, Jàcques de'Hil-ster ,roit" tevèer'
overtredingen r, de ,uedstrljd.aLleen naar boeiend tlanÈzij VïOS, enz, eiiz.
mmn Meneer ï,Ellshater, .blijf voortaan a.u.b. thuis, of [a o"o" vreclctriSden van
d.uurbetaalde profs, die rnissciïien dat bieilen wàt u bij LIXIS ën VIOS tËvergeefsheeft 8ezocht. ;ïij blijven intussen gelone ,eÍmateurs rlie lrachlenlèr het bËste
van te naken. En onze supporters genieten toch vre1, onalanks clat negatieve

.,,gebral Ín He! Binncnhof. ';

LENSLEGIOEN INSPIREERT LEI.IS 1.
l\liLhelmus 15-?-6-2-20 zz-12 . zoàLs te verweichten 

'ras 
had LENS aan olympiaDHs 14-Z-5-z-19- 31-12 een harcte d;b;";. l" e;";"""""i"*i";";-"";' -

DBGC '.,. : l5-5-B-Z-13 , Z3-tB. biktrelhard tegenaan. Maar geinopireerd. doorVIOS 13-6-\-1-16 14- 9 het jeugcli6e iEllslegiesr, àat zicir d.uiclelijk
Roodenburg 14-5-§-1-19 1j-13 zichiba;r àn hoorbaar .manifesteerJ" t;J rr;Ë;aunL E N S 1t-5-4-4-14 16-14 zelfs een nieu$, LENSlied: LENS of rropo-""à-. ----
I)apendrccht 14-4-6-4-14 15-i6 . grory), v,a6 hct r,nNs aat' fris uit d.c start- '

.EBOH 15-2-9-4-13_ tZ-29 blokken gin6-en de Goudse verderligi.ng in nöei_'Gouda 15-2-9-4-E 9-15 .- lijkhedei bracht. Enkefe fras.ie..ksrns en v,erden
Hermes DVS 14-1-6-5-12 .1?-?_O heiaas niet benut, terlijL een schot,van..liOV 11-2-?-4-11 11-14 Dona1d Schönherr op ae tàt spattc-. Na dcrtigIlroN- 144-5-6-11 1z-1j 'minuten kvan de onÀe4eer. Ee-n surli6e over-oiynpÍà ' i' 14-4-1-?-11 15-24 ' treding van Ton rs-Gr'avendijk ioiaan tot 

"un!.i-auw Zr:rart, 15-2-6-?-1o -'lz-zz strafschop en een cnverdicncle Goucse voor-'spronB. De matíg leidend.e scheidsrechter versfuis zig vcle clin6en,nietl ookniet hoe lïim Keetman tcgen zijn- achiltespees v,,erd getrapt en lót stri5dtoneelstroripelend moest verlaten. "JoE van Rijn nen zijn plarrtÀ in. len hard.e overtre-
'idiri6 d-aëd Bext Blans vervolgcns in het bockje van dc scheidsrechter terechtlionen.
Janmor, vrant Eert speelde overÍgens a1s auspitzer (Ruud ii'ortlnan is-j-nnefs ge_
_bIés§eerd) ëcn ]rxinna parti j. De tweede helit was een natige vertoni-ng, r.raartr\j <1oo:
LEN§. hb-rd werd iewerkt naar niet a]-tijd even doord.actit ,ycicl gevoetbald.. Na tienminuten lva6 het Bèrt Rlans die, net een venijni6e schuiver roi.iit a" tweede J_ijnde g'elijhmaker liet noteren. Daarnn heeft l,ENs nog nogeri jkhcr,,cn Gehad om tot
een overwinning te komen. Het ontbrak onze voorhoede echter aan vàlCoende kracht
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on dat ene doel-puntje door te clrukken. In de stand ktvam weinig verandering.;n
Bllpl. Zlart wor! verrassend van llermes pVS en voor het overige einCígdèn aIIe
rvedstrijden gelijk. 

'1i1. LËNS .kLimmin 'op Ce ra.nglijst rlan zal- er !yel- 6evrónnen
rnoeten ',uorden. Zondag in Goutlii: degen Gcud.a za1 dat tveer een moeilijke. ap6ave
zijn. I,let steun van het legioen lukt het misschien.

HHJIEHHi]IIHiIHHfl TJtrIIHIIHIIHHHHHI{IIHHHIiIIiIHHHHHII
PROGRAIfi"IT"-OPSTELLINGSI'I-UI,TS],AGEN SENT OREN
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I'ICGRAIOIA SENTOREN.

ZglÈg'm-?2_ianuari'1 229..
t4.90 uur couda 1 - LENS 1

HII

scheidsrechter

. v. d.Iíefden
Nieulue, Gouvre O.Z.,
Gouda
Ded.emsvaartweg
V1 seb 1/1-1
Y1 seb 1/2-4
tïoudseweg 66-68,
Den l{oo:'n
Het ltleine loo
v2 Eeb 1/2-4 '8.
Sportpark !rDe Heuvel-rr,

,..t.1I.r.
C.v.To

I.1

I
M
I

1O"00 uur VCS 2 - LCidS 2
11.00 uur LENS f - RVC ,
1].OO uur LEN§ 4 - ,irchipel 2
1'1 .OO uur Den lloorn I - LENS 5

R. I{. Ír.
P. M. v.

ÍJ

J.

. t-e Boekhorst
aarl-e

12.J0. uur VUC 6
'10. OO uur LENS 7
'l2. OO uur RK|VV 6

12. OO uur LENS 9
14. OO uur LENS 10
'10. OO uur LENS 1 1 .

12. OO uur LENS 12
13.45 rur Toof an .!
A. s. zondag zijn van

sÀ],tnNl(olrlsT .

OPSTELLÍNGEN..

- LElrs.6
-VDS'
- !t!t\ È ()

v. d. ÀrIc '

G. Straver
J. §tap

d.e

IÍcuvehveg, Leidschendam J . C . Romijn
HDS 9 vZ Eeb 2/1-3 T.s.v.d.laan
quick 10 . . V2 Eeb 1/1-3 Ii.i(robijn
celcr.itas B: ", v: ge.b 2/2-4 P.Datthijn
Orarrje Dlaur.i. 6 'Y1 

Seb 2/2-4
tEtlS 1, Ockenburgh

Selco a;nrvezig: ri.v.rl.Mcijdcn en J.de Hi-lster

:EI'IS 4-7-9-10-1'1 cn '12 een ha.ff uur vóór aanvanB van hun weCstrijd' .tr-NS 5 !.4) uur LEi.lS terrein IENS B= 1O.45 uur LEIIS 1àrrein
,IIJNS 6..11.15 uur LENS terrein lEI,iS 1, 12.45 uur LEI{5 ierroin

llll'lS 4: aIs -bekend zond.er ,^'.v.ï(leef net R. Hoefna6el-R. v. Luxemburg-À. v. Vclzen
I EllS 5: als bekcnd
:gf$-(, afs bekentl net J.Tettero ' 'l
f,fUS Z, a1s bekend zondei R.v.d.Bent-'II.En61ebert
iEiis-8r al-s behend zoncter G.luivesteijn-P.de Iilein
" +l g: els bckencl , ( G . Lelieve1d zie 6-6tr LENS 1 1 )
LEI{S 10: als belccnd
LEI{S 11: als bekencl zonder I,l.Olthof-C.v.Dee1en-P.de Har:n net G.Le1eiveld en

. li..Dannl-n8
LENS 12: ql-s bekend (h.nanning zie"óók LENS 11)
],ENS '1J: al-s bekend zonJer Ii. llouw-A. v. Luxemburg-J. de Hilster-,1.v.d.Meijden
ÀFSCIIII JVINGE}I.

Vrijdagavond van rB.5o-r!.lo uur bij J.de ïIilster tet. 29.?1.2J Uitsluitend
nootlgevallen kan no$ op zaterdagochteàd van 11.00-12.O0 uur bij voornoemd te
foonnummer worden o-fgeschreven.

'DEPERK IíET ;1I'SCHTIIJVEI\l

an

Ofschoon wij <Ic llor,ti:et:tie vari Ëtart gingen met bijna aIle elftalten van 14 nan,
is het aanta3- spelero behoorlijk gcslonken, hétzij aoor zeer lr.ngdurige blee-
sures hotzij om andcre reilenon. Dc laetste welcen is Éet aantrl c.fschrijvingen
zo 6root dat ve met . r,redevrerkin$ van.d.e Julcà en van rle juniorcn zelf nei 

"oo-pleet' kunnen malÉen, r,rai.'.rna Ccor af6chri jvingen op zondagochtend alsno6 soumigé
e.If tal
ïsEr.ii

1en inconpleet hct vel-d inmoeten. Vandalr onze oproe! aan de spelers:
f allè6n af in 6eva1 van ziekte en cloe dit dcn weI op I vri j degi:vond

;cdat r,'ri j op zaterrlap; cle tijcl hebben on dc elftalfen eventueel .1an te vul-len
ilct',]2 Lrnn "
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NIET-OPiiOMnRS.

/,/' lïcticns ..niè t -opkomcn af8elolen zondag wordt C.v.Deeleï 2 weken niet op[cste].cl.
Vcrvreer is uiteraard. mo6eJ.i jh bi j de Seko ojr rna..nda6av,_nd na" ZO.3O uur in het

ïï:ï:H:', 2_1_1s?3.

O1-ympia 1

LEI{S 2
Den Hoorn 2
Delft J
LENS 5
LENS 6
Rrswl f.
ZI'i,:,LT/OETD,IIL.

- LNNS

- DIIL 2
- LENS
- LEI'IS

- Vel-o
- Àrchi

LEN§ B

RKDEO 7
tr'lamingo I s I
Kranenburg 6
riDO 9
LEr{S 1f

_ aygtTo 2
- LENS 9
- TEi.IS 1O

- tEI{s 11

-, LENS 12
- Quick 12

5-t+. 2-O
z-1

_ b-(J
. 7-O'' ' 1-2

gestaakt

1 1-1
1-o
2-O
é-l
1-2
t-1

2-O

4
c
r:eI
7'

1

Uits1ag 1B-1-'19?B?
l,{aandapl JO janueri

!ïcst erkr,Yartier
19?B speclt ons

- LEI{S , 1-7
tee.m Ín Sp'orthal de tr'tuit te LeiCschendara

om et . 4Cj uui t esetn nie ilegbg.
De volgende. spel-ers lvordcn om 20 . '15 uur o LENS verwacht on gezamenÈijk naar

uin-r';,. de lagter-R. v.Leidschendam te. gaan: ii.v.Ve1z en-B. Osse-lï.Michels-J. de
Noort-E. Landman. 

..

LENS-VETERAN NTCEIINCO].

Dit jaar u"f 'ftut ïet eranent óernooi , na een oiCerbrekins -van é6n jarr vrebr
worden georganisc-erd, en vrel op 2e.Pinksterdag- 15 rtLeJ-.
LENS zal- met 2 elftallen deelnenen, elk in één pcul-e, terr,ri jI uitnodi6ingen "
tot deeln:me zijn vcrzoni.cn nan . GDA-VV!-O-S-VrcCcnburchlQuick Steps en nsto.
.Íil1e veteranen gelieve 6enocnde datum j-n hun agcndà tc froterèn.

VA}T DB REDACT]E RnnRnRrlRRRRnRnRRIiIlRRRttRÏilIIRI]IiI]]-IRRRRIIRRR
NINRR

ZIJN OEEEM4EESTT]RS ZC ]]EL.IffGRI J-d?

Nog nooit hebben oefenueestérs zo in de belan6ste11i-n6 gcstna.n als teSenwoor,lig.
fn onze tlagblaCen bcílint tcserrloordig rrijvrel eLk verha,rl- over ecn voet'oalrved-
strijcl met.hgt wecr[leven. va-n è nening van cen trainer. Zotn tr.:liner lveet pre-:
cies wa:rin zijn club fn-rldc en rvelhó fouten e.' weiden 5emankt. 

'Hi-j riect uiter-
aard oolc rvaaron er Cit keer rloor rle door ltem g:etrainde club ilerd gewonneril . -.-

trclke spelers hun tank niet naar bchoren hebben vervuld en lvasrona spcler À. in
rle 76ste minuut door spcLcr D door hem ,irercl vervà,ngen.
Daaitegen zull-en vre nocÍlijk bezlyareà kunaen meken'. Een oefenmeester heeft 5e-
stud.ecld voor zijn rïcrk cn nírtuurlijk vreet hij wat meer van hct voctbalspel .

dan ecn 1eek, d]e na.:r éí.:n keer i:er vleek na:rr een rveclstrijd gart fiijken.
Een oefenmeester, lra.:rop cte aànààctrt vie1, zal ook in zi5n tàopl',r,àn worden ge-
vo1gd. De vcrhoudingr tot hct bestuux van de voetba.lclub rvordt brced uitgemeten.
Zijn eisen vrorden. uit ebreid bekend. g;enai:kt en al of nièt onderstcund. Zijn
po6ingen om bij een andcrc club tc komen'gLnii.ten cvcnvcel bel3.n6st ól-Lin6 als
zijn verlangen nnflr optima.le ',rerkoust and.ighe r1en. Voor het pass.eren vàn een
voetball-er .lvorclt zotn trniner geacht ecn aanneneli jkever)llarin 6; te hcbben, en
evengoed. zal- hij precies lcunnen. verklarèn, vraarom óeh spelbr wàrt opgesteía,
rva.lrv:.n bijna iedereen zegt, clat die speler nict in vorm is.
Ruime a.c.ndacht vlordt ook geschonken a&n een eveiltueel vortrek v:n di oefenrree6-
ter. A1 een half ja:.rr van te voren naakt men bekend, dat zij Saii:n íoverstappenr.
Zíj zi-jn don uitgekehen op hun huidi6e vereniging, vraar.ile om§tóncli6heCcn dail
v.à.ak ook niet zo 6oed zouden zijngf, in het bctaald voetbel, zíi zíiÍ1 het niet
een6 net hct aenkoopbeleicl. Itun uitlatingen líordeh steeds herhaakl en zo zijn
er no; enl.-cIe mo6elijhherlen om de oefenmeester in hct ficht van c1e schijnrverperí
te blcngen en on alfe a;rndacht te schenken aan zotr'r. traiher. Zoals bijvoorbcel-ci
aen cen oefenmeester, dic te veel dronk en die door een oleratie thans 6;een al-
cohol meer gebruikt. Ei,1cn1j-j}: zou het 'anders noeten zijn-.
Eigenlijk zóu mcn zijn blik necr mocten richten o? de-.nen, of .le nann3., die l

vr e r k e 1Í j k bel-angrijk zijn. En eiBenl-ijk zou t:len er vanaf noeten om cle
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trainers te l-aten ver.tel-l-en, tvar.rom een werlstrijd rverd gewonnen of verloren.
lÀlij krijgen sterh de indruk, dat een bes,chrijving van het ruerlstri jïeifàop wordt
teru66ebrachf 'tob 'het $eergeven :vari . de. .gcldacht engeÍng von een oefenlxeeËtér;
'Iie 'gevén toe dít zorn cefenraeester sons een zeer belangrijkq ro1 vervult.
ivlaar men moel nÍet.irroberen tlie belangrijkheid te véf,6rotcn of oil tc blazen tot
ongevlcndte proportieo.-Een verslaggever zou zelf noeten zien rvat belu6rijk
is in. Cen rve<lstri jd. !ïc krijgen nu vreJ. .ecns de ind:.uk, ciat. de trainer veel
belan6rijker is.dan c'l c lceeper, de achterspelers of de aanvallcrs. En dat lijht
ons een Bedachtt lvaar we vanaf zouden mocten. ' t

-o-o-o-o-o-o-
'J.IORSTLOTEiIIJ.

Va.naf a.s. zaterdag start een klc'inc loterij t..b.v. de verfraaing vr.n ons
lilubgeboul.r. Er rvorclt dan een i,rorst verloot ( en r.rat voor een) uraài 80 loten
voor worden uit5ezet net de nuinmers 1 t/u BO. I'{at liost nu zotn l-ot. ïJcl-.-het
getal rvat er op staat. Zo kap u een lot 1 cent of ten hooBste BO cent kóéteiï.
Koopt u "r ,o.i clo.n ka.n Ce plijs sterk.wisselen, b.v. J Iàten, .ur, ,rafi yOrO5
eeà van lor17 en een v+n fOrlJ, maar veel kan het nooit tÍorden.Steun d.us zater-
da5; en zonda6 deze aktic, ons hlut6eboul.,:za1 er in dc tockonst vöoral 6czg11i6cr

"'' ' i' : Irlr Redactie' t '' 
'''':'"

, 1ii r.. , i r . a . r rÀriAÀlj.iriu:.r.rrr.lU-iL/Iru.ili j jr:l-h

tifiiíi ALTERLET ttllili:i,rr.,,r,,;.liiÀÍLr"ài,iAAJuIAAÀÀAAÀÀ:L..iiiiLÀjr-.irri,.irií,.,-i.i,'- ...ii-'.,!flr,.J^ÀAi.,',.
Itft íiÍlÍït aaltr,r,-rrLr,'.\^Í,lihrit

Rö,b en ilI1ie'Verbarènclsc danken ecn ied.er ttie hun belan6stelling hebben,getoond.
voor hun troulde.g. het is med.e daardoor ccn onvergetelijke dag voor hun [e-
worden.

lcxxxxxxx

DILÏK TiJi.N DE SUPPORTERS .
-Wat een fèest in Gour.le! Niet zozeèr lnel rcsultaat tegen Olympia, als".re1 het
grote enthousiasme van de vele LEITS -suppolt ers naakte van dit Bebeurcn cen
rvare rrhappenin6ii.- De L,ïlilS-schare manif esteerde zich met toeters; s jaa1s, vlag-
6en, handgeklap, toejuichingen, closetroll-en, confetti en niet te vergeten
de ouderrvetse naar o zo inclrin6r,enr).e Hengelo laan-l-o ei. De spelers6roep van het
eerste elftal- hecft dat zeer gewaardeerd. Iiet heeft ons 8esteund in c1e rn'o eilijke
periode na de i-O achterstand, net a1s vori6e.vreek toen rie onder voórtclurende
'àanmoed:i-gingen VIOS 'vèrsloegen. 'rïij hopen rle.hornende wedstrijden uet eigen
j-nzet 6n die zcl-fclc sui:poi.ters steun tot aentrokkelijk voctbal en 6oer1e resul--
tnten te komen. ]iet. nieuwe j4ar zijn vrij 6;ocd.6estart, maar zóker oolc onze
supircrters. Ilartel-ijh d.anki (en ...housn l-ol) r i

de spelers van LErl:lS 1.
' xxxxxxxx .

t-
. ?önda6ochtencl is op hct LEllsterrein tÍi..Iens. de urerlstÍí jb LIINS 1f '- 'í)uick,. de
.. quichspelex D.Sonneve1c1, zoon ían bestuurslid en oud ecrste elftal.speler van
hct Rotterdamse Sparta zo on6clukl<i6 gevreest zijn rechtersche'cnbecn te brcken.
Slijkens merl'ede1ing, bij zijir ouders opgeharfd, blijkt D.Sonnevel-C zoriilag.-miri dag
.om J uu.x Ie zíjn. geol>ereerd en zel I'ra?rrschi jn].i jk 6 r,leken'in hct zickenhuís

. moeten bl-ijven. Nenen6 IEL{S 1} is hen via zijn ouclers een bJ_oemetje ovirhand.igd
., orndat frij ,vandaagr' maa.nda6 2J januari, nlg 6ecn bezoeh van vecl- hdnscn kon heb-
.ben. IIij 1i6t in hct Rocle. I(rui s zi eliËnhuis. Iïanneer hij bezoch-van ancleren

..(tBNStr-spelers) kan'oniïr,ngcn, wortlt dit via de LElfsrevue bekenC 6cnraakt.' Sonneveld -van hart ó,.bet crsà'hap, en vrij spelen nog eens tefuen eJ-ker.r.

LENS 1f.
' xxxxxxxx

]
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GEBNUÏK RE§ERVE.SIIIRTS.

Heren Junioren en S eniot:cn dit artikel s.vp. nauwkeuri E Ie zen ! !

Op maandagavónd woiden dooi imevrouw lergenhene goulen cle voor d.e trasserette
besteàde vuile reserveshirts. gesorteerd. lïat hadr dan buiten het sorteren te
wachten staat is het feit, dr.t zij Ce shirts stuk vbor stuk in de juiste hou-
dià6 moët brcn6èn. M.a.w.t de spelcrè, dic zaterd.ag of zondags hct shirt na de
vredstriid uittrekhen doen de-t op de meest logische manier nI. rrshirt aan de ondi:r-
kant vatten en dan ovcr het hocfd t'.'ekken en.derhalve zit C.an rle binnenkant
van het shirt aen de buitenhant'J I
Bespaart u allernaal ncvr. -.iJer6enhene gouwen rleze moeite en brcn3 hct.shir.t -., .

alvorens het j-n de! ple tic zc.k te. doen - j-n de oorspronhelijke staat.
U doet haar daarmee een bijzoncler groot 0enoe6eu en zij dankt u a11en, bij
voorbaat voor, uw níeder,rcrkinG.

KAKÀ-N]EU"ïS. ; I

gcnerht zutt ncttàn, hecft rle Kaka zich .io otgufopo., mar.nÍl rustig,.
6ehouden. IIu r,roet u niet denken dat rvi j Ce hele nàand niets gectaen hcbben,
integendeel. líi j hebben voor u een progrararfla in elkaar gedraaid wear. u eng van
vrordt. Dat prograxàma ziet er als vol-gt uit:
Vriidas J februari: Carnaval voor pupillen, O- en B-klassers, ae.nvang '19.J0 uur

Ci..rnava1 voor we]pen en nini-we1pen, ar.nvanB-19.00 uurZqlq qq6 4 februari:
Zaterda 1B februari

i.

Zateihas 25 februari3

t Carne.vl,l voor iedereen oudcr dan 17 jaor, aanvang
2'1 . OO uur

Di6co-avond. iroor ri-irfàssers en senioren (jon6 én oud),
a...nvalrg 20. JO uur

Vr-ijdag 10-1?-24 naart: Iílaverjasdrive voor icder die acht ha:irten han va6t-
hourlen. . .

O_.i. hebben wij ret dit pro6ramma voor ieCereen iets dat in zijn straatje past.
Zo níet stap dan rusti5.; ecnc ne.nr c1e l(aki on hen uv, irtecën voor te lc6gen.
tïat het hiervoor 6egcven progl:amma betreft: In d.e komenrLe Llllisrevuc r s leest u
er mecr over.

Na.mens dc Kaka to r{e.icïIezen.
l,riTE RXIICTIE VÀN E.EN EIER.

Àl-s l-iefhebber van eten cn drinken lvil ik 6r:ia6 cen paar s c houderlilop j es oftevrel
pluimen uitrlelen e.an hct culinaire teaÍ dat op 2e 1(er6tdag ecn voortreffelijhe
diner heeft verzoigd. Zo rvil ili 6raag een schoudÉrkiopje geven ael1 tle l(aka, tlie
noest inproviseren om het gcheel te doen slagen, mae.r ja, daar is. tleze ko Ínissie
voor in het leven eerocpen, nict 1l'aar?
Een schouderklopje + pl-uinn wil ik ook geven aan de hcer van irr'i jn6ap.rden, die
als een rr6rootvorstrr in cle keuken regeerde, 6elssisteerd door een pae.r keuken-
prinsessen, rvanrd.oor Ce raulv ingevoerde benodi-i;dheden via een andere deur,
gaar en smakeJ-ijk bereid op de gezelli-g 6edekte tafels kr.ramen. Ver'er. vriL j-k
ook een pluim geven c.arl rle "Zaritustralbóysr', die net hun muziek een ongedrvongen
sfeer schiepcn, vranrCoqr de becntjes van de vl-oer gingen .en.het linahappentr aan
de bar rvas. 416 extïa rrtoetjeri Eerveerden zij gratis zecpbel_len. ïk begin er
,laïi ook van o.rertui6d te gerír-lccn,dat hct bij LENS echt gezel_lig is en hct
bestuur behocft nict ban6 tc zijq dat het.voetbalpeil daa1t. Iiet 6ezicht van
ï,lill§ oftewel rltc selectie denkt 3.I1een mac.r aen voetballen. IIet schittercn, op
zondag i5ewend, llonc'.clr zij op .leze en voorgaanLlc cvonden ook nj-et J-aten, docË ..

nu door hun afwezi6heid, uitzonteringen rlaarilelcten. Ik kan mij echter voor-
stellen dat zij, intcns met voetba] bezig zijnde, het bingo-spcI niet kennen,
het klaverjassen voor "herl oo]i vreemd is en dat zij de benen spa,ren en dflarom
ook niet dansen en derhal-ve de 6eze11i6e. kant van LENS nissen. De conmissies
docn echterr in hun vrije tijd, ook hun J:est voor rrgeselecteertlenrr, althans
het i-s de bedoeling en i-h geloof niet dat u oj) zotn avond. rrbelegerdir lïordt door
rrhandt elteningen ja6erstr, vra:-lrd.oor u de I'spa-roodrr zult nissen. Een bord.je net
de tekst rrverboden voor 6eselecteerden hcb ik op deze avonden niet gezien en
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met zt n allen maken \ïi j LEI'[S,
fil wil- clan ook eindigen net de

;.-e dlaaldlr.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Vi}I HET JEUGDFRO}TT

JJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJ

niet vraar?
uitdrukhing rrbeterten h,rlv-q. ge-kecr.d-.4qn .t e-a., hele'

een et er.
IJJJJ

.I JdJJ
JJd.Jd.iJ.r.l.r
,, .,.l .J .l

JJJJJ

$$$Í$,
JJJJJJ JJJ JJJJJJJJJJJJ JJ JJ JJJJJJJJJJJJJJ JJJJ.I

?ROGRAI.{I,I/. JUNT CREI{.

zateroa.g zo Jiinuarr_ 1y /ó
14.30
i4Jo
11.1O
13,15
14.10
13,oo
13.CO
13.1o
13.OO

uur
uur
uur
uur
uur
uuI
uur
uur
uur

TFÀIS 1

Lyra 2
LBNS 4
RVC 6
LENS 6
LD{S 7
LENS 8
]]MT 4
LENS 10

- DSVP 1

-. rElts 2
-' S che ireningen 4
- LXIÍs 5
- Scheveningen 6
- NTTT 

'- laa}lcr.rartier B

- LENS 9.
- Quick Step6 11

- LElrs f

V1
Sportpark rrd.e Zwethrr.,
v1
Sportparh rrPr.Irenenrr t
V2
v1
v2
.,'len6eIoIaanv3 ...

de l,íer

!i jsrv:i jr<

)) :

o,,,^\tv I
tucsen 9.JO en 10.OO

de afheur.i_ngs]i jot en
verstrekt.

3 gr ge c : ?2 - I :" tgg:i - 122 g.

12. 45 uuI velö 3
rilS CIIRI,IVI}ÍGEII .

Schriftelijk voor vri j dagaVontl.
3erkeln en no,Jenri j s
:Lelglg$€È vri jdagavond tussen

,iFiiEUR]NGEIf .

Noorcllreg , i'Jat eringen

bíj dhi. 'P. v. d. St een, HonCsroos 2,

'19.O0 uur (ui-tsl-uitend in dringende
'B: 

lo ."".
18. oo en

gevallen) voor
.ri-k-Iass eÍs. bi j dhr. I.I.Reuver tel. 6?.28J, (LENS
lj-IrIassers bij dhr. l{.,leuber - teI. 6?.29.33 (fsns
c-kla.ssers bi j dhr. r,Í.v. cl.Linrlen ter. 46.86.56 (LEN§

- -rÍr iibbdg'etalleh lcunn'en dc junioren. gos op zàtéidaèoch
uur afbellcn bij LElis tcl-_. 6.6.:3,14

1 t/n
4 t/n
7 t/n
t end

Dè junioren moeten bij' slechte 1ve'.)r s.dmst endiShe Ccn steeds
ra::,àple[en. [éIcfónische i-nfornatics 1'/ordcn hierover niet
CPSTE],LTI.iGE]I,.

LE{s 1: a1s vorige lreelc (F.Vcrbarenclse zie oolc LENS l), zie r cs ei'ribprocra[ma
Leiders dhr-. C.vllie'ek- dhr. ,I.Lpperloo r:' i

tllliS 2: /i. v. ,:l; VaIhjC . v. Be c]<-R,3ó11-lï. HeJrn en-ll.lloppenbrouvrers-L. dei Jon61-S..Kramer
l;icn-en-n. rledenal;er-G. Xoo6c.:rd-ïi. v. Jiuyïen-R. r,lessc1s, zie rc6ervepro6r-anme.
Ieidef Ben Osse'í samenlÉonut fj.OO uur klubgeboutr L,9l'lS:_. :

l,MrlS J: tr'. Verbarencls e-i?.'t en IIo orn-J . Kooymans-ii.lucass en-J . v. tl. Ri j àËir-C.Vdrneulen
'FEiÍÏ5ngoardén-J. Luisrd..n-R. dc Jong-E. Senrlifoft,-h'. Röfers-Il. Plernken .. ...;:.
Leider'dhx. E.Eluncns', isamenl(onist 11.45,uur klubSebouw LENS '.. '- -

É'o, .1h". d" !o""IENS 4: .als belccncl, zie r cs ervepro[lrardr]la, L.,cidcr H,ZowL, glensrech

LENS 5r ;rl-s bckend (mct O.liörietiann cn R.dd Haos) , zie res ervci:r ogiarlma . ..Leide" J.Meuleman, s::rje nhornst 12.15 nur klub5cbourv LENS

IENS 6 aIs behcnd'(O.Könen:nn en R.tle llaes zie LENS 5) lcirlcr T.v.Velzen -'

.!!§.§__2.: .':ls 'behend met B. Boelh.oriivór, leicter lau1 v.cl. Steen 'l
rENS 8 q]s. bckcnd nct.R.Huisnnan ( B.,Bo-e.1-houwer zie ],ENS 7) IeiCer'Eric Irandnan

a1-s behend,'Í'i_í ít leitler Rini v..llooqt ,

leícler Tlleo Prin6 .

-7- ^

tr$§_I9,'alis' bckend,

samcnlcomst 1J.0O uur klub6ebouri .LENS



PROGRAMI.{A PUPILIEN.

Zc!sr9ee 28 januari 1978.

! - 0O uur I,ENS cornb . 1

9.00 uur LENS comb: 2
t.Oo uur LEIIS comb. J

1 2 . OO uur LEIIS f

- za;.-l-voetbaltoernooi
- zae.fvo etbal-t o ernooi
- z_aalvoetbalt oernoo i
- Duno 7 V2

te
te
te

Poeldijk
Poeldi jh
Poeltlijlc

KOMT TRÀII.IEN T. S . I,IOEI{S]) rlGI"[DDrlG öl,r 14.

PROGRI,]I{MA !ïELPE]'I.

Zaterdag 20 januari 1978.

1O.JC uur Vredenburch 1 - LENS 1 Vre d onbur chrveg,
12.OO uur LEI{S 2 - Scheveningen I y3
10.00 uur -scheveningen L1j-ni 1 - LENS I,IINI' 'l Houtrustvreg
11.00 uur LENS }{INI 2 - Schcveningen mini 2 V2
11.00 uur LENS MINI J - Rijswijk ni.ni.J V3

KOMT TRIïNEI{ r\. S. ï;IOENSDjiGI'IIDDAG OM fo uuR.

AESCHRIJVINGEN.

SchrÍf t eLi.ik voor vri j cla.gavond 18. J0 uur bij dhr. P.v.d.Steen, I{ondÈióos' 2,
3erke1 en Roclenri j s
Tel-efonisch vri jdagavoncl tussen 18. OO en 19.00 uur (uitsluitend in dringende
Eevallen) Eij R.Bom teL.25.98.??
In noodgevallen kunnen de pupillen en weJ.pen nog op zaterdagochtend tussen
!rO0 en 10.00 uur afbellen tel. 66.1J.14 kl-ubsebouw LENS

A.E'KEURINGEN.

Bij sledhte rve er soms tand-ighe den eteeds qerst de afkeuringsli j st cn raedr:Iegen.
Staat daarop bi j 'rPupil:Len en fíelpenrr vepr:reld: .GCEDGEKEURD- dar steecls naar'
vèId of Punt van ss.menkomst komen. IN DIT GEIljrL y,ÀG ER DUS. LlfÉT TELEEONISCH
IïORDEN GEINFOïrI{1IEï?D N,l.:.R EVEI{TUELE lrf'IiEURING. Staat big de afkeuringse dressen :

bii "Pupïl-l-en ei ï"lelpenir vermekL: ZIE IiFKEURIIIGSIIJST dan moet al-s volgt lvord.en
gehandeld: Vooi tle thuisuredstri j den moet juniorenlij6t vrorden geraadpleegd.
Zijn de wedstlijden vnn LENS 7, B en 1O goedgekeurrl, dan gaan ook de pupj-lIen
en rvelpen vredstrijclen op ons veld door. Uitsluitend voor de uitvredstrijden nag
in dat gevat telefonisch urorden geïnformeerd of hun wedstrijden doorgaan en
weI zaterdagochtè d tussen 9.rO en '10.00 uur tel- 66.1J.14 ktub8ebourv tENS.

OPSTE],],INGEl'I

l,E{S C ornb. 'l : 14. S aarl-oos-/r..I(uiper -E .1.iarxíenhoven -I4. trortnan-E. Keus -E..Roos-E;.
rïnme;l-aan-1n1. Zael-b er g,
LENS. : .

leider Ton ts-GravenCijh, sanenkomst 8.15 uur klubgebouv,
.!

LENS @omb.2+ P. Straub -1,1.1,Io1lemàn-J.'ía6serxían-rl. v. d. Serg-D. Vermeulen-J. v. I(es t er
E.Coret-R.Roos, leider Àad Ce Èa6etr, samenkomst_3.15 uur kl-ubgebouw LEIIS

T,ENS Ebmb.J: R. v. d.He yclen-R.l'Iam-tr' . Claus-M. Koelemi j -M.Geurens-R. t. 11; Doogaard-
eJ--J.Riemen, leider Ton de .Kok, damenkonst B.t5 uurP.l'IesseJ.s-J. v. d. §pieg

klubgèbouw LENS..

LEI,IS PJ: aï6 bclrend zonrler JHv.d.!ïie1 en J]iJ.v.11.llieI met R.Tan, leider Ton
v. d. Berg, samenl<onst ''11 . J0 uur klub8ebouw LE"NS.

:

LEl.lS W'l : als bekend , leider Cees Schenkels, sanenkomst 9.fO uur lil-ubgebourr LENS

,- leiclel Peter rran Ei jn , samenkomst 'l'1 , JO uur trlubgebourv LENS

LENS MINI 1:

zg=g_uE.

Ri j svri jk

14.

E. Endlich-II. Endli.ch-M . V ers che Iden-l"l.IIo eksma-D. Bi jlsrna-P. Bj.jJ.sma-
Arnault-4. v.lïi jn6aa.rden-J . Timmermans-E. Renzenbr'in1c-F.l-lopp enbrouvrer

Leider Peter Pcrreijrr, samenkomst !.0O uur hlpbgebouw LENS

LENS IÏ2 : als bekènd

f. JanseÍl-S . dr

LLf{S MINI 2: A.v. d.!
D. v. d.Vi-n-H. ilos ch-R.

_erC-C . v. d. !er6g-V . Trorcp-M. Bro oshoo ft -D. Íie etnan-B. Bo elhouwer
r ett ero-J.tlarnerdam-J. Dunant -B. 3er gmans, leirlers

dhr. v. d. nerg-Chr.liJarmerdam r samenkomst 10.J0 uur k1-ub6ebouw LENS

-B-



LENS I'IIIII J: J . v. cl. S tarr c -H rSrnulders-J. Hans cn-L.lirinhsna-ll. i(ouer -G . Linnerveever:
.R.Zegcrs-ï,l.Grosze Nilper-D.ll:rveI-R.i--oel-s-i,1.Jehee-G.EIstalc, leirler dhr. Grosze
Nipper, sancnkornst 1O.lO uur klubgebouvr LEI{S

RESEl?VETRCGEIÀ1.'i}4À.

Àl-s a. s. ze.terdag het'-.gg!g,§ proErar ma i-s :rf,;eheurd clan s1:elen de vcilgcncle : .i
el-ftallen. vri en0s chapleli jk: . 

r.

t4.30 uur t r. est àrlrrrrart iór 1 -
14. Jo 'uurrÍe st crkwài"t ier 2 : -
11. 15 :uur .ïcsÍcrliwr.rtier ll1-
11. 15 :uu.r liest erli':rart ie r ii2-

Liiï{s
LElIS
irirs
Liii:ts

- ï,Er{s 1

- Vrccionburch J
-vvPl
- VrcCcnburch !
- I'lonst er 4
- L Ï,iS

- LXiis
- LENS
- (i'rrLn j
- LIII{S

- DSO !1
- frb,rainlSo I s P1

- LXl,rs F,

- LIIíS r,iïNI 1

- l,tEi{s LII{I 2
- Lmis I'{II'{I ,

Surnenkoinst
Samenkömst
Sanienkomst
saurcnlcomst

lL- .t

o-1
4-(J
1-o
n-q
n-?
2-1
0-6
1-4
10-o

11.lC.-uur rrili,lS
1J.JO.'uur LEIIS
12. 15. yur J,XNS
1 2. 15 uur LIillS

I
2
4
5

Er lran tu6sé:1 '11 .3o cn iziSö
tcl. 66.13.14 Yoor c1e overigc
opend. Er sta.rn al-l-cr1ci s1.:cI
hatje cn bdllctjcs mcc.

ZJi,.!LVC]]TB;ITJ .

UITSLT',qEN 21-1-73.
Junioren.

À.s.. àatct'cla6i spolen dri.e pupillenteags in de zaal.
Comb.1 '..C.orrb.'2 Conh.J ,.
Delfia I,i;;;E-d; F-IElfrso, s '

Monot er ,Ilaru j-n{io I s CSVD
FlaÈingors CSVD . Delfia
KMD ' Dclfii'' ' Monstei 

.''

llccn ne-dst het nörngJ-c Lllllstenue ook 5ymschoenen en
Veel s'Uc c eS. .

uur 6el:clcl !-.rorden of (lit ?rograruría doorEs:at,
clftilIIen is hct )r1u!:gebouw 1,r"-.naf '1J.t-rO - gu-r.'ge-., ;,;'

cn lilaar. rlí1 je tafeltenniss.en ncen r'l-rn ze]f..je .

De t e Gens to,rlricr s zi.jn:

een tririnirrJ;o7al; nee.

- GDir '1

L]]NS
I,ENS- 
L.,EI'ïS

L]]NS

2

4
5

4-2
o-0

1B-o

Cronvliet I
Dlaurv Zvrart !
m,Ísri 9
TENS 9
GDA 10

Eyrr1lsl.
LENS P1
LDNS P2
Spoorwijlr P2

'{cl!sl.
Devjo mini 1

Gona mini 1

Devjo mini 2

I.IENS ERGER JD I']IET i !

,
o
c Rlauvr
10

3-o
o-1
o-4

ofteuel- :rDc 1ot6evallen van ii2 af6elonen za.terdag rond
rle vrc'istri jd LENS 2- Vr:edcnburch J.

!_1::-99_ uur I Cp het sredstri jdf ormulicr pri jhen slechts 1O n::.mcn, cl.e keci:er
lroeft Is ochtencl-s afi;eschreven, diahree? Zel-fs de Juko ziet 6een ka.ns ecn elf e
rcn te charteren, l-i..a.t sta.n-n ecn keeperl ook cen '.^.ntal spclcrs vi1,n 31 hebben
wcÍniÍ_j trck on i'.2 uit de problemen te helpen. Fons clc Jong lost hct problcem
cnigszins op door zijn vrieircl uit ÀJ te,belIcn, r:rc1Le bercid is zi-jn assisten-
tiie te vcrl-encn, no6 bcc',anl(t i
1J.40 uur; c1e wcrlstri jcl bcGint, vooïIopig net 10 nnnn, l?anrv3.n eeil ,:r.c t r...1< op
zich necnt on tc probcrcn hct iloel schoon te houden, na 15 minutcn echtcr wordt
deze rrGoodvril-Irr èe 15roni], ingelooord 0-1. Een klert j-er voor rust rneldt dc speler

-9-

,i



van i\7 zícht lvÍj zijn kom';lcet?
Itr cle rust ecn vol6ende dcccptie, achter de bar is een fout 5ena.:lit, lle.ntJ cr
blijht 6cen thee tc zijn voor l'^2, nou jn d.aerom niet getreurdi.
Ín de tvlecde hcl-ft lvorcl-t cloor cen aantal mensen hard ller,lcrkt oia cic achterstand
te niveleren, <loch cle 6cscla-i:en laansen r,;ordcn on zeep gcbracht, zoaiat .li2 dan
ooh na 2x45 minutcn voctbal net ecn onnod.i6e 1-O nedàrl-aa.g afdruipt. (uit werd
ir met 5-1 geworlnen) Een lichtpuntje oP dcze sombere cla6 rras de bereiclwillig-
hci.l van mrjnhecr Don oÍn t'oor tlc zoveel-stc ,".:":"r::;ï"ï.:=ïl;;:::

CrtOlWlfljT5-IENS6 (o-l).
In deze fasc van .J.e conpctitie, waarin LENS 6, nog steods koploller is, is v,,c1
Cuidelijk te zien hoe rirocilijlc het is dit :re.n te tonen, Tcgen het laag geklas-
seerdc Cromvliet, rvisten r:rij gccn toon aangevend spel te spelen. De pesses
!ïaren zeer zwak, vlaard-oor cl.e voorhoede'rveiníf ba]-len liree5 aangesi-.ec1d. Doch
al-o ze rvorden arngespccld, warcn ze zeer zcher niet on5evaarlijlc. Schoten van
Ilona1ci. cle Hnas en Oscar Köncrnann vraren voörcle. kccpcr van Cronvliet riocilijli te

ï;';:'r:"n:ï;l':;ïtr:à:;l ;;ï::"r:-:eor srerk speJ.cncre irim ríriinncn (o:.t",.or op
dc midhalfplaats) scoordc ,..I snel 1-O. LEI'IS bleef doorclrukken'cn l?ederom wa6
het l(liinnen clic uit ccn scrimrnage voor het Cromvlictdocl voór 2-O zor6cle.
LENS verzr.rakte cven r-raardoor cromvliet kon opkomen. Dit b1eèk echter weinig
gevaar op te levcrcn voor onzè achtcrhocrle. N" "", periode van hc.:n cr,tvè€r
voetb:rl vras het opnieuv KLiinncn dic zorgtlc voor dc definitieve cinrlstand van
1-o.
P.S. LENS hceft nu no6 ! wu,.lstrijclen te gaan llaeruit 1o punten geha;'.Itl moèten.
rvordcn om r.ls l;a-r.riri o e n ovcr dc strecp to gae.n. 

.

TorI van.Yc].zcn.
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MUTATTE§, LEDENLIJST.,

Nieuwe T,eden: i,

1199 E.A.BLok 11O17O MW Schepcndreef Jl ,

Wijzigingen: . - ' ;'
, tel. 29OO17

117?
o820
oo12
1111
o23B
10Bo
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KONTRIBUT]ES.

Er is alvreer een kwartaal begonnen en nog steeds zíjn ér leden, die dei .kontri-
butie over het vorig kwartaal (1/10-11/12) niet hebben beUaal-d. Vergeten
natuurlijk! Nu dan lrri jgt U nu nog de gelegenheid. om deze"fout te herstel1en.
Onze girorekóniné 33.62.11 vracht óp U. f"' àenk erom! Haif rebruaii uóeten wij
'iïcer Baan dreigen met die.ver.vel-ende_vranbetaLerslijst. U vrilt daar toch niet
opkomen? i{el, doe het dan even vlug. Bij voorbaat onze,dank.

Het Bestuur.
rFT'FFEEEFIFFI'IFFI'FF.F. 

ii,IE ST'ÀAT ER ACHTER DE BAR EFFFF'FIFFFETFFEFFEFFFFFÏFFFI'T'FFFTT:E FE
FEFEFFTFFFFTFFFFF F'IIF-_

A.E.Krijgsman is Valkenbosl-aan /C, Den Eaag 2O26
E.P.Eijke1hof wordt Nieuwendamlaan 438, Den Haag 2OlO .. .. . '.
A.rï.v.d.Berg ,,'rordt Drapeni ers gaarde 2J, Derl flaag 2OJ4. . . . ._
À'.P,IIop wordt niet-spelend
À.Hoppenbrou*ers ',,rorèt Loosduinsekadg' 29,. Den l{aag:2O28, teI. 61205?
C . iloppenbr ouvrers l'rordt Loosduinsekade !!, Den Haa[ ZOZB, teL. 612Q5?
H.J.JoppenbroulyErs wordt Loosduinsekade 59, Den Haa6 2O2B,"tel-. 612057

i oen iraag zf,Ja

.t

Zaterdagmorgen: An llergenhencgoïvren - iïim l.Íichels
Zat er dagrnidCag: Aad Bogisch - Ne11y v.diSpck - I"íevr.Heemskerk
Zondagmorgen: Nel1y en Richard v.d.Hoek - Tinus v.ZiLfhout
Zondagrniddag: Hanneke Bom - Linda Jans - lïi1__ de Bruin - An v.d.Steen - Ria ..

' VerscheLden - Dini Énaficir - Silvia en Huub Pronk - Henny Lentz
Frànk Straathof.

Eventueel afbèLlen. tel ; 66.94116

GEHAVEND LENS DEDI'IINGT GOUDA.

lïilhetnus 16-?- ?-2-21 2t-11 Met uiterst gemengde gevoelend beBon LENS aanDBGC 16-6- B-2-2o 26-19 d.e uitrvcdstri5a tègen-oouda. lïim Keetman, 
.DHS 15-7 5-3-19 32-20 Ruud Fortman en Harry Brandenburg geblesseerd

VIOS 14-?- 4-1-18 15.9 en Bert Bl-ans geschorstr t[e zrgen na lange tijd
Roodenburg 15-5- 7-3-17.16-.1.4 Peter"de Jon6h aLs linksachter en hij aeóa irJt -
L E I{ S 14-5: 5-4-15 16-14 voortreffelijh.. tinksmidden Jan Engtebert, deed
Papenalrecht 14-4- 6-4-14 15-16 niet voor hem onder. A1 gauv/ bleek dat LENS .'Goud.a 16-2-10-4-14 9-15 . G.ouda in een stevige greep had., dankzij uit-
HION 15-4- 5-6-11 13-13 stekend. vrerk van ond mid.rlenrif en onze verde-..
EBoII 1.5-2- 9-5-11 15-21 . digi.ng. Onzc aanvat lcree8 derhaJ-ve mogelijkhe-
Hermes DVS 1r-1-'6-6-'t?- 1?-21 den om voor ecn regelrechte surprise ft ,órgen.
BlauyÍ Zvrart 16-i- 6-7-12 14-2J Zowel in de eerste al-s in d.e tvreed.e helft dàden
IIOV 14-2- ?-5-11 12-16 zich d.aartoe kansen voor, naar juist hét . '

o1ynpia , 14-4ï 3-?!1.-1J724 laatste tilrtreltje beheersing of geiuk ontUrat<'.
Ilct lrleef .zodoende O-Ö, cen rcsulta.at vrearvoor vbor àè rzedsirijd blindelings
zo zijn. getekcnd.. Dc overige uitsla5cn laten zien, dat Ce krachten nög steeds
.;ainig iiitcenlopen. Het gelijke spel tussen iïilheInus en Rood.cnburg v,ras Io-
!;',-soh" Opmerkeli jlc daarente8en d,e J-1 zege van DBGC bÍ j DIIS, waardood DBGC nu
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de t-weede .p1a.1.!s.. bezet.j 
". YIO§. . 

'o.phi e1d,. aanslu j_ting. door nret- ,l-0 van ilcroes .DVS
te winnen. B1aulu Zwart verliet de oriderste plaats via een zege op EOV, dat
nu danig in moeilijkheden verlceert. HroN tensrot.te versroeg EEolï. Zondag een
inhaarprogrammai-- DHS' en-Vros : ËtÍij den om-iie- iler-de p1àà-ïs'ëh aàirslLiit i-ng-t j j. "-
de kop. HIoN-HOV hecft te nahen met d,e staart. En LBNs-Roodenburg met àe sub-, _

topr Bij een oveíwinning.bl-ijft.LENS duchti6 meetel-ren. Daarom is het te hopen';.
dat de bl-essures van lïin Kcetr,an en Harry Brandenbur6 genezen zijn (nuud rort:.'
man zullen 'ne helaas dit seizoen niet meer binnen de lijnen ?ien).. Iert BLans
is rvellicht ook rveer van de partij. Het LENSlegioen weet vuat het te doen.

lstaat.
1

PRCG

PROGRAM}.Íj{ SEI.{IONJJN.

Donderda c 2 februari 1978.

20. OO uur RVC '1

-z 
e r gee-2 

- I e!r Isr i - 122q.
14. OO uur 'LEI\iS I
11 .00 uur LENS 2

, LEI{S f
12.00 uur. ADS 2 :
'12 . 00 uur LF.\S 5
10.O0 uur LB{S 6
11.OO uur Den lloorn 5

I{HTIHIïI]H].iH]IliHH]'IHI{ITHIIÏÏI]IiiHl {}IHHHIITiIi]II{HiIiI
RA-TIMA-OPSTETLINGEN-U] [SLIIGEN SENIOREN HI{HHHHIÍIIHI{!{i{HHHH

6chëidsrechter

. /:, Iíroon --- -

,'IIenst ra .:.-. :-:,

. M rl{oen "

.Lemckert

l{.M..Nihof
L. I(rul-
B.l.'litra
F.iï. H.Vissers

térrein
t err ein
terrein
+

H

HH IIHHi{HIIHI]I]EHHI{HItII HitHHH IIIIdHHEHHHHHl]

- LENS 1 ('vr.eoh. ) Schaaprve6rRi jsrvi jk

- Roodenburg 1 ' V1 Seb 1/1-3
- YUC 1 v1 Eeb 1/2-4
- vri j
- LEI,IS 4 ( vr. sch. ) Iiiadest einrveg
- VUC 5 VZ Beb.2/1-1
- Voorburg 3 'V1 geb 2/1-3
- LENS 7 . .. , I"loudseweg 66-68,

. Den Hoorn

G.H
i',,J

M.F

12. OO uur
10.00 uur
'lO. O0 uur
14. r0 -uuf
1O. OO uur
10.]O uur

LENS B

HMSH 7
HDV 6
Quick Steps
HBS 12
tE\s 13

ö-

St.Voorvraarts 4 V3 Eeb 2/2-4
LENS 9 Vrederustlaan
LENS 10 .Zuiderpark 2e gecl.
LEI§S 11 Nijkerklaan.
LENS '12 Daal- en Bergselaan
quintus 5 ]11 6eb 2/ 2-4

A. s. zondag zi-jn van

s AMENIiOI,IS T .

de Íjeko .aanvrezi6: N._Osse

LEl'lS 5-6-8 '-en 'lJ dcri half uur vóór aarivarig van hun wedstri j tl
LEI{S 4 11.0O uui LllN§ terrein LENS 1O $.oo uur Ln}is
LENS 7 9.30 uur LENS terrein LEI,IS 11 1J.r0 uur LENS
LENS 9 9.15 uur I,ENS terrein LEIIS 12 Q.OO uur LEi'lS

OPSTELLINGEN

TENS 4:
ÏEÏí5:
r,nl-§z:ffi'
íry-§T'ffi3,
LENS 10jffi7T
LEN§ 12
LENS ,lJ

met A. v.I(l-eef

en À. v. d.I'Íei j d-en

AESCI{RlJVINGÏN.

UitsluÍtend in dringenèc gevallen op vrijdagavon.J. van 1BÍr0.19.lO-uur bij.
J.de tiifster lel. 29.71.?l 4116ön bij hog'e uitzondering k4n..no6 o-,: 4a'.terda5-
ochtend van '11.OO-'12.OO uur bij voornoemd telefoonnummer worde4 afggschreven.

aIs bchend
.al-s bekend
als bekend
als belcend. zondeq R.v.d.Bemt-J.Groenendijk gn Il.Treijn -
als bekend. zonder M.Iicíjnen met G.Duivesteijn en P..de Kl-ein
als bekend. zonder G.Lel-ieyeld

: aIs bekend
d zonder C.Xei.jer met M.Olthof-C'v.leel-en en'P.d.e,Eaan
d.
d zonder U. ibuw-À. v. LuxerilburB-P. Bur,ghouvrt ,met,J.de rlilster

: als beken
i al-.s beken

: al-s beken
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NIET-OPKOMERS.

UITSLAGEN 29-1-19?8.

Wegeris het ào mààr vre6b3-ijven afgetopen'zond.ag worden
P.Burghourr,rt en G.Lelieve1d 2 lvedstrijden niet opgestel
rnogeli jk bij de Seko op maandagavond na ZO.IO uur in h

J.
d.
Gt

Groenendijh, R. LérÈ jn,
Verr,ïeer is uit eraard
Itlubgeboul. :.

Gouda '1 -
vcs 2
LENS ,' .

LENS 4 , ,-
.Den Hoorn J -
vuc 6
LENS 7

ZAiTLVoETtsÀL..

LElr-S 1

LENS 2 ]

RVC f -.
Àrchipel 2
LENS 5
LEN§ 6
vDs f

RKIW 6
LENS 9
lENs\10
I,ENS 1 1

LENS 12
Toofan )

- IE},IS B

-HBS9
- quick 10
- CeLeri-ta.s 3
- UranJe 5JauvJ b
-'LENS 1f ,

0-o
q-1.
o-4
2-1
or2
2-7
1-3 ,

z-u
0-1

t-z
- )-q

4 -Cl

Uitsleg 24-1''19?B; LEN§-DOS ' Z, -1-1Ilet zaalvoetËarteam werd door de ,seko ingeschreven. voor de zaal-vo et baI-bekci
competi
lilsQag

tie, traaraan door J
7 februari a, s. .lvo

2.

rrq

tearns wordt deelgenornen., ..'t :

t in de sporthal aan de Gaslaan voor dèzé beker
gespeeld o iVillen dè spelers '. s. v. pi in
officieel
De. volgende spelers rnoeten on 19.55 uur aanvrezi porthal:
tl. v. Velzen-P. v. d. St een-4.de Pagt er-E. Landman-R. v. Noort-G.DuivesteijÈ-P. de K1eín

e zi.in in de, s

Maanda8aVond te ceí. ZJ.OO uur rverd de redactie no6 ter kennis getracht,
ons zaàIvo c t balt eam, mct ?-J van die Haghe had g.ruó.rren.

Vergunnin8 !oor de loterij Ïrerd verlecnd bij
d.d. 10-'l-1978 onder nummelr 25049? Lfd.K?

dat

i. i,rns-r,orrRrJ virN sr
Zaterd.agavond j.1.'hceft onze voorzitter, ile heer de Bruyn, hèt sein op Bioengezet voor tle start van de grote LENS-loCcrij
Hit is.de bed.ocl-in6r dat èr tusoen nu.en ,O apriL 6000- loten à Í.Zt5O rvorden '

verköcht. Dit doel zal alfeen bereikt vrorden a1s heeL LEliSr"'zowgI jon6 als- ,
<.rutl zich hiervoor inzct. De odtrcngèt zal bestecd rverden vóor het verfraaíen
van ons klub6ebourv, dat echt wcr- eàri opknapbcurt krn 6ebruiken. Aangezien we''
'all-enaa1 gebruiknahen van de hantine rekent LEIIS op urv aller steun. Ten cinde
de actle zo soépel mogc]-ijk te l-aten verlopön, hebben we het vo16onr1e plan

;:t;:t:ll;."rders va.n alle'senioiànerftarlcn ivorcen verzochr boekjcs onder
hun ciftal6iencitcn tc clistriÉueren. Naclere cletairs ontrent ao *à"iu" ,""rop
zul-l-Bn u zondae ovrclen verstreÉt,

2. De jeu6dleden kunnen laterdag bij ondergetehende boekjes met l-oteri haIer,, - .

die ze aan vader, mocder, broer, zus, opa, oua, oo-m, tante, buren etc. kun-
: nen veikopen. De 1e6e bockjes moetèh zo spoedig mogelijk vreer ruor.J.en.in6e- .
lcverd, r/aarna zij rvcer ccn nieul boelcje kunnen krijgen. . ..:
De Julco looft voor, dic jeugdspelc!; die de meeste loten aan dc man brengt,

- een fraaie bel-oning uit.
3. De oudors van onze jeugdledon, vaste stpporters en and.ere. bclangst el1ènden

kunncn ook loten verkopen-, clie zij o.a. Ín hun lrcrhlirin6 vàn de hand kunnen
doen.

De lege boekjes + gel-d en/of nict-verkochte loten kunncn -vanaf hlden Ín het" ,.

vcckcndcnopmaancagavondbijnijword.enin5e1evcrd.
ïïij ïoepen u op oln deze acti'e tot een succes te <1oen mahé.n. IIeeI LENS, dus. u.

O ja, tle prijzen: 1e pr.ijs Itlcurcn-t.v.
2e prijs vreckend. Londen of Paiijs
Je prijs tra.nsist orradio
en nog vele andere prijzen

Iiortom leden te over om rnee te doen.

-1-
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nrnn Die late reactie van een eter, in de vorige LENSrevue is bij meerdcrc
LENSer6 in het verkeerctc kee16ít geschoten. Niet l-ratuurlijk om«lat.schoucler-
klopjes rÍorden uit{edeeld aan de KaKa en anderen, .die de Kerstrally tot een
sulcses hebben gernaakt. Ilaar wel vanvrege de onnodi-6e en onbenullige uitha.al naar
de selcktie. Die'rmijnheer Dter zou eens wat vaker doodeweeks op LENS moeten
komen, dan zou hij zulke stomme stukjes niet schrijven.
mmm Eter herhaalt Bevroon het bekende oelektiefabcltje, dat aI zovele nalèn eerder
is ontzenuwd en terug8ezonden is naar het rijk der sterke verhalen. Eter
vervrijt de selektiegroep onvoldoende presentie tijdens nevenakt ivi-t eit en bij
I,ENS, zoe-Is bingo, klaverjao, ra11y en dansen. Dë selektie denkt el1een maar .

aan voctbal-Ien, aldus E!g, dic d.aarmee openlijlr Èoegecft de s.pe,Ier-s van.de
selektiegroep niet te kennen en derhafve zelf té',[eini6 op doorclevregks,e avonden
in het klubgcbouw vertoeft. l'ranneer Eter 'dat wel had geclaan, zou hij t'ot de
ontilokking zijn gekonen dat spelers Gi-ae selektiegróep ureliclijks vele uren
op LIINS doorbrengen. De selekticgroep l<an daarmee inderdaad .een sel-ekte .LEI{S-
groei) Benocmd. +rrrcLcn.
àmo ft"t rnoest ei5enlijl: niet noetcn. Maar orcilat nlijnhcor Eter hardleers is,
rvil POL hct vobr de zovecl-ste kccr nog maar woer een6 herhalen: VastE prik op
dinsdag en d.ondertlagavond, weer of 6een wcer, zijn d.e spelers van cl.e sel-ektie- -

groep op LENS ou te tra.inen cn dae.rna z,ich te ontspannen. Zo brengen zij vele
uren op! L!ï'lS dooi, In elk geval- i-s dat aantal uren èen veelvoud v.an het q:rntal-
dat bijvoorbeeld do gemiddcl-de speler van een Lager elfta1 op liiNS doorbrengt.
rmm I{i jnhger Eter .z,ou er 6ocd aan doen 'bi j nevenaktiviteiten van LEl.lS voortaan .

eens het aantàI speters va+ la.gere elftal-len te teifen. llarlt volgens POL is ,juist bij LEN§ hct grote probleen dat een grotc groep spelers van Ia$erc
clftall-en het liilnaatsqhap van LENS ontzetten<1 passief beleèft. Desondanks
hcor je vooral uit.die Eroe! vc,n passieven de meeste geluiden over het zogehaa$-
ie voortrekken vrn clc sclehtiegroep. l,lisschien rvil uijnheer Eter daarover een6
nadcnken en ons rïecï ecns achrijven?
mmnr Afgelopen zaterdagavonci tijdens de jaarlijirse feeÍjtavond voor rrred.erverkers
en medevrerksters. ven LENS hceft het bestuur offÍciee1 een grote fin4ncië1e.
aktÍe gestart. DoeI is zoveel geld te verzamelen, ,dat het Ëlutgetoui opgeknapt
kan v,orCen. nen loterij net 6000 loten à Í 2t5O per stuk speelt een be3-an5iijke
ro1. . , ..:
nnm De st_art uas in etrk geval veelbelovend. Onder de aanwezige medevrerlkers kon
aI een kwart van het totale. aantal ('1500 loten clus) uitgezet vrorden. POL zag
de coördinator van de loterij, Ton de Kok, dan ook glunderend rondlopen
Ja inderrlààd, Ton de liok, de iechtsachter van ons eerste elftal en dus een se-
lektiespeler, mijnheer Etcl! Ton was uitcraard slim genoeg om clf l-otenboekjee
voor zijn medespclers te reserveren.
mmm IIet lvas uiteraard Siem de lruyn (voorzitter), die namens het bestuur de'talrijke aanwezige mcdewerk(st)ers met optimisme koí" tocèpreken en oppeppen.
IÍet bestuur is er in een je.ar in geslaa6d LENS door een diep da1 heen te sleuren
LENS 6taat organisatàrisch en financieel beter voor. Oolc de sfeer is r,veer
prima, maar dat merk je bij elke stap in en rond onB klubgebouw. Je merkt het
zelfs op verre vclden, waar LEi,lS '1 zijn uitwedstrijden opeelt.
mmn POL komt t erug.
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MEDEU'ERKERSAVOND.

Afgelppen zaterdagavond werd in one klubgebouw een avond georganiseerd voor
iedereen, d.ie in onze vereniging zijn of harrr steeatje heeft bij6cdragon om hot
ver enigingsgcbeuxen zo 5oed mogel-ijk t.e funktioneren. En uithet feit, dat ona
bestuur 1'15 uitnodigingen had veizonnen, blijkt dat de veeL gehoorde kreet,rrer zijn maar weinig mensenr die rvat voor de vereniging vlillen docnrt bij ons '
ni-et hel-emaaI opgaat. llet noet ons echtef nÍet in 6laap sussen net het gevoel,
dan is.er voor ons niets Eeer te docn, want om all-es goed te laten r.lraaien zijn
er heol víat mensen nodig en cr kunnen nog al-tijd.- genoeg medewerkers irij.
Na een woord va-n danlc, deeC dc voorzitter een beroep op de aanlrezige mcder.rer-
kers om een financiË}e aktie in óe íorm ïan cen loterij te helperl tioen slagen,
net- het doel l:.et uiterlijh van ons klubgebouw te verbeteren en te rnodcrniseren,
ïiant hoevref ,onze financiËIe 1:ositie vlat rooskleuriger is gcworden, lrrat het
budget vool deze toch dringende beheofte geen ruiote toe. tlle willen voor deze ,

aJ<tie, dan ook gae.rne uw 6teun vragen, door zoveel mogelijk loten to kopen of
te,verhopen. Cok cen bricf mct het verzoek om ecn goldelijke bijdrage zaL door
het bestuur wordcn uit65czondon. Tot slot van dit zakelijhe gedeclte vrenste cle ,

voorzitter een ieder cr.n 6enoe6lijke avond toe. Dat is tlan ook zeker gevrorden
Met de muziek van onze huisdiscotheek 6ingcn aI gautv de beentjes van clc vfoer
en--de stenrning rverd met het uur gezclliger. Dc xktic, die gclcid.'2àI vror.,'.en door
coördinator.Ton d.e l(oh, ging ook meteen van start d.oor bijna aIlc bockjes, die
dezc avond aanvrezig !íaren aan a]-e ma.n te brensen, rvaarbi j vele loten af deze
evpnd wer.l.cn verkocht, zodet 6oede hoop bestaat, dat de 6000 l-oten ovcr een
goede 2 maanden verhocht zu11en zijn. f 2r5O lcr l-ot leek sommigcn wat te hoog,
maar er staan lrel. erg Eooie prijzen tegenovcrr zoals een kleurcn-tv en eeri
vreekendreis naei Loncién of ?a.rijs voor 2 lersonen.
De Kaka onderstcunde de2e ahtic door ecn afierik?.anse verkoping te houden, dic
Í 22gt-- opbracht, terwijL de bar een worstrace van start U-et BaF.n, die Vanaf
heden eIE weclcentl za1 r,rord.en gchouCenr en hier vras de o?brengEt op deze- avón<1 

.

I Í 15Or-- van. . '

llet feest, vant zo lron men cleze avond zo lan6zamerhand wef ncer4eh, cluurdc tot
in de kl-eine uurtjes. en na afloop ging iedoreen naar huis met het 6evoe1 een
zeer gezellige avonQ te hebben mee6emaakt. Een vroord vun dank gaat noch uit ,

naar die mederverkere, die deze avond toch maar vrecr bereid rvaren achter de bar
te gaan sta.an en naar de jongcns van Zaratustra voor de fijne truziel(.

Uv, Redactie
K/i-K.1,-K/-RNhV-irLS.1VOND.

Qp zatcrdag 1tj februeri e.s; organiseert de I(aka een karnavalsavond voor ieder
die rccdè zcventicn mairr karnav:rls oud. is. Natuurlijk zien !Íij graag tlat ieder-
cèn verkleod kornt, doch wij verplichtcn hel niemand. De nuzieir àrr dio avond
rvordt natuurfijk verzorgd door Zaratustra, §ie om on$eveer 20.JO uur de eerste
liinnken de zaal in, zal Ílooien. Dc toegan8sprijs voor deze karnavalsavonil is
f .-2r5O p.p. Om hct voor het barpersoneel maldrelijker tc Maken ;uIt u op deze
avond. bij iemanrl van dc hnlca c onsumpti ebonn en kunnen kopen ( r'raardchi j n1i jk boek-
jes van 10 etuks) Hourl.t daar rJ.us rchening mce.

Zaterrlag 25 februari 1pl3 Beat-avonC voor À-kl-asscrs en jonge seniorcn.'

n.l-4r
dat
een
AIE

I(ÀRNAV.r1L VOOit DE J]JUGD.

Het kornende vreekeinde or6aniseert d.e Kaka tl:ree karnaval-savonden voor dc jeugd,
. op vrijdag ] februari voor de pupillen, C- en B-kl-cssers en op zriterdag'
ebruari voor dc rvelpcn en mini-vrelpen. Het is natuurlijk val rlc betloelin6
iedereen op deze.'avonden zàjn dagelijkse kleding geruild.hèeft voor
dàllg dwaze carnavalsuit rusting. ilet hoeft niet al-temaa] even mooi te zijn,

. het maar Bek is, is,het aI goed. Het fee6t begint op vrijda6 on 19.JO uur
en zg:,terdag om 20.0O uur. De toegang is voor iedereen'gratis.

Kaka.
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--- Hans de Zv,..rt stopt helaas net voetballen, maar had net alles nieuw 6ekochtI{ij biedt nu aan 1 paa} Quick voetbalschoenen naat 4Z-43 (rx mee gespeeld) en
een voetbaltas. IÍen ]ian hem .bereiken onrler telnr. O?9- 165?62

-o -o-o-o-o-o -o -o-
--- lirist u dat:
Paul Hop en Peter Perreijn beÍden sinds kort zijn gesignal-ecrcl zonder krukken
en ..thans met hun bijna herstekle gevrrichten staan te trappelen van ongeduld om
weer. spoedig de yrei Írr te gaan. :

Wij vensen t1e heer Janmlat
'Ir/IE MOET 3EI'JEGEN?

-o -o -o -o-o-o-o -o-
--- Het trbestuurrt van d.e irHen6elol-aan1o eirr - een groep enthoqsiast elingen die
er naírr streeft on het. ts zonrr.ags bij het eerste gezelI!_gcr te maken - zoekt
voor a.s. zaterclag en zondag nog een paar jongens die kunnen helpen bij hct
stencil-fen; voulven en ui,tgeven van het'programmablae.dje.
Jongens die clat vlillen kunnen zich àaterclal3 om I 2 uur opgeven bj.j Roh Bom of
lYim. Í. d.Linden in het §lubgebourv.

-o-o-o-o-o-o-o-o-
PIÍPHPHPi{P]I

UIT ])E ZIEI(ENBOEG PHPIIFIIPIIPHPHi)IIPI{PHPHP}ïFIIPHPiIPHi)iirïiPHPIIPHPHPI{P
FHPIIPEP}IPHPIIi,H

De heer ,Janmaat is gelulcLi-69 weer thuis.
schrijven.

lïij ontvingen van hem het vollgende

Den ilaag, A1-1-19?8. +

Daar het nog vroJ- even duurt voorda! ik ieclereen persoonlijk kan hedanhcn, doe
ik heà Jan6s deze weg en bedanlc ik, het bestuur., de }eid.ers llf,ns en Paul, *.
ouders en spclers van'81r. voor het bezoek in het ziekenhuiS en de mooj.e attentíe

Iedereen heel veel dar :.
w.. g. J. S , Janmaat

een spoedig algeheel herEtel toe.

Bewegen is.een natuurlijk en ncodzakelijlc onderdeeL van ons leven. Iedereen
moet bevregen, jon6 en oud. Ierler van ons za1, afhankclijk van zijn leeftijcl,
mogelijliheden en fyeieke conditie, een aangepaste vorm van beweging noeten
vinden. Beweging is vo.eilc een 6oe.Je therapie voor hartpatÍënten; bejaarden en
ook gehandicapten l(unnen door neer en verantwoorde berïeginà vaaJr actiever en-. .

prettiger leven. Een lichanelijke handi-cap is zeltlen een excuus om niet te bc-
wegen. rJe moet s.llcen ueten wat en hoe. Ienand met spataderen moet niet gaan '

hardlopèn naar zwemmeil. Z-,'rennen in ( volclocnde) venvarmil ruater is overigens voor
-ree1 nensen mct cen handicc.p een ger'.leJ-dig:o vorm vAn bele6ing, omdat dic han,li-
cap i4. het lrater vaal( geen of een ondergeschiktc ro1 speclt.
,}IEER BEIïEGING TN IiET LïVEI.I V.Ï'I /.LLE DAG

'vroeger kend.en de menscn onze problemen nict, omd.at ze bij a1les $at ze deCen
de nodrgc belvegiag hre6en. i,lij zouCen er naar naoeten streven om bj-j aI1es,
ïr.í; vre oolc docn zoveel- mogelijk bevreEing te krijgen.i' urie niet meer dan drie etages hoo6 koet, kan best de t-rap ncmcn
*, Voor korte afstanden kun jc best de auto l-aten staan en ctiè boórlschap ook te
voet of op de ficts doen.x De motormaeier voox hei gazon i6 vaa.h ecn overbodige fuxe.* Iloewel- het tocnnemcncle hondcnbezit specifickc .problemen met zi-cirr brerigt,
rgap.t er ecn ni.et te ontkennen invloed. van uit: weer of §een weci, rfe baas noet
minstens een paar keer per rlag de deur uit 'om een stuk not dr: honcl te lopen.

(



ALS JE GÀi..T BE!ïEGEN

trllie gaat bewe8en, moct beclen}en hoelang het geleden is, dat hij aan sport
gedaan heeft. Niet al-l-een is vaah de conditie sterk achteruit6egaan, .het Ii-
chaam ís ook'wat jaa:rtjes ouder geworclen. AIs je vroeger met veel pLezier
een bepaalde sport gedaan hebt, rnoet je je afvrggen of je diez'rfCe sport nu
no$ kunt bedrijven. Je mag zel<er niet verrvachten, dat je er meteen alo vanouds
weer tegen aan kunt gaan. Be6in daarom rusti§.!
!ïie gezond is en over een 'reèelijke conditie beschikt, kan uit een veelheid.
van sporten .een keuze malren, of 6evroon re6elantig ga.rn (hard)l-open, fietsen of
z\vemmen. !ïeI vra6en veeL sp o1t grganisat i ds (tereè4t) om een sportmeclische
keuring. DaaTbij yrordt derÀatrve nnar,de algehelà gezondheidstoestancl ,en'fit-
heid ook gckelcn naar nogöIi5ke afrvi jkingen, die bepaalrJ.e vormen van sportbe-
oefening minder wenselijlc naken. Iemand.met een zival<I<e rug zs-l- bijvoorbeeld'ont-
raden rlrorden om -te,galn r:oeién. Tegeli jker.tijd kan [Een echtcr een .advies krijgen
welke vormen van spopt vretr ;geschikt zijn. Iïie niet zo zeker is van zijn licha-.
nelijke conditie doet er goed aan eerst aalvies te vra.gen ao.n de huisarts of
bij een bureau vocr medische sportkeuring. 'iIe zoud.en icdereen vriflen aanrc.den
on vooral rustig te beginncn cn in geval van klachten een trts tc r.ia.dpte6en.
-41s je jarenlang nÍet aan sport gedaan hebt, kun je àiet verrïachten' dat ie
na tlvee weken weor in topvout bent. Voora1 op i1e trimbaan en bij vre dstri j dspor.t
id de verleiding groot orn er neteen eens flinh tegen gan tc Saan en niet voor'.
een i,.nder ondcr tc cr.oen. Enthousiasme is prÍmà, naar overdrijl n:-et.

JJJJJJ JJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJ
*$l'** vi,N HEr JEUGDFRONT $
J ji*i,r,r,r,r,r.r.r J J J J JJ JJJJJ JJJ Ji

JTJJ
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],ENS 1

die ilaghe J
VUC 6
LENS
IENS
InO 1

LE}IS

- Voor',Jurg 1

- LINS 2
- LINS 4
- Loostuinen J
- RVC B ( vr. ).
- LENS 7
- Duno 9
- LENS.9
- LEI§S 10

V1
Ockónburgh ''
't kleine Loo
y2
v1
Zuiderpark
V2
DuinIaan
Sportpark Pol-ancn

5
6
1
B

Texas DIIB 5
Rr(sw 9

ondag februari 1

14.OO uur LENS f
o, Jl

- Quick Steps J V1

KOMï ri.S. VRIJDIiG NÀAR ilET LENSI(ARN,iVÀI. ZIE VERDER DE PUBLI IJgTIE.

TT'SCIIRIJVINGEN.

Schriftelijk v.pr 1q!idaee.vond 18.'OO uur b$ dhr. P.v.d.SteenrHondsroos 2,
BerireL en Rorlenri js
Telefonisch vri j d.agavonrl tussen '1B.OO en 19.O0 uur (uitsl-uitencl in d.ringende
6eíà1Íèí) voor
A-kfassers bij dhr. M.Reuver tel-.
B-]rlassers bij dhr. i'I.i?euvcr tel.
C-klassers bÍj dhr. iii.v.d.Linden tel-.

6z.zBJ1 (IENS 1 t,/rc l)'6?.z9.jj (LENS 4 t/m 6)
46.86.56 (LENS z r/n rc)

In nooCgevallen hunnen cle junioren nog, op
uur afbeflen bij LEI'IS ret. 66.'11.1'4 '

zat er d.ago cht end tussen 9.J0 en 10.00

1,T'KEURI}IGEN.

De junioren moetcm bij slechte lve ersomstand.ighe den steeds Ce afkeuringsli i s t en
raadplegen. Telefonischa ÍnfornatÍes hieroverrorden nièt verstrckt.
NIET-OPITOMM,.

irlegens niet-opkonen afgc].o?en weekeind krijgt de volgencle spel-er 2 extra l'e§er-
ve beurten: h. v. d.Va1k
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lij hqrhal-in8 volgt uitsluiLing' van deel-ner4ing aan de kompetitien,e6strijden.
I-fl dat €levaI blijft dc ve-rplichting tot be.talin6 van dc kontributie tot het
eincl van het seizoen ( 30 juni) Behahdhàafd.

LEI{S 1: aIs vori8e rueek, zie obk i es erv eprogranma, F.verba4endse zie ook ÍENS zLeider dhr. C.v.tseck, dhr. J. ilpperloo
LEIIS 2r F.Verbarendsc ( Zx) -C . v. B e ek-R. Bon-ïI. Heynen-lI.lióppenbrouvL-,rs-.(r. de Jong
S .l(ramer-J . Riemen-R.Rndenaker-G. Bocgaard-R. v. Ruyven-R.Wess el_s
.R-ES:,^.v.11.Val-k Leider ften Osse, samenkomst !.4!- uur klubgebouw ï,XNS

LENS f: .Ír.Rovers-R.tön Hoorn-J.Kooymans-iï.Lucassen-J.v.d.Ríjzen-c.vermeulen-
R. v.Iïijngaarden-.I. tuisman-R. de JonG-E.Sandifort -H. planken-J. Elzerman (2x)
Leider dhr. .F.Flumans
IENS !: a1s behenrJ,, zie karnaval- i grensrechter dhr. fr Bo'er, Ièicier H.Zoun,

.samenkomst 12.4! uur klubgebour,r LEIIS. : .

LE-NS. 5: afs bekend. net O.I(önemann én R.dè Haas, J.E1zernan zie. ook LENS ,,

írrs 6: al-s bekend zonrler o.I(önèmann en R.de Haas, zie reservepro6railma, zie.EaiËïar1 leid.ei T . v. Vclzen.
LElls 7! a1s. bcke.ntl raet B.Boelhouvrer, zie ,u u o"r"p"o6ramría en liarnaval, leider
Faul v.d.Stoenr';earni:.iikonst 11 .JO uur }rlubgeb ourrr 

'I,El.lS .; .:

LENS B: als bekencJ., zie ke.rnaval-, Iei,.ler Eric Landtran . ., i,,

LENS 9: a1s behend, zie rc s ervepr o Branma cn karnaval, Ieider Rini van }Ioort,
samenhomst 11.45 uur klub8cboutv LENS

!EI§--19 t aIs bekendr, zie l<arnav.rl, gaarna ou.J"rs met vervoer; ]eirler.Th6o.:-
?rins, samenkomst p.4) uur i<lubgebouw LENS.

OPSTELLINGENI ,

PROGBA]4MÀ PUPfLLD}I.

Zater 4 februari 1928.

11 .0O uur GDS 1

11.00 uur GDS 2
10.00 uur Gona 4
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vr. )
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tE}ïS MTNI 1

Laaliirlvartier
HDV Bini 2

Erasrnusweg
Erasmuswe6
Beresteinl-aan

s'1 (
s2t
,5,\

A.S . VRIJD,IG,IVOND Kr'ÈN:"'VrlL OP LEIIS. ,'IiLNVÀNG 1 O UUR. ITOMT ÍrT,LEti ! !

PROGRAM}.{À I.,ELPEN.

4:!srlee 4 teuruàrir 192 B.
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12,ro
1t.oo
1'l .co
1J.OQ
11.1O

uur
uur
ui: r
uur
uur

nl_ nJ-

Rijswijk 1

Cronvli-et
BITIT ,mini 1

LEI}IS liINÏ
LEITS I{INI

2
3

Sportpark Prihses Irene
Re dcrj- jkerstraat

2': .v1 ..'-. ..'-.-'" v1
A. S . Zi'.TEHl1:c.liVOND KriRN,iV.lI 0P LENS - 44rv4Nq_12 .0O u
n-ï'scï{RIJvINGEN.

;s chrif tel.i jk voor ïri
-l erliel- en Rodenri j s

j tlàgavond' 1 8'.OO uur bij clhr- P..v.d..Steei, Hondsroos'2,
írlelef onisch vri jdagavond tussen 18. OO en 'l !.00 uur. ( uitslui.tenà in tlrÍngehclegcvallen) bij R.Bom te1,25.9 3.zz

ur. K Ài._LE{o}lT

fn noodBevalLen kunnen de pulillen. en ïrr'lIpen nog op zat erclago cht end tusoen !.1J
e.n 10"11 uur afbellen tel. 66.1,.14 klub6lebourv LENS. .
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,ó.FKEURINGEN.

Bij slechte rve ersomstandi6he c',en steeds cerst dc afkeuringsli j st en. naeCplegen.
Staat daarop bij rrPupillen en lilelpenir vermel-d.: GoEDGEITEURD dan stceds naar- '
vefd of punt. van sanenkoEst. komen. fN DIT GEI/I-L M.G E:t DUS NIbg TELEFOI{ISCII i

I;CRDEN GEINI'ORI'IEERD N,.ÍR EVEI'ITUELE .','dI(EURING"; Staat bij de afl-,eurings adressen
brj ltPupilien. en i,Jelpentr verueld.: ZIE .ÀJI(EUEII{GSIIJST dàn moet "Is vó16t worCen
gehandeld: Voor de. thuisr:rcde tri j den noet j unibr cnli j st ' woÍ deà 'gereadplcegd .
Zijri de'wedstríjden van LENS 1, J en B goed6elreurd, dan 6aàn ook dc 1lu?i11err'
en lvelpen $Iedstrijden.opr..ons velcl door. Uitstuitend,,voor de riit vreds tri j den mag
in ilat gegal tel-efoniéch vorclen geïnformeerd of hun wedstrijden rioorgaan en
ue1 z4terà46ochtcnd .tuosen .9215 .et 10.1! uur tel. 66.13.14 L-EI;S

OPSTELLINGEI{.

LENS P1: a1s bekend, zie lcarnaval, leider Ton ts-Gravendijk en Aa.d.de lagterr;..
samenkomst 1O-11 uur hlubgebourv LENS

LENS P2:.'als bekend zonder R.Tari zie karnaval, leider Ton de'- Iicli' sr,nenkomèt
ÏïJGÏu" klubgebourv LEI,IS

LENS PJ: a1s bekdirtl 2onc1.e.r J.r;1. v. d. !'iiel an U.H.v.d.I;VÍeI met R.laí, zie karnaval
leider Ton v.c1.Bergr. oame.nkomst 9.. 15 uur lclubgeboriw LEI,trS. ' .r'

],DNS fi1: ats t'cXànclr'zie rescrvcprogranma rn karnaval, leicler Cecs Schenkelsr.
Eïr-óf 6mst 11. r0 uUr klub'gebouv iBIÈ
LENS r,'i? ! a1'S bekendr' zie. karnaval, leidere Peier van Rijn, samenhomqt 12.O0
ili-EÍiuseuouur I,ENS '' -

LENS MIN] 1: E. Endlich-M. Enttlich-M.Versche.Lden-1,Í.Ho eksna-Pi Bi jlslrra-D. ni j lsma-
T. Janscn-S . d I Àrnau:Lt-4. v.. .,ii jngaarden-J.. Timnermans-E. Renzenbrink-F .Hopleilbroulver
Leider Peter Perreijn, sr-menliopst 1O.15 uur klub6ebouvr LENS, zie karnaval
LENS l'flNl 2: A. v. d..ler

-',:
g-C. v. à. i3erg-V. Tromp-1,1. Brooshooft-D. Ke etman-P. Doélhouwer-

D,. v. al. Vin-l'{. Bosch-R.
Leid-er ' dhr. v; d. Berg
zie karnaval
LE'I{S MINI J:. J . v- d. Starre-H. Smul-ders:J. Hans en-A. "rinksrna-M. Kóuer-G. Linnewe ever

Tettero-J.l{Iarmerdan-J.Dunant-B,.Bergmans
en dhr. lïermerdan. sàmcnkómst 12.3A $)T klubgcbouyr L${S,

,...|;'

R. Zc6ers-M. Gros ze Nipper.-D.Savel--R. iroeLs-M. Jehee-G. lstik
Laicler,clfr. Groszc Nípper, se.menkonat 11.00 uur klubgebouv, LEiigS zic karnaval-'
KÀRNÀVAL. ' ., , .

Ir.s.treekend staàt in het telcen van rb harnavalsfeesten. Cok op LENS vielen we
natuurlijk karnaval. Op vrrjdíg J. februari rvorden aIle pupillen, B-- èn C:Ëiassèrs
on 19.19.. uuq in ons klub5obourv venracht..I.edereen-Èomt natuurlijk verkl-eed..
Een dag Iater, zatcrCag 4 februnri kunncn alle mini's en welpen vane.f 20.00 uur
lekker hossen, ,§i)rih6én en zingon --i=n ons hlubgehou$r. Ook hier'vervreièhten.wíj '-.
iedereen verlcleccl in de gekste .1.l1eding. .Vool de origineelste verlcleding rvorclt
een leuke prijs gegeven. Tvrec vreken Jater óp zaterCag 18 febrilaril 1973 rvorden
de A-junioren, leiclers en dc ouders ,:verlvacht om op hun eigen nanier karnaval
te vieren. VeeI plezier

Àfgcloiren. znterrla6 2ö je.nuari qtartt.e l,EilS een 6rote loterij. Deze loterij
bevat 6000 loten à Í 2r5o. Dc hoofclprijs is een. kleuren' t.v. en verder een 

.

weekenri- trip na.ar l,onrlàir o.f i)a.r.i j6 en een transist orraclío. Dacrnaàst. zi jn er,
nog andere prijzen te.ui.nncn. De loten.moeten in dè magnden februari, maart en
april verlcocht rvorclen. O! JO ílirril hopen wij alle loten.,verkocht $e hebben. Wlj.
hopen dat onze jcugclleden ooli gaan pioberen om íle boeltjes met twihtig loten '

aan de rnensen te verkopen. Coh Lle ouders mo6en natuurlijk loten ver).ropen.
ledereen dic ecn boel',je verkoopt ilingt nee nae.r een extra prijs. De jeugds;:eler
die dc rnceste l-oten verkoopt k::ijg, !6vsnCien no6 een leuhe verrassing.
A.s. zaterdag zijn cle loten op LENS verkrij6baar bij Ton tle i(ok
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BUITENL].$DSE ?EIS.

5og lang nict iedere d.eelneraer van de buitenla.rrCse reis heeft tot nu tae de
i gerste triee termi jnen bet.:l:l-cl. Er had van .82 deelnerners aI rninimaal .7. 1OO, --
'binnen noeten zijn van heÈ totale reisgeld van j' 14Or-- GelulÍkig zijn er ouders
Qie varst het hel-e beCrag overgeriaalrt hebben, .zoclat wij Eurosportring toch konden
l:ctal-en. De oud.crs die slechts het qerstc termijn of zel-fs nog ni-ets betaaltl
llebben rvorden vcrzocht on zo snèI nog'eIijk het gclcl aC. f 1OO,-- over te rnaken
cp giz'orelrenirrï j3.6?.11 t.n.v. Penningmeester Lenig en Snel net vermeldin6
Suitenla-ndse reis. Eind februari Íloet het hele bedrag ad. ,f 1+0.r-- bij.ons bin-
nen zijn. trïilt u dit nu aI bctalcn, dan ne6 dit natuurlijk ook. Bedankt _vo_oru'.í Eedewcrking. - 

,

. RESERVEPROGRA],IMA.

Bij algehele afkeuïing van het kompetitierrógramma spclen dc volgende eiftallen
vrien ds chapp eIi jk:
14.]O uur Vlest erkwi'.rtier
1J.00 uur'ilesterkrvartier
1J. O0 uur ltr'esterhu'aftier
12. O0 uur lÀÍest erkil'a.rtiel'
í2.00 uur ïlest erkwa.rt ier

ir1
UI
B1
ca
Ir'Í 1

- TDIVS A1
- rËNs z
O LENS 6
- LENS 9
- LEIIS I/V'l

. Sanenkomst
. - SaEenliomst

Samenkomst
Samenkonst
Sanenkomst

13.30
1',2.'t5
1?.15
11.OO
11.OO

uur
uur
uur
uur
uur

LENS
TENS
LENS
EENS
LENS

Denk nict te snel dat het niet doorgaat. trïeèt erkwartier heeft erg goecle vel-..len
en dàze zijn bijna altijd bcspeclbaar. Niet-opkonen betekent twee extra reserve
beurt cn.
Er kan tussen 1O.]O en 1'1 .00'uur worden geïnformcerd of het reservcpro6rauma

. doorgaat. Met"d.e overig'c élftallen gaan we l-eldrer naar het stran,J, aIs het
weer d.it tenniBste toel-aat. Neem dus tvel 6portl!1ed.i-ng, gymschoenen en een -
trait:in6spak of een .ouCe broch en tfui nde! zoda.t je tegen kouder .weer b-eschermd

" bent.
'rïij vertrel<ken, bj-j algohel-e c.fkeuring on 12.00 uur vanaf LENS ítchting strand.
l]ij hoi)en àat er voor clc minirs ook rvat oud.ers zijn die'xaeegaan, zodat ruij '
voor hen niet met vervo erspr oblerae.n .zitten. De oudere jongehE kunnen gventueel
Ivcl- met de fiets Saani Hij vervrachten. naast cle jongens ook de leiclers, trainers
cn de ouclers. Echt rve 6aan niet orc te , trainen. Je kunt 6e!1,oon vlàt 1ópcn,
';oetballen of stoeien. ïJanneer er liefhebbers zijn rlie wat lrillen trainen c.q.
tr:i,rmen d.an kan dj.t natuurlijh wel. Blijft niet thuis. 3ij erg sl-echt weer is
h,:t klub6eboutr tle hele nidda6 6eopend. Tot zaterdag
iJ:;TSLIiGEN JUNIOREN. UITSI,.IGEN MI}IÏ -h'ELPEN.

LENS, 1

t{est erirwartier 2 -
ïlcsterkwartier 4 -
lïesterkwartier 5 :
Quick Step6 C'l :

DSVPl
LEI'TS 2
TEi'IS 4
LENS 5
LENS B

LENS
LENS
LENS

comb. 1

comb. 2
comb. J

t- |

1-1
1-1
)-o
l- |

Scheveningen mini 1 - LENS IVIINI 1

UITSL,,:GEI{ ZATTLVOÍTB,iL FïIpï],LEN.

1-l

2e'prijs
1e prij s
Je prijs

De rest vras afgekeurd.
LENSl-ROODNNBURGl

.h.s. zondag speelt 'LEI,IS '1 thuis tegen RooCenburg. lïi j rrcrwachten a1l-e jeugC-
ledcn om 1.4.00 uur le.ngs dc 1ijn. De jongeren natuurtijlc uitgerust met LENSshirt
handrloeic, . dabsenr,iatcl-s en toeters, worden orn 14.oo uur achter cle Rooclenburg-
kecper. vervrabhtl l,a...t dc Hen5e1o1.;.anlo ei horen. Echt het hblpt-
4:9:=EEEEEI9=EAE!'II4!:=I€YEI=gg!!I-E=99E=IEELJ!=EP9333
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DE LENSREVUE
vreekblad van tle vo etbalver enigin6g Lenig en'Sne1

$$$$$FFTTTFTFFFFTFFTFFFIFFTITIFITFFS$SES .
E$F$$ lïïE srri.ir ER Àci{rER DE lll,.R E$EF$IF
FFFFFFFFFTFT'FFFFFFFFTFFFÍTFFFFTTFFFFFFFF

FFrI'Fi'FFFEFFFI'I'FITF I'ri?PFFIFFiTFE TFI'F

Àn Bergenhene Bouvren - llim Michelo
Frans Disseldorp - Ànneke Bliemer - Aad liogisCli

Tinus v. Zilfhout - Peggy Richel - Judith Kembes
Sifvia en Huub Pronk - iïil de Bruin - Dini Endlich
LincLa Jans - ilanneke 3on - Ria Ver6chelden - I{enny
ïIin liiichele .

Zat erda6morgen:
Zat érda6rnj. ddag :

.Zondagq.orgen:
Zondagniddag: - 'An v. d. Steen

LenÍz -

Eventueel afbel-]en te]-. 66.94.16
iipspirprÏprrpnpHpHp[ïpHpr{pHpHpHprrp
f,ËÍËË 'ru iu zrnxrlrouc ËftËfilnrnpspn
11Ëfi ËilpnpupripnpHprrpgprr?rprr§f, 5ti5

Langs deze'weg wiI de o,riich-speler Sonneveld LENS bedanken voor de ontvangen
attenties. Na tvric lreken verbtijf in het Rode I(ruis - ziekenhuis verloopt de
vooruitgan§ nog niet geheel naar wens. Er is een plaat in zijn been geplaatst
voor + 1+ Íder, en hij krijSt nu een shockbehdndelin6 on zijn spiereà te
activerén. Maar hij bekijkt het van de zonni-Be kant. Daar hii no8 enige tijd
i-n het ziekenhuis moet blijven, zaf het LENS-veteranent eam her|1. b.liiven volgen
tot een spoed.ige come-backr Herenr'het kamernumuer is JOB. Bezoektijd is van
18.30-19.1O uur iedere d.ag.

LENS 1 OPNIET,J.J GEIIJK. ,

DHs 16-8- 5-1-21 34-"1 Ooh voor eigen publiek is LEliS.er niet in
Virilhelmus, 16-?- ? -2-21 23-13 gesl.aagd om de volle vrinet' te behalen. in

PHPJ{PHI,HPHP]IPI{PHPHPIIPI{PHI'iiPHPHPHPiIPIÍPHPHP

d.e eerste helft, toen afles best. no6r wel
om aan te zien was, rvist LEIÍS zich enkele
bijzonder goede kansen te creëren doch
opnieuw bleek'dat het voor T,ENS de loatste
wèken rnoeilijk is de ureg naar het net van
de tegenpartiJ. te vinden. Diveree Pogi-ngen
van onder andere Nol Jansen r l'{im Keetnan '

.en.. [rimo Resodi-hardJó ]-everr]en niet de zo
fe1 begeerde treffer op. ;,atr rle andere kant
vras het doelnan Rob de !,lidt die zijn doel
wederom.wist sehoon te houden. Dé tweede

DSGC 4
vros
Roodenbur8
LENS

16-6-8 -z-zo
1r-?- 4-4-18
16-5- 8-1-18
15-5- 6-4-16

26
16
16
16
i6

o

1J
11
íq
17
16

_19

-11
-14
-14
-11
-15
- lO

-14

-21
_25

Papendrecht 1

Gourla 1

HOV 1

HTON 1

EBOI{ 1

Hernes DVS 1

Olynpia 1

5=4=-1=4=7r-
6-z-to-4-t4
5-3- 7-5-13
6-l+- c-,] -1z.
6-2- 9-5-'11
5+- 6-6-12
c-l!- L-r-1)

Blauw Zrvart 164- 6-?-12 14-21 helft was, in tegenstell-ing tot de. eerpte
bijzonder slecht. De beste kans op een treffer had Roodenburg doch vJederoB lvas
het Rob de !ïidt die met een snel-le reactie de ba1 no5 uit zijn 6oa1 rvist te
s1aan. -Cr.ls we de andere uitsl-agen van zondag beechouvren, dan zi-en we dat VIOS
io Schied.an een nederlaa.g niet kon ontlopen tegen DHS, dat hierdoor de kopposi-
tie van lrlilhe}uus overnam. I{ov.won opnieuw, nuruit bij HIONr tervrijl Clympia
opnj-eurv een ?unt behaa.l-de door Papenrlrecht in eigen huis op 1-1 te houden.
Zonclag a.s. aI',veer een inhaeJ-programma. LEI{S ontvangt het goed op dreef zijnde
HOV, rvaarvan gewonnen moet worcLen om de aansluiting met de top niet te verlie-.
zen. Verdèr ri,orden ge'epeeJ-d de lvedstrijden VIOS-Olympia.en Papen'Jrèëht-Herme6 DVS

Zondag hopen we Cat de reek§ getijke spelen nu eindelifk eens rvordt afgeslotën.
Dat de spelers hibrvoor uw steun meer dan nodig hebben spreekt'natuuilijk voor
zi'cin. 'lle verrvachten clan ook het complete I,ENS-Iegioen achter het HCV doel-. "
Tot zondag.

-1-
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Progran-na S enioren.

Z93gss '12 februari 1973.

HIiHHHIÍHEHHHHIIiIHHIilIÈHuirHEHiiHHlrHiir{HHitHHH
PPOGRAWIÀ-OFSTELLTNGEN-U]TSIAGEN-ST.L\DEN SINIOREN

HH}Ii.I]iHI]EHHIii]iIÏ}i]ii.IJIII}iHI{HITIiIIH}ÏHHflIIHI,]i]H!]IIHHIIHH
HITIiHHHHHHHHIi

scheidsrechter
1.

14. OO

11.3O
1't.oo
14.00
12. O0
10.00
12. C0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1

Rava 2
LENS 

'LEIIS 4
],EI.IS 5
LENS 6.
Gr"'tiill-em fI I,[ac 5

Hov 1 .. ' v1 geb 1/1-J , /r.J.H.HGudde
LENS 2 Zuiderpark. S.Scheffer
Delft I (vr.sch) Y1 eeb 112-4 .' ""_
Oliveo 2 \12 Beb'2/1-3 LI.v.d.Beàk
rriestl-andj-a 4 VA g,cb 2/1-1 R. de Regt
DIIC 5 '. VZ Seb 2/ 1-1 J . J . lI. :ïolt ers
LENS 7 Roggewoni4g ingang ri.G.i'{.Jansen op

Buurtveg, iïass enae.r de Haar
Tedo ! . V3 epb 2/2-4 - 

N.Cen Heijer,
LENS 9 Houtrust, Sportlaan J.Plugge '

LH{S 10 .. : t'O" }Ioge Soxnenrr,
Gal8enwcg,Naclrivrí jk ClL.v.Loon.

LmlS 1 1 r^ Dedemsvaartweg ' 'f '. H. Bakker

12.00 uur , LH'IS B
14.00 uur Duindorp SV 4
12.0O uui'llestl-andia 10

u
,i,

-ri
u

oo
,00 .
.00

o
0

1

1

1

A

ur VCS B
ui' VVP B "'
ur LENS 1J

zond,ag zi.l- "r.n de Seko aanwezig: r1.v.d.l,ieijdcn en J.v.ci..
sÀl,mM(OI'lST.

E Iiiei j

I,ENS
IENS
LENS
LEIVS

+=l..6-g en 1J een .heI.f, uur,.v6ór aanÍ4ng ,"o hrn
.? 10..45' uur LEIIS tcrrein LENS. 11 11.í5.
9 13.OA uur ].,ENS terrein LllltS 12 g.j5

10. 10. 45 iiur LEI'IS terrein

.,,:,.

lvedstri jd '-. ,

uur..LIII{S - t€1.rein
uur:.- LllllS.. terrein

OPSTEIÀINGEN.

],ENS 6 :

--...--:.LENS'Z:

!:r§_9'
!ENs__2.:

I,ENS IIO:

LÉ'NS 1"! :

LENS ,12 :

LEN§:'13:

LENS 4: als behe nd zond.er.[.v.H].eef
LEN§ 5: ' als behend

a]s bekend zonder C.Stape1"
als bekend zondcr i:.cioenendijk-R.Leijn nret R.v.d.Ëemï. -r,it. ,

als bekend.uet l.l.IIei jnetr , i . .- :.

als bckend zoaCer G. LeIiéveIà' . -: .:

aIe bekcnd

als behend. met C;Dei-jer 
: I '

als bekend

al-s b ekend zonder [I. Douv,r:P. Burghöurrrt -1L.Hopp enbrouwers
AFSCHRIJV.f I{GEI'I,,

U1t6-Lu1t€nd in dringenCc gevallen op vrijda6avond van
J.de_Élilster, LeL. 2).J1.21. .

h1Léén bij hoge uitzond.öririg lian nög op zaterclageor6en
voornoend telefoonnummer rvorden afgeschreven.
NIET-OFKCI.IERS.

13:

van

30-19.1o 
ï" 

orr.. 
.

11.OO-12.OO uur bij

lllegens het niet-opkonen afgelopen zondag vrorcJ.t A.v.lr,leef 2.wetl.strrjden niet
opgestcld. Verweer mo6e].ii( op naandaGavond in het klubgebou$r na 2O.J0 uur.
UITSL.T.GEN 5-2-19?8.
I,ENS 1 - noodcnbfir8 1 O-O
ADS 2 - l,m[S 4 J-2 ( vr,. sch. )
A}1e overi-ge rvedstrijclen werdcn helaas af[ekeurd.

-2-
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STANDIIIÍ LENS 2 t,/n 4. bij serverkt t/n 5-2-l 9?8.
Res 2c klasse A

lVilhel-mus 2
HOOctenburg z
Bl-auw lrr.trt 2
IENS 2

14-21
11-16
14-16
13-15

LEIIS 2 nos .t e spel-en 9 wedstrij Cen.
'IUiE:HB§ - Rava - RI(AVV -. TOGB en VUC

g1!: Dlauw Zwart - Rava - Roodenburg en VUC

Het'twéetle dó'et het voor het eerst i.n de Res 2e
ttasEï-Eiet sfedht, maar heeft rle eventueli
lcampioenskansen niet méer in eigen hand. Cprner-
kelijk is echter vrel dat het trveedo uit aI 1O .

puntàn behaal-ce tervri-jl- het tÏIfífr;,ar J punt-en '

wist trv v'erzÀneLèn. Iíisschien dat wat neer publíek
en tevens aanmoed.Ígingen o? zondagochtcnd, hierin
verandering kunncn brcngen.

LENS , nog te spelen / wedstri j den.

VUC ]
DI]L 2 .,

IïILXW 2
HVV .2
HIS 2
Rava 2
TOGB 2
VCS à

13-15
,14-14,
14-i4
11-13
4É-41
12-11
13: B

14- 6

Res. Je klasse D

DoNK a .
HMSH 2
Rvc f
GSV2,,,
vcs f .,. .

Den I{oorn 2
Texas-DE_B.2
ONA f
l,'oorburg- 2
GDS 2

., i4-25
15-19
ra-rÓ
15-16
1r-16
tr-t6
15-14
t5-14
15-11
15-12
15-10

ThàiË:
iÍE;- -HI\JSH : O1{À en VCS

DpNI( - GDS - Moerkapelle en Voorburg -

Na een rerlolijke. start vàn de compàtitie heeft het
c1èrde het'zeer moeilijk gelcregen. Het 6rote pro-
blecm van de. laatste rveken is het màken van
'C.oelpunten. !.iij hopen dat de konende rvedstrijdeà
('l.a:lraan wat- gedaan kan ruorden zodat <lit eLftei
afsnóg een niddenmotcr kan wolden.

L,!NS 4 noE ie spelen lvedstrijCen.

l,lo erlia.p e1l- e 2

Ics hoofdklaÉse C

-lrchipel,2
De1ft J
s0À 2 ...-
\,Jilheh.ps J
0D3 2
Groen liitr!B 2
Oliveo 2
LtrNS 4 

.

13- 1,

14-?-t
16-18
15-16
11-15
14-14
13-11
t!-tl
13-12

thuiE:
. uit :

Duindorp SV - Oliveo en illilh+lnus
BEC - Groen ,íilitr58 - HDV en Oliveo

BEC2.r .

Duindorp SV 2
EDV 2

11-11
14-10
1r- ?

Bij de vorige publicatie van d.e stan§. (1-1-19?8)
' van het viercle stond dit elftal 11og bovenaan. lia
4 acht'crecnvoigcnde ncderlagen zijn zij echter

- zïaar 6eduikeld en noet voor degre.datie rvord.en.
uitgekeken. Het i.s tè hopen dat i:cn hgt jsiste
ritne vreer z'.rl íinden on'al-snog een Èetere klasoe-
ring te berverkst eiligen.

TTETERI| AAll IPOLLENSI.

AIs onervàren schrijvcr verheu6cle het nij Cè ieaktÍe van t'Pollenstt te Ièzen op'
mijn s?ontaan geschreven'stukje. Ook'ben ilc blij dat zcl-fs trPollensir begrepen
heeft dat bedoeld stukje on reakties vibég. Een ervere1r schrijver zoais
trPoflensrr' is volgens nij hLij r:Is hij een terhaaLtje'1eest en Caarop kan reage-
ren. Hij behoeft dan nanelijk'ze]f geen verhaeltje te vcrzinnenr' ,irant dat is
nocilijk. (ni-t :-s niet waar. Re..l. ) Tegenover rrPoll-ènslr re6elt je dat bíj'heerCere
LENSers het verhaaltje in het vcrkeerde keclgat is geschoten kan rrEterrr stellen
clat 'rele LE!trS ers zich afvragen waaron er op f eestavonden 'bep...:1-dc grcepen
verstek Ia.ten gaan (bchoudcns uit zondcr:ingen)
Uj-t een verhaal lran nen iet6 positiefs of iets negatiefs halen. Het vervrontlerde
uii niët jdat riPollensti all-een naa.r het negatíeve begrepen heeft en het dan met
rronb enul.iigrr , rto[nodigii en rihardleersrr naar het rijk' der fabe]-en Verwijst.
)e gezelli5heid in- cn ionclon een vercnigj-ng io een aktucel punt dat'bij i-cdere
'rerenigin§'leeft (rlus nÏet onbànuf1i6). Over C.it punt echrijven is èus zin-
r,'ö11-er dah hót iezeur over vroegér toen ik no;; lcirler vras of in Ce stijl van
r;èet je no6 'ne1 ouclje of ovr>r een fl-esje lirnonade dat dc mini-'s ecie gehregen

Cok c1c vastc prik vcn Cinsdag- err Conderdagavond is r:li j bekenil en dc..rvoor ie

-1-



Cocr [Pollensri meerc].ere malen geschreven, dus gezèur, zoals hij zotn 6tukje'
noerot. Volgerrs mij is t1e rtvaste prihtr nog niet veranàerd, Cuo nog àltueà1'en ' '

zcker Ae raoeitc rqaa,r-r'I. 'o!:r .over. ha t.e. .denken.. .( rvcl positief natuurli jlc) .
De uitnocliging van irPol-lensri ou o-1t d-e'vaËte pri}r ivonden naar LEIIS te homen,
on de 'rselecticrr te leren'kehnen'; lj-jkt mij zinl-oos cn tàktloos. Ik kan uij
nar.rcli j).: voorstellen, dat nen na cen. zvrare training tot .zichzclf wi.L konen -en
rustig wi1 doen tïa?.r men .zin in heeft, zonder i-et6 opgodrongen tc krijgen.
.,11s gurl voetbaflen had itPollenórt dit.noeten weten. Oot, het rvijzen naar spelers
von iu6"ru èlftallen en clan stel-l-en clat d.e selectÍe neer uren op LENS ddofbrenGt
ís onbenul]ig, onnot1i6, gezeur en alaat nergenc oÉ. Ieclere speler van een )-ager
team .zou nanelijh 6raa
en in een. hogel:. tean rï
rnaal 6oede en nindergo
dat zij minder irvoetba

gt
irl
edg
l_b1

ot de sel-eétie behoren (geloof je dat nu heuÉrRed.),
en 6!eLen. Irlaar nen heeft bij een verenigin6 nu ecn-
spelers. En de l-aatste groep, kan er niets aan doen,

oedrr hebben. 
:

Dit stuÈjo hierover kont bij nij dan ook over als een kindje dat tegen;zijí ,:
vader zegt tren-zij-tranrr. Ik stel ook niet dat de selectie zijn ebzeffiàfiéia'...-'-nict heeft hij LENS. Het punt j-s rlat rnen bi.l een vereniE:inA gezanenJ.ijk gezeli, .
ligheid moet kunnen maken en niàt i.jclei groepje Voor. 'zich. l,ri1 men trachteh
all-e tEl{S-leden tc betrek}ren bij fee6tevonden, daii. moet er ergens be6onnen
worrlen en het is cen rrAxionatr dat men beter. bi.f, de rrToptr'kan be6innen, orndat
goe§. voorbeeld 6oed iloet voJ-gèn. Uit hct stukie van rrPolfenorr na.elc it( op. dat
hij op de trainingsa.vonden iranrvczig is, en denkt hij dan ook tot de lrsefectierl
te behoren (volgens r+i j), r.rant juist;hij.l-aat vaak versték gaan op de LEIISI
fccstavonCen. Dit bevestigt hij in zijn stukje. Hij probeert de rrEter uit te
leggen wie Ton dc.Kok is. I,lijnheer rrPOllenstr als u op 11ó'door u bedoelde avonclen
vras gerveest had u Ton il-e Iiok gezien, hij is.narnelijk ecn vàn dc uit zon d.eringen, .

naar ja dat kunt u Itiet weten. i'ÍÍlar rtPollensrr uvr verhaal- goetl gclezen hebbend - I

brenEt u vele en vel-e a.vonilen cl,oor o! LENS, clus het is' u verfjeven.
0p de cte{ewerkers -arrond rvas u blijkbaar iíeI, dus u zult r,veI een riechtelr nede-
ucrker).rzÏjn en qua uren (zoaIs u stcl-t) bij cle sclectie behorcn'zöals veef. "
rrechterr ne:',emrverkers vau LEN§. Een feit, dus geen onbenuili6 gezeuï, is dat
GrIïlrSurS clkaar keirnen irr :'c relatie'toescËori{rers-spelerË Ën volgens mi j
kan de ene groep niet zcn-tler Ce andeie. Hetbis di5 .Uet<ena da-t bij anr1ere ver-
enrgingep Qc. aktieve cn niet-afttieve letlen ellcaar op feestavontlen ontnoeten, ..
onCat het de 6ezell.igste manier is oL el-kaar te leren keinc.n. l,laar ja.nu begin
i'.r zeIf ook aI a1s cen kindje te vrijzen naar and.eren, met dit verschil_ echter
.laL tlil laatste ecn 6oed voorbccl-d is.Cat navolging verclicnt. Ik hoop dan ook
illat rrPollensr'.. niet mecr zeur! over gezeur ( altlr.ans in zijn o6en) , r'rant zeuren
over gezeur is stom vervelcnè. Ik hoop dan ook .d.at wij màt zi5n c-I1en de 1o$en
verkopent zodat d.e kentine gezelli8er kan wordlen en de tóèh grotcnd.eels bestaand.e
afstanl tussen alitief- en nict-aktief fid overbrugd. vrordi.
Over Ccze discussíe noet ons van het hart dat dc toon rvel vrdt 6ezelli6er mag :

zi-jn. Onze eigen ervaring is dat nochvan de ene groep no6,l v.an de andere .6roep
veel- aan de nevenahtj-vit ei t en needoet. Dit is nar1olijk altijd een vaste groep;
die overal ,aan meedoet. Dat nten die grpep grotcr vril uaken, rioor iecLereen :

daarvoor. te interessereh, oh6, ,"o, i"i !rà.g op een wat prettige:.,r- uanier, : '
vrant een ied'er mo,et voor" zichzelf uitnahen of hij daar.-aan wil deelnemen en hoe ,..
hi j, ztn l-idm..at6chap vil- bel-cven. Red. 

..

Vr'iN DE lnDri0Tf E RRRIIRRRRTSRNX}IRRRRRRRRRRRRRR RR]?RRRRRIRRRRRRRB
RT

-- i4ini-Karraval- 3 af8clo)en zaterd.ag rvcríl door.de l(aka een karnaval geor8ani-
seerd v.oor _onze welpen.en mini-vJel-pen. De show vrerrl deze avond gestolen door ;.

de mini-rv.:lpen, di-e allenaltl verkl-ecd &1s ccn snurf en onrler begelciding .van
een heuse.. vacler Àbraharn met zrn aIlen te6e,1ijkone kJ-ubgebouw 'binncnlcwamen.
Het vla6 iverhelijlc een enig4 6czicht. Op dè tonen van iè nuziek van Zaiatustra
rverdcn na een arrzclencl begin de. ene na Ce ancler! poJ-onaisc gelopeh cloor onze.
hleinste voctballertjes, daarbij rlanig gesteund door de vele ou,.iers die inet ze
r.rec6ehomen uraren. Iiet gehefe hlubgeboulv n,erd benut.om te hossen en te springen
zodat zelfs het barpersoneel needeelde in è feestvreur;de. À1 net aI een zeer
geslaagde avon.3, uaor dc klcintjes veel plezier aan hebben beleefd, terrvijl
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de ouderen alvast in sternning hwaËen voor het Brote karnaval op 18 februari a.s,

-- Afgelopen zontlag kregen rve het eersto LH'l
, 6te11cn, 'dat het oen fraai verzorgd blaadje

-' Linden, de verantwoór deli jke men6en hicrvan,
'-'gezorgd, d.at onze, vefenigin6 oi) ecn uitstcl(e

:.: LENS-LOTERIJ;

Vorigo vreck is dan de LnNS-loterij gostart. IIct.zat echtcr cen beetje tegen.
Zosel zaterdag als zond.ag rvas vrijwel het gehele pdrGlamma a.fgekeurd, zodat no6
niet alle le(len r,ïaren tc l:ereiken. Volgend \ïeelieind Baan r,ve echtel vrecr 6eïÍoon
vgrcler met hct aan de man brenE;en van de l-oten. IJederon lcunnen pupillen en ju-
nioren in dc ouC.c bcstuurskr.ncr boekjcs haIen, zodct ze kunnen meedingen naar
Ce verrassing, die Ce Juko voor hen heeft uitgeloofd.
rs Zondags zul1en cle aa.nvoerclcrs boekjes krij6en voor hun elftalgenoten. ïle
rekenen op huE nedevrerking. ilet eerste cl-ftal hecft tret'8oede ,roor-beel-d gègeven
liet is geen problcem om 66n boehje lcrijt te ralien, zoal-s aI door diverse Benscn
is bewezeni En l.a"at I,E{S nict zí+Ut-cn.
Tussenstantl lotcrij: bÍnncngekomcn pecunía I _1OOOr--, uit6ezette 'f.9!e1:'1540

- -l lrlJ r l.IiI ll

Sprogramma ónder o6en. lïre nogen vrel-
is geworden. Rob 3on en l'Iim v.. d.
hebben op deze manier ervoor

nCe nanier naar buitcn lÍordt gepre-

ALLERLE
rir{Ja}l.lii!

--Fancy, nair: 0p zat errlagmi drlag 'i'1 fébÍuari höudt- het Thomas }lore College
een fancy fair, aanvangenct-e '12.JO uur. Er komt edn majorette druriband qn. er

SocstdijkseËad,e JBL:, íe Den Xe-aB.
-- Toto en Lotto: U lient onze inf ev erin6sadre escn voc.ir de tot en loot toc'h

VolgenCe neek zaterCafl ( de t8e duo) is' èr karnaval voor t1e groten (d-.lr.z.
iedereen oucler tlan t7 jaài). tiiij hopen dat de kantine r1j-e avond barstens vol
zaI zitten met fecstneuzen c.{.. Helaas uoeten vrij op de avon'J toeganl; heffen
(f2r5}) orarlat r,rij het and.crs fínancieel-, niet,kunneir bol-r'Jerken. De kri ierb
zul-Ien die avond verzorgrl worden door rtZaratustrarr en clat zij 'ilaa.r we1 toe in
staat zijn is het af6elopen weclcencl rvel 1t ebleken. Aanvang 21.. Oq uur" Begl-n nu

Lr;r,À+!,+l\
f tË*ËËr.l'ufA-,1.rii;'.ÀÀ,irir\Atiriiiiil.l,^l;.'r,rrrl.l,,í!rii'.tu\Ir[Àri,,'Ii.AjiÀÀl,r\.,IrrJrh:',1ÉAÀA- . ÀÀÀÀ,4!t,i/Lfiii?Íjii . :

zijn zeer vel-e attrakties. l,Íisochien iets our èens langs te ga.irrr- aIs het even-
tueel zaterdag is afgekeurd. 'r '-

-- flg_Ss!ggg9.: Deze l-oteri j loopt uitstekend. Vele *rorsten zi jn er, aI uit6el-oot.
,ifgeffien zondag op nr. ?6 ro6e en !6 rvit. Blijf móerlocn, vànt'ahdcrs Èfijven
er een paar farnil-ies de hele weeli wóist cten. OpËiengst is nu a1 bngeveer :f22Ot--
-- Horatio 'rïeber en El-Ien Hasenbos schrijven ons,clat zij l-etterlijl'r en figuur-,.
lij
zii
26

k mct ellcaar l'reglopen. Da.ë..roïx is het op een veriö.iing uit6clópeh! '

nodi5cn u uit r1c verioviog.te vióien'tijclens'hun recepti-e o1 zónda.6
februari a.s. tussen 14.10 en 16.r0 uur. De feesttent is gevcstigtl aan de

nog wel? Zo ni,et, ki jlrt u dan evcn aan de rcchterzijde onrlgraau,.-aan de binnen-
kant van cle,omsl-ag v:rn de LENSrevue- daar staan ze keurig; op rii eh bij u in
de buurt is altijrl rveL een aclres te viriden !ïaa.r u de fot:rruli.ene.n.kunt krijSen
en vrecr inleveren. 'lÍaa6 eeno cè[ gorïje, en LE]IS vaart'er w91 .bij.
-- De r:rogelijkheid is ook vrecr opengestcld uw tot- en lottofóruulier in ons
klubgebouw in te levercn en gue1..op raaanoag-, dinsdag-, woenddag- en donderdag
àï6ËílÍirornufióren liggen- alàaar voor u kJanr 'eh'u hocft allecn rnaar uul

kruisjes te pla.atscn. Forrnulj-eren mot p9eld af te geiren'en cle. totocomnissie

dus al-len,.aan uw uitrusèing, zodat die op tijri klaar zal zijn
VerCere detaifs volgen vol6;ende vreek. (hier alvast één detail : de consu4plae-
.-bonnen koste'n ï'l ,?5 ?er stuk., Consumpti.es zijn afleen .voor zorq i;on verkri j6baa-rl

' Iia-ha
P.S. Iloudt u ook rekcning met cle kJ.avor jasrlrive op '10, 1? en ?4 meart. '
:-. Ilarn.iíó.1- I en lr februari: Af8el-open vrí-jCag en zaterCag hecft qc jeugd van
LIINS kardàval'Bevierd.' lleLens bleeË''er'niet zoveel anido te zijn al-s rTij ver-
wacht hadden. Vrijdag warcn er nI. naar 22 jongens (en 2 neisjes) díe zi-ch
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toch wel- goed. 6eanuseercl hebben. l,Íe hebben toen ook vast kunnen stellen dat
zelfs de pupÍ1J.en en C-klassere wetëï wat punk is. De versiering clie cle Kalia
net vecl.rnoeite had anngcilr,e.oht bleek ni-et bestanrl teg.en cle agressie van het -
punkgebeupen, binnen óén .ninuut l-ag de versiering, her:,en cler verspreirl door
de zaal-. Maar wat doet het er toe, als"vre maëir foL hebben. C zaterdag lvas het
ook trel gezeli.ig. Samen met een groot santal ouCers hebben zotn cler.tig minirs
en welpen zich dolletjes geaouseerd. De grote verrasoing van (1ie avc)nd "1vas de
binnenkomst van varler r\braham en zijn zestien smurfen. Zeer criginecl Ínogen
vrij rvel zeg6en. Naar vrij hopen heeft iecl.creen het naar zijn zin 6ehad en kcuen
jullie volgend jaar ook weer.

JJJJJJJJJJJJJJJ
tIJJJ.d
.J .J .J .J .J

JJJ JJJJJJJJJ.JJJJJJJJJJJJJJ.I .

VI]'I }IET JEUGDFI]CNT $*J**J
JJJJJJJJJJJ JJJ.TJJJJJJ.iJJJ$$

Kaha

.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ JJJJJJJJ

15.45
15.OO
11.10
14.15
11.OO
12.15
13.OC
15.10
11:'10

Pro rarnna Junioren.
Zaterdag 11 . februari '1!/8.

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

lïass enaar 1 - LBI\S 1

tENs2 '', -DSO,2
I.ENS 4 - euick !
,VUC7. -Ï,DT.ISi
Gr.'ii iltcm ï1 Vac 5 - LENS 6
LEIIS 7 Rijswijk !
LaakJcrvartier 9 - LENS 9 (vr.sch)
LENS 1O - Quick 16

18. JO uur LENS 4
19. 45 uur LENS 1

Kerliehout, llqssenaar
v2
V1
! t kl-eine L.,oo .'
i?oggewoning, !ïas s cnaar
v1
§portpark Prinses frene
Jansdniusstraat
v1

3 9r g3e- I 2*- i e !r ge:: 
- 1 229.

r 4. OÖ uur LEI,IS J l- SchevenirgeÉ J v3

UeerÈ3c .1J februari 1978.

-, IIani5sc Jeugdselectie
- I{aagse J eugdselectie

\T2
1'12

EI_LI_U_AE_q9ITBIEUIï_E_29_§IE_L_]:raqE_Lr_{L(_qy_EBr,J4E DNqlqe ÍÍor1 116?11

IÈ'SC}IRIJV]NGT'N .

§chglftelijk voor vr 18. fO dur bi-j dhr.
Berkel en Rodenrij s.
Telefonisch vrl j rlagavónd tussen 18.OO en.19.00 uur
gevàllen) voor
A-klassers bij dhr.' G.Duivësteíjn tef.
B-klassers bij èhr. I4.Ileuver t te}.
C-klassers bij Chr. i1.v.d.Lind.en tel-.
In noodgcvallen kunnen de junioren nog
uur cftrcLlen bij LENS tell 66,11,1+
MKEURINGDN. : .,

informaties wor rlen hierover niet

94.63.93 (LENS
6?.zB.j1 (LF;NS
46.86.56 (LDNS
op zat erdaBocht

P:v.d.Steen, {Iondsroos 2,

(uitsluitend in clringcnde

1 i/m 3)
4 t/n 6)
I i/n to)
enrl tusscn 9. ]O eh'10.fO.:''-

)e junioren moeten bi.j slechte veersomstancli6heden'steeds de afkeruingsf.i j st en
verstrekt. i ':aadpIc6en. Tel-efdnische

Oi STELLÍI{GEIT.,

LENS '1 3 a1s bekond. zie r e.§ qrveprogïam4la, leiders J.hppcrJ-oo-C.v.d.3eeh
.1.

IJIq ?3 'ri. riovers -P. Ron-C . v. Reelc-ïl.I{ei j nen-II.Ilo1:penbrourvers-ii. c}c Jong-S.Kramer
J,Ili-emen-Ii.t',;lessels-G.Roogaard-R.Rr.lemalcer-R.v.Ruyven-RES:.À.v.d.Val-h, Leider
B"Osse, zic r es crvepiogramnu
LENS J: J. El zerman-R. ten Ilo om-J.I(ooyríeÈs-lï. Lucass cn-H. Flaulcc;r-J. v. à. Ri j zen-A -. -
À. Rovers-C. Vermeulen-R. v.'.*ri jngaarclen-J. Luisman-R. de Joni.,..Q.Snndi.f ort
L,eider F.FLurne.ns . l

18 FEBRUARI KTIRMIT,VAL.
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LENS 4: aLs b,ekend., leider II"Zoun, grensrechter clhr. de Boer

LENS 5: als bekend icet G.de l(oh, zie' reserveprogranma, leidcr J.I,Íeu1cman,
samenlcomst 1J.0Q.uur klubgebouw IENS GÀÀRNE oUDERS I,t0T UERVOER

LENS 6: a1s bekencl G.d.e l(olc zÍe IEI,I§ 5, zie roscrvepro6ramna,
samenkomst 11..JQ uur lilub8ehouw LENS e ARllE oUDDRS IIET VERVCE?

LENS 103 a1s vorige rvcekr' zie reserveprogramma, Igider Thco ?rins
Programma Pupu11en.

Zaterdag '11 februari '197B.

1'l .1, .uur tmis 1

1 2. JO uÈr -LEI'IS 2
10. 1! uur Quick 6:

1ÏIIT U DE CONTIITDUTTE OVER}Ii1KEI{ OP GIRO 1 1? DJ,NK U

?roglramna lrrelpen.

l-eicler T. v.Velzen

fffs 7i ais vorige weeh roet .1. nf Jirout , àoncler B.Soelhourver zie LllI{S .8, zig 
1

r es erveprogramr:ca, .Iöicler Paul v. d..Steen ,

, a1s'vorige week mct B.)3oglhouwer (B.Ef shout zie'LENS ?) 1 zie reeerve-
proBramma, leider Eric Landraa.n, .saEenk-onst _ 12:,OO uur lclubgcbouvr LENS

LENS 9: a1s vorige'weeh met A.Frankàn en II.Vrpebur6, zie- reserveprö6ramma,
Iei«ler Rini van Noort, sa.menkomst 14.J0 uur kLubgebourv LEi'lS.

- VUC 1

- Schevenin6en 2
- LEI{S' 3

v1
v2
Savornin lohmanl-aan

1297

Zaferdag 11 f e'bruari 1978.

uur
uur
gur
uuT
uur

LEli§ 1 - - RVC 1

llDv '1 - rENs 2
LEI'{S _}ÍTNI '1 ;. -. WïK rnj-ni 1

LENS IIIiIï 2 - IïestlanCia
Scheveningen mini 2 - LENS

11 .1O
12.OO
11.30
12.30
1O.30

I[l-nl-
I4INI

Zuidernark
v

)l
3rl

vr.sch) V7
outrustl'reg

iIIILT U DE COI{TNIBUTIE OV]]RI.N]G}I OF GIRO-316?11''? DI,J{K U.

r1r'SCHRIJVïIIGtrN.

Schriftefijk vdor tri jdagavontl 18. JO uur bij dhr. P.v.é.§teen; Hondsroos 2,
Berkel en Roderijs.
Telefonisch vri jd.agavonrl tuscen 18.0O err." 19.Ö0 uur (uitsfuitenrl in dringcnde
gevallen) bij R.Bom t,et. 25.98.??
In nood6eval-1en kunncn íle lupill-en en. welpen nog op zat èrdagocht end. tussen
9.OO en 10.10' uur afbel-l-en. Tcl. 66.1f .'14 klirb8ebourv Lq\trS

AT'IiDURINGEN t-

Bi j slcèhte (re crsomiitandi6herlen steecls eerst' rle e.fkeurilgsli jsten: r'.a.adpiegen.
Staat daarop' bij ttpurlillen en licLpenrr ver:meld,: GOE GtríEURD .dfin ste.qds naar
vel-C. of punt ven sar,rcnkonst lcoroen. IN DiT GEV-{L l1,i*G En DUS I'lLilT TEL:II0NI§CH
iioitDEN GEIllfllI?l-ÍEIriD Nr.--il EVEIITUELE ..,FI(EURII'IG. Staat bi j dc o.fkcurin8ss,dr csscn
bi j rrPupillen en !,?ètpenrr verneld: .ZIE IU'I(IURIIIGSLIJST 'àan noet a1s volgt worclen
gchancleki.: Voor Ce thuisl'rcilstri jden uoet juiÍorenlíj6t ',vordén. 6era4.dp1-cégd.
Zijn dc rvcdstri jrlen v:Ln LEI.I§ 2,.It en 10 goetlgclleurdi dóí 5aa.n ook rle pupillen
cn welpen wedstrijd.en op ons ve1.d d.oor. Uitsl-uitend voor de. uitwerlstrijden
ruag ín dat geval tcLcfohisch'vorc'.en geinf orneerd o{ hun rvccistri jCcn d<.:or6aan
cn rvel zat erclagocht enrl tusscn 9.1O en 1O.JO uur §e1-, 66.11,14 '
OPSTELLINGEN. .

LENS P1: a1s bekehó, zie reserveprogralema, leiders .Ton
FàEEqrr samcn}:omst tO.4)' uur' hlub6ebouN LEi[§

I s-GravenCijÈ, Aad de
;/: ..

LEI'IS P2; a}s bekencl, zie rescrveprogranma, l-cirlei Ton Ce i(olt,
'12. OO uur k-lub6bouv tEi'IS

s..mc4lionst"

LEIIS PJ+ al-s l:ehend met "r.H.v.cl.i:liel en J.1í.v.d.ï,iieI, zie rcserveprogranna !
leider Ton v.d.3er.g, sr.rnenkomst 9.15 uur lclubgebouw LENS GÀÀINE Ci}BH{IEEHPI
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LENS 'lï1: a1s bekcnd., zie r es ervepro granma, Ici-der Cees'Schenhels, samenkomst
11.OO uur klubgebouw LDNS

LENS '.rilzi a1s bekentl, zie rès ervepr o gralnma r leidcr Peter van Rijn, sanenkonst
'1 1 . OO uur kf ub6eboulv

LENS I,ÍINI' 1: E.Endl-ich-i,í. Endlich-P. Bi jlsma-D. Bi j lsna-T. Jansen-S. d r Arnaul-t -
I'1.Hoek6ma-8.Renzcnbrinh-P. Hopp enbrouvrer-J. Tinnernans-À. v. ïrli jngaarden-Iul. Verschelden
Leider i?eter Perreijn, sarnenkomst 11.0O uur klubgebourv LENS, zie reÀerveprograr ra

LENS I'IINI 2: À.v. d.Berg-C. v. c1. Rer6-V. TroDp-l.I.Iro oshoo ft -D.Ke atman-It, Bo elhouwer
D. ï rd. Vis-l'Í.Bosch-R. Tctt ero-J.llarmerCa:r-J. Dunant-B. Bergnans
Leider dhr.v.d.Berg, samenlcomst 12:00 uur k1-ubgebóuw LEIIS, zie reserveprogramma

dhr. Uarxrer d.am

LENS I,IINI 3: J. v. d.5 tarre-H. Snul-de rs-J. Hans en-A. Brinl<sna-M j 1(ouer-G. Linne!'re ever
R" ZeBers -i,1. Groszc Ni2p er-D.llavel-R. Po eIs-I,l.Jehee-G. EIstak
tcid;r dhr. Grosze liipper, samenkomst 9.J0 uur klubget,ourv IEN,S, zie reserve-
prosramltra.

Het begint er aardig-op.tc lijhen dat de regenperiode aangebroken ís. Voor
juI1iebetckentditterjrafgekeur<1epro5ramria|sopd.eze.teIca8en.Onju}lie
toch wat in klubverbantl te l-atcn Cocn, stéIlen '.li 

j voor.d.eze afgekeuicle zaterj
dagen reservepro6ramua t s vast. llelaas hebben vuij deze maand niet.Cc beschiirïring
over Ce gymzalen van hct Thoroao }Íore Cotle6e i.v.m. schoolfeestcl en tcntamens
iïi j zullen het clus vis anCere programmar E mocten doen.
Gelukhig hebbeq de meeste junioren eLftallen de af6eloilen trvee rvelcen nog eon
keer vriendschapp e1i jh bij iiest erkvrarti er gespeel-d. Voor.ars. za.terdÍ::gi hebben'
wij een ruim reservcprogramma. I,iij verwachtcn wel- dat julLie allemarl opkonen,
niet opk6rÀen betekent twec extra reservebeurten. :ïanneer jullie rechtstrèqFs ,

naar het veld gaan i.p.v. samen te komen bef dah uel even opr zoJat wij rvetén
waar vre aan toe zijn. 'ríanneer orij niets welen dan sturen'vre andere spelers mee.,
die dan ool< beslistrae cspelen. 13i j algeheJ.e afkeurin 6 spelen cle volgenrle el-ftal-
l-en vri endschapp eIi jh:
14.ro
14.10
11.C0

12.OO

12.OO
11.OO
1i. oo
12.00
11.o0
10.00
11.00
11.00
11.00

uur
uur
uur

uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

i'lest erkrvartier À1
Iiranenburg 1

Iíranenburgl
Oliveo
Ol-iveo
I(rahenburg
0liveo
LENS ,I O

iïest erkuarti-er
Viest erlirïartier
Vlest erkrvartier
Loo6duinen
Loosduinen
i,tlest erkrvartier "
l:{est eiklartier
LENS I'tINI 3 ;

IENS 1

LENS 2
LENS 5
LEils 6
LENS 7
],ENS B

LEI{S 9
vcs
LENS P1
LEl,Is P2
LETI§ PJ
LENS 1ï 1

LEN§ I,]I2

LTNS }ÍINI 1

LEI'IS ICIINi 2
VCS miní J

samenkoÍf,6t
sanenlEomst
samenhomst

1r. JO uur I,ENS
1 J . J0 unr .!Ei\S-
'l 2 . 00 uur LtrT{S

samenhornst 1 '1 . O0 uur L,ENS

sanenkomst
sàmenkönot
sanenlconst
saraenkonst
samenkoast
samen-]<omst

'sc.menkomst
sa4enkonst
sa4enkonst

11 .
4'
4)

uur
uur

uur
uur
riux
uur
uur
uur

LENS
LÈNs
T.,ENS
LENS
LENS
LENS
LENS
I,ENïS

LÍJNS

30
00
o0

o0
15
o0
o0
'1,

'10.
o

10.
10.
1c.

*+ tijà nog onbekànrl, rlc spelers en lei-ders van LENS 6-? en 9 kunnefl a.6. zater-
dag tussen 1O.OO en '11.O0 uur.bellcn (te1.66.11.14) hoe laat lnrir rescrveprogratr-
na begin!. .

Dcnk niet te snel- dat dit.rcservepro6raxnaa
hebben erg goeCe veld.cn. I(ou gevroon naar he
toch afgckeurd zi-jn, dan staan er aLlerl-ei
voetbal, sjoelbakken, kaarten, dartsspeJ, en
korn gervoon naar fJEI,lS. i,.ranneer er cuders zi j
dan kan dit ook. LEN§ is er voór iedereen,
gaat .

ook niet doorgaat. Deze verenigugen
thklubgebouw toe. Iiocht het eventueel-
spelen klaar, zoals tafelt'ennis, tafel-
z.enz. Blijf dus niet thuis, naar
n die rvat wil.f en .ki:arten of . bil jarten
ook als het voetbal-]en niet Coor-
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TRJI]N]NGEN.

Nu het
is het

de laatste lvolcén veef negent en de wed.stri jrlcn vaah afggl:eurd vrorden
crg belan6rijlc on goarl cn ri)Belnírtig ;Ue.lreinein. §eluLiiig wordt ei-cloor

de 3- en C-klassers (niet alleen de selectieÀ) goetl getraintl. De oiJlomsb van
de À-Jrlassere, en .de niet. 6eèéÍecteerde puj:iJ-Ienl a1sàede a1le welpelr en ninirs
valt erg tegeit.. Vooral de wocnsàa6middagklub víordt hatig bezocÈt. itanr tochr ":
lvant we "hebben rte besbhÍl'Jrin6 over een' nooie zaal, rvaar uc bi j , slechte vle(jrs-
omstandifheden in ]:unncn. lili j hópen dat juIIie treer nèt zo flne.tiek Saan trainen
a1s aa.n h'et bggÍn van h.àt seiàoen. Lo.at de treiners, de hcrcn v.d.Ncrg, Huis
v.Iler6dnhenegourïen r i)ronh en :binnenkort rvaars-chijnli jk ook de heer Timmcruans
weer niet ail-een in cl.e kou staa.n. iianvang tlaiiaing op .de,r'toenscla6níèd.ag 14.J0
.uur . Ne en
lrE-dcatr.

'.ri',. - .;" -
.'.lti jc'l .gynschoèrien mce, naast; Ce 6eïJone sportkleding, fot -v,iocnsdag-

I}U'1TE\TL.".NDSE REI S .

Zoals vorige lïcck s.I in dc L'Itlsrevue vrercl verneld. noct.'hct gclt1 voor dc buitcn-
1anàs.9 r-eíi op.'2$ :.1651;arí, 19?3 overgema:rkt zijnr op girorel<enÍng 536711
t.n..y...r^enningmecstèr Lcnig cn Sncl met vernclding iibuitenlandsc reisrt. Ooli de
mcnsèrr:Èí" hc-t hele: bedrcg .inccns over rviflen nallen vèrzoeken rvij on dit nu ,'

te doen.-.'Zi jn dr rnèirsen clie 1Èever kontàirt betalen dan. kan dít natuurliik ook'.
Elhe .zit-err1àgpldtlag: is er .rvel ,ieraaírl van. het beètuur oi de Ju-tp airnl'rezig di'o '

het geld van-u vril=annnenen. U lrri jgt natuurl-iik trel ecn klritp.ntie van olls. l
.,: i !:'-

P.S. Heeft un\zooh aI een gclclig paspoort of. t oerist enkaàrt ?. ïtce, dan.gauw. . ,

aanvragen. Na )i a1:ri1 ruordi het-t àarÀghijnlijk vreer 'duurder.'" ' .

..,.LOTERIJ. -, i -'

De eerste boekjes zÍjn aJ- verkocht. Celulds:-g rzel-. Ton de Kol-. hecft er echtcr
nog volop. iïanncor er ourlcrs of jeugdled'en zijn die ook lotcn willen ver-
kopon dan kunnen zij die a.s. n,eclcend afhalen bii Ton de Kok. De loten kostcn
f, 2rJOuper stulc. De prijzen ziin: een lEleuren t.v., een lreeltenrl nanr Lonclen
of ?aríjs, een transistorradio en nog mcer prijzen. Ï.edereen dic een beèkje
verkoopt dingt mee nailr een extra prijs. Daarnoast stelt de Julio nog een priis
beschlkbaar voor het jcugcl3-id tr,i e rle meieste l-oten verkoopt. Doe je best.
I(ÀRNAVAI,. I '

Eelaas bli-jhen onze jeugtlleden niet zo karnavallerig te ziin. Afgclopen vrij<1a6
en zaterílagavoncl viel cle dru.]it e eïg rtree. 'lJij rvisten fiet dat ve zul-ke serieuze
jeugdleden hebben. 1,'/i j ven','achten li3 frut karnaval voor èe A-I:lassers, senioren
en dc oud.ers va.n onze j eu6dlel'l.en op zaterda6 1B februari meer hossende nensen.
De Kaka doet het toch niet voor niets.
TOEil{OOIEN.

Ooh aan het eind van dit seizoen organiseren rvij voor a}le elftal.len een
jeugdtoernooi. Houdt d.eze data dus vrij.
25 naart PaaszaterCag
26 ma-a.rt '1e Paasdag
l mei
4 mei Hemelvaartsdag
6 mei
7 meí

Voor

TENS
L]INS
LENS
LEI,IS
Lll,t{s
],NNS

junioren
j un5-oren
junioren
junioren
rvelpen 1-
juniorcn

o-6
2-2

2-5
4-?
1(
9e
2e

enB
en pupillen 1 ( internationaaf)

int ernationaal )
n pupillen 2-l
n rnini 1-2-J
en 10

cle rneeste eLftall-en hebbcn rvij nog 6én of neerderc uit-toernooien. Ilet
vol.ledi6e to ernooi-overzicht worclt in de volgende L,ENSrevue gepubliceerd.

UITSLÀGEN JUIIÏOITEN.

LENS 1 - Voorburg 1

lïesterkwartÍer - LENS 6
ïrlest erkvrartier - IENS 7
West erlcrvartíer - LH\S (9
Reet lvas afgelceurd.

Uitslagen ïlelpen: iïest erlnvartier 'l - LEt'lS 1 1-5 ( gervekli6 6oec1 hoor ! 3 )
rest was afgeheurd..
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LENS I'íELPEN 1 - 1IIE.QTERK.íI,I\RTIEIT' -1.
zaterd.ag j.1. rvas.welpen 1 ae'I de beurt om, bij a]-gehele afkeuring, viiend- '

schapperijk te gaan voetbar-ren, bíj iï est erkwartier. Dankzij ale Mosióu-gri_epbleek het erg.moeilijli een cornpleet el_ftat.in elkaar te zótten (er waren naarliefst ! trafschrijvingenri). ::
Gelukki6 vraren er no6 trvee n-ini-welpen op LENS die wel zin hadden om eens métce,-6rote iongen. mee te doen. (Bij deze wil ik er. nog wer- even Àp vri$zen datiedereen telefonisch noet- afechrijven bij de in het Éantje 8enoàmde-personen)jjit t" rvedst* jd betreft rcan ik u verterien rl.a t LENS ""g !o"à van start ging.via doelpunten 'van o.a. Robbie en RoderÍck kwàuen wi; nËt"4-ó ,oor te stà"n]Dit rvas de ruststand. rn de eerste helft Ís iyesterkwàrtier maar lveinig in clet?'1'1 6eweest, en dit wekte zorvel bij de oucjers a1s bij níj het gevoel dat r,re

lindeliik eens met een tronstersco"e nàar LENS terug uoràur, Ëurnurr-gu..r.,
Doch de jongens dàchten tijrlens d.e tweede herft da[ iren ns_efs- à".r"guiàur"r,kon en r:lden 4-o wer genoeg- Dít brak hen echter zuur op, want-,;Jestert vrartiernan onni d.d.eLi jk het initiatief en lrwan sterk opzetten. oii r,ïest erkurartier-offensief reitlde gelutrkig maar tot 66n doelpuni, rvant'LENS lààÀ"-i"riaaels weer'te -voetball-en. of zi j nou ï/akher geschud vreicten_'d.oor ait à"airï""tlof door tiunfanatiek aalmoed.igende ;.ouders. iri voor ni j een vraag, maar d.at ,zi j .walrker
waren wa. wei zeker. Helaas gÍngen een aàntar. transàn de ni6t io; "op-íà'r*
dan; Danny tilcte een prachtige voorzet heel beheeist 1ang6 ae iiàeper tr.tdoeL ia. Met'deze )-1 voórsprong ?qu. cle wedstrijd ootr eiiOigen. iAI met aI lijkt deze overvrinning. nÍj een goede iteun in àc iug voor.de '
konend.e comp etit icvedstri j den.

. Kees Schenkel_s.
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.51e JaarAang nummei 29 16 lebruari 1978

DE LENSREVUE
ÍIeekblaal vau de voetbalteieriigtn'e lenig èq shel-

88f;88

0000000000
OFFICTEEL ,.

00000000coO0c

MUTJITIES TEDENI]JST.

'Jljglgtgggl=. . j

0556 R.J.Verbarend.se vrordt Dunant sfiaat )11, Zoetermeer 22BOJ
0465 h. !s-Gravenrlijk ,rrordt Pobtbuè 61108, Den lIaag. 2O?8.
O2J8 a.Hoppenbrouwers vrorrlt Loosd.uinsekade 59r Den I'laag 2028.

( relrtifÍkatie op LENSrevue.nr. 27)

In Ballotag;e:

1400 M.Jochens 2903? 2 }ii,rl Víofvenràrle J/, Den Haa6

!ïi j verzoeken U dringend aIle rr;i j zigingen in het
t'an de LENSrevue uitsluitend op te geven aan het

KONTR]RUTIES.

8R

8B00c0000c00o0oq0000o00o0000o00coQooGoocc000co0ccc00o000

I{et is bijna nj-et te geloven, maar d.e leden,net achterstand. in kontribuÈie-
bctaling (t/n 31-12-1977) zi-jn op de vingers van twee handen te tellen. De
wanb etalersli j st za1 clus klein zijn aJ-s wij deze over twee weken gaan publi-
ceren. '."Jilt U, dat Uvr naam daar niet opkomt, we1 betaal dan nog even 6nel op
giro JJ.61 .11 3ij voorbaat danh.

Hct llcs tuur.
FFFFTFFFI'TFFFFFTFFFFFFFFFFE
l|lfE STriÀT ER ACHTER DE BiR

FET,"fIFFFI'FEFI'T'

2O3), Let. 6?.99.15
ledenbestand of adressenbestand
secretariaat

FFFEFFFI'I'FFFFFEtrFiT.t_'F]'ITEFIFFFFFFI-T.i;'

Michels.
Nipper - Etdríy El-st alc

- Tinus v. Zilfhout

I'FTFEEEEE? ËËËfr$E
FFFFFFFFF

Zaterdagmorgen:
Zat erdagxniddAg !

Zondagmorgèn:.
ZondagmidCe6:

Àn BeI Senhen egouwen - llJin
lin v.d.Steen - ',ï , H.Grosze

Ne].ly en Richarrl v. d.l{dek
An v.d. Steén .- O1af lIuis . Cor Hopp,'. enbroulvers' Simon'Sandifort

Eventue.el af bel-len tel.. 56'94.36
RRRFRP.TTRRRR

' .ViN DE REDiTCTIE RRIRF.n?l?I?f :lPRIilti?RliRit:lI?RI?R
Ë

BILJiTIITEN.

EIkó' woensàa6Savonrl woitièh Ao'or'de dcelnemers iian de Bil j art competitie rveer
net vecl el-an strijd 61e1everd op het groene laken. Tot o1r dit rioment is er
nog niets over te zeggen rvie al-s rvinnaar voor het Paasrooster uit de bus zal
korien. Dc stf:-;a io nI. no6 gchecl open en mct vecl plezier en cnthouéiasme
rloen dó .deelncmcrs po6ingcn àl-];aar.qe loef af te stdken.
TIe dstrij dl eirlcr van Ilel<]en - winnaar van hct l(eratrooster - dodt het op dit
o6cnblik vrat minclcr - één en ander zal het gevolg zijn van het feit, dat zijn
g6niddelde rvat ho6er is oqgevijzcld, 'traàrdoor' hij in ]O beurten :rtecr punten
moet s<ioren dan voril; seizocn. De }ielen de Hilster en l,leernanszijn voorl-opig
met elkaar in' grote .s-tri jd geurikkeld .o-m de eerete ÉIdats, maar lvij migen zeker
outsider Cor PceteÍs niet ver:6etenr' die pas 6 vredstrijden heeft gespeeld. en
daarvan 5 partiJen heeftr gervorinen. De heer v.d.Berg doet het in vergelijking
rnet het Kerstrooster uitstekend en staat thans 'op de dérde pla.ats met f ge-
uonnen partijen. De heer )Ve()rddnburg is rvat uit vorm - stàat 6e en kon van de
'12 gespeelde weclstrijrlen cr 61óbhts 4 in $rinst omsetten. Maar ool; voor hem
breken betere tijden aan. 'iJim v.d.Lindcn'- op de voorlaatste pla.-ts - laat
Eonstijds toch rrel zien, dat.hij er rvàt van kan. IIij Ís vooraf sterh in hct
maken vaí hoge series en het winnen van d.e jackpot. 'Onze sedc tri j dse cretaris
van de senioren Nico Osse speelt er6 riisi'eJ.valtigr maer dat zal- waarschijnlijk
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riss;o à".,-]rài-r.it, a"i rr+1'àïiJ'ïriia"t"t Éi-rjartuí meóstal- óén oos sericht
heeft op de fruitlcaet. Hij .i6 ttrand iàiàiget :-van de rode l-antaarn, maar Nico -
horidt-bràaf stand r en één troost is, datjdè6raderen in deze corrpetiti-e niet
mogelijk is! De heren de Bruyn, Hop en Rademaker hadden dit l.Ëeerniet voor de
conpelitie ingeschreven, echter Aad dè Pagtèr. is een íew-comer - h{j is tot. ;

heden niet aan de bal.r: gevreeet, maar vri j verrvachten d.e komeíde r,veken erg veel
van hem.
VoJ.le digheidshal-ve geven wij u ond.erstaand d.e stan.J bijgerveikt t/n woensdag. ..
8 februari j.1. 'en daaruit bl-ijkt, dat er nog vele mogelijkheden.zijn, die naar
succeE }iunncn lciden. . --' --

Aesp.' gevr. verl. PNT.

M.1,1eernàno
J. de llilster
J . v. d. Berg
M.van l{elden
'C. Peet ers 1

q. lrl eeroenburg
ï,i . v. d. Linden
N. Oss e

Tensl-otte vrensen wij
toe ëir' voor ' al-lemaal-

12.
10
10
11
6

12
11
I

2
,
?
1

o
o

?

9
B

7
6

4
2
,|

1B
16
14
t1
10
B

4
2

afle deelneners no8 plezicrige en sportieve vredstri jden ..-

erg veèl suc'ces. .:

Ui'i Redactie -

num [IInm m mnnmmm mnmnmmm mm mmm nm mmm mmn nmm

mtrm mmm Ínnumm mmmtltmmEmmmm mlu m
nmm m m mrun

mmm Die "ETER" blijkt ook een ruimtevreterr. Zijn lveerloor.d nam meer dan een;
volle bladzijrle in bes1a6, hetgeen ,r,r. *.àt eóns aantoont dat LEïS nog onon-
dekt schrijftalent heeft. Maar, zoa16 dat' zo vaak gaatr uitvcerige argunenten
zijn no6 geen goede argumenten.
mnm f'OL is het eigenlijk rvel-'eens met het naschrift van.de redaktie, waarin
de kern van de problenatielc wordt. p;eraakt. Bij al,J-eïl-ei aktivitciten kon je
steeds tlezelfde groep LEIÍSers tefen en dus-ve]-e'andere IE]ISers noóit. '

miin loi heeft zièh wil1en afzetten teE;en de opvàttin§ van ETLTI 
' 

dàt die andercn
eigenlíjk hel-e slechte leden zijn die voor bekèring.in aanmerhing komen. En het
ergèít POL, tlat ETEÏ uit de vele groepen trandcrenrr rveer uitsluitend de seleE-
tiqgroep pikt. POt houtlt staande dat leden uit -de selekti-egroep vollaardige.
LENSers zijn en gemiddeld veel- vaker op IENS vertoeven dan het doorsnee-Iid..
mum Hoe dan ook - hct bIÍjft zinloos $ranneer de ene LENSeT de a.ndere rvil dwingen
aan alterlei aktiviteiten deel te nemen. Het liclmaatschap vÉ(n een ver.gnii5ing
is een volotrekt vrijrzillige aangelggenheid. De één verwacht van een r/óetbàl--
k1ub. uit§luutend, dat hem dc-. nogeli jkhei,d tot het spelen van voetbahveds t ri'j tlen
wordt 6ebod.en. De ander bechi meer aan juict datgene vràt om het voetballen
hec-n gebeurt. l[eer andcren vinclen'het leuk'om in een vereniging órganisaiorisch
of bestuurlijk bezi6 te. zijn. Konklusie: aflen beleven p!: hun eigcn manier l-o1
in .ie vereniging. Het is to.ch. prachtie .dat één vereniging zovee] vèrschill-en

mmn i{rf is het ook rveer niet IOLrs opvàtting d:tt die verschiflenCe grbcpen LENS-
ers'l-arrgs elka-ar heen noeten leven. Dat gcbeurt i-n l,rrerkeli ikheid ook niet.
!ïant 1os van feestavonCen e.d. bièdt de verenigin6 veel ontrnoet in6smoment en
met de zonclag als micldelpunt. Dan zic ie. v6ór, ua-ar vooral nàr Je.wedstrijd'
van ]ret eerste een prima d.oorsnee van LE1§S 'verzameld: jeu,gdledenr'ouddrs,
selektie en ni et-s elekt ie-spelers , suppo4ter'e r komnÍssieleden, raecli'vrèrkers 'en
bestuurders, echtgenotes, vriendinnen en lcinCeren.
mnm.Overigens, beste E!EÉ, komt POL nooit (rneer) op tiainilgs=vonden 'en tezoekt
hij:met grote regelmac-t dó feestavonden. i

umm Ontlertussen heeft PCL 6rotc lraertleiing vocí:: de qktiviteitcn vàn 'de 
lCa-Ka.

l,iirider .gelukkig is ?o! echter'net cle nièuwe fínancíë]d toer van .le Kaiía.
Juist al-s er binnen d.e vereniging een.diskussíe aan de 5ó.n5.is over het ver-
groten van het aa,ntal rleelneners aan feestavonden, gaat de Kalia incens toe--

Í[.rlmmmmmmmmmmmxinmummnnnmnrunnnmrlEunnnf,lmmmnmmmmmmnmmmnmmmmÍ]nmmÍn[1n]Ininn:T,nlmmmIDmmmmmmm
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gang heffen voor het Carnaval- op zaterda8avond. En al_sof dat nog níet genoeg
is (vanwe6e de drempelwerking) neldt de Kat{a aLvast één detail: ko nsunpt iebónnen
voor -f1 ,25. PCL hoopt dat de KaKa het allemaaf duidelijk kan uitleggen, maar,, ,,voorl-opig bestaat.de indruk dat de l(a{a een FingPing avond or6a_his e eït -'iir' -":''
plaats íàn Carn:vàl-i,' iïear heb dat 'nou- ïoor nodi[?
mnu Over Carnaval 6esproken: Cp het imini-Càrnrival herkende PCl, tussen de veie '

jongens slechts tlee meis jes. Een rriat eenài5clige aan6elegenheiir..---l\ls Lll'lS meér
daÍre6 bíj het venenigingsgeb euren uril betrekken, dan noet daarmee jon6 begonnen
ulorden.
mnm POL komt terug. ,; '','
TOTO EN IOTTO. ,:
iVij vragen rrog gaarne even utï. aandacht 

.voor 
de Toto en Lotto. U wilt uw Lenii;

en SneI toch ooic tloortopend blijven steunbn? Dat kan op een er6 geruakÉE1iiké 
-

manier door el-ke week uvr Toto en L.,ott o f ormulier op d.e bekenrle adressen in te
Ieveren.. Er is altijd wel een inl everingsadres bij u in de buUrt. ''Zotaiet, dan
kunt u ui formulier ook kivijt in ons klubgebourr en we1 op eJlie'naq!.nd4g, tli4§4eg,
woeasdag en donderdagavond. l

Vergéet dus uiet ut{ Toto en.r Lottoforaulier bij ons in te Leveren. U'r LENS
vaart er we1 bij.
1ïORSTRACE.

Afgelopcn urgehcnrl werden weer' J worsten vgrloot. Ze vielen op c1e nrs. .íf rosà,
79 Beel en l/ rose. De stand van de worstrace kwam hierdoor op..f f99,--. len.
leuk result aat, . iïaag dus het komende weekend ook een gokje. Het:kanniet veel
kosten en de worsten zijn overhcerlíjk.
DE GROTE LOTERIJ.

Door de aflceuring van af6elopBn week is er enige stagnatie ontstaan raet hct irit-
zetten van de loten ondcr de Ieden. IIet is Ton de liok, onze coórclinator van
deze aktie.toch nog 65elukt op clit qoment ruirn de helft van het :l:lntaI lotcn',.
aan de nan en.vrourv te brengen t.w. ,94O loten van de.6OOO en er is op dit 

.
noment f 1.5OOr-- aan loten ingeJ-everd.'
Mocht het prograruna vool .het a.s. weekend rvederom worden afgekeurd, dan vcrzoc-
ken vrij hen, die nog niet Ín het bezit 2ijn van l-oten a.6. maanCagavond de
moeite te nemen even n.iar ons klubgebouiv te liomen, rïaar Ton de liok u gaarne- '.
1of meerdere boekjes net loten ter hand zal steflen. Stclt u ons ni.et tel-eur
en helpt aflen nec tot het welsl-anen van d.eze grote lolerij.
KÀ-KÀ-I RNAVAL.

,Ja mensen, het is bi jne- zover. À.s; zaterdag 6aat het 6rote spehtakol. om 21 .OO
beginnen. AIle mensen die nog niet klaar zijn raet de karnavafs-kIeren, kunnen
dit nog d.eze week voor elliaa.r krijgen.
KOM OP LENSERS, laat èe I(a-Ka niet in hun hemC stàan, (zc gaan namel-ijk àndels
verkleed )
KOI,I in grote getaJ-er ncem uv, buren eens mee, of uvr tante Iulien en ome Joop;-' "-
oma en opa hebben er vast oolc rvel eens ài-n in om cle beentjes van tLe vloef te -..
heffcn. Gun ze die Lo]. ..: ...

Bij de in6ang van het lilubgebouvr zal de Ka-Ka u .verwel]iomenr eI1 u!ï KARNAV/iLS.
RIKSJE in ontvangst nemen. ..i

U vraaBt zich nisschi-en af , r,'raarom nou die riks?
Nou dat zit zo, DE KÀ-KA IS NIET ZO RIJK ÀLS DAT U DH{I(T. De jon6ens van
Zaratustra zullen zich voor u cn ons inspannen, en DiIT l,ioET )E K,f\-Iír BETiiLEtl t"
aan het eind van hct IGRN;'iVÀL kunt u een kopje hoffie krij6en, .Toordat u naar
hui6 Baat , en DÀ[ ]ÍOET DE I(A-K.rr EEI4L,E!I. De Ka-I(a rvil na het i(riRN-.ïAï, nog rnoe?
organiseren, dit 6aat nict zonaar, en DAT l40ET DE Ka-KÀ BETÀLEN.'
Dus KÀRI{AVALLERS laat dit riksje. u er niet .van vreqrhouden on er een dolle boeL
van te maken.

.' S'ecr.I(a-iia
.llonnie

STEL DE KA-KA NÏET TELEUR.

),



Met d.e Pasen ivorclt ei in c1e Kantine van LENSlweer 6ek-Iaverjast. rJJeet. u nogr
hoe gezellig het r.ras met cle FLerst-drive?. VertóI het een6 door en neeír Jevrienden mee. Er trorclt no6 verteld vraai'u Zich öp kunt'geven, in 6én'van de
volgende kra.nt jes, . :..

KA-KA.-K],AVERJAS -DRIVE.

ilNIHIIHHIIlÏHI{EÏTHTiIIHIIIIiIHIíIIHHHHHHH
PROGRA}MA-OPSf,ELL]NGEN-STTNDEN SÉNIOREN

HEHHHHHEI{HHHHiI:iHiIIIHiIliHlI]IHI] ItNHIiIIHHHIiHi{HHHH}I

IRoGRÀMI{h SENIOREN.

ZondatI lgnfebrdari'1978.

Secr.Ka-Ka
Nonni e
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14
10
12
't1

.00

.00

.00

.00

.o0

.00

.15

uur
uur
'i.rur

uur
uur
uur
uur

6

sv7

Leeuvrenburg, Voorburg
,.V? Beb 2/1-1
Buurtvleg, iïassenaar'vZ seb 2/1-3
yz Eeb .2/1-j'v1 eeb z/z-4

.Y1 6eb 2/2-4
llou.trqs!, Sportlaan

.C.Timner
usltaul I "
. Egmond
. Bos
. v. J.Heuvcl
.l'{annak

.

t
A.s. zondag zijn van de'Seko aanvrezig: J.de Hilstèr en N.Osse

4-?-9-10-11 €n 12 een half uur v6ór aa.nvang van hun wedstrijd'5 f.AO uur LEI,IS terrein LENS 8 9.45 uur LEIJS lerrein6 lO.4S. uur LEIIS temeiu ,LENS 1f 1O.fO uur LjJNs tèrrein

LEIVS
LENS
T !.ÀTe

OPSTEI,LINGEN.

LH'IS 4:

LH,{S 5:
LENS 

rí:

LEr\S 7:
LENS B:

IENS 93.
TENS ,iO:

LB,IS ' 11 :

als bekencl zonder

als bekend

als belÉend zonder

al-s bel(end. zoniler
als bekend. zonrLer

aIs behend zond er
aIs ÉekenC '. :

. 1-- ,,:
aIs bekqnd '.

als belcend

rl.v.lileef

C . Stapel-

J.Groenendijk,
M.IIei jncn

G.Lel-ieveLd

. R.Lei jn

IENS 12

IrENS 1f ! als bekónà zànaei :U. nouvi-P. iurghour.rt -A.I{oppenbrourvers
A.I'SCI{RIJVf NGEN.

UiteLuitend. in dringende gevall-en op vrijdagavond van 18.3O-1g,tO uul ,bij J.de
Eilster tel. 29.71J?] À11é6n bij hoge uitzonderinB kan nog op zat erdago cht encl
van 11.00-12.0O uur bij voornoemcl nummer worden afgeEchreven.
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ZÀfi.LVOETBAL.

Uit.slag ?-2-1g?B LEIIS'- Los Enbajadorèa 3-5 ( t etàrrvedstrijd)
Na deze tefeurstellende nederla-a5 voor de beker moet
diqsdqf?l jqlrugri qrsj voor de competitie aantreden

ons, zae.lrroetba-Iteam
in de sporlbel e.e4 rle

Duinlaan tegen DEO aa.nvenA 22.35 uur.
De vol-gend.e spelers moeten on 22;10 uur aanweziG aiin.in de.spo
A.v.Velzen-tï.Míche1s-J.de Bruin-B. Oss e-G . Duivest ei jn-P J de Klein
STANIEN LENS 5 t/
Res.1e hlasse D

'riVestlandia 4
Duindorp SV J
cr . iir.Il Vac J
Crornvliet 2
LENS 5

LEI'IS 5 no6 te spele4 ? ifu.ls!Ërj!94.

vuc 5
DITL 4
Den lloorn J
lïippolder 2
Velo 5
','íit Blauw 2
PDI( 3

Res. 2e klasse C

LEiis 6 no eJ.en '/ wcdstrr- den.

rthal: .

-P.v. d.St6en. -'"

thuis : Duindorp SV - PDi( - \fUC - 
"ile 

6t landia cn lïit Blau',v
uit: Gr.lir. ÍI Vac en i'Jippolder

Na ecn voortreffelíjke etart van Ce conpelitie is hèt
Èif. 39, nadat zi j hun eersts'nerlerlaag 'kregen in dc'
we dstri jd tegen iÍJestl-andia, danig van sl-a.g geraakt.
Uit de f aatste 6 'uredstri jden-. rveràen ha.àr. 4 puntèn- -

behaald. Vcoral het nalteÉ van doel-.iirunten is bij dit"
elftaf een mociLiik.iets, ge-tuig.e het doefsa.fdo van
1?-13. lqet {e ontíangst van dc 2 koplopers nog thuis
en een wat scho trra::rdiger voorhocde noet èen nog , i. -

te'.s

15-24

15-19
15-18
15-18

11-12
15-12
1>-1?
t4-1i
14- 1o
15- 2

15-25
14-21
13-20
15-17
15-16
15-15
15-12

ï,lass enaar 4
.firchipeL ]
DHC 5
Voorburg J
Triomph 2

Quick /
VUC 6
LENS 6
r{l-,rD

HBS 6
\tJit Blauw J
DHI, 6

Reé.2e kfasse I{

Vredenburch 4
de Jagere 2
VDS 

'GDA 5
RKSVM l
Gr,l:ï.II Vac 5
Hava +
Triomlh J
LffS 7

thuis: DHC
uit: Triomph

HBS. - Quick - Voorburg en lÏassenaar
en l{it-Blauw

1 -11

In te6enste1.lin6 lot LEN§ 5 behaalde het zesde in het
. begin vrijvlel geen punt. Uit de iaatste ! r'redstrijden

wcrden 8 punten bchaald.rvaardoor zij víin de laatste
plaats afkwamen. ook het dcel-sa1do !ïer,f, daardoor op-
gevijzeld tot 2?-2?. Uit de resterencie vredstrijden
mocten de jongens van rrOpat! echter nog vl.el rvat puflten

. rnéepiklcen, daar ook dc overige ploegen in r1e onderste
regionen regelnatig punten verzanelen.

15-11
15-10
14- 9
1r- 9

15-24
15-21
15-21
14-i6
15-16
1r-15
15-15
15-13
15-11

J,EIIS 7 noA te spelen 7 vredstri iden.
thuis: Rava en Trionph
uit: Gr.ïl.IJ Vac - Den

Vredenburih
Iioorn - Ilarathon - SEP en

lIet zcvenCe , dat alicsziris redelijk van start ging.in
deze coEpe itie, j.s rloor 4 acht er e envolgenti c ncclerla-t

Den Hoorn 5
sEP f
I,larathon J

13-
14-

q

9
4

gen ín de moeilijkheden Eekomen. GeJ-uldrig voor hen dat
in.d.eze af,de'!ing één uitgesprol<en zwal'J<e ploeg zit '-

n.1. Ilarathon. Het progra-mma voor dit el-ftaI ziet er
redali jk iit. zoclat verr,racht mag rïorden dat toch nog
vrel eni-6è plaatsen §este5en kan worclen.
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PROGRÀI4MI JUNIORÈN;

Zaterdag 18 februàii 1978.

12.30 uur
uur
uur
uur
u9r
uur
uuI
uur
uur

JJ JJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJ
VAN EET JEUGDFNCNT

J.]JJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJ
JJJJJ JJJ JJJJJJJJJJJ,]JJJJJJJ.]JJ.IJJ JJ JJJJJJJJJ

(vr. ) ' tr
. I 

.- óost 
"inae , Voorb.urg

Sportparh Prinses Irene
v2
v3
Vrcdenburchvreg
v2

JJJJJ
ddJrIJ -
$$$$+'

T TTÀT C 4

Devjo 2
Rijewijh 4
Lffis 5
Lm{s 6
Vredenburch 11
IENS B

GDS 3
PDi( 

'

- l4onster 1

14.
13.
,t L'
1lr.

12.

10
10
00
00
15
30

- TENS

- L]INS

- ]T'ISH

- HIÍSH

- Ilitïs
- Velo
- LEits
- ],ENS 10

2
4
4
7
7
'10
o15.45

11.10

Zel9ee 1P februari 1!18.
14. oo uur LENS f

( vr. ) Eràsnuslreg
Duinlaan

v3

A-IG/TSSERS EN OUDERS.

- tyra 4

Z.,1TERDIGAVOI{D I(rlRNíVi.], V00R
-§E]iIQBEN,

JfSCHRIJVINGDN.

Schrifteliik voor vri jdanavond 18. lO uur bij dhr. P.v.d.Stecn, Hondsroos 2,
Berl<el en Eodenrijs
Telefonisch vri jdaga.vond tussen 1B.OO en 19.OO uur (uitsLuitend in tlringencle

In noodgeriall-én kunnen de juniorehinog o
uur afbellen bij tilIS tet. 66.tt.t4

4,68,% (LEN9 1 È/m l')

6.86.56 (LENS Z t/n iO
p zat erdal3o cht end tuseen 9.r0 en 10.0O

gevallen) vcor
L-klassers bij
ts-kl-assers bij
C-klassers bij

AFKEURINGEN

:. -;'
G.Duivesteijn
Ll.Reuver
lr.v. d.. !r_nc_en

dhr .
dhr.
d.hr .

tel
t el-

,t e1

o

6
4

De junioren moeten:bij sl-echtc vreersoms tandigeheden steeds
ra:.:1B1eg'en. Telefónische iriformaties lvordeh hierover nÍet
Oi)STETLINGEN

de afheuringsli j st en
verstrekt. i -,

LENS 13 aLe bel,-encl, zic re s ervepr o grartrlra, l-eider6 dhr. .I.irpperloo-C.v..d._Beek
I,EI'IS 2: als vorige ncelc, zie rcs ervcprograrÀna r leider Ben Osce, sanenhomst
1).JO ulr klub6ebouvr LENS.

LEI,IS J : a1s vorige Ueek, Icir1er rlhr. F . Flumans 
-

LENS,4: als,bekend, leiiler II.Zoun, grensrechter dhr. de Soer; sa.nenhornst
12.15 uur klubgcbouvr IENS

LEN§ 5: als bekend., zià r"scrveproBr4mnd, lcidor J.tleulcnan
LENS 6: aIs behcnd, zie rcs crvcprogrannma r. leider T..v.,Vclzcn _

LENS 73 aIs vorige vreè]r net D.Iioclhouvrer, zie rèservepï'ogranï,a, teiaer Ëaut
v. d. Steen, Earncnkon0st . 12. 1J uur klubeptoulv LEI,IS

LENS 9: als vorige r,reek, zie res ervepro grermma, leider Rini lvan lioort, earnen-
konst 15.00 uur hlubgebour.r trENS

LENS Q: als vorige weclE met ll.E1shout (B.Boelhour.rer zÍe LEN§ ?) t zie rescrve-
progrEunua, leider Eric Landnan

I,ENS 10: a1s vorige week, zie res erv e?rogramrna, J.eider Theo I)rins, sr.ruenkornst
12.3O ,ur klub6ebouw LEN§

c



PRO GRA].IIVIÀ lTU?f LLEII.

Zaterd 1B februari' 1978..

12. J0 uui I{onÀelersdi jk ;i
12. 15 uur VreC.enburch 2
1 1 . J0 uur LXI:IS l

- LENS Í
- LEI,IS 2
; III.ÍSfl 4"

' J. v. Ol-denbarn evelt stràat
. VreC.cnburchucg
. tr1

:

uur.
l,

PROGR.I\.I4MÀ U.JET,PEII.

Zaterda6 tB februari 1973.

1O.OO uur ]IW i : ''"- LEl,r'S 1'

!.jO uur Quick mini 1 - LENS IÍINI 1

12.00 uur Spoorvri jlc mini 2 - LENS IIINI 2
11.J0 uur LENS IIINI 1 - D T mini 2

ELI(E 'JJOEI{SDAGMIDDAG f S . ER TRí'.INÏNG Vjii.I.qF

Eogenhoucklaan
1rz

§avornin Lohmanlaan
tlenBeJ-oJ-aan
V1

i

14.

ÀI'SCIIRIJVINGEI'I.

Schiifteli h voor vri avóncl 18. J0 uur bij dhr. P.v.d.Steen, tlonCsr'o6s 2,
Berhel cn Ro denri j s
TelefoniEch vri jda6avond tussen 18.OO en 19.00 uur'(uitsluiïeird in' dringeride'
gèvalfen) tij R.Bom te:. 25.gB.??
in noodgcvalien kunnen de pupíI1en en vrclpcn nog o! zaterca6ochtend tussen 8,,45
en 10.O0 uur afbeflen, te1. 66.1].14 klubgel-'ouw LENS.

AFI(EURÏNGEN.

Bij slechte lve ersomst airdighc clen oteecls ,eerst cle afkeuringslijsten randplegen.
Staat daarop bij "Pupil1cn en Welpenrr vcrneJ-d: GOEDGEKEURD dan'steeds naar vcld
of punt van samenl<omst komen. IN DIT GEVÀL MÀG ER DUS NIET ïIrLEI'ONISCH i:IOXDEN
GEINI'0II'.1EERD NiiíR EVENTUELE rl.EiiEURING. Staat bi j - d.e afkeurings ac1.':essen bi j .rrPupillen en.Irlelpenrr vermel-cl: ZIE IrFI(EURINGSi,IJST dan moet alo vo16t l'rorden. .

gehandeld: Voor de t huisrverlstri j den moet juniorenJ-ijst vrord.en geraad.plec6d. 
,

Zijn de wedstrijden van LENS 5,
en rvelpen wedstrijden op ons vc
in dat geval teIöfonisch worclen
zat eída-go cht end tussen. B.3O en

0PSIELLÏNGEN.

igltS p:t: l,l.Saar1oos-1"Í.I1ollema.n-I,I. Zaalbeig-l,l.Fortnan-E.l?apmenhovcn-Ë.Roos-M. v.
Velzen-E. Ammerl-aan-J. v. rf. Eerg-J.'fJasscrman-À. i(uiper-E. Keu! , zie 'leoerveprograrnma
Leielers: Ton' I s-Gra-vendi jk-r',ad de Pagteql sanenhomst 11.J0 uur klub6eboulv ï,ENS

LENS P2i'E.Coret-M.Geurens-J.v.Kester-P.3taruh-D.Vermculen-P.ïle'ssels-It.v.11.ileyd.er
R. Ha-n-F. Claus-l'l.Kocleni j -R. v..d. Boo§aardt -Ii.Ro os:J. v. c1. Spiegel-J .Ilícnen , zie
:'es erv€pro6ramrira, Leider Ton de. Kok, samenkomst "11 . 15 uur klub6ebcurv .LEIIS

LENS PJ: J.II.v.d.iïie1-J.ltl.'v.d.lïieI-R.Tan-R.Deld;er-P.Mehi1al-P.ilerts-E.Radenaker
J.i(uypers-E.de Vos-P.r'tlsimgecst-J.v.Dallegooyen-E.dc llruin-ll.d.è }Iaas -8. Ver<iuin
R.v.VenetiË, zie rescrvepro6ranma, feirler Ton v.d.Ber6, samcnkonst fi.OO uur
lclub5ebourv LENS

LENS y{1: J.Iilip-R.S1ats-R.v.Vel-2en-F.v.l(ester-E.Iieus.:F.Cc 3ruin-P.0o st errreghel-
R.LentZ-ll.v.ileIden-D.Verschel,den-1?.v.d.K1eij-li.Franken-I'.Va.l-l;cnburg-,i.Toet..
zie rese::vepro6ramna, Icider Cees Schenkels, sirmcnhqust 9.00 uuï klubgebouvJ LEN§

LENS l.J2: ïl.l(ar,rp-T. Di-cnel--C . v. d. Eo ogaarrdt -lvl. rl. Ni e.urvenhoven-8. v.l'lieurzcnirovcn-
Ëàra._klcer-R. Tinr,rcrd-J. KooI-l"l.Iíe e tnan-M. Simons jR. Plugge-P. Hoeksrxa-.-. Groencstcyn

R.Batelaanr zie re s erveprogralxma. , leider Pcter van Rijn, samenkonst 12.00 uur
klubgebouv LENS.

LEI{S MINI 1: E.Endlich-],Í.llndlich-P. Bi jlsma-D. Bi j iEma-4. v.VIi j ngaa.r'c1en-1'1. FIo eksma
J.Iimnermans-M.Vcrschelden-T. Janssen-S. d I Arnault -E. Een zcnbrin}-P.lIopp cnbrouwer
zie reservepro6ramna, leic1cr Peter Perreijn, sanenkornst 8.45 uur LENS kJ-ubgei:ouu

-7-
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nforrncerd of hun rvedstrijden doorgaan en wel
O uur tel. 66.9.14 klub6ebouvr LENS '
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I,ENS MINI 2: B.3eigma.ns-À. v. cl. Derg:C . v. d.3erg-l'í. Bosch-1,1. Brooshoo ft-D.Keetuàn-
. Vin-R r Tct tero-J.IlJarmerdaE-J.Dunant -V. rromp-1,1. Jochens, zieR. Boelhouwer-D. v. d

reGerveprogramma, l-eiders Chr. v.C.Berg-dhr. lrarmerdam, se.menkomst 11.00 uur
klubgebouvr LENS.

LENS MINÏ l: II. SnuIC ers-J.l{anscrr-A. Brinhsrna-1,1.I(ouer -G . Linneve ever-M. Gr:os ze
Nipper-D. Bavel-R.Foers-M. Jehee-G.EIsti]í-J. v. d. st arre-R. Zegers-E.31-ok, zie reserve
lrograrnna, feicler dhr. Grosze'I{ipper, samenkomst 11.C0 uur klubgebouw ï,BlS
RE§ENVEPROGRTUÍIIÍí.

,ir.fgcrcpen zaterdag vrerd hefaas het gehele programna af6ekeurd.. vriendschappelijk
spelen rvas door het hard.e en gladrle veld niet mogelijk. A.s. zàterrlag hebbén 

- "

lri j toch vreer een trompleet res eïveprogranraa op het vel-d. Volgende week hebben
r,vc de zaLen van het Thonas lloore vreer. Bij al-gehele àfkeuring a.s. zaterdag
ziet het r es ervepro6rarnae er als vo1-gt uit: . .

Junioren:
14.10 uur
14. Jo uur
1J. OO uur
11 , 15 ttrr
1r. 15 ' uur
12.00 uur
14.Jo uur
1J.00 uur

Pupillen:

i2.0C uur

liiest erkïrart oer 1

Krancnbur6g
I(ranenhurg
Oliveo
Ol-iveo
liranenburg
Oiiveo
LDNS 10

- ï,Di{s 1

- LE]VS 2
- LENS 5
- LEtrs 6
- Í,ENS 7
- IEI'IS B

- r,u',rs 9
- vcs

SamcnkonEt
sarmonkomst
samenkomst
samenkomst
sanenkomst
samenkomst
samönkomst
samenkorhst

samenlconst
se.nenkornst
saiienkomst

uur LENS
uur Liilds
nur LI1NS
uur Ltr1,trS

uu:' LEI'IS
uur LENS
uur . l,El{S
uur Lfuss

(auto'À)
(autots)

(auto's)

13.30

12.0O
12.OO
1 2.00
11.00
13.3o
12.15

1J.OO uur ïIesterhwartier P1 - LEIIS P1
1J.00 uur 1{ est erl',r'rartier P2- LEI,IS P2
12.00 uur tJe s t crirvrart ier Pf- LENS Pl
lJeIpen..
11.00 Uqx
1O.CO uur
1 -'l . OO .uur

i
'11.O0 uur

12.00 uur LENS
1 2. 0O uur LlilIS
11 .00 uur LENS

Looscluincn l,J 1

Loo6cluinen iir2
trVest erlivrartier

mini 1

Víesterliriartier.
Ínini 2

LEIIS, MINI f

LiiNS 'rl 1

LENS Ïï2

Ï,IINS I,IINI 2
VC§ mini J

gamenliomst
samenkoxxst

10. c0
9.15

uur
uur

L;r{s
LENS

LENS .MINI '1 sanenkomst 1O.OO uur LENS

sanenhomst 10. OO uur L,EitlS
samenkomst 11.1J uur LE{S

tliij rcal-iseren ons we1 dat er een glote kans bestaat dat bij c.16ehe1_e. afkeu-ring..
veel jongens lvegblijven zóncler er bij na te denken of het reserveprogranma vrel
door6aat. Àlechcle i.flceuring uril- àiet zeggen dat het r es crvei)ro grammà ook af-
geheurd is. ÏJ1i jf dus niet de6. iYannder'het mereridèel- van'dé Ëaagse veLCen niet
bespeelbaar is, rvordt het gehcle prograrima afgeheurdr'bm het competitiepro-
grarnmq gel-i-jk te laten verlopen. De.velden..die dan wel_. bespeelbaar zijn, worden
dan gebruikt vooi vriends chal:pe1i j he wedstri-jden. Bel-..daérorn z.1t e rclagochtend ' .

tussen 9.00 en 10.oO uur op (66.13.14) of het res erveprogramrua d;:orauot. ,"
dit ooh afgekeurd clan houden !ïe vanaf '12.0O uur in ons klubgebouw ecn tafelten-
nÍscompe!itic voor'junioren. 'Nótuurlijk zijri àe pupillenr' liàlpcn cn mini-r,:relpcn:
inc}. clé ouCers ook'van hartc urelhom. Tot zatcrCàg.

4..s. zilterdag 18 fobruari .j.s er karnaval- op LJENS voor. personen.van 1/.jaar -.-
en oucler. Dus al-Ie .il-kI4ssers, se.rliorcn, leiders, trainers, .ouders en andere . l

belangst el1enden vrorden a.s. zaterdag in ons klubgebouur verr,Iacht, om, e3. Can
niet verklecd, karna-va} te vicren.
Voor vbrd.ere bijzonricrheden zie el-dëÏ6 in deze lEllSr'evué.

-B-



CONTRTBUTIES EN 3UI TENL,JL\DSE RE]S.

.Er zijn
tie van
':ïanncer
Voorkom
meeeter

nog steecls jongens die niets vó-or <le buitenl-andse reis en d.e contribu-
dit jaar betaal-C hebben. Binnenkort komt de wanbet aL ersl_i j st uit.
uw zoon hierop staat vermeld, ma6 hij niet meer worclen op6estel-d.
dit en maak nu direct het geld over op giro 3j.67.ll t.n.v. penning-
l,enj-B en íine1. Gauvu rlocn; anders ver6eet u het vreer.

TOERNCOÏ -OVEI?ZICI{T JU};]OÏiEN.

LEiVS 1

2E}IL
115 tnNs, 415 ae llusschen,
25/3 LvNs, 2?/5 víos
7/5 LENï
26/1 LDrís, 4/! ile lrlusschen,
25/3 LENS, ?/5 lrCS
4/5 $rDt ?/5 LENS

26/3 LENS, 15/5 de Musschen, Ao/5 TSc
25/3 LENS | 4/5 noek v.Hol1and., zO/5 vj-os
24/1 spóorwiik, 4/5 LnT,rs, ao/5 l.líeE t erl(wartier
2g/4 \rcs, ?/5 Lflis, 2o/5 vios

26/3 Lfris, 1O/4 D)-ost 4/5 Rijswijk, 2o/5 tsc *
z9/4 vcs, 4/5 LEx.lst 6/5 o.ilo +

24/J Spoorvraik, ,4/5 i,iil{S, 6/5 Celeritas, 2O/5 !Íe st er}rrvartier

itijswijlc, 6/5 Lu,rS
IXNS

1/4 Bttr, 4/5 Lurrs
1/4 Il'rLÍ, 4/5 LENS, r4/J Archipel
26fi Gsc, 4/5 rorirs

1) t/n 21 mei de Kennemers

2015 tsc
LEI{S J:
rEÏÍ§A:
Tffi-5:ffiíz,
LENS 7:
ilffs-B:
rÉtE3:
LllNs ,10 3

*d.e nieurve A1 , B1

PUPUL],EI.I.

en C1 elftallen spelen op fO-6-78 cen toernooi bij I'iidrleJ.burg

L-Filt s z
LENS f
+LEliSPl + P2 spelen op 2/ mei vri ends c happeli jk tegen clc Engelse verení6ing
Cloparcro tr'. C. op l,:ilS

IiELI)EN.

1sI.,EN

I,Er,§._Uj:
.r,5§§_!?:
L]NS MTNÏ
IEI{S }IINI 2
!!Ns r'1rNU
0p zondag 21 mei i6
mini-!íel-pen.
up zondag zö rïea l_s
en mini-we1pen.

4/,
6/z

^.

cr ecn sportdag voor alfe C-klassers, pupillen, welpen en

er op LENS ecn cocktail-toernooi voor alle pulillen, nelpen

HOUDT DEZB D^rI-l DUS ;lLLEl,ÍAirL V1IIJ

VI'IDERS OIGELET.

Op 1O juní 19?B ziin de leicr,ers van LENS lveer uitp;enodigd voor het Leiders-
tocrnooi bij NaalcluijlË. Evcnars vorig jaar spelen cle feiders nog enhele oefen-
wcdstrijden ín de maand mei.
vorig jaar hebben vrij leuh geoefend. tegen enkele ,erftalren, saroengesteld uit
de ouCcrs van onze jeugdleden. i,ïij vervlachten ooh d.it jaar vreer tvuce rrsterketr
sp arr ingpart n er s te vinden.
!:Janncer er ouclers zÍjn die wel- vroer óén of twee elftallen op rr.e been vliflen
bren6en dan vragen wij u liontalct op te neroen met Paul- v.d.Stcen.
P.S. Iedere donderdagavond kunt u trirmen. Bi-nnenhort rvaa-rs chi jnli jlr rveer op
het LEII§vel-d. Een bectje voorbereidin6 is best rvel noilig.
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1e Jaar an nummer'JQ 24 februari '1 B

DE LENSREVUE
weekblad van de voetbalver enininE ï,enie en Snel_

'YllI IEFFFFTFFI'T'FFFFFFFÍTFFI'I'FFFFFI'FFEFI'

Zaterdagnorgen: An B ergenhe4egouwen - llíira.Michel_s .

Zaterdagniddagl .Aad, BoBisch - Ànneke Blj,emer "- Fran6 Dissel,dorp
u àhdagmorgen:
zondàEmiddag:

Op het,Jogetrblik zijn er 4O0O toten uit6ezet e'n j-s aan 6"e1d + y
De laatste 1-ootjes vregen natuurlijk altijd het zvraarèt, maar h
rnogeli- jk zi j.n orn die l-aatste honderd boekjeè uit te zetten. Do
van d.e laatste rveken zijn de seniorenèIfïal1en no65 nÍet benade
tuordt er spoedig rveer gespeeld en kunnen dè boekjes ook "daar uIn1aar u mag ook naar I,ENS kor,len om nog een,boehje te haIen. :

IiDRSTRACE

finus v. Zilfhout - Puegy Richef - Judith Kembes
' An v.d.Stoen -. Rià Verschelden - Si1via en Huub Pronk - Di.nÍ'Endl-Ích - Hannéke Bom - Linda: Jan6 - IïiI de Bruin - Frank §traathof

Eventueel -afbellen te:.. 66.94.1.6 :

t'
A AÀÀÀAAAAlu\AÀriÀAÀlr,iÀ f.À

4Ëfiflfi ALLERLEI f{f.$4,i,rm,.l,nr-;i,ir.ÀÍr1ÀAArL,rÀLír AAÀririhÀr-i\At\r,iiAA.i irArir}ÀAAiiAAhÀÀri ,

.l.Iltrirlr:i:rlÀlrr1r'!É.1 r Ërr-,1. IiAllÀ.1\A

LO-TERIJ I

1.Boor-- binnen.r
et moet toch
or de afkeuringeri.
rd. Hqpeli jk
itgezet wörden.

.,,.

)eze gaat uitstekend. lLfgelopen weekend zijn er
op èe nis. 5, 38, ?4 en 79 rose en nr. 't2 geel.
Doet..u ook'me.e, ze zíjn nog steeds overheerlijk.

IgTgIlETTg ,

0p dinsdagr: woensdag- en
kwijt. in het kl-ubgebouw.

mmnmn
mmm

mmmm n
m
m
m

mmm
m
mmn
m
mnn

! rvorsten verloot. Ze vielen
De stancf is -nu Í 4r+r22. -' ''

.: , . . . .

dondeidagavond kunt u de
Doe- mee, u st'eunt er ook

en l-ot to ook weer
nee.

toto
LENS

mn'm
m*oH
mnm

mmmmItr Dlna

mtnn mmm

mnmn n' m'm
m mIDm. nuul. Inmm

mmnmmmmmmmmmmnmmnmmmmlnmmmmnmmllntrnmmmmnmmmmmmmmmmmmrrmmmmnmnmmmmni tx0mnnmmnmmnm "

mnm Eer6t even urat rJihtzetton, ïlaaischijnlijk nog ietwat beneveld d.oor car-
navaleske alkoholdampcn bervecrde POL vorige vreek àan het slot van zijn vrèke- '

lijkse reutel, dat hij slech'ts'tvree meisjes had herkcnC'tijdens het minicarnal
vaI. Het waren er ecfrtpr, vijf. Een slippertje dus uit ?OÍ.ts pen. Db zorg van
POL over LENSrtoehomst blijft overigens ook bij het getal vijf nog recht over-

mmm Nu het rvoord rrtoekom§.ttr is gevalIen, moet ..PöL " opeens denhen aan de beslis-
singen die onze vereniging binnen niel aI te lange tijd zal noet.en nemcn. Er .
lvordt immers ,een st atut.enwi j ziging voorbereid.. Xen Kommissie Van Drie (waar
hebben vre dat meer gehoprd?).hecft van de algemene I edenvergarlerin.g opdracht.. .

6ekregen die st atut env,ri j zi6ing voor te bereiden en daarbij de toekomst van
LENS 6oed voor o6en tc houilcn. Maar vrat die i(or1mi66ie ooh bedcnkt, het zaI l .-
ienslotte de gchelc vergaderin6 zijn die zcl-f over. zijn eigen toekornst bcsfíst.
rinm FOL heeft 6ehoord clat die kornniseie intussen niet stil heeft gczeten en
'zal-fs aI eeh tussenïapport aan het bestuur heeft uitgebracht. FoL wordt zodoende
:-'azend nieuvrs6ierig. IIij zou vcrduveÀd graag wiIlen rveten wàt die ,.lrie aan het
bckoks Uoven zijn "
mrín \,,at willen die ruirn §OC LENSers nu eigerilijk met'hun td-ub? liet be6tuur'
heeft daar vr',1 bepaa-1de gedachten over en die ook het,af6e1-open jaal geopenbaard"

-1-
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PROGRAMUA SEi.TIOREN.

Zondag 26 februari 1978. scheidsrechter
14" OO

2-

Z
2
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1

. 00_

.00
"co
.0
.0

1?.o'14"0

1 .00

12.OO
10. oo

uur
uuT
uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uur
fuur

],ENS 1

],I'NS 2
Vcorburg 2
I{DV 2
I,ENS 5
LENS 6
qirD ?

LENS B

ï{ilhelmus,/
Duno 4
Post.duiven /

- la?endrecht 1

- TOGB 2
ï LENS 

'- LENS 4
- Duinàorp SV J
- QuÍck 7
- LEN§ 7
- Nívo 4
- LDN$ 9
- Liil{s 10
- LENS 11 ,

v't Eeb 1/1-1 M
v1 Eeb 1/2-4 B
Pr. Bernhardlaan, !oorbur
Zuidorpark 2e ged. C

V2 '6eb 2/1-3 D
v2 Eeb 2/1-3 J
Brasserekade, Detrft À
VJ seb 2/2-4 T
!ïestvlietweg, Voorburg
Mgr.I'lolcnslaan 11

Itlïieui',r Madesteinrr,
Iulcnst ers ewcg, Loc sduin cn
I,iel-is St okelaatr

. v .Ileiningen

.H.J.v.Geest
I

.E

.M

.H

te
,u

.H

.U

.J

G

.Talen

.l,1oen

. v. d. S chot
elwj-g
.ltlageningcn
vens
.v.d.Sande

uizinga

J. F. Kuyper

0
c
o
c

1

'l

A

0
o

.OO uur Groen ïJitr58 5- LENS 12

.JO uur LENS 1, - Texas _ DIIB 7
zondag zijn ven de Scho aanvrczig:

'. v3 Eeb 2/2-4
J. v. d. iilei j en A.v.d.l"eijden

s ÀuEl,iKCMS t
LNN§
LEI.iS

LENS

)-
4
7
o

6-3 en 'lJ een haLf uur v66r
'l1.OO uur LENS terrein
. 8.45 uur LEiIS tcrrein .

12.11 ,aur IENS t errein

aanvang van hun lyedstrij d
L.,ENS 10 í 1.OO uur LENS
LENS '1 1 9 . OO uur. LEI{S

.LENS 12 9.15 uur LBIS

t errein
terrerhn
terrein

OPSTELLINGEN.

IEN-S 4

r,s§-5:
L]rir.*s 6:
l*rl.rs 7

bekend zonder [. v. K]-eef

bc.lrend

bekend zonder C. Stapel
bekend zcnder J.Groenendijk en R.Leijn
lbekcnd net M.liei jn enT i':.r a Q.

als
a1s

aIs
aIs
aIE

-2-

Een van cie gecachten is LEN§ een duidelijler plaats binnen het heLe lvijkge-
!-eu1e1..te gqvqn. I c 

_ 
glge[len-e , ver8adering heeft die gedachte niet tegengesproken.

toch lijkt het vrat al te sinpel on veranderingen .zondër' diskussie te laten
p l-a^atshcbb en
..tnn liu kuirnen we LENS natuurliiir niet' loszien van het totalo gemcentelijke sport
:,eleid. Jc kunt nog zulke rnooie plannen en lvcnscn hebben, als dio pfannen en
'"orsen niet binnen het gcneentelijk beleid pàssen, dan-schiet ji er niets mee
cD. En a1s dat gemecntelijh beleid ons niet zou'.aan6taan, dan zuflen lve noeten
plcbcrcn dat beleid - zoals dat -hceÈ - om te bui6en.
n-,tm PCL heeft zi-ch artijd. verlvonderd afeevraagd, vraarom in zorn grote dicht-
bevolhte vríjk rond de EÀcanp edn geheel 

-sport 
conplex voor voetbal is J-ngericht.

''-Al,sof--er in de ivi jk alfeen ua*r jongens wonen, die aIIeen maer rvirl-en voct-
baI1en"' En de meisjes (en r,rceders) die komen er. hel-eni.aI bekao.id vanaf. Die
mocten hun sport en rekreatie naar eldere in onze grote stad. zien te vinden.
mnm 1I1s je er nuchter over probeert na te denken, si het eigenlijh vofkomen
belache}ijk dat in het weekend gezinnen uit erkaar gerukt rvorden, omdat aIleen
vader en zoon in de rvijh hunnen voetbalrcn, terwijJ- moecer en dochter die
wilLen tennissen of turnen of handballen.of noc'nmaaroppen hun sporthe_iJ eJSqrs
uoeten zoeken.
nmm rn'cen. grotc uoonvri-jk behoort een. behoorl-ijko variatie aa.n s?ort en rekre-
ati enogeli jkhe clen aanviézíg te zijn. Het liefet geconcentreerri op ecn eportcon-
plex.
rnmr:n Al-s vro ga:ln praten oïer c1c toekonst van LENS, dan pre-ten we ook o.ver de'toekomst van c1e vrijk. Dan praten we over"6port en rekreatie in de wijk.
rdnm POL kornt er zekèr op terug,. U ook?



I,gU§_-!. t al-s bekend zonder G.Lel-j-eveld en I?.v,d.Velde

l,g§§_l g: als bekcnd zonder C. r.Beekum , ..:

LENS 11 : a1s ;bekcnd 
.i

LENS 12: als bekend

:.+ïN__12: als bchcnd zonder H. Dcuvr-P. Burghouwt en ri. i{opp enbrou,,le"s

.4..1'SCiiRr,IVrNGEI,I.

Uitstuitend in dringendc, gevallen op vrijclagavond van lgJo-|g.1C uur bii
J.de llilster tel. 29.?1.23 f'Ll'eén bij hoge uitzóndering kan nog op zaterdag-
oiiitena-van'11 ,oA-12.00 uur bij vooinoeind nurimer i'uorden afgeschreven

ZAÀLV0ETBliL.

Op rvoeísdag 'l maart a. s. speelt' oirs zaalvoetbaltean om 22.20 uur rle volgende
c omp'e t it i e vre clst ri j d iÍr"de !ïestlandhal'te rs Gravenzande tegen llet team van
Stronkhorst. De vol-gende spelers Èoeten om 2'l .15 uur op LEI{S verzamelen om
gezamenlijk naar t6 Gravenzanie te gaan: A.v.VeIzen-R.t.l{oort-E.l,andnan-
À. dc ?agt er-B. Oss e-lï.l4ichels-J. de Bruin
STTNDEN LENS B l/n 10 bi:iaclïcrkt t/ m 19-2-19?8.
Je Klasse J

LIINS B noa te"spelen 7 rved.stri i denZwart Blauw I
SVSTZO 2.
Nivo 4
Archipel 6
LENS B

13-21
14-21
12.18
14:15
1r:11

thuis: Nivo-St.Voorvraarts-Tedo en Vr.c
iiii.-Àrchipel-Ve1o .cn Zvrart Bl-auvr

IIet achtste speelt dit seizoen erg lvissel-

LENS 9 nog te spelen 7 vredstrij den
thuis: Cror,l./Iiet en i,iippolder
iiEï-luinaorp sV-HMsH-Quick Steps-Voorburg en

Doo.r een gcbr ek . aan
in degradat iegcvaar
door onnodig verlor

. zelf v.ertrouvreà bij
kan doen keren. Dui
Duindorp SV. en HI"'ISH

.toch zeher niet,,te

denburch

Tedo 5
Vredenburch 7 .,

va].ltenler^s +

Steeds voor$raarts 4 
'

]e iílasse . F

L).r.iveo 5
luindorp SV 4
RKDEO 7
Hi{sH 7
,,!LppoJ.der b
HBS 9
Quicir Steps 6
BLauw Zwart 8
!ïilàel-muo 7
],ENS 9

1t+-i2
11-11
12-9
1tr-9
1?-B
12-4

val]ig. Elke oferrvinnin6 wordt een I'reek ]ater
. gcvoJ-gd Coor een va.rk'onnbdige nederlaaSr, .
zoals d.c l-aatste 2 rved.strijden: winst (5-4)

'op koplopet SVS!70r verlies (O-2) teBen RlinVV
\ïaarvan in het begin v:n de competitie met-
7-1 rverd geryonnen. trls dit el-ftat zo ddorgaat
zuIlen zij zeÉer niet hoger komen. ,

15-)o

1r-21
' 14-20

15-15
15-15
14-11

: t4-lt
1l- 9
1'5- ?

schutters iÈ' hbt nc nde
gehomen. Vaah wcrd daar-

en, wcllicht 3et t:rat meer
dit elftal- al-sno6 het tíi
ten C.c. rve,lstrijden tegen

hoef t men '.ran tlc and eren
.ruriiuzcn..Voorburg I

Cromvliet 6

4e Iilass e !
HDV 

,6

YIestl-andia 1O

Quick 10
GDÀ B
Gona 6
Duno 4

LENS 10

15- 6
11- 4,

GSC 13- 9
i\del-aaï6 3 14- 7
Ilaningo's ! 14- ?
ïDS '1o 13- 1* 4 punten in -minclering

O no,T te spelen 9 wed.stri-i d.cn
thuis:. .lLdelaars-DZS en'Gona
ult :Duno-'GDÀ-GSc-lIBs-HDv' en irrestlandia

Iiet tj-ende heeft nog de neeste wcdstriiden
voor de boeg van aJ.-.onze iIV!-elftaLlen. 0fschoon
inen oolc hier van slag is (Ce eerste I punten
rverden bchaald- in I wedstrijdenr terrvijl de
overige 5 punten in 'lO wedstrijden rvcrden ver-
gaard) moet het reetèrende programma toch zeker
nog een redelijk aantal Punten .oplcvcren,
waarcloor vrelLicht een !e plaats bchaal-d kan
rvorden.

1r-25
. nq-)!+

. 15-21

. 1.!-20
44-11
14-12
14-11
1 -10
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OVERGENOMÉN UIT VOETBAL-}ÏEST.

Is een voetballer rvel be l-

Enkele weken geleden vroegen rïe ons afr of de oefenmecsters vrerketijl( zo belang-
rijk rïaren. 1!;e lieten toen duidelijk doorschemeren de 6ervichtigheÍd van <le
trainer in twj-jfeI te treldren. Ditmaal een dergelijk verhaal_ over de uitbl_in-
kendc voetbal-Ier.
De din6en, die vrij hoorden over voetbal§pelers, die de 66n na de and.er, bezrvaren
koesterden .om ons land te vertegenwoordigen.op de r.rerel-dkampioenschapp en in
ÀrgentiniË, geven on6 aanleifling de belangrijÈheid vo.t ttie voetballero ter
Eprake te brengen. Oolc in rlit oPzicht kan den namelijk erg -terughoudend zijn.
Het verband tussen een eventuecl succes in Zuid-Àmerika en rle'mo,{e1-ijke gevol-
gen voor het voetbalspel- in ons land is net zo 6oed een vraagteken al-s de eamen-
han6 van een tegenvalLend rcsultaat en dc vcrrichtingen van (bi;voorbeeld)
ons vijfd.e el-ftal en de toestand van de kameLen in lrtie. Ook blj'ràogelijk
t eleurs t elIend.e resuitaten van de oranjehemden zien tvij nog geen Verband net
de beoefening van ons eigen voe tb,al-spei.
Ook in andere opzichten wordt rrrel- eens een aL te grote waarrle .toe6ekenrl aan
de urenselijkheial een bepar.}-l-e speler op te steIIen. Een actie in de trant
van rtTrck Kl-aas over de streeptt doet in onde ogen .toch uel- rvat belachelijk aani '
iïe hebbcn no6 we1 ecns hoo5lopendo xuzÍes meegemaakt tussen leden van cen
elftal-connis sie on clubbestuuïders over het aI dan niet opstallen van KöoÀ en'.-
over Piet, die ale rescrvc noest optreden. Op de betreffende rvc tlstri j ddagen
vJalen ze gcen vnn bcidcn -bcschikbaar. 

. . . . . Sn zieë, dio club bestaat nog
steeds, tervijI I(oos zowcl- als Piet aLlan8 zijn vergcteà. Ecn sinpefe blessure
kan een geheel strijdplan omverwerpen. Een een Betïone, sèhorsing kan een der- '.
gelijk effect oplcveren.
C1ubs, did in degradatie gevelr.r verkeren, hebben vaak de gewoonte om steeds
anrlere vodtba[ers te proberen, terrvijl ploegen, die vreek-in, week-uit hun
wedstrijden winnenr'slechts hoogst zelden, en dan nog in uiterste nooclzaak, *
een verandering onCergaan. Een speler, die in het hoogste elftal doelpunten
maakt, za1 niet zo gauw op de f-ijst komenr die somnige clubs publiceren van
ll,anbetalers, dat'wil- zeggen! dat zij hun contributie niet beta.0.Iden. Eij de
nindere goden gaat men wat drastischer te werk.
INSPRAAI{

De zo6cnaamd 6oede voètbal-Icrs ei-den en lcijgen hun inspraah. Zij hebben hun
spe1ersrad'en.Demincerc5o,-1.cnkeànendatniet.Diezijnb1ija1szemete]-f
man staan.....
En leest u m.aar eens de kranten. Ilele verhal-en kunt u lezen over een rechter-
spit6, die eigenlijk beter tot zijn recht zou komen op de linker vl_eugeI.
Over zijn nie t -neevatl endc vemichtingen vrordt uitgebreid ingegaan, net zo goed.
a]s op die blessure en de ka.ns dat hij over enkele naanilen weer za-I kunncn
meespelen. Dat de midd.envelder van (bijvoorbeeld) LENS J in preoies dezelfd.e
omstandi-gheden verkeert, ontgaat iedereen. En er is nieàand il..die zich-in zorn .

geval drukmaakt over de uitsprlok van een arts, diu' bij het zicn van de
röntgenfoto's tot opnarne in het ziekenhuis aclviseert. Het conterfeitsel van
zorn voetballer komt nooit onC.er uw ogen.
iïe wil-len maex zeggetr, clat.rlc Ílin{ler uitblinhen.le spelers rLèt zo belan6rijk
of onbelangrijk zijn al-s de cracks. Ooh voor:die cracks, d.ie eigenlijk te..
goed of te duur zouden zijn ori op de -reservebank ..t e zitten. 3ij een vol-gende
gelegenheid wil-l-en we graag eens ingaan, op de a.kèn, die in onze ogen rv6J_ van
eni8 bel-ang.zijn.

Uw Redactie.

jk.
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KA-RN/IVÀlSrIVCllD.

Af getópen zaterdag 'tieàtt .ae' Kcka samen uet wa.t .vriendàn. en llekenclen Ín- h_e!. . . .,"

klubgebourv van LENS gezoltig.doc! ietwat Laat karnaval gevierd. ïe1aas waren
een grbot arntal Eenscn'die 'vi" uitgetrodigrl hedden nio! ianrvezi§, rirear vij zi--ijí .het net POL eens da-t lvij nienancl kunnen verplichten, om onzc feestavondeí te
bezoeken.
riiaarschi jnli jk zurlón ei" ook vèeI metrsen veï6tek hebbcn moeten latcn'gaan 1 ..

i.v.m. Ce griep.of on ,irat voor reden daÈ ook. r,'.Je nenen niemand iet; kiïalijkr:i-
doch irij wilfeir vrel kwijt dat u een schittenrende geJ.egenheid 6eaist heeft
oxr eUr;-ar te ontmoetcn (ddor het gedra6 van irkoning rvÍntertr heeft u inmers trve.e
:icntmoetingsnomcntcnrr moeten uissen)
$a:!cn met be6raf enisondern emer.s , ztrar,1ere nonnen, naar geld en olie ruikende -

arabïcren, bebaard.e hÈnnikcn cn'zwartà pieten hebben rvij ons kostefijk ge-
anuseerd op ile muzi-ek ve.n onze huis-discotheek [Zaratustra". Ilierbij lvilleh ,

wij hcn bedanken voor d.c manier vraarop zij zichzelf en het publiek geanusecrd
hebben. Ook danken vrij cle monsen d.ie achter Ce bar stonden voor de henief -'-..
waarop zij clc aanfucàigen voolzien hcbben van d.e nodige dÍankjes.Zij vond.en ,. :het waarschijnlijk niet zo heel er6 dat er niet ,reel nensen waren, want
daardoor werden zij in de gelegenheid gesteld mee te docn net het karnaval-: I

(vrat zij blijkbaar erg leuJr vonden)
Maar níet getreurcl, volgenC jear nodigen r/v e neer.mensen uit en dan cloen we het
een kcert je over. -

I(aka.
BEAT-AVOND.

Het kan niet op bij LENS, zo iE het (GROTE) KARIAVAL voorbij;: of de muziek van
Zaratustïa schalt vreer .door, de kantine. A.o. zaterda6 kunnen de jongens vanaf
de B-ltl-assers cn èe rost zich veer uitleven op cle dansvloer. Ne;teir julJ-ie . .-
gerustliehand van het anclere geslacht nee! Dat k3n zc fcul( zijn!t
De entrce voor dczc avond is Í 2r-- Nu za1 er vrecr gczeurd urordcn over dezè
Iuttele piekjes, mao.r tï9 g4t1n er vr.cr €,.een tekat en uit1e6 over geveng tvaarom.
Ju1lie begrijl:en zelf vrel (hopelijk) Cat het moet! (POL'ook?)
Kom jongens, ga er l-ekker tc6enaan zi,.terda,g, i-l vens jultie een heel geze11i6e
avond.! l

$$$$$
:_ï*jjj

JJJJJ
.IJ.1.1.1_

*$$$$'

JJJJ JJ,IJJJJJJJJJ JJJJJJ
VíN I]ET JEUGDFRONT

JJJ JJ JJJJJ JJJJJJJJJJJJ

Nonnie ;

J JJ JJJJ JJ JJJJJJJJJJJJ.] JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

?ROGRAMM.I, JUNfORNN.

Z1!erq3c 2! februari 19f3.
1).OO
15. OO

14. O0
13.10
15. OO

12.15
10.45
.15. oo
1).30

!erggs

uuï
uur
uur
uur
uur
uur
uuI
uur
uuI

Ritiiw 1

Lm{s 2
LLTIIS 4
Verbuïch 5
osc 5
LEI{S 7
HBS 6
LENS 9
LENS 10

- LENS 1

-r .4ifhelmus 2
- IIW (vr.)
- LmIS 5 (vr.)
- LENS 6
- DHG 10
- LENS B (vr. )
- Ve1o.11 , ,

- toosduinen B

Sportpark [De lleuvelrr
v2
v1
v. Arckelweg
Vlamenburo
v1 .
Dpal .en !crgselaan
vf .. .\Í)

26 februari 1978.

14. OO uur tII,rS f _ SVS r ZO_1

ZïE RESERVEi)R0GRAI'{I,1A IN DE Zi\.].i 0E OP }{ET VELD.
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ATSCHRIJVINGEN.

Schrifteli:ik voor vri.idtrAavond; 18. lO uur bij dhr. P.v.d..Stèen, Iibndsroos 2,
Berkel en Rodenri js..i.
Telefoni-sch vii jdagavond .tussen 18.0O eí 19.00 uitr (uitsluitencl in dringende
gevalfen) voor
A-klassers bij dhr, G.Duivesteijn tcl. 94.68.91 (LEN§ 1 t/n j)
B-klassers bij dhr. Inl.Reuvef .. rea.. 6?.28.1, (IENS 4 f/a 6)
C-klassers bi j . dhr.. ïl.v.d.Linclen teI..'46.86.56 ( f,ni'rS Z .t/n 10)
In floodgevallen kunncn Cejunioren nog op zaterdafochtend tussen
uur_.,afbeflen .bi;i LEI'IS tc]-. 66.13.14
AEKEURII{GEN.

De iu[ioren'moeten bÍj slechte r,reersomstandigheden steeds'èe afkeuringsli j s t en
raadplegen..Telefonische infornaties wordeh hicrover niet verstrekt.
OPSTELLINGEN

zie reserveprógraruar' leitlers J.,lppcrldo-C.v.d.Beek
zic rcs rveprogramma, lcider Ben osse

leiclcr rlhr. F.Fluraans r" "

,,,:

9. JO en 10.00

LENS í:
TENS 2:
LEIIS ,J:

bekcnd.

boke nh

bekend

o1:
aI6

t

t

t

LENS 4: ais bckcnd, àiu r,"r orueprogranma, leide. H.Zoun, grensrochter dhr.d.e Boer
LENS 5: als bekend, zie res crvepr o gramms. in de zaal, leider J.Ileu1enan,

samenkorrrst 12'.)O txtr kJ-ubgcboutÍ LENS . 
. , . ...,., , 1..

LEIIS 6: aIs bekend, zie rescrveprogramna. bij Ol-iveo of in dc ?nal, .Leider
,T.v.Ve1zen,.§amenkomst14.oouurk1ubgebouvrLENS

LENS 7: aIs vorige wdek (net B.àoclhàu'rer), .zie Oliveö., leider FauI v.d.Steé'ri
IENS B: als vorige !ïeek, zie re6Í;rv epro grannia 1 in d,e zaal-; sanenkomst !.4!.É uur klubgebourv T,ENS.

LENS 9r a1s vorige r,reek, zie ,"= uir"p"o.graama bij O1iveo of in de zaa1, leider
Rini van Noort

ryt als vorige week, zie x es erveprogramma in d.e zaaI, l-ei,fe.. Theo Frin6
PROGR,Ö.},III,IA PUPILLËN. . .:

ZaLer 2l februari 1978.

12. O0 uur .[DO 1 - LENS 1
'12.15 uur LENS 2 - VeIo 2
1 1 .00 uur Ri jsrvÍ jh 4 - LEI{S f
ïIOENSDAGMIDDAG TRAINEN jL:1.NVAI'IG 14.

ZIE RESERVEPROGRAI'I}I^ IN DE Z/rÀL !

PRGRAI,IYIA IíIELPEN.

Zaterdag 25 februari '1978.

zur.derparl{
v3
Sportpark Prinses Ireàe

zq_guB

11 .15
11 .15
12.15
11.15
1C.00

uur
uur
uur
uur
uur

LENS
TENS
LENS
LENS
Rava

1

I,1I NI
IvIf NI
mini

- Quick 'l V'1_ ...' - die Ilaghe 2 Y2
1 - Scheveningen nini 'l Vz
2 - Vios mini 2 V3
1 - LENS MINI f Zuiderpark

WOENSDAGI'ÍIDDT1,G TRAINEN 1T;'NVÀNG 14.]O udr

ZIE RESERVEPROGRAMI{\ ïl,i DE Z/u'rL

-6-



+: Í- .j:
AFSCHRIJVINGEN.

Schriftefijk voor vri j'clagavonil 1 8 .JO uur bij dhr. P.v.A.Steen, Honclsroos 2,
Berke1 en Rodenrijs.
Telefonisch vri jdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur (uitsluitend in dringende,

.Bon teI.'25.93.,??gevallen) bij R
In noodgevallen kunnen de pupil
P.1J en 'l0.OO uur afbel-Len te1.
ÀI.KEURINGEN.

OPSTELLÏNGEN.

LENS P1 :

LENS P2:

LENS PJ:

LENS W1:

I,ENS i.J2 3

l-en en welpen nog otrr zaterda6ochtend tussen
65 .11.14 ktubgebouw LD{S.

Bijirslcchte we ersonstantlighe den steed.6 eerste de afkeuri-ngsri j st en raadpre6cn,staat daarop bij ilPupillen en.r,,Jerpënr,.vermefd: GoEDGEI{EURó can steeds naar veIc,.of punt van sanenl:omst koncn. rI; Drr GEVÀL liíG ER DUs NïET Tirl,-E.r\-,nrsci.l iloRDEN
GEïNFOR}ÍEIIRD irirR EVENTUEIE r'!triiEURrNG. staat bij c1e afkeruignsa.Jr e ss en blirrPupillen cn.tïelpenii vcrnekl: zrE ÀFKÉun {csI,rJsr dan noet à1o yofgt vrorden
gehanderd: voor ale thuisvre rlstri j den moot junioren lijst vrorden geràadpleegd.Zijn de wr:dstrijden van LENS 4., 9 en 1O_ goe cigekeurd., dan gor' oàk de pupiilen .,-
en welpen we.dstrijdcn op ons. r'èl-d door. uitsluitenci uoo. àu qitvedstrijàen
mag in dat geval tefefonisch vrorden geïnforneerd of hun wedotri-j.len doorgaan
en wel zaterdagochtcnd tussen 9.15 en 1O.O0 uur tel- 66.1j.14

aLs vori8e vreekj zie rescrveprogramma in de zaal, leiccr Ton rs-Gravctrlfl:
en .ilarl rle pagter, sanenkomstbl,l.OO uur klubgebou; LËNS

a1s vorige rveek, Zie re6 erveprogranrna in d.e zaa1, Ieicler Ton dc I(ok
als vorige-week, zie. r esr.;rveprogramma in de zaal, leidor ?on v.d.Berg,
samenkomst 11 .4! uur'klubgebouvr LiiN§

a1s vorige rTeck, zie r es ervepro gramna in de zae] , leider'cees schenkels
sarnenkomst 10.0O uur klubgebouw ï,ENS

a1s behend, zi-e re 6 erveprograranà in de zaal, Iciclàr peter van Rijn,
samenkonst 10.4,j uur klubgebourv LENS

E. EndlÍch-1,í. Erdfich-P. Bij lsna-D. Bijlsma-1i. v.Rijngaarcten-i.Í. Hoeksma -

J.lirunermans-T. Jansen-D. Verscheld en-S . d t Arnaul_t-E.Renzenbrink-
Ir.lioppenbroul;rer , zie reserveprogramna, leider peter pcrreijnr
slmenliomst 1 1 .45 uur hlubgebour,r, LENS -

B: ncrBrrans-4. v. d. iierg-C. v. d. tserg-l,I: Dos ch;I,l.Iirooshc o ft-D.I(e e tnan
R.BoeIhouwer-D. v. c].. Vin-R. Tettero-J.lïàrmerdam-J.Dunant-V.Tromp-
I',i. Jo_chems- zi e re s ervcprogramna in de zaaI, Ieiders dhr. .v.<1.Éerg_
dhr.lYarmerdam, samenhonst 10.4! uur klubgebourv LË{S
H. snultlers -J. Hrns en-A. Brínhsma-M.I(ouer-G; Linnevre cver-r{. Gros ze Nipper
D. r-lavel-R. Eo els-1,Í, Jchee-G. Elstak-G. v. d. Starre-R. Ze6ers-E. BJ_ok;
zie rescrveprogramma in de zael_, leiCer dhr; Groszc Nipper,
samenkomst 9.'15 uur klubgebouur LENS

LENS MII{I 1

LENS MÏNI 2

LENS MI}iI f

Bij algehele afkeuring van het hor,rpetitieproBrqmma ais. zaterdag hebben wij
weer de beschildring over de trvee zalen van het rhomas' Moorec ottàge aan deBeresteinlaan. lïij zijn er erg bIÍj mee dat rve de b.eschilrJring ovór deze sport-zalen hebben. 'rrlij verwachten ve.n jullie clat juIIfle je behooriijir gedragen in
deze school. Blijf uit rle lesl-okalen en Loop alreen over de gang iaar de aIen.
Gebruik d.e d.ouches normaal en mau.k geen zeembad van d.e kleecÍotàten. Necm ook
schone gynschoenen meer en kora niet in eportkleding naar cre zaal toc. Er is
voldoende kleed- en doucheruimte aanwczig; Kortom gedraag je, zorlat wc de
zalen nog vakcr nogen gebruiken.
Daarnaast spelen nog enkele j unior enelftatl-en vriendschappelijk, als ce verdendit_toelaten. Bij algehele afheuring ziet het prograr na èr a]-À volgt uit:
VE,D

RESERVEPNOGRAMI{A.

14. ]0 uur 'l,{est erliwartier .l,1 - LEI{S A1
14.rO uur Krenenburg À1 ! IXNS Az

sanenkomst
samenlcoust

1J. J0 uur LBNS
1J.JO uur LDI{S

-7-



VE],1)

- 14.J0'uur Olíveo
'i 4. JO uur Olivco
13.15 ulr O1iveo
11.15 uur oliveo

B1
B2
c1

| . i -'
- I.,ENS
. LENS

- I,ENS
- TENS

B1
R1
c1
v2

(6)

(9)

sauenkomst
samenkomst
samenkomst
sarnenkonst

lJ. 15 uur LENS
1r. 15 uur ï.,UIS
12. 0O uur LIll{S
12.00 uur LENS

Zaal ï, Zaal II Sanenkomst ' LEI'IS
1O.OC-1 1.O0 uur níni 1+2+J 9.J0 ,uur
11.OO-12.0O uur ïÍ1+irir2 P2(rest)+PJ 1O.J0 uur
12.00-1J.00 uur C2+J+4 11.Ji) uur
13.0C-14..0C uur. Pup.selektie R2+3 12.JC uur
Het zaal-voetbal voor IENS junioÍen 6 + p gaat àl-Ieen door a1s Ol-iveo afgekeurd
is. LE{S 81 + C1 ga.an dan naa.r het strand. Verzanelen op LENS om 12.00 uur

Tussen 9.15 en 'l1.OO uur kan vrord.en geïnformeerC naar vJat er d.oor gaat.
(tel. 66.13.14) Voor cle overige l-edèn is het klubgeboulï vanaf 'IO.CO uur geopend.

BUI TENL,'NDSE REIS.

A.s. woenddag 1 maart noet eIl',e declnemer van ilè biritenlandse rcis de r'' 14Or--
overgenaakt hebben op giroreiceníng 13,6?'.'11 t,h.v. Pennin6necstcx l,enig en Snel
!g!-gg-! ge_re_be!_sere4qeel-res niet binnen!!!!!
!ïij verzoeken u dan oök on het geld nu dirckt over te naken, orflclat vrij binnen-
kort de rei6 met Eurósportring verrekend. moeten hebben. VJi j hebben ook onze
,vcrplichtingen I !'Daarnaast hebben wij bericht binnengekqc6en van Euro6portrin65 dat net Posen
een Broep van 45 Denen naar ons toernooi voor B1+C'1+Pí kont. De Deense vereni-
ging leet J.F.tr'rem en logeert in de jeugdherberg Ockenburg. Dit omdat rvij
slechts 21 aanmeldingen binnenkregen voor huisvesting voor deze groep.Deze
21 mensen vrorden bedankt voor hun toegezegde mederverking en wij rekenen volgend
jaar toch weer op hun hulp, a1s het probleeu weer terugkont, De huisvesting
voor l mei blijft voorlopi6 gehandhaafd

P. S. l,Yi jnzoeken nog 4 l-ciclers d.ie van 12 t/n 1J mei mee vril-Ien nr.ar Duitslànà.
l'leId je aan bij Paut v.d.Steen, tel. 01891-3919
1ïCEN§DliGl,ll DDGGKLiJB.

ileL
de
ju1

aas zijn er op;de vroensr'Lagniddagklub wclpen bÍj _die zonodig.c'Le sshool
Marterrade vil-Ien sl-open. De bedoeling van deze wo ensdagnicld.agkl-ub is
Ii-e bij slecht wecr de zaal- ingaan on te trainen. Het is dus verbod.en
n rle l-es].okalen te \omen
a voetba]Ien i-4.rte gangen en de kl-eedlokalen
lders in de school te l--omen.
asbalken net papier te verstoppen
.1. verl-ichting te slopen

aan

om:
-i

-t
Zo
Bij

kunnen we no6 vuel doorgaan? maar dat .zou julIie aIleen maar aan ideeën hetpen.
deze waarschuwen vlij al-1e pupi1len, welpen en mini-we1pen. De eerstvol6ende
rvii betrappen op vernielingen _in- de school, zal- voor tvrec lvehen geschorst.die

woralen en natuur3-ijh voor cle kosten opdraaien.
Veriler is het verboden om zonder begelciding de schoof te betredcn. Dlijf buiten
rustig vrachten-Eóffitraíncr do scÈoot opoit. B"Ll"n is niet ]rodig, on;rd.at
juIlie pas 10 :linuten voor aanvang van dc training in de zcal- no$en.
trrrtNVIILLf NG TOEIIIIOOIOVERZICIIT.

Het LEllstoernooi voor mini 1+2+J moet zijn 6-5-78 i.p.v. 4-5-?8
Verder hebben AZ + B3 + C, nog een avondtoernooi in dc naend apri1.

-ö-
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weekblad van d.e vo ctbaLve r enieinE Lenie en Snel
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Zaterdagmorgen: An Bcr genhenegouvlen - r,r,im i{ichels
Zaterdagmiddag: Aad Bogisch - An v. d..Steen - i.íevr . H e emslierli - l,lar1een v. d.

Steen

Zondaguorgen: Ne l1y en Eicharcl v.d.Iioek - Tinus v.Zil-fhout
Zondagniddag: Àn v.d.Steen - Silvia en Euub Pronk - Linda Jan6 - Hanneke Boin -

Ria Verschel<len - Dini llndlich - l,rtiI de Bruin - Víin l,lichels.

fiH
öö

000000c0000cooocooc00ccc00coccc0c000(1íJooocc0000c0uo

MUTATIES TEDENLIJST.

'Iijsis:ssgs' .'
947 G.li.Goosen wordt de Genestetlaan 26J, Den itaag 201O

Nieuvr Lirl:
14oo u.JochemÉ 29o3??'l4l \'lolvenràde 5? r Den 'àaaà2o11; te1,." 6?:99".15

Ln jjalJ.otogo: r

t4ot P,c,verstralen 2?0?54 Sen. VaLhenboskade 401, Den lIaag 2C26, teL. ,9.97.oo
AÀNVOERDERS BI.]EXNKOMST.

IIet ,is alweer eni6e naancien geleden, dat rvij net de aanvoerders van bijna
a1le elftallen om de tafel- hebben gezeten om dÍveree bel-angrijke zaken te be:
sprelien. lïij van onze kant hcbben 6etracht aan de door de aanvoercler§ naar
voren gebrachte ruensen tegenoet te homen. IleLaas hebben op een enkefing na,
de aanvoerilers verstek )-aten gaen vlat belreft de realiti-e op onze vra'a6 of er
belangstcl-Iing bestaat on per elftal een gezellige avond in ons klubgeboul te
organiseren. Jaxruer! I'laai het iq nog niet te-l-aat. De Seko geeft U no6 een
l-aat6te lcans. Iïacht niet'te lang.

Het Be.tuur l

}I]IIIH]]EEEEE]HH]IH TITI IÏH J]iIIlHÏ]HHII}I
PROGRAI,'rI{A-OISTELLIIIGEN-UIT§LLGE}I-STILNDO{ SENTOP,EN I1ITHXJI}ITIHHIIIIH

HHÏII'IlIHIIHHEIïHHTII]HHHHIIHII]IHI]HHHHHHIII IHIII{IiHI]HI{}IH

PRCGRAI'IMA SENIORE]'I.

5 maart 19?8.

88B

0c00o0c000000
OFTICIEEL

000000o00ó000

?eg-dse
14. oo
11.O0
11.O0
11.OO

12.45

12.OO

I.,m{s 1

LENS 2
uur
uur
uur
uur

V1 geb 1/1-r'
V1 geb 1/2-4 

_

. \2 eeh 2/1-3
V2 seb 2/1-1',

HOV 1

VUC J
HrÍsH , (vr.)
.Ji1he3-mus l
vrij
vrij
vrij
!ÈIrÈ o
vrij
DZS 4
vrij
vrij
LET,S 1f

scheiclerecÀter
A.J.I{. J. Gudèe
A. J. H enstra

lir . J. Langelaar

lI. Taal

iil. P. J. Bei j eÍe bergen

uur
!

uur

L-!'l{S
LXNS
TMIS
LEI{;3
LEIt-S
Velo
LEI{S
LEI{S
tm,ts
LE.{S
Tedo

t
4
,
6

B

9
10
11
4)

6

Itroorcl-lveg, \ïateringen

Y1 seb 2/2-4 l' "

12. OO uur
A . s . zonda6 zi jn van rle S eko a;,nrïe zig:

v.l,'re rlenburchr.re g, Ri j swi jk
J. de i'iilster en ltr.Osse

-1-



sAtiENKol.isT.

LENS 4 en 10 een haLf uur v66r aanvang ..ian hun rvcdctrijii."
IENS B 11 .45'Ltir IEttS téíièlri,- . ;. .

LEIIS 1f 11.OO uur LENSterrein -.'r' , ' ''"':
OP§TELIINGEN.

LEIIS ' 41 aIs
!lil\ tj , ! vr l_

ín,*TT: vri
EEffi:7: v::i
íÉNF.-8i als
ffiF-í: vri
LENS 10: - al-
ffilï' vr
LEI§S 1 2: vr

bekend zónder J.Schmal.,:,.1

ffir7: als bekend zoncler H.lourv-P.Surghouvrt-ri.Iloppenbrouwe::s-C.!èr.enbàk.e.n...
J.-de Hi lster .;. :. :- .

AT'SCHRIJVINGBN.

Uitsluitend in dringencle gevallen op vrijdagavond van 18.10-19.iO uur bij ,

J.cle llilster te)-. 29.71.21 A116én bij hoge uítzonderin6 kan nog op zatcrdaè-:
ochtend ve.n í:l .00-'12.OO uur bij voornàemd telefoohnumner worden àfgeschreven:,

!'legens niot-opkomen afgelopen zondag rvorclen tr'.de'Zlvart-J.6chmal- èn C;Berenbak
Ce ecrstvolgende 2 rveclstrijden niet opgesteld. Verweer i6 uiteraard raogel-ijk
en we1 op maandagavond in het hlubgebouvr bij de Seko na 20.J0. uur.
urrsI..iicEtr Z6-àaSZB.

bèlcond
J

J
J'

j
s . bekend
r.J
ij

LENS :í .

LEits 2
Voorburg
itDv 2
tEiïs 5
LENS 6
sEP l

2-

PapeEdrecht 1

TOGB 2
Lm.r§ f
LENS 4
Duindorp SV J
Quick 7
LENS 7

O-O,,LENSB.
af8ekeurd !,ïilhelnus /

1-2 ' ' Duno 4
4-1 Po6tduiíen.7
1-2 Gro en llit ' 58
3-2 LENS 1]

afgekeurd

I.Iivo 4 t-2
LEI'IS 9 , 1-3
LEIÍS 10 O-3
IEN§ 11 2-1
LEI{S ' 12 afgelteurd
Texas'-DHB.7 O-2.

i-

ZÀ.ILVOETBII UITSLÀG ZX-2-?3.
LEI,IS - DFO

ST-{NDEN LTI.IS 1 1

4E KtÀs,sE c

DZSj-, :

Quick Steps 'B .

VCS 3 .i.r i'.,..
ADS 6
]1UK Ö , .,

I(ranenburg 6
ucl.eratas ö
BTC 4
LENS 11

t/n 13 bí j serverkt t/n 19-2-19?8.

LEI{S 1'1 non te sDclen 6 wed6tri.jden
thuis 3 .SVDH3 en Rava
iiEï-src -plK-Qririck st eps eh Ve§

In cleze stand van het èlfde ig nog niet verwcrkt ..
rl.e 2-1 nedórtaag tË[frTöËEduiven afgelopen zondafi.
Dit elftal speeS-t dit eeizgen- vrij. constant zij
het niet zo sterli. iÍet resterendc programma,
zclcer de thuisyredstri j den, óoet toch niet .1I te ..
noéi:-ljt voor hen zi jn. , zorlat vri j. beéiÍst'no6 rirel
wat punten ,kunnen behalen cn zodoende cen, betere
kle.osering mogel.ijk noet zijn.

14-"5
't4-ztt

14-1?
14-15,
14-14
14-14
15-12
15-11

Postrluiven /
Rava 9'. l .

sv DilB 4

51

1

1

4-
4-

6
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le kLasse A

Oranje Bl"auv 6
ADO 10
Velo 12 .-

SVDHB 5

15-28
15-25

.14-zi|
15-17
15-16
14-15
1r-14
1,1-13
15- 9'

-. 75-; 3,

15-,?

IENS 12 noE te speten 7 wedstrij den
thuis: GDS cn Velo
iIEI-svons-pZS-Groen ïïitt5B-H3s en vVP

, Het twaalfde speelt ecn vrij zwaJi seizoen en
ma6.blíj zijn dat er een nog dindere ploeg in
deze afdeling ziti ofschoon HBS rvel nog een aan-
tal inhaah'reclstri jden te goed heeft. Van het
resterende programma zijn toch nog wel een aan-
ta1 r,redstrijden, lvaar: punteawinst te behal-en
vaIt. Itlocht dit elftal alit bereiken dan kan rnen
wat verCer van de onderste pJ.ae-ts afkonen.

..

IENS 1f nog te spefen 7 wedstriiden
thuis: GDÀ-Quintus-Tedo en VcLo
uit: Duindorp SV-Tedo en Triomph

Ook in d,e stand van het dertiende is c1e neder-
raas ( z-o) v"nn afgelopen zondag tegen Texas-DIID
no6 niet opgenonen. Het wordt.nu hoo6 tijd heren
dat er ïrat punten binnen'Baan komen. Het jammere
is dat er rÍekelijks wat te veel wordt afgeschre-
ven; en daarotr niet altijd in hun sterkst.e 9P_-stelling yerschijnen: Daarolo l<oebteleri h'ii dé-
hoop aat uit de resterende wetlstrijden' de be-
nodigde puaten gehaaicl worden.

DMT 7
Groen
DZS 6
!,,IJÈ O

ADS 7
]ATP B
LE

'i{it r 53

2

5

NS 1

H3S 12

5e kLasse G

11- 1

GDA 9.
Duindorp SV 7
Texas DHB 7
Toofan I
Triomph 7
Velo 'l5
Quintus I
qur-c.r( 'tz
Nivo 7
dc Ster 4
Tedo 6
LENS 13

14-16
14-19
14-18
ac .a

14-16
15-16
1r-14
15-12
15-11
15-11
14- 9
14- 4

fimnllt rr mn mnn mnm mEutr
l]l mmmm m nnut

.uann mmnxlnnmmmmnmm
m
Itr

m mmmnm mm nnnxr Ama nrul nmn m m IIIIUI

mnm Lieve Nonnie, naiirurli jl: . 
b cgri jpt POL best dat de '.liskoshow van Zaratustra

niet voor noppes kan draaien. llelc,.dure 6elui-dsdingen en een- alrtueI,e platen-,
kollektie konen niet voor niets aanri,aaien. Dat host geld. En een hleine entree
pri js r,làg best. I.laar \íaarover POL enkele vehen 6el-eden viel dot vlas het Sedoe
net konsunptiebonnen. En l'{at claarvan nou tlc bcdoeling vras heeft clie goeie
Nonnie'noa niet uit,rgelegd. POL had het fiisscbicn geweten a1s hij in dè gelegen-
heicl vas gervecst het liarnaval te bezoeken. Tot zijn grote droefenis tuercl
hem (r.Írt echter door 'aI1erlei ornstandigheÈen onnogelijk getraakt.
nnn Ach, POt rvil h.eus nict het laatste vroord hebben over die bonnen. I'laar
toch denkt POL dat sonruigen claardoor voor het Karnaval ziin t eru88es chrÖld<en.
Verder is de natige oplconst wellicht te verlíaren uit de omstÍrndigheid dat het
echte Karnaval a1 wccr enige rveken achter ons li6t. Do Ëaka,toont eclrtei.ee4--
juiste nentaliteit cloor hct rt vol6end jaar weer opnieur,, -te piöËdren. Zo hoort
dat. lïe 6cven de nocC niet zo Bauw op. 1

nnm POL kan het cens zijn met de ete11in6 van de redactie in de vorige LEI'IS -
revu-e, 'clat. je geeí onclerecheicl noet naken tussen cfacks en minder begaafCe
voetbal]er§. De toelichting van de redaktj-e roept niettemin vraagtekens op.,
Op de, eerste plaats tror-den lrofs en aÉateurs op éón hocp gevecgd. 0p de trveeCe '
plaate vrordt. het begrip inspraalr erbij gehaaldr ter\,riil die inspraak rveiniS
mot de hvràstíe varr cLoen heeft. Bovendien meent P0Ï, dat de reQalítie er tenon-
rechte van uit gaat dat linindcre godenrr geen inspraak hebben, of zouden lcunnen
hebben. POt is ervan overtuigd, dat bestuur en elftalkonmissie van .LENS er
hclemaal 'geeri.bezrvaar tegetr 'zouden hebben uanneer vanuit de lagere- elltallen
ecn soort spelersraad zou vrorcr-en gcvorrad. Hierbij moet je overigens vlel af-
vragenr' o§ het vornietr van spelersradeh niet Setuigt van vlantrouwcn itl de
aanvoerèero, rlic toch in het algeneen bij probleaen geactrt vrorden clie problemen
bij cie Seko of het bestuur naar voren te brengen. Vercier heeft PoL nou echt
niet de indruk tlat de geraicld.elde LENsspeler op zijn monclje j.s gevalÏen en niet
voor zijn eigen rcchten. zou lÍunncn opkomen. De redahtie ze6t er nog op terug
te zuflea kouen, clus wacht I'Ot dat vercler maar evcn af..
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x[x4m Een paar welcen geleden heeft'h-èt a]-oitqle'I{BS beslot en-' ni euvre led,en niet
meer te balLoteren. HBS is tlus cen open vereniging geword.en. IENS is dat aI .

jaren cn bij LEi.lS lÍordt a} 6erui-me ti;e n-i,e t .ó"'i;-"Ëitt geballotecrd. Bij HBS
z:-jn ze er nu öok-eindglijk achter gekomen dat ballotage eigenlijic automatisch
plaatsvindt.. Al-s iemanö*ií ile vereniging past, of er zich niet thuÍsvoelt
dan gaat hi-j vànzelf vrèl- wèg; ïn het verenigingsleven is..het in het algemeen
zo-; dat rnensèn zich aÀnsIuj-ten bij Selijk geaarclé groepjes, Je sluit je bij
een vcreniging aan ondat je verwacht er vrienCen te maken of vrienden te ont.'
noeten. Je voelt je er thuisi omdat je buren, vrienden, familieleden, kennissen
klasgenoien of lueetikveel ër ool(.lid vah zijn. ïn de LEllSstatuten is het -,
bal-loteren van nieuure leden nog opgenonen. j*Is die statuten toch gevrijzigd
vlorden, dan kan dat er alvast uit.
mmn FOt komt terug.
\.ii j nocten POL rncdcclelen rlat hct slulije over cracks door ons rïas overgenonen'
uit Voetbal- l,lest. Hel-aas i.s de kop van het strEj.g, vraarin dit vcrmel-d 6tond .

vaÍ!.het stencil weggevallen, zodat ten onrechte d.e indruk is gervekt dat wij
dit s-tukje geschrèven hadCen.

I Rcdaictic.

Wij kunncn ons voorstel-Ien, dat er sombtijcts ae.nstoot vrorclt gcgeven aan bepaalde
publíoaties, zinsnede en vroorden, die in cen clubbl-ad voorkonen;
i'len l-eest het en men kan Can via ecn brief of zelfs via het clubblad zijn re-
actie geven of het rlaarbij laten. In verband met een verslag van de Kaka over
de viering van de carnavalsavoncl van vorige vreeh ontvingcn ,lrij een reactj-e
van 66n van onze 1cr1en, die stelde dat er bepaalcle uitdrukkingen waren gebezigd
die niet in ovcreenotemmin6 waren mot Ce stijl- van onze club. rlii g-cloven
echter, dat de schrijvcr vair rè betreffende brief de uittl ukkj-ngen van è Kalta
al- te serieus heeft Ecnonen en lrij zijn cr zelier van, dat de Kaka alleen naar ,

heeft'wiIIen lïecrgeven olr li,elke wijze c1e LENS-Iedèn zich verkl-eerit op het
carnavals-feest hebben ve::tooncl en dat de Kaka zeker in hun verslag niemand
heeft. rvillen ktretscn. Dat d.oor ecn rvoord naar Ce mening van de schrijver
èèn vereniging zou ohtsporen ga.at ons echter te vcr. llet l'ras 6etïoon een ge'-
ze11i6e avondr zoal6 e1 zovegl op LEI,I§ zijn. 

..
Aedaktie.

AA.l.rit.ll,1.
ririil..hli.l,,.ii.r:..hrL.íií.4ÀÀr'rÀirAAÀiir'rÀlii\Ài-:.ÀÀAÀÀA/IAA.tr',rl;i-".^,,1,'r.';iiÀi.i;',1'i.

irlr .riÀÀ/itl

iletreft de Arote loteri-j ! !

SERICIIT ÀI,Ii iE STI.If OREN.

Ook.aans
Afgelope
zijn zondag- de andere eLftal-len aan de beurt
Zovre1 de spelers.van het eerste als van het trrccdc elftal hebben aflemaal een
boehje genomen, mqar als geheel bij r1e la6ere alftalIen valt de aninio eerlijk
gezegd enigzins tdgen. I{et }ijl(t me dat dezc spelers Cat niet op zich kunnen
l-aten zitten- Oolc u ma.,akt 8ebruik ve.n ons ir.IubBéboulu en daar mag dan'best iets
te6enover staan j,,';io cloen nu een eennalig bcrocp op U. Laat LENS dan niet in
d.e hou staan. De,.!O l-oten lroetcn geen'prob1-een.zijn. Zondag zul-Ien dP aanvoer-
rlers-van de elfteJ,len, die nog gecn loten hebben gehad, de boekjes oterhandigd
krijgen. De an<1ere senioren kunnen ze komen halgn in Ce oude bestuÉrskaraer.
Lae.t LENS niet in cle stcch. '

' Íon de iiok
De stancl van de loterij'io: clat cr nu jr 25co t-- binnen is en dat er 4600 loten
zijn uitgezet. Dit betehent, Cat er'nog /O rlockjes uitgezet mceten worden.
Zoiets rnoet toch geen probleern ueer zijn.-i(om op, ie.Jcreen dc schcuders erond.er
en het hont voor elhaar. Laat deze loterij een succ

;.,VrA^,1ÀÀÀ
sr "ntfttA
.ii-lrrU!lilr.lllrrL

tàande zondag zuIlen bockjes net loten uitgezet tlorclen bij C-e senioren.
n. zonclag is. c1i-t. ged.ae.n bij <le elftall-cn 3r 4r 51 6, I en 1J eu clus

Virr\ DE. REDTiIiTIE

-4-

6 zr_ Jn.



I(tf.VERJi.SDRIVE.

Op vrijdag 10, 17 en 24 maa.rt or6aniseert t1e i(a.ha een klaverjasdrilre (de zgn.
Paas-rlrive). !,lij rvÍLlen cr dc nadruk op le8gen da!. èez, e avonC niet all-een voor
LENS-l-edenrio, àus lvanneer u familie ui kuiii.""n. fróett ilie hunnen en willen
klaverjassèn, neeu ze 6erust mee. Denk er vreL aan dat u all-e drie de avonden
nee moet doen oL'1 kans te nalcen op ecn prijs. U kunt zich aanmelclen cle 1Oc maart
tussen 1p.lO en 2O.OO uur in ons klubge'oouvr. De deelnameprijs bedraa6t I l,-
per lcoppeL pe:' avond. T.g.v. Fasen krijgt ieclerecn die .een rrpiti, behaelt èen
eÍ voor de prestatie. Vèrder id er ieclere e.vond een prijs vcor het_ koppel dat
d.ie avond het
Onthoudt het

hoo66tc o.èrnt al- punten, haaJ-t i
dus: VI?IJDÀG 10, 1? en,24 màart KLI.VERJÀSSEN op Ljf{§.

U weet toctr als u cl.e kr:uisjes o:r,uw formulier op,de juiste wijze pla4tst; 4aI
ei dan'vèel geld is te .vercl.ienen, vooral raet.gLe lotto. I-in als u Ce forrmuLíeren
bij uv'eigen vereni6ing, clus Lenig en Sncl, inlevert zotgt tt ervoct dat er
bij LENS ooh vat mecr centen binnenko&cn. Inleverin8 van de forniulieren is
mogelijk bij de beicend.e Lotto er'r Toto adreisen en in ons klubgeboirt'r, t.rv.-
elke maandag; ; ' Cirs dag+ , woensclag- en " clonderrlagavond; j)oct aÏIcn iree.en LIII'IS'
vaart er rYel bij I !

LOTTO EN TOTO.

llíoRsTfii,cE.

Dtanrl van het ogenblik ! i' 5?Or--
rose en zonrlag r:t. 55 6oel- en nr.
1eu]< suc c es.

de winnenrle riunr:rers rvaren zat erd. ag 2x nt'. JO'
f rose. Gs'.at zo door tlan v',ordt clezc race een

J JJ JJJJJJ.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJ JJJJJ

-x-x-x-x-x-

Kaka

!2.
I'le1is Stokelaan
v'1
ltelis Stokel-4ar
Melis Stoirelaan'
v1 ...:'
v3.
.Zuiclerlrark
v3.

(LENS 1.
(LENST 4-
(r,rits 7.

JJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
$$ÍS$ vm riEr rEUcDFRolrr t t$
$$JJ$,r,r,r,r.r;,irrrrr JrrrrrJrJr$$$$J
PROGR},]tr{A JUNI OITEI{ .

Zaterda 4 maart 19?8.

14.
11.
14.
12.
13.OO
11.OO
14.15
1f.oo
13.OO

3es9es

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

15
\,
+,
15

],ENÍJ 1

Vios J
I,ENS 4
v10s b
Vios 7
LENS 7
LEI{S B

HDV',
LEIiIS 1O

(vr.)
(vr.)- Naalclwi jk 'l

- LENS 2
- ïIe6t1-andia 5
- ],ENS 5
- LI-!,NS 6

- RVC 10
- DZS 3,
- LE1IS 9 .
- GDt 10

(vr.)
(vr.)

J aaart 19?8.

14.00 uur cona 2
ÀFSCi]R]JVINGEN.

- LIJNS , " (vr.) Deresteinlaau

Schrifteli.i lÉ voor vriicaeavoncl 13.oo uur bi i dhr. P.v.d.Ste:n: iioEdsroos 2t
Berhel- en Rodenrijs
Telefonisch vri jdagavond tdssen 13.Co en 19.00 uàr (uitsluitend in drin6ende'
gevallen) voor
À-k1as6els bij
ts-klassers bij
C-klabsers bij

dhr. G. Duivesteyn
c1hr.. I,i.iteuver '

dhr. W.v.d.]Jr-nd.en

t el-.
t cI.
t eI.

94.68,93
6?.23.13
46.86.56

t/ta t)
t/n 6)
t/n 10)

In nood.6evall-en lcunnen de junioren no6 o? zaterdagochtenc tussr:n.9.1o en
1o.0o uur afbeilen bi j ]-,Ells LeL. 66.13.14 - . :-

',.:-,. ,] '
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AFKEURINGU\i.

De junioren moeten bij slechte vreersomst àhdighe rlen steerls de afkeurings Ii; st en
ruad.plegen. Tel-efonioche indornatles worden hierover niet vcrstreht.
NÏET-OPKOMERS .

UreBens niet-opkomen
res erve-beurt en: II. P
Bij herhaling volgt
In dat geval blij ft
eind van het seizoen
OPSTELLII\iGEN.

af
1a

cle
(

gelopen vreckei-nd krijgcn de vol-gende spelcrs 2 extra
nken-J .l(ooymans
tsluiting van deelnening aan "C-e komp e ti ti eíre c,.stri jden.
vcrplichting tot betaling van de kontributie tot het

fO juni) gehandhaafd.

(2x), zíe reserveprogramua, leiders dhr.LEIïS 1: aIs bekend F.Vcrbarentlso
TÏffirloo-c.v. d.Beek

LEI'IS 2: À.v.d.VaIk-C.v.Ileek-R.Bon-W.Hei.jnen-H.Hoppenbrourvers-S.i(rauer.J.Riemén
EliiEËöf u-e. Boogaarrl-R.Rad.enalcer-R. v. Ruyven-n. Grààr, (Z*), samenkomst 13.OO
uur: ]tlub8ebourv ttrliS, leider Den O6se :

LEIS J: F.Verbarenc]se-R.ten Iioorn-iï.Lucassen-À.Rovers-J.v.d.Rijzen-C.Ve::neul-en
R. v.Ei.jngaqrden-J.Í,uismal-R. de Jong-E. Sandifort, RES3 H. Planken-J.Kooymans '

Samenkomst 1J.OO uur klubgebouvr LENS, leiri,er dhr. F. F].um_ens . .

LENS 4: aIs bekend, zj-e res erveprogramma, grensrechter dhr.v.ri.Hoeh, leider
H. Zoun

I

I ,IS 5: a1s bekencl R.Groen (2x), zíe res erveilro grauma, leider J.Meulenan, samen
komst 11.JO uur lilubgebourv LIINS

LE{S 6: a1s be}rend, zie res erveprograpna, samenkomst 12.15 rlur k}ubgebouw T,ENS
leider T. v. Vel-zen

LENS 7: aIs vorige vreek (rnet B.Boelhouwer en B.Elshout), zie res ervep"ograrnma .

bij Oliveo of Ín de zaal, leider Paul v.d.Stecn
LENS B: a1s vorige ',ïeek (B.lloelhouuer en B.Elshout zie LE{S ?), zíe reserve-
?rograltma in de zaal, IeÍiler Eric Landman

LENS 9: a1s vorige rveek, zie reservepro6rauna bij Oliveo.of in de zaal, samen.:-
konst 12.00 uur kJub6ebourv LEIIS, leider .dhr. T.Bl-ok
LEI{S 10: aIs vorige vreek, zie r es ervelqogramrna in d.e zaa}, l-ei(r.er Thec ?rins
PROGRAISIIT. PUPILIEN. -

Zaterdag 4 maa.rt 197íi.

1 '1 
" 
0O rrur Verburch l

'l '1 .0O uur Vcrbuxch 2
12. OO uur L.,ENS ,
liloensdag 8 naa.rt 197 B.

14.4! uur LENS P2

PRo GRÀ].['{A I{ELPEN.

ZaterdaE 4 maart 1!/ B.

11.OO uur Verbuïch I -
12.0O uur Schcvcningcn ,-
12,00 uur LENS LIINI 1 -
1 'l .00 uur ODB mini 2 -
'12. 00 uur LEI,IS }lini J -
AT'SCHRTJVI NGEI{ .

- Sjaloonr school Delft V2

LE]T,S 1
LEN§ 2

Ri j svri jk mini
LEIIS uini 2'
VCS mini' J

(vr.) v.Arke1we6, Poel.dijk
, Iloutrustwcg

1v2
' l\.lbardas traat
. v'l

- T,E§S ,I

- IENS 2
- Devjo J

(vr.)
(vr.)

i'o el di j lc
i)oeldijk

v.llikelvreg,
v..i,.rkeIweg,
v3

Schr:LLte1:1.È reel vlij {aSavond 1B.fO uur bij dhr.
Berhel- en Rodenrijs.
Telefoni.sch vri jda8avond trissen 1B.OO en 1!.OO uur

P. v. d.. Ste en, Ilondsroos 2r.

(uitsluitenci in d.ringende
gevallen bij R.Bon tel.25.98.??

a



rn. n.octgeva!-1en kunncn de pupillen _en, welpen no6 op zaterdagothtend tussen9.45 en 10.4! uur afbelIcn. iet. 66,8.14 kiulgebourv LE\S.

3ij sJ-echtc weers omst anclighe tten steedo eerst de aflieurin6sLi j st en ra.àd.p1o6enstaat daa.ro! bi j trPupilren en lllelpen, verraerd: GOEDGEKEUÈD aàn steeas i"J-,..veld of punt van se.nenkomst ]Eomen. rN Drr cEvÀL MAG ER DUs N]ET rnr,nror,risèu '

iïoRDEN GErN!'oRl,lEERD NAAR EVEI'IIïIELE AIIiEURTNG. staat bij de afkeuringsadressenbij !'PupilJ.en en i,{elpenir verneld: ZIE .TIFKEURINGSLIJST d,an noet aLs.vo16t vrorclengehandel-d: voor de thuisruedstri- j den noet juniore,lijst worderi geiariaprËe6a.a 
-

zijn de vredstrijclen van LElrs 4, B en 10 8oedgekeura, aan gaan Joh cle pupillen
en vrcrpen vredstrijden op ons ver-d door. uitsiuitenc voor cÈ uit uredstrij aàr, ,.grn d'at geval telefonÍsch lvorrren gernformeerd of.hun rvecrstrijclön d".;;;;; ;; '
ttol zatcrcagochtend tussen 9,45 en-i0.4! uur, t,er. 66,11.14 

-tr1utgeboivr 
LElrs. '

OPSTELIII{GEN T ' .'

AFKEURINGIN"

LENS P1: als behend
Aad de Pagter, sarae

LENS I'irí : al-
klubgebourv

LENS }ITNT 2:
R. Soelhourvur-
zÍe reservepr
dhr. v. d.Berg

IENS I,IINT 3:
D.3ave1-R.Pce
gramma in tle
Nipper.
RESDRVEPNOGRÀ]'ÍMA.

Ï'6150 uur tïesterklartier.l -
1li, l0 uur oliveo
13.15 utr O1iveo
11 " 15 11:ut Ol-iveo

r ï 
" ,u uul' utl-veo

ljr lÉ.an tussen í.1 .O0 en 12.0O

r zr_e res elvelrograltma in de zaal,
nhonst 10.00 uur klubgeboi:w LEI.IS -

l-eíders .Ton t s-Gravendillc

zaaI, samenkomst 11 .30 uur

samenkoms,t '1O . OO uur

J. JO uur LEN§
].1) uur LEIIS
2.O0 uur LEI{§
2.0O uur LENS
J. 15 ulrr tENS
6.8.14) of dit prograrura

-r,g]!s 
P.lt als-bLkend ( zie- ooLc. vro elgdagnídrtqg) , zie res ervepro8rpnrr.ra iB d.e zaa1,

samonitomst '10.00 uur' l;lubiebouvr IENS, leiààr Ton cle liok

-lE!l§_!:, .aJ-s. betrcnd, zie ]?es erveprögranria in d.e
hlubgcbouw LENS-, Ièicler Ton.v.d.Bdr! .

_t_ _!9k"ldl zie resdrveprogra&ma in de zqal,
LjrNS, l-eider Coes Schenicel_È . , -....

IPI§-!3: 'a1s bckend, zÍc reserveprosranmà in cic zàar, sancnkoàst. 1'1..00 uur 'i'
klubgeböuví, ï..,ENS, leider peter van Rijn . :,' .,

-L'E{s- 
}ÍrNr - 1: _-À, 

vt!Ii jncaarden-E. Endr-ich-M, Encr.r-Ích-E.Renzenbrink-p.}Ioppenbrouwer
S . dr A:'nauft-P J Bi j loma-D. Ei jlsma-J. Tinmeruans-D. Verscheltlen-II.IIoelr6ma-T. Jans enzio reserveprogramma in de zao.I, danenkonst ,l1.JO uur klubgebouw LENS, leiderPetcr Perreijn

B. Der6.mans-À. v. c1. Berg-C . v. d. Ber6-lvl.Bosch.I,l. Brooshoof t_D.I(eetman
D. v. d. Vis-R. Tett ero-J. tïarinerdan-J. Dunant-V. Tromp-M.Jochens ,o6rarnrna in de zaal, sanenkomst 1O.OO uur trlubgeÉour,v LENS, ieiilers
=dhr. 

t]larncrdaur

iI. smul-rlers -J. Hans en-À. Brinksna-M.I(ouer-G. tÍnnelle ever-ll. Glos z e Nipper
Is-M.Jehee-G.ELstaÈ-J.v.d.Starrc-fi.Zegers-E.i31o!.c, zie reservepro---zaal, sanenkonst '11.J0 uur klulgebouvr LENS, leid,er r1hr. Grosze

Helaas vier afgelopen zaterdag het r es erveprogranna in de zaa.I voor een 6rrootdeel ín het iilvaterrr. De concierge ïJaE het in àe 6rote crukte hel-aas vorgótun
en ryas boodschappen 6aan cloen. De zaal bleef daardoor tot 12.00 uur gcsioten,
rvaardoor- de vrelpen, mini-we1pen, pupillen en ourrer. voor niets gekomen waren.Iielaas, honden rvij er op dat noncnt niets aan coen. r{ij be6repei echter nietcnt er ouder. vraren clie kwaad op ons bleken te zijn. vli,j tàarà.en net zo goedaro u e, cle kinderen- Hera.es r.Ja6 er op clat rnornent geen àplossin6 eanv{ezig.A.o. zaterda6 gaan r',,ij het toch rveer proberen. ue concierge treeit nadrukket-ijkbeloofd aanr.'uezi6 tc ziju-. !ïij verr,,rachien a.s. zaterdag bij algehele afkeurin[
!"" grlg jeugClecen behalve c1e L-kfas:èrs in de zaal- van het ihonas I'Iore coliege
Ds:'.ï'nerast spelen elke juniorenerf &ar-r-en vri ends chappe-l.i jk. Het programma ziei
er- bij al-geheJ-e afkeuring al_c vot6t uit:
VeLd"

LEIIS 1 sarienkomst 1
LENS 4 samenkonst 1

LEIIS 6 samenkoust 1
LEI'IS 7 samenkomst 1

LENS 9 sanenkomst 1

uur l,rorden g.ebeld ( te1_. 6

-?-



( veld ) - d.oorgaat .

tsÉ'al.
ïö--oo-rr.oo
11.O0-12.00
12.69:11.óÓ
1f.oo-14.00
14.00-15.00
Ook het k1u

r: . .i ;,., 
. -

uur l,lini-rvelpcn
uur ïJelpen
uur Pupillen . . .-.
uur C-lc1a6§èits (7 "t/n 10) .

'uur B-kl-a6§e rs-' (4 t/n 6)
bgebouvr is natuurlijlí nornaal

samenhomst 9. JC
samenkonst.l0.J
samcnkomst 11.J
samenkonst 12. J
samenkonst 1J. J
6eopend. Tot za

uur LDI'I§
O uur LEItrS
0 uur LEIiIS
O uur LEIIS
O uur LENS
t erdag

UITS]TNGEN JUNIOREN."'',

i(rahenburg 'l - LENS
IENS f -.SV§
Quick Steps - LENS
K.ranenburg ' '- LH,IS
I(ranenburg - LENS
Rest vas afgekeurd.,
BERICHT r:-ÀI'i DE JUllIOREl§ LLEN EI,I ",'ELPEN.

-Zoa1s juItrÍe veten.is.no6 stecd.s,de J-otcrÍj van LENS aan de gan§. Iii j loopt i''rcdeIÍjh, maar nog nj.et'gocd 6cnocg. Daar kunnen $u11ie verbetering in brengen.
Komt a1lemaaI zatcadag langs om een boekje te halen. Aan pa en na en oo:ls en
tantès bón' je de' 20 J.oteri zo krvi jt. Eà jul1ie 

,.r're t en , dat voor. degene, tlie clg
neeste l-oten verckoopt, er cen leuke verrassing door de Juko beschikbaar is
6esteld. .Eet ís hard nodig, dat.::;ju11ie nieehèlpen, wanb on6 kJ-ub6ebourv is echl
rvel aan een opknapbeurt toe. Ju11ie kunnen hier de hele zater'l.ag ti:feltennissen'en andere spel--Let jes d,oen, maar a1s er geen ge1cl_-komt ke+.dit allemaal .',veI-.eins
wat noeiiijkei vrorclen. Ooli jullic hebbcir baat bij een rnooi eh.gezell-j-g klubge-
bruvr. Ju1lie $unncn rlc boekjes komen haleir bij mij in dc oudc best_uurskamer.
)e opkomst mqeL zo.,zijn, dat ik ,handen 'tèl(ort kom om rle bockjes uit te Gcven.

2

4
5
?

.(vr.).,
( comp. )
(vr.)
( Vr:)
(vr,)

1-1

2-2
1-7
1-16

Ton de Itök -

o

i...,

I
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ZondaAmiddag:

Zaterda6morgen: An Ilergenhen egouvren - ïIIim lÍicheld
Àad Bogisch. - Ànneke Bl-ieuer - Frans DisselóorpZat er<lq6Íai ddag

Zondagmorgen: Tínus v.'Zilfliöut - Peggy Riche1 - Judith l(embes
Sil-vía en ilutb Pronk - Dini-e Endlich - IJil de Bruin. - Ria Verschelden
Hanneke Dom - An v.d.Steen - Simon Sandifort

Snoepho ek: Ronald ! or6enhene gou'ren An Bergenhene gourïen

Eventueel afbel-Ien tel: 669416.

PAÀSDRïVE (Klaverjassen dus)

A.s. vrijda6 is het zover, de eerste kaarten zullen dan ueer op tafel komen om

uit te maken rviè er'in de prijzeri zuilón vailen. iitij hopen dat degenen tlie net
de Kerstdrive meegedaan hebben ook dit keer mee zu11en doen, zodat vlij'weer
kunnen rehenen op een volJe en 6eze11ige bak, Verd.cr zouden '.|,ij ock graa6 ,- .

zicn dat u famil-ie en beltenden meeneemt want hoe meer 2ie1en......... ïïij.
dringen er vrel op aan dat zij dic' r4eë $rillen d.oen zich voor acht uur opgeven
zodat we uiterlijii om half ncgeri'kunnen beginnen. De deenameprijs bedraagt
Í 5r--,' per koppel- 'per avond. Tijdens de Paasdrive zijn er ooh eieren te Rènnent
voor icdcrc pit één.
Oh ja, mocht u het nog niet vrcten, er wordt gespeeld op vrijdag 1Or.1l en à4
naart, en vranneer u 6én avond niet kunt heeft u pech 6e.had vrant u valt dan zo
goed al-s zekcr buiten de prijzen.

iiaka.
LENS I(A.I\ I{EER SCOREN .

Velcn onder orls vro
])e rvedstrijd van af
de wetlstrijd heeft
E;e zet . i\I na -+, 5 ni
pen, de H0v-doel-me.n
DH§ 17-8.l,'/ifhelnus 17-?-
DBGC 17-7-
vros 16-?-
LENS 1?-6-

U

6
B

8
5
7

Hermcs DVs. 1?-4- 6-?-14 19-21 Nof Jansen nist d.e narge rveer op I treffers
EBOH 1: 'fi-2-1cj-5-14 1?-21 té brengen na eBn sne11q aqnval over rechts
Gouà'a-" ' 

.l?-2-lo-5-1+ 1o-1? (4-r). ,l.fs lre de;§tand. bekijhen zien we dat -

HOV . r' 16-3- ?-6-1, 14-20 L.,ENS een puntje is lngelopen op de kopl-o-
Olynpia 1?-4- 5-8-E 1?-27 per6 en nog volop i.n de 

"ace 
is voor het. ' ''

Bl-aulÍ Zlïart 1?-1- 6-8-12 16-26. karnpioenschap. Zondag a.s. komt itliIhelflus.
op bezoek.- In voorgaarde thuisvredstri jden tegen ttJilheJ-rnus heeft LENS no6..nooit
verl-oren.l-i?i j hopcn opnieuw op ecn goede wedstrij.d van rtENÉ" doch daarvoox..

e6en zich de laatste vreken. af of .LDI-S 1 niet neer kon scoren.
gclopeh zonderg heeït het tógendeel bevrezen. In een uitsteken-
imtS. zijn te3enstander met góer1 spel constant ondcr drul"
nuten wist Bert Blans, met een van zijn befaamde vrije trap-

e passeren.LE}TS ging na d.eze treffer goed door en na 20
-1-22 35-"2 minuten lvas het Nol Jansen die schitterend
-2-22 2r-15 inkopte uit een afgeneten voorzet van Ion
-2-2? 29-21 de Kok (z-o). tta rust verslapte LENS niet
-4-19 l?-lz en na een rush van YJim Keetman krvan de baI
-4-t9 zo-t5 bij _Ronald Telle Cie ongehinderd in kon kop-

pen (]-O). Door een dekkingsfoutjc iq de-1-19 17-'.15
-4-18 1?-1? achterhoede kon HoV terug komen iol J-1 .
-?-15 14-14 IIet middenveld viet hierna even rÍeg doch

Roodenbur6 17-5- 9
Papendrecht 1?-5- B
lrroN 17-5- 5

hebben ziJ- u+r steun harC nodig. Uitslagen zondag j.1.: Ï,ENS-I-{OV. 4-1 r ' O'Iympia-
VIOS 1-1, EBoH-ï,lifhelnus 2-2, Papendr e cht-Herrnes lVS 1-0 en RoodenburS-DHS 1-1 

"
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PROGRA],II,I1, S]'I'lIOX]]N.

ZerÈsc 12 neart 1!f3.
14.o0
11.00
11:oo
10. 00
12.OO
10.oo
10. oo

. LEi'is B - vri j
'ï 2 . 00 uul Voorburg , - LEI.IS 9
14. oC uur GD,'. 8 - LIINS 1o
12. J0 uur BTC l+ - Liilts 1 1

V1 Eeb 1/1-1 C . T. v. d.l.leuvel
V1 6eb 1/2-4 rï.clen lleijer
a. d. Julianr..s lui zen, Gouda !1. v. Baal
Brasscrskar':c , Delf t B.l,i.Thijsse
Yz seb 2/1-1 lI. v. cl. Ark
Y2 Seb 2/1-1 T.B.C.Timrnérs
Oo st ereportl:ark, i.iassenaar
,Jassena:rscwe6- Jaalsdorllerlaan L. J. Hoo6vliet
( zie .opst e11in6cn)
ilr. ileryrhp,rdlcran, Voorburg II. B. F. v. Leeulven
llieul'r. iulad estein,,',oosduinen C.'.l. llc.as
;rDc IJzervclf.r eintle
I{eppelv;eg C. í. de Gooijer
0cken'.lurgh
VJ Geb 2/2-4'

ii. v. d. eijdcn cn J.v.d.li1cij

uur
uur
uur
uur
uur
uur
1111r

tINS 1

LDI.IS 2
DC,Mi 2
DEC 2
töi,ts 5
LDNS 6
Mare.thon 3-

ïiilhelt"rus 1

RKjLV1I 2
LENS f
LENS 4
llit Bluur$ 2
-lassenaar 4
Inr[§ 7

14. oo
10.7o

uur JJZS 5
uur Lilrii 1 J

À. s. zonrr,a6 zi jn v:',n

s .i.íti]ï. oi,Iö,I.

- LENS 12
- GDI' 9
de Sclio aaÍrwezig:

LE};S 5-6 cn,'[] or:n hal-f uur v615r
L:llS 3'9 . 15 uur Lrri.ls t errein
IIIIS 4 !.OO uur L.]lqS terrein
L;NS 7 ,.O0 uur LIi'lS tcrrcin

.'rerlvan6 vun hun wc dptrij d
'r LirNS 9 11.00 uur LD{S
. IEI,IS 10 1J . OC uur LEItrS

Llills 11 11.45 uur. L;ills
LENS 12 1J.00 uur L NS

terrein
t er:rein
teïrein
terrein

OPST9i,LINGSI{.

LEliiS 4: uls '].:ekcncl mct l-.v.I,.1ecf
LEliS 5: a.l-s bchenr1 zonder Ii.nooduyn-J.Ila-s en F.dc Zwart net J.Verbarendse-

i).v..,.iijn

...L]IiÍS 6: a1s ber-cncl zonrler C.íjtapcl mct l{.iieijnen '-

LINS ?i .--.1s bchcncl zonrler J.Groenenrlijk en R.Leijn met l.Vcretralen .

LEIIS Bi vrij J.Velbarcnclse-i:.v.:ijn (bci.ten zie LEI{S J), i.,.Iiciinen (zie LEI{S

LEi'lS 9: als l:ckcncl zonder G.Lelievel-cl ., .

!EI§_]g,. lrIs bcl,ièn(!.

Llrrllq _l_L: al-s lrclccncl

LTjIIS 1 2: als b,:kend.

Í.IIN§ 'É: alà bcl.lentl zonr1er riiiloplenbrour,rers-J.cle ilil-stJr'eri'C.Berenbalc met
' ií. Doulr-Li.llur6houtvt

J:EJJC:-iII JVIIiGIIN.

6)

Uitsluitcnd i-n clri-n6ende gcvallen op vrÍjrlargavond virn li.lO-lS.3O uur bij
J.C.e Ililster tcl'. 29.?1,21. l-LLé6n bij ho6c uÍtzonc1crin6. kan .nog o1: zaterdag-
ochtcntl can 11.00-12.0O uur bij,rvoornoemd t e1e fo onnunr,rer. worclen afgeschreven.
TTT rn(!T fl tIII

IE],rS
LEfis
l,Eli5
]llil.t^i

1

2
3
4

- lIov 1

-VUC]
-: Iilisli 

'- -, i1hc1nus
( vr..sch)
3

. Vclo I
LEr.is 10
Tedo 6

- L]'J{S B

- DZS 4,

- Lfi{s 1J

4-1
t-o .

1-'t.

-2-

1-2
o-3
1-1



Zri l^LVOET-rrlt.

Uitslag 1:-3-19?8t LIINS - Stronkhorst 1-J
I,la e-l-eze tcleurstcl-lcndc ncdcrlaag ontraoct ons za..1ro et baLt eam dinsda6 14 maart
in clc 6Iorthal aan dc Gaslaan het on ri craanst aanrlc Rii Jrii]l, aenvan 20.20 uur,
Dc volgcncló opelers vJorden on 19.55 uur j-ncle sporthal ver,racht:
rn,.v.Velzen-P.de lilcin-G.Duivesteí jn-P.v.d.Stcon-B,Osse.ir;.l,Iiche1s cn

I Ni{Lr'.LPnC'GEi1H},iA' ZCl§;rriLG.\iinTnUnVClrTlll.L ?, ISEN 1 9 7 B .

Gedurcncle de i'aasda6en (25-?7 nc.?Ít) zuIlen voor het zonC.l.6amat eurvoctbal .

acht erst al-l-ige t:ehcr- en cor:rpetitier;redstri jden worCen va.stgestcld. De wedstrij-
clen zul-len vordcn gespcel-C, inCien noodzakelijl;, zover. op faaszaterda6 aIs
tlvoecle riaasdcg. Tevcns Íorden vanaf 4 apïif a.s. - evenal-s het vorig scizoen -
a-ch!ersta11i6e hcker- en/of competitiewedstrijdcn vastgesteld op midweehsc
avonclen.
Het ar.nvangsuur
deor dc Ii.l{. V,ll.
gest efcl o? 1?;.1O
stri j.clcí, worclt
f enclc d.ístrict.

( GcCccltol-ijl< ovcrgcnornen uit r'0f ficiLlle mcdedelingen v;n c].e Ii.tl.V.3,'!)
mnn mn

mn rltilmnmmn l;I mnÍl f,lnIi rtlruil
nn n nl

nrc
mmÍnr .!nlnmmrflnlmmmnnrímnmmmmmmElmrilrnnmntmmf,tmmrímmmmnmnmnmnmnlr llI1Bf,rnDnnmmrmnmnnmmr.lmnmmnm

nnra Go.ai Br.'u-J cn Frcek nu lvel of niet naar ,',r6enti-niö , Dat is de grot e vraag,
vraarnce hccl voctbi:fminnend Nedcrland op het ogenblih-worstclt. POL snapt
6elrooí n.ict, dat onze l(NVB-bonzen no$ altijd nalatcn ecn beroep te doen ol:
Bran en lrrcch toc te treden tot het begcteidingsteàn vnn ons Oranjeteam. Dan
hoeft 

-I{a.pp 
el- niet langer naar Ba-rcclona af te reizen vbor de zoveclste bedevaart

.naar Cruyff . Dan I,,an Jack van Za.nt en gevroon als su1:,;oiter o1: eigen geLe6dnheid
nae.r de ill(.
rnmu llce, a1e Br;rm cn I'reek nou 'eehs die gevrichtige taa.Lr op hun linkerschouder
zou<lcn nc;i:en, dan hoef d.cn rvi j die i.n ons rechtschflpcn viidcrland acht.erbli jven
ons 6cL:n zorgen rrlcer te milken over bijvoorbeeld do propage,ndamac hin e van de
lr6entijnse :ail-itairc bel;rinclvo erd.er Generaal Videla. Dan waren we ervan ver-
zckcrd, dat onzc oranjcmanncn zich hct bloccl-ztrcct-en-trancn uit dc sloffen
zonclen spelen om te bevrijzen, dat allecn voetballcrs uit een vrj- j land recht
hcbl)en o? ccn vcrdldke-npio ens c hap . Dan zouclen dc :ranr'rijzingen en a.annocdi6ingen
va.n -DrÍrm en Freclí ví:nait Ce clu6-out zondcr enige trvijfel bijdrager, tot opvoering
van de Orir-r j c docl-lunt enpro dukt i e . Irinere }ij elt<e aa.nva-lsoiitÍe zou vanuit de
dug-out ,een schorrc kreet rrVidelarr voldoende zijn on f,ohnny Rep ertoc te bren-
jen.nog h,:.astiger hct vijandclijhc c16eI op te zoekcn a1s zoudcn cle ncngchapi:en
van dc 6encr:rnl- hern op de hielen zitten. Cf dan zou llehk van Lecuvren bij dezelfde
kreet vanuit dö dug-out uit mcèIij mct en !ïoed.e over Ce ar6entijnse politieke
gevangcncn zovoel furicuoe emotic in zijn schot le6gen dat rle vije-ndeliikc
kccilcr nct b:l cn a1 door het dàclnct zou hicperen
mrnm Onze hocÈèyl ond rlreigt troul;rens ooh ecn on6chcndc kans tc Éissen o! voor-
trcffclijkc en clocltreffende bcgcleiding vfln hct ore.njo hockeytean, dat ook aI
in Jrrfucntinië o'r ric eer viln hct vadcrlend moet strijcl.cn. .:1s dc voetba]-bond'
cn cle hoclieybond h.àt nou cens o:J ccn ald;.oordjc zoucr,cn gooien en gezarnenlíjh
Dran en Freck engageerclen' om zovrel de hockeyers als dc voctballers te bege=
Ieid,cn? D3.t zor'- r'.an tcirens de reisliooten bcspa.rcn. . . . . en zuinighcid is toc[
ook ccn 61occ1 vaderlands gobrui-k a1s het gaat or-l onze internetionale bptrekkingen
nmn. iinaror:. wor(Lcn -'llr:rn en tr'reek niet onze pernanente begcleiders van oien jè i
sporters in het buitenland? Dàn pas kunnen. wij èrl-s snr,,Ilc Ilolfantlers aI r,,rat

buitenl-and j-s wijzcn oI grove rlisstandcn. Da.I) zullen onze schaatsers bij de
!íIí in iloorr'regen nisschien wccr tot grotc irreetaties o,Jgezvr.rept vrorden door-à1-
Leen m.\ -'.r rlc gcdechte e.an dic kLeinc weerlozc. zccholidjes o1: het ijs ran het
noordelijh he.lfrond, die doorÍjehnuppcld vor'.1en vilnrïo6c hun nooie ;;elsjes. Dan
zul]en onzc vi1d.í,rlandsc rolhocl(cycrs bij rte 'JiI( in §pe.njc dc Francoficlcn ecn§
ccn denokre.tioch poepjc latcn ruikcn, Darr. za.I bij rle 1;:or f b..Iint crlnnd i3clgiii-

J. de Bruin

za.I, behourlens voor die vereni8ingen c',i e beschildren over een
gocclgeheurd.c vredstrijdverlichting voor de ma.and april r'uqrden
uur. Een vastc clag voor het vaststeLlen van achterstallige vred-

a.f zonclerli jk over6elatcn aan de c onpe t itiele ider van hct .betref,-
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I{ollanC i5cen t'ro orcl. Fri;ns gesprohe:., lvordcn on onze tíe-.:Ise zuiderburcn letterlijk
.!.e t'ri jzcn g? hun ongcmene ta:.lstri jcr. Kortom dan zar tlc hcr-c wereld binrrcn

.-. ee;n; Jr.lr.trctcn hoc .voortreffcLijh lrij Nederlanclers zijn, d:..nhzij onze sportieveeh poh-.,ticli bcrvusto ambassadeurs oàdor begeleiclin6 van D:'as cn Èreek.
mmrí voon'l:-ard,c voor tlat l-aatste is ovorigcns vrer, rL'-t rj:r...r) en tr,rcck ook bareid.zijn onz;e. ori:.njc.1:loeg voor ae crynpié'ctrË ipetcn.':-n r.iosrcou ;r; b;;;ï";;;;:-'---
l'.rant als hct g;'.,-rt om dcmol-.ratische rechtcn' àn vrijhcc].on, clan g..., uro ook. i-nI'losl(ou recht d.oor zee.
nnm llij rtic niet necr in stant zijn sportievc topi)resteties te lcveren en d.usin hct var',crl.nd. achtcrbrijven, ga...n óndcrtussen no6 bctc're 

"o 
orr" uià., n 

-Ë"rui
van onze rc cht sche.i.:enhei cl. frij r.::arien ondcrtussen iións voorzittcr van hctDranlilÏccr cor,ritó, wi j staan onze n,oning af a::ln ccn r;inderri jr< surinar:ms gorir,lvc rcscrve,en ccn bos voor ve,n i6t, r'raarin hij zich gcheel .,irijuril1i6 0p ge-zctte tijcicn lran ter:ugtrcrcicn, vrc malccn Dcn uy1 hoo f àrcrlajrt eur van cre Tele-
8ra&fr ErinÈ lcrnhard riag !ïc r. voorzittcr vorilen va.n dc Vcicniging Hct lrlcdcr-

' landsc Stl'mbockvcc en hij l'.rijgt gratis ar.nc'l.r,.Icn FolJ<cr ní1 ccn l.r.ndc1ijke in-. zi:rrcrin6salrti c oncr.or hct volk., voór cc kust vln s;hc;;inai:" 
-"".r."" 

!7e een eilr.nclen gcvcn onzc iÍoluldi:ers cindclijlt zcffbestuur cn .t sgc 1"1. !'rordt unanicn geJ.cozentot c'l.ircctcur van cte Noderlanrr.sche Bi..nli. ... .

mmn Dr.nllzij Srrm cn Frecli is het airrds pnradijs n,.-:.bij, lri:ntin.
nran .f.11-c Evar 6 uordcn verbanncn en appclboraen gcrooicl.
nrnm POL lioxxt tcrug.

rïe r,rroncn er zelf

F.R

ÏE Ill?IïRRnïRnRPnilnilRIiRRltttRI?inàIltti?RRRRRRnIRRRRRR

Tcngëvo16c vo.n dc :;rvintcrstopir, clc velc afkeuringcn van clo laetstc tója lntijd6cbreli van cb rcilacticlcdcn is cr dc afgl,l.opeÀ rnLrndcn niet vg.cr- 8ckonenvan h-et intorvic'I:ren van bepe llde pereonnn bi5 i,cnigj cn sncr-. Dc kornende.tijdcchtcr gcitt du rrda.ctic' wa.t bovenitr;lndc betrcft ,,róc" "..n dc slag cn zij hccfthut 6cnoo6Jcn u C.c inhoud. v:rn hct Íntorvic*r vrecr te guvor, dat 
-wo 

frrs da6avorrd ,-l ni'.art j.1. p1a,..ts vond met Jan cle Hilster, Iid vcn (ic Scko.Dc ccrste vrtr.r.g. r_1.i1n dhr. d.c Ililster llas, hoólun6- hij ,id is v::n LEN., of hij.ooit cld'ers hccft 6rvoetbarcl, u:llie anclcfe funciics hij wcrr-icht hecft gehacr
:-l_.199._!ii ctoc is Bekomen'dc huiclÍEc functie ven Sclco_Iírl tc vocren.
iNTll00RD:
6Ïil-d6-n:-rst cr is r.rs ..cti-èf voctb.ller begonnon bij dc vv.Rrli - heeft een
:.;.r::l_i:l:" in 

!t].,1i ^ 
sespeeld. on is rnet cen ànrrrurcrríns ,r.o-à-5.., onsevecr1z J.-ar 1r-ct vÍ:n Lf,,i,S. IIi j is bij LEirs begonncn in het vijfdc eiftal, is haccn nrnter jarcn ',Is1 cf5'L:zakt en is nu nog etecds acticf]voetbarrer'i[-nef.t3eerftal' vcrschill-cnclc jaren is hij lcider ge.ecst van diverse jeugdelftalrenr 

.ma.ar hct wcrli ars lid van dc s eni orcnc or:rr,riÀsic troh hen wor_ aa.i ei aoct ditrzerll - 
- 
in se.ncnvlcrking vi.n C.c :-.nCcre lcclcn _ nct vcul- 3onoogu". 

-'-
Vralrr.; 2.
Dij vrijÏr-I óc('l-crc 6clc5cnhcitt van LEiis komt u cr.hr.ttc liil-ster wel tc6cn en nijnvraa6 i,..rn hen is of Lcni6 ci SneI echt ,,lrel cen hobby voor hcl;t is.fi'lÍ;i()OnD:
ii-ut' 8r'c-Iigc ' rrntrvo ord van dhr. d(j liilster v-n llJ-ri 6ecft hiermedc clc bevesti6ingdat - on-l'-.nlis cïc on.rerbreking5 vrn 2 jflr.r ..rs r.icr vàn Ljir,rs - rri; r,cnig 

- 
en-;;;i-"hclcr:1^,al- ;rl-s ccnnhobby beschàul,rt cn io:r-s hij ze6t - LDI.{,s is eàn dcer_ van zijnl-even cn hij àou.d.it efLcmaal nÍet grno.g l.ril-len missen.

Vrnr.g J,
OEailË urí "he.n6ri on cl urí nctiviteitcn voor LrIItrs zr1 u ongctvri j ierd op bcpr.-rncdi-ngen frel jiritiel< hebbcn cn zo ja, s,at zou u bij Llrll,s voranrrcrcl ,,rirrei ,i;;:---,lJIT.,'COiID:
rÏ6-ïEË-n:l.cri-,6 heift voorn.:ncli jlc tc n -..i;cn net dc scLo, d.u. z. rlc rarni.cr vans::rncnstcr-f en v,.n cr-ftar-f {in. Dhr.àe IIÍfster zogt n.1. aIs trij vincli c1:,t eenspclcr uit oun bcpa^.Ic1 olftal n:;:r zi3n mcning ho6;cr. zou lcunncn s1;c1cn, 

-à"t 
",dan via iI: toti'.Ic scko to weinig .r rn irorrlt g.,l,,.orrl or:ert aJir "i ii ,r"t algcnecnva'n uitl-r..1t, dat nr:n <ie "vriondènrr. zovóc-J bi; terke:-r 

"""t-i.1." u=.ruron, y,oirdoorcr rlan rvci,ig zorficn voor (lc serio riunncn cintÀtran. Dczc g;-.ng va,n lrrron zou hi j
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gràrg ver:',nCcrd willcn ziun.
vre..à 4.
'iiat vincl.t u v:'.n do verhouding gcstllccteerden tcn o;:zichtc van Cc
t cc.rC.e slclcrs?:Ziót u cen optó.sing dezc grocpcn i,ra.t nr..',cr tot
brcn6en?
J-NT JCCRD :
Dc'zc natcrie sÈcelt - zo zcglc dhr. de Hils
Vrn ilc beiCc groi:pcn der spclcro hoort nen
urorrlt toch te vrcinig can ge daan cen oi:J-os
s cn iorcncl- ftr.Ilón zijn cl.c spulers toch l.rel
toch lc1 dcgclijir ccn t,ii'lc voor het bcstuu
stimulrcne, r-ra.i.rcloor r.lel-licht l:anst- n .konen
tot cl-k;'-:.r tc b::on6cn. ..
Vrc: -',G 5f s or in d..r sf ccr vccl veranderd .te
(,l.eh, toen LXIiJ qrct on6evcot 5J cl-f tal-l-cn i
hcclcn, vö.,:rbi j hr:t ' totail lcdcnbcstand vr.n
r'.i'íTil C ORn :
IIct is volgcns, c'.i, mening vrn clc hc.:r clc ili-
jaron bij LiliIS Cc sfcer vrat.nindlor is 6crvo
drt hc.t dc l-i-L -tstc jarcn bi j LiIl'lS zo io g,:
}icsta.ticvoc:ti::t1, ,.r:.t rlnn tcn l;ostc gart v
cqlitcr ucl 2ositicf, cllt dc oudc sfcr:i zo
.ll-s.
V ra..[i- q.
llindï u hct r;rcrh van Seho-fid ccn ond:lnlibiro tt.r,h - u
vac-l( i. n iiritick bl-oot stiiln van spolers dic orn ó3n of
zi jri ríet clc r.an hou tocbctlÈcldc pla rts in eun clf ta.l-?
.r^iqT:tool-tD:
DaJ ".J-t - zo zc1f, de heur de IliLstcr hcvl crg mec - crr
eii rvcllicht dcor cic naurïc semunrïcrl;in6 roet hct bcstuu::,
de trl:iriérs, va.'.rC-öor dc Se'lto . nccr betroklien raakt bi j

ter eigr.:nli jh bij
over het al6eiee en

sing te vindcn. iio
no.ilijli. tc l: ono.cl

r van LEI'iö 1ig5cn
dc bctreffenrlo gr

n oi:àichte v..n cun
n dc c onTet j,tic Ep
LEIíS stcrk is ach

lst cr 't och we1 zo ,
r<len cn hi- j gÈ''ft
lrordcn, dr-.t ' cr tc .

an cle gczcllighcÍd
1-...ngz:uc,rhe.íct v9 gi

niet-gcselec-
el-kaar t e

cdcre vereni-ging.
conrnentaer, er
r het grotc e.i:ntaL
rcn, r,raar hi j z'.s
ón cnalndcr te . .

cpóà 'wat nade'r: . i :

aanto.l 3nren getre-
,:Idc, en het : ,...cruit gogaan? .

dat c'l.c flilttste '

Is reCcn airn,
ccI is gcdacht aan.
IIij vond hct.

l;rn het terugkcren

l-

o
a

o

c
t

a

z.r1 ongctl'rijfcld.toch vrcl
r.nclcro r crlcn oftevrcdc'n

zr-Jn rvcLnt-6 K.LRcnr cn
dc ol- f tf.l connis 6ic cn

bepl.':Idr.: zikcri, is hct
toch vlcl- in dc totaliteit gczicn prettig te worlicn.

, '' ]
Zoals u zcff c.l- hccft 6czcgrl is d.c sfecr bij IINS dc lu.:tstc tijd vecl bcter
en Dr-J ctc noru vcrcnr-6in65 iromt er rvat 'n«:er lcven in dc brourvcri j (RED). liunt
u ons 'rïat vocjrl:ccl-dctr 6cven, clic tot vcrbctcrin6 v-.n clit . a.llcs hebben: 6c1eid? .

r:NT,ÍO0ib:
l-ffio oï"ao llilstor livrarn tot 6 bcl'.ng;rijl:c puntcri, (r.ic liij u niet víLlcn'onthoudcn:
1. r1o 1>ul:)-icr.tiós vxn intcrvicvrs (hij vindt di,zo zqcr nuttig,'du lcdcn komen

ïnt noir ovL.-r cllini',r t(; 1ïetcn)
2. do e.c tívitcitcn van de i(aka ( hi j. clt:nlct hicrbi j ae.n d.È kla.ver jasclrives, ' dc

bin go-.-1-.'.n'sr.nt ct c ..)
l. hct initiaticf toL hct orgnniscrcn valn cl.r.,l biljartconpctitio ., .

4.' cle'uit i.vc fri-rn hct kcuri€ic pr o8ramma.bla.id bij ric.thuist,rccistri jCu-n van tEllS 1

JJ rlc b c1l:n6st e 1_Iin6 ve.n dil zi jclc van dc aci.vort c crcle rs 5rct nc'pe het bcschik- ,

br-í:r $t o.1I,ci1 v:'.n wedst ri j db:ll-1en.
6. ci,-, uj-tstiólicnclc bcgelcic.iig v,:n dc tri:iner vLn cle s cnior urïscfe'c t ic , tlic vooi-

;l .il-t sol-zocrl (t,j J eugd van Liil{S vel-e lianscri ljcJft cn vicl.:r hct enthóusiasmc
'Vln onzc, j c.ugrL't raincrs, vgor. cle D- en C-selcctie cn 1lu2i1len en vrel1:cn en. de

'' bc6c1cicl.crs v:..n c.1 onze jcu6dc1fta.lfen. . , 
:

Hid#; " vrrgci'r uij cl.c hccr dÈ ir:ilster of hij uog l:o;: s.Icïo r.lcn€r.n hr.d. '' .i .

,.J,ITI.CCRD:

1i jkhcct.cn zijn - on net 2 of ríÈer f.Id'ta11cn tc ga:n spolen in dc zatcrdagniddag
cora;:etitic. IIij zou Brra6 zicn, d:.t het bcstuur cen peiling ondcr (lu 1èdcn"- '

houàt cn r:iell-icht kriSgt-'rncn tii.n ccn richtl-i jn hoe e.nderen ds.i.rover tlc4!1ca..-. .

Vcrdcr docd hij aan dc rcdactir.: dc sullgcstic om ooli i:erson.cn tc intcrvictlent
van l-o.gcrc cIf taI1on. (DL rud..ctic hccf t no$ cr:n. t'rasIi jst mct n;\rícn, lla:r.rop
indorcli.;.c1 oolc c1c ct-oor dhr. d.c ilil-stei bcdocldc llcrooncn voorkoncn. )
Dit r,:rao, lret cr zoth bc;tjc uit hc.:t 6csprclc met dhr. do lIi-l-stcr is uit6cltomen .
I'iij hopen drt u ccn rcdolijli bcvld hceft Sckrc6cn vi'.n dc ilcl'soon v&n J.'-n de
Ilil-stcr.

De liccr d,e ililstcr is voorst:inik-r on bij I,eni6 en 3ne1 - in4icn rla'artoe' mo5le-'



Ilct .:ras voor rni j cr.n prcttige erv:lring net dhr. de lli-l-stcr tc pratcn en wi j lcun-
ncn lrcf stcllcn, c',;:.t uit dít intervier-.r b1i jht, dat Jan ccn LEIIS-l-id is i.n hr.,rt
cn nicrcn.
Ik zou hen hr.rtelijl: rvifl-en bcdankcn voor zijn rrrcl-r,ril-}.,-'iidc-norlcrvcrking, rraardoor
do2c publicatie nogcll jk is gcruordcn cn t:rcns hem no1; vecl aengcnarnc jr--,rcn toc ,

bij rrzijn club Luni6 en SneLri.
Ur7 Rodactic.

Àíir.Ar-t-.i;\.i.',ri.:'.Lií.fi;-",-.-.:..r
tttÍï .'"I,LBILEr iifïït,.a.:,'.rr-., r,íÍ,;,.'.i.iij..'-'.^.:-'/',j,-...r.,,^i*.i.1. ... - :, ..r:,!i,ri,i;.L,'.;...,,.ir;-.-. -i.r..i..J.++-!r .
r,-:,'.-,..^i---i..1...-.-.r-r-rrI:r!!li.rtr!'

---IoTTO EiÍ TOTO. .

riij blijvon u or nog stoeds op attent riakcn urv lotto- en totformul-icrcn bij uur
cigcn vcrcnj-giirg tc tlocn inleveren. iil-s u dr.t all-crnanl- cl-]ii lvceli trouÍu zou doen
da.n levcrt dr.t Lcnig cn Sncf per jaar er6 vccl gclL op. Dc bei;cndc inlcvcrings-
acTresscn str:.n i:1ti jd. voor u kl-flaï en vcrdor is er op m":.,,.ní'l.ag-, dindrlag-, r-locnsda6
cil alondcrd.a.go.vond in ons klubgcllourir gclr;gonheid ull fornufiurcn in to lcveren.
O}' 22 i,Íi,,.iiT IS D]J ].DNTE( LOTTO ) ER 'IDER
il-lrcT- pr.grrrÍile, v.x 3mA'r"- ,lp."t ql !ïo ens r'[:.3avond. 22 n;, rt a.s. vindt r,ïeer cen
cxtra lotto-treliiin6 plr.'lts.'Deze spccialc Lentc Lotto bcstrat uit tvec Celen
t.w. clc norrar-Ic trc.rJ:íng van 6 cijfcrs cn het rcecrvcgetal en een extra. trekl;ing
vrin 6ct;.i1en uc't rcs;:. 3, +, 5 cn 6 cijfers. Iliervoor vorc1.cn extra prijzèn bcschih
baar gcstel-cl van ;'lO,--; ;.100,--, ;"'1 .O0Or-- en f20.000,--. Uitgebrcitlc inforna.tie
is"tc vinclcn og; hct rc. r,lbi}jet en hut spcciele Lt:r.rtc Lotto formulier. Dr.nkzi j cen
no-urïc sr.ncni,íorkin6 not dc Heul(cnhof, Li-ssc hrn dczc Lente Lotto ecn ccht bloemen-
fccst ruorclcn. Ilij cio trcldiin6 za1 det riui,,',-']ij1i vrorcr-cn.
Orn ncc tc sp.clcn nooten de fornulicrcn 6e1ijk net cl-c Lot t o,/fot o foruuli eren van
r'rech 11 in8eloverd vrorden.

;;;##4,Xiluona^zi5n cr lvecr 4 r,rorstcn vcrloot, rva..rrloor dc strnd. op het ogcn-
bfilc is-;l6tiUr--. Dc winncnclc nurrflers rrarcn: rose JG en J4, rooti 40 cn 51. -Er
zijn nog genocg lrorstcn tc r,rinncn, rlus b1ijf, uvr gokjc '.rlgon.---LOm.
Op hct ogenblil'- is cr + Í3.1OOt-- binncn gckonen. ilct aa.nta.l l:oclcjes wat nog
uit6czet noet uorden bedra.agt nog stceds 70. Dr- r:lftrlLcn ?r 9, 10, 11 en 12 zijn
a.s. àànr1à6 :lr-n rlo beurt voor het uitzettcn van dczo li"tste bocl(jcs. f,aat utï
ac,nvoerdor hict in cl-c stoeli; 70 Boëkje6 nootcn echt gcen onovcrkoraelÍ jlce hincl.ernis
mccr zi jn. IIct zi jn naar 20 loten, rlic mcn i.'.rn cli: nan rnoet brengen cn clie noctcrl'..
op llantoor of bij far:riI-ielcden wc1 tc slijten zijn. Dus vcrri,achten wd dat vre de .
vol-Gcnde uc.eh liunncn rncl-dcn dat i:Lle boclijc6 uitvcrkocht z,ijn.
---Bf LJ.',ïTEN ._. ,.

Op EEEEEffivontl worcl.t er door de rlcelncnors aan'hot Paaerosstor no6 stecrls ract
groot onthousía.snc on <1o i>untcn gestrcd.en. Ondanl(s clc riv:litdit onder c1t, s1:c1erq
, ordt cr toch uíturst sportief gespeL-,Id. Er noeten nog I avonden rrorclen gebiljar{
on uit te ne.licn rvic uiteindeli jk als r-'rinnn.;rr ven he t Paosroosfer uit de bus lcornt.
De strijd io no13 Gèhbel opeo en de besl-is6in6 valt ho ogs trvaarschi j n1i jh oi: <le
l-rltste speel.-.vond. i'iij kunnen n,eL stellen tlat.het Cestijcts Beno&En initiatief
on ecn biljartcompetitie in te stellen een succes is 6c,,rorcr,cn. Dhr. iïcerdenburg
j-s c'cn zo cnthbusias! lid ven de biljertconpetitie gcrvordcn dat hij a.on de bi1-
ja-rtolub ccn vrecl.stri jdkcu heef t ggcschonlcen, \raarvoor v:-naf dczc pl-aats onze hr'.r'-
t cIr- Jlic ctn nli.

$$Í$$,
**ji$

PROGR-iililvi-l JUiiI0iUlN,

Zat crr'.c.G 1 1 na:.rt 1

$$$$$
$ji$$

JJJ JJJJ JJJJJJJJJJJJJJJ
V",:.}i I]]IT JEUGDIRCNT

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJ
JJJJJJJ J JJJ JJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJ JJ JJ JJJJJ

e_29.
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14.00

' Litlts .l .

uur cil_c !re.íihc ,
uur VUC 6
uur L,EN,S !

- vri j
- LI,it:lS 2 (zíe ook 1J/J)

- Loosduinen J

0 ckenburgh '
I t klcine ],oo

1?.1c
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11. OO uur
12. JO unr
14 .00 uur
12,4J uur
12 .00 uur

Zondzl; 12

Gona.
:,DC 11
!.J1lb o
Tcrras/)IIB J
xllsln't 9

nr.-.rt 1973.

- L'Etis
- LEI{S
- Duno
- LnllS
- LEI'IS

19.15 uur LEIIS P1 - GDi: Ir1
20. OO uur Lll!{S ,',f - cD.. z
:,f ocnsrlag 15 ntarl 19?0.

19 . j0 uur Bi,íI 1 - LniÍS l;2
Iíccft u de buitcnlantlsc ruis a.f bet r^.Id? Irleo, vilt

Bcrcst e inle.e.n
Zuic',cr7ark
lt)
Duin11.":i-
S?ortpsrh i)o1;rnen, It'lonst er

v2
v?-

IIi.rngeloJ.ar.n

u hr.:t dan'Ènef ràvcrnaken op -

Cu afkeur ingsl-i j st cn
vcrstrckt.

6 ( vr. sch; )

9
o)
10

14. co uur ii
U-i:l91§-lZ-g

j sui jli J
a^rt 19?i.

- LEllÍi f (zic .oofz t1/J) ," 'Si:orti:c.rli ;.)rinscs Irene

slrgrgl§91] \s =229?-11 =! zt: rr =i r ! ! ] _! sE : s : ! 9 I =! 9!i6 en Sncl-;

,"J,5 C I.1IÍ JV I,li G]llI.

S chrif t e1i jl'i voor v!'i j.J.1A:'.VOn(I 1O . rU uur tl l- j Cthr. I.v.ri.Stecn, Ilondsroos 2,
Berhcl- en ilocr.cnri js.
Tclcfonisch vri Iidx6cvond tusson 18. OO cn '19.0O uur (uitsfuitcntl in drin6enrlc
gcvc.11cn) voor
i;-];lasscrs bij dhr. G.Duivestl]ijn toI. 94.5E.91 (L!Ii.S 1 t,/n j)
B-]ilr.sscrs bij rthr. I,t..i?euver teL. 62.28.33 ( LIIIS 4-t/n 5)
C-lrlaÉ;qcrs bij dlrr. 'r.v.d.Linden tdt. 45.36.56 ( LEI,IS I r/n fi)
In nooc',6cvi'.1f en llunncn de . juniorcn nog o} zat er:r ago cht crÍd. tusscn 1O.OO en "11 . OO
uur èrfbcl1cn bij LII:s tet. 66.'t1,14
,JIiEUNII{GI]].I.

De juniorcn r,roct.:n. bi j sIc.:cht,e I'Jc ersoms t s-nd.i gheden stoo(r.s
ra'cip1c;;cn. folcfonióchc infornatics rirörden' hierovcr niit
NÍ ]iT-C1:I:0III]RS .

."cScn§ ni-ct-oi:lioucn r-fgclopcn rvcckcintl- krijScn. dc vo)-gcrtrlc spelers 2 extra rcser-
vc-bcurten: R. D1olcs en R.Duivesteijn
Bij hcrjaling vol6t uitsluitin6 v..n deeLnc in6 àan rl.. ]tonpctitievrcclstrijdon. In,
dat 6cva1 1:1ijft dc vcrplichting tot betaling vnn. tld.kontributie- tot hct cind van
he! scizocn (lO juni) 6ehrndhar.fd.

LDI{§ 1 :. vrij, I.Vcrl:arcndsc-R.1\
zic LIJI;I,9 J

oorcl.elooe-'ri.Frintzen zio LLrï,S 2, D.l)ronk-J . ilrins

1'Ï'lS 2: F íV orbarcnds e-C . v. DeoIc-R. Bon-il. Hei jnen-ll.lloi:1: cnbrouvr\- rs -S . Kraner-J. Ri emen
Rr. ic ss cf s-G.lio o gr.rrci-R. R:rd cnalier-R. Noordeloo ë -:1. Frn.rt?un, . zie ooli Ëroctrsd,ac 15/j
ia.r:cnkonst !,4j uur lilubgcbouw LIJNS, 1cÍcler Bcn Osse I "

. L$'.lti ]_: I.í. v. ZrÍo]-il. t cn lloorn-' I.'Luc assc.n-i,. ilovut's -J. v . c1,lii j zen-C . Verucul cn-i?. v.
.lili. j46ar.rdcn-J . Ï,uisrían-Il. d-c ,Iong.E.Sa.nclifort-D.t:ronh-J.ïrins;'zio..ook mtandag 1J/J
REs: Ii. -'fe.nkcn-J. j'ooynans , sr'.rrunlcons t 1t.oo uur l:lubgcbour.,r Llills, '3-cicler ahr. F;
ELunans . !

LEIIS 4: als bclicnd., zic :'c scrvcpro ÍIranna , grcnsrcchter clirr. I,[ccrnc.n I 'sancnkornst
12.10 rur .lllubgcbouv LiIllS , leider lrrns Zoun . . I . 

-

PIE_5, c.l-s bc];cnd, zic rcs ervcprogrenna in.clc zc.a1, XIiS: R.illolrs, Icidcr Joop
I.icu1cma.n.

LEI{S 5: a.Is bel;cnc1.
ï[ö6-r.r. klul-.rrobo

, zic r eE crvellrogranna + zaa.I, liEÍi:R..DuÍvcsteijn, 6alxenkom6t
ut,' Lii;r3, leidc'r Ton v.VcIzen

L'lliS 7-: a.1s beliencl ract B.Elshout, zic re s crvepro grarína of zaal, ser,lcnkonst 11.JO
uur hlubgcL.:ouu Iii{S, leiclur l)auL v.d,Stocn

-?-



LUttS B: als bcLi.cnd rrct B.iloofhourvcr, zic r.:s'ervci:rogrs.ruË in Cc zi-.
Eric La-ndrne.n

LXI\I? 9: ale bel:cncl, zic rc s crvcpr o granna bij Olivco of in cic zl,.aI,
11.4! uur hlut:gcboul.r LEI,{S, 1-cictcr c1hr. T.iJ1;k :.

LEIIIS 10: als bchcnd, zic rc s crv epro [ranina in <]e zaal, samcnhor:st .1 1,OO uur klub_
6cbou',r LEITIS, lcitl,cr Thco ?rins, G.'; nlïl] OUDlliS I,ÍET Vj]RVOIX.

i'ROGRrJï14,'. ;,U-)I LLEN.

Zat erd,a 11 rrra:Lrt 1$f B

a1 leiclcr

si,nenkonst

i{ae.irda6 1J ma.art 19

19.'15 uur L.,INS ;,1 - GDil P1 v2
IED]J E l.0El{SDi.G}1ID)-hG I .Ei 

TN..II{I}tG V,.irj^F 14.30 uuR.Kot{ (jcli.

PRC GI?.:ÈI],II l,'-'JLT BN .

Zaterdc.g 11 rrnart 1!/B

LI]IIS 1

12. 00 uur ]Jilhcfnus 2
1J. 0O uur L.,Ii'lS ,

- vrij (zie n-tandl3, 11/1-)
- LNI{S 2
- irÍilheh'rus 4

Ll,llrs 1

LEIIS 2 ( zic ool: zonde.g)
LNNS I'III{I 

. 
1

LacJrlsrarticl nini Z
jtuv nana 2

rJcstvlj.ctwc6
v1

Sport,IaïI. l rinscs
Rcct.eri jherstraat
IIcngeJ.oJ-àan
v3
v'1

c

11 .1O
11.00
11.00
1r.oo
11.jo
ZondaÍj

uur
uur
uur
uur
ULl,I

Iiijswijh l
Cronvliet
Bi:'I nini 1

LU[,S iiIIiI
iJ]i§S I,IINI

2-
t-

Irene

12 nc..trt 19?e.

12.4! uur Lm{S 1i2

IDDERE . ]OXN§D.^G}:ID)J .G

;iFSCiIRIJVïlÍGl]l{ .

-',.Schriftcli

- iiilhcl-nus
IS XX V. .N-tr

tserl(el- cn ilott-cnri j s.
Tclefonisch vri jd.;16:Lvond tuss cn
8ovallen) bij R.llom tc]-.25.98.?
nog op z..t crda.go chtcnd tussen '10

.".FKEUPTI..IGEI{.

( vvorwcdstrij d) Ír
11:19- UUB-1!rIIIUqa-{q!-,!-qQi-(.

1B.OO en 19,0O uur (uitsluitcncl in d.rin@endc
f. In noodgcvallen kunn,-n de 1:uli11bn cn vrclpcn
.O0 en 10.J0 uur a.fbcLlcn bij LII;S tcL. 56.13.14

h voor vri da cvoncl 1ö.r0 uur bj-j dhr. i'.v.cl.Stccn, .ilondsröos 2,

Bij slcchtc ryccrs onst lncl,ighetl cn stceds ucrst clc afkcurin6slijston rasdplc6cn.
st:at c1a:,rop bij i'irui:illcn en [rcrpcn[ vcrnclcl: GCxDGEI(]tuiD d]n ctccds i:aai vota
!-{ nunt vair sancnlíolrst konen. ]l'l Df T GIV .'L I'Í.'.G El? DUs IT{IET TuLEFoNlscH lo:tDEN GE/
rNFoRr.rixlD I'1.:"-n, ivl;:'lrunI,D -.Ft(EUnrNG. sta3.t bij dc afkcurin6srcircsson.rij ,pu?if-
ien cn rlcllenrr vcrl;lclcl: ZII .iiIiiEUnINGSLI JsT dàn noot e.1s vàtgt rïor+cn gàh:nrl-e]cl:
Voor dc thuisvredstrj-idcn xíoct junior,;nlijst vrorclon 6craarl.i:1cegr1. Zijn àc vrecl-stri jderr van I,.INS J cn 0 goedgclteurd, rlan gniln ook ilc puirilf en en rve l1:en rzcdstrij-
c1'cn op ons vcId...cloor. UitsluÍtencl voór dc uitucdstrÍjden nnfi in do.t gcval telefó-

. íisch l'rorclcn.l;clnforr,rócrd. of hun ucdstri jclcn cloorgr.:.n ön srei zatcrdagochtend
tusson 10.OO cn 11.OO uur, IcL, 66.1j.14

. U.)STELT,INGEIi.

LENS ]"1: vcor n::i:ndr.g 13/3't a]s vorigc rvcck, zic rcs crvc)ro3rrnÍ:lr. in d.e zaa1,
se.r,lcnlio st '1u.41 uur hlubgebouvr lilltrs, lciders Ton r s-Gra_venci jk-Iiad de lragter

!!]!Ëj!: r1ls vorigc veek, zj-e r es e rvclrogrannn in c1e zai.1, 6Íu,1en]ionst 1,1 .OO uur
lclul;gebouÏr L.U{t'j, leiclcr, Ton de. iiolc, G,_..11I{lI .CUDIIRS IrDIT VILIV(:rR

lI{!.lZ: a.1s vorigc ureoh, zie ru s ervcllrogramna in ctc- zlnlr s:..rrcnliomst 12.rO uur
hlubgc'bour-r Ll1{S, lcic'ter Ton v,cl.Rera
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FjlS* -Ufl{I J: - 
ll. ,lnd1i ch-l'i. Encllic}i-.'r ]lí j Iena-D. rii;tsme-,.. v.lJÍ jn6aarCen-M.V erschet den

M.Ilo cl.srle.':J. Timncr;.ratrs -P.lloppenbrou$/er-T. Ja.nss cn;s ! clr l.rnairli.É..i?cnzenhrinkT zie
rc sdÍvcprojraarna in j8o znn1, 's::nenhondi '10.1!'uur hlubiicbour.r LnNs, leider peter
ircrrci jn

L-rNS r:J 1 : els vorigc lrceJ<, zio re serv epr ogranma in de zaq.I, Ieider Kees §chcnkels
samenllorrst 1O.,JO uur 1;lub6cbouvl LïlrS, ,

sanonltonst'12r00
ge r'reeh, É,ook vooi Zondag), zie. r eÉ erveprogranraa in cie zael,
r,.r'.r l;l-ubgel:ouvr L-ilIS, lcirler i,c.tcr vr.n Li jn

LEÏ'JS I{II,II 2:
R.Bocl-houvcr
resclve'Jrogr
v. i..Berg-dhr
LEI,I,S 

'I,iIJ{I f :
Groszc Ni1;pc
progrannL in
I'li.rper.
RiISDRVniiIOGil,'J.t Li.

B.iicr;;na.ns-.'i.v.C.tseri;-C.v.d.iJcr5-1,{.3osch-I.Í.nrooshooft-D.Keetnan-.
ÍD. v. rl. Vin-n. Tett ero -J .1Jarr:ersi.erc-J . Dune-nt-V. Tronp-ll. Jochens, zie
auura in de zr',.aI, èamenkornst 12.J0 uur l<Iub6cbouvr LIINS, i-cidór dhr.
.liarr,rcrcl.an

II. Snuldcrs-J .lit:r:s en--,'r. irinlcsna_I.Í. i(oucr-G. Lin,ewecvcr-It. Ze6ers-M.
r-D.B...vcL-rl.PoeIs-M.Jchce-G.Dl-st;li-J.v.d.ljtarrc-n.Blok, zió reserve-

r'rc zc.c-l-, sJ.:rlenkonst .1.1 .O0 uur lllubge'oouÏr L]JNS, 3-eidcr r]hr. Grosze

Lïji;S :.Í2: e.1s vori

1q. oq-11 ;oo
11.00-12.OO
12.OO-13,OO
1f 

" 
oo- 14. oo

14 r 0o- 15. OO

uur , all-e Iur NJ -TJELPEI{
uur a1le :.d]JLPEN
r-.rnr al-Ie IrU?ILLEN'uur JUNIOIIIN ?-8-9-jO
uur JUNIOnIIN 4-5-6

Gclukliig l-'rcrrl cr c.fgclopcn- vreckencl door alrc jeu6clclftarrcn geuoctÉard. i,/ij
ho,ren cla-t clÍt in hct vervoJ-6 zo d.oor brijft ga*n. Mar.r jr, ii dczc tijd van hctjanr wcct je het nnir nooit. Dr.iiron houdcn lvi5 voorro;-ri! hot 

"o" 
orreprograrnna

van afi,'c1oi:cn wc.,lc r:ri,'.aï ir..,..n. Dij o.11,-ohc1c r.flicuring vi-n-hct prograEma ziot het
rcs crvc')roÍ.;rc.rnna1 cr a1s volgt uit :
VELD
ï4flO uu" Olivco - LEIYS 4 - sancnl(omst 1J.15 uur LiJNS
13.15 nttr Olivco - LEI'IS 6 - sr.nenhonst 1Z.OO. uur LENS
1J.1J lur Cliveo - LEI{S Z ss.nenhomst ,12.00 uur LENS14.;O uur Olivco - LENS 9 sauentionst !t3. jj wr ï,Eii; -.,

L!L!',L

daacnl<onst
s:rnenlcorest
sancnkornst
si'nenlioLrst
s::.men-liomst

9.10
10.3O
11.3O
12,30
11.30

uur
uur
uur
uur
uur

LMIS
LEI\S.
II'NS
LNNS
LENS

Natuurlijlr is hct i;Iubgebouir ook de ht
Ti].,INTNG][N.

..Gc1uldiÍg rvordt
tf i'.ininBcn lvcc
cl-e nict:6csd1.c

gavond:

ilo cns d:.6niddail

BUI TEN],.JIDSiJ iIl'I §/c0i{TIIIRUTTE

de.g geopencl. rilijf dus nict thuis.1c

. hct wccr wat bctcr. lii j vorrïachten clat r].c opl;omst bi j dc d.iverser o;r g:t,rt 1oi)cn. :ii j vcr, of dcn 'nogr:arIs dc ti;.ihin6sti 5 de n voor
ct ccrrl.r.: cl-f talf èn:. ''
13ó0-19.1o uur cIl-c C-klr.sscrs o.l-.v. ion v:rn Velzen
19.1O-2O.3O uur atrló licepors o.I.v. Ton vc.n Velzen :: :

19.3O-2O.3O uur' al-Ic Il=k1c.ssers.o.1.v. Jooi.r.l{euió::rnn . :' .

20.30-22.OO uur aflc /.-klassers o.1.Í. Cas.Fr:Lnckc
: 14:jO-16.00 uur aLle pul:iltàn, wclpcn cn nini-r.rclpen (ook voor

dc selecti"=; o.fJ[.4hr. Tir:rncrma.irs , . v. c].. ijcr6, l-ronk, ttuis,:'licrgcnhenegoilven en van Rijn.
Bij srecht .lzeur' is cr - za:rftraininG voor jullic. ,.i j hopcn àat cle vè1i:cn ook vratrc6;clrrati5cr ga..n tr:incn. VccI succcs

Jar.lurer Scnocll zi jn 'er no6 stccds lecl.en clie er:n achtcrst::nd hebbcn vooï ali buiten-landso rcis en/ of <,,e contributic. !ïi-j verzoclicn u nogr_rr.a1s oln hct beclragtro ur,àinogelijlc over tc È..licn.o:) girorchcning 336?11 t.n.v. penningnuester LENS. I{et
rnr.6 oi) 6ón ovc:'c chri j ving. verneld.t u den lvcr urat hct bedra! voor d.e buitenL.111dsereis cn cl.o c<.rtrtributie is. Voorkou dat uw zoon nict ,*g upoluo. De trwanbetal-ers-
Ii-jstrr verschijnt binnenkort ii1 dc LljNSrcvuc.
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LTNS SEI{IOTEI.I 1 i{,...iI DE TOl)?

-Íi.s. zorido-g spcèlt ons e"rste senioríJnetftal ctc belangrijlce lvedstrijd. tegcn
iJiLhclnus. iiij een r.rverv;innin6 is LENS lïecr volop in tle racc vooï het kanpiocn-
schap. IIet is al zo vcah gcblcken dat, de a,:ntro c.Ci gin6cn vr,n het LElrlSJ.cgiocn
LENS na:.r de ovcrlvinning brschtcn. Laten vrc a.s. zonc1a41 r,ïecr ccns uct zijn aIl-en
achter ons ccrstc gar.n sta.a-n, on zc naar de cvurvrinning tc schreeusJen; ncht ze.:
hcbbèh het" nodig. i'Iecn spa.hdo<.:ken, rateLs r . toetcrs, clekÈe1s, LItrNS hanrlclo ehen ,shiitsr ch da.Èscn m'c i cn laat dó Lekcnclc i{ ón6c1o}arnl-o ci horcn. Tot zondagr:ridclag
1J.4J uur achtcr hct lJil-helrius do c1 . Gehiaag jc vrc1, cn r.recs voorzichti6 Àet
lv. c . -pairicr.
U ITSÍ,.'.GEN JIJIII O.?]]J'I. UITSI,- GEI'I ;'UPI LIIMI
LDIïS 1

LEIiS 2
Gono.2
LENS.4,'
LENS 5
LENS 7
LEIIIS B
HDV 

'T,ENS 10

..- IIanlLuijh 1 ( vr)
- Vios J ( vr)
- LEl,iS , ( vr )
-' JeSTl lnOl-3

..,- I,ET;S 6 (vr),'- nvc
- DZS

- L.ilïs 9
- cnn aó

"Vo16endc vrc ek beter! !

1-2 -' Verburc
2-'l Verburc
2-1 LE]§S 5
o:1
2-0 Goeà zo! !

nl
h2

- Lt t{s 1

- LlÍ'lS 2
- Dcvjo ]

t-)

1-1

o15

4-o
o-9

UITSL.GEI{';,EL1'EN.

Verburch 1 - Lili{S 1 Z-1
Schevcningen ,-IENS 2 11-O..

Mcor trr:incn hoör! !

UITSLIG;II I NI- ]EL:.';'N

t,BIdS 1 - Ri jsui jk 1

oDB 2 - LE1§S 2
LENS f -, - VC§ f
Keurig cloorgc.in zo I !

OD3 I;II.II 2. - LE}IS IIIJ.{I 2 o-1.
I{ct grote vol-d-oeni-ng kunncn rvij rI1e.'irr-u1 terugzicn op cleze iverlstrij<1. i{ct rvas dc
eerst in t'l.c nicur,re corapctitic-Índeling van dit jaar. Ilet is nI. zo dat onze
nini cfftallcn íngaa.ndc 19?B h nicu!ïc bcter uit5cbakncecrrl-e 0roepcn zijn inge-
dceldd.r-r.2. mini 1 si)ceIt tegen .-Ilerflar.l 1c cfftc-Ilen cn mini 2 spcclt tc6cn.
a1lcnne.I 2c elf te'-ILcn. I{oe het met nini 3 zit weet. ih ni-et prccics rmi'rr ongc-
twijÉcJ.d zr.1 dit tcan ool-. Gerin '1c clftallen mccr onlnoctcn na.r. ai-leen 2c en Je
tc{r,rns.Hicrnoc id dus ecn recht va -.r digc.r krac ht sv crdc}ing bcrciht en hcbben onze-
jon6cns dus bétcrc ui-nsthr.nscn. Bóvcnct-icn korilcn dc nincl.cr ervarcn spe19rs. rru necx
aan dc b.:rL cn hcbbcn dus mecr voctbrlplczicr.
Dc jongèiré'v,:.n niini à opecl<icn ats Icèur;ren! Ze blevcn af.nve,Llen. IIet krachtsver-
schil tussen ODX cn LEIIS t'ras zclf s zo groot dat ke.:llcr Cornclis v. d. Berg lefter-
1i;k niets te clocn hocft 6c'had! Dc enigc dié gócd,tcgcnzat cn CDB voor cen total-e _

afgr.ng hèeft behoccl uas de doclnan vnn ODB. VerschÍl}endc maIe, bracht hij op
tloncl,crba^.rl-i jllc l,ri jze rod.lin6 irn een aantal bcnerclc situaties voor hct ODB doeL.
Ni-ettcmin konden d-oclpuntcn bijna nict uitblijvcn. Ilct ccrstc d.oeJ-pund nau
Jclry 'rarncrdera voor zijn rekenifl8. Vc.nuit eun onover zicht cli j.hc situatie knalde
hi j dc bal onhouclbaa-r in hct nct - IIe t turccde doc11:unt lir.ran op nai,',n vi-.n l,Íartin
Broosh.ooft. Zccr verd.icnal vrant.dezq jongcn z:rlit attijcl hard ií c].c voorho.ede en
6arrt clc la::tsto tijd goed voorui-t. Tcnslotte rvist. oo]: Dennis Iièctnan te scoren.
Óok voor hcn.l)on ik cr6 b1i.j r:ranb ool: hij .aoct .atiiSa zijn best voori-n ma;.r had
tot nu 'toc lrc,inig gcluk bi j zi jn acties. Ga zo cl.oor Dcnnis. Vcrd.r:r velt noG te
vcrncld.cn, clOt liichcl losch zclf s l:i-j d.c ouclcrs v"in dc CDB-spc1i.:rs opviel vantïcgè
zÍin voctLal!:unst. Ooli rlo e.nclr:rc jongens vootb.'.fclen prirla narr het lcuhstc vond.
ih nog dat Me.urice Jochens zich a1 hclernaal 6af hoervcl hij pas voor het corst
nci:dccd. Zoicts hont nict vo.alr voor, d,:cht il;. IIour]-cn' zo l,li.urii c. Tot zr.terCag
jongcns'! 

cle,. lèiccr, G. v. tl,:icrg

4-Z
o-1
5-o
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'IEDSTNIJDVE;ISI;G IiDV ] - LEIIS o

cncl.r'nhs da-t do tcgcnpartij met 10 nan e.entracl is hct LEI\S niet gclutrt on ook
ur.L'.r 1 docf'lunt tc sccron. Dc ecretc hcrft rryas ccn gcti jllopgalnrli: vledstri jd,
vrcrrbij ]Íi]ic v.d.'iall-cn e,;n pai.ï gocde hansen niet hon bcnuttcn. IIot eerste
doelpunt vai'1. de tc6cnpertij lrrvun tocn zij onze hccircr verraste fiet ccn ver schot.In clc 2c hclft l'rcrd Ltii'lS zrvaar in d.c verded.i6ing gedrukt ría;rr ze niet lreer ovcr-
hecn z:i. jn gclir:mcn. Zo hvran IIDV aI gauvr a;rn ecn 2c rloelpunt cn snef dar.roi: hcf
clerdc. Onzc lleepcr vcrlcceh zich 6r.'ndÍoos op hct 4e doo-l-punt zodat lvc eni6szinsgcflc.ttecrd aet 4-O ten ond.er gingen. Desondflnhs rvorclt in clit cl-fta.I mc.t vce]
elan 8evoetbnld. zodat. hct in weze toch een beetje zuur is on steods vrce:: klop
te lcri jgon van r1 iie C1 e-l-fti:11en. foch heb ik (en wij: lccs dc Jul;o) een 6rote
bc'vronderin6 voor dit clftal ondr.t ze stccds - ondr.nks dat het mccstal cen vcr-
l-orcn zai.,.l'. is - net grotc inzet spelcn.

T . ill-oh
ovEnG]Jiqoi íLtN UIT vonTB,,J -:",IDST.

CONSUL

Dc consuf van con vo ctbalvercnigin6 hc. ft iricts tc lr,:l;en net r'lc rrhoo6ste staats-
anbtcnarcn, nt cl.c vo.I der l,:oninginir, zoals dic ongevecr 2)OO jar.r gcledcn in
RoEc bcstoncl-en. En cvcnnin hccft hij icts uitsta'.nr'.c net :rdc hoogste anbtonaa.rrl
in Frr.nlrijl-r uit r',c jr.rcn tusscn 1799 en 13O4.
Dc constrr ve.n cen voctbr."lcLub is ucer de nan, dic icts heeft tc na-lccn nct het
5ocdkcurcn of aflieuren van c(1n voetbr.lveLd. l,Ícc-stal brijft hij op dc achtcrgrond
IÍi j kont pns te voorschijn als !ïe crso[rs tanctighc clen ccn 1lrogrant:ta clrci6en te ver-
storen. I'Iii is cvcn onbckcnd bij het pubtiek a1s bckritiscord cloor cl-iczclfde men-
sen. iJii -atailt ti jtr.r.:ns het rvee hend voor dag cn clauw op, hi j trotsecrt hct sfechte
Ivecr en zc1<1cn trecdt hij op tot grote tcvred.cnh<.:id virn c.c .:.-.n zijn zorgen toc-
vertroulvc'l--e c1ub. ils hi j het vcld 6oedkeurt , is clc hr:lf t ven do bclanghobbeodoa,-
va.n r:rening, d.at rl.c lvcclstri jcl botcr nict hatl liunnen door6a:n. Iln als hij tot-
afkeuring bcsruit, kont de anc.cre helft in actie net de bevrering dat hct veld
best te bcspclcn zou zijn. rlij cloet het nooit goecl. ilen vi,n onze crubbladen
schTeef in fcbruari over ecn f:lendc consul, die cen blunder had begaan toen
hi j. t s-ntorgcns om zcven uur ccn veld afheurde l:rcgens hevi5lc snei'uvrva1. Hi j had
(.i. ) ant vcrcl pa6 on twerilf uur noeten lieuren, ot (1.) helcnanl- ni-ct nocten
kcuren cn d-e besrissinq noetcn over l,aten ean cle s che j-d.sr r.: cht or r or (c. ) mocten
uj-tvli jlcen naii'r.r ccn c-ndor tcrrein vnn c.,e betrcf f cnde cl_ub.
Blunr-i.er.
'.lcÏï"" in het raièden, of <1ie fn1encl.c consul inclercl.aLd een blunder bcgÍn6.
Zcrd.cn geeft iots zoveel ver6chí11cnde nenin6cn ars.ecn oord.ccr over het eI of
niet bcspeclba.tr zijn ve,n een voetbafvuld. I'linr waar rve het dit kccr over zoud.en
rvill-cn hcbbcn, is r'lc ncdcwerkin8, lvelLte cen consul va.n r]e vareniging krijgt.
I'Íeestal lrrijgt hij carte blanche (vrij vertc,eld betehent c1j-t r dc sleutel-s en
zoek hct zelf no.r'rr uÍt ) .
Gemc-lcshalvc go.a.t ncn dan voorbij iLan hct gestclde in a-rtihel 26 sub 9 van het
ncglenent coul:etitievredstrijdcn, inhoudcnde dat bij de lceuring door de consul-
een verantwo ordcS-i jlc vcrt egcnwoordiger van dc c].ub aanvezig dient tc zijn.
Zonodig lian dan ovcrlcg víorden gcpl-eegd om b.v. uit te rvi jken nar"r een andcr
veld of kunncn eventuccl- instructies wordcn gcgeven oa ecn specrveld alsnog in
orde tc lrengcn. liij zijn crvln ovcrtui6d, als dc voreni6ingcn .^.;.n dit aspect
mccr a'anrlacht zoudcn bcstctlc'n dc coDpetitie èen vLotter verloop zou krijgen en
or r,tindcr kriticlc o2 dt. consul zou vuorCen gelcvcrd.
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MUTATIES LEDEI{LïJST;.' ."itÍtt Jè_l "r§ c,r $ijó.íà$'ííJj1 Jii.i l.rriaA 1Ír L.ïÍi:;jjIII.irjr:'r tl{r':i i-T r],i

Nl- euv, Lad:

1401 E'lG- Verstr
+r- È

[: jsic],legs' i
- --o l'-. \-- . . _

'l 'l20,P jHer_.t nen ,

Donatb:ur: !J.Pac

l,:-9g]1g!geg'
1402 t.N. Vester
s cIIooLVoETBAtroERNooï .

": "1]i::zzo 
i>+ . 

" " 
.1. u_4_r-ii"-",ir;^,iiua e^ 

j1o r, p ur, ;u oali i )e i; 26 :i, ;.L.. 1s
i\u.r..:r^..\;,r','-joi1'|..|-I'.:.Ï..,,..:i,.;;iI
Jr.rltt.lj _ . :r' -. È.l.rraï :'c.11, i' . . 

i gl1;irl .: ....,

,id",iilr-slneraestr'aat :2i, í., xàrf zooa. ' .: ' 'i it:r;i: 
j.i. 

'-'.;qt6'woiar Srr ïlinston Ch[bchil-rlaan 65?,,. nij;wijii 21o?.'
§ r...i - i.' .; .r_, .(-f - ïi]:j.r;i,.r.iri - i. i, ..;.,

.. .; -' it ;.r.. -., ' . . : ...*';isEj:f,:.".ii,.irf .íl.t:l;i,"r:..,' i"ti1:i
'.140359 l'Írr,l Reg.entesselaan..2O1l ,Den Haag 2o2f , te].: 61.?1 .?.

r 97 Joq"r'
< 7rfiÍ Í

;,,, i;lr,r;"i'

!' x4ii
i 'r: lti:i

-.il -i,vi{i}
- i -_.:,_ . 'i_

'l 1 1.

i i ;, .;J*', . .'l;
. '...1t',1uIeE van ''1+''i

ae 6ehele. '
Op dinsdag, 2Br rna"art 'd. s.''zal er- 'bp ti;ree liaï oïze vef den :een, aantàI po
het grote 6clt oolvo etbalto ernooi vrord.en gespeeld. Het irlubgebou* 2a1" d
dag geopehd zijn" 'l'Ioenscla dd

aftïifi ir,fri;1lirÈf#nni,ii+*e,,jitirttdïF,lp" B$ -en_----rlrtililttimLn:r--víe l-pen norna.nl door.
lljili:Iillh Uililliiiillri{i' }:ii I; I{gÍiOIILia ii[i]rrië'rT.IIJ-l1Ei]IIdJff!:?ílri:;i;'il.i,1rl00Ílí1i,..:: LiHi
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PROGR,I.I'fl{A SENIO],iEN.

Zonda lg naa.rí E?8. .. ... r scheidsrechter
s èhie.dams eweg, S chie riam/

.i ." I(ethel l{.Stekelenburg
Dr. I.iansveltkatle r'rïa_ss e -

naar A.II. Claassens
v1 Eeb,1/.1-) Th.!. Steenbrink
v.'f 6eb 1/2-4 C.J.Bakvis -' SportèonpLex rroude .Laahrr iÍ.C.Krens
cinCo S cho ennnJrersstr, DeJ-ft

'14 . 0O uur DïIS '1

10 . J0 uur Bl-auvr Zl'rart

11 .00 uur LH\s ,
1J . oO uur LEiiS 4
12.0O rilu' iíippolder 2-

Ci)STETJT,ÏNGEI{.

r,urvs 4

', -'DENS _1

2-LXNS2

-CNA'
- Oliveo
- LXr{s 5

'l2.O0.uur;Trionph-2 
.,... j..:.LENS 6..,-..,. ..".Zuiderpark 2e ged. .H.C,B.Cittert '-

10.0Ö'àur Lni§ 7 trionph 3 V2 geb 2/1-1 J.H.Helwig..
12.4! uur Zïart lllauvr 5 - Lts{s B .., trCi jkduin6e6t raat .' J.C',trortekaa§
12.00 uur LENS 9 - iïippolder 6 Vz $,eb 2/1-3 . A,llessing
14"00 uur ],Ei'Is '10 - ir.delaars 3 \fZ Eeb 2/1-1 F,J.Posthunus
1O.Oo uur LENS 11 - s.v.DIIB 4 v3 geb 2/2-4 J.A.B.ï'.GodschaIk
12.o0 uur 'I,ENS 12 - GDS B V) eeb 2/2-4
'12.00 uur Trionph ? - LENS 1f Zuirlerpark 2e ged.

-{i..o. zohdag zijn uair de Seko aanwezig: J.de Hil-ster en l{.Osse
..-.-:. ..- 

- 
:

Sll,EI'll(OI{ST ,

LENS 4-7-9-1C-11 cn 12 een half uur'vóór aanvang van hun wedstrijd
LETIS 51'1 .OC uur L.,Eils terréih IIIN§ B 11.45 uur LElls terrein
LENS 6 11.00 uur lllNs terrein IENS 1, 11.oo uur l,EI.lS terrei-n

r. ,.i, ,' .,

:itst
:alsb
: als behend, zond.er C.Stapel en J.B1ok
: ' 'afs' 'beliencl met P.Verstràl-èn, Í.Groenendijk-. en R.tcijn
:..'ais "bckend. zönder J. S chnal

:.als behend zonder A.Hoppcnbrouwers-À. v. d.Meij een en J.fle-iil].ster aet
C. Bercnbak-l]. Douvr en }.3urghouvrt . ..;. - t- ..

AFSCHRIJVINGEN.

i'IIET-O?licitfinRs .

UIT§!JiGEN: 12.3-19?8.

ekoiid . - r. L. .-::,.".. ..: ,. ,:
ckencl zonder I'.de Zlrart roet H.Rooduyn en J.Ras.

,,Í,, "

IENS 5
.Lllt\{b o
Í,ENs 7'
ffi[r§:B
ro._g,: al6.bckend zonder. !T. Endiich net G.Lelieveld ,.. -.
r,r,r.isro:a1sbcIícndzoníerl,/.Bouwr,ran(T.1irinszie66ÉIENi.12)
ffif§'ÏTr.'a1s bclrénd zonilcr F.Ieters '.: i. :. - ..

LEi,trS 12: aIe behencl zonder R.lleemskcrh net T.P'rins (2x), il.v.d.Lin-cien
LENS 1'

Uilsluitenrl in dringenrle- 6evall en op vri j clagavohd. van 18?10-19.19 uur bij .T.cie
Iiilster Let. 29.?1.à.] Al-166n bij ho6e uitzonderÍng lcan men' nc6 op zaterdagochtend
va-n f'1 .00-12.00 uur bij voornoend t ef ef oonnut'lner worden af6escl:rgven.

iïegens nict-opkoncn afgeloppn zoncla5 wortlcn J . BIik, . J. ilnd.lich pn, tl, ttecnstcrli
ecrstvol-gcnd-e ? vrcd.strijrlen niet op6esteld..VervÍeer is uit.eraard nogeliik en
op ria.anJe.gavoníl 6j. j r'l-e Seko in het hlub6ebguw na 2Q. J0 uur.
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ZAilLVOETBriL.

ilet z::c.lvo ctbalt cc.r:r sfcolt'dinsriag 21 r:laart a.s. vrederon in rlo sporthal, aan de
9gglgS en vrel tegen }lax Aarts ;ienvanE 21 .40 uur. De ccrste lïcdstrijd werd van
deze be6enstandcr'met )-2 gevrcnnenr zij st,aan dan ook op de 6én na laatste plaats
van onderen. De volgende spelers noeten
ii. v. Velz cn-.í1. de Fa6ter-E ;Landman-J. V erhc

, Klci jn

orli' 21 .1, uur in (lé sporthal aanl,re zig zr.Jn:
u -P. v. d. Steen-G.DuiveÈteijn en P. de

I]EDIiIJFS- EN ZCI,IERÀVCNDCCI,iPETIT]D 19?8.

Ook dit jaar kan LEI{S tJeer deel.nemen ann" dé Bedrijfs- en Zomcravondc ompetit ie,
vJaaraan $rij dc afgelopen jnren heestà} met 66n tcarr itan hebbcn d.celgenomen.'
Aangczicn.urij uiterlijk J1 maa.rt a.6. ons hiervoor raoeten opgovenr doen wij
hieruede een oproep aan a1len clie hiervoor in a,...nmerking rvillen komen, hetzíj
met hun trcle cIftal of persoonLi-jk zich tclefonisch dienen op te geven àan:
N.0sóc'tel. 60..20.90. Om een duicteti jk.becld te krij6en hoeveel gpèLers en
teams hieraan vrillen deelnemen dient nen zich uiterlijk zondae 26 niaart hiervoor
op tq Éïeven. Bij vol-doende aanmelrlingen kunnen r,ri j '1 of nieer teams hidrvoor in-
schrijvcn.
nM)rrlnn
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e.rua Z.|rT]]RDiLGVOITBLL. ,I

n[rr IIoé nuttrg intervierïs met LENScrs kunnen zijn bcwijst het,intcrvievr vorige
weck nèt SEIiC:-.,lid Jan de .Hilster. Zijn suggesti-e 4et cen paar LlïS-e1ftall-èn aan
rle zaï ór'clagreidCe.gkonpetitie deel- tc nenen verdient qanCacht. Vol-gen6 Jan zou
hct bcstuur ccns bij de leden moeten peilen of er belangsteJ.Iing voor zaterdag-
'roetbnl- bestaÍrt. POL vindt dat eerlijk geze6d een fraai sta:.Itje van ,afschuiyen.
rrlar.r blijft het eigen initiatief van rle SEKO, rlat toch bolast is met do hehar-
ti8ina vÍrn clc be].angcn van onzc senioren.l .ítIs de SE(O vri1, dhn kan de S (0 zel-f
vel ccn pciling hou.len.
xrnri Overj-gens is er in LENS aI ooit ccn crrquete gehouàen, rvaarbi-j ook vlerd ge-
informcerd n:'.;-r de belangstelling voor zat erdagvo e tbaI.. Dat is - geloof ik -
a.lwecr ruin zcven ja:r geledcn. Tocn bfeek die bela.ngstelling niet groot, on
nj-et te ze6gcn: gcrin6. Ànno 1978 zou dat best anclcrs lcunncn liggen. Ofschoon,
wie op zate:'r'1a6, rvi1. voetball-cn doct clat 6evroon.....bij een alldere ld-ub. * i
mnn Voor de SEl(Ö echt aliticf wordt en enthousiast cen pciling gaat opgnniseren,
zou hct niet onvcrstandíg zijn na te gs.an, of IENS veldrÍimte heeft voor zater-.
dagseni.orcn. Vol6cns POL is. rlio ruimte.e,r niet of naulvelijks, ondat onze vèÏden
vol zittcn mct juniorenweclstrijdcn.
mnn Mocht het mbt dic vóklruir:rte mcevallen, dan moe! alvorens 6epei1tl vrordt
zcker zi.jn clat het' zat erdagvoetbr-] bij LENS georganiseercl kan worden. Den taak
voor de SH(O. Is clie Seko bereid zowel op zaterd.a.g a1-s op zondag te funktioner.en?
i,lisschien hent Jan de Hílster het antlroord op deze klenmende vraag?
nmn OnCertu66en $Jocht POL nct spanning op de ver ere ontlïikkelin5en rond het
zat erdags cniorenvoctbal bij LEI!§.
mrnn Een i5oeie opmcrking van Jan was ook die over de $erbetc'rin6 van cle verhoudÍng
tussen llel en niet 6eselehtoerde spclers. Tot nu toe wordt daaraan volgene hem
te l,reinig ged:..an, en d.aaron zou hier e enr taak voor het bestuur 1i6gen. ïleer het
bestuuro r:lraaloi,r nou toch? Volgens I-,OL 1i6t hieï een taali voor c1e SEiO., clie
juist in het lcven 5.s geroepen om het bqstuur bij clit soort asngelcgenhedcn bij
;c staan.
nnm !l[t is ]'C.L toch ncer lief voor hct 'bestuur. AIs clet ua-.r gocd gaat. Ioch
::leond.e PC+. Ëicr het bestuur in besche:'nin6 te noeten ner,len, oÀ,ht het een aL6e-
licen verschÍjísel is bij alles lrat er in Ce vereniging zou. Lioeten gebcuren Beteen
r;taer in r1c lichting van het bectuur te rvi j zcn.- .lkrtgurIi jh, het bcstuur is ver-
r.ntlro orilcli jli voor ..'.e uitvoering van rle bcsluiten van rle al5erncne vergaderin6.
i{a.tr ':l.at rvil nc,; niet zegBen dr.t hct bestuur'oök al1es maar zelf moet uitvoeren.
,'fln DEI{CXRiTISERIIYG.

tr:xll POL heeft al- ecns eerder dc aanCacht gevesti6rl o:: de gevolgen vnn de invoe-
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ring van het zogenaamrle nieuwe ver eniginl;sre cht. Eón van dic gevolgen isr.dat r.

d.e vcrenigingcn hun statuten zullen moeten aanpassen. Coli bij LENS wordt daar-
aan gelverht.. Vorige vreelc heeft de.voetbalbond de model--statuten voor voetbal- ,.
vereíi8iilgeri gèpubliceerd. Die 4c cleJ.st at ut.en bevestigen wat hier aI eerder vrerd
gesignaleerd. Naneli jlr- rlat in cle nieuwe situatier ELK LID van ecn voctbalklub -
van 6 tot 1O0 jaar, - inspraak. krijgt i.n,het vereni gings6cb eur cn._ Een stulcje
demokfàtiËcrin6 C.tË. É:-tr lia i:ii;6t, stemrecht, det'hij of zij (er wordt Eeen
onderscheicl gcrlaakt tussen r.^lannen en vrourven) kan gcbruilcen om, óf afgevaar(tig-
den te kiezcn naara de algenene vergarclering, of on zeff op een alger,rene ver6ade-
ring ncc te beslissen
mrui Coh j.s het nogcÉjk iemanil anders ccn 'rolmacht te 6cven orn jou§, sten uÍt te
brengën. In .le i:raktijk za1 dat dikurijiÀ gebeuren door jeugdlcden, die zo hun
vader of raoeder (a1s rlie tenninste ze1f,liC van t1e vereniging zijn) kunnen .

ncchtigen"
mln Vcrclcr is <1.e mo6clijlcheid gcschapen niet ie.1eí 1id cveirveel- sternnen tc
geven. Zo vordt binnen cle I {VB aan senioren J stercnen ge6even en orn junioren 1.
Ook is het mogclijlc on ean bijvoorltcel-d Èommissicleden van ccn vereniging r.'leer
stenr"lon te gèvcn'dan aan ovcfige }edcn,
mnm liet is àan c1c 'erkgrocp Statutànwijziging on dít all-ernaal in het aan cie
verenígin6 uit tc brengen advies te verwerlcen.
)x.nno PCL homt teru6. 

.

KEi{NIStLlriIr,iG r,!xT LEi\s 6.
Over dit clfta.l- haclden we een gcsprck met ainvoerder Franh Straathof. Er vrordt
in dit clftal mct vccl clan gespecld, terwijl de s1:elers zowel- in nle buitcn
het veld goer]- tnet e1kaa1' kunnen opschietcn. Dc stenming is altijcl uitstekend en
dcze urordt niet rloor de uitslag van de wedstrijcl beïnvloed. In het begin vrf,ren
de uitslagcn nict nl- te best en híng hct elftal een tijd oirderaan de ranglijst.
Men moest vrat c.an elkaar' rïennen, mflilr toen dat gebeurd ves, r,lerden Ce resul-taten
steeds beter en is cle onclcrste pla;:.ts alrveer enige wehen verlaten. Deze-rekrea-
tievoetba.llers, vant zo nogen wè c1e raccsten van rlj-t elftal vlel- noemen, vinden
dat de zgn. vri endenel ft a.1I en in LENS nóetcn.blijvcn, rzant zo vinden zc de
neest.optinàle ontspenning. Voor hun 1:onditie ko:,ren er gere6eld van dit elfta1
op de trainin6:. À1 te vecl afschrÍ jvin1.;-en zijn er in clit eIftrl niet en ook het
e.:rntal blcssures valt erg nec. Dg rlecstcn konen on te vcctbalfen r:n netren niet
altticf deel aan het l:l-urcl-cven. Over de s cheid.src cht crs is.ncn Ín het algenóen
reclelijk te'spreiren, aI vindt r:en wcJ clat ze nogal eens verkeerd lvordcn be-
invlold door de ltlub6rensrechtcrs. Iïet vroe6e aanvangsuur van hun lverlstri jde-n
vinden de reecstcn wel plezicrig oriróat lzè da:rna op no6 r-:r4cre r,rÍ jze rle zondapl
kunncn binutten. Cvcr het algeneen ís nen aet dc qr6anisatie bij LENS 6oed
tevredeni irllccn zou men graal; de hlee Caldrorao clati e verbeteld zien.Als jo zict
ze6t Frunk tlat ve .rooral j.:r de'uitwedetri.jden'nog eníge tijd net zÍn allen 6-e-
zellig een 61aa.sje drinken en vre a:1n het eind van het seizoen een gezell'ig
etcntje met elkaar zullen hebben, d.an kunncn vre vaststellen rlat dit e1ftal het
in LENS best Daar hun zin hebben en Braag nog enige jaartjes met eLkaar wilLen

De RcdcJrtie.

..
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A-àJr

ÀLI,ERLi'I
-":l,irAriri-'.4.1, iil:.lrrii.ii.!
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---!orEBLJ--:-
llet ;:anteI boekjes rlat no6 uit5:ezet rrroet uorclen is nu nog 65. »at betekent d.at
er dus ma.ar I boekjes zijn afgehoald de afgelopen rueo1.,. Niet aI tc veel- voor
J s enior cnblftall en. ';ïe hcbbcn nu nog '1* naand om alle lotcn te vcrhopen. Laat
ons a].lema;1-l onzc schouCerS er onder zetten, vrant d.Íc 5! boekjes noeten toch
te overb:'ug6en zijn. 'iJe rekenen op u. De totale opbrengst van dc opbrengst van
t1e totcrij.i6 o11 hct oscnblik f 3.6COr-:

x-x-x-x-x-x-
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lÍier kunnen vre dik ovcr tcvredcn zijn. Nog steeds 6aan er per l.reekend. 4 worsten
cl.corheen. Zo rvord.en ,mecstal 'meteeh op6esne,Jen en iedéreen vinrlt àe ovcrheerfijk.
I{ouden zol De stancl i.s nu f BoSro1 , tergrijl d.e vrorsten zijn 6evalren op cJ.e vrs.
B-1o-15 en ?4

---IïORSTl?,'iCE.

---LCTTO E}I TCTO.

\'rli j blijvcn nog. s
feveren bij ulv ei
ren het gehele ja
ten gunste von de
b clcenile inleverin
tiinocla[-, r'rocnsda
deponeren.

---I(IIK^-NIEUiïS ,

'líoensda dcl zt

-l<-x-x-x-x-x-

toerls ecn bcroe:: op u doen uvr toto- en l-ot t o formuli eren in te
gen cJ-ub, met name Leniij en Snelr .f,l-s al-ie lcdcn hun f ornulie-
ar door bij LENS inleveren dan stroomt-Fheel wat gelcl binncn
tereniging. Dus net zrn a1Icn nèt de formuLieren naar cle

6lsadressen of naar het clubgebouw, tva..-,.r u icdere nainclag-,
6- en Concierdagavond gelegenheir'l heeft de l-otto en totö te

-x-x-x-x-x-x-

ners een gezell e nidda
Dr is d.us Aeljloorl trninin
paar. leukc telienfiLms. (
KOl"iT /,LLI,N ! !! r ! !

-x-x-x-x:x-x-
2 SPELETIS ViiN 81 IIIDT DE i)ri§ElI NI-:IR lr/riliJS.
Het...iïaagsche jeugdelfta]- voor sperers in cle reefti'jrl van 1+-16 jaar: spe'ert- met -.- -.
dc i)a'esc.agen. een internationaal- -toernooi, in Farijs. ilet doét onÀ gcnoég.r, ; ,' '-'
nel-din6 te kunncn maken, dat 2 sperer.s van ons B1-team decl uitmaÈen vÀn dit- elf-tal-" Ricky Tjin-iisjoc cn Richarcl v.d.]Ioek zurlen n.l-. rle rcis naar Franlirijk
necn::lcen en vadaf cleze plaats urensen uij beide spelers erg veel succes toe.
Ars red.-ctie zullen rvi j t.z.t. gaarne op d.ezc reis teruglionen cn u de beleve-
nissen viln Ricky cn lichard via een'inteiviev, ter kennis bren6en;

organÍseert de Kakc in sonenvrerhing met de
g. Deze ni,Jdag is bcdoetd voor aIlc welpeu
g voor Cc pupilien. lïe bcginncn om +-?4.5C
Ton enJcrfr-ETiJ Met hierna ccn eierzoek

hercn trai-
er nini-wel-pen
uur nnet cen
vlcdstri j d.'

4 4.tr,I.JJ J J JJ J J J J J J J.T J J J J J J J J J J J J J J
ïï$ïS. v,.rl HEr JltucDïrRCNr Ít$$$
ÍÍSS$,r,r,ru;,r;JJJ JJJJJi J J JJJ J$****
r)ROGR.tlt LiJUNIOREI.

JJJJJJJJJJJJJ,]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJ.ruJJ

Zat ercl 13 raaart 1973.

16.15
15.OO
11.10
14.15
11.OO
12.15
11"OO
't5"Oo
13,io

uur, trïassenaar '1

uur Lilliis 2
uur LIlllS 4 ..
uur.VUC 7
uur Grcof lV.lI Vac 5
uur LI,NS 7
uur F1amin$ors J
uur LEIïS 9
uur LEI\,IS 10

- LENS 1

-DSO2
- Quick J
- LBNS 5
- LENS 6
- Ri jsvri jh p

- LDNS B

- Laald<rvartÍe r
- Quick:16

C harlot t estraat , . 'dassenaar
v2
v1

.. rt k].eine Loo
Roggevroning (zie ooli 2O/3)
v1
Sportparlc PrÍnses Irenc

( vr. ) v1

Oosteinde, Voorburg.

v2
v2

Zondag 1! maart '1 9?8.
i0.O0 uur 5Ygt/O 1

liae-ndua 2O nar-rt 1

i9 ,,1t vw l,Ei{S P2
20 

" 
C0 riur LEI{S 6

- LDNS 

'

- GDS P2

ii.:,:ii;!_decl-t cle JUICC àredc dat het +op; stecds niét toe8éstaan is om tc kaarten
'",.,.:r gc1c1. Dit geldt zowel vocl do sleekenden als voor c1c trainingsavonden. ilij
hopen dnt jul-Iie je hieraan houden, zod.at rrerder gecn nactregelcn bchoevcn te
vcr.Íer-r Gen_cgeno



ltrSCiÏRÏJIVNGEI,I .

Schriftel-i k voor v::i da avond. 13.JO uur bij'clhr. P.v.cl.Stccn, llondsroos 2,
Berkel- en r1o rlcnri j s
felefoni-sch vri jdiL5avonct tu.ssèn 1B.OO en 1!r0O tur (uitsluitend in ilringencle
ger.al-1en ) voor
À-lil.ass ers bij dhr. G.Duivesteijn
B-klassers l.ij clhr. 14. Rcuver
C-klassers bij dhr. 'í.v.d.Linden

a

1 1 . 15 dur LXNII 1

1 2 . J0 uur L:ÈI,ïS 2
10. 1! uur Quiclc 6

PR0GRI'I.I,Ur l.ï!ILPD{.

IL

4t
t end

t el-.
teI.
t eI.

94.63.91 (LENS
62.a3.ll (LoNs
46.86.56 (LEl,rs

/fi ))
/n 6)
/a 'to)

tussen 9l JO en 10.00ïl n',oc1gcveI1en kunnen cle junio.rcn nog op zatertlagoch
un:' afbeLlcn bij -l,ilf.ls t el.,i 66,13.14
]J'I(EU]ITI{G!}I.

De junioren r,roeten bij slechtu c ersomstandi6he(len steeds d.e ;rfkeuringsli j st en
l:ae.drlcgeno Tclefonj-sche informaties vrorden hierover nlet verstrelct.
NIDT-C?I(O}IXRS .

lïegens niet-opkomen afgel-open reekeind krijfen de volgende spelers 2 extra-
rcscrvebeurten: 

^.iirij 
gsnàn.

Blj hcriialin6 volgt uitsluiting vrn dec-lnenin$ aan de kom! et iti cr:.re dotri jden.
In clat geval 'blijft de verpliuhting tot bctaling ven de kontributie tot het'
ej.nd'van het seizoen (30 ;uni) gehandha:'.fd.

OPSTELÏ,I].IGEI{ J , ]

LENS 1: a]s behend, leiders dhr. J..Ír.j)}erloo en C.v.d.Beek
T,EI{S 2: A "Rovcrs ( 2x) -C. ï. Èeek-R. Bon-:ï.I{ei jncn-H. Hoppenbrou!ïerE-S.lirílmer-
J.Iliemen-il. rJc ss el- s-G. Dooganrcl-I?. Raclemalccr-i1': Luc iss ën( 2x) - .ton Eoorn(2x)

LIIIIS J: 14.v.Zurol-R.ten Eoorn ( 2:i).-J. Kooyrunns -I',,. Lucas s en ( 2x) -ll. Pl-rnken-L. Rover s ( 2x)
,I. v. d..!i j z en-C . Verneulen-R.. v. i',l-i jpgaardcn-J. ïruismc,n-ï1. dc Jong-E. Sairdifört
Sancn]rorrsti}.JÖu1rrkIubgebou,.v,''].oÍdcrdhrr-E'.Ftun.'ns
L,INS 4: àIs.bekencl , zie r es ervepro6rar:nh, i:rcnsrèóhtcr rlhr. v.d.l{oekr 'leider

ri.5 . Zoun

],ITNS 5:' als l:ol',end
uur klubgebouv, L-IIN

z,ie r cs cr:veprogramfla; feider .T i l,ieu].ehan , 
- semenkönct 1J.00

.tijlJ§._§ r als behencl, zie r e s erveprogramnaa, zic ook na::-nè'aÍjatond. Leidcr Ïon,
v. Vcizctr, si'.men]-.omst 1 1 . J0 uur klubgcbourv IENS.

$§J_,--"f1 vo]'ige vrcek met B.Elshout, zie reservepro5ranna of in Q.e zaal,
Lc:i-Ccr r'auI ./. d. St ccn.
l,El{§ ö: als volige 1Íeek nct B.Bcclhourver, zie r cs crveprogrann.r in de zaal-,
leirler Eric Li-.ndrll.n, snmenlconst 12.00 uur klubgebourv LENS

IJitNS_ 9: a.Is vori6e rveek, zi-e reservcpro6ranma of in cle z:-:-I, Ieider T.Blok
IENS 10: a.i-s voli6c lrcck, zic rcs ervepro6rammr in dc zà-:r1, l-ei0cr lheo Prins.
PROGB.ài.ïr.i,i r)Uf I LLEII.

Zater 18 nar.rt 1978.

-wc1
- Schevcnin6en 2
- LEr'{S f

V1
YZ (zic oo]rc 2O/1|
Savornin Lohllanla"an

Zat er 1 B nra.art 1!/ 8.

1 1 . JO uur' LEI'l"s 1

'i2 .00 uur IÍDV 1

1 1 " J0 uur IJEIiS I.ÍINI 1

1j 
" 
00 uur LiiIíS i:.II::I .2.

1O"fO uur §cirevcningen 2

-RVC1
- I,EIiIS 2
- ïlIK nini 1

- Bava nini 2
- I,E},IS 14INI J

v5
Zuiclerpalk

Houtrust{ie6

-6-



ii'oensCaA 22 rita.art 1y /ó: -E l-Itxml_ctdag voor uelpen en míni-rvelpen met hierae,n vast
gclrnoo?t ee4 ci erzoehrïedstrr. j d voór C.eze jongenq.

IESCI{R] JVIiIGEN, :

Schiifte1ijh voor vii.j da6avond '1 B. JO'uur bij dhr. 1).v.11.Stecn, lionrlsroos 2,
Dcrkef en Rodc
Tclefonisch vr

nrijg.
i j daga.vond ssen 1B.OO en 19.00 uur (uitsl-uitencl in c1Íín;cnde

.gB,??
upillcn en vrelpen no6 op zat er,ia6;ocht cnd tussen
lel-t 66.17,14 kl-ubgebourv LENS. :

j I sma-P. Bi j 1 sna -Ji. v . iï i j n gaar cl e n-P. Hop p e n,/
ault-M. Vers chelrlen-J. Timrqermaiis -lq. Hoek-,sma

LEIIS ]4INI 1: 11. EnCli ch-Endli ch II.-D.3i
brouvrcr-ii.l?enzenbrink-I. Jansen-S . d I Arn

rvoensrlag 22 maart fÍIm + eieren zoeken( zie el-ders in deze revue)
].,,EI\IS MINI 2:

tu
,q

p
6evallen jR

l-en
>u

bi .Bom t eI.
kunnen de

ur afbcllen
In nooclgeval
9. '15. en 10. I
rrtr'ItEUiiINGDN.

Bij slcóhtc rve ersonst andighc clen steccls eerst d-e aflceuringsli j st en raaclplegen.
Stae.t dai:r'op bij rriiupillen cn lYefpenJt vermelrL: cOE)GEi(EURll dan steerls naar
veld of punt van sanenhomst komen. rN D-T GBVÀL I,I^G ER Dtts IÍIET TElEFoltrscrl
I,{OI?DEN GEINIfORfiEEitD Nr'.-R EVENTUELE .1tr'I(EURING. Staat bij de afkeurin6sarir e s s en
bi j rrPupillcn cn 11e11:enrr vernelcl: ZIE AFKEUIIf I,,J-GSIIJ.ST de.n noet ,a1s volgt - worden
6ehan'Je1d.: Voor rle thuisrvedstr j- jclen Eoot juniörenLi jst lrorCen Beraaclirlec[d. - '-
Zijn c1e vredstrijd.èn và.n IIEI'IS 2, 4 en 1O'goedgeheurd, dan gaa.n ook rte pupílIen
en welpen lvedstrijden op ons vcld cloor. Uitslui-tend vo'or rte uitvréctstri jclen mag'
in dat geval telefonisch !ïordcn 6eïnforncercl of, hun vreclstri j'3en Coorgcan en ..lvel z,at cr(',a6ocht end tussen !.0O en 10.00 uur te:-.. 66.13.14
O1)S?ELLf }TG]iN.

LENS _i)1 : als beltond, zie reservèprograr ra, leiders Ton rs-Grrvendijk en Àad
r1-Fa6ter, oanenkomst 10.4J'uur'ÈiutgeUourv LEt'lS.

LEN,I I?l als beliend., zie res erve?ro6raó'rna en mar:.nrlag 2O/1, teíder Ton de Kok,
sanenlcomst 12.OO uur k].ubgcllouw LENS

LEI{S i)r: aIs beliencl, zie r eS elvc?rögramma + vrocnsda6mi.Ji:.a5k1ub, feiclerTon
v.rl.Berg4 se.menl--omÉt 9.15 uÈr klubgCboriiv LEI{S

IEIYS -il1: a1s behönd, zi
Schenlcels, seirenlionst 1

, . q "; .

e r cs erv elro$ramno + woensdagmiddagklub, leider-Kceo
1 . OO uur l<lrrbgebourv LEI,IS

!ïoensc1a6 22-3-1978 fifn net daarna eieren'zoehen voor !ïef?en en nini-welpen
( zie elclers in cleze-revue)
LE"NS- iï23 a1s bekencii zie r es ervepr o6xlmma + wo en6da6mitltla6l*ub, leidrr Peter
van ?ijn, . sa.ngnkcnst 1-i.00 uur ktubgeboulv LENS:
woensdag 22 na:'.rt fifun i eieren zoelren (zie elders in rleze revue)

zre r es erve?ro6}ar,uia + rvo cnsdir.6lmidr'Lagklub , leider ireter lrerreijn, samenkoust
11 . CO uur 1',3-ubgebourv LENS '

D.lerSmans-/r,. v. 11. tserg-C . v. d. iJer6-1.1. Bosch.M. ilroos§oo ft -D.Kce t man-
-D. v. d. Vin-R. rett ero-J.'rlarmërrlan-J. Dunar:t-V. Tronp-:M. Jochem6, zieR. Soelhourzer

res erveproíjranullo. + rvo enr:._lagnidda6kl_ub , ].ciders dhr. v. d. ilerg-',ilaruerdam, 6amen-
komst 12.JO uur klub6ebouvr LENS
22 maart filn + eieren zoeken( zic elil.ers in rLeze revue )

IEliiS MïNI J: II. Smul-rlers-J. Hans en-À.Ilrinhsma-I,I. Kouer-G. Linne rieever-R. Zegers-
lI.Grosze Niirper-D.ie.ve1-R.Poels-M.Jehee-G.r'llstah-J.v.d.Starre-E.B1olc, zie r.cser-
vcprograrlma + l'ro ensdagmicl.Jagl:1ub , leitler dhr'. Grosze }Iipper, silnenhonst 9.J0.
uur klubi;c1:ouu I,ENS.
lïoensila[i 2-2 naart film + cieren zoekcn ( zie elders in Cczc rc.vue) .

lïOEIiS)liGliïDDÀGK-rUD VOOR,[LE PUPII,LEN 'r'trEli)l]N EI,l llINï t S .

Dc traÍningsoplionst op de rvo ens rlacrniddag varieert sterh. De cne- vreeh zíjn er
''reel- jonEens, clan zijn er rileer erg rvcini6. irij ucten rlat'vee1 pupí]len schcol-
voctb..I hebben. Toch verwachten wij ju11ie (ook de s el ect iespelers ) als heï
enigszins kan op deze training. tsij de .vrelpen is de o1:kornst aeestal slecht.
lïar.rschijnl-i jk 1i5i; ílit can dc slechte resultatcn innde tc sterke konpetities,

-7-



lvei'.rcoor r'le animo or wat ef gaat. !ïi j hcpen toch tlat juÍJ.ic rte traini-ng.en r,,iatbcter ge.c'n llezoehen, zodat iiIlie bii toèrnooien en vrienrls chappelí jhó lredstr!j-
clen nct toilenstanders van ei6;en stcrlcte beter uit de vo.ten tunnen. Vo]p;endjaar worden juI1ie beslist lager ingccleelrl. Lar,t c1e moed nict zairl(en en knokdoor, dan koracn '-lc overvrinnirifcn ,"i."r. Dc t rainin5cr: ,"ri". i"iïe llierbi jvast helpcn. Dc uini-rïelpen trainen vrlj reGerneti!. Toch'ziji er bij deze.
1;roei: ook jongensi dic rvi j ncoit zien op cre wo enerr+Àryioea6. Jirirner hoór, rvanter zijn echt trainer.s en bal.Lcn gcnoe6. r,.lij vre6;àn àc o.,.ler.s on erop toe tezÍen 'J^t hun zoon zoveel no6c1ijll rront trainen à? clc vro ensclagnicrlag. De

Jl'"Ti"a hrÈ+! or,r 14.J0 uur. ]ret is vrer- ce hedoèring rrat cle kin,leren sporr-]rleclinG cn voet ba.lscho enen neeneracn, cluli niet ]c.nrzen, eon laDgc broelc cn ecnblces jc. Da.i'.rnar'.st -vestigen rvij nogria,qts dc aandacht op hct telt dat er nietin sportk-l-edinl; na.r l,Ei{s gehonen na6; wordcn. Na afloof van rlc. training; noqtiedcreen zicln op LlIlls rvassen, om sc,hoon na*r huis tc 6àan. Tot uoenstlag"ilàà8
14. Jo urlr.
RESERVEPROGR.hIÍMh

01ivco
OIivco
Oliveo
Olivco

uur
uur
uur
uuI

- r,Éils ti
- LENS 6
- LENS 7
- LENS 9

1J. 15 uur LEIIS
12. OO uur LDNS
12. OO uur LEIIS
1J . 15 uur LEIIIS

Bi-j algehele afkeuring van hct rromi: et iti epro Eramna a.s. zeterdag gelct het
'rolgenrle reservepro6rariEa :

Vcld.
14.1o
12. t2
11.15
14.10

ZaaL.

'10. o0 -f i .o0
1''t . O0-'12. OO
't2.oo-11.oo
13. O0-14.0O
1l+. O0-15. OO

samenkomst
sanenkomst
samenkonst
samcnkcmst

uur
uuq
uur
uur
uur

a1le
ó11c
a1lc
I.,,ENS

LENS

IlIl{I-rïeIpen
ÏTBLPEI{
PUPILLEN
,-Í-l-a -í^
+-)-b

samenkoust 9
sanenkomst 10
6:rnenkonnst 11
sanenkomst '12
samcnkonst 'l ]

4-2
1-6
z-u
4-1
O-2 ( vr. )
o-2
0-5
1-o
é-l'

,o
,o
1o
,o

uur
uur
uur
uur
uuT

l'ua,.u '
tD}IS
LENS
L]]NS
I,ENS

Natuurlíjk is coJr het klubgebouvr bij
I{UI SVESTf ]'.iG Fi]ITENÏ,,WDS E G.4.STËN

UI IStrhGEi'l JUI{I OitEN

nlgcirel-e afheuring .[ietÍoon 6eopdnr1.

Zoe-Is reeds cer<]er verneld is gaa-t t1e huisvesting ven cle buitenfandse gastennet Pasen niet doo::. De Denen, clie op ecrste paaida6 ann o,.s tocrncoi íe.l"Loga..n fiever 1;ezancnliji; in een jeugriherber6. Dc huiÀvcstíng roni1. 1 Ínci blijft
voorlo1rig 6Jer,roon gchandhsrf C.

LEI{S 1

Dic Iiai;he J
ilijsvijk f
I,[uc 6
LEis 5
Gqna 5.

^D0 
1f

LE}.TS B
Texas Dlm 5
iuisvl"{ 9
UIfSÏ,- GE}I PUPÏTLE1I

LENS 1
'iïil-l'ieLnus 2
LEI'{S 

'UI T,slriclli{ i JDI,PE]'I.

' Rijsvrijk 1
Cronvlict 2
3MT uini 1

,LEIqS IIIINÏ 2
LEN§ I'1I}IÏ f

::
vrij
LEI'IS 2
LENS J
LENS .4
L,oosduinen J
TENS 6
LEirÍs 7
Duno 9
LIINS g
LEI\TS . 10

-GDA1
- LENS 2
- 'iia-Lhe1nus 4

- LEI'IS 1

- LEI,I-S 2
- LE}I§ Iqf}II 1

- La;rldrvrartier
- IlOt/ nini 2

nl-nt- z

7-4
1-o

1-O
5-o
l-l

o-)

-B-
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R]JSIïIJK- IENS À].
AI binnen de eerste uinuut na dc aftrap vrist Chris Vermenlen tot stomme ver-
bazing van vriend en vijand uit een vrije trap de bal harC en zuiyer in het
doel van onze gastheren te kogelen; naar do vreugde was van korte duur, want
de i?ijsvrijirse jongene hobben ook lan6e benen en lieten onze keeper Michel
van Zvrol vel de nodder naa.r niet de bal.
Dat r',Ías dan oa tien over twee, 1-1. Hierna bleef het eàn tijclje rustig met
op en neer gaancl spel tot Chri6 wederom rui-Ete zag voor een t\:reede treffer en
wat zagen ue liort hierna? Een juweel van een kopbal.letje van onze bl-ontle in-
val-Ier Rob Groen uit een voorzetje over rechts van Joost Luisnan. Op }ínks
kunnen wij ook niet bour,ren waar zovele ploe6en aan nanh 6aan, vindt u ook niet?
(Opinie van Frans hoor) Na de rust een zelfdc spelbeetd, waorin een paar andere
schutters naar voren tra.den zoals ilob van i{ijngaarCen die onbesuist en hard
tegen rle hinnenl(a.nt van de paal schoot rvaar rs vrerelds beste keeper zelfs geen
anturoord op gehad zou hebben" !íel jamner dat hij lna.?.r een <ioelpunt peI- CueI
o? zijn naan schrijft. Hierna hecl verraakelijk het boo6balletje van Harry die
uit een vrije positie d.e stand op J-1 vr5-st te brcngon. Op deze plaats no6 onze
hulde aan llarrlr Planken. Iiort hierop sloot Chris het festijn af net een noci
gsaf doelpuntjc zoals rve dat van hen gelrend zijn of rvaren, beter gezegC.
Nu zult u lezers wel ze;Jgen dat ih alleen maar mensen naar voren geschoven heb,
die een díclpuntjc hebben 6efabriceerd'rlaar die kri j6.en ze dan oolc ai,rn6cboden
van onze onvolprczen achterhoede onrler leiding van ac.nvoerder lndré Rovers
en zijn secondanten de roníl.borstige Ruud ten Hoorn en Lucassen en dc dolende
ridder in cr.it spel Richard 3on. Ook Jen Koóymans deed van zich spreken mct zijn
ecnmans actie, clie eindigde in een fantastische koprol, rïaarm€c ik dit stuk

wil besluiten en toen vras het kwart voor vier op deze zonda.6niddag. Ron de
Jon6 heeft cle tneecle helft 6evJ.a6d, dus staat hij ooli no6 in Cit irrcnt je ver-
merd' r. Flurdans
Deze maa-ndagavond specldc l',J te6en een .oelectie van de hclft van A1 en de helft
van B1 van GD/i. .C-11een naar verloren o;i conditie. U moet rveten dat ons.fi,2
el-ftal- met 4-1 kort Bcleden klop heeft geahtl van rlat clftaI , ilus mo6en rvij niet
mopperen.

ÀD0 c1 - LB{S C1.

Met in hct erchterhoofd de gevoel-i6e !-0 nederlaa6 tegen RVC vori6e week en de
ongcSlagen koppositie van ADO(16-J1) 6in6 C'l met genengCe gevoeJ-ens, naar-weI
geladen naar riDO toe. LEIIS startte behoudend e:r liet ÀDO wat komen. Gevaarlijk
werd .lrnO nict. LENS echter vre1. l,let snell-c tc5enaanvallen rrrerd de .ftDo-achter-
hoer1e divcrse llcren beproefd" I'list de AD0-kecper dc eerste pao.1. keer te redden,
tegcn c1e rrprikir vltn Richard had hij echter geen anturoord., 1-0, liie had clat
geclacht? .(l-DO ging treer in d.e aanval. LENS bleef echter 6evaarlijher. Richard
en Ddlin kuanen via snel-l-e counters all-een voor de keeper, ma,ir vristen helaas
niet tc scorcn. Dc ÀDO-aanvallcn wcrden beknaan gcstopt onrler leiding van
hetper Martin cn l..atste man Ron. Dc overige spel-ers hielden hun directe tegen-
stantlers goed in bedvlang. Vooral Ed en Joop cr.eden d.it erg sterk. Na rust vrerd
LDO steeds ncrveuzer, omdat hct Coelpunt uitbl-eef" Steeds neer meneen gingcn
de a^.nval- zoeken. LlJl{S kree6 daardoor veel ruimte in cle voorhoe<le" Richard
lanceerde Edlvin, aie op zijn beurt direct uj-that1de. Dc riDC-kecper hr.c1 6cen
antwoorrl, 2-0. De overvrinning lvas binnen. Nu niet denl(en dc.t het a.s. zaterCag
te5en Rijsvr5.jli vanzelf 6aat. Frobeer revanche te neuen voor dc uitvrecl-strijd
clie met 1-O verloren 6ing. Succee.

Paul v. c1. St e en
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51e Jaargang nummer 14 ZJ naart 19?B

,i ,' i,ii ": ,DE IENSREVUE
rveekblad van de voetbaLveieni l-n Lení en Snel-
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MUTíTTIES LEDENLIJST.

Nieuur Lid: .'...

f; §§§§*..*aoooooooooooooóooooooooooooooooooooooo0oóooooooooBB888

f.P.A
2 A.F
7 H:J

14o2 4- N,,.v.èÀ f,er ;'148169 trrrl RegenteeseLaan 2of i' Den Haag 2o.2? r..rte:I. 61.?t.?t

!:lg*gilg:l'
o69
096
011

. dè 'rïolf r'rordt Niet-Spelend

. van Blittersvrijk v,rordt Fahr enheit straat 268, Den tlaag 2o2? | tel. 6046? 1

.Dietz' wordt Belgischplein 35, Den HaaE 2017

Afvoeren:

1f11.À.P.Ho!, H.Gorterhof 121t DeLft 22OO

140f. s. R.Tuyt
1404 . R. c. Arsemge est
KONTRIBUTIES.

0311?2 IIfJ Rhenen6tr.aat 1?? | Den i{aa§ ZOJO., teL. 6?.16.51
1106?1 Mil Sèiripuorgétr a.at ?3, Dcn Eqag.2011 t.te]- .29.35.2o

-De. volgende spelers dienen hun vo1l-edige kontributie over het'seizoen 19??/78
voor 11 naart a.s. te hebben voldaan" anders volgt uitsluiling tot'deelname aan
vrcdstrijden en andere evenement en.

I{. J. Bergmans lle1p Í ?g'r-- '.t À.E.Kri5goron
E.dp Bruin (Loevesteinl.) Fop. ?1r-.- M.v.d.Laan
J.lri.Hansen.. .. Mini ?9r-- ',R,For.trnan

, B.jun.
/t-jun.
S en.,

Í o2t--
02t-l

lr o8 , --'
Aan dezè lijst ontbreken de spelers F,A.de Vo6 en R. Eoppenbrouvrers. Eij hebben
deze rtlecl-enrr tot tweemaal- toe extra aan6eschreven maar zij hebben niet cens de
raoeite Benonen hierop te reageren. lïij vinden dit een beschamende vertoning.
Indien de kontributie al-s spelend fid niet voor 11 naart door dcze tlvee spelers
is vofdaan zu11en zij van onze }edenlijst lror<len afgevoerd, I,raar.bi-i uiteraard
hun verpU-chting tot kontribut íebet aling onyerkort gehan_dhaafd..bl-ijft.

VJcfficht ten overvl-oede maken wij onze lealen er opnerkzaam op, dat vol6ens arti-
kèI 52 van ons huishoudelijk re.gler,rcnt het beëindi-6en van het lidmaatschap
rloor bedanlien slechts no6e1i,jk is tegen het ei-nde van het,velenigingsjaar, indÍen
hót bestuur minstens een naand tevoÍen schriftelijk belicht heeft ontvan8en
( dus voor 'l juni van el-k jaa:r)

i Het Bestuur
Iiet is telkens nodig or,l bepaalde wensen en regels .bi j onze leden onder de aan-
dacht te brengen. Dit i6 ons deze weken vreer knap opgevallcn. Om er maar eens
een paar té noemen. Autois zouden $re bij hoge uitzonc1erin8 op onÈ pad naaÍ de'
kantine vinden, niets is minder r{aar, er vrarcn avonden bij dat.er meer. dqn tien
op het pad stonden. In de hal is een garderobe met genoeg ,hakèn. Resultaat
diverse jassón hangendc over krukkenlen slin8eren& op fauteuil.s, daarmee een
slordig 'uit ziende kantine. Tafel-t ennistafels weLke gebruikt wor§.en al-s er buiten
gev6'ètbald wordt.. Dit is.niet de bedoeling en ook knap rvoinig inteTesse tonend
voor je mede ctrubgeaoten. Bi-l-jart dcl(bladen wo:;<len afgenomen en schots en'
scheef door he achterzaa] geparkeerd, dekzeil a1s een prop ergens.vindend. op
ecn stoel-; I.icerdere nalen vrorden de eclit benodigdè onkósten tlekking doof heren

'voe-tballers ontdohen, de bil-jartklok buiten vrerking stelLen is diverse taalen
gccgnstateerd. ï(oi,r heren laet ons nu eens zicn dat rvij het ook anCers kunnen.
I'locht u hieia.àn mèehelpen dóor de ovcrtreders te vraarschuvren, zijn.wij u erg
dankbear.- Een opgeruimde ltantine ]ijkt.ons toch een irrettiSer verbliif dan een
zwijnenstal. llet kcrat wat negatief over nisschien maar de bedoeling"i-s ech! goed
bédoeld èÈ bes]-ist nodig. IIet Bestuu!
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Zat erd.agnorgen:
Zat erclagmj.dCae:

ZondaEni 'le PaasdaE:

rT'FFÍ'T'EFFFI'I'FF

'.ïIE STAIIT'- ER ACHTER 'DE' '31,'E-?-_--' Ftr'FÍ'FFI'T'EFFFI'FF'FFFETFFF
FI'FFFFFTTÍ'FFFEFT'FFFF

An Ber6enhenegouwen - irlira Michels - Jos i(eetman
Aad Rogisch - Anneke Blieucr - Frans Disseldorp

Zoíd OT en 1e Faascla Tinus v. Zilfhout - Peggy Richel - Judith Kembes
Cor Hoppenbrouler
An v.d.Steen - Hanneke Bom - l,incla Jans - r'Iim Micheis

Maancla EmorAen 2e P."a.6da Tinus v. Zilfhout - Àn v.d.Stcen - Frenk Straathof
HOEDT U VOOR DE 1 fIPRILGTIAP r IENS;IRS ! ! ! I l r r ! ! ! ! ! 1!

Het is vreer zover. Alva is op,zoek naar zijn bril en
varen, dat zij o! 1 april in het ootje zijn genomen.
dat telkcns vreer menig slachtoffer cist. Denht er .Lus
LENSrevue rnet veel aandacht en l_et voorat op pOt vrant
cent o.1€ hat op grappen aankout.
Even serieus. En cenk nu niet dat het cen 1 april8rap i-s, hoor. ïk heb .geho,ordr. ..
-dot. 

olrg"secrctaris cen.nieuï, telefoonnummer krijgt en dat gaat gebeurenr. u. ,.kunt het ggloyon of .iriet, op de eheitling tussen jt rlaart,en-t apiiI. preciès
on 00.0Q uur. Het alon bekende telefoonnunmer f9.86.94 gae.t dan naer de his-torie en el kont een nieuvr nummerr datbin LENS algemeen bekend. zal gaqn urorden
45.8?.O? U zult bcgrijpen, dat d.e pTT daaraan ecn fecstclijlc tintje rvil geven.
flirt u-gqtuigc zijn van dezc pleohtigheid dan kunt u natuurlijk naar d.e Íunspeet-.
lean Jo, lcoroen. I'Íaer blijf vlel op veilige afstan"dr vrant je weet inet cj-e ,ambtèna-ren nooit vraar het op uit draait.
Nl} n.og. veel- scrieuzer! onze }oterij roopt 1e)rkcr nra.r d.c afcracht van de centjee
baari hct bestuur zorgen. Iïcct u, dat voor 2J, april afre lotcn noeten zijn afr :
§erekend? Dat is nog een rnaand d.e tijd, zult u' zeggen. I'iaar ruat ia een maend.
Toe vooruit, hel-pt u ron cle Kok van die ào16.af, Laten wij met zijn aI1cn even
het restalt loten afneraen en het bestuur kan dan cle plannen voor verfraaÍïag '
van hot klub6ebour,r gaan uitvoeren.

FREE LENSER

LENS 1 HAAfiT. AE.

1'riILelmus
DHS 

-

DBGC -.,
VIOS
],EIYS
Papenclrecht
Roodenbur6
ilcrmes DVS
Gouda
HICN
Olyupia
Blaulv Zlart
HOV
EtsÓÏi '.

ío-8- o-2- 2 c

19-g- 6-4-24
19-7-1o-2-24
13-9- 5-4-21
19-6- B-5-zo
19-6- B-5-zo
19-5- 9-5-19
19-5- 7-7-17
'19-1-11lr-17
19-5- 6-8-16
19-r- 6-8-16
19-\,- 7-8-11
184.- B-?-14
1g-2-10-?-14

28-i6
16-25
zq-),
2'.1-14
20-16
20-20
19-21
21-zB
12-18
14-16
)) -)a
21-19
16-23
18-z?

lius rnoeten veel mensen,er-
Een fol-kloristisch feest,

o::n, lees volgende rveek de
die vertrcur,v ik vool gcen

Do.gr de 'l-O nederlea8 die het eerste af6e1o-
pen zondag leed tegen DHS is de kans we1 erg
klein 6evrorden, dat LEIiS nog bij cle top komt.
in de'1e. klasse B. ïn de cerste heift vras het
LENS dat ondanks tle tegcnurind het iets betere .

van het spcl- had. Na + 1O ninuten resultcerde
dit in ei-'n doelpunt det werd afgekeurd d.oor
d.e vercler gloed leidende scheÍdsrcchtcr. ïlim.
I(eetnan schoot vanaf + 2! r:reter. op de lat vJaar-
na de t erugsprin$enc1e-baL cloor Trirno in het
net rÍerd gedeponeerrl. De scheidsrechter had
cchtei buitenspel( ?? ) geconstateerrl. Ilierna
golfde het spel op en necr totdat na + J5
xrinuten d.e 6evaarlijke.spits Piet RooZcn cle

ba1 van dÍchtbij ine..-ns 1'àn6s Rob de lïidt knal-de ( f -O). ln dc -tweede helft vo1-
harddc LENS in het geven van lange paGses op Nof Jan6en rlie echter niet meer
in staa.t.bfeelc dczc tc verlengen. Toch ontstond.en er nog cnkelc goede kansen.
Liefst I nan verschcncn voor DHS-goalic Jos sparle doch ron dc Koic rnikte iets
te hoog. Ooh Trirío Resodihardjo richtte iets te hoog uit een voorzet van Jos
Disscldorp die rvas ingeval-l-en vcor de gcblesseerde tsert 3l-ans. Ír.Is rve de bVerige
resuLtaten behijken zien lre clat vïOs het goic blijft d.oen rloor een '1-o overwin-
nin6 op ]Jtsoit - lYilhermus breef aàn kop middefs J-o rvinst op papendrecht te,rwijJ-
DBGC een steek 1Íet val1en bij HOV (f-f). le overige resul-taten zijn Blauw Zrvart
Olympia 2-2, jlermes DVS-Roodenburg J-O cn Gouda-HIOII O-O.. LEN§ ma6 dan hebben
afgchaakt j-n de Iace om hct kaupioenschap uitgespecld is hun rol besl-ist niet.
2 Kampio ensliand.j-dat en mocten nog tcgen LEIS 'aantrcclcn. Op 15 april naa.r buurtrÉin
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VIOS en. op È9.9,9+ e4..Iaatste.cornpetitiedag nog DBGC thuis. Maandag a.6.
1 rvedstrijd VIOS-moet dan op bezoek bij IiOV dat de laatste vreken goed op
lijkt .- ".._. . .

6Lechts
dreef

suli0

HHiIHHHHHHHHHITH

PROGRA],IMÀ SEi'JtrORNN..,.:J J:

Donderdàs 2, ;àit ï92S.
2O.00 uur L,gl'ls 1 ::- SV'J5 1.t "..-
Zat erCag 25 r,raart '1978 ( Paas zat erdag) .

17.00 uur LENS 2 - TOGB 2

Maandag 27 maart -1978 (Ze Paasdag).

11.70 uur Rava,2 - LENS 2
12.oQ uur Groè .Uitt58 2 -. LElls 4
12.00 uur GSC 4 .: - LENS 10
10.00 uur Groen'YJj-tt5B 5 - tENs.12
!,{ocnsdag 29 naart 19?8.

terrein
È errein

19.O0 uur LEI§S 11 - Groen V,litr58 (vr.sch.)
Sr'.}1EI{IiO}iST.

LENS 4 11.0C uur LEI'IS
I,ENS 10 11.00 uur LEI{S

OPsTELLI],,I(iEi{.
..r.;".ri.

al-s behend zonder J. Bertcns-A. v.I(leef
als bckcnd

I

LEN§ 12 9.JO uur terrein van Gróen li,it

S.Scheffer
T.M. den Ouden
E.tï. H. Visscrs
1'.Iatthijn

en A.Schneider rnet R.l'loord.el-o o6

V,1 seb 1/1-1 .

scheidsrechter
ts,II.J,v.Geest

Zuiderpark
Metis Stohclaan
Erasmusweg
lvielis Stokelaan

'i

tm{s 4

LEI'IS 10:

LENS 11: zic \,ronsdà6 Tg/t alË bekend B.v.Rijn zj-e ooh LENS 1,2 (2e lraesclag) :

LEI'IS 12r als bekehd,Zonder R.He ernskerk met B.v.Rij n aIle 'spelers dienen hun
1e timatiekaart

urrsLÀGEN 19-3-19?3.

DHS 1 ., .,
B1aur:r Zr.vart 2 -,

LEI.IS 4
rlJippolcler 2 -
Triomph..2 .

LB{S 7, -
ZÀALI/OETBÀt.

i'íi-l-helmus 2
LENS 2

11-)r)
16-21

.1 1&-21
1?-19
15-18
17 -1?
1B-1?
15-16
16-11
18-13
16-11
17_ ?

c nee te nemen daar een schcidsrcchter is aan ei$ezen

rEi{s '1

LEi\Is 2
ONri ,
Ol.ivco 2
T,ENS 5.
LEI{S .6
ïrr-omph ,

''Zwart Blauvr
'tH,rs 9
L,Elrs 10
LE}IS 11
IENS 12
Trionph /

IENS 8 ,

!rr-ppo].der o
ÀcleIaars J
svDHB 4
GDS B
],ENS 1'

.1.0

4-o
1-t
1-o
4-1
4-j

u-z
0-1
1-o
1-B
4-o

UitsS-a6. 144-19?Bt Ri jswi jk - LENS, 5-1.
STINDEN LENS 2 t/n 4 bi-j6ewerl<t r/n 19-1-'19?8

Rcs 2c litàÀs e ri

Blauw Zvart 2
DEL 2
Roodenburg 2
\tlJC j
rlïiÀVv 2 .'.1

ifl/ry 2-'
r(ava z
Hns 2
TOGS 2
vcs 2

schatten.

Het a.s. Paasweelcend wordt een inhaalporÍtramura gespeeld,
dat er als volgt uit zict:
i"*i"-à"Ài-uvv-fi."À""t""À àn LEI,IS-IoGB
uaandag: Ro odenburg-ïïilhelmus , TOGB-HW, VUC -DtrL en' Rava-LENS ,.
Aangezien LENS 2 het niet neer in eigen hand heeft on
iÍi1he1mus nog voorbij te konen, hopen 'lij voornanelijk
op rle merlcr,rerking van Roodenburg dat nog 2 maat te6en
de Voorburgere moet aantreden. Het tweede zaL' echter zelf
geen steekjes meer mogen laten val-l-en en moeten beginnen
mct 4 punten komend. r,,reekend te halen. Ei.j wilIen echter
waarschuvren om de. tegenstanders vooral niet te onder-
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IONK 2
HI'{SH 2
Rvc a
GSV 2
Den Hoorn 2
Texas DIIB 2
oNA l
GDS 2
Voorbur6 2
LBNS ]

Res Je klasse D

1?-28
18-21

1B- 19
1B-19
i8-18
17-16
13-16
1:8-15
18-15
13-14

Ivlo erkapelle 2 15- 5

Res hoofdkl-asse C

A.s. Paasrveekend vrordt het volgende inhaalprogranrna
gespeeld:
zaterdag : ONA-Moerkapelle
maandaA: Iloerknfell o -DOM(

Na het a.s. weelcend lcri jgen wij een beter beë]d
stand om cle faatste plaats, dan kunnen wij name
of I'Ioerkapel-Ic aan een herstel bezi6 is na de o
ning viin afgelopen zonda6. l(ocht cifri inderdadd
zijn dan zaL het derde toch ooeten oppasscn. Tji
echter a1le vertroulven i-n dit elftal- dat de laa
ken uitstekend op dreef is. (Overvrinningen,op V
en ONA er 1-O verl-ies bij koplopcr DOM() "

1
in d.e
r_ J1r zLen
erwin-
et geval
hebbcn

ste we-
orbur'g '

h
iÍ

o

Archipef 2
De1ft,
ilj.J-heluus l
soA 2',
ol-iveó 2
BEC , 2:,:
Groen.ïiitt58 2
ODB 2
LENS 4

,1?-24
18-"1
q-1q

'1u-18
.'1?-1?

1?-17
16-16

:1?-16
17-15

Tr',reede Paaodag speelt LENS de eni6e inhaa.hvedst ri j d. in.
dezc af del-in5 té6en Gr6sn l.{i! t JJ. I'1et dc juistc iàstel-
1Íng moèt dcze.*vedStrijd g,qlvonnen kunnen vrorden zodàt '

.'?ÍJ af i.ets veiliGer kunncn zijn. De ovcrigc 2 wedstrÍj
"Cen daarna tegcn Duindorp SV (thuis) en Oliveo (ui_t)
'zuI1eí echter oóh zger zrïaar wordenj lJij,,hopen dat het
vierCe net rneer dan 1OAÀ zal vecJ:ten voor,de benoiligde
punten, vooral met rle vuetenschap dat in. deze afcteling
2 loe en dc aderen.

IIDV 2
Duindorp SV 2

n:14
17-'t2

l1lMIiI
m -zI
nnm
m
m

m.Tm
m
mmn

lt1
Irmm

mmmmmmmmu mmnmnmmn
Inmm ualll lImm

mÍnmmmnnmmnm

nutlInmnÍ1lI

nnm
mmDmlmulmEIllilmmnUUUlUill!)Dru n]lllnmmmmmmnmmmmnnunnnmmmnmlmEllnulmmnmmnmflJUmmnnnmmmmummnmmrhmB
nmm SrlMEIrr VER/iNTWOORDELIJK. )

'nnn POï, heeft zich d.e afgelopen vrelien verbijsterd zittcn afvra6en, waarom zi jrr:.ieigen J-i jfblarl met geen letter =:rndacht heeft geschonken aan.d.e vernieulvde
afrastering achter het..tvreed.e vcld. Op dc algemene vergaclering r,rcril hierovcr
nog noord. en brand §esihreeurvd. De toen nog bestaahtle àfrasteiin6 was inners
door de tand des tijds dani6 in Ce irereukirelÍng 5eraalct o Nu dr een betere en
stevigc afqaslering is, schijnt nicna.nd. clat op te ne?ken, trOL vraagt zich af of
dic r.frastcrin6 cr5enli-jh vrcl zo harC noriig rvas, cIs aanve.nl;c1ijk werd. vermecnd..
runm IIet is bestuurslid Co:: Peeters - rvie.enders? - d,ic d.eze afrastering voor
LEIIIS heeft versicrd. en hcn ei§enhandig hèeft neergepoot. LENS mae zich toch rvel

ff*Yïïïfr:"ï1"fl;3;.3""Ë"'ïï"ï"olllï31'ono.,,.o,, dar reden en zelrs kommissie
'leden het initiatief meestal gra g aan het bestutr ovcrl-aten. Ilen schijnt daar-
bij aIs voJ-gt tc clenken: 'rDaar heb je toch een bestuur voor, vrant die lui urilden
toch zo 8raa8.;ori Door soruigen vrord.t d.aar misschien rvcl- in 5eclachten aan toe-
5evoegd:rrDaar vrorden ze toch voor betaa1d...tr Bestuursleden z,ijn echter ooli
maar aneteurs - vrijlïil-ligers dus, dic meer dan hun vrije tijrl in de vereniging
investerena l)aa-rvoor rvordt ze t1a» jaarlijhs cp de algemene vcrgadering de man-
teI uit geveegd"
mmnn'at ]rebben toch rclatíef lveinig lcdcn door, dat een vereniging niet verge-
reken l'.r',n vrorden roet een ondernemín51. rn een vereniging zijn al-le l-eden samen
verantvro ordeli jk.
mnm Dankzij cc alctieve inzet van vrijrvilti6ers.kunnen in ons rand ruin J ni-ljoen
nensen hcel goedkoop spoït becefenen. Dir gorrlt vooraL voor ce 1 xcil-joen voet-
ba1lers, rrraarcndcr d.e iuim lO0 ï.,ENsers, die voor hun epor:t maar een schijntje
betalen, en dan toch op biivoorbecld een algernene ledenvergadcring durven ze$gen

: (al-s ze lionstaterenr. dat bijvooibeeld de afiasèering niet àeu6t): trDaar betaal-
ik toch voor!rt Grote nönsens. IIet over'grote deel van rle ver eligin6sl eden profí-
tccrt van de zclfwerkzaanheid van het lrleinste deel- ven de J.eden. De vuerlEelijk-

:. heid i6, dat bi jvoorbeeld d.c vrj- jHil-l-i6ers, Ci-e achter de baruoor ons ailerinàtje en droogje zorgen zo de liontributie van een grote groep passieve Leden
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staan tc subsidiËren. Hetzclfde kan gezegd vrordàn van onzc aI ja.ren alctievc
Toto- en tott okonni66i 9..
mmm POL'2óu er een:groot voorstander van zijn urannee! het kontribui iesyst e em
bij LENS .fuastiÉch ,r,.,erd gewijzígd. Laten de leden, die achter de bar, of in een
koumissie ecn stulc van hun ei65en kontributie staan tc verdienen I . vooriaan kortin5
krijgen, wel-ke kor';ing trordt verhaald op de passievelingen: via de verhoogde
kontributie, Een eoort profijtbeginsel dus.
rÍnra Bij de 1ot,:rij gaa.t alweer vol6ens hetzelfde stranien. De nensen, die toch
a.l- aktief zijnr zijn ook weer ahtÍef bij het verhópen van loten. De profiteurs
nenen niet eens de mocite ook maar 66n lot zelf te.kopen. Daarorx zou het veel-
beter geweest zijn, lvanneer de kontributie van de profiteurs zou zijn verhoo8d,
dan haddcn de ahtievelingen niet net l-oten hoeven lcuren.

VÀN DE nEDi\CTIE fuINRRRRIii?RRRR JiRRRRRRRRRRRRRRRRXTR

0p vroensdag 15 maart j.1. had de reclactie ecn gesprek met Eric Landrnan, Ieider
van é6n van onze jeugdelftallen en lrij vertrourven dat u na lezing van onder:-. ..

staand artikel een Goede indrrlh zal- hebben over de activiteiten van Eric hij
Lenig cn Snel-. . :.
De eefste vrcag aan Eric was hoelan6 hij 1id is van LENS cn of hij zeJ.f nog
actief, voetbal-Ier ;is.
rnrvóönor 

- :i-:---,-'ri
E;;Ï.-EEc 11 j.iar rvas melcldc hij zich a1s Iit1 aan bij Lenig en Snel en dat is
Ínmiddels al- rvéci p jaar geLeden. Hij ererd CÍrect olgenoemen in de pupil1er-
sel-ectie en via pupilLen 1 (dc tocnnali6e leider was de heer Theo Hoefnagel) '

6Íng hij via de C-k1asse, B-sefectie naar de A-hlasse. Na zijn juniorentijd j.
kwam hij bi.j de sinioren en belandde in het Je alftal, vrac.rvan hifl thans nog,
deel uitnaa.lit.
Vraag 2:
trïanneer ben je begonnen mqt het lci-den van ti,e jeug,'d?
ÀIITIïOORD: .' :
Ongèveei 3 ia?.T .6cI e den , vrerd 'heu gevraa5à een e1fta1 te gaa.n l-eiden. Gedurende ' .

2 jaar vas hij leicler van CJ en sinils dit seizoen J-eiclt híj de'jeugd van C2.
Vraag J.
EE6-j6-ooit ecn cu?sus gevolgd voor jeugdleidcr en vind je een cergelijke cur-
sus nooclza-kelijli.vooË riI1e jeugdleidcrs?
ANT\ÏOORD:
ffi-1-Ëo zegt Eric - heeft híj de cursus jeu§dleiricr niet gevolgcl en het isl' ''.
voor heïr moeil-ijh te bcpplen of zotn cursus van enj-6 nut isr omdatt' zo zcBt hii
de inhoud van zo'n cursus hen nièt bekenrl Ís. ilij stel-t rvel dat hct ongelwij-
fcld 1.i-een kvraad zoir lËuhnen' een. dcrgeli jke cursus te B,:an ol6en - hct resultaet
zou nAax zijn nienin5 een goécl.e'aànvulling zijn met betreldriíg tot de opvoediné
van de jeugrl in het al6emeen, maar zo ze6l. hij: AIs r4en 6er-,n gevoel voor de
jeugd heeft moet nen geen leider rvorden.
v-reee-4.
Vind je Ce begelc-iding van dd totalg jeugd bij Leni6 en Snel wel voldoende of
is er,'nagr jóur.r mcning onclerscheirl te besprjuren irr c1e begeleiCing van de ge-
sclcctcerclc - en niet gcselectcerdc jcu6d?
ÀNTIïOORD: 

:

ó-n- eia is er - dat is bij ieílcre vcreniging - natuurli-jJ; i're1 cn als voor-
bccJ..cleir nocucle Eric, rlat dc gescloàtcerden in vcrhoucling net c1e niet-geselecteer-
clen meer vreclstri j dl.en, spglen -": r1e lagere elftal-len'spèl-en vol6ene hexx in het begin
van het seizóen te we5-nig oe,fonvredstrijden en hij stelt verrier dat genoemde
puntefl zeher de a.a.nCe,cht moeten krijgen, ^lvant dcze'lrl-àchtcn hoort hij bij de
jongcns onderling ook.
rr,^^- q

Zie jij nogelijhheden het contact me t de ouders met hun liinderen tijclens de
voetbalweistri jclen ( clit euvel speelt vooral bi j ,.de 1a6ere eIftallen) 'rat nauvler
te liakcn, a.a.w. d.e ouders tc stimuleren on zaterda65s naar hun vcetballende
zoon te 6aan- hijkcn?



ANTIiJOORD:
Dit onderwerp.rlond Eric erg noeilijk cn hiervoor is niet dircjct ccn opLossing
te Geven. il.re].l-icht - zo àe!i" 'hij -.zoU in sAmenwerhing net het j er.rgdbestuur
en de, l-éicle'rs (vooral van d.e Lagere efftallen) een peisoonlijke beiadering
wat betere resultaten opleveren. Men kan aatuurlijk niet zover gaan om huisbc-
zoek-en af te )-e6gen, naar vooral in het begin van het seizoen zou nen al_s
leiding van de cLub wat meer contact met de ouders lrunnen zoelíen en pogingen
te d.oen de- ouders het begrip bij te brengen, dat hun zoon [het rioodgewoon Ie'uk
vind.til laLÈ zaterda§s hun vader eí moeder naar zijn verrichtingen koÀen kijken.
Vraal6. i "
Is het erir <lat je voor LflrlS doet uitsl-uitënd een hobt^ly en bcn je.van pl-an
Bet het 1oièen van de jcugd dcor te 6aan?
ANTlïOORD :
:ï--i-Eric ltan niet zeggen dat hij het feiCerschap a1-o eon hobby beschbuvrt - hij heeft
er zo vele - maar hij. doet het vrerk ,net veel plezier én nèt overtuiging - hij
vindt hct bcgelciclcn van de jeugd ocn aan6ena&e z":.a-h pn Conkt er voórJ-lpig niet
aan orr ermee tc stoppen.
ïro.aA ? ..
EàE-ÏE- 3 o urv nèning ovcr d.e tot rlusverre gehoudcn intcrvicr',rs. Vinrl je deze vqn '

eni6 nut? .

ANT,íOORD:
EEiÏ66tt vrijvrcl c.1Le intervierus gelezen en vindt clat rle inhoud erg positief .

ovcrliomt. I'iij zegt verder wel dat de gesprel.&en over het algemeen op hetzelfde
ncerliomen. naar cla-i ia het gcvol-g v$n het fcit, dat cle geintervj-ervde personen
v.:."ijÍrel- aflornaal raet voetbal,len tc maken hebben. Verder zou Eric de interviervs
in een ryat kortere vorm wiIlen zieI. Er6 nuttig vindt Eric de gesprekken wel,
omdat - zo ze6t hij - an.Jeren een goed.e -inrlruk krijgen van d.e activiteiten en
vrcrllza.arnh eclon vc.n een grote groep mensen tlic zich voor Lcnig en Sne]. verdien-
stëliik malccni-. "; _ --__-. ivraa8 o.
Iloe heb jij dft Besprek zclf ervaren. Vind je het feuk dat er iets over jourv
acf,iviteiten in c1e L,EliSrevue wordt gepubliceercl?
rLNflJOCRD:
E;ic ïfra het aI net aI een cr8 f euhe ervaring - hi j zegt: j'e weet van te voren
niet urell<e vraGcn rryorden gesteld (DE ANT,íí0ÖRDEI{ iiETEN itIJ ool( NIET.RED. f ) en
hi$ schrooncle nict te zeggcn, dat hij het op 1:rijs steIt, dat er iets via het
clubblad ovcr hcrn !Íordt gcschreven.
VraaÍï 9 .
ïe-6'pnog bepa.ald.e op- of aanmerkingen t.a.v. eventuele verald.eriogen of ver-
beteringen van methodes speciaal betrekkin6 hcbbende op de begcleiding. van r1e 

,j eu5d?
LNr';ooRD, :

Ïd6ffiïorOt het - .zo zegt Eric - natuurli jk nooit, mae.r é6n van zi jn wensen
zou ziin, (lat er bij ieder elftal T!ïEE lei-ders zouCen zijn, r'raard.oor ncn rlan d.e
totale zaal< wat beter in de hand zou lcunnen houden. (Hij denkt hierbij aan de.
vernj-e1in6en, «1ie sonsti j dspl-aat svinden) Per toerbeurt zou nen dan l,l-s grensre.ch-
ter kunnen fun6eren, waarbij clan 66n ridn de l-eiclers het spel van d.e jongens
beter zou kunncn lciden.
Verdcr zou hij ccn betere coördine-tie wiLlen berverl<st cll-ige n tussen het jeu6d-
bestuur en clc betreffende 1eider6, dus. rvat meer samenspraaJc, uraarbi j de leiders
,gp het hart zou vrif.l-cn druldren ook van hun l(ant rnet hun eventuele probleloen
naar. het jeugrlbcotuur to gean.

Dj-t e-as d.an hct lattste vroord wat door Ric tijdene dit interview werd gesproken.
lle,t l'ras' voor nij een pretti6;e erva-ring het Eric Lnndnan te praten en vanaf deze
plaatb dank ik heir, hartelijk voor zijn wehrillende raeclelrerking aan dit gesprek.
Uit aIl-es blijtrt vreI, dat Eric het werk a1s jeugrll-eider met erg veef enthousiasne
doct en. wi;) v,nqcn her, nog veel succes toe bij Lenig en snel en s?ecieal net de
zc bolangri jke taah al6 be6eleider van de jeugtl.

-6-
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-De br-I J aft conpetr-tae voor
herer:. de Hilster5en }íeersa
Hilster. Hij eindigcie met
waarrnede onze gelukwensen,

BILJI.,.RTEIII.

J. de Hil-ster
M;i4óeinan
J.v.d.Ierg '

C. Pecte'rq'
M.qthn lIeld.en
G.'i^Jèctcleirburg
11. v. d.l,incr.en
ll.Osse ,

het Paasrooster is na een openncnrl.c
n Seer-nclr-6d r-n een over\ylnnang voor
12 punten uit 14 rved.stri jclen op dc

strijd tusscn de
de' lleer J. cle

eerste plaats i

Dhr, Meerman bleef de hele competitie dicht achteï de hoploper en net slechts.
I verlorcn ilarlijen rverd [ij, goed.e trveede. Officieus derde werd clhr. J.v.d..D.erg
zijn plaats. he.ngt nog af van het resultaat ven zijn partij tegen dhr. Osse, die
nog'moet tJorden. gcspeeld. Dhr. Peeters vergaard.e 'ií totaal- B punten, terwijl
dhri. van ilel-den er dii keer niet aan te pas kl'ram, weitictrt hct gcvol-g van het
feit, de.t hij zich tot het uiterste moet uonccntreren op het 6;oede veiloop .

vàir het 6cneól- en het bijwcrkón .van het rocster. Dhr,. lïËerdenËurg had een goe.de
start ueaí zalcte Later wat terug on eindigde op tle 6e pl-acts. !'/ià'v.à.LindUn
blijft toch vrel vrat te nonchal-ant spelen, tÍaardoor een hogere plaatsing voortopig
niet voor hem is weggelcgcl. Dhr. Oàse werd drager van de rod.e lantaarn, naar 

..daar zal Pij een voJ-gende 6e1e§enheid zbker verandering in komèn, zodra de
fruitlcast uit de kantinc verdwenen zal zíjn. 1;,1 met aL rvas het wederom een aan-
tal'naanden gezellig bi.ljarten. fot aan de Finksterdagen spelen de deelneners
een conpetitÍé, - vrar.rbi j zij hun rrvrijerr' slel.evcí mo"tun vàrgeteà, onrlat
vre dstrij Cl eider van ilelden een rooster heeft geruaakt, v'aarbij de speclbal eerst
J barrden moet raken, al-vorens de èaramböIe rici[ vrorden gu=".o"d.. Gaàrne geven. .uij u nog de eindste.nd van het Faasrooster;.r--n Ge.w. Verl . Pnt .
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Tenol-otte vrensen rvij a1le deelneuers erg veel succes net het- drie-banden- .

toernooi en allenaal zecr prett:Lge Paersilqgen.

Uvr fèdactie'

*ÍI.irtit 
^I,LERL,{iiiti:iti--,,r,'.-'. r.."^;

EI lilArlÀiiiill.ir'.hÀÀhAA^IiÀ.t1i.1i\Àtu),ÀA/ii'i.Ar';;irrii',ii;'Í:.riÀ:"ëIiÀÀ,lUrh.tiiuLA-

---ï'ÍÀïERGLi!ZEN 0P DE BIIJ.IRTIr-LOK

Om gcbruik te niahen van het biljart moet nen om eerl bepaalde tijd te kunnen.
spelen Ë6n of neer kvrart jes in de biljartklok vuerpen. De drie.baffen..worden dan
van rle hl-ol; Selicht en het 6ein 6taat op vcilig, r1e bel rinkelt niet en er kanl
rvorden gespeeld. Nu zijn er liedcn bij LE{S, ,die 6een geld in de gleuf van de
klok cl.oen, cchter zij halen de drie ballen van de klok en in de plaats daarvan
pl-aatsen zij CArie glazen, Eevuld met vrater op tte biljartklok, rvàerdoor d€ .be.I- -

gccn geluid geeft en
neest nare va.n cle ze

---De GROIE LOTERIJ

zij rustig de hel-e avond gratis bÍ1jar
zanl( is dat het vol-rvàssen LENS-leden zi

t en . En r,rat nog het '

jn, clie dergeli jke ..,

naniirulaties vcrrichten. Dit artikelt ie .eindi6t nrct:
iïie de"Èchoen past, trekke hen aan.

Nai:r opgave van Ton de Kok, de coordinator van de grote LB{S-lotori5 is- er'op-'.
d.it moment ongcvee? .f frpopr:-- binnen zran verkochte loteà. Er moeten noB ca.
4O boekjes worden i.ritgezet, en wij vrillen een beroep doen aan a.l-e 1.edcn om Ton
de Kol< van ,qleze..laatste' boekjes te verl-o66en..Tijd gaht nu weI erg dringen,
lO april is c1e trekking, maar als iedereen zifn beste beentje voorzet za1 het
s'e1 degelijh l-ukhen deze l-oterij tot een groot succes te maken. ,Dus haaL sneL
de loten af. Zíj die nog loten in hun bezit hebben verzoeken r,ri j vrlendelijk, -

-x-x-x-x-x-x-x-x-
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maa.r drinBend zo .spoedi6 mogelijk pogingen te doen dcze Loten te verkoperi en
zo gc.uw nogelijk bij ron de Kok ef te rekenen. tiij vertrouwen erop clat door
urv ucdeuerking allc loten verkocht zul-Ien worden, en dat d.ezc loterij een
gcslaagd succcs zal worden.

De worsten vliegen nog steerls de Ceur uit. Nou ja, figuurlijk, rvant nienand
krijgt ce kans'Ze mee naar huis te neraen. Zotlra Íernancï r,ret hei winncnrle lot
komt, vrordt er gèlijk een mes bi jgd'geven on de word.t aan te snijd.en. Dus kon
erke zatcrdag naar LElls.. u kunt d.an ook oen gokje $/agcn en worst proeven doet
u in el-k 6cva1. Afgelopen weekend. ivaren de winnend.e nunners B, .13 en 62! terwijl
dq l.cn tot heàen + f'!OO,-- heeft op8ebracht. Dat kan hct Paasweekend dus
J 1 9OOO, -- vuorden.

---HORSTRhCD

---LOTTO EN 1OTO.

Irijdag 24 maert 19?8

13.3Q ur ï,ElïS 9

!e!grÉee 25 naart 197

'l 1 . OO uur LENS 2
11.O0 uur LENS 5 '

11.00 uur LENS B

Zondag 26 naar't 19?8.

1 '1 
" 
OO uur LEi'lS 4

1 1 . OO uur 1,Dl,i§ 7
..,.I{íLandag Z'/ ma|-rt 1 oqfl

12.0O uur LD{S

LDI\S 1-6 en 1O

-x-x-x-x-x-x-.

- Spoorwi jkt o ernooi
ö.

- LENStoernooi
- LENStocrnooi
- LENStoernooi

- LENStoernooi
- LENstocrnooi

---EUy en Geràrrl l(enpermen gaven lccnrrj-s van cle geboorte vau een clochter.
Marjolein Hartine. Mocder en dochter ncàken het. uitsteleend.. ltlij rvensen vanaf d.cze
plcate het echtpaar Kerrpernan, Jolenda en Ingelciig van hartc leIuk met dcze
brr.Jcre gebcultenis en hopen llarjoreín spocdig op LEi{s te }iunnen bervonderen.

Verschillende nalen deden wij ecn beroep op u al1en t.a.v. de lotto- en toto-
formulieren. lils u uw formul-iercn bij tENS inlevert, dan veart uvr club er vrel
bij. Dus ga ne.ar de beicendc inlever ingsadr e ss en van Lenig en SneI of kornt u ,rs-avonrl6 even naa.r het club6ebouvr. U kunt daar elke Eaandag-, dinoda6- i woen6
dag- en d.onder cla6]avond terecht, v,'aar vli j dan 6aa.rnc urv ingevulce fornulieren -
in ontvangst nenen. steunt LETIS net de Lotto en Toto. Dij voorbaat onze dank.

4.T+44JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,IJJ.I
+++$+ víN r{iir JEUGDFRoNT $$*$$.r.r.r,r,r,i.ri,r,r,l,l,r,r,r,r,r,r.rJJJJJJJJJJJ,rJJJJJrJJJJJJJJJ
ïïïïï,r,r,l,r,r,ruJJ JJ JiJJJJJJ J J JS Í$S$

PROGR,í\}IMA JUNTOIIBN. 
:

Hengelol::an

zijn vri j. ( F. Verbarcnds e -R. logisch-'lï. Erant zen-R. Duynclarn zie
LENS 2)

(R.de Haas-O.Köneman zie'LEIIS 3)
0p vri i tlac 24 ma:rrt cn maandafl 27 ríaart is er gecn traininA.
AT'SCIIRIJVf}IGEN. ,

Schrifteli

gevaÍlenl voor
A-klassers bij
B-klasscrs bij

ter'.'61 .61:Bf (r,ENs I
teJ-. 66.13.j4 (LENS 4

k voöï vri e.vond 13.J0 uur bij dhr. P.v.d.Steeí, Ilondsroos 2,c1

EerkeI en Rodeniijs.
Telcfonisch vri jcla6e.vond tussen 1B.OO en 19.00 uur (uitslurtend in dringcnde

C.hr.
dhr.

1)
6)

L/n
t/n

G.Duivestepr
M.Reuver

-B-



l:Iegcns nict-opkonen af1]eJ..open rve ekeind . lcri i 6cn de vol6enr).e sleLcrs 2 extra
res crvc-bc urt en: c. v. BcekLII. Duyvcst ein!;t.xri; gsmanlJ. Iolff r- n.a. seer,,BÍi her:hafing volgt uitsluiting van tleglneuing ean de konp àt it icvre6stri j clen.rn dat gcval blijft de verprichtin6 tot betaLing van de lróntríbutie tot heteinc 'ra.r: hct soizocn.(fo juni) gehdndhaafd.
r,'.reacns hcrhaald nict-opkomen vrordt de vol6encle speler dit seizoen niet meer
oirgcsteld: l4.v,Zvtol

C-l<l-asscrs bij dhr. tr{.v.d.Lind.cn tef. 45.86.55
clonderdagavonci.
In noodgevallen kunnen de junioren nog afbelJ.en
en IO.JO uur bi j LENS teI. 66.8.14
NIET-OPKOl'lEnS 

"

( r,li'ts 7 t/n 1C) LENS 9 ook op

op zaterCagochtend tussen -,10.00

IIen6é1o1aan

Erasnusr,reg.

rHuG.tu.uvuuity u .l] ]' LljlN .

IiirÈrc 24 naart 197 B.

11"10 vu}" LËIilS f
?e33:q-?q-sssr!-l
1 1 . OO ur]r IENS '1

LEI{S P2 is vrij !

Pi?OGRAi'Ïi{A I,J]JLPEN .

- Spoorrvi jkto erno oi

! g--" 
È I q- 3É -,ls 2,:! -1229.

10 " JO uur LEI'IS l.lINI ] - GSCto ernooi
'!V'1-[ï2-MINI 1 en MïNI 2 zi jn vri j f

e_29"

- LH{Stoelnooi

tr'ri daq 24 :rr,aatt 19 '/o rs cr qeen train LnR

ATSCERlJVINGEN.

Schriftelijlc vuoí vriiclagevond 18. JO uur bij dhr. P.v.d.§teen, Ilonclsroos 2,
erhel en Ilo denri j s

Telefonisch vri j tlagaUond tussen 1B.OO en '19.00 uur (uitslui-tend in dringende
derda6avonC)gevallen) bij R"Bora tet. 25.98.?? (p3 aon

SPOORIÏIJKTOEPNOOI VOOR JU}IIOREN 9 EN LENS Pf
Deze trvee LENSelftal-Ien openen de t o erno oi enreelÍs voor
LENS elftallen zich ook op cle toernooi-en goecl en sportie
zodat wij in de komend.e jaren Heer teru6 rrogcn komen bi
enigi-n6en, Döe je best en probeer een zo goed rao[qIijl;
Succeso
Progran-ua LENS o ProEramma LEIIS P1

É

5
(.)

1

1

1

1

.to

.20

"25

uur
uur
uur
ltur

LElilS -'rïesterkwartiér
LE1{S - Elaury Zwz;-rt
Spoorvrijk- LXIIS

LlllIS . ili j hopen dat or}ze
f blijven inzett en,
j de organiserende ver=..
rcsultaat te hereiken,

1J . 55 uuf LEI,IS - tsIaurv Zalrt
15a 10 uur liÍest erklartier - IEI{S
16.25 uur LENS - Spoorwijlc
1f . 1l rlur Qui.cl5 - LElt§

.Prusur-trer_l(]_ng + 1 /. +) uurDuur.der lredstrijd.en 2 x 10 minuten zonCer rust.
OPSTEILÏI'IGE]'i. , .

LEI'IS 9- Y ^Iíaffa-ltt " 
v, i}" Bool;aard-8. Dri ess en-A.Franken-l*Í. Vrecburg-IÍ. iíorving-R.I(orving

R ".r" d 
" Zi j clen-iil "v.ltief zen-D. Pa jic-R. Soebarta-lvl. v. d .l,{alten-J. v.lïass cn=ll. v. Zijl _..Leidel lï"1-.tl.Lindeir, ssrnenftomst 12r4J utr Spoorlvi jk

!ry,U1 a.Is bekend, Ieider T.v.d.13erg, se.meniromst 12.45 ugr §poorv,ri jk

-r-



LEIi§TONRNOOI .VOOR JUNIOREN 2-) en o.
I{et proBranma van het c"erste lEl,lstoernooi ziet er als'votgt. uit:
12.00 uur LENS - Ve].o
1J.0O uur Zvraluvrcn - LENS
14.J0 uur R: ïIií - LENS
1J.)O uttr LENS_ - euick Steps ...
tENs 2 speelt op vaiart, , LB,IS 5 op vekl 2 en LINS B'

:ï;ïffii.15 
minuten. Frijsuitreikr.ns 1 r6.0o uur

- Roxeth and Hanrows
- J-,I1I\ D

- BeauBont Youth
- LEX{S

ProAranEa LENS 7

1'l .J0 uur
12.JO unr
'IJ.JO uur
14. Jo. uqr

op vefd 9. Duur der wed-

LENS - Roxeth and }larrovrs
J.F.Frem - Lm{S
Beaumont Youth - LENS
LEI,IS - rle Spartaan , 

"

LEt'ls 2: F. verbarendse -R. Bon-vl. H ei j nen-H. ïloppenbrouvrers_s.Kramer_.ï. Ri emen_
R.iiessel-s-G. Booga-.rc1-R. Rademaker-R.IJogisch-!ï.Frant zen-R. Duyndan-REs: c . v.BeekLeider l3en Osse, samenkonst 10.J0 uur LD.IS

!Sl, aIs bekend RES: J.Elsernan net R. Bergenhcnegour,,en J.Els:.;rnan 2ie ooh ..
L,ENS J, leider Joop i,ieuleman, sauenkonst 1O.fQ uu" iUsS
LEIIq 8: als bekencl net B.Boefhouwer, leider Eric T,andman, ganenkom.t 1O;JO uur

LETiS''
IENSTOEI?}IOOT VOON LENS4-7 en P1.
Op ecrste Paasdag spclen LENS Btt Veentjeo Dit sterk bezetten
drie buitenlanrlse t egenstanders
uit Engeland en J.F.I'rem uit De
Probeer d.e vrissel_beker voor d.c
Programna LENS 4

'1 , c1 en P1 het toernooi on de wiiseibeker
toernooi telt naast de Sparta.q.n'. ( Aust erdan). nog
t.w. Roxeth and Barrorvs, Beaumont.youth beide "

nenarken. Een internationaal-toeirioöi' dus. --'
derd.e naal te'wi-nnen, doe jc bcst.

11 .00 uur
12.00 uur
IJiJQ utr
11.00 uur
Pro6qrartna

!EIIS
J. F.I'rem
LENS
de Spartaan

LENS P1

12.OO
11.OO
14.10
15.30

uur LIJNS - de Spartaen._
uur lleaunont ïouth - LENS
uur Roxeth and Harrovrs - LENS.'
uur L!ï{S. - J.E.f'ïexx.,,.,.

Er lvorCt, afrvisselo4d. op veld '1

minuten,i .'irr:i j duitr'eikin6 1 16 .

OPSTELiINGHY. ' 
. 

'

IIENSI: P. S cholt es-L. Janmaat -F. Rcns_-Il. Me ernan-R.lovc ihs-R.IÍichels-p. de Bruin_
J.Geluk-R.cle ioer-H. v. d. Nicuvrenhuisèn-R. Gro en, 'Iei-cler Ha.ns zoun, samenkomst
1O. J0 uur LDN§" , 

' ' 
r 
'i 
.

LEI'ls 7: als bekcnd net B.§r-shorit; leidcr paur- v.d.stcen, sírmcnrroxxst 1o.Jo uur

Do vredstri j c1,en r1ure4 2 x 15

Ieiders Ton, I s-Graven(!.i jk 'en Àad rle la6tet,

,2enJgespeeld.
0O uur

LENS

samenkonstLENS P1: al-s bekend
10.J0 uur LENS.

GSC-TOEIèT{OCI.. VOOTI .MINI 3

Ons clerde'
d.en van 2
1o.55 uur
11 .4) uur
13.15 ttlr
14.Jo uur
OPSTELLINGI,IINI
lÍ. Kouer-G. Linncne
G . Elstok-J . v. d. St

inlni-e ftal 'gaat op
x /t minuut.
LEI,IS .. ! Et)V
Dynano r 5f - tENs
LINS - GSC
Texas - LENS

1c Paasdag. naar_ GSC . Ze spelen,-rlaar vier weclstri j-

S .Tuyt -A.Vest er-R. À1sem§ee6t-H. Smulders-J.Hans en-A. J3rinlsma Iever-R. Zegers-M. Gro s ze }triirper-E. BloJc-D. Bavcl-It. po el_s -fl. Jehe e-arre, lcider dhr. Grosze l{ipper, samen_}roust !.JO uur LENS
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OPSTELLI}IG LE}IS J junioren voor 2e laasda6 27 maart

itl
lJ',!ï

J.Elzerman (2x)-R.ten Hoorn-J. KooyEans-ií. Luca6sen-H.Planhen-.ii. Rover6-J. v. d. Riizen
C. Verrneulen-R. v. i;li jnÀaarrlen-J , Luisnran-R. de Jon6-Il.cle Haas-C.Köneman
Ieíder F.Flunans, sa.menkomst 11.J0 uur LENS :

UITSLiGIJN J-rrïIOnEN. UITSLTiGEN PUPILLEI{.

trïassenaar 1- lnNS 1

LEI'IS 2 -DsO2
svs?70 1 _LU,ISf
LENS4 -quick5vucT -]ENS5
Gr."ï. II Vac J-LEllS 6
Ï,El.ls7 -IlÍjslijk!
Flamingors f- IIINS B

, LENS 9 - ï.,aaLkkwartier !
tElls 10 - Quich lS

1-1
1-4
4-1
0-1
9-0
2-2
2-O
afg.
afg.
4-o

I,ENS 1 -VUC 1

LENS 2 - Schcvenin6en 2
Quick 6 - LElls f
UITSL-r'GEN IUELI'EI'ï.

afg.
4-o

afg.

afg.

LEIIS 1 -RVC 1

]IDV 1 - LËNS 2
{II TSLiTGD}i I,ÍI}II'.IEL;)EN.
LENS 1 -1,IIK 1

LENS 2 - Rava 2
Scheveningen 2 - LENS ,

( erg goed) é-l
2-U

"le

ffT 0p vriidan 24 maart en maandaA 2/ naart is er geen trai-ning.
VEI?SLAG IIJEDSTRIJD LENS 10 - Q,I]ICK 16

De eerste he1-ft begon gocd, I,Íe kre6en veel kansen, maa-r jamrner genoeg trerden
de door ons niet direct benut. l,laar é6n van de ka.nsen rverd beloond. Door een
schitterend a.fstandsschot scoorde André lluiper 1-0. III de tleede helft werd er
na korte tijrl een prachtig doelpunt gescoord door Eric van Santen 2-0.
it/c gingen goed cloor en na een schitterende hopbal (àla Gcels) van Mark Burcksen
vrerd het J-O. Daa.rna vrerd ]-nC::6 Iíuiper ten val- gebracht
-l!ndr6 l,Jenutte cleze penal.ty en scoordezo'àiin tweeCe cloe
ninuut liree6 Quick no5 een schitterende hans naar ,,ii-ech
bal. er heel mooi uit. GeJ-ijk d.asrna was de wedstrijd af
betraden wij dc kleedkamers (onze tryeede ovcrwinning! ! )

lpunt: 4-o
er van Vee
gelopen. V

penalty.
. ïn de laatst e
n haalde de
o1 blij dschair

Arno , ',Iiecher en Edgar.
LENS ]IïELPEN 1 - RVC \ïELPEN 1 .

LEN§ begon sterk in de aanval maar zakte even iets af. Toen zag RVC kans tot
scoren te komen. Toen zag LEIIS dat het zo niet Langer 6Íng. rrïij 8ingen steeds
eterh in de aanval. IIaaI toen hooralen wij het fluitje van de scheidsrcchter en
de eerstc helft rvas atgelopcn. De jongens van LEN§ begonnen vol noed aan de
tlve e de helft.
In het begin van de tweedc hel-ft wist LENS te scoren. Dat l..vram zo: Arthur Frani(e
gaf de ba1 voor en Robby Lentz rvist de bal in het doel te grerken (1-1) 5 l'{inuten
voor tijd Lukte. het een 2e Coelpunt te maken. Fatrick 6af een voorzet die llarcel-
van IleLden Íjoed in het doel- werkte. Toen begon RVC aan te valIen maar de 6oed
t'rerk van heeper Ferry v. Kester bleef de stand 2-1.

versl-aggever Arcl Toet.
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DE Í,ENSREVUE
rVeekbl-ad van'cle vo et bàIv er eniging L.,enir'en SneI

000000000ó0000000000c00
SHHHB oFFrcÍEEL HSEEEoooocooooooooooooooooooooooooooooocooo00o00ooccooooooco
88888oooooooooooo088888

0111?2 MVJ Rhenenstr"?t 1?? t Den Haa6 2OJO, te}. 6?.16.51
1106?1 Mvl Schípbor6slraat ?1, Den Haag 2o)1 , tel. 29.16.20

MUTÀT]ES LEDENTIJST.

Nieuwe ï,ed.en 3

. i4o, S.R.Tuyt
- 14o4 R.c..filsemgeest

'ili j zising'en:

- 1266 f.A.Klein worclt .Palestrinapl-ant soen 404, Den Eadg, 2oJ6
- Medew. I,le j.ïJ.Jan6 rvordt Archimc rl.estraat 115, Den Haag 2O12
- I,ledevr. Mej.J.I(empeè rvordt Ohmsiraat 1Ö!, Den Haag 2027

Donat. Mevr.A..S.Hierck-Maasbomnel wordt Laan van Meerclervoort 1110,
ie!.25.55.41

- 1360 C.F..uuybens vrorclt Vreil.eoord 119! Den HaaB 2or3, LeL. 67.1?.55

Den Haag èu to

In 3a11ot

Í,GTERIJ.

Nog een maancl,rest on6 om de l-aatste l-otèn aan de man te brengen. Laten wij. met
zijn a1-Len nog even onze schouCers eronder zetten. lti1t.-U er rekcning mede ''
houclen, dat 41J-e lotcn uiterlijk 20'april a.s. moeten zijn af6erekencl, aan
6e1d is'er nï Ï 4.600,-- binnen. 

t.

Het Bestuur - , :

1405 U.BoulvmeeEter 240'172 lvlliJ aengelolaaa !81 , Den Eaag ZoJ), teL. 29.49.26 '

1406 J.J.Klaner 1fO22O NS Beresteinl-aan'10!, Den Hoàg 20f4, le]-. 6?.92.55 "

!Jr-J zr-gr-119 t eleloon:
Vahaf 1 april a.s. wordt het telefoonnummer van het secretaliaat
4j.8?.o?

( Nunspee tI. r0J)

FFEFT'FI.FFFFFFI'FFF
EFFFFFFFFI FT'TFTFFTFFFFFT'T'FT'FFFFIIITE STÀàT ER TICHTER DE BAR

Zaterdagnor6en: An Beregenhenegoutren - !ïin Michel-s
Zat er clqgnil\lq8: Àacl. Bogisch - I4arleen v. d.Steen = lï.H. Gr-osze l{Ípper
Zondagmorgen: NeJ-1y en Richard v.d.Hoelc - TÍnus v. Zilfhoirt
Zondagnid<1ag3 An v.d.Steen - Silvia 'en Huub Pronk - Iïi1 de Druin - Ria Verschel-den

Linda Jans - Hanneke Bom - Dinie Endlich - Simon Sandifort
Eventueel- afbellen3 tct. 66.94J6

EHHITIíHIiHHHHHIIEHHHIIEIIHIiHHHHI{H' PRQGË.4]O4A-.qp,5rE]..,LïNGEN SENTORET\I HHHIII{HI]I{HIIHH}IHIIH iIH
SÈEHÈÈHHHHHiil{

IBOGRA}MA SENICREN.

FFF

I=i9ee 31 naart 19?8.

'19 . 15 uur I,EI,ÍS 12 - Leylveg
2O.lO uur LEIIS 10 Vendet

Zondag 2 april .19f 8.
14. OO uur LEI{S 1
'l 1 . OO uur LEIIS 2
11.JO uur GDS 2

L,ENS 4

V1 Beb

1 V1 6eb 1/1-7.,.
.v1 Beb 1/2-4 .

Era6mua1fle6

- Blauvl Zvrart
- IIBS 2"
- LBrS f
- vrij

scheidsrechter
T.Verstrael .'

R.Bom

A.L. T. Gaanderse
fl . Lange
J.tlJ.Rijsrlan''

-1-
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12. O0 uur LENS 5
-l_O_. QQ _Uux_I,mS -6 - . - .. -
14.00 uur Vrerlenburch 4 -
12.00 uur LEN§ 8 ,

"I0 .'OO*uur quièlÈ St i:Ës
12. OO uur HIIS 10
10.00 uur.PDK 6 . '

14.00 uur svDHB J
10.J0 uur LENS 1f

PDK f ..v2 seb 2/1_)
IIBS -6-',: - . .-- ,, v2 Èéb"2/1_1
Lm{S 7 v. Vrcdcnburc
V.r e_de-4b.q_rcb l ?- Yj eeb- Z/2-4
LENS 9 Nijlterklaan
LnNS ,1O ,. .-Daal en Serg'IENS 1'l Duinlaan
LIINS 12 Cckenburgh i
Ve1o 15 tl3 Eeb 2/2-4

hweg, Rdswljk
,':

s elaan :.

ng.parkeerplaa

I,Í.v.d.Beek. .

M.C.v.Rijswilc
H. C. B. Cittert
A.Huizin6a
G. J . Kleefmari
J.C.v.d.VeLden
J. A. v.Keeken
ts

'É'

LET OP i.-41",!Yq!s§!-1j en zomertiiÈ-ès§-1-sgr-yreeser.
À.s..,.zonclag zijn r;an de Seko aanwezigt Jlv.d.I(Iei j en N,Osèe
,5rï4ENItGl'1ST..' : i ''""':

LENS 5-6-8 en 1J een half uur v6ór
LEI'IS 7 1J. OO uur LENS t errein
LENS 9 !.OO uur LEIIS terrein

ZOiITERTI!! ! l, ,

OPSTEL],INGEN. .

ZO}IERTIJD ! !

iU'SCiÍRIJVINGEN.

,il-!ceclen zi

aanvang van hun vrcdstrij d.
inNS 10 11.OC uur LINS

, 'LENS 11 !.00 uur Í.ENS
. IENS 12 1J.OO uur LENS

terróin
t er.r èin
t eriein

ZOI{ERTTJD ! !

LENS 4: vri j - . . .' :-.:. .

L {S 5: als belcend met F. de Z:vart . .. . . ,l
f,gN-í3: afs'bekenC. zonder C.StapeI on i.lilik . --
IuiI-ST aIË betrend,
ffi-ií:alsleltenàrrctJ.Schrna]-zonil'erM.Hcynen',:.,,-
LENS 9: als bekenrl zonrler J.Enr11ich,
ÏNTO: als bdkénd (zie ook vri jrlag.avond 1l-il - ... . .:.: "LH§S 11 : al-s bekencl
LEI{S 12: a1s bekencl zon,:ler R.Heemskerk (zie ook vrijdagavond Jl-}) -
LElls 1J: ars bekenc'l zonder A.roppenbrouw:lrs-J. de Hilster . eu c.tserenbak- .:

ZOMERTIJD ! ! , ZOMERTÏJD ! !. ZOI,IERTIJD!i ' ZOMERTIJD ! ! ,',...----.....-.-:_

uitsluitend in tlringende gevallen op vrijCa8avoncl van lBJO-.|g.jO uur bij
J.de Hilster tel. 29.71.21 A1166n bij hoge uitzon ri-ering kan ruen nog op.zaterC
ochterrd van 11.O0-12.00 uur bij voornoen d telefoonnumner vrordcn afgeschróven, 38-
Voor de vreclstri Cen van v da avond kdii nen donderda avond afschri ven bi
N.Osse teI. 0. 20 .90
UfTSITGEN.

],ENS 2 . TOGE 2
De lYedstriJden van LIIIS
ZAÀLVOEIB,II;J : I -

Uitslag à*.j:EZB -. IIàx rlarts
Uaanda

2-2'(25/, ' hava 2 LENS 2
4-10 en" 12 op'27/1 urerden aIIen afgelaàt.'

.1-2 (??/1)

ril a. s. speel-t ons zaalvoetbalteam in qpel!lq1 de F1uit te Leidschen-
uoetèn o=m íB. 5 uur

en R. v.lloort

dam tegen G lnnxova aa-nvanÍr 19. o0 uur. 'ue vorgende spelers
r1e sporthal aenwezaa zr_Jn:
A. v.Vel-zen-E. Landman-A. de Pagt er-ïl.lvÍichels-B : Osse-J. de Bruin
ÏNTERNÀTIONÀÀ]. JEUGDTCERNGOI ].Ei{S B1 C1 en PUP.1

- ale vel-4en waren niet bcs

De orGanisatorcnr rtret nane de jeugdconmiseie, zullen vooraf6aand.c op de. da6 van :

clit';toernooi rvel in zak en as hebben, gezeteí. Daarmee doelen rvij op hct sl-óchte .

wecr'-'?egenr. l:.ageI en zelfs sneeuwbuien viel_en tret Cc reGelnaat vàn cen klok
uit dc hemcl-,en het KliIíI verschafte cle Juko ook geen enhel lichtpuntje.. De
velden tuertl.cn omgetoverd in zlcrnbaCen en de Jul.-o ciacht er zelfs aan ..l.e.voetbal-'
vredstriid.en o:n te zetten in zwe4r,rc dBlri jclen. l(oortsachtig werd 6ezocht naar
aLternatieven' bij afgelastinB íaí dit to'ei.nooi ende öplossing kwam er dan d.oor;.bij voorbaat t'è veiu-n6ha1 in'?oeiai5k te clai-men en het Joernooi on te zetteh .,
van .vel-c1. ín zaalvo etbal.
Toen kvram eerstc Paasdag

-2-
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voorar op het tlïeede veld ontsÍerden het LENS-compJ.ex en nen dacht a1 aan af-keuren. Het rïas ts noïgens vroeg cchter wer crroog en danhzíj ome Ni.co, met
medelerking va.n eon aantal vaCers (mct de gepoetÀte zondagsó schoenenj en leiders
werden de velden met zancl bestreden en na uren van hard werhen r.raren de vel-den
on ca. 11 uur redetrijk bespeelbaar. Eeren, a1lemaa1 erg betlanlct, want d.oor
Uw ne'Jerverhing vras het ao6elijk dat dit grote internationale toàrnooi kon d.oor-
gaan. Ond.anks hct gure rueer werden er door tle Dencn, EngeJ.sen, Àm6teldammers en
Ha6enaars met veer enthousiasme om cle punten gestreden, -er 

waren oolc erg goed.
gespeerde rvedstrijclen bij. aïr al gaurv bleek, dat de Beaumont ïouth uit En[ela-nd
hogc ogcn zou gooien on de wisserbeker rt vecntje mee naar huis tc nemen.
De T,fl{s-jcug'd. echter weerde zicl: ook uitstekenc maar zij kon niet voorkomen,dat uiteintlelijlc r1e Beauuont youth n'innaar werd van dit toernooi.
Lenig en sner rvercl tweede, de spartaan rlerde, Roxeth anc Harroud vierde en onze
vrienden uit Denemarken r.F.Frem eindigde op rle laatste praats. Ar net al_ kunnenwij stellen, dat vij Ëogen teïugzien op een zeer geolaagJe da6 en dat rvij de
Juko kunncn felícitcren net het initiatief cen toernooi van deze aI]ure georga-
niseerd te hebben. Tenslottc noguaals clank aan one llico, cn natuurlijtr oótr rràt
bar-personeelr dl,e Ièiders, scheidsrechters, rle jeugdcommissie, cle belangst ell- ende
ouders en vercr.er icdercen die voor het welslagen van (lit internationaal toernooi
verantrvo orceli jIí l;t-

Uw Redectie.
KLIVERJTt SSEN.

De af8elopen weken is er door dc d.eclnerners aan het Paasrooster klaverjaosen'
weer Ínet veel plezier en enthousiasme oB d.e punten gestreclen en na een spannen-
dq strijd ciste het echtpaap Iiuip'er cle eer voor zich op c'Lat zi$ van de 24 koppels
a1e eerste uit de bus kwan.
De Kaka h.atl met de organisatie van. dit rooster w.eq3.;hgnciqn vol- weril en wij kunnèn
cr van uitgaa.n da:t dit alles nieL voor nièts.is gevrJegt, y,anL gezien cle béhoorlij-
Ite berangetclling voor dczc.kJ-aveljas(lrivcr,gelovcn.lïij dat ,1ergeli jke evcnencn-
.tah: r?ef.-C.e6cJ-i jh. worden. ge$aardeord. ' . 

: : ,- j ,

iïïj zouden'de i(;Èà zel-fs in overvrègin§ rviltón'!öven öni hët hcle oeizoen door -(zie hct succès van de bil-jartcorpótiIi") op elke vrijclagavonc of werlicht 1xper veertien dagen'eed competitie klaverjassen te Iaten spclcn, Iïant rÀri j nenen
zoncer meer aan, d.a.t .voor de 48 deerncrners aan het lierstrooster ze]s.er ?5% d.aar-
van regelna-tig rvil klaverjassen
Zou dit inclerclaad te real-iseren zijn - de Kaka zou d.è komenCe weken kunnen peilen
of deze ste3.1in'6. juist is - dan is de cantine o1: vrijdagavond ooh weer.vrat ren-
dabel-.
r,ilij vertrouulèn. èrb!:' de Kaka uet d.eze €uggestie van d.ien-st té zijn 6eweest en
vrensen hen met de or6anisatj-:e e! uitvoèring van alfe nog komenale 'evenementeri
veel succes t oe. 

..

Uvr Redactie.

Àfgelopen vrijdag vIaE het de l-aatste avond van het paasklaveijaeoen. Iíij hopen
dat iedereen J heel- 6ezel1ige avonden heeft gehad en dat deze nen6ql.r volgende.
keer lreer zullen komen (uisschien vergezéId van. buren of vriend.en, opdat.het nog
6Éze1liger rvorCt) Hieronrler vÍndt u dàn nog de. stand na J avond.eni
1. dhr.. .+ nevr. Iíuiper' ' t1,?oJ,pnt 1J. Born - v.d..Linrlen 14.d29 pnt

, 2l ' dhr.l.lÍchels + àhr.Boremans 1'5.243' 14. dhr. + mevr.v.!ïi jngaarden 1J.9b5
.i-" Osbc - Osse 15.132 15. rthr. + mevr.v.d.Èeig .. 1l.i,BB'f; mcvr.v.§anten + nevr.v.I,tateni4.650 , 16. dhr.v.d-tÍit-tr + dhr. Ëf sLou tÉ.'yl>
5. I(liinnen - I(önenann 1\.559 1?. dhr.Peetser + dhr.Btok 8.1,426. dhr.v.Santen + dhr.Driessen 14.4:29' ... . fB:-.c1hr. + raevr.Kroft 1t.1O4
7. dhr.l{ichels + dhr.Hazeteger 14.J41 19. 6syr'. Bergenhenegou}ïen + ..
B. dEr.\ïittin6 + dhr. de Hi1ster1.4282 mevr.Eoel.-sma - 1r;o51

K}J(ÀNIEUJíS.

de Kok + Deraeyer 11.254
§e I(ok + Schilper 14.161
dhr.El.ats + dhr.IloeksBa 14.O?9
mevr.l,Íichels + mebr.Borremansl4O46

20. DisseJ-Corp + Blierher
2'1 .. loogàard + .Jozee .

22. Schenhels + ,Iladenaker
2J. Banning + Noorclerneer
24. Keetman + lluis

68z
58?
83z
405

o

10.
11.
12.

-3-
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B]NGO-ÀVOND.

Zaterdag B april- a. 6.
avond vreer vele leui(e
nxuzieh van ???? rlwcr
Neent u ook vri end.en
sen 4ie de voriae bin
vertel dit dus verCer

organiseert de Kaka vreer een BingoraVondi Er zul_Len cleze
prijzen te vrinnen zijn en tussen c'roor kan er op gezel!_i6e

gczellig godanst lvorden. Dc eerrste binqo begÍnt om 21.Oouur
of buren Bree??? Hoe neer zielen hoe meer vfeugd.e. De men-
go-avond geweest zijn vreten hoe 6ezel_]_ig het toen was,

aan. dé rnensen die r,ri j bíjna nooit zienr
Kaka.

Beste mensen het is gebcurC. Iiet paasweekend is de f,l .O0Or-- grens 6epa.sseerd.Er is nu f 1.O47ro1 binnengekomen. De vrinnende nrs. rvaren ,10-1!-46-5à in 66.
Nu op naar c1e l15OCr-- f ecl.ereen gaat d.e vorst stceds le]._kerd.er vinclen en een
hartig hapje bij ecn bomeltje snaakt altijC.

FO}JDUE-AVOND.

Zater<lag 29 Erpril rvil c1e I(aha dit toch r,rer succesvolle seizoen afsluiten met
eeu gezellíge fondue-avond..
i.lat deze avond voor u gaat kooten cn Írat u er aflemaal voor krijgt l-eest u de
volgende weck in de LENS-revue oniler de rubrÍek KAKA-NIEUïïS.

Kaka.

ÀAAAAAAAAA/iÀt),ÀirÀlÀAAiil!Àiir'rÀAA.Àir:ihhÀ/uiÀÀAÀr\ir,UrÀiLAAt ÀÀrt Air

LOTTO EN TOTO.

u speclt toch oolc erlie vreek mee in de Lotto en Toto? llaar levert u cr.e fornulie-
ren in bij uw eie8en vereni6ing? Zo niet, doet u dat §.v.p. in het vervolg rlan
wel. uv eigen LE'[s wordt er dan fina.ncieel wijzer van. Do bekend.e inleverings-
adressen staan graa6 voor u kfaar on uvl fornuliercn in ontvangst te nenen,
terwijl cr ook in ons klrrbgeboulv elke naandag- dinsdag-, woensdag- en donderdag
avond gelegenheid is urv fornulieren te slijten.

iÏORSTRICE.

DU I I,IENI'ÍARS .
Hoera - de 27e Duinennars - dat is 27 keer wandelen voor èen goed doeHit jaar
kan dat op zatcrd.ag 1, en zondag 16 april- 1!78.
ilct batig saldo van onze marsen \ïordt uiÈgekeerd aan de gehandicapte jeu6d
(voor clezc mars zal dat o.a. zijn voor een speciaal rtlees-projectr van Effatha
Instituut voor Dove Kindcren te Voorburg) en aan Scouting Gervest llaagse Randstatl.
Dc grotenrleels vernieuvrd.e routes net afstanden van 5 - 10 - 15 - 25 en 30 kn
voeren door aantreldrcrijh duin- en parkgebled. Er is <lit jaar zerfs een route
van J km speciaal voor inval-iclen-, wandel- en lcinderlvagens.
Startplaats: Savornin Lohmanlaan hoelc Duinlaan tussen 9 en 11 uur voor cle 25
en J0 l-.n. en tussen 9 en 14.OO uur voor rJc overige af6tan(len.
DE S?REUKEII.

AIs u even in de gelegenheid bent, dan moet u eens in Ce bestuurskamer gaan
kijken. Daar hangen ze, d.e spreuken van ome Frans. De cen nog treffender dan dc
ander, en 6eschreven in prachtig ouc1, IIol-l-ands schrift. De meJrer, one Frans, is
ne8entiB jaar!
IÍaar, zul-t u zeggenr wat heeft LËIIS nou met one Frans en zijn spreulcen tc naken.
líeI, rlat zit zol Die onc Frans i-s iet6 van of bij onze ,ooràittÉr, die hem
d.aartoe heeft aangezct. Elke rnaancr.a6avond bren8t hij er trvee mee. Hceft u niet
gemcrkt hoe plechtstatig hj.j tegentïoordig o_) d.ic avond binnen-jroxrt. l,Iet een
trots 6ebaar opcnt hij zijn tas en haal-t daaruit de spreul..en, r'r.lke hij v66r
elke ,relgarderÍng net sonore stem voorleeot. Dan volgt enige stí1te, vraarna de
bestuurslcclen gelouterd ai.rn de vcrgadering lcunncn be6Ínnen. De hi-erna volgende
slrcuk'.is wel hecl- tocpassolijk om voor elke ver6adering voor te lczen:

-4-
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rrDENKt ALEIIR GiJ DOililii Zr..lt
EI.[ DOEI{DE;

DEI'IK Di:Ii N0:1"'r
Ík zal u zo af en toe op de t,oogte :.roudea a1s ik tenninste ie kans kriia even
de bestuurskamer bir:nen te glippei:"

rRE]] IEJ{SER

JJJJJJ JJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJ.]J.I.
t$$*$ vrw HEr JËuGDFRcNr t:.i:tli:i,r.r;;;"'.rJJJi:rrJ;r;Jirr
$$SS J,r,r,i,r,i,r,rJi J J J,rJJ J J J Ji JJSJl,tJ $

PBOGRA].IM.íI JUNÏ OIIEN .

JJJ JJ JJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJ

'11"

12.
15.
12.

uur
uul'
uur
uur
uur
uu?

11.00 uur
1J.JO u.ur

Zater 1april 1978"

VCS 'l LEi,lS 1 ( vr )
Lm{S 2 "l ílhel rnus 2
DHC 5 LsIi; 4
'fJest erkrvartier 5 - lgNs , (r"::)
oSC .5 ; LiiI,lS C:

IENS 7 -.DriC.1C
!$t!§ o - ïrr. j
LENS 9 - ríelo 11
LEl,lS.10 - Looe<lui,nen

Deilorasvaa.rtwe g
v2 -.

Brasserskacle
3L c;bpGJk 0ckenburgh
ï lamenburg
v1

v1
V2

Zuid,erpark

\2
v2

+,
o0
00
1o
00
15

B

Zonda6 2 at:riI 1978 "
'lO .00 uur VVP J - LEi,IS ]
Eeuq!-reEe!rrs-Ee!-!e-z9Eer!1iÈ.1.1
Ulocnsda 5a it 1g?B

1P.OO uur Lnll$ 7
20"15 uur I,ENS 4

- Sparta C1

- Sparta 81

AT'SCHRT.IVI}IqE].I.

§ chrif t eli jh yö o1vr1j1!qSevg4q tÍ].JO-uur bij dhr" P.v.11.Steén, Hondsrooo 2,
Berhel, en Rodcnrijs. ..

IeIefonisch vrijclagavond tussen'18.f0 en 19"JO uu: ode(ur-tsluLtend an drr-ngc)
gevalle.n) voor
À-klassers bij
U-ltl-assers baJ

.lhr. G .
dhr. V/"

Duivcdteijn tel-" 94.68,,91 ilrts r
v.rt.Linien tel-" 46.86.56 (LENS 4

46,86..56 (r,m,rs 7
op zat e:'dagocht en

t/n 1)
t/a 6)
t,/n 10)
d tussen $.JO eh 10.00

O-klasscrs bij-dhr. lï 
" 
v. d. Lindcn i;cl.

In noorJ.gevalfèn l;unneir de junirrren r:.o g
uur af bcl-lcn bi j LEI.IS te]- , 66 ,15 '.14'

De juniorcn rnoeten bij slcchte lve crsons t andigieed en steeds de. afheuringslij sten
raad.plegen. Telefonischc infoï'naties l:rorclen hj.erover n1g[ veistre]ct. .. -

OPSIELLINGEN

@§._J:- _ 
als beliencl, leider: dh::,J.,tipperLoo cn chr.c.1,d,Beel:, eamenkomst 12.00.

uur LDI{S .

LEI,IS 2: R.llon-'.ï. Heynen-H.lloppenbrouvcrs -S . Kramer-J 
" 
Ríenur-i?. tï eos cls-G. Boo Saard-

F]Eïd6maker-;t. Roveii (2x)-iï"Lucr,sse:r (2::) -n. Groen-R.51oks nES: c.v.lleek
Leièer. Bed Osse '

LENS J: ii..riovers (2x)-P.ten Hocr:-J.I(o o,wnens*iï, Lucas s en (2x)-H.Planhen-J'v'd'
lÏJiËÍ-C . Ve"me*Ien-R.'r,iïi jn8aar t]-en-"'r ,, Luisnar..R, de Jong-.R.rle Haa6 (2x)-O"Köneftann
Leidcr F"Fluuans, samenhonsi !.O0 ur:r LEIIS (2x)

I,EI'ïS t: ats beken<l (grensrechtor Ëírrdli ::at e:'rlai; a:n6uvezen), leider Ilans Zoun"
samenkomst 11.00 uur LEI{S

IENSI: a1s bekencl R.Gl.oen + R.B.Loks zic ool( LËNS 2, leider Joop l"leuleman, sanen-
homst 'l 1 . JO uur I,ENS

5-



LENS 6 al-s bekend REs: J.Krijg6rian-H,Dulrveotein, leider Ton v.veIzen, sanenkoxd6t143ï-uur i.uls
r,jINS 7: a1s vorige week, leiCer p.v. d.Steen
LEl'lS 9: a.ls vorÍg;e rvcek, J-eider T.BIok
!EI{S 1Q: als vorige rvcek RES:J.li/olff-R.rle Beer, Ieicler Theo prins.
PnOGEIllIl,Ll i)Ui)I LLEN.

Zatcrd 1apri1 1973.

12.00. uur ADO 1

12.15 uur LENS 2
11.O0 uur Rijswijk 4

PROGRAI'ÍMÀ'íIELPEN.

?e!er9gc-1-ee yíL 19?8.

- LENS ,1

- Velo 2
- LENS f

- quick '1

- die l{aghe 1

- S}lT-toernooi
- BMT-toernooí
- LENS I,ÍTN] 3

Zuiderpark
v3
Sportpark ?rÍnseg ir:ene

v1
v2
Hen6elolaan
Hengelolaan
Zuiderparh

11.15
11.15
10. oo
10.00
'l o. 00

uur
uur
1-lur
uuT
uur

LEI{S
LENS
LENS
LENS
Rava

1

2
I,IINI 1

MINI 2
mini 2

Eieren zoeken kan net 75 man, du6 trainen ook. Tot rvoensclag 14.J0 uur..-----------_

/iISCH!I.TVIlicEN.

S chrift eIi ik voor vri i da.gavond 18.J0 uur bij dh}. P.v.cI.Steen, Hondsroos-2,
Derkef ell noJcnrijs
Tclefomsch vri j rlegavond t
6cva11en bij R.Bon t el. 2
In nooCgevalLen kunnen de
9.00 cn 1O.OO uur afbeflen
,'.ï'iiEURI l{GE}i.

en lB.OO en tB.lO uur (uitsluiten'a iri dringend.c
B.??
il-Ien en urclpen nos op zaterdagochtcnd tussen
cl: 66.11. j4 klub6ebourv.

uos
qo
pup
.t

Iiij slechle vre crs cmst andigh eden étecds de afkeruingsli j st en raadpleBen. staat.
c',aarop bij rrPupilten en lïclpen verlaeld: GCEDGIIIiEURD d.an steeds naai veld cif
punt van sa.nenironst komen. Ill DII GXVr'iL I'ínG ER DUS NIDT TELËFONISCH .'t'ORDEN
GETNFoRIÍiuIRD Nii-R .IiVEI{TUELE -r.FIiEURrNG. staat bij de cfkeuringsa.},ressen bijrtPupillen en líelpenrr vermeld: zrr JJ'l(EURillcsLrJsr dan moet aIs vol6t wordón ge-
handeld: Voor de thuisrvc dstii j rlen moet juniorcnLijst trorden 6craadpl-eegd.Zijn dc vedstrijden van LEI.IS 7t 9 en 1O goedgckeurd, rlan Ílne.n ook de pupiIIèn
en rvelpen. l'Ie dstri j Elen op ons veld door. UitsLuitena voor cle uit vre rlstri j rlen mag
in dat 5eva1 telefonj-sch lvoralen geïnforreeerd of hun rvedstrijclen doorgaan en r,reL
ze.t erde.go cht end tussen !.OO en 'iO.OO uur, tel. 65.11.1
O?STILÏ,I}IGEli

LENS i)1t aIs behend , leider Ton . t s-Gravendi jk en Aad de Pagter, snmenliomst
1 1 . (.rO uur LEIIS ]Él-ubgeboutv

LH.{S P2 r al-s beliend , . leider Toh de Kok, s:.raenliomst 11.41 uul: LENS klub6ebourv
LErls Pf :

LErls !ï1.:

Lnis !ï2:

aIo behend.,

a1s behenrl,

als bekencl,

l-eider Ton v. d.Eer6, samenkomst 'lO.O0 uur LEITIS klubgebourv
Leider Keeé Schcnllels, snmenkomst 1o.45 uur )<lubgeborï 'LENS

leideI Peter van Rijn, sarnenkomst 1o.lt5 uur klubgebouvr LEN§

Smulcl.ers-J .lIen s en-Í'.. Brinksma-M. Kouer-G. tinnevreever-R. Ze gcrs-
-D. Davel-R. PoeLs-lrÍ. Jehee-G .Elstal(-J. v. d. Starre-E. Bl_olc-A. Vest er
sze NÍpper, sa.nenkomst 9.15 uur klubgebourv LEi'lS

I,ENS I{II{I l: H .
Ii.Grosze i{ipper
Leider'tlhr. Gro

-6-



Ileus het is gecn 1 apriL grap. Zaterdag Ís er voor mini 1 en ninititievoetbal, naar een toernooí bij onze buren BHT. rrïij hopen ttat
een fijne dag hebben. IIet prograrnma ziet er a1s volgt .uit:-

DMT.TOERI'IOOI VOOR },ÍINT 1 XX{ MINT 2.

MINI 1

'lO.0O uur VCS - Lm{S
10.40 uur Archipel - LENS
11.20 uur BMT - LENS
Duur der wcdstrijclen 2 x ?* ninuut
OPSTELLIi{GEN.

10.20 uur LENS 2 - VCS 2
11.00 uur Àrchipel 2 - LENS 2
11.40 uur LENS 2 - BMT 2

zonder rust.

2 geen konpe-
jullie daar

I'trNI 2

EI_l: E.End1ich-I"I.Endl-ich-A. v.Wi jngaarden-p.Bi jlsua-D.tsi jlsna-M.Hoehsma-
J. Tiromermans-IÍ. Verschelden-T. Jane cn-S . d | .hrnault-E.Rcnzenbrink_p.iJoppenbrouwer-
S.Tuyt, ].eider Peter PerreÍjn, samenhonet 9.1j uur LEÀïS

I"lINI 2: B. Bergmans-A. v. d. Ber6-C. v. d. Berg-l,l.Bosch-M. Brooshooft -D.Keetman-
R. Bo erhouvrer-D. v. d.vin-R. Tett eroo-J . 

tíarmerdam-J. Dunant-v. Tronp-M. Jochens-
R.Alsemgeest, J-eider. dhr. iïarnerdan en dhr. v.d.Berg, samenkomÀt p.1! uur LENS.
TOERNOOIEN.

Eenzaan J-iep hij afgelopen vrijdag te prikken net zolang tot hij de vel-den be-
opeeJ.baar vonc. fleraao viel op zat ercagraorgen , nadat de velcen goedgekeurd
waren door de conoul-, nog een fikse bui. voetbalren uras niet meer mogelijk. Het
toernooi voor .['2, R2 ed c2 gaat nu uaarschijnrijk naar zon<1a6 28 rceí a.s. Na dè
regcnbui va]I zat ercr.agavond. zag het er voor het international-e toeÏnooi rttt Veentjetr
ook sl-ecllt uit. Er 1ag behoorlijk wat vrater op veld 2. prilrken en vraterscheppen
Iaf d? enige oprossing. En daar liep hij vreer over het ve1r1, gesteuna aoor càrj-'
Robr iílim, Àad, de heer FLumans cn vrat spcLertjes. IÍet rieken, emmers en zand.
maakten ze het ve1d. speelklaar. Bedenkt itOme Nicor.
Het toernooí op zich bleek aI snel- ccn leuk toernooi te zijn net aard.ige rrredstrij-
den. Beaunont Youth (Engeland) en LEIIS rïa?en d.e sterkste klubs en zou<lèn gaan
uitmaken rvic d.e wissel-beker Irt Veentjert mee naar huis zou nemen. De rvedstrijd.en
tussen Beaunont Youth en LENS brachten de beslissin8. Beaunont youth vras de
sterkste hlub en nan de wisselbeker nee naar rln5eland. LEss rverd eon goed.e
trveede met de spartaan op de d.crde plaats. vierde en vijfde werden resp.
Roxeth and Harrols (Engeland) en I.F.Erem (Denemarken). Het rvas een geslaagd
toernooi uet aardi6 'vat bel-angsterling van oud.ers en LEi{sl-cden. Het derde
mini-el-ftaI heeft het op csc crg zlaar gehad. LENS breek n1. cle enígge vereni-
gin8 die met het Laagste nini eLftal Bckonen was. Dit zijn toch merendeeL de
j_ongens cie het" hardst voetballen. op cleze J-eeftijd maakt dit erg veeL uit.
Ileer al-s een vijfde pl-aats zat cr dus ooli niet in.
1ïOENSDhGI'iIDDÀcKLUB.

De trainers van onze woensdagmitl.dagklub moeten op 22 naart j.r. we1 gedacht
hebben waar a.I deze trelpen en mini-vrelpen vand.aan kvranen. ïíord.t er gewoon 6etrainddan zijn er bijna nooit meer dan twÍntig jongens. Dij het eieren zoehen waren
er l-iefst 75. ook rle werpen rvaren bijna allemaar gehonen; lit is voor ons een
teken dat jullie ook op de trainingsmiclclagen naar LENS kunnen komen. LH{s is
geen eierzoekvereniSin6. Jullie hebben je immers toch op6egeven on te kunnen
voetballen. Dus, tot woensd.agniddag ,l4.lO uur.
UITSTAGEN zondas 26 maart 1 9?8.
LEI{S 4 2e plaats - LENS 7 2e pl-aats - ÍEI{S p1 2e plaats:
het IEN§toernooi rrrt Veentjetl
LE'NS I{INI J 5e plaats bij het GSC-toernooi
UITSLfTG naandaA 2? naart 19?8.

Lm,lS f - RI(§VI'I f EKSVM niet opgekomen.

2e pl-aats ín lotaal bij





51e Jaqrgang .nummer 16 6 apri.:-.-19?B
- DE T,EIISREVUII

'rveekblad van d.e vo et balvere niging Leni6 en SneL

LOTERIJ.

A1s ih het goecl heb gehoord l-oopt onze loterij niet helemaal'naai cle wens van hct
bestuur. I{og een kLeine maand rest ons van de trekking en er uoeten nog !O
boekjes (1000 l-oten) rvorden uitgezet. novendien zijn a]le 1o!en,, die.,wel..ziJn.
afgegeven, no6 lan6 niet allemaal afgerekend.. De il.O0Or--, di-e de penningmeester.
nu binnon heeft zijn net genoeg om de rnooie p"ijzen en r1e,kausspelbcl-asting te
betal-en. Dit kan Belvoon niet. IIeeft vrerkelijk iedere LENSER zich volledig inge-
zet om het beoogdc doef te bereiken? Ik Cacht van niet. Er blijkt een categorie
leden en/of synpatisanten te'zijn, die niet weet hoe zij aan de l-oten moeten
komen. Onb egri jpeli jlc ! U kunt 6ewoon een beilrag op de gírorelrening van de pen-
nin8meester storten (giro 33.6?.11 ) en het secretariaat zendt u per omgaande
het bestelCe aantal loten. Prijs per ]ot Í 2t5O en elk 1ot geeft u een unieke
hans op .iiO' kluriun t.v. of een van ,Je anrlere prijzen.

I,REE LENSER

Denkt u aan het nieuwe telefocinnummer van het
ook telefonisch loten bestel-len.

secretariaat 45.8?,o? U hunt daar

t

'II]IJ, DJE ALLE PI]'IïT]IN IiTlL, VNRGEÏE NÏET DÀT SCOREN MOET GE3BUREN; DOEN DfE ELF
D^T NIET Dirl'l I4OET DI REST NIET ZEUITEN! rt

vr{j naar OME -ITRANS

IrIrIrIrÍ.
t'trti1i t
ÈF1i,Írt't t ht"t
FFFFF

Zaterda6&or6en: Àn Der genhene6ouwcn - Uim Michel-s
Zat er dagniclcl,ag: .Ln v. d.Steen - .finneke BLiemer -'Frans Disseldorp

FFFFFT'FÍ'FFFJTFFfEEEFFFFI'FFFFFFI
ÏIfE STIiirT E]i /ICIIIEJI DE ]]i.R FEFFFEFFtr'}'TTiTFF]ITTTFFFFTTITI .

FITFIT'FFTIITFFTTIT]iTFf IT'TTFF!'IT

Tinus 'v. Ziffhout - Pe6gy Richel - Judith I(cnnbes
Àn v.d.Steen - Mevr.Janmaat - OIa.f Huis - Cor Hoppenbrouwers
l,i.m i,Ii chels

LENS 1 SCOORT iiJEER NIET.

Zondagmorgen:
Zondegnidclag:

iriilhelnus
DHS

DDGC
VIOS
LENS
Papendrecht

)(\-o- r-h-)q
2o-? -11-2-2+
19-9- 6-4-24
20-6- (!-6-2,1
20-6- 9-5-21

Àfgelopen zondag heeft LEI,IS dekans laten Iig-
6en on de koplopers in hun afrleling tot op
slechts J punten te nadercn. .Er heeft in de
wedstrijd tegen het in degraQatie verkerend
Blauv Zwart veel meer ingezeten dan cle 0-0
<iie nu uit de bus kvram. De werlstri j d had een

O 19-?1 vrij tam karakter en bij somnige spelero viel
9 31-29 weinig inzet Èe bespeuren. Op een enkel-e uit-
I 15-1.6 zondering na werd er mët ireini6 overtuieiíng'
B 11-19 gespeelcl en nen BcLoofrle ei5enlijk aI direct
? 23-10 in het begin van Ce strijd niet, dat het vrii
rr 21-29 z\ïakke Blaurv Zvtarl te kloppen vieI. Veel
5 16-23 kansen werCen door onnauwkeurig spel o[1 zecp
4 19-2? get:racht. De toeschoulvers probeerden beide
gingen nog rvat tot meer i-nspiratie te bren6ent maar

zB-1?
36-25
22-15
22-15
20-16
zv-zu

Rooclenburg 2A-5-1C-5-2
Herroes DVS 20-6- ?-?-1
HloN 2a-6- 6-8-1
Goucla 20-3-12-5-1
Olympia 2O-5- ?-B-1
Sfaurz Zwart 2o-4- B-B- 1

HOv 19-1- 9-?-1
EBOI{ 2O-2-10-B-1
ploegen uct hun aanmodCi
niets hielp. Het vras eigenfijk eën tvedstriid net all-ecn maar vanuit de achter-
hoede van Lei-cle clubs J-an6e trappen naar voïen - het llti.ddenveld' rverd naurve]ijks
bespeelcl - én ne- Z x 45 mihuten van rnoeizaam voetbal was iedcreen bLij, dat de
heste man van het vcld, met naunc de Echeidsrechter, het verlossende fluitsignaal

De ovcrige uitsJ-agen waren: HloN-ïJifhefrnrts 1-O; PapenCrecht -DHS O-C;
VI OS -C1ynpia -1-1 ; EBO -Hermes DVS 1-4; RoodenburS-HOV 0-O; DIGC-Gouda 1-1 .
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PROGRA]OíA SEI.{I

Donderda g 6 april 1p78.

20.15 uur LEI,{S 4 - Rava J ( vr. sch. )

.t,i

Duindorp SV 2
IENS 5

LENS 6
Hava +
LEI{S B

1 1 . OO uur I,ENS J
I 4. O0 uur LEIiIS 4
12. OO uur Gr .i?. ï

U 
grgec 9 april 197 3.

1l+. JO uur HION 1 - IENS' I

1O.Q0 uur Roodénburg 2 - LEI,ÍS 2

C omp3.exrrBo zboomti
Prinscnlaan, Rott erdan'
Sportpark Noord., Piet er
Bothstraat,Leid en
v1 Beb i/1-1
V1 .gcb 1/A-4
Ro ggervoning, Buurtive g"t,Íassenaar i" '

iïestvlietweg, Voorbur6
\2 6eb 1/2-4
Buurtwe6, eind.e iïaals-
dorper3- r lVàss énàar

2/1-3

2i 1-3
2/2-4

scheidsrecht er
G.lt. H. v. d - LlnCen

. Janssen

. v. Duin

. J. GiLlet

J. C. v.Schaik
H,.,.J.Kuik
S.Ruskauff

E. v. Egmond

II. J. v. d.Heuvel
R. YI. I'lannak

en

c,1.{
P.N
H.J

1 2. OO uur :,lit Blaurv J
10.00 uur ],Ells 7
'1'l .OO uur iirchipel 6

'12 . U0 uur LEl,iS 9 - Cronvlie t 6
14..!O uur LEI,IS 10 - Gona 6
1O.OO uur LEtiS 11 - Rava !
1 2. 0O uur LEI{S 1 2 - Velo it 2
11.15 uur Duindorp SV 7 - I,ENS if
À.s. zonrlag zijn vl'.n d.e Sel(o a"..ntíe zig l
SA}íENI(OMST.

LnN§ 4-7-9-1C-11 cn 12 een hat_f
LENS 510.45 uur LEi'tS terrein
LENS 61C.45 uur LEj'IS terrein
OPSTELLINGEN.

rrllou.trusttt Sportlaan hJr. I,lezenpl_ein

J . de Hil-stcr en ,r'r. v. d . i Iei j .Jen

vóór aahvan8 van hun rveàsïrijd.
r,mtS B 9.45 uur LENS terrein- LENS 11 10.15 uur LEI{S terrein

i-

Hilst er-À. Hoppenbrouwers

v2
y2
vJ
\13

8eb
geb
6eb
gcb

uur

LENS 4:
ïtfrF3:
ffilr-§Z:
LENS 73
r,ÉirF8'
LENS .9:
T,ENS 1O:
r,elr-E-lï:
LENS ,12:

EïÍs-E:

als bekend (z,ie 66k donderc1ag 6-4-28)
als bekend zonder J.Ras
gl-e bekend zonder C.Stapel met J.lllik
al-s bekend
al-s behend met lÍ.Hei jnen
als bchend met J.Enrllich :

a1s bchend
aJ-s llekend

al-s bcllend. zonder r1.. v. Lirxembur6 met . J . de
C . Dcr cnbat

Uitsluitend in clrin6entle geva.llen op vri jdagavond va.n fi.1o-1g. jo uur bi j J. deHitster ieL.. 29.?1 .23 
^lt66n 

biJ hoge i::-iz'óncering kan nog o1: zat ercagocht enrlbij voornoemd telefoonnummer vrorden dfgeschreven. . ,.

llegens niet-cpliorcen bij de vredstri;a niis 1 - LEils 1 !ïordt Ronr.icl rerle voor
J uedstrijdcn gcschorst. .' l

Het Bestuur.'.
hf,SCIiRf JVINGM{.
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UIÍSLÀGEN 2-4-19?8.
LEI{S 1 - Bl-auvr Zwart 1

LDNS2 -i{BS2
GDS 2 - LIli{S: J ...
IENS5 -PDI(f
LE}{S6 -HDS6
Vred.enburch4-LEI{S7
VETERÀNENTOEMTOOI LETS. 

.

af voornalj-6 l.1ilva-kamp )
Dus- H.H. zaalvo etballers

- 'Vredeabuich f
-- I-ENS 9 , ."
- LENS ,lC

- IENS 11

- ]ENS 12
- Vel-o 15

o-0
2-2

T,INS 3
Q,uick Steps 6,
HBS 10
PDK 6
iv DIÍB .5
LENS 1f

O.O
1-? '

0-o

orters.

4-

0-

1
)
2
0

§

i"

Opdat al1e. betroldrenen met de datum rekening kunnen houilen vc'rmeLden srij dat het
vet eralent oernooi dit, jaar za1 pl-eatsviÈden op naandag 15 neÍ, 2e Pinksterdag.
Gespeeld.za1 vrorden in 2 poules; in elkc pouJ.e speelt é6n LÈN§-elfta1.
Onclerstaande spelers gelieven deze.datun in de agenda te noteren. De deel-nemende
verenígingen zijn: Esto (loclegraven) -ODS 

'(Dordrccht) -Vredenburch (Rijswijk)
Verbubch (Poe1dijlr) -VVP en GDA.

LÉNS ,l': .1L iTimmers-R. Ro otlbol--è . Kemp erman-Il. Diet z-G. Looycnst eyn-G. O ost ron-J . Raq_ï -

- A.Rooduyn-G. Verhaàr-F. de Zrvart -J . v. Dijk-C. v. Be ek (À) 
l

LENS B.: i?l,Grosze Nipper-H.ï(enper-T. v. f,uxemburg-P.Burghouwt-/i.Eoppenbrouvrers-
. A.v.cl..Iieijden-C.Veldink-H.v.l,lieuwenhoven-G.Jehce--rtr.v.Ri jn-H.Douw-W. '.

Endlich-1.Í.'r. d..KIei j
ZÀILVOETE,iL LENS-VIOS EBI ]]ER!Ï?

Maanrlqg-1o qpril a.. s. te 21 .40 uur lxorclt de 6ehele LENS-aanhang uitgenodigd
tot het bÍ jvronen ve.n .bovcn6enoemde ryedstri jd., die van . belang is voor c',e 'bezettin6
van de dertle plaats. Indien er eventueel vrorrlt gewónneq dan is er kans óp pro-
uotie naar de 1e lilasse
Dit evenement vindt plaats in Cc sporthal aan dc Duinlaaà'(SaV,l,ohmanl-aan l-inkél'

Entree gratis I

zet. hem op! lIij rekenen op stàun van veel supp
De op6tcl-1j-nÍï van ona zaelvoetbalteam is: l-ï/im I'liche1s-Jan de BruinEric Land.man-Àad cle Pa6ter-lïirn v.d.I,Íije-Ton v.Velzen
en Jos Hollink. Coach: F.F1umans.
Verzanelen 21.15 uur.Duinlaan. Duo, komt in grote 6eta1en. Moecligt onze spelcrs
met veel enthousiasne aan, dan zal het allenaal best 1ul.JÍen.

F.Ffunans
I,i
Itl

xlnm nmm nmmm nmmmrnmmmatam mn m
mnm m m minm

n
mmn mnm mrul f,llBtll

mmn mmmmmnulmmm
MIENmn
mmn

mnmru n mnnnmnurtmnurruurtru nmmmmmmÍnnnmmmnmmmmnmnmmmninmnmnrn:0nÍnEmmBimnramrommàmmmnnmnnn 
'

mmE Beilt u ook zo goed gesteund, 'sinds de Stat enverhie zing en?
nna POL zou er niet vnn 6taan te kijken al-s er volgend jaar ooir bij LENS vcr-
kiezingen worclen gehouden. Dat zal- het geval ziJn r'ranneer LENS een ledenraad
lrrijgt. llen Yreil(gl'oefj'gtudeéxt hierop nóg met grote ijver. Een eí' ander in het
kader van eeu.op handen zijnda statutenwijziging, A1s die vrerh6roep adviseert
tot het instell-en van een ledenraad en d.à algemene Led.envcr6adcring rlit adviee
volgt. dan .zullcn c1,e afgevaardigden naar die Iedénraad gekozien moeten rvorden.
r',rnn In iCdel-s "staat a1 vast, dat Aï.LE LENS-Ieden stemrecllt hrijgen: van mini-
[e.]-p tot vcteraa$. Van be]an6 is clan natuurlijk oo]r, dat er kenàidaten zijnr.rlie
cle bereidheid heilben ih het LEI{S -parleltrent zitting te nemen. POL 6aat. er van uit,
dat er g-cnoe6 l.e en zijn, die vrÍl-len meccl-enken en meebesfissen over de vrijze
yraarll hun l;Iub önhoog gestotgn noet worden in Ce vaart .rler volkeren,
ruo:r Gecn verkiezingen zonder verlcie zingsstri j d. POLr zict het aI helemaal ge-
bet.:ien. Een pr.ar weken 1-ang zulfen de k:ndid.aten met fraa.ie leuzen Leuren om
onze steun; Ecn paar voorbcel-den:
- MET FLU YONDT LENS I.ÍEER T,UNS

- VOOR EEI'I DII iE GEYIILTE IíOEK; XIES DiiN RICHIRD V.D.HOEï.'
- LEiIS UAAR DE TOP }fiT JÀNTJE IíOP.
- IWNIE V.D,STEEII? Di!ÀR KUN JE NIEI OI"III]EN.
- DOE IIIET ZO ST0I'I; KTES BoM

- LE'liS -I-AMES GRIJPT Uiï KÀNS ; STE]'Í Oll LINDÀ J,J,IS .
mrflm POL lromt lrerug" of: I'ÍA.iiK IIET NIET ill, TE DoL, DoE IIET ].mT POL ReC..

-)-



Overgenomen uit Voetbal-iíes!.
VRIJ'/ILtr,ÏGERS fN OI{S VOETBAL.

U en ih rveten natuurh jk peecies, wat er àl-IemààI voor lcomt hi jken om cen
§octbelclub nerar behoren tq laten draaien. Dat is ontzettend vcel. En voor d.e
enkelin6, die niet bcgrijpt, §,at er allexnaal noàig Ís on eLf jongens te 1aten
voetballen, noemen rve enkele punten:
De zorg voor velden en voor nateriaal, de re6;elnatí6 tcrugkerend.e proEramrna I s
cn dc zorg clat er, zo nogelijk, cor:rplcte e1ftallen in het velC kohèn. De zorg
voor .Ce ka.ntine, voor de diverse verzekeringen en c].e zo-rg voor c1e jeu6d., voor
c1e ledenlij sten, ' voor eventuel-e 6traffen en voor schorsingcn. Natuurtijk noet
er t'rolden gczorgdr, dat hct clubblad regelna.tig verschijnt en claar komen no6 de
zorgen bij toor een goede administratie. De clubkas noet op een goede wijze
vrorden bohcerd.. Er noeten mogcri jiàeden rvorcen geschapen voor een regelmatige
training. De afepralren mocten worden nagekomcn voof arlerrci bcsprekingen met
autoriteiten. De riötulen van de vei'ELlC eringen noeten,word.en bijgehouilcn, de cor-
respondentie dient geregel-tl te'vrorclen En ratirurlijk noeten dc ]ec1en hun contri-
butie op tijcl bctalcn. Er moet vrorden gedacht 4ar: de ziel<e lc<len enaan c1e ge-
bresseerd.en cn. op deze wijze zouclen vre nog we1 èeir 6ehe1è pegina kunnen vuIIen.
om een vcïenÍGinÍi naar bchoren te l-aten draaieir ,oèten er ni.ct tc telLen.kar-
voitjcs rYDrdcn verricht.
Mrï{NETJES Eil VROU:iTJES

,l

Voor aI die vrerlcèn en werkjes hecft ellcc
vrour:rt j es . Zi j verricht en hun lircrlc gche e
zijn echt, r'rat nen noemt vrijlvilligers.
taken 6chec1 vrijwillig vervullen rvordt
ktljgen zij veel l;ritiek. Eigenlijk ís h
dat het gehelc clubleven bestàati of val-
bijzonder:heden te vermeld.en, moet U cens
net onze voetbe.llerij zou gebeuren, e1s'
VIe noeten er nÍct aan denken. iïe zouilen
onze tot, cen zecr grote bron van inkons
UJe zoudön de ver:.nrlcringen in het ledenb
zoudcn geen contributiee kunnen innen, a
zouècn v;orden e.an6ctrokken. De jeug:d zou
zou rriet mecr verscltijnen. Er zou nog vc
vrijlvilligers voor rí.r-r en.
ONVErlV.riIG?ÀiiR

vereniging'èón of meer ruannetjes en
1 gratis en uÍt-pure liefhebberij. IIet
Juist het feit, dat.zij hun taak of
niet, of onvoldoende bcseft. Mcestal-
et zeer vcrontrustend om te bedenken
t met die vrijlÍ}ligc krc.chf cn. Zonder
proberen ei- bij stil te staan, r,rat er

Cic vrijvill-i-Eers er niet zouCen zijn.
Eieen cantine hebben .en Seen 6eld uit
ten.
estand niet Èunnen bijhoualen en tve
fs dnai geeh betaalcle krachten voor.zontler lciders stiaan en het cluhblad
cl- neer niet 6ebeuren, aIs er 6een

Ze zijn nauelijk niet te vervangen.
I{aar bc,.lcnll !'rc1, \iat zij hun v:'ijc tijd 6ratis ter beschi}diing stellcn.
Ook Cie vrijlvi)-ligers zijn nensen, Cie r,rel ecns fouten nahen.
Ileus die vrijrvil1i61e krachten zijn bnvcrvangbaar .en uc zouCcn aLLc vootball-ief-
hebbers rvillcn vra3en onl d.aarrÍee reliening te'houilen.
iïce.s daarom mj-1d en niel zg onbarrnharti6; met ulr l;ritick.
En bcrr.enle urell Zonr',er dic trijwil-Ii5ers ge-at het niet

.. Urv redactie.
Ten -onrechte was in 6ón van t1c versla5en in de LENS-revue r,ian 3r-,-1-?B van hct
intcrnationalc jeugcltoernooi op 1c Paasda6 meI.-].ing tjennaakt dct clhr, FLumané haiL

.geholpen met het bespcelbaer nalien van ons tvrceCe vekl..Dhr. Flunans krceg cleze
pluim ten onrechte o;.5 zijn rrhot:^n gcstolten, nant hi.j vertoefcle tijdens de paas-
dagen niet o1: de LEi{S-veklen maar in Duitsland.'
trïic echter deze p3-uim I'reI vcrdient is dhr. Fortmanr vader van éóq van onze
Pupillcn, die inrl.err:laa
staan prildren en mct n
plande toernooi toch nog doorgang kon vinden. Vàndao.r deze rectificatie en van-
af deze p1a.:.ts a.an r'lhr. Fortrn;.n. a1sno8 onze hartelijlce c'.ank voor zijn meilewerkin6

Urv ]?cdactic.

d met zijn zondagse gepoctste schoenen op het vcld heeft
cèevrerking van anderen ervoor hccft gezorgcl ilat,het ge-

-4-



?

ODE A.íI.II DE TE VER:ÏACI,JTEN DOEL]]UNTEN

0p <b tribune lekJrcr bij elkaar gezctèn ,

Kritiseren dc stuurlui'die a1]es het.bestE lveteh, t .

Dc gan5:vrn zahcn oe het veld:
Zij trillen meer goaltjes voor hun geld!
Vaa-k kun je er de vcrzuchting horen:

-r,ïanneer korat LENS r{eer eens tot 6coren?
Scoren inners is het hoofddoel van het speli
Dat weten zel-fs de lclcine ninito ruel.
Maar va.t feest men in de krant cn LEi'lsrevuc
U cn ih, ik cn U?
liíeer lcr.rar,r I,EI{S niet tot het scorcn.
I,Íaar vcl rÍci-d. keer op keer cie lat geschoren.
Eentonig, word.t hét orld vorhaal:
De bnI b cu-lct slcchts de 1a.t en paal !

tÍel zi jn onzc boy6 mcest heel- . uràt rrarrs,
I,laar ze missen vaírh een scoringsk.lns : -, Í
Geen poot, 6een bcen, geèn hoofd, geen voet
'iÍordt tegen de ba1 gezet zoafs het noet.
iVeer vrerA er tellicno naast Boschoten: . .

LENS rniste rïeer (le boot; neen, ecn vloot van boten!
En de trj.bune krcunend en troostcloos klagchd, '

BiddenC en smekend en om goaltjes vragend.
Da.ar zit cr e.'n voo spijt te. sissen: l
Hoe lien men nu zo'n pro5rkjuwelig hansje nis6en?
Necm zgrn baI toch Lekker op je slof!
Knal- hèr4 in het nct, net een doffe plof!
tr'Jat ba-at een ba). vlaL vooï' langs rle vi jancleli jke veste !
Dr-e client Elechts on cle tribune lekl(er te peoten.
O, sterke helclen van rf c groene nnat,
Mik'tóch ttëécn clc pal-en en ènder àe 1at!
Een stexa op het ve1c1: , : .

Mensen op de tribune, matig toch je felle kritiek!
Je best e -st uurna-ns-praat maakt ons heast ziek!
Itlo6 even 6edu1d ! Nog even vJacht en !
Wc hebben er:n serie knal-lenCe l-oeiers in geCachten!

De sten van de rijuclaar:
Dat wordt. juichen op Ce tribune, .i;e jubel langs àe'1ijn
Op de dag. van C;rt liomenrle schuttèrsfestijn. ..

En 1et op: het i6 gc,rn bluf! De jongens nalcen die toer
Tot vreugclc van aIlen, niet het rainst van TROUBADOUR.

23-1-19?B

Aí}i1I$}-ÀÀAÀ;\,iI'I/iÀJ.À J.AAÀiÀAAÀAAÀÀAAAAJIÀÀAAAAÀAlrAAI'ÀAA

-x-x-x-x-x-x-

LAÀÀA
rlitrt
sÀA-r!À!-rrrllirr

AIÀEnl,Er
ll.i{lLU'-l{,r.}iltri

ril-s het nooi rveer is.

Geboorte.
EE-ó'n--S o n g'a v. d.I,larlí geven met vrcugde lcennis van tle geboorte van eqn . rJ.ochter.
Zij noemen iaar, llichaelie..lïij wensen hct echtp:rar van f,arte 6e1uk en've'eI
sterktè iri de to.cl;onst. Tij elijli adres: Z:l ekcnhuis Bronovo, Den Haa.g..

:l-fgclopen zondag rras het cinilcli.jk ecns mooi vreer. :rïe lronrien vueer fijn in het
zonnetje zittcn mct ccn lelilce, hocl 6laasje ih. de h;nd. Maar na afloop lieten
rve a1]emaa} onzc otocl buitcn stcan en dc ronnel gooiden rye gcvJoon op dc grond.
I(ou mensenr'd,a.t lian tocir anCers, breng uvr stoel- a.is u naar hiia gaat even binnen
en cr zijn oolc prullebaJiken buitcn. be.n kunncn cle mensen achter clc bar ook i

cercler naor !uis, rzant..lig ?]in de helc zondag toch aI vooï u bezig ":
-X-j(-j(-x.-X-X . '



oae Nico verzocht ons via d.e LENS-revue zj.jn rucrg'eneencl.e clanh óvcr te brcnBcn
aan Ri.chard v.d.i{ock en iticky Tjin-Àsjpe. Deze twee jongens, C.ie tijrlens de -
Paastla6en met de Hca.gsc Jeugclselectie ïn Parijs ccn toernooi specrdàn, brachicn
voor om.e I'Iico een souvenir mee in de vorm van een p;rote vaan met rlc afbeelcling
van dc Eifclt orcn.
Deze Seste van clezo tvlee knapen rva6 voor ome Nico een grote verrassing en rverd.
door hcr;r op bijzonder ho6c prijs gestcld.

De grot e loterij.
P9-1gl!els-leei J9e-yeIet-!e!-3y3sre!.zittcn we mct 45 boeliles, die noctcn
slil6cn van de loterij esscntiecl is v
zijn nog ecn e.antal scnioren, die nog
haicn ! Ooic cl.e pupíI1en en junioren 1a
gelclt dat de Juko een vcrrassing heef
koopt. Tn de oude bestuurskaner liurrt
voor IENS cn haar klubgeboul'r ! !

Een cliché, maar het is waar: Nog steeds
vrrorden verkocht. U r,roet besef f cn dat het
oor het vernieur,;ren van het klub8ebouw. Er
geen boehje hebben. Korr togh een bochje

ten het een beetje afrvcten. Nog :rltijd
t voor.de6ene, dié Ce meeste foten ver-
u ile boekjes hal-en. Zet i nog 1 rireken in

1

2
v
4

6
7

1O Rccl.enen om ecn
-x-x-x-x-x-x-

l-ot in cle LENSloteri j te liopen.
helpt :lec tc boulyen aan een geze,,lligcr cn .Leefbaerclcr klub5ebourrr.

et Lrengt u ecn pakje Eigaretten verclor van cle Coocl.
et voorhont 2 61::,zen witschuirnenCc, dronken onlvetendheic].
bent lOx rlinder medeplichtig aa.n het lee6kloppen van uvÍ eigen zakhen cloor

e 6ónar::ri.gc bandiet.
eJ-pt u in de strijd tcgen de suj-herzoete on'.-.er6an6 van ur,r gebÍt.
t uzelf hct lreclikaat rrstille uedewerkcrlt opplalckÈn.
ft 6een schulcl6ev o clcns te'hebben al-s wordt (JelEl-:tagd over de slechtlopen.

e loterij.
eIc1 uoet rollen.
en prijs winnen in de LENslotcrij is v6él- makliclijher dnn in lle lotto
he3.pt Ko v:...n zijn loten af.

Ko.
ril&i-(oud)NIEUï,1s.

U
Ii

U
d
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U
U
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E
U

eth
kun
hoe
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o

10.

cen DII{ER voor 2 i:ersonen. l,r'i- j hopon u hier eèn 6lcnocgcn mec te íioen, onze me-
ning is dat iedereen ureleens een avondje uit vri1. Dit is toch zeker vrel_ een
re,len or: te konen. lïe hopen voor iedcrcen dat het een eezellige avond wordt.
De Zaratustra is er na.tuurlijk ook. I)e eanvang van dezc avcnC. is 21.C0 uur,

dc Kaha.
KAKA IS EIi OOK VCCB DE JDUGD.

Ditmi:al zi j rr r'Le pupillen , B- en C -klassers aan c'le bcurt . Hou rle '1 !e april
(rvoensdag vlij); De.n gallt de Kalca ook voor jullie een fijne avond vcrzorgcn. Dit-
naal- Saan lve ook eéns met jul1i-e een bingo rlraaicn, lïaar uiter3.arcl leuke prijzcn
te rvinnen zijni Pcr rohde kost dir voor ju11ic 6én hr:rart je. Itrou ,lat is tc doen
hè? Komcn julIie aI1enaal? Het bcgint om 1!,00 uur. Tot dan,

OPROEP VÀi'l !n lirr,.I{l' ÍrAN ALLE LEIfiíERBEIGiEN:

('. c i;al(:t.

29 airril Fond.ue-avond !

:!:=19!glÈgq-+E=!e!-ycer-zeyerr_4qB_relle!_qe_!311e!iee_EeÉr_Èe er_ qe_Ee1eE.
Ei-Zijfr-Aàn-Iö[lce-§iijZen-ïe-ivïnneít-Dë-Íro oïApiijs=Í6-aiE-kËAF=EaëÍ=iïEi*=i. r .

Dit belooft !ïeer eon nieterse avond te vrorden. fodercen die hier aan mee ni1
cloen, ríordt vricnde.l-í jE..doch drÍngend verzocht , zi-ch zo spoedig lrrogeli jk aan te
meldcn, dit kan qebeur.en bij: Martin Rcuver of bij Nonnic Hocksna. Bij aan-
meldin6 noet u uel gel.i jh het bed.rag bctalen (dit is Í?Ot-- p.p.) zodat uij
later niet het schii: ingaan. Opletten: de laatste da6 riraarop u zich llunt aannel-
tlen is: qqnqqg 22 aprrl. Ieclereen, vanaf c]-e junioren tot 1OO jaarr is vf,n ha-rte
welkon.

dc Kaka.

Í
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zie 'LEI'IS 2
(zie oolc 11-4) .Oostci-nde, Voorburg 

..'Sport?a-rh Prinses lrene
v2
v3
Vrc r'l.enburchvreg
V,1

(zie ooh l 1-4)

( vr . sch. , zie ooh
: ., 12_4) Mel.is Stohelaan

Duln-Laan

PROGRAIT"{.,T JUI'{] OREN.

Zat erd ít 1g?8.() a

14.l,o
17.10
14.oo
14.0o
13.15
12.30
11.15

uur
uur
uuI
uur
uur
uur
uur

- vrij
- LENS
- LENS
- HIUSH

- iIMSH

- LDIYS

- VeIo
- LNNS

LENS 1

Devjo 2
-L(r-Js!ïr_Jl( +
LENS 5
LEIIS 6
Vrcdinburch 1'1

LENS 3
Vios 11

2
4
4
:7

7
10
o

13. J0 uur DDI( J

Zergsc-2-ler!\-1229.
14. OO uur LEIIS l
Dinsdag 11 april- 197ti.

1P. OO uur. GD/r
19. O0 uur GDÀ

lilo ensd

1P. OO uu

ZATERDAG

- LINS 10

- ï,yra 4

-, lHTs
- LEI'IS

2
6

v3

I,ladest ei jn
l"ladest eÍ jn

12april 1978."''
r LENS 9 - GDÀ V,I

4.§T BINGOAVOND oP LEI'IS. KOI"IEN JULLIE ooi(. GETDT COK VOOR OUDIDRS.

ATSCHRIJVI]ÍGEN.

Schriftelijk voor vri.idagavond 13. JO uur bij..dhr. P.v.d.Steen, Ilcíisroos 2,
Berke1 en Rodenrijs.
Tc].efonisch vri j clagavond tussen 18.rO en 19;JO uur (uitslui-tencl in d.riry;ende
gevallen) voor
A-klassers bi- j clhr. G.
R-kLassers bij dhr. M.
C-ltf-assers bi j dhr. fï.
Tn ncod-gevnIlen ku'nncn
uur .af be11cn bij tEl§S

AFITEUiTINGNN.

De junioren'
ra.rdplegen.
ITIET OPKOMER

Bij herhaa.ld nict-ophonen volgt
rveclstr j- j C.en. ïn d.a b geval bfijft
tot het bind. van het oeÍzoen (7O

de volgoncle speler rlit seizben niet meer

Dui
Reu
v.d

de
tel

vesteijn te]-:94.68.9f ( LEr:rS
ver tet. 6? .28.31 ( LEI,rs
.Linclen t eI. 46.36.56 (LENS
, junioren no6' oi: zaterdagocht
.66.11,14

3)
6)
10)
ssen 9. J0 en 1C.0O

1 t/n
4 t/m
? t/n
end tu

rioeten t:i j s1-echte vi'c ers omst anrli-6heden steeds de afkeur in6s1i j st en
Telefonische inforrrraties vrorden hierover niet verstrclrt.

uitsluiting van cleelnenin6 aan,ide kompeti,tie-
de verplichtin5 tot betaling van de lcontributie
juni) Eehandhaafil.

iïe6ens herhe.i..ld niet-opkone-n, ryordt
- ópgcstel(:, J.',íol-f f :

OPSTELTINGE}I

LENS 1 vrij tr'. Verbàrcn(ise-R. nofisch-R.Dui jndam-i;I.tr'rant zen-R. Noord.el-oos -4. S cheven
zie LEl,lS 2, " ,: ,

LEI,IS 2: F. Verbarends e-R. Bon-H.IIopp cnbrouvrere-S . Krancr-J.llienen-R.l.ics r- els -G. Bo o6a:::cl
R-lR-ffimalcer-R. Bogisch-P. Duyndam-'rV.trant zen-R.Noord.eloos-4. Schcvenr Dezc opstel--
1in6 is ook voor dinsda.gavond. 11-4 tcider Ben Osse samenkomst 1J.JO uur LEltrS.

LENS 73 A.Iotàrs-R.tcn tto orn-J . tiooynrans -iï. T,ricasËen-E . r-Lanken- .v.d.Rijzen-C.
%i Eilcn-R. v.tli jngaarcJ.en-J. Luisn ín-R. clc Jon6;-8. §anrti f ort -R. r',e H:^.s (à")-O.
Kijnemann (2x) Leitler dhï. F.flunans.
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'IENS 4: aIs behend,
de lloer, sa.nenhonot

],ENS 5:
LENS 6:--_oezc oi)

LENS 7:
12.15 l
LENS B:

LENS 9:
T ,3J-ok,

a.Is vorigc
als vorige
sanenkornst

buitenlandse reis
buit enl-i:.ndse reis
klubgebourv ï,EN§

zie bultenl-andsc reis, leider E.Zounr. grerlsrechter dhr.
12 . JO uur klubgebour,z LEIIS .

aIs
st e1

bohcncl, R.de llaas-O . Könenann zie ooh LENS ,, zie buit enlandse . reis
linrl is ook voor dinsdag 11-4-?8, feicler T.v.Vefzen

aIs bckend, zie buitenlandse rei-s, leid.er J.Ileulenan

a1s vorige vreelc, zie bultenl_andse reis, Iej-der p.v.C.steon,
ur hfubgebourv LENS .

we ek,

s,eeh,
12.10

zie
zía
uur'

l-cider Eri-c Lanrlnan

en dinsCag 11-+-19?3,

eamenkomst

leider

LIINS .10: a1s vcrige. ueek zontl.cr J.llolïf , zic burtenlandse .reis, leider Theo.Frins
sarlenkomst 12.JO uur klub6ebouw LEIrlS.

PROGRiTI'{1'íA PUPf LLEI{.

Ygg:=9s=gg9gI!=]!=9r=vgtEgelq-9er-6rs!q1e?e-!rrse-1!-e!q-Ete!.cettesyl

PR0Grl^I1l',lA'l]lLPEN.

Zater 8 april 1978.

12. J0 uur Honselersclijk 1

12. 15 uur Vrcdenburch 2
12.00 uur IEI{S f

10.00 uur HW 1 - LENS 1

12,JO :uur LENS 2 .- .DiiT 2
9.J0 uur Quici< mini 1 - IINS }IINI 1

'12.00 uur Spoofl'rijk mini 2- IEIiS MINI 2
1 1 . JO uur LnIS I,ÍINf 3 - BMT r;rini 2

VOOR DE CUDERS TS ER V.TTN,fiV0ND EEN Gi?AN]-)

AFSCIIRIJVIiIGEN.

Schriftelijk voor vri j da
Derkel en RoCcnrijs.
Tclefonisch vr
gevallen) bij
In nooC6óvnl1e
en 1O.OC uul a.

- LXNS 1 v.Olc1.enbarne veldtstraat
- LENS 2 Vr c Ccnbur ch,;.re6
- zie g1:art.e publikatie C ongresge.bouvl,. .. . . -

Zg!srlls-§-s!ril-1229.

ijcl-a6avonC tussen 13.00 cn tB.3O uur (uitsluitencl in clringcnde ..

R.Bom te], 25.93.??
n kunnen r1e pupillen en welpen nog oll zet cr d.ago cht end tussen 9.OO ;'

fbcIlen, teL. 66.13.14 klubgebouvr. i.

_Ho_osgnhouckLaad
v2
Savornin LohmLnlaan'
fIengeJ.oJ-aan
v1

IOZE DINGC IN ONS KLUBGEI]OUIÏ !

gavond 1E. JO uur bij c1hr. P.v.d.Steen, Hondsroos 2,

I.TXEURII,IGEN.

Bij srechto vreersomst andj- ghecl en steecià eerst ,le afheur ingsti j st cn r:radplegen.
Stra"t daarop bij rrPupillen en l{clpenrr vermelcl: GOEDGIïKEUR) dan steeds naar vel-d
Of TUNt VAN SANCNITOMSt KONEN. IN D]T GXVAL MAG ]]R DUS NIET TEI,EFOI{ISCH ;JORDEI,I
GErNIoRi:'lEllRD I'lÀ'IiË ËVBiITUELE AFIiEURTNG. sraat bi j de aflieur in6sa.d.re r; s cn bi j rl

Pupillen en ïiel-penrr verneld: ZI§ AFIíTiUIIiNGSLIJST dan ruoet a1s vol6t rydrrlen gehan=
deld: Voor ,-a.e t huis§rcdst ri j tlen noet juniorcnlijst worden {§er.1ad.p1 e e6d. Zijn de
wedstrijcl-en van LEIÍS J, 6 en B goe{gokeurcl, .cla.u gaa.n oot. Ce pupil_l_cn en rvclpen
lvedstriiden op ons vctrd. door. uicsruÍtend. voor de uitvre dst ri j clcn mag in clat
geval teiefonisch vror<len 5;cïnforneerd. of hun rvedstri-jsen rtoorgaan en,,'.el
za.t erclarrocht end tussen 9.00. en 'IO.OO uur, tel. 66.13.14 -. :
T{TET-OHiOI.TERS:

'Íiegens 
. niet -oplcomen afgelopen rvee-keind kriigen rle volgencie spclers 2 extrà

reserve-beurten:.P.Stiaub-C.v.C.Boogeq,rdt-I?.v-d.Boogr'..rdt-it.jlatefa.ln.
!' ? - , '/
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OPSTETLINGEI.,I.

F]!§_-Bl3 c.16 bekèndr zie ook buitenlandse rcio, leiders Ton ts-Gr.avendi jk en
1i,ad, de Pagter, s:unenkornst 11.J0 uur klub6cbourv LENS.

L,ENS P2: a.Ls n*ekenc]-,. zie buitenl-anCse reis, leitler Ton c'te i(okr s':.menl<onot 11.15'
uur klubgebouvr -LEI{S., .. ,:
LENS P]: zic Íxcclcclcl-ing ovcr IÍi,lVB miCclag

tEliS lV1: als bel:end, fcirlcr l(ees Schenhels, snmenkomst 9.OO trur klubgcbouw LENS
I(OMT tR,TINEN

À. s. zatcrd.e-g llrn€lo voor oudcrs cn l-eiCers . r . ,.

LENS iï2: o1s'belrencl net .fi.Vestér, Ieider Peter v.Rijn, sauenkomst 12.óO uur
klubr"cbourz LENS. iiOl,IT TRÀINEN

LEI'IS }IINÏ 1 : E. Endlich-1,1. Endlich-iI. v.'iJi jngaardcn-P.Bi j lsma-D. Bij lsma-M.I{o eksma-
J . Timmcrmllns-l'1. Verschelden-T 

' 
Jans en-S . d t Arnaul-t -E. Rcnz enbrinlc-P.IIopponbr ourvers-

S.Tuyt, l-eider Peter Ferreijn, samenkonst B.7O uur hlubgebouw LEItrS, IíOMT TRXINEN

LENS MINI 2: IJ. BerSmans-rt . v. d. Berg-C. v. d. iler6-M. Bosch.M. Brooshoof t-D.Ke ctnian-
R. Bo clhouvreriD. v. d.Vin-R. Tet t er o-J.lj?a.rnerdam-J. Dun:rnt-V. Tromp-M. Jo chems-
R.AJ-scmgeest, leirlers CËr. v. d. Be rg-dhr.r,ïarmerd.an, sameDkomst 11.O0 uur LENS -

klubgcbouv, KOI.IT TRàINIIII

LENS MINI J: H. Smul-d.ers-J.Hansën'-4. Brinksma-l"l.Kouer-G.Linneweever-R.Ze6ers-
M.Groszc Nipper:D. Bavcl--R. Poels-M.Jehe c -G. Elstak-J. v. d. Starre-E. Rlok,
Lcj.Ccr d.hr. Groszc Irlil'r1rcr, sr.mcnkomst ï1.0O uur klu'boebouvj LENS

À.s. zatcrdag; binfo vocr .de oudcrs en de 1oj-Cers

LETDER§ DÀGEI,I OU'ERS UIT.
Dit seizocn heeft tr,c Julco tvree uitnodigingbn' gèkfefen ou r.a.n een leiderstoer-
nooi CeeI te nenen. ïlij ontvingen uitnodigingcn vo-n Vm,O voof een toernooi op
2o nei. en van Na.a}-llijk op 10 juni. Al-le leiCers kunneà zich hicrvoor a.s.
z:.terc'.ag bij l'eter lerreijn en Rob llom op3even. l{aar on' goeà voor dè dÍrg te kornen
noet er gcoefend rvordcn. Daaron da6en rvi j dit jaar r-reer de ouders uit om ons te
leren hoe wij het beste ]iunnen 6rran sËeIen, vrant urÍj achtten de oudeis dit
jaa.r o;: technisch cn tlctisch 6;ebied van zeer hoge kr:raliteit.. l,li j vragen aIle
vaders van juniorcn, pupi11en, we3-pen en nlni-welpen of zij zin hebbeí om Ce
leitiers v.rat te' 1eien. Zo ja' Jan kunt u zich a.s. zaterdag epgeven bij Rob Bolr
en Peter Perfeijn. De clate..voor cleze ueclstri jden: vrijrla.g'avond J nei: voor
vad.er6 ven junioren, pupillen en welpen.
zat cr'Jallavond 6 nci: voór va,lers van-nini-welpen (dit is cle' q1a6 Cat c1e mini-rvelpen
t s -rnj. cl clag-s het LEIdS!ocrnóoi 'spelen) . 

' 
,

.: {iltto
LENS !Ui)ILL,EN I TE GriST DfJ )E K.N.V.B.
A.s. zaterc'l.ag B april be0roet ite KNVB hàt rÈJ-joenste Lid. Dit.gebeurt cl.m.v.
een feestelijke midda5 in het Congresgeboul. Al1e spelers van pupilLen J, inctu-
sief de !-.eeper, lvorclen in hct officië]e LENStenue net gynschoeneh in het
Con6resgebouw veriràcht. Het o fEiEËJ-e l-l:NStenue is: Bl-aulï shirt oct roncle: rvitte
kraa6 en vritte aahchettenr. rvitte broek (geen strepen) en vofledi8 korenbl-autue
kousen. Tesanen ued cle verenigin.fen \ïest èrkvrartí er , J/rC eh irI)S vornen zij, d.e
kleuren van de Ned.erl-anclse v1ag. Or:r 12.O0 uur uorden dc jon5ens in hèt Congjres-
6ebout'.1 verr.reliond. met cen lunchpaiJret en een consur:ptie. Dairna wor.-1-en onder lei-
di-ng van Jan Blaaser cr cele voetba-Iliedjes gerepeteercl. On + 15.0O uur treden "
de jongens op in saEcnlverking met een orkeo.t e.n Jarr Bl-aaser. IIa dÍt optreden
blijvcn zij r.1s gnst bj.j het programne. da{ töt i i7.0O uur duuit.
Dc volgenCc jon6cns i.'orCcn ori 10.45 uur op LiillS verrvacht, ract <lc vo ctballcl ctlin6
en gymschocncn in cer: s1:or'ttas:
J.l{, v. cr..llliel--J. [í. v, d. ïïie1-8. Tan-Ii. Delrher-P.ï{ehilat-?.Lerts-E.Rdd.emaker-J.Kuype}s
E.de Vos -P..Àlcemgeesti.I. v. Ballegooien-il. rlc Sruin-M.de lIaes-E. Verduin-R.Kevit
Leiders dhr..rierts-Ton v. d. Berg
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NUITENLÀNDSE RE]S .

Over ongevecr zcs rrcken gap.n + BO jongens en veLe oqcters wee:' naar Duits}and..
om tlaa:: rlc Pinlièterdagen door te brengen. De jongens 6e.an tr.aar nir.ar toe on
uinstens tlee uedstrijden te voetballen of een toernooi te spelen. De ouder€
Fiafln.lïce uit. bel.angst el-l-inc. Bet e.fi"slspsn jrar is dit er6 5ezc11i6 gevreest.
Dit jc.rlr gaan rle jongcns naar de Jeugdherberg Frankfurt, ,lh Deutschen Herrnufer
12, FranJrfurt cJi l.Íain -6000, Duitsl-and. De oud.ers zoeken liever zelf in èeze.
buurt een knus hotelletje. Veel 6ucce6. l,íisschien hunt u het samen Coen.
Voor yre echter lveggaan vragen ririj nognaals aa.n alle d.eelneiners om eens Soed na
te denken of u liet gel-d. (;" 14.0,--) aI heeft ovorgemaeJrt op giro 31.6?.11 t.n.v.
Penningneester LENS. Zoals U vreet had dit aI eind februrrí binnen moetcn zijn.
De penningmeester verwacht het zeker oi: 'lJ april binnen. Voor de nensen die
zich opge6even hebben on.buitenlandse gasten te liuisvesten hebben r,ríj bericht '

gehad dat d.it niet doorgeat. Eurooprtring lcon geen buitenl-andse klube vínden
die bereid vraren om op 1 mei aan on6 Utopialoernooi ncee te doen. Ja.mmer, naar
toch bede.nkt .
P.S. Heeft uw zoon aI ecn geI;ig paspoort of een.toeri-stcnkaart? Nec, vraes het
dein snel aan bij het stadhuis
UITSLÀGEN JIJIiIOIiEN ' .. UITSL-:IGEN PUPJTLEN .

vcs 1

LENS 2
vvP 3
Dric '5
Iïest erJcrvartièr J
osc 5
LENS 7
LENS 9
LENS 10

LENS 1 ..C-1
iJilhelmus 2 ]-J
LENS f 1-O
LENS 4 O-b,
Llri\Is 5 ' 4-O
LENS 6 2-1
Drrc 10 ,2-1 ,.
Velo 11 2-3
Loosduanen ö LoosLt. n. o. g.

UITSL]TGEN.iJi'Li)EN.

ADO 1

],ENS 2
Hr. J svl, Jl( +

- I,ENS 1

- velo I
- LENS l'

1-0
+-u

LNNS ,1

],ENS 2
- quich l "i o-4
- die Heghe' ! 1-Q.

goed. zo !

LEI'IS nini 1

LEI,IS Ínini 2
- Rava nini 2

UIT§LÀGEN I{II'IT-.TELPEN

- le príjs BI"[T .

- 2-c prij s- 31"17

- LENS nini 1 4-O

I-IEDSTRI.TDVERSLAG ÀDO P1 - ],ENS P1

LENS pupillen 1 moest, na het zr,+are toernooi vEin 2e Pa-e6Ca$ (2e plaats), aan-.
tre.Jen te6en koploper À.D0 P1 . De.eerste helftr' AXO hÀ'f toeÍ vrind mee, vlas iets
in hct voordecl van .l.DO.'Uit een ven de aanvalfen scoorrle één Cer AD0-voorvraart-
sen een frÀai doelpunt 1-O. LENS kon in -het eerste bedrijf riiet veei mecr doen
dan een enlcelc tegenuanva.l, Ceze levelr]én helaas niets op. De tweede helft
had LENS vrindvoor,.Ice1 en in de o1:stclling was iets vere.nderd. Ben van de vor-
dec'l-igers uerd op het middenveld geposteerd om de J rne.ns voorhöcrle meer steun te
6even. Door het offensief opgestelde LENSplan rvcrcl ÀDO 6eheel naar venzachting
terug6edreven. Dit ]-everde al Cirect na rust onkele kansen op we1ke, 6roten-. ,
d.eels door pech, nict. vrcrdcn benut. ÀD0 zat zeLfs zo in de verdrul{king dat .het
,de- aanvallen nj-et neer kon bercikenr'tervrij.l- LEiIS steeds Ínaar probecrde de
À.Do-verdedigin6 te ontrcgelen. Er rverd echtër.-níet door LDI{§ geocoord. Dit vras
duidclijk overnacht; er vlaren. n.1.nog enkele dirbicuze schèiclsre cht erli jke
beslissingen, rïa.arva.n LDIS de naic]-cn ondcrvond., vooral de vr.ders van onze
jongens. wond.cn zich hierover ner Afloop op. Toch ecn pluin voor pupil-3-en 1'dat
dpor harrl r:rcrken en goed voet'bnllen toch rainimaal ecn gelijkspel had.verdiendo
Jammerr. . ..... .Ee.ar hcl-aas! Ton r s-Gr:rvencu- jk
iJEDSTRIJDVERSIÀG ' LEiÈ I12 : r]iC HAGITE '.ï1 , 1 -0.
liet rvas fantastisch rveer en vre wíste'n dat wc vand-ai',6 zoudcn rrrinnen. IIet lrcrd
echter a.l- 6auv duiCclijk dat e hct noeilijk zouilen krijgen. Door 5Joer1 keepers-
r:erk van .l'r'no líaup en veel geluJr bleef het in de eerste helft O-0..
Dc trïee.de hclft hrel;cn rve rneer Írrccp ojr het spcl en de topsiorer steeds meei'
kenscn.- O4geyccr lt uinuten voor trjd rvas.het zover:, I4ichaet bra.h (loor'cle ver- .

rlediging en scoorCe door de l)enen van C-e licepcr. Dc over\trinDing rvas een f eit.
Ieier kreeg hct bcloofcle en zo vcrdiende f1-esje l-imonade. Leider Peter.
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51e Jaar an nunner 1 a ril 1g?B

DE LENS.REVUE
rvcekblad van de vo et balver eniaina Lenia en Snel

88888

0c00c00c00
OT'EÏC]EEL

C0rl0OC)OOO0CO0

co.

HH.
000000c0000000000000cc0cco0000000000000000000000000000

MUTÀÍTgS IEDENIÏJST.

I{i eurve Ledcn:

.J.qecnskerk lvordt Strausolaan 6!, Den haag 2OJ6

.Erinlrsna wordt Strausstaan !J6, Den Eaag 2036 | teL. 68.16.19

.',.i. v. d.Ilerg, tel. 21 .05.58

.B.v.d.Stécn, tel. 4r.B? .O?

Afvo eren:

., 1405 M.Bouwflcester 2401?2 Mïí l{enge}olaan !81, Den i:aa6 Zo)J, te:-, -29.49.26. 14ö6 J.J.KIaner 13o22o Ns Èciósteintaan róu, Den lt.iag 2o14,'tei.'6?-.92.55

11i31e1:tC9li
, o\l
.125
XOOl
.o5Q

1B
4tr
2r\

- 1122 F'.i.C.e Vos Scn. \( IiJEGENS
-1336 *:J.fi;="*oïjïï""" ,".. j 1ïANtsErÀLïNG!

- 12'11 F. ri.Laaraldíer Pup. per heden ..

LOTBRIJ. : :

Met raese schreden nadert de dfltur, waarop de treliking van de loterij za1
plaatsvindea. Oilde fondue-avond.i zàterdag 2! april a.s. zu1len de gelqldii-ge
winnaars vrorden be,hond genaakt. Maar voor die tijd za1 er nog veel moeten ge-
beuren. Nog veel LENSERS hebben hun boelcjes met loten niet afgerekend en de tijd
Baat dringen. Uiterlijk 2J april moeten wij a1-1e niet verkochte .loten inl.eve-

. ren bij de Afd..Bijzondere \ïetten van de Gemeente politie. 1:11c 1otcn noeten
- derhal.ve op zondag 2J apri-I met ons zijn afgerek.rd. Een ieàer, die boekjes

mct l-oten. in zijn bezit heeft, dient er rekening mede te houdcn dat deze op
'', zijn l-aatst zondag 2J april bij Ton cle l(ok, de penningneester of de secretarís

zijn afgerelcend. Na die tijd is rlat niet neer mogelijk en blijft de houder'
van een boekje loten aansprakc'lijk voor cle afdracht v,".n het vol-le bedra8 van
Í 50r--t lïi1t u niet tot het laatst 'íachten naar zo snel. mogelÍjk (op zaterdag,
zonCagmiddag of m:iandagavond) komen afrekenen? Bij voorbaat dank,

]iCNTRIBUTIES.

l,iieet u lveLk bedrag wij
ontvangen hebbcn? tïeI,
gi.rorekening 13.57. 11
overboelÍing.

LirÀT SCHRILPEN , 'iïf E D/tT IrrIL,
MlLliR GIJ , GEDRÀrIGT U ';TIJZER r
iïAltT LEVEN VOOR IIBT GOUD r
DirT GEEFT SEll ZIEL vAN IJZER.

. ||OIVIE FRÀNS

.per,1 april .aan kontributies over cl'een heel. bedrag n.1. .f 5.244150. Do
t.n.v. de Penningneester Lenig en Sn

seizoen nog te
u er wat aan s.v.trl.
ivacht op uw

it
et
e1

IIet Bestuur

IssssrFIFrFrr-]rrI|]r]'trEFFE Er'FE

EBS$F ilrE srAÀr Eft 
^cErERFFFFTTFTÍ'FTFIEET'TFFFFEFEFFF

DE B1+R- FI'FFFTf FFFFÍ'FI'EFFFFFFEFTT'f FFI'rIII'FF5'FFE
FFF

An. Bergenhenegouwen .- iïinx i.lichcl6.
An v.C.Steen - Riek Bosch - Bep en §imon,Sandifort

Zat erdaÉmorAci13
Zat erda6mici<lag:
ZoIrdagnorgen: Tinus v. Zilfhout - I'le}ly en Richard v. d..lIoeli

- OLaf Huis - I,levr. de Jon6Zondagmirld.ag: An v. d. St cen

-1-
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LUIS 1 SCOORT :.rEriR !

DHS 21-
v10s 21-
iïiLhelmub '21-
DBGC .21-
LENS ' '21-
Papenclrecht 2''l-
RoodenburB 21-
HerIIcs DVS 21-
Goud,a 2i-
H]CN . 21-
O1-yr.pi:r - 21-
ilov 21-
Blautr Zvrart 21-
EBCH 21-

10- ?-4-2?
1o.- 7-4"-2?
8-to-1-26
7 -11-1-25
,- o-q-22
6-10-j-zz
6-to-j-zz
6- B-?-2o
1-13-5-19
6- 6-9-t8
5= B-B-r8
1-11-7-17
4- B-9-t6
2-10-9-14

De LENS-aanhang hon na lange tijd lveer jui-
chen, want in Rotterdau prcsteerde lfitS t het
te6en ïIION zelfs 2x te scoren en een eigen-
lijk niet vervrachte ovenvinning te behal-en op
het toch niet rnalse iIION. Voor de rust za6
het er allemaaL nog niet zo zonnig uit, want
men bcgon aan de !ïeclstrijd uet een tr,veevoudige
hanilicap door het ontbreken van l,lol Janose
(uregens studie in Polen) en dc geblcssccrde
Trimo Resodihardjo. fn de achterhoede opereer-
dé nu Jos Disseldorp, clie het uitstekenct
deed. en a1s gel egenhe íds spits fun6eerde Ruud
Fortroan. Vocr dc rust rvas het een ronme.1i6e.
wedstiijd en ve.n bcide kanten werden verschí1-

lende kansen genist en' de rust brak aan met'0-o. Na d.e thee - Jos DisseJilorp '
wcrcl gaurv vanrïs:ge cen hardnekkige blessure vr:rvangcn docr petci Lancce - ging
het bii LDIÏS al-LeÍna&} rvat beter lopen en Ruud Fortua'n scoorrle vrat gelukkig (1-0)
Daarna '.íercl ËION Scheel overspccld en er klar:r'en vel-e kansen voor LEI.IS. Itra. ru.im
een l<lirarticr plofiteerde lïim (eetman van cen aarzeling in de. verdecli8ih5 van HICN
en uit een rnocilijke hoek doelpuntte tïim knap (Z-C). Na dezg ruime voorsprong
werd LEIIS oa onbegrijpelijke redenen nerveus en er ontstonden hachelijke,
situaties voor het heiligdom van Rob de ï;it. HIoN profitegrde gchter niet, van
die momenten eu IEITS nam het weer in handen en verdedi6de àe kootbare voor-
sprong op kna.ppe rvijze. A1 met a1, er !ïalren 2 punten binnen, vraarop eigeí1ijk
niemand had gerekend

De overi6c uitslagen in deze aírleling r,varen: Goud.a-Fepen4r e cht O-O; 'dHS-EtiOH 1-O
VIoS--DBGC 'l-O; ',ïi]he]mus -o1yurpi-a .1-1i B1auv, Zwart-Roodenburg C-2; Hexmes DVs-
HOV'1-1. .

-A.s.. zon?ag.rle bigJmalqh uii te6;en VïOS! ! I il .. 
-'.. 

. ,-.
.t.

I(omt aIIen. l{oedígt aan. De spelers hebbe4..usr steun noclig. Zij zullen dan !io.: '

-bcren Zoals'in'.de thuiswcdstrijd deze parLij in one voorrleel ic beslissen.:.

mr,lmmm n nmn -

fi* "'H Ift fi 1.4'* H ffi *'Hn llIIrI nnm mrrlm Ítnm m ni nlliÍ
nInJntitmmtlnmmnn[tnnrinn:;uxmnimnmnnnnmrinnnmnmnmnmmnutrmmmnnnxnEmrllnm ]itrrurnmnrnrrmnmttrmmnmnmmtrm

mmm Ditmc,al rvÍI irol hei eens hebben over LENS 1, d.at zel-f nog niet schijnt
C.oor te hebben, dat het rle titel voor het grijpàn hecft. Jazóker.
nrnm llatuurlijh rvcct POL ooh wel, dat er spclers zijn -en nisschien ook tïetr, .

6upportcr6- die pronotie naar de ÍIoofdklasse hefenaal- niet zo zien zitten. fn
Ce tloofrll',Iassc noct bij ui trve rlstri j deir langer gereíed rvorclen, enz. Zo zia je
uraar;. dat het'rckreatieduiveltje öok aI in de scfectiegroep'bezig. is nqt zen- ,-
dingslerk.: . ' i : :

n-mn POL is a.Is sullorter ook níet zo I n 65rote Ii-efhebber van verre uit,,.redstri jden
ItIanr hij heeft dc traatste twce seizoencn bijvoorbeeld zonder norre tl.e reis naar
Oude Tonge gem.lakt om LIINS I daar te zien spc'Ien. De ver're qeis lrerd steeds
vcr8ocC cloor ecn f iks portie spennin8 en voetbítl-genot. 'r'Jo.ar het in princ-ipe om
gaat is echter het feit, dat het bíj sporl nu ccnmÍral ga,:t olf, het leveren van
prestaties -en Can doet het er niet toe op nelk niveau jd clie prestaties levert
I,ENS 1, l-evert pl.eatatie als dit elftal kans ziet varr' ,1" 6e klas afdeling Dcn
Iiàag te plomoveren naar de 5e. LENS 1 presteert al-s het een duchtig woqrCjc
meespreekt aan dc top van de '1e hlasse. , . "' 1''

rnnn IIe t .niet rvillen lresteren j-s anti- sport-gedrag. AIs je minder prcstcert, . .'..
dan ja 'zdo l[unnen, dan is dat uit sportief oogpunt ]-àahb:ar.
mnm Nu konlircet over dc vijí l-aatste konpetitiedagen in. de 1c ]rlasse B. Eerst'. '

maarGvenhct1:rograramavancletop-vijf.vanilcra.rrg!ijstopeenrijije:
thui6
Bf auw Zr,rart'
I]ION

'uit
Goucla* VTOS* Vli-l-helmus

zn -)q
2k.-*1.6.
?9-18
16-29
22-16
20-20
é t-1t

13-19
15-13
24-7i
18-2,
21-31
1c)-?2



thuis
* LENS* DHS

uit
. Papendrecht
1'$JiII-relnus

BIaur,r. Zvlart
Goucla -'

Ilermes DVS
DBGC ' Olympia * LENS ,'

Fapcndrebht' EBoH
Roóclenburg

TENS * DBGC HOV

. Hejrmes DVS , Rootlenburg ,

nmn Dc mét Bter,aangeduide.vredstrijdin spelen zich af tussen koploiers. Dat '

betckcnt, dat é6n van tjeiOà koplopers tuee punten verfiest, d.anwel-dat Ëeirle.
lcolpocrs elh óén punt verliezen. In vijf wedstrijdeí vallen 'iO punten-te vrinnen
Ecn achterstand. van vier punten -zoa1s LENS heeft- is rlan iE de geschetste
omstanCí5heden tc overbruggen. , - - 1..-- . -:.' .

[rnn LENS 1 kan zontlag aI meteen a1s kampioenendoder öptreden door vaï] VIOS te
winnen. Daarnee wordt de afstand tot VIOS 66n van de tvee koploers , 

- teruggebracht
tot 2 punten. I,Íet dàn nog vier rvedstri-jden te g.ran geen onmogelijke. achterstand
rxut V10S krijgt het trouviens toch zwaar in dc slotfase. Het ontmoet ook'nog
DHS(!) en ïlil-helmus. ÀIs verder bedacht vrordt dat VIOS nog n:rar Papendrecht
moet, dat thuis ongesla.gen is, dan lijkt VIOS nu a1 uitgeschakeld.
nrnn DHS moet nopg nr.ar VIOS en ïlilhelmus. Ook nieb zo simpel. En vergeet de
staartplocgcn niet! DÍe zul-fen zích in dc slotfase kapot lcnokhen om het.vego
Iljf te red.den. DHS kan nog tot de ti t el-ge gadigden ' gcrelcend urorden.
nrur 'iililheLaus is de laatste weken wat van slag. Het krijgt DIIS en. VIOS nog op
bezock cn het aoet nog naar bijvoorbeeld lIerr:res DVS en 3laurv Zwart. Gà er maar

- ac.n staan. ïlilhc1rnus iror,rt nog in de grarlatiegevaar.
Enon DBGO is ooll aI $e.kIuts irivijt en koret no6 bij LENS op bezoek. Toch hee-ft' DBGC verder het neest. aantrelckelijhë prograan+. _DBGC eindi6! bovenaan. Maar

' 
H:t";+àt;llat lro"rro.,aL vijirle. Rcl(cn maar. Ard rEr{s zondas'van vros *rint, cin-
dígt ï,XI,IS samcn met DBGC bovenaa.n. Een'beslissingsue{qlri.jq zat nodig ziin
on uit tc naken 1ïie prornoveert. I'lou , tegen dic tijtl noetcn tlc dan noS naar

J eens pfilt.ch over die verre uitwedstrijden in de }ioofdklasse. POL voorspelt nu
a1-l dat gcen I4§Ser daar dan een punt van zal meken. .. :' nmm LE;,IS. na-lr rle Hoof dklasse? Het I:àn! '

nmm POL komt t crug.
iÍJ{I]HHHHI{EHIIHHI{iiHIiHEIIHiITIHHIIHHHH

PRCeRll.['L'r-OPSTE]JINÉEN -UITSLIiGE]l SENIOI?EN Hii}iH;iIIHIIHIiHHTiHIIiTiI
H}iHHHÏfiiHÏiHIi}iIIHI{IIHIIHI{NHHHHIIHHHHHHHI{HHHHII]iIiH

?f,CGRfl.MA SDJ,TIOR,]I.tr. .

vros

ltiílhc1I:ius

dag .14 april 1978 "
O uur L.,EII§ B

0 uur LEII§ ]

}IION
DES
VIOS'

- svDiIB ,
- Erasmr.is

.Yri
tY.
19.

4gr9sc-1É-:r:il-1 9?8.

14.00 uur VïOS 1
'1O.0O uur VUC J
'11 .0O uur LII,IS f
12.00 uur Cl-iveo 2

1O.OO uír Zuart Bl-auvr 2
LENS 5

12.OO uur SEP J
LENS B

LENS 9

( vr. sch)
(vr.sch)

Melis Stolcelaan
It kl-eine Loo
Y1 Eeb 1/1-1

( zie ook dinsala8 1B/4)
rrde .Groene tïi jdterr,
Sport l-aan , Pijnacher

(vr.sch) Kijkrluinseétraàt

. I llf"""uiskade i Dclft
zie vri j dag 14,/l+)
zic vrijdag t4/li) '

scheidsrechter

P.J,Meec1er. -

N'. Linclenberg
]] . 

'l;'I . E. Te11e

C . J. Bakvi6

j
o
o

- LEN 1

2
2
4

c

s
Hllsti

EN

ENL

t,

- LDNS 5
- vrij
- LENS 7
- vrij (

- vrij (

A.I{aniqrle



12.OO
12. 00
10.3o

SVDHB 4
SVDHB 6
Groen l,jit r 58
LEI{S 1f

Dinsd 13 april- 1973.

uur
uuI
uur

10
11
12

(vr.sch) (zie 66k dinodag t 8,/l+)
( vr . sch) .,Ockenburgh'Mè1ïs, st ol<eIaan5

- LE.NS

- .IENS

- I,ENS

-.vríj

0ckenbur6h

P. Datthfn

'19.00 uur Groen i.Iitrl8 2 - IENS 4
19.00 uur GSC 4 LENS 10

A.s. zondag zijn van de seÈo aanwezii;;
Sr-,IEiilliol.Í5T.

I.{cIis Stokelaiin
Erasrnusvrc6

J.v.d.K1eij en I'1. Cssc

F i,.'
, den Cude.n
.II. Vissers

LENS 4 10.J0 uur IENS t
LENS 4 1B.JO uur LEIIS t
L,EUS , .!.OO uur LENS t
LEiis 7 10.45 uur LbNS t
l,.trii!S ó en 9 vrijCaGavond.

OITSTELLINGET{.

IEIIS 4: al-s -bchen

LENS 5:
LENS 6:ffiT:
ffiilE,
ÍËfrsg:

: dins.dag 'i
h1s bel:cn

errein
errein
errein
erreln
18.lc

(16/4)
(18/4)

uur LENS

LENS 10
l,El'rs 10
I{ENS 1 1

LENS 12
t eir e,in

11 .00 uur LEIVS terrcin
18.15 uur lens terrein
11.00 uur l,El{S terrein

9.. h5 uur LËNS terrein

( 16/ 4)
(18/4)

d
3-
.I

zonalcr il.Rimnelzwaan en À.Schneider,(beiden naàr J) zíe ook
4
rne t J.Ras :'

vrij:
als b
als D
al-s b
aIs

^1-
vrlj

e
c
e
b
b
b

kc
Irend ( vri j d...gàvonrl ) "
kend 

" 
zonCer' J. Endlich ( vri j Caga.vond ).

ekend zie ook dinsCag 18*4
ekenC zonder C . v. De elen
ekcnd ( legit iÉatiàbewi j s meenemen s.v.p. )

ira

LEI'IS :I O :
LEN§ 11;
LEirs 123
r,EIÍs-17:

. I'I'SCJIRI.]VII{GE]{.

Uitsl-uitentl in Crin6ende gevallen cp vrijda8avonrl van 1B.tO-19.3O uu)e bíj
J.de Hiloter tel. 29.7i.2) flÈléén bij hoge ditzonlcrin6 kan nog op zaterdagcch.- tentl bi j voornoenil. t.eJ.e f oonnunrne_r ivorden afgeochreven. l1SS" f{l j.1àeS"ó;d af-
schrijven oit dondcrda g bij'l\T.Osse tel. 60

N]ET_OPIiO}4ERS .

Aan6;ezien J.Endl-ich af6elopen zondag vooi" dc 2e m:al niet is op6eftonen, wordt
hij dit seizoen nict ueer'opgesteid. Contributieb et a1in6 blijft tot het-eind.
van het scizoen verplicht. vcrvrcer rrogelijir bij de seko op nae,ndagavond in, het
hlubgebouw na 20.JO uu.r.

UïTSLlrGlr'Ií 9 -4 - 19? B.

T{TON 1

Roodenburg 2 -
Li]}Ts f
IHIS 4
G:r 

" 
IiI II Vac J -1,Cit nlaurv J -

L5r'{s 7

IENS 1

],EIÍS 2
I.i UÈ j)

Duind.orp §V 2
I,ENS 5
LENS 6
llava +

iirchr-pe1 b -
LENS 9
LEIYS -1O

LEIIS ,1 
1

LEtis 12
Duindcrp SV.7
D

- LEI'ÍS B

- Uromv-LaÈt b
- Gona 6.
- .liava' 9

' -=.' VeLo 1 2
- LElis 1f

o-2
1-O
4-1
1-2
2-O
Q-1
2-1

lr-z

0-6
2-O
2-iO
7-o

{.la -r} {r.\hr^.J. Jrir i; .'. AÀ ;\r11l.AI*1i

fii4++ ÀLLERï,EI fi#fi$rail;ir,r,nÀÀA.i"'-i:A,r-i.irhr'rr'ir\Ar,xr',r'.t À,iJr,'rr1,ri;].;^.:1,';,;: rr-'.:1,',.r.,.r,-',iri,rii.-{i;ALrir\
fi iilifi ital'..i :i.ir.',trr,.+-r..-ritltïrtlt

Nog 14 da6en restóh ons en daarxxee bedoelen *rij ieiclereen olr te probcrerr ie
40 boekjcé aet lotcnlàat,zijn er dus noJ Boo in-T;ï;;f-e.an cle àan of vrouvr tc
brnegen. LElÍsreden, l-aat ons niet in <lc steck! Dcze loterij troet gewoon slagen

De Grote Loteri.i.

en daÈ lian nct;uru al-ler medcvrerl<in . Komt Àaar het klubgcboulv en haal. 1 of
riecr boekjcS mct l-oten:bij Ton de Kok en zorgt t}::t u de l_otcn èÈcI verkocht
hebt. lifleen met uw hulp zat het benodigde 6e1cl voor het o1:lnrapl:en van uw
eiEen lclubgeboulv beschilcbaar komen.

-4-



Tot uiterlijk zondag 2) apraL 1)lB
dd smulavond, dic plaats vindt op
Itosten f 17r5O lcr persoon.
Aanmcldin6en lcunnen geschieden bij
dan tegelijh lcunt betalen. ïïacht n
bij de ccrÈcrgcnoemde personcn op.

I

l-xilij ontvinicn van'rle heer J.H.Kamm
ri'orstcn voor de lotcrij, ecn brief
bctuiilt voor de fruitmand, die hij
ontving" 'lïij vrcnsen dhr. Kammeijer
herstcl- toe.

Aan hen, die nog niet hebben afgerekcnd, doen rvij ecn beroep clit nu zo v1u6
mogelijk te r1.o on, vraal'door rvij op kortc ternijn ccn goed inzicht du11en krij6en
van ao 6tand.'va.n zalcen. volgens opgave van onze coordinator van deze loteríj
io er op cÏit moment ,f 6.000.-- aa.n verkochte'foten binncn. Voor uvÍ mede,lerkin6
danl(en wij u bij voorbaat.

-:.-L- !.-r.- t -ar 
uv redactio

ï'ondue-avond! Zat crd 29a riL a. s.
ís eljog gelegcnhcid u op te gcven voor
Z.I.TERDAG 29 april a. s. in ons klub6ebouw,

Nonnic Hoehsma en I'Íartin ReuveT lïaarbi j u
i.et te lang en geeft u dus zo snel- mogelijk

-x-x-x-x-x-
eíjcr Sr., de lcverancicr van de hccrlijkc
, waarin hij het bestuur van LENS zijn dank
ti j r-lens zi'jn Verbli j f in het ziekenhuis
vanaf dczc plaats cen spced.i5 en algeheel

L ott.o en Toto .

ons klubgebou\ï ur formulicren Ée deponeren. u vaart er rnisschien we1 bij, maar
Lcni6; cn Sncl zeker! :

ViLN DE .REDJICTIE RRRRBRRRFERRRRPRERRRI?RRRR?.NRRNRERRRTRRR

,i
Dcze lrech i,'eer 6ecn succes 6chad in de lotto en toto. Oh, speelt u niet mee,
Vandaar. AIs u necspeelt kunncn rvij u natuurlijh gcexi succes Gàrandcren. speelt
u {toÍr niqli dan raddn vrij u aan dit weI te gaan dóen. En vanzerfsprekend Levert
u rlan .uvr forr:uliercn in bij uw eigen vereni8ing, met name Lenig dn Sne1.
D c 

. 
bekende 

I inl everin6sacl.o is 
"r, 

l<uit u vinclei in de onsl-ag ,ron 11" LENsrevue, ter-ïrijI er vrijr,rel iederc avoncl, v.anaf maandaG t/m donderclag 6elegcnheid is in

ZoalÉ wij u reeds in éón van de vorige nutrmcls in cle LIJNSrevue ter kennis ..hebben gebracht zijn tvree spelers van 81 mct naae Richarcl v.tl.I1oek en Ricky
Tjin-Asjoe tijdens de Paasdagen in larijs gerveest en hebben à1dasr met het
Haa8sc Jeuajdelftal voor spelers in clc leeftijd van 1J/15 jaar ecn internationaal
toernooi 6cspec1d.. iVi j hebben het 6onocgen u vcrsla-6 te brengen van deze trip
cn via cen vraaggcsprck, dat plaats vo.rà op woen-st1a[avond ! april j.1. (het
vas d.e redactie door oÍnstandi6Ëeden niet mofucIij]c eàrd.er deze junioren te inter-
viel'ren) vcrtrouuen er op, d..t u na 1ezins "àri aít artj.l(cl een loc,lc inclruk heeft
gekregen ovcx de crveringen en bevind.ingón, clie Richard en RicËy aan deze reis. '
hebben o'rerllehoudon. Heraas rvas Ricky verhinderd bi-j dit Besprek flanlveziG te
2ijn:, maar ongeltrvijfeld zal Richard ons voltedÍg op rie hoo.gte liuníen stótl-en
over deze trip near Erankrijk. Dc eorste vreag asn Richarrl was wanneer het
gcz,el-schap is vertroldien, hoelang d.eze trip heeft Beduuïd en op r,,re1he manicr
zJ. j hebbcn 6creisd.
-{NiIIICCRD: o1i eà-t eràa6o cht cnd te ! uur vertrok het gezclsche.p vanaf het xonds-
bureau aan cr.e suezhade voor cen trip van 4 darlen en de reis rzerd pcr bus gemaaJit
fM{_?, Uit hocvcel -pcrsoncn bcstond hr--t ge zelschap en wie warcn de begelcidera
4ITwQOID: .Er ii,aren 15 spclers uitgenotligd voor cleze reis en aIs bcgeleiàero
hu::.ncn l'rij noernen Peter rie liicj-jn, ,rlhr.D. cle RouviJ.le, lid va.n de technioclle
ccrrtissie, te'reris leider van het elfta], dc hcer van Zanten van ile .Juniorcn- '

conmissie van clc ÀI'IVB en a1s trainer d.e heer L.I(riiike (junioren trainer van de
vv"-tir-Jsrïiji:). Vcrd.er reisden er nog nec t.tee offi,crafs. van de .IOIVB net'hun
cohtgcnotesc
uraaíJ: tcun 5e mij vcrtellcn van *rerke crube er nog ueer spclcrs rvaren uit-
;;cnodigd voor dit Haagse jeugciclftal?
r.ilr:'JoOED: Richard hon nict neer vcrtol1en van wcl-kc crubs cle andere sperers



rvaren -'cón po.gr namcn schoten hem vrc.:l te binnen o.a" ECrly Gorter van RVC en
Dieclcrich de roy v.zuydov,ijn van Rijswijk, verder noemde hij :rog.p.Buitendijir,
R.v.rl.G?iu'nd, rrrao.r hij kon nict vertellen van vrelke cLubs clcrze spè1ers waren.,
Vraag 4: 't'Iaat' rverd. hct gezelschap ondergebracht en hoe .,,,;as ongeVËdr de da5-
inJcling?
i,NTiÍOoPD: Richard vertclde dat het gezelschap urerd onclergebracht in een inter-
nàat voox 6chandicapte kinCer-en in de plaats Borrn'euil Ct^l .1J l<ra.. ten Z"O. van
Parijs 1igt,. Tijdcns de vreekcnds en uiteraard. oolc net feestdagen gaan d,c 6chan-dicaptc kincl.eren, naar .'huis, vla-arcloor het betreff enàe internaat beschikb,aar
1.ïes voor oncl.ercla]. van het H.a6se 6ózëlschap èn naar ik heb begrepen ooli voo?
d.e :.rnclerc buitenlegrdsc vercnigingen
Ili j aankonst ve.n hót gezilèchap in Bónnejuil'vöIfod-e eer6t èe cei'crnonie van de
]iameeinrlel- j-n6 en om haff B Is avond.s urerclen zij op het stadhuis door de burge-
neester van Bonneuil- via ecn toeept.aal-: (uiteraard in het Frans) van harte tïeLkon
geheten. Àlthans dat neernt RicharC alleitràa] àllnr 'r.rànt zo eei hij rwe verstonden
er Seell snars .van wat hij all-ernsal stontl tc bra.bbelenri,. -Niernand vond d.at al-l-e-
maar be1-engrljkr zë waren doodmoe van de busreÍs en n;r lvat 6eg9t-.n te hebben
waren zc bl-ij.dat ze gestreht konden gaan" Zonda$I[orgen or4 half f opstaan
Seblazcnr rvant ce cerste wedstrijd zou al- on half negen lvorqen gespeeld, maar
vool hct aflemaal zover rvas 6in6cn ir.lfe deelnenencle plocgen in óptocht nret
rauzj-ekkorps d.oor het stadje naar het voe.tbafveld." De tearcs veroen daar per decl,-
nemcnd land- aan het publiek voor6esteld er werd.cn vol-hsliederen ge6leel-d en i.c
Heargse iongcns rvachten met s!.anning hun eigen ililhernus af" Dat paktc cchten.'
heel ancJ,ers uít, want wat cr krlam in iedera gcval_ niet lïil_hekaus van Nassauvre,
n3,ar .cen,-1iqcl, tln-t Richa.rd tot oi: dít moment no6 niet kan thuisbrengen, Het
was allenaal' Bocd. bedoefd en vrij kort daarna trari de H-,.agse jeugd. aan vqor. d.e
eerstc Uedsfrijd. Tussen do ccrste .qn twccde ïródstrijd zàt er$ vccl tijd vrant
oll haff vijtr vrap cle H,:agse veï t e6e n,,Joorrliging pas vJeer aan de beurt" Op
naandag haLf 11 'werd de <lerde vreclstrijd gespeeld en toen vras het voetbalLen -voor de Har.15ss' j ongcns . af6clot: en. Zij bcreikten geen finaleplaats en het eind.-
resul-taat lvas een zesde plaats. !s l.Íitidàgs bezochten zÍj een 1;rote liernis in
Paríjs en verrler dcden zij rva.t aan st adsbe zicht iging. Dinddagochtend om g uur
maaktcn zij per bus ecn rondrÍt door parijs eu bezochten de Èel,angrijlcste en
nooistè puhten van de Lichtstad. Om half één r:,erd. er gegeterr en tóen was het
aLlv:ei zover on clc teru6tocht naar hun eigen mooie Den IIaa6 te maken. Verrnoeid,
maar verEezeld van een 6root aantal indrukl'.en en belevenissen'arriveerC,e ,het
6ezclscha.p ou half 1O.in Den Haag"
VrqeL5: ',Íie vraren juIlic te6enstandere in dit toernooi en op r.relke veltlen lverden
de v1ed.' trijdcn 6espee1d.?
4UUCO!! t Het llaagse jeu6dlea.n was in6ed_eeJ.d. in een poule net als.iegenstanclers
lirsenal-, JSo ErarÉrfurt en csc Aurany. rn'de and.ere poule speelrle o.a" Barcelonao
Zoc.Iq, c'elder werd. vernefd eincli6Jde het Hragse Elftal- op cte 6e p!-aats en d.euitoindelijke luinnaar van het. toernooi werd Arsenal uit Lonclen. Ri.chard vond .

dc veLderr van zecr slechte klvaliteit, 'daqr zijn volgens hen <1e LENS-veIclen nog
heiJ-i6 bij, ofschoon de acconoclatic met nane ee.n behoorlijke overd.ëkte tribunà,toch wel- rac evicl-.
vrr'Ers.6: lTas er' voor d.it internetlonalc gcbeurón behoorlijke prtri"t" terang- '

stelling? -, 
.

lNTlÏOOnó: Richard vertelde dat er voor dit toernooi 6rote belangstelling besto4d
en dat er voorEr door het publ-ieh ti- jclens het spelen van de rvedÀtríjden erg. ..

l/raaE Z: 'ilErren er b.uiten de pormaJ-e pïijzen, da«rmee *rif ik zcgsen een eer.te?,
trveede-en derde prijs, wefficht ook nog prijzen beschik-baar vp;; de sportiefsic''
spel-cr(tcan). of eventuele besbe keeper of lopecorer in dit toernooi?
AlLrlqOB!: rnde:'daad warcn er Drijzen becièhikb-aar: voor è beste speler en dezeeer viel- tc beurt aan Eddy Gdlter van RVC. lrloor d.e topscerer ,"n oit toernooi
rva.s ook een pri-js beschikbaar" Richa::d nocst o
van Ricky bij Cit 6esprek zel-f hei antrvoord ge
uit65eroel:e-n tot +-opscorer - hij spcr:kle al_X.e rv
srechts ,lf vrecstrijd - en Richr.r,i scoo:d.e in t
voor deze prestatie een fraaic bokr.al en Cat z
van jarem een fijne herinnering zijn"

p deze.vraa5 door afvrezigheid.
ven nl. Ilichard v,d.ïIoek tverC
ed.strijden rree - Ri.cky spcclde
otaal J doelpunter:., Hij ont!-ing
al voor hen tot in de l.cngte

r



Richard en Ri-cky hebben beide dit grootse evenement mogen neemaken, wat 6roten-
deels is toe tc schrijven aan hun voetbalcapaciteiten. Vefe malen zijn zij i_n
hrrn ei6en LEilSelftal opgevallen door 6oed spel en d.eze signalcn werden door'
waarne ers vi;Ln d.e KNVB gevraardeerd vandaar''hun verkiezing. I,Íijn ste1lin6 is
dat de leiding van Lénig en Snel Richarrl en Riclcy daartoe hebben nogen heen-
ïcEïenc lIijn vraag aan Richard is nu of hÍj iet6 ileer kan vertellen over de'
LEI{S-b ege-terC.ing van de afgelopen,jaren.
lJtlïiïOOiD: Richarr-]. 1va6 hct met deze stelling he1ctraal cens en sinde zij
naaffiIàp van Í,EI{S - hij was B 5aar en ,o"ïb.l-du toen in vrolpen 6 onde
va:r Gerard Duivesteijn, later rverd het pupi_l1en 1 o.l-.v. Ihco Hoefnage
heeft hij cn Ricky aaïi de be6eleiders va-n LENS ]ree] wat ie danhen. Lat
het eintl van zijn pupillentijd roet l-eid.er Paul v.d.Steen, nog gQdceltel_ijk
in de C-li1a.sse en de intensieve trainingen en benadering van iÍalis Zoun ging het
steeds beter en RÍchard stelde er plijs op hiervan in de LENSrevue zeker r:te1-
din6 van te nc.kcn.
Zoals uit dit artikel blijkt hebbeà Fichard en Ri-cky zich tijdens dit paas-
toernooí in Perijs uitstekend geanuseerd. en lvat ook erg belangrijk is, dat zij
bcidcn c].e. kleuren van Den Haag cn de naa.m ve.n Lenig en Snef op een sportieve
urij ze hebbel verdcdigd.
iïij vrensen beirle jongens nog vecl succes toe net hun voetbalcarriere en
Richeïd zou ik ve.naf doze plaats hattelijk wi11cn bcdankcn voór zijn spontanc
medevrerking aan dit vraaggcsprelc

pv red.actie.
BEL4NqBIJK"

OUDERS FRÀNIiEURT
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ïn de LENS::evue van vorige rveek werd ddor dc Juko melding gcnaalt, dat onàe
jeugclleclen voor d.e-trip n*or Duitslànd tijdens cle Pinksterdagen lvorclen gehuis-
vest in rrJeugriherLrcrg Fr:ankfurtrr, adres:
Ir.m Deutschen'lierrnufer 12 , ERÀI'IG'UBT I/MÀIN -6000-
lïr j hebl.ren- het gerioegen i na informatie bij N eal.,Ieugdherbergc entral-e te
:lnsterdaur - u rvat na.dere gegevens over de ligging van rle betreffende jeugdher-
berg te kunncn 6even.r/olgcns..-opgave van d.e NJHC ligt r1e jeu6dherbcrg ongeveer .1 krn. vanuit het
ccntru.n in he,t z.o. van JrankfuÍt, vlakbij de rlvier de Main. Stadsbussen, net
bestcrnr:ring- ÍU,cugclherberg f'rankfuïtrr stoppen oj: de Frankehstein erpl-at z
Ouders, tlic op eigen gel-egenheid naar Duitslana gailEÍ&@EÏs volgt..
te riiden: Als nen in de buurt van Fïankfurt komt d.an' richtin8 vlie6veltl rijden,
daarna via. cle Flughafenstrasse en Kennedy .l,l-Iee naar. rim Deutschen Herrnufer.
Voor ouclers, die in de buurt van de jeugdherber6 wi11en overnachten lijkt het
ons probl-eemfoos een hotel te vinden, ondat het centrum vlakbij de jeugdherberg
is gelegei: en d.rar mo6;elijkheden genoeg zijn onrle:'clalr te krijgen. Dus nog even
het volledige adl.es net telefoonnummer:
trJ eugd.herl) er Frankfurtrr, Àu Deutschen l{errnuf eï 12, fR ,IKtr'URT A/'ÍAIN -6000-tclefoon: 0611 - 619058
Naclere inlichtingen over,hotel-s kunt u krijgen bij J.Etshout, te1. 25.5r.54,
die in het bezit is van. èen hotelgids speciaal- vqor trranhfurt en omgevj-agr - :

h.otels met zeer redelljke prijzen b.v.: 2 pers. slíiapha-nèr ,met ontbiit Dll 26-t5
pcr rracht; DM JO-ltO pèr nacht etc. .... i ,

IïJ-j vcrtronlcn u mct dczc gegevens van dienst tc zijn gcrvecst.

i uw redactie.
ïIoENSDi',GhVOND 19 ÀPRIL BII,IGO-ÀVOND VCOR PUPILLEN + C- EI'l B-IGASSERS.

Zoal-s jul-I-i.e af6elopen week al in het krnntje hebben kunnen lezctr organiseort
de K;:ka 1p april een bin8o-avond vcor pupi-lIen + c-.en b-klassers. Er ?íin
).eul<e prijzen te w:-nnen en de prij s per bingolEha.rt is .f 0, 2) (g6en geld of vrel
;oms) iïc beginnen om precies 19.00 uur en niet latcr. IIe houden 2 rondes , met
in el-lcc ronr'le 1 ?Tiizen. Om + 21.00 uur is het dan a.fgelopen. iïe hopcn dat
juilíe aLlcntanl a3.nivczig zullen zijn en dat vre er met ztn a1len een prettige
a-l-o;rd v*n gaan malieno

Kalca.

-7-

t



zgNDric. 29 ,,IPRIL FONDUE-I.VOND. 
",

Na zo Li.nlcsi. ön rochts onze. oren. eàns.te luistcr 6cJ.egc1 te hebben hèt afgelopen
weel(end, zijn wij (de lta}a) behoorlijk geschrokken. Er lvarcn naÍnelÍjk een
heleboel- menseii dic het bedrag. vÍin Í 20,-- vóor dezc avond. behoorl_ijk ddur
vonderii iiij a]-s Kalca zijnde, zíjh nog eens rontl de tafe] gaari zitten en hebben

ri j.he lredstri jd--pIànts;. De opsteUin'g luidt: .
Ben Osse-i'lírc v.C..LÍe:.je.=lïim }{Íchel-s-J.de Bruin-Frans Dísseldorp. Tot vo16ende.,

Cvergenomen, uit Voetbal- i:lest: SII'iCHTOFIERS SPELEN IIOCIT LLi^c.

l,"le maren on1a.:r6e bÍj een tvèdstrijd tudsen hoofdklassers .'ran de KIIVB. l,Jat on6 .:
daarbij'.voora1 opviel, r.,'ao het Broot aantal heren, dat clie ontmoeting onder- .

brol(en cLiende te ivorrlen voor een gevroncle. Dit vlas puur toe.val, want het was
besliot gecn.haidc wedstrijd. DeEonC.anks ,,vas het aantal keren, dat een speler '

levenlöos op cr.e grond bleef lig'gen bi jzoncler groot. !Íel-L',r.a word.t het spel dan -
stilgelegcl en na een scintje van de scheidsrcch$er (.,'rc.nt zo behoort het) snett
Can een verzorger, compJ.cet met. zj.jn 6pons, zijn t'ater en verclere attributen
a1s een ha.as n:-or diè gerzonde speler. Ncen, de oefenmcester zaL zich zelden
hierracrle l:er:oeien. Dat is beneden zijn '+r:rrlrdi6heid en i-n r1e hoofdklasse'heeft
el-ke club tenninste ecn gediplomeer.Je verzorger. Ter$rij1 de anCere spelers ei
omheen st.:an en oro beurten iets uit die fles drinkenr'-gaet- die.verzorger.aan. --'-
het vJerkr l{ij is vast en. zel(er bi.jzónder deskundig! rant de spelerl rlie een
bíl- ií zijà 6èzrcht had gekrc6en en als een lijk ter aarrle stortte, i6 binnén
korte tijcl vreer rve'.t opgeknapt en gaat rïe,er net .frisse noetl Í,.rn cb wedstiijd
dcel-nemen.. De,. anclcre sp.elers en gvenlgg-qJ, oglq ya+.de t.esenpírtij hebben. inEid-
del-s hun dorst gelest. lïc vreten .best, clat er: in hogere af delinsen stevig vrorclf
6evöetbs,1d. Het '6airt allenaal een stuk sneller en .harder;. I4.iar in de lagere
Itl-a.ssen zal men dat nooit meenaken. Een voctba.ller, die min of meer beurusteloos
op, de grond .bàau 1..igBen, zal xneh daar zelileri zien...Hj.er- is clan ook 6ecn verzor-
Ber. Die ,robtbnLlen zal o:: eigen rlErcrcht overeind moeten koraen. "Het enige, wat
hij in zo t.r!:. geya-l. . hah,. dpen, -o.ls hij bijvoorbeéId eèn ba.l tegen zijrt,rvang, buik
of bonst heèft gckfegen, is c1e getroffen plek te vrrijven en er d.an weer net , :
:fris6éi1 eàeigie'tcgenadn tc 61an. Juisb omdat hij weet, dat .hem geen hulp za1 .

vrordén tjebbden. SOrns hebben lrJc'wel eenS gedacht. dat de si:e1ers itr die rthogcrerl
elftal-Ien schrouclijlc ovafdii jven.

Utt Reclactie
Z.(|TLLVOETBI:I,.

wij tenslotte oir eerr.prije van Í 17t5O per Feisoon terèr:ht gekohen, (ïlij kunnen
echt"fliàt 1a-6ei 6àan). AIs u thuis een iondueavond houct, bànt u vast Boedkoper:uiti I'Ía'e'r u houdt er-na^tuurrijk geen rekening nee, cat cle :entoura55e cr om hccn
ook geld kost (de vcroierin6)
iïij prob'èrén het u. zo gezelJ.ig no6elÍjk tc rn.rkcn met wa,t nuziek erbij (ctc.)
tlolendè u hct een bectje uit6elegd te hebben verblijvcn rvij net dc meest
vríendclij]íe groeten. .'

DE I(IiKIL.

De derby tegen VIO§ van ons zaalvoetbaltean van afgelopen lc..andagavond in de
sporthal Dqinlaan i.s.voor Lenig en Snel een duideLijli eucces gervoiden. LENS
oveikl-aste de 'tegen sta-rider in al-Ie opzichtel eí. na enkele 'Iu.i-nuten leverrle dat
al cen ,roor"pr.org op d.oor . een doelp;nt raan Wim,'v. a.l'tei5e'; itENS liet VIOS
rustig kornen en met countervoetbal rvist LËN§ dq voorspióng tot 2-'O óp.te
voeren, r?aarna het .r'ust lvas. Na d.e pauze hetzel-fde Ele1beeld en aI na 1O ninu-
ten rcas de etan oiigevoerd tot 4-O in ons voorCecl-. Hierna feelc sl-sof LENS het
we1 geloofde en VïOS kwan tcru6; tot 4-2. Enkel-c ninuëen voor tijcl scoord.e
ïlim l4ichc1s .5-2 en nq-akt e aan.all-e onzekerheiC. ecn cinCe. De overwinning víac
ecn f eit cn r!.e- 6eri-ngc prbr4otieliaris is .nog steod.o ànnlrezig,r ..-

nog ecn6 alleS op ecn rijtje gezet. Hiàr èn rlaar' r'rat ger,rÍjzigd te hebben zijn.

Dinsd.af;' 17 apl:il- q.s. te.22.20 uur in sporthal Gaslaan vindt de l-aatste be].ang-

vleckl

-B-
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PROGRA],IqJA. JiIIIT O?EN.

ti. z3!erqlc'-12-3? rl]. 1g?8.

ï

14Jo
.t5.00
13"30
14"1o
15 .15
42 Zi

1J.CO

LENS 1
'Lrl;l{s 2

uur Feyenoord B1
uur LEi'ls 5
uur LENS 6
uuI Feyenoord C'l
uur GDS

uu" LEI{S 9
Llul UynaEo I O',l/ )

. - vrr-J
- vraJ, z1e woensue8
- LENS 4 (vr.)
- Gona )( vr)
- Tc Vierve JÀ
- LnlÍS 7 (vr)
- LENS B ( vr)
- GDs (vr)
- ],EI{S '10

19-4-?3
Varkenoord
v2
V1 , zie ook 19-4
Varl<enoortl

: Erasmusweg
Y2, zíe ooh '\f -4
Julielaint j e

4glÈe-1É-ee ri1 1978.

14 ",0 uur Velo 4
Maa-ndag 1? apríL 19?8.

.cu
'l.ri

ul-n$daÍ!' 't o a

19.OO uur Quich "Steps ; LEiflS 9 Ni jkerhlaan

Prll-122q.-
1! 

" 
f,O uur LEI,IS , - Lyra 4 1,11, zie ook t 6-4

EggrgÈeo 1! a1:rit íPl8.
19,00 uur LENS 2 - Quick Steps V'l
1!.00 uur I,XNS 6 - euick Steps \IZ

À"e. r.roonoclag 1! april is er ecn binoavond voor alle D- en-.C-lllassers

- LENS l i,loordr';e5, zte ook 1B-4

en 1>upi1-
len

}J'SCIIRIJVÏNGE{.

Schriftelijk voor vrijda ga.vond 1 3. lO urir 'bij dhr. P,v.d.Steen, Iionrlsroob 2,
Berkel en ï?odenri js.
Telefoni-sch vri iidagavond tussen t3.dO en 19.00 uur (uitsluitend lri tlringencle
6evall-en) voor
À-klau""r= bi j .lhr. G.Duivcstcijn teI.
B-lilaesers bij dhr. M.Reuver te1.
C-i<Lassers bij dhr. i,l.v.d.Lin,len tel-.
In nood6evallen kunnen de junioren no6
uur afbcllen bij LENS tel. 66,f .14
AFKEURINGE]iI

L\}t
94.68.% (rcr'rs r E/n il.
62.23.11 (LENS 4 t,/n 6)
46.86.56 (i,ENs. ? t/n to')
op zaterdagochtend t.usscn 9. J0 cn í0.00.

De iunioren mràeten bij. slechts wecrsomstanCighe den steeds cle 'rfkeuringsli j st en
r.eac1p1e6en. Tcfefonische; informaties wordcn Ài"roru, nict verstrekt. :
OPSÍELLINGMI

LENS '1 ,ri j zie LEIIS 2 op woensdag 1!-4,. R. No orrlel-o os-l1. Frant zen zie LENS 4 senio-
rctt, fonduc-aqond zrterdag 29 april-
_LENS__? voor ivocn6cl.ag 1p-4: tr' . Verbarencls e-R.non.l{.lloppchbr ourvers-S. Kr3.[]er-J.
i?i emen-Il.Iiress e Ls -G. Booger,rrr'.-R. Ratï cma-l;cr-R. Po6isch-R.,Duyntlau-ïï. ilei jnen-4. S cheven
LeiCer Ben Osse, fonCue-avond zate'rdag 2! april a.s., - .

l,Etrl§ ,, À.llovers-R.ten IIoorn-J.Koopnans-'ií. Lucass en-H. Planlien-J. v. d. Ri j zen-
C.V.ernculen-R. v.1{i j ngaard,en-J . Luisman-IÈ. rt e Jong.=E. Sanrlif ort -R. de Iiaas (2Í)-
O"Könemann (2x), zie ook d.insdag 18 apri1, lciàer dhr.F.Fluraans,'samenkomst I

13 "3O utr lcJ-ubgcbo
LnlrTS 4:. als békend
lílubgcbouv, LEI,IS "

uw LENS, zatcrrlag 2! april a.s. fonclue-avond. -

; lei-dcr 4hr.H.Zoun, 6rensrcchter N.N., s;'.nenkonet li.OO'uur

],ENS 5
íÉNs-3

c.}s b'el:encl, leider J.Mcdlenan, Komt t rrin en
: erl-s bekcnd , R. cle ilaas en O.Könemann zie ooh LINS ,,

Lciíler T. v.VcIzen.

-9-
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tllllS 7: a1s vorige week,
gebourv
LENS B: a1s vori6e vrech,
bouw
LENS 9: aIs vorige ivcelc,
@]!, a1s vori5e vre ek,
klubgebout; LEI'IS .

PROGRÀ,trIA ?U?]LLEN.

Zaterd 15 a: ril- 19?8.

leider PauI v.d.Steen, scnen-honst 1].00 uur LENS klub-,

leirler Eric Lanclman, sr,ncnlionst 14.J0 uur LENS kl-ubgc-

kont traincn , leider T.3]ok
kont trainen , leider Theo Prins, snaenkomst.l2.OO uur

1 2. J0 uur IEIIS 1

1 2. J0 uur LDIYS 2
11.00 uur GDS l
Zglgse-19-eil ril 19?8.

-vuc1
-RVC2
- LENS f (vr)

,l)

ri. S

12r

4) uur VIOS P1

. 'rïoENSDÀGtvOIitD
OO UUR

- LENS P1 ( vvorvredstri j d) lIelÍs Stohclaan
19 'APRII IS ER VOCR IiLLE PUFï LtEi{ EE§ BINGO ÍrV0}'lD, rtrlNViÀG

DOUCHH,Í NA DE I]EDSTRIJDEN ÏS NOG STENDS VENPTTCHT. OOiC VOOR PUPILT,EN 2. .fr1
:í;

PROGRÀl'il!'rÀ IïEL?EN.

Znt crrlae-12-s! ríL 1978..

10 .,)A
11.1O
10.14
11.3O
9. o0

uur
uur
uur
uur
uti

Gona 1

Llllls 2
LËNS MT.NT 1

LEIiS I,IINI 2
Ri. jswi jk mini

- IENS t ( vr)
- Oranje Blauvr 1

- Rava mini '1

- Duinclorp SV rnini 2
1- IENS I.IINI 

'

Beresteinlaan
'. i

v1
v1
rtz
f)

Sportpark ?rinpes lrene,

A,T'SCIIRTJVTNGEN.

Schriftelijl', voor vrijcla6avond {B.rO uur bi j dhr. P.v.drSt.:.enn l{oídsrgoo 2,
Derliel- en Ro.-,enri j s
Te-le:Lonisch vrijdigavond tusson 1B.00 cn 19.00 uur (uitsluitcnd in clringende
gevàl-rèn) bij dhr. ïï.v.d.Lintten te:.. 46.86.56
In noodgcvall-en kunnen de pupillen en vretr1:en nog o! zat ertlago cht end t.usson
9.15 cn '1o.00 uur afbellen. tel. 66.1J.14 trlubEebourv LEIIS.

;
ii

IU'IEURÏNGEl[.

Bij slechte rve ersorcsta.nd igheden 6teeds cerst de a-fheurin6sli j s t en raadplegen.
Staat daarop bij rrPul:illen en ','Jc1penrr vermeld.: GOEDGE;.,IURD dan steeds nqar veld
of punt va.n sanentsomst hoaen. II{ DÀ'I GEVAI bÍ.AG ER DUS NIEI TEÏEI'oNISCH ],i ORDEII
GEINEORIIEE}UT-. it,',AR EVENTUELE 

^FIi.EURING. 
Staat bi' j de aflicuringsadr es6 cn bi j ir

Pupillen en tirefpcnir verneld: ZIÉ A-AKEURINGSLIJST dan noct ;'.1s vol6t §rorden gc-'
hl:nd.cld: Voor de thuisrve d.stri j den uoet juniorenlijst tror.len gerradpleegd. Zijn
r',e rvedstri jclcn,vnn LENS !, 6 en -9 goedgekeurclr r dan 6aàn ooh de pupÍlIen en
welpèn vcdstrijclón oI ons vel-d c1oor. Uitsluitencl. voor èe uitue,fstiijden mag in
dat gcval teJ-g.foniscfr lrordcn geÏnforneerd of hun verlstrijt',cn:Cóorgaan en lvel -
znt eidc.6o cl:t c nc1 !ussè4 9r15 eÀ 10.OO uur tet-. 65.ff.f4 ;

OPSTELLINGH§.

I s-Gravendl-J1r en ]lad.

sP-naerlhöDst 1 2. OO uur,...,,',.
.lJ.l.:iN§ .LJr 3 e].s beltend,
klubgebouw LEN§

LIjliS V/1: o.J-e behend,
lrl-ubGebouvr T,EliS.

l;ont trainen , leider Ton v.ë.Berg, srmcnk-onst 10.C0 uur

@l§_! t r al.s bel;end., zic .ook zondag 16-4, leidcrs f on
i)e6t cr ! sancnkoàst .,12.0O ,uur klub6ebouv,' LBIS . . :

LEN,S P2: aI-s bekcnd, korflt traincn, Ieicl.er Ton (le Kok,
6eboul LDNS.

,1g. 
,

I(l.u b -

Ieider Kees Schenkel-s, samenkonst 9.00 uurkomt'' trainen

- 10-
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f,EtlS.,,',iZt ir.Is bekcncl, kotrt tr;inen, leider Peter van Rijn, samenkomst 11.O0 uur
klubge'bouv. LENS

,E. dlich-l{. Encllich-A. v.}ïijn6aarden-P.3ij}sna-D.Bi j lsua-M.iloek6ma
. Vcrs ohelden-T. Janss cí-8. Renzenbrinlc-P.Iloppenbr ouwers-S . Tuyt
erreijn, samenkomst 10.00 uur kLlbgebouw Lff,trS, komt trainen.
. Bergroans-A. v. d . Berg-C . v. d.3er6-14. Bosch-M. Br,oosE66IEóEËlman- .

I,ENË I,III{Ï ,1 : 'E

J. Tianermans-1,1
.Lcaö-er -rJet er il
LEI{S I,Iïlir 2: B
R. Eoelhouvrcr-D. v. d.Vin-R. Tettero-J. Dunant-J.l,iarmerclam-V. Trornp-M. Jochems-R. Alsem/
5eest, leirr.ers dhr. v.d.Berg-dhr.lïarmerdam, sarnenhorqst 11.00 uur klubgebourv LEI,IS
Kont trainen! ,.
LEI,IS i{INl J: H. Snulders-J.Ee-ns eà-À. Brinksna-M,Koucr-G. Linnevre ever-R. Zegers-
M.Gibsze Nip$cr-D. Bavel-R "Pó e1s c. Erstat(-J. v. à. stare-E. Blok-l'{.Boulneester.
Le.ider c1hr. Grosze Nipper, ss.menkomst 3.15 uur kltbBebouvr I,ENS, I,-omI_ Jrginen.
DOUCIIEN -\fEi?PIICHI.

Het is b-ii 
^LENS 

nog stcerls verplicht on na cle traj-ningen en de vtdÀtrijclcn te
douchen. .frf6;elopen zaterdag 6ingen c'l c meestc. spelers van pupillen 2 zonder
zich ook mné"r cven te vuassen, naar *:.uis (Dit gebeurt bij vreJ- rnecr elftarlen).
Bij r:rav3a*E'- van d.c leid.er breek dat. .-'.e jongens zich van hun ouders níet hoeven
tc 'i,rasscn. iïi'j liunnen. dit haast niet BeJoven. tïij hopcl1 dat cle leiders. en
trainors Ín hct vcrvorg er c6 op 6aan lettcn dat c1c jongens douchen na clc rved.-
strijd. en de trai,nin6. Doucllen is verplicht en vol6ens ons vcrstand.ig. Niet
vraar, ouders?

BUITTiILTNDSE RXIS,

Voor ve o;: v::íj.da; 12 Eei e..s, naar Frankfurt au Main efrcizen moetcn ile.l-aatste
voorbeïeidingcn, gctrof f en worden.
1) Hct Eeld arl. ;= 140.-- moet van alLe dcelnemcrs bj-nnen zijn. Er zijn nog

stceCs jongens r]-i e niets betaal..l hebben. Vol8cnde vieeli vcrschijnt Ce vranbe- -

. talcrslijst voor de buitcnLandsé reis.
2) LLLe jongens moeten e{)n gcl(1,ig p.tspoo?t of een t o cris t cnkae.rrt hcbben.
f) .ttfc jongens noeten vrijda6 12 nei a.s. vrij vragen van school. i{ij hcbben

al- enhele scholen zelf benaclerd, aaar <le school-hoofd-en hebben liever dat U -
zcl-f evcn bcft of ltng.sliont, Het llan'problcmen oplcvercn, omd.a.t er geen vrij-

gegevn nlg r-:'orden voor zul-ke uitstapjes. Toch lïat o? verzlnnen. Volgend jaar '

zuLlcfl rvij lzol een anderc datum uitzocken, zodat de jongens 5;een vrij meer !
hoe:}en te vragcn va'.n school. Succe6"

Juniorcn. Pupill en,
!l.!]\È I

)evjo 2
LENS }
Hr. J svr- Jlr +
LENS 5
LENS 6
VreCenbu:'ch
LENS 3
Vios 11
DNÍ' Z

11

vrij
LENS
Lyra
TENS
!u.isH
HMSH
LENS
Vel-o
LEN§
IEIIS

4
4
4
7
7
10
9
10

o-2

1-2
l-1
1-o
0-o
't-z
1-1
9-o

Eongelersdijh l
Vredenburch 2
LEI{S }

"leleel.EW1
tEIS 2

Iílini-'!1ieIp en.

Quicl:'1
Spoorvijk 2
IEI'IS f

- LENS 1

- LENS 2

- LEI{S 1

- LElis 2
- irl"lT a

- Liii{s
-BMT2

4-o
o-2

^-)2-?

1-o
t- I

o-13
I KNVB-daA t"E.v. 1"00C.000e fid.

Afgciope-n zr.terd.ag hadden vij (Pl) het €lenoegen te gast te zijn bij de KNVB-clag
rn h-^t lied 

" 
C ongrcsL'ebour,. Dcze dag lvercl georgi"niseerd ter geLegenheid van de

inschrijvinl;cr van het miljoenste 1id..
Or:st::ecks '12 uur t'rerc.'ren vrij bij de artiestenin6ang o?gcvÍrngen. 'l:le vraren net
4. j ct:6dc 1ft r.Ilon r:.L- ADS -JÀC -l,lest erkl:rart ier cn l,enj.g en Sneln De kleuren van
C.e shi..lis trorn<1en Cc }:l-euren uan dc [tederlantlse v1a.g n1. ro od-wit -blaur.r en oranje
iiij hinacnkomct lÍregen ïre rtreteen aI een lunchpakiret + consumptiebon. I,la dit te
hchben gcnuttigrl gj-ngen de pupillen zich onl<}eden. On + 1 uur vrerden ze opgehaald

- tl-



en Daar hct p'o:':iurn geb_racht voor het repeteren van versjes. Jan Draascr vaser al-. Dit c.cfènen nan. + 20'ninuten"in beslag.- ?.oon , was I het l.rachten 
top-rrei-orri-

ciËIe oi:trecle;r. oir '2'uur- begon hct programma"in .r1e P.ÏJ.n.za.a.l. 
-Ëön .r"io"" uon

I n andcl'c vcreni-6in-S .',J-roeg of dè nonitór 'in rie artiestcnfoyer e.en mocht, zoàat
r'" c ltondcn zicn irat ez'iin de 2ae1 gebeurde. Viola van Emmenàs koncligile de arties-ten ae.n: clit .!'rcron Jos6 Me.r ielfo 'en, z r n -orlÍest; Rita llovingh en Ja-n Braaser.
i.;e :.]upil]ón i{areD onrlertussen bcàig net het.ve:.za:mcIen van harndt ÉIieningen; }Ial,ct optreden v:.n Rita Hovingh noesten er bfoencn vrord.en aangebocen, hiàrvogr
ii:ocht uirrn ecn pupil die i(ees hctte I die .r'r.ee er niet, dan eón 

-die Johan hette.ret ucrd J<.rhan liuype:rs van LElls. Dsn oË .kivart -over chiie . l.li:s hei zovel:. , Dc pu-'r.',11en r;terden aich do'hter het gordijn op. Toen ierLereen op zÍjn plaats stond
;1;i li5 irct (l.celi oi) en rverd er sa cn net Jan Bl.easer ecn fle.nta1 bekenrle voetballied-
;es Sczongen o.zr.: Hand in hand - op cen srof en cen outle voetbal-schoen er} l.Íc -

5.rnn ni:e.r Romc.
0m kwa'rt voor.vicr iTas het afgeropen. Dc pupirrcn gingcn zich oml:feclen, kregen,,..
no8 2 consunptiebonnen en mochten toen ih d.e àndere ze,Len.g:lan kijken gaar oo6.
r';at tc coeà'va.s. orn 5 uur gingen uc naar huis. Bij deze r,riitlen v:_j ae KNVB be- ,:-,.,

danhen voor de goecl geslaiLg<le dag. Ooh wil-tierr tri j tle heren van de !',iiel en Aerts.:
becl:lnlccn voor hct vervoer hccn en terug.
Jan-Jos-Ron-Ror:-Paul-Pim-Ec16ar-Edoo-Joh.rrr-Eà.vrín-pct er-Eclraic-l,lar c e1-Ronald.-
dhr.Aerte cn Tcn

I
I
{

{- LEI.TS 1.
À.e . zonrlag spcclt LENS 1 d.e beI;rngri jke vretLe trijo uit tegèn vros....Bij urinst

. van LIiNS is er uog E3.1-= gp een ka.npioenschape iiri j nodigen a1le junrorcn, 1:upi1-1c,, veI1;qn eD rnini-lrel-pcn en alr-c ouclcrs. t,; t om L {s 1 Í:an t.e móedigenJ
Toctere, rntels, closetroll"en cn luide aannno.ecligi-ngen zijn toegostaan.
rla-nvan6 14.oc uur. om 12.+5 uur speel-t L,EI\rs p1 

. 
ó err-vo orvràdstri jl te6en vros.

Jul;o .

vtos 1

;-,EIDEXS c)lrnxRs.

'ie hci'i:rnereni d.e leiders en ouders nog oven aan tle.rverLstrijden op ! en 6..rei.
-1ïgc1o}cr: zater'-'1,a6 hebben enkelc ouJers zlch a1 op6egcven, 

-*"", à, cre reiÈlers-l;c l:unncn versLaan raoetcn er vrel en!:eLe ouc,crs ,uè:l zicti opgeven. itre veru.,achten

"c 
curlcrs v:., junioren, pupilten en rïcrpen op vrijc-aga-vond 5 mei a.s. en d.e':t:c''ers v,':n cl-o uini-rverpen op zat errJ.aga.vond 5 nci. Rcirie vrcclstrj- jden begínnen-om''9. jc uur. I'lc'. afloop iropen ue rlnn cen,s.sz.erlige avoncl te hcbben] eventueel met]-',-.,-fcrrrtuziek. 

l. l:unt zich oplieven ,t:,,ro4"" perreijn cn Rob i;orn.

Juho.

-12-
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a1le boehjeo met loten .zijn af6èr,ekendl Iedereen,
loten in zijn bezit hóeft en nlet met ons h99ft af
voor het totaal bedra1 van Í 50r-- per toeirJet

ffet Bestuur.
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:De rng-rr.r. die altijd trourv onze zieke.ledo4 llozooltt, ligt nu zelf p1at. Zijn even-
wj-cht sapparatuur is kapotr. zo liet hij atrs vr.elign en bij Vefwacht Cat hij daar-
cloor gepui-ae tijcl niet naar de Hen6elo!4an lan koneno Laten vrij hem 4i-et ver=
geten, Een bezoekje ?aI hij best op prijs ste]len. ,Zijn adrgs is: AÉandelstraat
ï1, Hct beste llge:: _Juffermans en een apoedig herstel toegervcqet.

Gerartl van den Steen
TEVREDM{ ZÏJN TS EEN GI]NST
TEI/BEDEN SGIITJNS}í EEN ITUN§T1
TEVnEDEII rttoRDB^r Ern'.r gEI,.u$

Ome Frans
FFTTTFFTFFTETFFFIT'F

1ïIE §Tr',ÀT ER ACHTER,DE BrlR T'EI'FFFf'FFFFFI.FFFFFFEFFFEFTT'FÏFFF
FF

Zat er dagroorgen:
, 
/ri Dergenhen-esbpqg4 t'rïim l,lichels

. Zater{ag4iddaG: 'i',r:neke B}1e49i -.- Frans .Disseldorp - .hn v.d.Steen
Zóndagmorgen: Peg6y Richei - Judith Kembes - Tinu6 v.Zilfhout
ZonrlaenitldaJf: l.n v.d..Steen - iïiI de Bruin = Ria Verscheklen - Dini Endlich -

Eanneke Bom - Li!èa JanE -- Silvia en lluub Pronk - Sinon Sandlfort

UITSIT\GEI,I JUI{IOjlfl'{ UÏTS L1,.GEN IIDLPEN
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LENS I'IINI 1 - Rava nini 1

LE$S MINI 2 -.DuinCorp. nini 2
Rijswi-jk mini ] - l,nNS llINI.S
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LENS 1i EEN I(ONÏN'I{NÏJK VOOR EEN'SdTiUTTERI I I I

VIOS
JJ.EIè

"2-1O-'7-5-2?
1B-2i

DBGC 22- 8-11-j-z? ,9-29,'ríÍ1he1nru6 22-8.:40-4::2629-19
LEN§ 22- -o-z
Hermes DVS
Papendrecht
rlooclenbur6
Gouda
iif oN
lI0v

-7-22 1

-.-,',:
: In ccn. bijzonder aantrekkelijilc vredstrij

,.,lnNS ei niet in geslaagd d.e tyrce punten
J' ' VïOS . ivc6 tc h:.1-cn. In c'.e eorste helft wo
.. -dé beidc el-ftall.en goed. tegen elkaar op

., ,,tloelrijpe kansen vrare n op cle vingers te
:"' tel-l-en. Na ccn scherpe voorzet van iïin

, 'Iieetàan 
61eerJ. Ruud Fortman c1e ba1 buiten

22-11- 7"4-2i 25 t5 .':."È
blil.
sg,iie
all':

2
22- G-1o-6-2?
22- 6-io-6-zz
22- 4-1t-5-21
22- ?- 6-9-20
22- 4-11-?-19

2't-23
21-24
14-19
16- 13
21-26

bereik van de VIO§ doel-nan te5en rlc paa1.
Mede door uitstekend verdedigen van LINS
(l-eesl een uitstelcend opgezette buj-tenspel-
val) kon VIOS daar voor rust slechts bitter
veini6 te6encver ste11en. Na rust dicteerde
LENS het spel volhomen. DoorCat LENS pressie
voetbal ging spclen ontstonden er enkele

orympií zz- 5- A-9-18 z5-1J
Bl-autr Zrvart ?-2- 5-r3-g-18 Z44Z
ËBOH

nnmmnmmnnnaanu

22- 2-1O-1A-14 20-15
hachelijke oituaties:voor het VIOS r1oel. Ton rs-Gravendijk verscheen al-leen voor
de VIOS'kcepcr, doch hij richtte niet zuiver genocg el 2r,-6 zijn schot afstuitocn,
op het been val de keepcr. Even ]ater werd één van dc bcliende Bert-Blans -kog,e_Is
net moeite door de VIOS d.oelman tot hoekschop verwerkt. Zeven ninuten voor hài. I

eindsignaat vras 6én onachtzaamheid in de LENS achterhocde voor VIOS genoeg om .:'

tlo volle buit binnen te halen. I'liddels een schÍttc'xenie lcopbal r,risten zij Rob
de ilj.dt kansloos te passarcn. (1-O) .1,'
De rol va,n IENS is nu duidefijk uitgespeel-d ddch zij';kÉnnen nog vrel het compe-
titieverloop 6terh beinvLoedcn, immers DBQC Èont noij olr bczoeli, terwijl ooh
I{OV, no6 bestrcdcn rnoet worden. l..;;lf}j.i,:
À.s. zontlng clc veclstri-jd tussen twec mi{Aönfqters n.1. LENS-llermoo DVS. iÍJij hop<
dat LEIIS zich clan volJ-àdi5g za1 revenc!'L."n ',.íoï, ,1]g o4vcrdiepCe nederlaag van
zonda6. .;... .^ ., ,.i.i.": ' :.rtl '; ' r+i'Y.'Í-.;.'lil*. ?''

oc' oïerigc 
"Iiifkriiso"'rràir',àn.lag 

vrarcn: Gouca-trïilirctnus 1-0; illauu Zwart -
Papend.rccht J-l ; IÍgv-EËoH,r-1; DHs-HIoJ,r 1-Zj: Di]GC -Roo clc nburg l-o en Hermcs DVs-
Ol-ymEia 2-1 . ".'ll§, J,';..,.§i: -.. . ' Íj. , ..1

rnnrn mmm mnm . :In rínn '-
mnm i',i m nrm .mm;.mm'n rui.81 ril.',Er rÍmm' 11! ''.-

nmr,uutlltmmllmmElnlluluiullnmmunnnnummlumf,lm[lf,Inf,InnmmnrmlmmnmnmmnrímrBtlrlu nlulmmnnm
'i -1

nmm I,ENS na,u c1. e E oidkàaËsc, hct 1:6n, schrcef POL vorj-€;e :zeek. Ruim 35 van de
!0 riinuten voctbal tgisseó.,.1410S en LBNS heeft hct er naar uit5ezien, dat pOL
hot 6rootste gcli ji; ï,rn ,0c..w,oiekl zou kri j6cn. l'laar juist toen Vrourve Fortuna
rn een vlae6 van onollctt end!-è id enkclc s.ekonC.en d.e anclere klnt opkeek, gebeurde
het. VIOS skoorde 1-0. Een,liiachtig -'.'.m rar '|eflatteerd - doelpunt. En pOLts
uit6ekiendc theorie v1oo6*!n {Eruzëlementén.
nnm Tocn en-hcl-e ::rinutgn. "fnl. .li5]oop v.tn VIOS-LB,ÍS de overige uitola.gen weLren
binnenBesi jpelcl, v.rcril ir8ge erielioverduirl eli j li, hoe cticht LEIIS bij clie Hoofdkl-asse
is 6evreest. De ko1:1:en vrir,r do lioplopers ',ïilhelmus en DHS r.,raren Besnelcl, zonder
Cat clatr cen nred.e-koplopcr veran twoorCe li jk voor uas. In theorie is LEN§ nog
stecds nict'iiit6;ce chalccld. 2'9s. punten achtcr oir VIOS lijkt ontzettend veel,.
Ma-ar VIOS hecft ool: nog eenr,Iönt z e t t ehrl zri'aar progranma. I,iu ki:n Ce Hoofclklasse

.'aI'l-een nog met een berg 6e1uk thcreiJrt r,',,orflcn. l,1s LENS verstanriig is, dan haalt
het voor cle zekcrheirl in tlc slotfase toch niiar Ce rvinst?unten binnen. Je weet
het naar nooit.
rum Grot"o teleurstelling in het LENSkanp. Vooral orídat LiIl,IS 1 zeker niet d.e
minJere van VIOS b1eek. Daaron is het nisschien goed on een bekenC ver6 van
orne Frans tc cit crcn:
KOM LENSEIIS, FLINK. GEZONGIN
EN D.i^.irROM I,IIET GDREURD
EET HEI.TD IIOOG OPGNJ]EURD
EN VROLIJI( RONDG]]Si)RONGEN. : t,

r':nm Van POL.. verd,cr geen } 'uaad r,roord over LENS 1 , clat tegen VIoS best rvilde prcs-
teren, mlar r'.iat slordi6 onspron6 met enkele (li jhen vfln l;ansèn. .ÍIl-s het euvel
van het slecht ]'.:.nsen benutten wat l'ror.lt bijgeschi:afLl, C,an 'zict pOL, qe. vol5ende
konpetitie best zittcn. ' l:í.t.'

mlin ruim m mmmIIlnm mmmrn n rí mm mmxr nm nnnm nnn mn
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Dnnl Eerst oaan !ïe ons echter konsentreren op het bekcrtoernooi. LENS is cloor-gecrongen tot de r-a.ats te 1.6.. Het schijnt del.berlocring t" ,riil'a.t het berrer_. boernooi nog voor dc zonerstop worclt àf13-ewikkeld. . -
nnx-I E4 vpgr dat <1e nieu'e kompetitÍé' tefint, gaat ook r.reer het nieu're bekcr-àqernooi van start.:Dat scheeft cle §EI(o rveer iiót or6aniseren van enkel-e oefen-vredotrijctcn.
mm:r' ondbrtusscd rvorilt ook duicleJ-i jk rvelkc nieuvre tcgcnstanclors iui\s komend sci--

. zocn ontmooët. De.ar is in dc. ecrstc pl(ri..ts unitas uit Gorinchcr, à"t 
-.i-"it-à"

Eoofdicrasse is gedegradeerd.. vcicr.er àe kampioen (bij"c.-;iil;nÀl'""r, de t*eedeklacsc ir, hct Der-ftse DHC; en dc (bijna) k-rmpioen vàn de trvecce r.fasse B, hetRot t eril.ams e De l,Íusschcn.
nmm Troostend vlas het te vernemen, det ons ze:ir-voetbaf t ean ve1 vfln vros ulist teurinnen._Hier. gin6_ het echter uitsÍuiténd on rekreatievoetbal.
Ímn TeLfer wic l:ra6 dat ook al weer? zeËer uitger"und àcn het:rniIÍtair elftal?rnnm Lct oi: nuuner 1J.

KRIT]SCH IEKII(Ei.I.

ïn_.hct begin vnn ilc lente worden de lresturen van de voetbr._f vcr cni-gÍngen extrabelas.t. omdat zij clan de vergaderingen v:rn de KrivB moeten bijh,onen. Daer is uiter-aeril-niets op tcgc-n1 in tegencr-eel. rn ..r.ie vergacleringen kri-jgen ai """""iàr"Ë.r', h,tr4 
-tle-cl van de inspraak bi j het besturen van het inf er',ritcreiàe apparaat , datK.ll. V.I. heet.

l,Iaar- wat het:ben de vereni6ingen rlaar nu werkelijk aa.n?... 
'lf6eJ-open na.r.n(1.at-. on dinsclagavond. veldcn au ,grr. REGI o-vcrgacl"airS0rr, vr:n de
-{V3. 

gchouden. De belangstellirg van è zijcc v.n de verenigiigen r-r1s 'l:eclroevend.,
l'Íaar -ja, op het rvegblijven bij ccze ver6iccringen heeft oé r,1:rvB nu eons geen boe-.te 6eJ-e6c1. rli vraag mij af r?rarom zo vreinig beÍan6Jste11Íng rvas en i-r( ben eensop onderzoeli uitgegàan. i.Jat blijlrt nu? .,- - .:
De uitnorliginge* voor dczc vergnrrcringen ïrorlren (loor ii.c vereni5incen p..s op.vrijdag / april ontvan6_en_.__Hi crbi j vraren gcvoogil: tle agencr,a, rló i:e5roting- s.ei.4o9n_ 19?B/7c1 va.n .de KNVE, on ,roi ,ru HVB; div;rse ,"6ior.rriuuri j;;;;Ëil:"=telrcn
Een b:al- p3pier, clat rrevenrr in het vreekeinrl noe.t r,rordàn bcstucleórcr., r,riI men-opde- vergacl'ering 6oed van cle inspraa.k ger:ruik kurrnen maken. Nu ver5,cet het naar.
1,11::l ilc be6roting v"l 

-d9 
K.N.v.R. iiergt al zoveel ke,niu, no tila om. deze vrer_I:e1ijk 6oed te lcuanen bckijken, dat dat ene rveclieinc., r:rr.arin tocË lt zoveel-ti jr1 ,ordt opscëist voor hct wórkelijke voet,ocr6ëuè#";; -;;;l'-;;:'koït iii. End-a'n praat ik elleen noe maar over ce t.íjd vr,r.blisecretaris.nn, ài" niet eens inde ScreGenheid rucrr]cn Sesteld on ar d.ie toch. rve.l belongri5he iatcen met r].e overige-ceo tuursl-eclen te beprekcn, rrit.p5ob,-eom speclt e1k jaai --i steeds klopt ac

i(.N,v.8. (E:v-lD: ) zich óeàmoccli! o! rle bo-rst en teróott voor c1e vol6enr1e rcccrb--tcrscha.p, hct6ecn natuurlijk Ioci niet gcbeurt. Ivl.:ar ja, ile. vcren:.erngen hebbendit nl.ar te..slikken.. Zo is nu eennaaf ,le. fn-q;laalc trij d; É.f,f .V.U. 6ereg.cld.
i"r-rrover moeeten de.vereni6ingen nu zoar hun n.,ning,irenbaar rn,sken? !ïe1 ècn paarsinpclc zakcn. .
Ecn nieu'l bondsbureau anncx orf ei di-ngs c entrÉn. I(osten ca. f 11! ai1j. of deverenigin6en naar even. ge<lurencle zori l5 jnar extra. f 1t5O toí' y zrSo.pgr lirlv,il-l-cn dokken. rïe1, dat bondsbureau is noàig ,o-.r .."ht 

"i- oai 
- 
opïe iaing-s c entru'wclCen toch t,rcl vat vren6tokcn§- gepfeat6t.., Nu mogcn ,,zi j ons goi,itrLit! i.ri5rorr,-dat dc II.v.n. ccn veïstandin bc1àià voert'ïen "iilzicn i^"-,r"'r."rlributieheffin-

6en zoc'at vrij gespaard brijven van plotsofin6è clrasti.scha vertrogidb;; ;;-il;-kant_. Die Í 1t5o tot j z,Jo ler rid per 5aar-kunnoo ;; ;;s ;;í-;inaf. ltaar riandic hclc 6orte I(.N.V.B., c1iè bekt ttel r,:ruin tEerst komt dear de ccnmLligc heffing vÍin Gcn.gul_.lcn voor het vör.raeB yan cenreservcfoncls. Mij is nog niet auiceii5rr gu. ori"n ":."r;;;.. 
-;..i-rr."t 

* o.in]gy!?e r zo hooa nodige boncl.sbr-acl. De veràni61in6en moctcn caarvan ; of zi j nu
)1i11:1* 11..1i"11.111i3. exemr:taren afnemcn. Vcrpricht is veriler cen:ahonnonent opoe otrr-cLcJ.c mcdedclingen. (ostcn f Z?5r__ per ja.ari. Dn d.r.n tc bcilcFkcn, Cítt i;rijcfha'nheli jk- zi jn v*n r.,e.t dic rcdr:kii.e v"" oàt brad rvir- publiccren. iieÍ zaI r,verweer betaalcl voetbc-I een een beetjc hoofriklassc zijn. Dà ro.t nri;'arr_een naardgH:u,l: Oh ;ar_ dan wordt ciq.lrontributie per vereniiiog n,r"r. r.;ii;"1;-;;; f-à,iO

I

t
í

!

t
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naar .r 'lOOr--i en het inschrijfgelà pèr K.N.V.B. elft
Ik bcn or niet a.chter 6ekorncn of er nog Eecr fine.nci
vrorden gel egd. iïij zullen cla.t ÍcI horen op rle grote v
viordt gehouden in hel Congresgeboulv; De versl-aggever
hierover_ 91:, dat jc thuis ook liunt slapen, naar det
Í 15 t--. boóti. I'loct il: cloor5i"aan? Over amateurbepalin
beherkorapetitie? Ach rvat helpt hct? Dc K.N.V.R. is fl
vcrenigingcn moctet toch het 6c-1a6 5etafen.
Over j-nspraLlc gesprohen !

}IHHH HHI{HIIiIIIHHI]HHHHHHIIHIIH}IH
P}?oGRhl l.Lir - oPSTELLINGEI,I - UITSLi,GEN SENïOREN

[i,rliHIIIIHHH IIHHIIIIHiItIHHEJ

PROGRiJ.llt'r SEN ï OilEN .

tï""iï"Í"lo;;-.i^ï1,Í.i:ia,i
erga.1crin1r, ài" op za eirïl
van Voctbr.l- iicst merkt ...il

kost de-vcreniging dan rveïil
gen, ovcr clftalopgaven, 'ovr
stil1'goin6 strongit. En de

LEN§ 4 - vrij
12.00 uur LEIIS 5 r - ïïestl-c.ndia 4
1c.o0 uur LBNS 6 - DHC 5
'1 2. OO uur Gr.l? i If Vac 5 - LENS 7

-6

12.00 uu1. LENS B - Tedo 5
'14. oO uur Duinrlorp SV 4 - LENS 9

:12. OO uur i?óstl-ancr.ia '1O - LENS 1.O

'11 6eb 1/1-3
V1 6,eb 't/2-4
ila:.dhuisstr. J9,

I,loerlcapellc'

vz Eeb 2/1-3 B.de Regt
Y2 Eeb 2/1-1 J. J.ll,'iVolt ers
Ro ggervoning/l3uurtrïeg,' lrJassenaar /t.G.M.Jansen otr: de Haar
V3 ecb 2/2-4 N.tlcn Ileijer
rrHoutrust!t Sportlaan
hoek }lezenplein J.Plugge
lrde'HoEe lomenrr .

Galgenweg r Naaldr:ri jk C.L.v.toon,
Dedensvàartrveg , IV. H. Bakher
Zuiderparh 2e ged. rie kl 3
v1. ecb 2/2-4

ZerqlE- ? 2 -1i: r i] - 122 q.

14. Oo .uur LENS 1

'1 1 . OO uur LEUS 2

.14. JO uur Mocrlii'.pel-Ie

- Hermes DVS 1

- Rava 2
2-r[NS1

FREE LENSER

27 april-)

HHHI{HIIIi

schciCsrechter
I;.M..1cht erberg
T. S chot

E.Ruiten

terrein
terrein

12.00
10.00
10. oo

- IENS 11

- LEi{s 12
- Todo 6.,.,

uur VCS
uur VVP
uur LENS

()

I
13

Pe$::gsc-32-3! ril 1978.

20.0C uur'LEITS, 7
'19 . OO uur LEI'I§ 12

A.s. zondag zijn van dc

- GDÀ

- PCGD

Seko aanlezig: J.de }lilster en À.v.cl.I,lei jclen

LENS t-6-3 en í1. gcn half uur v6ór aanvan6 van hun nedstrijd.
LDI{S ? 10.45 uur' LENS terrein Lm{S 11 11.15 uur LENS
LENS .9 1J.O0 uur LENS terrcin LENS 12 9.O0 uur LENS
Luts 10 ro.45 irur irlts tcirein

'l

OPSTELLIiIGEN

l,EIrIS 3: als beliond met H. Rimmelzlraan en A.Schneider
Effir .vrij (H.Rione1zwaarn en li.r,chneirler zie LENS J)
LENS 5: a1s bcliencl
Ëfrí3: aIs belienrL
ÏÉTs7: al-s beircncl
IEtt§T: al-s bclÉend
@9, c.Is bLkencl
LENS 10: r.}s bekend
ÏEïiB--iï: r.}s bekend

J.Ras
C.Stapel
Craenmehr M..

M. Eei jn en
J. Enrllich

ó6k tlonderdag

zon<1er
zonJer
zon.ler
zon,de,.
zonder

(zíe

LEltri3 12 : a1s bckenà zon.ler J.Ituyters (zie 6ók Condcrrla6 2/ april)
LENS 1J: als l:elcenrl zonrler C .3er enbak-','/. Endlich-J. tie Hj.lster en -ir.v.Luxeobura
T,.ESCHRIJVII,ïGEN.: Uitsluiëerid in dri ngende 5evatlen oir vr i jcl:,65c-vond van 1B.JO-
19.J0 uur bij ,.1. c1e llilster t,el. 29.71.21 /.l!66n bij hoge uitzonil.ering kan nog

riricila
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op zaterdagochtend van 11.O0-'12.00 uur bij voornoeud tel-efoonnunner vror,ien afge-
rschrcven. - .. , l

, $IIET-CPKo.MER.

.0.an8ezien Micr,eennehr voof :de 2e ngral niot is opgeltooon vrordt
niet.neer oi:gestefd. Contributiebetalíi-rg tot het einrl v:rn het
verplicht. Vcrlirgcr is nogeli jlc bi j .de Seko oo naanda.gavonc'l- na
klub6eboulr. . t

ULISIJTGEN... j

4-1
J-2( vr. scl
5-4( vr. ecl
7-1 ( vr. scl
4-o( vr . sc]
4-1

híj dit seizoen
seizoen b1i j ft
2O.JO uur in het

' .':.1ll0s 1 - LEI'IS '1

:;.WC '3 -'LEIIS 2
- rmrs 1 - HMst{ 2
',. Oliveo 2 - LnlïS 4

' . Zu;art Bl-auw 2 - LINS 5

1-o sE" l
3-2 LBNS B
1-'t :- IEN§ p
1-) svDIIB 4
l-J(vr.sch) svDHB 6
. .r Gr.fv:it ' 58 5

- LllIIS. 7 ,

- svDlIB J
- llr,:smus
- LENS 10
- LENS 11

- Liti{s 1 2

FONDUE-I.VOND 29 3?RIL À. S..

AAAiJ,l'!i!IiÀhlA.'iiiíÀ^À,L^,irÀÀLf^.'1.:'^i.r.l..íi:iii.fLAl.-.'r.lil:li-"1i.Íilili.hhÀi'rÀr",;I-r,irAl.

-x-x-x-x-x-x-x-x-

Zaterclag ( d
avond. Degc
Martin Reuvcr of Nonnie iloeksna opgegcven heljben tegen onmj-Cdeli-jlce bètaling'
lPn .f 1?,5O p.p. RonC 20.]O uur verwe.chten vrij iódereen in ons klubgebouv, zodat
we op tijti kunnen beginnen net:bikken. lïíj vrillen er echter' we1 de nadruk op
1eg6cn clat u zich na zondag i.s, absol-uut niet meer op kunt 6cven, d.aar wij
van. te vorcn het noCige moeten inkopen'.' !r-r,6 .

'-x-x-x-x-x-x-x-
. -1ïoRSTRACE.

Het'afgelopen ïieehend was d.e opbrèngst van cIe vrorst-loterij I iz}toa. De total-e
stand in d.cze i,rorgtrace is thans 'Í1 .311 t52 un lvi j kunnen t'uel- sÈe1Ien, dat Ceze
Loterij, mct hIs inzct Ce ovorhccrlijke levcrlorsten, een groot succcs is.
iïij gaan uiteraarcl c1c koménde vrekan :uÈtig door en binncnkort verrvachten wij
zclcel ..d.e.f1500r-- te kunricn halen. À.s. zetcrrlag en zondag grordt er gggl lever-
rvorst Verloot. maar cen 1ïESTFLLER DAUER!ïORST (all-en rvcL bckend!! !!) ii1 verband
nct Éet feit, 'i..t .,,.uo sËïEEffi$6TEi-ï.ïn afrncting is r.lan de Lekende l-evor*
rvorste4.zijr er d.it vreckend lootjes vtrn 1 t/n 1OO 'centen. Doet. u sTeer nee en
6ri jpt .de ltans d.e 'r{est f aler Dauerworst t e winnen. U zult er van snul-l-en , dat is
zeker !

us nict-rzond.ag) 29 april organiseert d.e l(aka' c1e traCitióne1e fondue-
hen d.i-c'@an nog rnee willen eteii noàteà zich zondag 2f Cpril bij '

i
LOTTO Ei'l IOTO.

Urz cigen vcreni6íng Leni6 en §nel rjtelt-het íoB steeds bijzon,ler op prijs als
u mecspcelt in r1e lotto en tot, cn zeker a1s-u de.bètreffende formulieren bi.j

t LENS inlcvcrt. D..! Ievcrt Lenig cn Snel pcr j ar veel gék'. öp. Dtrir lciJt u ovcn
'in de omsla6,van cle LEl,lSrevue, waar. allc bekenCe inlcveringsadre s sen ziin ver-
meId. Op narrnd.i'.6 t/m clondcrtlagavond is er' in ons hlubgeboul'r gcle6enheid . ul'r, :

formulieren in te Levcren. Bij voorbaat onzo'Canh.
Speciale toto I s

erc-divisic competitie tiorc].en ío6' de volgende toto I s ge-

Dh^^h^rn^- * -Srenqa

Na het cin<ligcn ven de
speeld:
Toto no. Spe clclata

(t-l nei- 1)13
11-14-15 nei. 19?8
20 l/n 24 rae]- 19?B
2? meí t/n 2 juni 19lB
3 L/É. ? juni 1978
10- 11 juni 19?B

'le divísie + Euro?cse competitie
1e clivisie + Europcse competitie
Europe6c competitie
Europesc competitie + !'K
!'lk
!IK

Uw Redactie

1B
19
20
21
22
)z

ALLERLEI



IIet jeugrtplan, of liever geze6c1, het jeugdpran Ner'lerr-anci bestagt nu reed.6 eena.cnzienlijk r:ntal- jaren. Dit plan - het blijft altijd gsrl'rrplalrr : ètaàt bijvelen Ín Je belan6st e1l-inB. Er zijn er, clie rleze aktiviteÍLe-n uitsluitend in hetberang van het betaard voetbaf achtcn, r,raarcloor zij dit plan a1s etrijdig methet e.mateurvoetbal beschouwen. Dac.rtegenover staan d.e ,"ii.,gu^-.r"o anderen, rliedit verwc.nrlozen en die 6raag hun medówerlcing verlenen. I,Ji j l,,iIlen eerlijkblijven en u verteflen, det *rij langere tijd behoorri her;bcn tot clie eerstecategorie va,, tegenstandersl lrrij zijn daarvan tcruggelcoaen un ,urr", dat deinvLoed ven het bctaalde voetbaf uiierst gerÍn5 isliIn Leiilen he,;ben rve in het.begin v.:n april enige ahtiviteiten ten behoeve van dit jeugclplan r,iuJ""i"nà 6..ri",
- 0p het terrein van LFC :pu_ul.tn namelijk Haagse jongens va.n-r! en ,14 ja.ar tuË""--jongcns van cl.e Lei-clse afde1in6. Die jongens ,rit de Eaagse afóeling lvaren gese-
-l.ccteerd en met zctn lvedstrijd vrerd àe [elegenheid g"gà.rnr, non verder te konenr.0p di-e rveclstrijd in Lei<]en vo16;eri nenrer.íjx nog mecr wedstrijden, vraírrin jongen. i.van Rottcrdam, Dorclrocht en Gouda als te5enstànrler zulren oitruóun. uit dieontmoetingcn blijven cre bestcn over. Dat zijn zorn 2/ jon5eirs, die cran vreertegen__eLhac.r zuflen sper-cn. Daaruit ivorclt het e1fta1 6óvoimc van hct district'íest rr. rn Zcist spcfen vervofÍrens cre districtser-ftaÍIen te6en elkaar endaaruit 

'rorden opnÍeuvr J2 jon8ens 6ese1ecteerd... !,'.eer vorgt dàn cen vred.strijd
'.'an dic geserectcerc,e spclers en rlaaruit wordt -tenslotte een na-t:ionaa] team
;:.ïIllld:, *I 

n11d.le1s., zi jn ctic jongc voetballers rvel een je.art jc ourlèr gevroràen en::unnÈn zi. j noi; r'rorJen aangcvuld met ri,o zogcnaamrlc rr thaiblo giers rr .,)ezelfrle inethoile ,.-rordrt ook 6evolgr1 voor ,]I ouderen van .1J en 15 jaar, die wecvenecns in icidcn zagen aantrcíten cn .ri" ."; -À;i;"it jt 'íie:iia 
"i , 

9,lnt 
".n verschilvan tree jaa:: bolan,lrÍ jh is. Die .lj en i6 jar:Ërge jongó voetballérs gaven er

:1+iL vr bchooqlijl iege, oen bal te kunnón trappen en ook veel forser te zijn.'rlciCe vvedstri jct-en ein'liErlen met een overwÍnnin6 iróor de jeugC ,it a" H,l"gu".',f.:',e1inrg. rn ce ecrste ontmoetÍn6 (tussen 15 ei l4 5 ar:.gËn) "r":rcr.l ' 
t et na eena-envanhelijko achierstand,t z-1.. vàor llen ltu"g. oo jongens van 15 cn 16 jc;;--namenvoor dc rust, tocn ze even net ticn ,an up..àfden, oui *roor"prorrg u.,n.1_O, diein r'le tweetlc hcr-ft r:rerd opgevoerd tot l-0. De beiangsteirin-g val niet zo Srootcn'bl-ecf beperlrt tot enkcle ouders en and.eren, ctie 8eintereJseerd 'raren. Totdie bèI:r'ngst ell cntlen behoord.en de heen L.Derrr:órs, aIo "r i""g" ti;,r o" .ber_angenvan rlc jeu6cl, op cl.it terrcin beha.rti6t en ni:tuuriiSlc Ben peeïer", "oi" een frinkdeel .va'n zij. t.jd iSebruikt om die jÀug. op te spoien en een kanÉ te geven.Die jon6e voctrrarlers ze1f, die er uretÍicni ,".r, à"orruo oo:-t ,rof--eeos een Johancruijff !e vordcn, stelclcn zich cr6 nuchtcr op. I'[atuurli5t rlèaln zi5 hun r,.ost en

.yolqden. zi j 
-neu*keurig. de 

. 
aanrvi j zingen op , diË v,rn ce init weidc'n ge8even.Verdcr toonden zij zi-ch bijvoorÉec1à tev-re<Ien aet hun rrbeloningri in c1e vorm vantwce conËu pticbonnen. Hc4 r,^cht nog oen lange rveg nèe.r hct NeJcrlands er_ftaI.l"Íi.ar d.c eer-ste stappen zi jn ge ze t. I'Íet Ben peeterÀ als 6irls heror:en zi j hun ecrsteschïeclcn afgel-cgd om op het voetbar-verd 'lc íation"..r-e o"i t. "gr.1;ài6;;. .-- 

------,

Uï, Reeactiè.

Over enomen uit Voet ba.I Weqt.

JXUGDP],IJ.I

i?OB NOONDELOOS G]'SELTCTE ERD.

-j(-)(-)(-X-X-]t-:(-)<-

-x-x-x-x-x-x-

'Ict- doct 'rno vccl- gcnoegen u in kenniG te 6tcr-r-cn van het fcit, rlat Rob Nóord.eloor$r)cf er vi.:r] ons 
^1 

cr-ftaI, door ce ií.N.v. B. is uit6enodi6à in 11à serectie van creiJtr'.6se j cu1;c1 voor spel_ers. van .l/-.13 jaar. r,,f6e1oirè., ,u""Ë spuekle Rob al- eenvJ./.lstri jd in r-'l.c voorlopi6c Haegse selecti-e. Íanai deze pr:,-àts r.ri"it.r."-riiIiob l{oorc'-cLoos vr.ii hr.rte met deze verkiezing en tri j hopÉn dat hi j rl.e.liomenclet'redstrijden zo succesvol zal voetbaffen, clat Rob zich t i5 ,ru 6esËlecteerclen za1l;,unncn Ili:rr.hírvcn.
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JJJJJJ
*****
$$$JJ"r

JJJJJ
{${$$.u.r.l.r.r,i JJJ JJJJJJJ J JJJ JJJJ J JJ J JJJJ JJJJ J JJJ J J J .;J J4!LdddJ.]JJJ

JJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJ
V;N ITI]T JEUEDFRONT

JJJJJJJJJJ JJJJJ JJJJJJ
PR0Gil,'.1,Í1.L'i JUI,IIO]iltll.

I

vrr- J
LE}IS 2
Zrvart tlïit t 28 ( vr )
LE]VS 5
Schevenin5en 6
DHL 7
Laakhvrartier B
LENS 9
Quick Stepo. 11

Zsr9gs 2j aArí1" 191?t.

14. OO uur ],ENS f - Scheveningen J .$J
Dihsda ,i 2J apríl- 't)13.

Slortparlc'de 'Zvreth (zie ooic 25-4)
v1.
Sportparlc Prinses Irenc
\12 (zie ooh 25-4)
v1
v2
Hcn6c1o1e.an, ( zie ook 26-4),
Y3

U e!gss-43-lp:11-i2Z!.
TE}IS 1

14. )o uur tyra. 2
'i 4 . 3C uur LBNS 4
'iJ. 1J uur RVC 6
' lr. JO uur LEI'iS 5
-.J.oO uur LEI,IS z
íl.OO uur LEIIS B
'1i . J0 uur illÍI 4
'1i.00 uur LEIIS 10

19 . 00 uur Vel-o
19.00 uur GDA
19.00 uur GD^

- LEIIS -comb.
- LEIIS 6
- LEI,IS 2,

Noor.Jlveg
l'{adcstei jn.
I4adeeteijn.

'tr'oensd lo c.Eri]-122!.
1Í-1. JO uur LENS 9 - GDA

SchrifteLijli voor vriid c-gavond
Berliel en 1?oi.cnr.i js.. . . ,

feLefonisch vri j cla6avoncl tusscn
0cvallen) voor
li-klassers bij clhr. G.Duivesteijn tc1. !4
L.)-lilassers bi j - ehr. M.Rcuver t.el-. 6?

'C-lclase ers'bi j cihr. i/. v. cl. Lin.;.en: tcI. 46
In nooct6;eva11cn hunnen de junioren nog o?
uur afbcl.l-en bi j LENS tet. 66. j3.14
ÀTi(EU]]INGE}I. i

1,B.JO uur .bi j dhI. P.v.d.Steèn, .Ilonclsr:oos 2r-

1B.OO en 1!.00 uur (uitsiuitenC in:dringende

.68.9t ( LuNs 1 t/t't 3)

.28.r1 (LENS 4 t/a,6),

.36.'56'(LENS ? t/n 10)
zaterda6ochtend tus.scn

v1

ZATEIDÀG 29 TIPRIL FOIIDUEN. VOOR OUDERS DI.ï JC]NGEI\IS . SNET OIGEVEN.

AT'SCIIRIJVI}ÏGEN.

o?n 1c.00

lil j zen-
x)

en

De junioron uoctcn bij slcchtc rvc crs omsti'.ntligheCèn eteecls de aflieurin6sli j st en --
:':La.dp1cgen. Tcl-efonische informaties 1Íor,1en hierover niet verstreht.
,Oi)STELLI}ïGEN.

!ENs'1: vrij zic LEI{S 2

].,ENS 2: tr'. Vcrir ar entl.se-R. Bon ( 2x) -H. Hoppeobrouvrurs -s .líre.ner-J.I?iemen-R. ï/ ess e1s -
G. Boo6aard-R. R e. d enr.ker -iJ . Heynen-4. Ovct Ë;aauw-R. Vcrsteel3-J . Frins-M. v. d. Meul-en
(opstelling ook voor dins<1ag '25-4-178) clan rnet Chr.Veruculcn en J.Iui6man
Lcirlcr Ben Osse, t:anenkoast 'lJ.OO uur klultgebouu ï,EliS r
LENS J: A.Rovcr§-R,ten Hoorn-J . Ko opÍÍlins-ï'l . Lucass en-H. Plankcn-J. v.
Chr.Verncu1cn-J. Luionan-R. Ce Jong-E. Ssndif ort-I?.Groàn ( 2x) -R. Bon
(Chr.Vernculen en J.Luisman zie ooh LENS 2 op 25-4-t ?3)
Leider r1hr.I . Eluiri..ns

LDNS 4: a-is bclccntl, l-eiclcr H.Zoun, 3rensrechter ,'.hr. v.<1.iloclc

LENS 5: a.Is bel:end (R.Groen zic oolc zondag bij ÀJ) sameuliom st 1?.15 uur kLub-
Cebourv LXIIS , lciclcr J.l,ierrlcmen

L'ENS6:l1sbc1icnd.(zieoo]r2.5_4-l?8)].eir1ertlV.Ve1zcn-.:

(a

-?-



IIDN,S 7:
LE}IS B:

.f.a1s 'bckencl-, leider Paul v.d.Steen l:
i'-Is votÍgc rveek, 1eÍCcr Eric Landn:n

I,Ellg_2 t nls vorige ueek ( zie ool-. 26-4) samcnhonst
I:idcr T.Ifoh
LEI{S 1q: als vori6c wcck, l_cirler Thco fJrins.
i?I?0GRiiUl'Ír\ PUPI Ll,Eli

1JjO0 uur klubGebouvr LENS,

ZnterdaG 22 april 1973.
'l 1 .00 uur DI{C 1

! . J0 uur truC 2
12.00 uur LEIIS f

-LENS1j
- LEN§ 2
-DUNOI'

Brassershaclett kleine too
v2

ZglÈlq-?2_seril- 197i1.

11. OO uur LEI,IS P2 - Hermes DVS P2 V1

Z,IïTEi?DAG ,o IIPRIL fS ER EEN FONDUE,iVOND LEUI( OI,I COl( EEry§-E4T-SUUIB§_!9-ZIEi!.

PROGBT'd't ÍA IïELPEN .
Zat ercl 22 aprl-L 1

12. OO

12,OO
10.00
11.1O
10.00

ZTiTERD

LINS 1 - tidst erk-rïarti cr 1
IBIÍS 2 - Schevenin6en Jvcs rlini 1 - LËNS I'IIN]. 1

RTC mini 2 - LENS MINI 2
takkr'rnrtier, nini. J - LENS IVIINI

2C) APnli rO}iDUE{ OI) LENS . DE O

( vr. ) vj
v'r
Hen6elolaan
de IJzeryrerf

J Jcnsoniusstraat

9?8,
uur
uur
uull
uur
uur

UDER§ ZIJN Vi.}I IITXTE V'ELI(OT,Í.

IIISCIINIJVTNGEN.

Sihriftcli I,: vvor vr
lerlcel en i?o.]. enrijs.r
TeLcfonisch vru j c.iagavond
.3r;ve11en) 5i5 n.fom tei.
Ir nootlgeval-l-cn liunncn cle
.i7 9.15 uur afl;cllch tcI.
:'.ill(EURI L-GIiN .

LENS P2: P.Strauh-E.Coret-M
R. H:n-F. C l-euu-I4.Iio elenÍ. j:R.
Gt;lrnc ouclers rnet vcrvoer
i,2 april samenJi'onst 1 2. J0
LiINS PJ : J. lÍ. v
,f .Kuypcrs-X. cte
R.1(ievit, s nc

ond 18. JO uur bi dhr. P.v.d.Steen, Hondsroos 2,j

lgssgn 18.O0 en 13.rO uirr (uitb.luitend in dringendë
25.,jt;.77
tlpi1l9lt gn lïcl-Pen noG op zàt èr rlàgo cht enc tuËsen 8.15
C.b. 13. 14 kJ-ub6er;ourv

'lj slechtc we crsonst anrli8heden stecds ëerst d.e a fkeuringsli j st en readpre6ien.i i;:'.r:l 4;ia16p bÍ j rrPupirlcn en 'vïelpcn vermel_d.: GLEDGEIGURD Llen stee.ds naar veldr.f PUNt VAN S,^IiCNKO.ISI KOMCN. ÏN DlrT GEV,"L I.IAG ER' DUS NIET TIIIEION].SCH :]CRDEI,I
iiDt llr.'oilluriaD i.t.'.-'.R l;vEi\iruE],E .í.rKEUÉrNG. staat bij de afkeuringsacitre.ssen- bijrrrupillcn cn ïïc11cnri verrncl-d: ZrE r',FKjiIIRrNGsLrJa? dan moet aís volgt worrlËn 6e-iranierrl: voor c1e tiruisrve cls tri j clen moet juniorenlijst rTorden gerar.ilpleegd. Zijntie rverlstri. jdcn van LrrNS 7r -3 en 10 goedfekeurtl, dàn ar.4n oo]c r're pu! rèr, u, iretpen \ryedstrijdcn op o:rs velil d.oor. uitsluitend voor dË ui tÏre rrstrij aeí ma6 in aatgevar te}éfonisch'word.en geïnforneeid of hun lveilstrijdcn ,1oor65a.ri en welzatci.cia3ochtcnï,.tuscen9.OOen,lo.oouurtel.6í.l,11.\i.

I,ENS P1r.IÍrsl.l:rfoos-lvl.IÍor-1ème-n-M.Z .rlberg-M.Fortm..n-LI.v.vcLzcn-È.Roo.s-E..i=rmen/
hoven-D.l!n!mer1c.an-E. i.,èus-J . !ïass èrman-Jvcl . Berg_A .I(uyp erLeiders Ton t s-Gravendí jk-And de D,'l5ter, s.inÀnkonsl-',r o. oo uur hlub6lebouw LENS

. Geurcns-J . ',r.I(e st e:: -D. Vcrneul en-!.,1iess cls-R. v. 11.Ïei j,
v. d. Soogaa.rC-R. Ro o s-J. v. ,.1. S1:i.egeI-J. Rlemen
si',nenkoiust B. 50 uur klubgebóu§, LEI{S , voor, zonda8
ur hlubgebouvr tEI'lS, leiCer Ton d.e Kok

t
u

. d .1ïie1-J. B. v- d.Iïiél-R. Tan-rr. Delchcr-p.I"ichilar-p. rrcrt s-E.liademnker
vas-P..irrs ernge es t -J. v. jii'.lle8ooiien-E. tre Bruin-M.ilc lIaas-E.vercuin

nkomst 11 . JO uur icl-ub(rebouvl LEIIS , lcitier Ton v. rl.Ilerg

-3-
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't IU)ïS 1ï1 : J.I(li
R.tent z -.r4 " 

v. He
Sar:enlconst '11 .

p-R. Slats-R. v. Velzen-f'. v. Kóster_E.Keus-F. de jJruin-p. Oost ervreghel
1c1.en-D. Vcrschel<1cn-R. r'. d.K3_ei j-A.Frr:nkcn-F.Vafkenburg-A.Toet
j0 u.ur hlubgeboulv LENS, leider Kecs Schenkels

I
.LjrNg--'í2: r1.IiaEp.1. pl gne 1-c . v i ri . Doogaard-!t. v. Nicuwenhoven-8. v.I{ieuvu enhoven-R. TiEm
J.Kool-l'Í.I(eotnan-M. Siuons-R. Plu6Sge-P. Hoel(sma-A I Groenest eijn-R. Bat elaan-rl. Vest er
Lcidcr dhr" I(;r.up, snmenkomst '11.J0 uur klubgebouw LDNS

LEI,IS I'ÍINI 1t E. Endlich-lr{. Encllich-A

t,
È
ri

ï'f

J .Iir,rncrmans-Mi Verschel C en-E. Renze
Lcider ?eter Perreijn, sanenkomst

LENS llII{ï 2: E.ïler

. v. l,Ji j ngaar den -P. Bi j lsma-D. Bi j lsna-M. Ho eksrca
nbrink-P. Hoppcnl:rouÍ/er-S . Tuyt
9r 15 uur kJ.ubgebourv LEIiS

ernooi voor
n het cocktail:
juní. Dit i.v. r

bijkonsti6heid.
elen ze rroig wed,
en en junioren,
is er dan

ch nog niet
rreijn of R.Bom
e.25,93.??

6nans-ir. vi d. BcrgLC . v. d. Bcrg-1.I. Bavcl-M.1lrb osho o ft -D. Kcetmanr-
.Vin-R. Tettero-J rtíarmerdam-J I Dunait -Vi Tronp-l'1. Jochems-R. Boelhouler-D o v. cl

R. hlsen6ccst
Leiders C.hr. líarmertr.am-clhi r v. d. Rerg, samenk-óÍnst 10. JO uuir lclui:gebouw LEN§

lnNs Lrtur 3zH. §muld.ers -Ëanseir J . -À i Br inksma-M I I(ouer-G t Linn eive ever-à; Ze gers-
r-R. Poels.M r JeheeiG. Dlstak-J. v. tlr Sta-rre-E. BIok-l'I. Eourune'ost erIÍrGroszc lÍippe

samenkohrst g,O0 uur klubgebouri L,ÉNS; leidcf dhri Groszé ni)!èr.
roERI,lCorEN.

Nog tr',rec rveken en cis.n be8innen t1e jeugoelftallen aan d.c toernooien. De kompetiti
zit cr do.n op. voor sommige elftal-ren ís rleze gunstig voor and,ere erftallen
minder gunstig verlopen. Dit laatste vaak door een te zware iniieling,, het6een wé
volgencl jaar zeer zeker zullen proberen te voorkonen. ïJij hopen clat vooral d.eze
elftallen succesvol zijn in d.c toernooíen. Doe je be6t en sluit het seizoen
goed af.
TOERNOOIIiGEND^ EI\T l,EÍ DnBSIi EDSTRI JDEN TXGIIN OUDERS .

l)oor cle afkeuring van het LEllstoernooi op 2) mrle.rt j.1. is dit to
juniolen 2, 5 en B verschoven naar zaterda6 J juni. De sporttlag e
toernooi norclen resp. verschoven naar zaterda5 2? tl.eí en zon.Ja6 4
rcnmunie fe est j es op cerder geplanrle data.
l)c l-cid.ors kr:ijgen het Velotoernooi erbij op zontlag 23 mei. Leuke
is cl.e f ecstavond vooraf op 2/ r,lei in de Velokantine, De.arn:iast sp
stri jt'len o1t vrijcl.ai; I nei tegen clc ourlers van de pupillen en velp
cn op 6 r,rci tegen dc outlers van d.e nini-r,reJ-pen. Nn Ce lleclstrijcl,en
voor alle ouriers een 6czelligc evcnd met muzieli. De oiiders dle zi
op8egeven hcbben kunnen dÍt alsnog doen en wel- non,lcfing bij p.pe
Telefonisch op vrijcl:rEavond tuseen lB.OO en 19.0O uur bij R.llom t
BUI TENLI'.NDSE REïS .

8n toch zijn er nog deelneners clie het geld voor de reis niet betaal-cl hebben.
weer vergeten? Gaurï even ovcrtrraken v cr de lijet in cle LENSrevue verschijnt.
Hct g,ironummer ís 31.67.11 t.n.v.penningmeester Lcni6 en Snc1, riet vernelding'l:uit cr,.Ia.nr',s e reis. Be<1anht voor dc med.el,rerking.

rRr'trNrNGiiil: Dc triLiningen gaan voorloli6 no6 l.reI even d.oor. rilleen op na.anclag
1 mei en op dondcrdag 4 mei vrordt er niet Betraind. voor cle vocnsdal3mic.dagkrub
kunnen $rc no8 Uel cen trainer gebruiken. Iilet het mooie I'leer vrordt het tveer flink
d.ruk. voora:l cle nínj.' s vregen dc nodi-6e aanclacht . Hecf t ierae-nd int eresse kom
dan vroensd.a,gmirlda.g even rangs bij LENS, N1)en arvast naar .trainingsspulr en mee.
i'y'anneer er nos jongens zidn die vri-endjes hebben die r,liirlen voetbn-1len, neea ze
dan gerust eens op.en rroensdagniddag nec. ze mogen best een paar kcer mee trai-
nen_voordat ze lirl t'rorden. l,a[t zc u,e] sportspul-len rneenctrcn. Tot vroensdagrni«ldag
'l+. _1u uur.
TIIT,iLf.GEIV JUI{]OE]]I{. UITSLT,GEN PUPILLEI,I EN lïELPEN

Velo 4
ireyenoord.
r,.ii'i.S 5
r.,,51ÍS 6
].:yencord
.:lq

F

- L[l,iS
- LliNs
- Gon...

. I,NNS

- LENS

4
5

e:'vc Jc.
7
O

IENS 1

VIOS 1

],ENS 2
GDS 3
Gona'l
LENS 2

-lltjc 1

- LENS 1

-RVC2

- LENS 1

- Oranje 31nu1v 1

o-2
1-1 ( zonda6
1-o

4-o
o-,

1-2
3-O
o-1

o _.t

4-o

-9-
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51e Jaar íïan/T nurttter J9 27 aprlL 19?8

DE ],ENSREVUE
vleelil:l-a.cl- van de voetbalvereniginA Lenin en Snel

iË
Ëà

ilQCCOc:c(. ( _r oooí.QQpoQ

§HH.":XiJ:ïEl..HEEE§.*co0oc0ccccccocoooooccooococo00cccc.cc0ccoocor)o0oc0ooo0ooo
ii.)iiIT:?ISUTTTS .

'J 1'Iorrlt er tel-liens r,{eer aan herinnerd, dat
begrijpen niet r'.ra:rolr dat nu eigenlijtri nocli
rlit autouatisch te laten doen door Ce Girod
bankínst e fl-ingen. U bcnt clan van alle noeit
dat afles op tijd ',uordt bet:.aId. En wij? t/i
betalen. ..]oet u het nu noÍl èVen 6-auw en gir
seizoen 19??/?8. Girorekenin6 33.6?..t't tèn

'IIIJ , DIU iitï:trT H,tr GCU)]IN I0T,
Z!.,L ZICH TEVREDEN TONEI,I ,
I,i:r,'iR HIJ, Dlll N(IOIT f ETS ,,!INT,
'ICELT ZIC;I ]{llUS ]',t-I iill' GCUT BEDOT.
ii.i,l BLIJIT LENS EIII- ^ICIEIIL BELC.I'IIIN
1DTD.^.T I]IJ ]iIT I;NII]]TJES VII,IDT.

Vergunnin6; voor C,eze lotcrj-j ,,ver verLeencl bÍj besluit vi.n ! &

- ct,.d.' '10-1-1!/3 onrler nummer 25049? | tfd. I(.2.

kontributic nog noet betalen. lïij
.'Er zijn zoveel uogelijhheden om
t of een van die voortreffe1ijhe
'en deze insteli-ingen zorgen er voor,

nnen onze l-everanciers ook op tijd
de .Ia;;tste termÍjn(en) vóor het
van ?ennin6rneester Lenig en Snel.

,.r van I s-Gravenha6e

I{et ilestuur

u uïÍ
6i6
iens
eaf
jku
esr
name

tla.ndàre, 27 F.pxil 19?3 on lrecies 15.o0 uur heeft d.e 
-notariè 

de offièiëIe trekking- 
.

, ..v:rir onze J.oteri j vcrrÍcht. ri.s. zaterdagavontl zal tiji',ens cie fbndue de prijzenre6àn
lj,rcrrden "\ehend gemaalit. Voor degenen, die niet aan d.e fonclue cleeln'emen zal de l_ijst
net pri. jzen in het l:1ub6e1;ouw ','ror<len op6e}1an6en. Dit 

- 
za-] oil- ca. 24.00 het 6eva1

. zijn. De pri j svlirna'.rs ' kunnen hun prijzen afhafen op zontlaG fo april en r.laandag
1 nei e.s. tussen li.OO en 16.OC nr.rr -in ons kfubgeboutï. In cle volgenCe L]lllsrevue
zul-fen uiteraard. ooli de winrrericle lotnurnlers vrorden ge1:ublièecrd.'Op zater<lag 6 en,
::oi:i1a; / nei.ztrr er.dan vrecr gelegcnheiit zijn de prijzen ià ois klub6ebouw te homen
arfhalen. ,ïvenecns tussen 1J.OO en í5.0O uur. De l]i-erna noG niet af6ehaal-c1e prijzen
I'r',:lnen na. tclefonisch-overleg worden afgehaald bij het secretarieat, l.lunsreetlaan
l'-j, a-Ihier. Tel. 45.37.071 waar ook alle Ínliehtin8en over c'r.e lotciij kunnen vrorrlen
::r.'e.7onnen.

Er is ooli een a-anta] Niet-Spelcndc f erfen en zelfs nog oen 'pa.ar ciona.tcurs, die re-
Sefuilatig tle iiNSrevu.e krijgen toe6ezonrl.en, rlie niets heb';en ijètaa.l-cl.; iilt u zo vrieri-
delijk zijn uw bijrlLrage ook even naar on6 over te'schrijven? Bij voorbaat dank.
rn (le LElisrevue van 1J ai)rir stoncl vermeld, clat. o.m. l?enó Ho;;r; onbrouvrers rvegens
uranbetalin6 a.l-§ lid is afgevoerd. |ief René heeft zich beclacht en zijn kontributie
aIsno6 vo1ledi1;. betarald, zodat hij vreer als lid rvorclt.op6evoerd.

. llet Bestuur
LOTERIJ.

Zoals reeds ecrcie4 ii: cle LilllSrevue 6epublicdèrcl zijn 6iste::en al].e niet verliochte
loten bij dle Geme cnt epol-itie , Lfd. Bijzondere ,..íetten, ingereverd. ïerlereen, die tot
nu toe no5 steecis hun boekje met ]oten niet hecft afgereliend dient onverurijld het
bedrag van ;' !Cr-- lrer boekje aan ons af te rehenen, hetzif aan d.e penningmeester,
hetzij a.,.n de secretaris.
I'log even dr.it ter verr).uideIi jking. I{et 1ag in de becloeling, dat rle "trekking in ons
klubgebourv zou pIa.a.t svind.en , zoals ook op de loten staat s-i?.ngeilevèn. I{e}aas is de
ndta-rÍs niet in de gelegenheid <lít te doenr en daarorr heeft deze trekhing op zijn
kantoor plaat s6evonrl en.

'Vrij naar ome f'rans

-1-



Ii.ATA-NIEUiIS.

/1.s. zaterdag 2! april is het dan zover, a)-s afsluiting va,n het seizoen za\ een
grandÍose fond.ueavond. door de Kake. 6eorganiseerd r,,'orcr.en. Er hcbben zich bij de
i(aha J6 aénseri aéneId; clie aen deze avond néecloen.
i:lij vervrachten deze mensen om 2O.JO uur in hct lclubgebourv. De Iíaka ,,'lenst aL cle ze
mensen een plezierige avond toe en veef aezel1igheid.

Ka];a .
n n':. 1 l1ï:irIlIlI'ilFtr'T'I'I'ÏlIrïTIF'r|i'

lÍïX SÍAr:T Er? iICHTER DI Brlri'l F,T!-1I].II"rIr.TFI'EIF,]FF,TII.FFtrFT,FlIFFI'FF
IIFia'L.rl j,rr:r.ÍilII,FIrIiiirIrIr

ZglglaqtElo-rg.-"n: ;'-n Ber6enhene gourïen - ',fim l.Íichels
Zql9Igqal._a:l-S: ..1,n v.d.Stecn - lJ.H.Grosse Nipper

4o"4íifll-oliq":' Nel-ly eir Richard v.d.Hoek = finus v. Zilfhout
Zpq{%-q+gf.og: ri.n v.d.Ste.'n - O}af i{uis - Cor Hö??cnbroui?.:Ís - l:in l.Iichels
tT 1S J-.1!1,ÍËR.. . . . . ; .. . . ..Mfr.,iR iíE:./i-.s.

Stand 1e lil-ass e B

DDGC
VIOS
DiíS
.iiLhelmus
ï{ erriles DVS
Papenilrecht
L-nri{ S

'Rood.ent:urg :
HI ON

Gouda
.HOV

ulnrí ..nam Ín

It

2j-

21-

o

11
10

7

11- ,-2
n_ q-)
?,- 5-z

11- 4-2
v- /-z

10- 6-2
9- 7-2

9 42-2)
9 25-13
3 40-29
7 31-21
4 t6-3t
4 z3-2j
1 22-19

Dat. ile zrvare weclstri jd- tegen VIOS bij LENS no6
in dè benen zg.t. r'ras duidelijk te zÍen. Te5;en
een sportief on sterk voetballend Hermes DVS
is LU{S duiclelijl; de mj-n{ere gebl-eken. LitllS
trad aan zoncler lrino, Bert, Ruud en llim en
dat heeft hen toch ureJ- o;:gebroken. Na + 30 -..ríinutcn spelen rond,de een der llermes spitsen
een goed o1:6ezette alinval behwaam af, (0-1).
llen a.rnvaffend Z','ràJ< Liil{S rvist zich weinig kan-
sen te scheppen. In clc 2è helft een zelfde spe
beeld. LIillS viel- aan en er klvamen liansen voor

lraarrschi j nIi jlr geba-
vo etl:al- ten koste 6aart

S ven het betaalde

us ooh betaeld vo etbal )

2

1 2{:i4
2 19-19
2 14-19
1 25-27

Blaur:r Ztrc.rt 21- 5- 3-10-13 25-15 Sjaak cle Tiilster en Jan ile Niet, àoch wcràen
Olympia. 21- 5- g-10-18-26-17 niet.benut. Entrele minuteÉ voor Èijd scoorde
EEOI{ 21- 

"-lO-11-14 
20-iS '}lermes uit een (r.uiC.e1ijke buitenspel positie

het besrissÈncle 2e doelpunt (o-2). volgende weeh de nu toch wcl belangrijhe wed-
sttijd te1;en ilcv. Ll {s heeft nog 2 punien nodig om zich definitief veilig Ée kun-
nen noemenr maar oolÉ ilcv kan dj-e puntén best gebruiken. opnieuw hopen wij op herst
van LEIIS dat o) are renGfiist nu tocÈ ue1 enigszins gezalrt is. Verdere rlitsla6en
va'n afllelopen zondag Haren: 17i1he lr.rus -DHS 2-2; HrcN-BJ-aurv Zwart l-1 ; papendrecht-
VIOS 2-0; Olyripia-HOv 1-4; EBOH-DBGC O-f en Roodenburg-Goucla O-0.

' Suko

-11- 6-2

-14- ,-2
-11- 7-z

m mrjll mrnrn mmmË m mmmm nmm rn m mmmn m mm mmnií amm 11 m Drnm

(.)

4
5

a

1-
J.

el

mm

m mrnm mnm
Ellrnnmmllulnrnnr rlil]Iolflr]roilltlmmnmmnmmmmmnmÍnm[lmmmmrnn nmnmmmnlnEniinnnmmmnmmnmnmmnnmmmnmmmmmmmn.i
DE I'IOTi V;'$] H:JT BET..I.LDB VOETBJIL BXDRÀr"GT 45 IIr i,.rOCiI qU],DEN
mnunmmlnmnltlnxul.ltnLul nlmlmmmmmmrnmmmnnmmmrlmnnmmmrunnmmnmlnnmnmnnmtnmmtrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnm

mmn
mmm mmn nmnm

lukt, zichzeff manr moet opheffen. Dit soorÈ uitspra_llen zi
seerd oir ae no6^ stecds bestaande vrees dat steun aan betei'.
van het anat eurvo et ba-l. )e ont wili:}ielingen seJert tlc invoer
voetb.-} íÍr 1954 hel)ben t:-z.,ngetooncl clat die vrees oirgegronrJ.
mmm 'l'e moeten de ze.ken nuchter blijven belci jken. lopsport

nnrn POI hee.ft ecrst nog we1 even geaarzeld, voor hij toch naar ertoe overging zijn
welí.erijkse rubrieli ..an het betaaLde voetbal, te vergooien. Je trrijgt hoe d.an ook
c',e lirj-ebels a1s je bedenlit dat het betaalde voetbal op het punt 6taat om 4! nri-tjoen
uÍt i',e befastiEsruif te vreten en nóg niet tevred.en is. 'ilant ruil het betaalle voet
br'l over èie 4) miljoen lcunnen beschiklcen, d.an moet het (naturrlijk) wel een aan-
tal voorl,.lir::l-en eJts ept eren.
nmm In hrin;en van het etrateurvoetbal kon nen de l..;rtrs1g vreken clilrrvijls horen
ze}EerLr clat het beta;Id- voctba] mair voor zichzclf .moet zor6en en vranneer dat niet

jn
1c'L

in
is
(a
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is ecn vorln vtn irultuur, een lcreatieve prestatie. ia.rrom rvel forse subsid.ie aan
een andcre vorn vír.n i:ul-tuur - het toneel - en 6een subsidic aan het betaaLde
voet1:a.I? llie nog wel- cens een keer de schoulbur6 bezoekt reafiseert zich nieL,
dat de overheicl op elk s chourvburglial rt j e no6e.ens 95 gulden toelegtl Ooir hier gaat
het orn belastin6geld dat l',ij mct zijn a1J-en noeizaam bijeen sproldrclen. Die srlb-
sidie aa.n het beroepstoneel wordt L{e6even om d.e krua.lit eit te verhogen, ge.eft rlaarJ
door mecr 6enot voor de líijkers en stimuleert,het anatcurtoneel. Voor beroèpsvoet-
bal lian on6eveer hel;zelfcle vcrhaal- op6ehangen rvorrl.en: herocpsvoetbal- brengt de spor-
tieve prestatie op een lcwaLitatief hoger ptan, betehent een ont spannÍngsmoge Ii jk-
Ïreic]. voor honelerd.d.ui zenCen en stimuLeert de aktieve vo etbalsportb eo e fening.
Principieel dus na.uurelj-jks verschil tussen beroepstoneeJ- en bcroepsvoetbal;
daarom oolt Seen prÍncipieel verschil tussen het sul)sidiëren ve,n toneel en het
subsidiëren van hct..l:,f ('1. voetbal-.
mmm 0ndertusscn wil. dat al-Lemaal natuurl-ijl( niet zeggen, d'.t er n]il:rr blinclelings
overheidsgclC naar hct betaafde voetba.l- noet lvorden toegeschoven. Integendee.l.
Zo ío één vnn rle voorwaarclen openbaarheicl en publilEati epti cht va.n cl,e financiËIe
huishoud.ing vii,n een bet;rald voetb;.+I organisatie. -i^l zou sl-echts rlc heLft van al-Ie
ind.Ía,,n enverhal-en ovcr betaalde klubs op vraarhei d " berust en cl.an no{, ontkom fe niet
a.an dc incl.rul;, dr.t er bÍj sommige klubs sprake is van tranbel-eid. zo krijgt de ene
spcl-cr nauuclijhs het mininunloon, terrvijl een ander .lu.ns zj.et in ]<ortc tijct een
.i Ínperi-um o;: te bourven (gedeeltelíjli val1 onze belnstin6centeri). Trainers ivórclen
net al-Le 5er,tak van rè wercl-d aan de di jh gczet en nieuwe al-ng;gtroLlien , -zoèat - gg-
ilurenc.g 1r.ir6e pe:.'iotle soms twce traíners op de Loonl-ijst staan (nen is imrlers
6ebont'l.en i ernanc'l- 6edurende de loop van een llgntral<t ílqor te betalen). De transfer-
]jrar]it heeft neei: ]ycg van een nensennirrkt, terr,rij] van C-e beoogcle k[raliteitsver;
beteríng' sons oci,: tToinig terechtl(oxnt, omdat het prestatiestreven worclt nismaakt
i:loor 6ervelcr-t1a.r1i6 vo etbalopt re c.len. Verder nna6 Gevrezen rvorden op clè gevelddadighetlen
buiten het spcclvelct; vernielin6en die oo!5 r-Jccl' uit onze beJ-a.stin6centen moeten
i'rorlcn hcrst cId.
ur,m Sul)sidie iïeven .-.fln betaald voetbaL? Best. l{a-lr cle.n ifloet het betaeld voetbal ^
wel c1e . doelst el-1in6 lv4armaken: kvrali t eit sverho6in6 (c1us te;;engaan van spelverru-
I'Jiní], bevoncl-eren ven ccn 6ocde mente.]iteit), zodat het publieh echt kan 6enieten
en ooli het ami:.t eurvo etbal op een gezoncle nanj-er r,yoril-t Gestinuleerd, vrant de
we:rs3.ag van d.e zond:.gsontheiligíng door het beta.alde voetbal- vinden r,ve steeds terug
in het.ar.tatcurvoet'bal-, lvaar cl.e verclv,'azin6 soms even6oecL hoogtij vicrt.
mmm En.als er in het betaalcle voetbal dan toch no[] ilremieG aan spclers moeten
worcl.en gc6evenr faten zc dan in het vervolg ccn prenie geven aan de sportÍefste
speler.van het vekl, of a,:.n de rncest sportieve ploe5.
r:rnm De ,,ta.arr':e cn het niveau van het bete.a.ldc voelbal .in Dert Hae.; werd afgelopen
zontlag nggeens C.uÍCelijh Geïllustrecrcl cloor FC Den lla,ai; dat cle t oes chouvrers . grat is
fiet liiil:cn..Incl.erc14a-d. Geen ccnt vra*rd!
mr.m Let op nunncr derticn.
runm POL lio::at t erug
XCliUlnnmr]lmmmnmflmnnriunrunnnmnmmnnmmmnUlmmmÍlmnmrnmmmnmrÍmllmmmnnmmmnrímnrtlfinmnnnmmmDmmmmmmnnm

ODE ri.:ill l)]Lir!;..-],VBTI-Pr'u'.N.

BÍj het hlillmen v,r4,de jaren
In het grid zcn van cl.c haren ,
Ei j het lcrounen van cl,c rug
Denht Cè,vetora.an nct he5-mrvee terug
j,an zijn ciËe[ vo etba.]-vï eugd.
ïn dc jaren van zljit jèu6d.

i{ij ua..s toen snel. en leniËi en gezond
trn toldc net zijn vrÍenden rond.
Iii j rencl-e I,i.n1r"r; i1e lan6e Ii jn,
Gencot van in1;ehoud.e;r 6cin ,

.""1-:; hij - hoe hij er ool; toe kvram -
Íijn t e,1enst"..n(lcr in de ilal-in8 naui
,5oms ool; r,;err1 hi j zelf genoriren,
Iterinncrt zijn nostal-Gisch dronen,
Dat hoort nu ecnnr.i-]l bÍj het spel
Vriend en vi j i.nc'1. lra"'.r'Ceren ri'e1,

-1-



Dat sIi:;rheid sl-ir reid overtroeft:
Het is juist tïa.t het voetbafspel behoeft.
De vcter.:an stai:t ;,.a.n de 1íjn,
iiij denkt: vrat fijn zo jong te zi.jni.
iloe heerlijk net cic bel- te stoeien - 

r.

- l.Iij zou het tlla.ns te zeer verreoeien - . :'

Zo stoeienci eï ravottend is. het fijn
-lcn st cun?j.li:."-.r vÍrn LöiS te zi jn .
Dnt' getui6t ooll onze blauiz en vittc v1a6,
.:-1e- zvrb.ait fier en vrolijk elke voetbal_dag,
Sij zonneschijn en ooh bij regen,
])e ware voetbalvrienden t egep.
l,iet zoin vlag in töj2 zal het voorspoedig ga.cn,
Peinst raet cen glinl-Í:ch d.e oude vetera.an.
23-4-19?3 Troubaclour

Hiifi Hiirrrr. ri{irirHHI.tiIrrHIIIIIIHIrr{:ti{HHHr.it{i{uïti{ïuHHH
Pr?0GIlÀi.OÍr'r-O;TSTEILINGEI{-UITSL/iGE}l SENIoRïN

JII'I HIITI I]HIIIiHHIIHHHHHHHIIH }IIIHH III{HIIIIHH}II-I

PROGRÀI'II.1.,i S,ïNICRi]N.

Donclerdac 27 aprll 1978.

ïiIHI{HHHHI{I{IIHHHi{T{HI II{I{H

scheidsrechter

J.L. del(os t er

M. J. Teunisse

Langcpacl, ilott erdam II.v.d.Ent jr

13
)o
1g

Vr

2/
2/

1-1
2-4
2-4

geb
8eb
6e'!r

V1
v2
v2

12.oo
1c. 00
11 .OO

uur
LlUT
uur

. JO uur LiIliS i

. OO uur r,Ei'lS 7

.0O uur LEIIS

l- Jo.a8 zu a. 1 1973

'1r. 00 uur L:,jNíj 9
' Zztlzo -29 -tp-r i i - I 2 Z 

q .
'14. oo uur itOv '1

Lrll,iS
LltrIi:s
LJirS

L.r:li{s
,c11 .ti

- Coal ( be]<er )
- GDr", (vr.sch)
- GPD ( zomeravonclc onp )

- SVPTT ( vr. sch)

- LENS ,I

- uitgespee'.-d
- uitgespeeld
- uit gespe eId
-vuc5
- Voorhur6 J
- LENS 7

- St.Voànva.arts 4
- LENS g
- IEN,S 10
- LEI,I-S 1 1

- LitNs 12
- Quintus J

v1 seb 1/ 1-3
V1 1,a1':, 1/2-4
.r'ouclsevr.:g 56-6[i,
Den Iloorn i
V2 i:eh 2/1-3
Vrecleruet1a.an
ZuÍderpa,rl< 2e 6ed.
Ni jherhlal'.n.
Daal cn I3er6s elaan
V2 6,eb 2/2-4

veclstrÍ j t'1. .
. OO uur L,ji{S
. OO uur LII{S

'tJ.J,Langelaar
M. F . I,emckert

r/ .1,1 . Nihof
L .Iir uI
Brllitra
C.Nocera
R. n, Smit

J . Jansen

2
1
4
5
6.
oarn 5

0
0
0
0
0

.0
,0
.C

o
o
o
0
o

'i
1

1

1

12,O uLlr
!.ruI
uu?
uur
uuI
uur

ï,loenscl.ag J rrel 191?.
'19 . 45 uur PcS

Donrlerda 4 neí 't9?2.

15. 3O uur 1,.ïNÉ 1

ir.6. zon.(lag zi jn van

siu'1EMí0t"1§T.

LENS
LJINS
L!1:NS

LE]iS

L,:tlls 3
In.Ísii 7
IIDV (.>

Quicli Steps 3
iius 1 2
LEIïS 1J3a

- l,Ei,IS ( zomeravondcomp) G eneuuic'.enst rae.t

- DBGC 1

de Sei(o ar:.nvrezig: J.v.d.tileÍj en N.0sse

tr
7
(!

10

-3 en 1J een hal-f uur v6ór aanvané, vrn
9.JO uur LENS terrein LïllI6
9. '15 uur Llll.lS terrein LlfltS
9 . 15 uur l,...iiii,:j t elrein

hun
11 9
129

terrein
t erreín

-4-
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I
b
f

zonder C.StareI
zonder M.Craènmehr (zie 66k dondcrda6 2/-4)
met M.Ileijnen ( zie 6óh cloncler,]a g 2?:4 en ri,oenstlqg 3-5)
z.oncler J.Endlich (zie óók vrÍjdag ZB-4)

zonder 'l'rt' . v. Ri j n en I4.016161 , 
'

zontler ri. v. tl.l,iirrien en R.ilecmskerli net J.Euyters
zondór C . B er enbak-lï. Encr.tích en,_J.tle ]iiLster nct h.v.Luxr.rnburg

Uitsluitend in i1.:cin6ende gevatlen op vri j rlai;avoncl .van 1:'),1O-1í).3O uur bij J.cle -
Ililster tleJ-. 29.7i.21 ÀIIéén bi j .hoge uitzont'lcrín5 kan nen nog óp zatertlàgochtend
van 11.00-12.0O uur bij Vódrnoeud tel-efoonnunmer afschrijven..
Voor de doordeueel:se rvedstrijilen ninimaal de avond ervoor afsclr:i jven bij N.Osse
rcI 60.20.90

OPSTELIIIYGEN.

LENS.5] a1s beltencl
l.',flq§T, als bel;encl
LDNS 7: al-s beli:end-
ffiTl als behencl-.
,E[\15_ 9: a1s be]ientl
LEllS. 10t als bekend
LENÉ -f 1: al-s . beliencl
N-l3 t al_s be}end
LEIIIS _ll_: a1s l:ekend

JJ'SCTM]JVI]{G8N.

UTTSL/:GËll 2f-4-1 9?3.
LEI{S 1 - Ilermes DVS 1

LINS 2 - Iia.va 2
I,loerkal:elle' 2' - L:11.5 1 .

LDNS 5 - liestlandia 4
LxNs6 -Dric5

II{LDVrlRl)I ri:'.TIil].r':.i-1.

o-2
(J-+
2-2

1-1
2-4

o

10
11
IZ

6

LE}IS 3
Duindorp ,5V 4 -
;i estlancr,ia 1O -
vcs 3
v v1, ö

.LINS 1f

Ted.o
riu,Is'
IENS
r,ii{s
ï,ENS
Tedo

Z-l

6-o
1-o
1-1
o-o

.Í:'.s. zonda3 Ís het coripetítieseizoeh afgel-open. iJij terzoclien de aanvoerders van
de clftall-en 4 t/n l1 na afloop van hun rvedstrijCen a.s. zonda8 bij cle'Sel..o het
materiaal in te leverorlr dus 6ók de uitspelcndg elftallen.
liir,ÀI!.?-. -lll,i:i:, L^:,i i- ^-, r rt . r-!.j:I.J.

Jt:ti:i,'ir:.r,;:1. i-.-'..,.i, -, r. :il:Ít:t
BILJ.,"trTT .
Na de fornatie v...n onze biljartcfub i-n olrtober 1977 rla| Ce heer I,l.v.He.Lrlcn zj-ch ..
bereid verklaard de vedst ri j dl eiding o1: zich te nenen. Dc heer v.Ilelden heeft dat
tot voor l;ort mct vecl cnthousiasrne 5edaan, maar hij heeft helaas vorige weelc zijn
portefeuille terug6egeven, ondat hij zich met Ce Gang van zaken niet lan8er kon
vcrcni6ri:n. li'at is n.1. hct 6cval?
Begin april werr'en cle speelàvonden verle6d van dihsàag naar r,,óendda6 en door dit
feit zijn de moeilijhheclen eigenlijk be6onnen.. TijCens de t..v. uitzenditnge.n yan
d.e iïuropacup rvettstri,jden waren er op dc tioenstlàgavon rlen veel rvegblijvers en dat
llon <[e hee y.ilc]-tLcn niet verkroppen. Zijnstelling is, c!a.t.C,e..mensgn clie zich
il-cstÍ jcl.s heb'^:ei: ollgegegen voor tle bil- jartcompetitie, dan r,rel moeten konen, vraar-
door de a.f izeriling va1n de conpetitie een vlot verlootr] heef t. I'tru riit c1e af gelopen
vrehen niet het 6evat is 6er,rèest heeft dhr. v.Iielden gemeencl- a1s we rlstri j clLei der
te uocten beclanhen hetgeen wij, gezien zijn capaciteiten wel betreuren. Voorlopig
heeft dhr. J.c1e llil-ster zich bcreid vcrlilaard de resterencle vuelcen a1s vreCstrijcl-
iei{c te fun6eren. Inraiddels zijn c1c d.rie l:onende spcclavonrlen vrcer ve::J-eg<} na.a}
dinscr,ag en op dinsrl.agavond. 2 rnei iL.s. ziet het wedstÍijdschena er a1s volgt uit:
'1 . ij.v.d.Línden - G.ïilócrdenlur;
2, tílanier - C.Peeters
J. N.Osse - J . v. d.3cr6
4n M.lleerman - J.de Hifster
q

6.
7.
Dc

'..i.v.d.Linien
1ílarner
G.''reer:l enburii

- N.Osse :

- l,I.lÍeer:an
- J.tte i{iIster

cdstrijtlen vord.en í;espeeld o! het biljart (pas voorzj-ert' vah een nicuw ]-aL:en)
in ons clubgebouv, 'aanvang 1 9. JO uur.
rtlle cl,eel-neners vce]- . succes !

Urv Rec'.ectie



.. );lSTRricE .

Zoals l:.ri j vorige wecl; reeCs hebbeu nangelrondigd l_oopt het net de woistracó aIs
een trcin. De lootjes vlieBen tl.e pan uit (de overheerlíjke worsten oo[) en in een
vrip is de voorra.ad lootjes uitverl:ocht. Gezien deze gang van zaken en .het feit dat
deze loterij ii1 oen J:etreklieli-jh koi"te tijd a1 erg veel geIC heeft opgebracht
(alfes ten behoevc v:rn het bouwfonds) gaeÈ we,,Je liqhencLe ueken luetíg net <}e
Uorstrace verr'-er. De 6tand is op'dit fuöment "f -Í451Jg en voord.àt het scizoen is..
afgelopen za-l- da.a,r nog veel 6e1d kunnen bijhomen. Doet u vreer mee - cle rvorsten
zijn van uitsteiicndc liuralitcit - en builen clat u zorgt er rfan voor, dat er met..de
tota.Ie o;)brengst va,n d.eze lotcrij uvr eí6en klubgebouur t.z.t. een veel beter en
6ezclliger. aanl:Iili za.I kr'66en. 

. -_ -- __ __ -- __-](-X-.x.-,)(-j(-X-].-X-
I,OTTO IT{ TOTO.

Ten overvloede wiLl-en wij u no6 rvijzen op het feit, rlàt na laét beëindiBen van de
eredivisie conpetit rg (a.s..zondag) nog op dezedata de volgQnde..toto r s word.en

Toto no.

1B
19
20
?_1

22
23

§;qqe-I^r1ry!e

6^? -Àei '19?3

)a

10-

1t+-15 ncj- 19?8
t,/n 24 neí 1gl3
aei t/n 2 }uní 1c;?3
in ? iunj. 19?3
11 jrni.1978

!Iei;raqna
1e Divisie + lluropese corn?etitie.
I ciem
Europese cor;retÍtÏe
Xurolese conpetitíe + iÍ.Ii.
ii er e 1 rlliaupi o ens c h app e n
I clen

V1 " ;,
u1
v1 ;

V1
Sportparl: Prinaes frene
VZ 'i
Derleusvaartlveg

v1

'le.a6t u no{; een gol-,je en".doet allen raee, Uvr .f ornu}ieren }iunt u inleveren bi j de
oeirende arlrcssen ( zie omsla6 Lllilsrevue) of in ons lJubgebouw.

'/-t.-..G.

ial. na zonc].a6 a. s. Ï.lJ-i jhen of LEIIS AJ nog kampioensF.r',.nseí heeft?
JJJJJJ.rJ.l.l
.1.1J.r.1i*i*i

JJJJJ
.I.I J.-L.T

$$$$$

JJJ JJJJJJJJJJJJ JJJJJJJ
VIII IïEï J],1,G])1IIONT

JJJJ JJJJJJJJJJ JJJ.J JJJJ
JJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ J JJ JJ JJJJJJJJJJJJJ

PÍ?0GR.:J,il Ii: JIrl{t Oll,.]}I.

?z!s:!zc -22 -1r r I I - 1 2Z I .

t4.jo
15.ro
14.1o
12.10
12. OO.

13.30
14.o0

uur
uur
uur
uur
Pur
rPr
uur

ZonLl.eS JO apríL 1j13.
1+.Oo uur LnN§ ,

vral (zl-e 1-, en +->)
vrij
Feyenoord Bf (vr. )
Velo 6 (vr.)
Velo 3 (vr.)
Zwart litrZ3 Cf (vr.)
!.I'N § U

Rava !
VCS-toe. nooi

LE}JS
Lr.liis
L;ïlíS
LiliÍs
.LEI:Í,S

.LlJlrs
Ulami
L]]I'TS
I;!ilIS

I

?
4
5(r .-
?
n6orÀ
9
10

1\-rid ^ t, /.rrrlliÈ l-'+-i)- Z:!-gn-2
- Quiclc Steps J

zie ooli toernooicn.

§gt11ijf-_o;].-t_: a.f vri j da;1afuond a1s j e oir val(antie gant va.n 2') aprl! t/m I neí.
, !FS Cli:lf JVI t{GEi'T,

ig.lla i: r el_]_. 
-1:

voor vri.j dagavonil 13.J0 uur bij dhr. P.v.d.'Steèn, Honrlsroos 2r'
.}e:rkeI cn lodenr5- js.
i-'ol.cf onis ch v i. jria.gi:vond. tussen 13.0Q en 19..':O uur (uits'Iuitend in (lringénde

"ö-
..1--- t l voor
à.-1r-r-assers l5ij rthr. G.Duivosteyn t"f . 94.63.9f ( Liil{s 1 t/n 3)
X-l..Iassers trij dhr. li.Reuver f et. 6?.28.31 (LïNs 4 l/n 6)

/:



U-i;lassr:rs bij dhr, rl.v.d.Linden fet. 45,06.56 (LENS I t/n tO)
In noodgevallen kunnen de junioren nog op zat erclagocht end tussen !.JO en 1O.OO

De junioren moeten bij slechte rïe er som6 t andi6he clen steecls Ce afkeulingsli j 6t en
raad.plegen. Telcfonische inform-.ties tíorden hierover nie! vcrstrelct.
OFSTELLIICGEN

f,m,rS f i vrij, zie 'l en 4 mej- . ,

LEI{?: vrij, R.Bon en M.v.d.l'leul,en zie l,EIr,IS ,, ZIE KEURII{GEN

-.LENS J: i?.ten Hoorn-J.I(ooymans-ii. Rov ers-',{. Lucass en-H. ?}anjren-J. v. d. Ri j zen-R. v .
i.{i jn6aerrde n-J. Luisman-R. de Jon6-X.Sanclifort-R.Bon-i4.v.d.lieuIen.C.VermeuIen.(zic
ook L.0N,5 1) r ZfE i(i.jUEII{GE}{, lei<Ier F.F]-umans

ry;[t aIs beliend, iIE IíEURINGEII, J-eider I{.Zoun, grensrechier N.N.
LENS 5: 6J-s behend, ZIE i(EURINqEil, l-eir.ler J.Heul-eman r ,

L,,rI§ 6: als bekencl, ZïX I(EURII,TGIII, Ieitler T.v.Velzen

!E!IS-Z: a1s vori6e treek zoncler E.Perrei jn en E..Ei jireJ-hof , ZIE I(liUAIIdGEl,l, leide::
P"v.d.Steen I

-LfJ[-q; als vorió-e week, ZIE KIUPINGEN, ].eide; Eric Landmanr. .sa.rnenlcoust 1.1..00
uur lilubgebouvr LENS

f_f,!!q 9: a1-é íorige'',.reek, ZIE iiïUIIl.iGm{, 'Leider"'T.B1ol( . :. . ... . ...

I.ILS-j!9 3 als voril;e i;reelc, ZIB IiIIURINGEN, l-eider Theo lrÍns, samcnllomst 1J.00 uur
lllub gebour',r tlill,S.
::,icGili,J'i,'l rlu:. Il,LilU.
lii:-t err':.a ri.L 19?3.

- vrr-J (zr-c 5t)-+ en +-r)
- VCS-toernooi en
- Scheveningen 2 (zie 4-5)
- l,ENs f (vr.).(zie 4-5)

Schrijf op l- a avoncl) a1s e van ril t ra 7 mei op vakantie bent.
ï'jR0c1?r'!iiÍl'lL JEli,illl.

Zzlztlzs -?2 -Ér: r i t - I 2 Z !.

§-32-sP
IJliI§ 1

10: OO uur LIX{S 2
12. J0 ur'.r LENS 2
'l 1 .0O uur Velo J

lEri§ -E?- el -! Z -- zre - s sE-

v2.
NoorCrve6

!=2=29.

13'.oo
11.O0

- 12.1O
'11.00

uur '' SVTIIB 1

uur Velo 2 -
uur LtrliS IIII§ï 1 "-
uur- lïèst eil;irart ier'. mini'2 -
uur ili.lsH nini 2

LENS: 1(zÍe 4-5)"
LEI{S'2 (vr-. )
ölvlt ml_nr_' 1

TENS " I4I}iI
LEI,iS MTNI

Oclienbur6h
Noordr,veg
v1

1(i jkduin
Vrec:.erustlaan11.00

LENS .i1 en mini cor:rbinatie zÍe rnool-en o

;
3

D r+-b-

o:: ti i c1 ef( vriddaravoncl ) als ie van 29 april t/n ? neí op vakantj-e bent
... ]; C1]I1I JVIIIÈEII.

da avond 18.30'uur bi j c1hr. P.v.c1.Stecn, iloncl.sroos 2, Berkel
:: ?o,'l enri js.
clcfonisch vri, jÀrgavond tussen 13.00 en 1!.0O uur (uitsluitend in drin6ende 6e-
1l.ràÀ) lij R..Èon, tel-. ?5.9' .??
, nood5eva-1]en liuniren cle pupillen en welpen no6 op zaterdagochtend tussen !.11
:r -1O.OO uu.r afbcLLen teI. 66.1r.14 klubgebourv LXNS.

C.-. a



ÀFIiiJUnIi§GEN.

OPSTITLLINGEN

Bij slechte *rc crs orustandi6heden steeds eerst de afkeuringÉIÍ j s t en raadple6en.Staat clai:rop bij.r'Pulrillen en r.Íe11:en verneld: GOEDGEIíEURD ,clàn stecds naar ve1d. of
PUNI VAN SAMENKOTNST KOMEN. I)I DIT G:]'],.L }.T G NN DUS:NIET TELEIONISCH 1JORDEN GEiN}'óÀ
I'IEERD N:.;- r }lvEl'lruEtl, -iIiiruRrNc. staat bij de aflieur:ingsad.r e ss en bij rrpupilren eni'lelpenrr verraef d,: ZIjI r',Il(EUIttNGSLïJsT dan moet ".15 ysr-gt worclen 6ehancleld: Voor dethuisrve dstri jden moet. juníorcnlijst r;rorden geraaàpreefa. z:- jn eË-r,"dstrijden vanLrii\ 5 +r , en 7 Írocdiielieurd, -dqn gean oorc de pupillen àn rvellen rve.'stri jdà-n op onsveld^coor, uit sLuit end 

_ 
voor è uiirvedstrÍjden inag in aat 6evà1 teletoniËctr'*oiaÀn-ger-nrormeerd of hun vedstrijden doorgaan en r.rel za.t crdagócht end tussen 9.15 en1c.00 uur tet.;l..,tt.t4 -

ZiïE I(EUIINGEII, ieider Ton v.d;Ber6, sa.menhornöt 1O.OO uur

lljti§ tt,t: ars bekeni, zrD_ ]iEURrNGEI,I, leider Kees,schsnkers, samenr:omst .12.0o uurlrlubgebouw LENS, opstelling'ook voor 4_5

+-EN:q 112: als be]rend zo1!e1 .rr-ï(anp, zrE I(EUnrticEN, leicler rreter v.I?j.jn, sanenrromst'10. O0 uur .klubgebooro LENS

tt§§3.1" voor J0-4 en,4:5.: als bekend.
.l'aC. de ?a.;;t er
l,m,ls P2: als bel(end rboul LE}IS

LEI'IS Pr: a1s bel;end ,
hlubgebour',r LÈi{,S

LENS I{INI 2:
R. Boelhour-r-;r-
R..tiJ-scmgeest ,
LENS .

I,ENS MriTI
Niirper-R.

ZI'E I(iIURf I{GENr' Ièiders Toh r s-Gra.venrti j}r en

ZïE iit:II\icEl{, leidei: Ton cle I(oIc, sanenkomst 9.15 uur klubge

ILT§--.4!. lqf t: E. EndLich-l'Í.IJn dli ch-;',. v.lli j n6àarclen-P. Bi j Le ma-D -Ei j lana-lrt. H o etisma-J. Tirunerr:ans-1.1. Vers c hel_acn-E. Rcn z enb'rintr_i. ttopp enbroui.r:r_S . Tuyt; ZII IiEUnïNGENLeider Peter tserr.eijn, samenkoust 12.O0 uur klubgebouw Li{{S ,

3. DerGr,tans-.ó'. v. c1- Ber5-c . v. cr. BerB-rrÍ.r.losch-M. Brooohoof t-D.Keetman-
D. v. d-Vín-E.Tett ero-J. ,:armerdan-J. Dunant -V.Trorrrp_I.i. Jdch;;: ----
leider dhr. v. d. Berg-clhr.i,iarmerdan, samenJ;.omst tO,.OO uur ,k,1ub6eboulv

: E. § murd ers-J . Hansen-... Brinksma-Ii.liouer-G. Linneweever-R. Zegers -L{. Gros zee]-s-l'i. Jehee-G.ELstak-J. v. d. Starre I;. ploh_i,i. Bourvme est erGrosze lli':2er , s.1Írenl(omst .lO.O0, uur líubgebouw LENíj.

o
Leider dhr.
itEUllIliclÏ{.
Eind mei,/begin juni moeten de volgendc leCcn gekcurd vlorcicn:
+-Elassers: R. BogÍs ch-R. )uynrlÈrm-J.Iiooynans-S .lÏramer-:t. t ei ia.rre-Il. v.l,oon-iï.Lucas'sen
/i 'overgaeul''r-H.1)lanhen-J. Prins-D.Pronli-J. Riemer':.--tr. Rovers -R. verste e5-R. v.,,ïi jnSaarden
P:,lP1. s-eët-:- R. v. Bag6um-R. v. Bc:'genhenegouwe:r-R. de Boer-F. Dur.laart -Ë..DuJrsest ein-R.Giml:crg-i?.Groen-R. r're Haas-L. JanmaatrB.Jo ueo-',l.K1ii;;.;:ó:;Iïiu-r.r."r..i,"no_
J ' Linssen-l'{. }Ie erraan-R. r'Íichels-x.Rens-rí.Ríemen -F,.s chortes-R. T ji.n As j oe-B.vester-J. Voorduin-R.'. rase erman-H. Zanoni_È. Sanclif ort_M. v. d..La...nC-§t"".-9+,i.r^,.v.BlittersrviiIc-B.Boe1houvrer-lÍ.v.tl.iJooge-erd-J.DieneI-E.Djojooetomo-
R ' Gro en-8. IIe en;l:erlc-c .Ho e fnagel-R .I{pisman-ElJcrger-I .l(affa-M.Korvin6-R.l(orvin[-ll. v. d. La"ns-P. v.l"iarc:r-E.I'erreyn-p.lironk-,., v. À..-nt en-,,J. v. Veen_J. r. ,iouÀ.r_.1 .Woiiï-R. v. cl. Zi j Cen
S trgj11 e! : l,l. F cr t man-lJ. Itad e maker -E. iJarm e nt- c,. en-J . a; s : r rnanI{ini-ueI»en: I.i. Joch era.s
Ë-ï-o t-à-r.r-7i 5 " ait Àt-5"ngeno. rec',ereen rrrijgt \.r._t,.een uitnocligin6; voor de keurin6thuis. 

"'tij 
mtlien de af,si2ïaal( voor jurlie in àe Gouceno"g"""i"oài. 'r,Io cht en erion$ens zÍjn die'nd11 'een 5eroig l:curingsb erai j s thuis heËben, à".rr-rror.r"n,zij ver_zocht deze met 66n i:asfoto op te zcncei aan 1).v.tr.stccl, Iionr.,,sroos 2, Berkel enRodenrijs. iioet ie in:':e daad geheurtl norden maaP- ian'clj-rcct het keurin6s6er<1 arJ.j' 15,--.p.p. oveï o^) girorehening Jj6lr1 t.n,v. penningneester LenJ_g en snel metvermeldin6 iiSporll.lcur-ingir . Gaarne clirekt cloen om het niet te tergeten en adrnini_stratievc vervla,rring te voorl<ornen. Dank ,: voor de nedewerking.
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TOERNC 0 Í Pn0c-I?.ii fl'..d,

Zater'ag 2) a;oril 19?3.
'lO. OO uur. LiiNE ?2
13.10 u* LiIi,IS '10

3glÈes-29-g ril 1973.

1 1 . JO uur. Llll,ls P1

Maandag 1 inei 1978;

1 'l . 0O uur IEli§ 1

Donderd.ag 4 nei 1973.

t oernooi
t oernooi -

- DIoS tocrhooi

- T,DNS toernooi

- vcs
. VCS

11.3O
11.3C
11.3O
10. oo
10, 0o
'10 .00
10. oo
10.oo

e I'Iusschen tocrnooi
e I.lusschen toeinooi
e lulusschen toérnooi

LU,ÍS toernooi
LEIIS toernooi

Ríjslijh toernooi
Ri j svri jh toernooi
Iil"iD toernooi
]/Jesterkvrarier toernooi
Hoeli van Holland toernooi

VCS TOlrIU'iCC.ï o? ze,teï aÍT 2! apriJ- voor Junj-oren 10 en Pupillen 2.
I.s. zater-a,g be6innen d.e eerste LEI{Se1fiatleh'aaii"Ae'toeinooien.'P2 en junioren 3O
Baan naar VCS en spcJ.en ciaar de volgende wedstrijtten.
P2 LEIIs 10 . .. :

f-----É-------
uur' LEiiS 1

uur l,Eli,S 4
uur Lirlls 7 '

uur LfitS !
uur Llli,lS P2
uur Llli{S lrJ
uur LEIJS P1
uur LEi'.iS 1r1

uur l,Jrls. b
uur Lln]Is minivrelpen
uur ]J.ttiN$ (,

-d

1
o
o

'l

1

.oo
comb-,30

.o0

1O.OO uur LI:ll{S - VCS
10.JO uur Vredenburch - I,ENS
11.40 uur L]! IS - Scheveningen
OPSTELLII\IG LrrliS P2: ( zie ooh zat eràa idda

L3)iS UTOPI-', TOER]{oo]]O? LENS

14.05 uur CromvLiet
1 ). 1 I uur LEi'lS
16.25 uur VCS

8) al-s

- Li,NS
- Schevcninnen '

- LDNS

beliend, leider29-4 en 4'-
Ton de l(ok sanenlionst '9 . 15 uur s

LENS 1-O als bel:.entt zonder E.Hazeleger, leider Theo i)rinsi sanenkomst 1J.OO uur LENS

EsE:iII-eB-!iiÈ-eI-(yriiesEqye!q)-slE_ie_ep_y
DïOSTOEIIÏOOI V0OR P1 o zond a riI.

qlrq! ! 1 e - 83:1 ! -y1! - 1' I L1 -! Lg -' I L 2 :7 I

A.s. zondag 6ae.t P1 naar Nieul-Vcnnep om rleel te nemeh a-a.n het'DlÓStoeïnooí.' LENS
hee t hier a1 va-ah Gewonnen. Dit jaar vreer. Het proíjramma ziet er a1s.vórgt.uit:'
11.JO urir LENS"'-'' -' Zrvalurven Vtr'C Duur'dàr' r,redstrijclen 2 x 1O minuten. ïn
12.20 uur EIIS - LEIS . de., andere poule spclen: .i;aIsme er-.Lltior-
1J.1O uur DSOV .- LU.IS v.l,Iispen-I,lieurv-Vennep-.,\1t ior-DOSR.
14,00 nur lilhnania.' - LENS De finales :1 l/n 6 riln o, 16.00 uur.
14 .50 uur'DIOS - LENS

OtSTELl,Ilic (zie oo1: 4-!): a1s beliencl, leiCer. rla_C ,cr.e .PElg! er.,. sanenliomst p.4! uur
tlfuU6"r".* L}USï --*-'
Gaarne OUDËPS net Vll-iVOER.,,

A1 op 1 mei.
C,p na;.nda6 1 mei, Jioninginnedag, speelt ons hoogstè À-el-ftnI het traditiónelé . '

Utopiatoernooi. I{e1aas konen er rïeer geen buitenfandse tegenstanders. Toch hébben
ruij enhele sterire re6ionale elftall-en uit5-enorJ.igtl. llie r,'reet, wint LDIIS clit jaar
weer dit sterl< l:czette toernooi. Het program:ra ziet er a16 vol-gt uit:
Poufe A

1 1 " 0O uur LIINS
1 1 .0O uur DriV :

lIV
e !.lusschen

Poule B

11.r5 uur UDO.
11.J5 uur TSC

-s - Jeha
-CVV

-9-



12.10 uur §W D:IV :-12.45 uur Jeha rsc
1 2, 10 uur I,ENS dc l,Íusschen 12. 45 uur UDo CVV1J.20 uur Di,iV ],EIIS 1J.55 uur, TSC UDO1J.20 uur de l,lusschen StIV 1J.55 uur CVV JehaDe finales be6innen on 15.00 uur De final_e om de eerste en twegde plaats beginton I 6. 0O uur .lioEt u ooli even 1angs.
O,]STELLÏI{G: otr_!a!) f .Verbarendse-R. v.Loon-R-Bogiqch-il. Duynrlan-'r,r .Irant z en-uis-'.I. t e:: Laar e-Th. v.Luxenburg-R.Noorc't eloos--h. Ove r6aauw-J. irrins. R. Versteeg-
/,. S cheven-Chr.Vermeulen, leider Joop Lpperloo, sanen 1:omst 10. 15 uur. LEI,JS

DE I,IUSSCHEN TO]IRNOO I VOOR A1-B1 en C1 op 4 mei

(zie o

Onze junioren selectie erftarren g-1an op Flemer-vaart 6dag naar de l,russchen,Rotterila.m oH daar (',in een toernooi aeer tc ner,ren. Dccrnenende vereni6i-n6en
cLe l{usschen, Saronie, Overnaas en LENS

0ldcgaarde
zijn:

:lanvang 10.J0 uur.
OF§TELLIIIG

De wedstrijdcn duren Z x 1e ninuten.' Fri j suit reilling ,l6.OO uur.

LII'lS'l: als op '1 nei, lcider Joop ÀpperIoo, sJ.menliomst 9'.OO uur L.tlNS
tEl,lS_ 4: a1s l:ehend, Ieíder llan6 Zoun, sc,ménliomst 9.OO uur LENS
LEI;!§ 7: aIs bekend zonder E.Perreyn en Ii..Eyhethof , r-eider paur v.cl.steeh,9.00 uur Lllirls

Gl,ARNE OUDEI?S I'IE'I VENVOER.

KI\,ID TOERNOOI op 4 r,rei 19?3 vqor LENS 6

samenkomst

11.00 uur ts-Gravenzande SV - LXNS
1?.15 uur Kl iD - LDNS
1J. rO uur LEI,iS - RKDEO
14.4) uur Lift{S - Semi:er lll-tius
O1)STELLING_: aIe bckend., leicler Ton van Velzcn, samenkoust

PR0GR.^rI,ll4A:

10. OO uur LENS
:ïEsTlllnii, irl.]-tT I DI? TOERI.Ioor op 4 me j- voor eeii MI l,lf -CCI'I]3ïN:iT IE-

Schrijf a. s. vri C.eg al af aIs ie van 2e/4 t/n ?/5-?8 op valtantie bent

Op.ilemelvo.a-rtstlag 6aat een mini-combinatie naar het ïJest erinrartier toernooi inI(ijlrduin. Hct toernooÍ be8int.om 9.]o uur ien einrr,igt om ,11;3o ,rr. o" vo16end.ejongens norden hiervoor uit6enorli6;di
9;srr$I]i9: P..Di ji.sraa-D.ni ilsma-J. Ti-mmernans-A. v.I'Ji j ngaarr'. en6ke cp er ) -M. Bosch.14.llrooshoof t-D.I''e etritan-D. v. d. vin-J . ,;armerclan-J. Dunant -.HIsuul rlc1s-..,-. Brinhsna-J. v. cl.Starre r. leider P.Pcrr i jn-dhr.l.{armerdan, sanenkomst B. jO' 

"ri=i: lè-

fiOIIi Vl: HOLLT:N ]JTO]]INOOI VOOR L!}NS 3op4nei
Ii ct progra.mma

-oagt=,!_:iqg: aI
G.",..II].IE OUDER§

is he]-aa.s nog niet belccncl. r,:,arnvang toernooi 1O.OO uur.s belcend, leider Eric Lanclnan, samcnkonet B.JO uur LENS.
I.,TTT VTRVOER.

LnllS?0Ei-tl,I00I op 4 mei voor IENS JUiIIOREN 9 HIT PUPI ],LEN 2+3
Ilet progranma voor alle drie de elftallen
10. JO uur Lr .t§ - GDA
1 2 . 00 uur LllI{S - Ri j srvi jlc
1J.OO uur RI .W _ IEN§
14.OO uur D1nIO - LENS

O])STNL],ING

zíct er a1d vo16t uit:
LEIiS , spec1t op v icl 1
Pupillen 2 speclt oi> veld 2
Pupillen J speelt op veld J
Duur dcr I'reclstri jrJ.en Z x 12+ minuut.

LENS 9r a1-s bekend.; leide A.BIoh, samenliomst !.lO uur f,jrli§
PU?IILEI 2: aIs bekend, leider Ton de Iiohl damenko net ).JO uur Lnl,[S

: a1s belienrl, leider Ton vJd.Berg, sa.menkomst !.JO uur LEitrS
PU1]I LIEI.T

-10-



T -:" -
It mei voor P1 on 'rJ1.RT JS I,,T JIiTO[?I'ICCI qP

P'l rn 171 gae.n
ja.ar bij Xi jsrv
Rijsrvijl;. IIet
C.;TSTELLiI,trG

o1: Iicuelvaartsdag de C.v.d.licidebeker verd.ecli6en, die lvij verleden
Í jli govronnen hebben. .l)é tegenstanclers zijn ÀD0-Lakkvua:'tíer-RVC en
toernooi ',:egint om 1O.OO uur.

d, Icicler l(ees SchenleJ.s, sirmeíhomst ! . 00 uur L-iiÍS

aIle etrftaffen veel plezier en succes in c1.e toernooíen toe. Gedraag
li'J L;}i.SLID, speel sportief en houcl je.nond tegen c1e s cheiclsre cht ers.

:j l: a1s bcl-: cnrl. (zie cioh lO-4), leiders Aad rle l>agtor en Ton t s-Gre.vendijii, sanenkomst
9Íoo uur Lriils
;i1 : als behen

-De .iul:o -rvens t
je a1s een ec
]./ecI succ es.
IïiEUlïS Vr'l{ HtlT COCiiT,^:I LTOERNOOI

Oolc clit jaar hée t de JUIiO vleer 'het beroem'cle cocl<tailtoernooi op .het prograxrna
stàan. Bijna wa.s het ons 6elulit om voor clit jaar enhele zeer sterke landent.eans te
c ont raci;e'r.cn in hun voorbÀreirlin5 voor het rvàre ldhanpio enscah, naar on<}at we het
toernooi moesten versch_uiven naar 4 juni d;unren Brazilië, .;es t -)ui tsloncl, ItaliË
en ook het .N"ect.erla.nds e 'el-ftat niet kouen. Het vrer el dlca.mpio ens chap is dan namelijk
ín vol1e gan6. Opnieuvr noesten lve zoel<en naar sterlie clubs .om het toernooi te
reclrlen. vor trots liunnen wc nu aI zeggen dat het lveer een groots evehenent gaí.t
worden rvant nu is etl- zeker clat de vbtgende cluhs naar llet Llli,lsvekl zull-en kornen.
I{et zijn: ÀZÍ67; P.S.V. (zonder ile internationals); Br.stia en niet te ver6eten
Barcelona ( w:tars chi jnli jlt met Johan cruyff). over tle a.nd-ere tegenst::nrlers op tlit
toernooi liunnen tre--no[ niets met ze]re heid zeggen. :,,e hebben echter goede hoop
dat ook Borussia Mönchenglarlbach en tnderlecht op ons toernooi zul-l-en verschijnen.
jtaa.rs chi jnli jlí hunncn vre volgende r,ïeek al- ze1;gen vrcllce acht ploegen vre hebben ge-
strikt.
i,El'rs 9 - GDS. .

Na vcle ne('LerlaGen is het LXI{,S 9 cinCcl-ijl( rTeer eens gelulit om te scoren. En juist
iat is er6 befz,-n6rijli. De eerste helft r,às rvel in het voortleel, naar ile stancl b1
bl-cef helaas C-O. De tvleecle helft begon LnNS net een donc',ero f fe nsie f , er werd veel
3eschoten en al vJ-ug stond GDS dat overigens nict slecht speelde, zl,raar onder
.ir::dr. Door vcl,e a.anmo e d-igingen van de LENS !-1oei, viel er clan eindelijk een doel-
punt, gèIu1;Jiig ',re1 in het voorcleel van LsNS. Het wr.s een benarcl.e situatie, l;raarin
een speler van GDS in aIIe hoop dat hij eindelijlc eens vuat goed zou doen, met een
li 3lil'/aine l-o?r de bal- achter de lteeper lrerkte. Het doelpunt van de na:rnd ! Hierna vras
het al- go.utr 2-C, na een schitterenCe voorzet van inriré Kuiper die Michael van der
;ailcir goer]. l:enutte- Ilierna zahte LÈNS wat terug, na-ar toch was het tinclré l(uiper
dic in c-le slotfa.se cie eindstand op l-O zette.

UI TS L-:Gitr1! JUiiI OilxN.

Adrie Franlcen-l,lichael v. d. Íal1en.
UITSL,'IGEI{ ?UPI],L]!N.

Lyra 2
LENS ]
T;'NS 4
RVC 6
LENS 6
Ï,ENS 7
LENS 3
B},iT 4
LENS,lO

- LEI{S 2
- SchovenÍngcn J
= Z,,'uart iïit t 28
.. LTN,S 5
- IJchcvcningcn 6
- DtrL 7
- T,;rliiwa.rtier 3
- L::il'jg 9
- íiuick Ste?s '11

q-2
?-n
1-2
+-()

6-o

1-2

DHC 1

VUC 2
LENS 2
LENS f

- L'i, {S 1

- LEI.{S 2
- I{ermes DVS 2
- Duno J

4-1
3-o

U]TSLIIGEN \INLI)EN.

LEIiS 1 - ïíesterksartier 1l-O
LEI{S 2 - Schevenin6en J O-7
VCS r:rini 1 - LEI:IS I{INI 1 4-0
BTC mÍni 2 - LEIIS MI}II 2 O-O
l,aalCiwarticr Ëini J- LiriiS I"IINI f O-O

- I I-
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Op 6 raei 'Ëebben 
lupil.lón en.iïeIpen toernoàièn. I.v.n. het feit Ca.t er. no6a1 lvat

jongens op veJ;a.ntic zijn van 29-4 t,/n l-J-lB v:agen rvi j jul1ie on a.l-vast a.s.
vtijdagavonrJ.. (aS-tr) af te schríjvcn als je rnet'vakantie bent. Dij voorbaat dank.

Vrijdag J mei spclcn de l(ij)ders tegen de ouders van dc ?upil1en cn junioren en op
zaterdag.6-rnei ?c;1en clc ouclcrs van onze rzelTen en ninirvolpen. I{oxít dat zien. .ítan-
vr'r.ng op beicle d.rgen 1'j.JO uur. Daa na hcbben ï,i j een gezellige r.voàd op LENS. Iiomt
u ook. ;.'l- voetbalt u niet, een gezellige,aVond is noolt l.rcg.

De vo16en.-].c ouc',ers ( sorarai6en ontler voorbehoud) hebbcn zÍch op6egeven:
5 nej,: t"hr. Saarl oo s-d.hr. Roo s-tlhr. Zaalb erg-Chr.lieij nen-i1hr. SanOifort -àtrr. v, d.lIo ek
dhr'.llccrnan-rihr .Itichels -.JIlr. de Boer-c1hr.de Bruin-ïlhr. Íti j l:ielhof-dhr. Elshout-
dhr. v. d. Doogaarcl.-clhr. v. Sant en-clhr. Hazel eger-dhr. Pronli
6 ntei: t'l.hr. Tuyt-c]hr. ni j J-sna-dhr iHo?p eíbrouurer-d.hr. Grosz c i.l:i-rper-clhr.v.d.Berg-
dhijarmérda.m-dhr. Jochcne-dhr. Bosch=Dhr; {romp-rlhr. Ho elcsna-dhr. S tat s -dhr. Smulders
dhr. Tirnncrs-cl,hr. tent z-dhr.l,lièurvenhovcn-rihr . V ers chcldcn-clhr. Tin:re rnans.
Sar:enl'.omst 19.OO uuf ! !



+
J{oetbalvereniging Leiiig en SneI

. ,§ecretariaat: I{un6bèetlaan 303 ?'
': ' : . '"' :: Den X{aaÈ

. Teiefoon:.4S;B?aO?j '. :' '
l: Gi.rorekd'nirig: 3go6?" 1tr. .ton oo". 

"or,'Penningméeoter Í,eni.g en Snel.

;1

Zoals U ryeet is er eind januari. ecn lotcrijaktie gestap! om gèIden.
bl.J"en ie.bren6en, vbor tle noodzalielijhe verbetering rJian ona. irlubge-
bour,rinterièu.r; l4itlde16 :de.L,EHSrevug en bi j ritterlói bi jeenlcomsten ,.
werd voortdurenC de aandacht op deze loterÍj geveetigd en-naar het-
zich thans,Iaat aanz-ien lijkt deze. àktie, darik zij veler iii2èt; 'te-"
gaSn èIagcn. l

Dat'èiagqn bctekent dan dat.tle geplandc höeveelhcitl loten ; 6O0O'
otuke 6 f;2r5O j inderdaad verkocht en afgerekcnd 2ullcn tÍorden, -

zodat de bruto-opbrengst van f. 15.OOO'-- wclisrraar rvordt gehaald
doch na aftrek van drukkosten, belastin6 en prijzen zal er netto
naxinaaL. f.. 1O.5OO'-- overb.U-jven. . Bi j ile introduktic van d,eze lo-
terij hcbbèn wij, gelet op elders opgealane ervaringen, Ínet opzet
niet te hoog willen gri.jpen en het aantrt toten bcperkt.

BestL l;Etlbviientt,

tJi.j hebben dit rnede
aktie was voorzien,
soonlijke brief aan

Den Ilaag, aprii fSZA '

cda-an oBdat in het kader van deue financiëIc
at ook een vc!'- ()eli om steun niddels deze per-
e LE[I§vrienden zou word.cn gedaan"

6
ii
d

Jar U begrijpt. het 6oed; deze bricf is bedoeld on ook van U cen
bijtlrage of een extna-bijdrage voor dit gocdc doel los te krijgcn;
wo schanen ons er niet voor, dat U nisschiien denkt, <Iat ve rtop de
beCeltoerrr zijn" I'Iij doen het níet graag naar ruij weten, dat het
noodzakelijk is en dat het niet anders kan. llij doen het boven-
dien voor Ui voor onze jeugd en de toekonst. Laten rrrij eerlijk
zijn; vorig jaar olr deze tijtt zat Ur* vorcniging echt in grotc zor-
Ben, financiöel, organisatorisch en sportief!
Gelukkig wcrd er ?reer een aantal LENSyTÍentlen berei<l gcvonden de
schouders cron(ler te zetten en wij kunnen U verzekeren, dat -denkzij de grote inzet van deze neCenerkers - rle vereniging LENS
- ja1 Ur+ LEI{S - vreer in het goedc spoor zit. Er zijn weer volop
plannen en aktivj.tci.tenl er rrordt wecr hoopvoL naar de toekonst
geblikt; er víordt weer gedacht en gedaan" Iiorton LEN§ lijkt ueer
te lcr':' i



ít
\\En juist on dit enthouoiasme te kunnen vasthouden, hr.rt klubleven

weer te latcn bloeien en onae vasie trouue iiredewerkers en medeweh-
stero een steun in de rug te gcÍen is het zo ontzettend bclan6rijk,
dat wij juist nu de becchll*ing krijgen over ,n echt LEN§home, rn
klubgebourv lrilar we ons allemaal in rrthui.srr . voelen, atat praktisch is
ingericht en dat In efeer uitàdernt, die in overeensteraain6 is r,tet
het niveau v€rn onze vereniging.
Orn dat a1J.emaal !e realiseren zal er veel noeten verandcren in ons
klubgebouw. Iíijk tns kritisch naar vloeren, bar, plafontl, gordij-
nen en meubilair'èn U zult het met ons eeris. zijn, dat er heel wat
veranderd en vcrbcterd zou moetcn worden. ;

Dat vriLlen rrij dan :ook dolgraag aanpakken, ;,'rrnoÉt .tlorlei antlere .
zakenr vrelkc onze.àandacht opeisen, vind.en vij dit iets waavoor
we on6 graag extrà wiLlen inspannenl Eaar lÍe É,rnnen er natuurlijk
niet omheen, voor zolq interieuraanpak doe j,e net f" 1O"O0O'-- zo
weinig!
Er is veel meer gcld voor nodi6, ook al doe je nog zo zuinig aan.
Daarom doen wij een beroep op .t, een beroep op Uw (extra) financl-
ël.e steun. Laat het door Uw ondersteuning r.rogelijk vrorden, dat ve
onze plannen kunnen afmaken, zodat er een fijn, gezellig, xraar bc-
slist geen }uxc klubgebour+ gaat koncn.

'Í

Het io mogelijk, dat juist
voor de verenigin6 doet of
heeft, of juist dieËene, di
even goede ( LEI'IS ) vri.enCen !

cze brief ontv:rngt, die aI zoveel
st tliegone, die aI zoveel loten
er*oon niets extrars kan nissen. I/qI,
ijh slechts of U naar rèdelijkheid,

is en bedenk daarbijo dat-alle "...
n zi jn... r ,. ',.-i. "l 

-;': i : .. -' .

tÍhg'rip öns 'giiönumne1.;33.; O?;11. '

en SdèI, 'of . gerïoon kontant Àan '.

'përsoonlrjK. ... , : .'
'" !.'

hebben wij voor deze nktic gecn 
:.

doen voor onË all.èr'Llill§hoihè.

'Namens bestuui cn a.IIe mctleriaikcrs

Ud
Jur
e8
tsek

datgene heeft 6edaan nat mogelijk
giften, groot of klein, evqrn wqll<o

.':: 
_ t.' _'

u kunt;Uw Uijdra§e kryljt ,dgor stoí
ten notrié van pennin6nggste.r Jichig
onze sekietaris oq peanin6me.estdr .

In tegenste,I,Iing tot. !onz, e. Ioteri j
streefb'etlrag in rt hoofd maar het.
ter Uw,,streunl:. hbe. rieèr wij kiinnen
lIi j relkenen op U!

':,

..Voorzitter

(,

I
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'l e Jaar an nummer 4O 4 nei t O

-rzeei;blad van
..DE LEIiSREVUE

de vo etbalterenieinn l,enir en Snel

88888:

0cc0000c()c
OEFÏCI JEL

0000cc00co0c
00000000,0000000000000000c(,000000c00ccc000000000000000

IIUT.NTTIE§ IEDiTIILIJST.

iir voeren Ter 3o-6-t9?èz
1J05 D.J.van RaveL
OflB C.T.v.d.taan -
0615 R. I,l. van Ruyven /
1f63 U. s. v. d. Spelc -
0954 J.v.d.'rleL -
0535 J . Yr. rl.e i,laal- z
0514 J. L. t'.li jnga.ard e -
LOIERIJ.

I{et wao zaterd.agavond, 2! april 1978, om ca. 23,35 uur kr,ran de Heer F,Smicl,
ambtenaar van dc r'.frleling Bijzondere l[Íetten va.n de Gene cnt époJ-it Í ó ons klubgebouw
binncn. IIij hacl een verzegeS-c1e envelop van-onze notaris, tl-bin van Gastel, bij
zich en hct spannendc noment van bcliendmahin6 van dc prijsl'linnaars van onze lote-
rij was aangel)rol<en. : ..:::.. .

O:izg secretaris had vanaf donrierdagrdiddaÉ;. 16.O0 uur'angetvalli§ zijn nond gehoude4
cn alle vragen ovcr Ce rviànende numraers fenegeerd. Nu rvaé het dan zover.
Martin Reuver openèe de verzegelde envelop en-las voor: .

1e prijs: I(leuren T.V., --grootbeeld nr. 22'Dhr.Mulder, De Rade'".2e prij§: Rcis na.lr keuze Par\js of Londen
voor 2 personen, totaal bcilrag' f 5OQr-: fi98 G.v..h.Dur6, Ocarinal-aan .

,Je prije: Transistorradio 4250 .c.l,losseL,'stecnrvijklaan 71^
4e prÍjs: iiekherradio 1254 P.Icrschot
!e prijs: JO J.iter prina benzine 2111 C,Tt:"eo, St .FÍaart ens di jk

. 6e prijs: !O liter idem 056ö c.v.d.Stecn .l

7e prijs: tsurcauhlolcje :' O39) F.Fluna.ns
Be prijs: Dridge etui 1116 A.Bogisch '

9e prijs: Parkcrset 4116 H.iiorte, Elzend.reef 695
'1Oe prijs: .Lutopapier enrnap 21?6 F.J.de Rooy, 'Salvialaan 13,
ite prijs: Zakrekenmachine 1084. J.Cober, van /rnrooystraat 5
'l2e príjs: BanJ'"bi1j et t enport e feuill e 4JJ1 ran Loo, Pr. /rnnaLaan 1J6

Dat vras.hpt.dan. De geluldrige príjswinnaars kunnen.hun prijzen bj-j onze secretaris
(na tel-efonísche afspraak tel. 45.87.07) afhal-en, De JU^(O heeft nog cen prijsje
beschilcbaa.r 6g1t 91d voor de junior, clie de meeste l-oten heeÍt verkocht. Zie hiervoor
eIdc1s in cle Llf,§Srevue

i,ij danlce'n iedcreen, clie zích met de verkoop v..an de loten heeft beLast. Maar onze
danlc 6aat speciaal uit naar die paar bedrijven, {ie het riogeli jlr hebbcn 6enaaht de
hosten, die nu eenmaaL altijd bij ecn loterij moeten l.,olden geiilailkt, zo laag mo6e-
1-Í jll te hou<lcn.

Zo heeft 5ïÍÍl,iENS de. ecrste vier pri-jzen te6en,kostprijo à.an ons Afgestaan. AVIIT
steLcle de :lOO li.terbenzine beschiltbaar en"de rlLGlI'i -illD 8..'1ii; I{ITDERLIND maakte het
ons mogelijl.:: de loten te d.rulihen cn stclrle bovendien nog errk,ele leukc prijzen
gratis ter bcschil-Jcing. Onze eigen'notaris, -',Ibin vi-n Gastel, gaf te hennen, d.at
hij de no6al omslachtige proced.ure van treld<ing en aLles l-rat rlaara.an vast zit ge-
heel belangeloos zou verricht en.

Dit alles za1, omcls.t .'er 1222 loten niet vrerden verkocht en rvíj bovendien no6,ca.
J' 850,-- l-.ansspclbcIÀst ing. moeten.betal-en cei nctto resuLtaat oplevcren van àngc-
veer .f ;-1.500r:-. .ïcn. foed begÍn vogi. de uitiro eri! g..van onze" plannen orn ons lilub-
gebouw een .vnt intiener karaktcr tà geven. Marr wij zi-jn et no6 Ian1i- niet. ,lites
moet no6 op ecn rijtje..vrorden 6ezet. 1In níj vrezen, rlat er no6 nccï geld moet

Pup.
N.S.
3. jun .
Mll .

S en.
S en.
Sen.
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k9g^9_1 9rn aJ. onze i)lannen _te realiseren. Vandaa_r
on toch nog lreer cxtra steun zull-en benaderen.
allen, die l,'ili{S een rvarm hart toedra6en.
Dó- central-e fiftuur'hij 'ónàé ioterij
heeft zich voor cleze drtie volledig
Ma.:.r het ga.f hen veeL voldoening te
op onze financiële aJitie. Onze àanll
die er toch voorzorgile, dat zoveel
voor ooi! binnenlitÍanen.

dat wij u heel binnenkort,nog wel
Eet is niet voor ons, naar voor u

was onze eerste elftalspeler, Ton de Kok. Hij
ingezet. Het vras soms mooilijk zei Ton ons,
zien, dat zoveel LEj{SIIRS spontaan inhaakten
gaat speciaal- na.ar hen, omdat hi j het rrras,
loten l'rerden verliocht en da.t dg.centjes daar-

H et llestuur

IFI'Ff Etr-rrFIIIIFFFFIITFFf FFI'FI'FFF

HÏJ T]I3 GE}BJII(EI.i ZT]JT i,ÀN HET IiIJNE
DIi' GI.,,T II,'SiIIN ]TÍ REZÏET HET ZIJNE
ZÏDT IIIJ D,:, N,IrI,I{ Gljrlii GIJBREKDN
l"Il:G HIJ VRIJ 0VER DE I'IIJNE SPREKEN.

Ome Frans.
SLUÏ?II.,IG l,UBGEJ]CU.i.

ri"s. r'roensdagavond I mei is het lclubgebour,r gesloteni !

T Fi,'n,'Ii-jTIFFFFI'III'Ftr',?IF
líÏJT,ST,..-'.T ],II ,'.CITTEX J)E ]]IiR
FFITFFf trFEIF1:1rFItr'FFFFFEFFTIE

-T

Donderd en:4 mei : Tinus v.Zilfhout - .Iudith Kenbes - Peggy' Ricfrel- - Coror

Dondcrda 1qmitlda6:
Hoppenbrouvrcr
rin v. d.Ste'cn - Hanncke Bom .- Bep en Siuon Sandif ort -
dhr.v.Nieuwenhoven - Mevr.Janmaat - Peter v.Rijn - L.,inda Jans

Zat erda8m 1,h Bergehhenegouw eir 'ïÍrn Míchel-s .'lLf,l IIOUHilnhoVen
Zaterila dl.d : rinnel'.e Bliemer - Frans Disseldorp - tïn v.d.Steen -Uim Grosze Nipper
Zondaamor gen l Tinps v.Zilfhout - Ne11y en Richard v.d.lloek
Z enala.gniclqqg: I,ievr.de Jong. - irn v. d.stecn - OIaf Huis
I{IIIIHHIIHHHlIH
fiHfiHll PRoG
ll#f,tiíluiiir.irrr

HI'iEIIIH]IItr,iTHiII{H HHIiHHIIHI{iIHIIII HII}IH I[TI]TII
i?/J.Ï ÍI,'-OJ3STEi,LI NEEN -U I TSLTIGEN § E}II O]]3N
HIIIIIiIiIIHïiITIHi,IEHHHHHHH}iHHHiIHTiIIII;IHIiHHHHI,II{H

PRCGR .':IIh Sm[IOl?rr]il.

Zondas I rlei 19?3.
----i', jr

14.OO uur .i?ooConburg. 1 - LENS 1

De vr.e dst ri j c.t-en duren 2 x 15 mtinut en. .fra.n h
Dc volgcnc'Lc spelers moetcn om 10.0O uur bi

rrSportparh Noordrl
Pictcr Botirstraat, Lei-deir

HIIl{liHITI{HI{HH}ÍHHi{;IÏIHÍiH

scheirlsrechter
C.M. J. L. Govers

SCIIEVENII,IGEIii-T(.,E.t-lN('CI voor LENS B. .

1'1 .s.. zond.a3 f rnei organiseert Scheireningen'ecn toè noöi voor d.e rrminclere godenrr.
oólí LINS óntïin6 liiervoor een uitnod.i6ing, rvelkc nct clr.nll vrerd geacceptecid. Het
toernooi rvordt in 2 t)ou1es verspeeld.
Poule-indcling: Poule f Ltrald(vrartier - Par;rat - Schevenin6en L en LEI{S.

Poule II RVC - ODB -. Schevenin6en D en Vios
et toernooi vroidt dd-el-
j 6cheveningen aanr,Tezi

genonen door LEI{S B
A zi:'in:

!1. Reuver-,J. S chrnal-P.lIeynen-G. Dui
J. v. d.1ïeL:F. v. C.13cr6-G. Goosen-P.

vcst eyn-Il. de lil- ein-,L. BilC,erbceh-Q. v. d.Iíeys-
v. Ri jn-J. Verbarend.se.

ÍT en SneI 2e i'inksterCaE.VIJTXR.TÀliiliTOIilNOOI van Leni
Nogrnaars rvil-len wij de ll.H.vetóranen er öi:merhzeam o? naJ(en àat op naancl.ag 1J(2è Pinkstcrclag) door I,ENS het veleranent à ernooi woràt ge<.:rganis e-erd. De volg
teams zijn hiervoor sanengesteld:
Ll4§ rr: 

^. 
Tixrners -r.Iioodbol--G. Kemp elman-H. Diet z-G, Looyest ein-G. costrotr-J. Ras-

ne3.
ende

, A.
LENS B: ïl .

i-ioo duyn-H.Iloo duyn-F. de Z$,art-,Itv.Di j li-C . vdtre eli-G, Verh.ra.r
Grosze ïli,:_rcr -II.I(emp er -ir. v. Luxenburg-P. Bur6houvrt --n^ .Ii o;:;.1enbr ourvers -
v el-r].ink-G. Jehee-lr.. v. i jn-il.Doutr-:r'.Encllich.t{.v.d..Ii1ei j-H.v.i,Iieuwenhoven-

/,.v.rl.lleijcien

-2-



Indien nen Du reeds r,rcet
telefoon ()O.20.9O

UI TSLIGEN a riI '1 ,n

I{OV 1 - IiT,IS,1
roNsS -wc5
LENS 6 ; Voorburg J
Den lloorn 5 - LEI{S 7
LnNS 3 - Stóects Voorwaarts 4

dat nen níet k"".í 6.v.p. nu recds afschrijven bij N.Osse,

- r,Eiis 9
- LENS 10

8- Lfl.Is i1
"- Llnrs 12
- Quintus I

mmm
m
nnm

m
mEm

BUnmmmmmnmummmnmmnmmïurmmmmmmtnmlntnmnumnulmmmrnnmmmmmmmnmnmmmnmmmnmmmmrlImmmnmmmmmmmmmnnm

DD GRCENB VNI,IEN ÍJ",.I]I]EI]EN HEER

mmmmmmmm rlnunmmmlunnlllrunmmmmmmnm.nnmmmnmmmllnmmmn trnmmnE]ilmElmlnrrunmmn&mlnllmnnmmmnmmmnnmnm

mmm Koninginnedag ruoest nog homcn en toch heeft POL ze af ïecr zien wapperen. .De
bekendc groene vellcn, ooh wol ov ers chri jvin6s formuli eren 6enoemd. Ja, dit jaar
zijn somnigen er wecr vroeg bij. En onze 'ru6tige en vriendelijhe sekretaris. zet.,
er - uiterlijlt onbewogen - zijn handtekcning ondcr, ook .iL lyordt onze. verrenig:ing- 1

tiit'S op c.',i c 5-roene vc-l.len 6orís behoorli jk irzwartrr gena;;lit.
nmrí ;;ant het is natuurli jk alti jd Ce schulil van de iilul:. IIóeI clilrrvi jJ-§ Iuiclt cle
aanlilacht: OnvoldoenLl.e lians Behad om in cen hoger e1ftal te spe1en..0f zoiets.derge-
Ii jks .
rnnm Zel-fl rltiel; is er steeds hinder bij. lict besef, dat de eigen sportieve capaci-
teíten níet vol,.loencle toereiliend zijn, komt neest'àl- pa.s aIÈ men ook in clie tiandere
verenigingii nict tot de uitverkorenen is gaan behoren. Tcgen rlie tijd.-echtez' ont-
breckt di-lnri jIs r'l.e noecl orn teru6 te vliegen nae.r het oud.e ,nest, dat toch eigenli jk
llcst aardiÍ: !ïï-s.
mmrn IIet komt öok voor dat het rcaliteitsbesef niet llomt. Zulke spg}er.s .zijn r;ijp,
voor het voetbal zverversbest aan, iien z,ielige manier vc.n vrije tÍjdsbesteding. V.an
jaar tot jaar ueldt nen zich bij een anclcre Lelub cn ncn zal:t stecC,s dieper in he§,
f ruetrati emo er..,s , r'raarin sportieve pràstaties zo sl-echt 6edijèn. De groene vel-1en
hebben intussen i:1ante gcnaakt voox rose veIlen - rvant rose is de lileur voor' het '

' af clel j-n6svp etb;rl. Rose6eur ie er echter niet bij. 'ilel maneschijn, vra:rin nog steeds
gedroomd vrordt van een glanzenrle sportcamiere.
nmm Jon5 voetbalti.lent hecft bij.LINS altijd kans gehad om door te breken. t',teit-
wa.e.rdig gcnoe{l hreeg {-l.c LEi'ls jeugà rncot kanscn na;:?m3te LïIIS 1 in cen .Ëogu"" kfasse
speeLcle' De vcrlrlcrin6 moet zijn, dat voetbnllen in de Ze en 1e lcl-asse àwa":idere

..eisen stel-t: neer blessurcs, meer schorsingen. Dus neer l(ansen voor andere spelers.
POL hocft reccnte voorbeclclen vtn spclersr. die - sonrs onverr,zacht' - een kano Ë""g"r,
om zich in het eerste te spelen, niet t.e nàeme.n. .[e ]ieunen zc. dn lvc genieten ei-
van al-s jong;e spelers van rreigcn krveelsrt zich een v:.ste pI'aats in het ecrstc verove-

mun Toch moeten t,re oolc het spel-cn in het eerste elftal- níet j.ilealiscren. Ooh in
senioren 2 t/n 13 r,rorrlt sons 6oed. - vaak gezellig - gevoetbalct. En juist voor deze .

elftaflen is hot een opluchting rïanneer een zielig en gefrustreerd zrvart schaap
zijn voetbalhcil ckl.ers gaat zoeken.
mmm Ja, de i4roene frust rit i cve11e n wapperen rvecr. De vereni6ing hoeft ,"if g"un
noeite te cLoen om schoon schip te malcen.
nmm Hou nummcr 1J in r'le 5aten.
mmm lCL l: ont tcru{1.

1-O
o-1
2-1
1-2
+-,

1-1
o-Z
2-1
n-q

I .-. !

Hr.aH 7
HDV 6
Quick Steps
iiBS 1 2
IENS 1J

nmmnmnmnn
f,I. n

mmm mmn m Íil mlllinmmmnri m mmltrmmnm m mnrum mnm m nm ml]lm mmm nntr mmDI

--í:,.,'. -^.:-iriii;:,.1.h.1,.l :Ji:.i';/ri,Allirl,ii

9g.lrg-q|!gt Liz, John en Arthur Schmal ga.ven lccnnis van è 8eboorte op 2O april van
l4íl.je. va.naf deze praats vrensen vi j dc f anilie schmal va-n hi-,rte geluk met rleze
bli j.le gebeurt enis.

-x-):-x-x-x-x-



tr'onCue-avond;
fonduoavonrl. D

lie entourage,
kend vlees. IIo
er getrokken c
wezigen gevn 11
of wat 6eclanst
JJJJJJJJJJJJJJ
t$$$$ vr,i,l iilr
JS$J$,r,r,r,r,r,r,r.r,r

PR0GR,'!iÍï/ti1 JUNI

ZgrÉss ? tr.ej- 19?8,

1 '1 . OO uur LIiIIS
11.OO uur LENS
! . J0 uur LII,IS

1 1 . O0 uur LIlliS

^l1eLENS

1 9 . OO uur II1.1S j-l ;', 1

iioensda r0 rrrci 1973.

- L,Íl'lStoernooi
- LENStoernooi
- VCSI oernooi
- LENStoernooi

I?uirn 5O ledcn hebben af6elopen zaterdlg genoten van een zeer gesla;rgrle
e .lialir. had nret medewerking van Fra.n!( Str.laf,hof 6ezor6cl voor cen Ieu-
lln ecn-ied.er genoot van dé 5oecle wi.jnen, hecrlijke =àrsen en uitste-
og,;te*:unt van de avond was dé trehking van dc loterij. 12 prijzen Ïrerclen
n ondnnlrc enkeLe valse meldingcn bleek er 6een prijs onder tle aan-
en te zijn. Tot in de klcine uurtjes lvercl er claarna nog gekeriïeld
r \rJa.arna iederccn- vÍeer van een gezellige avond afscheicl. nain.

J J J JJJJJJJJJJJJJJJ
JrucDr;ioNr $$$$$.T,I.T,T.i.i.TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJiJ

JJJJJJJJJJJJJTTTSÍ

cIt:,tII. '

1
6
5
10

Irli9eg-2-eet-1229.
19,)O uur Lciclèrs' - Ouders ( pupilien -rveIp cn en juniorón) V1

ZaterC 6 nei 19?3.
j unior cnelft allen zijn vrij op zaterd.ag.
1-5-6 en 10 zi.e zond.a1. ?-5-19?8.

il3a78*Ë"4 i,i8i.1ï§tc, v1

Vrbderrlstlaan

liJat eríngen
nu over op girorehenaÀ1, 136?11
SportkeurinpJ. Dr.nk U.

- Ouders

- LENS' ri1

( nihivrelpen )

( ni eurv )

c'

L).v. d-.Steen, Honllsroos 2, BerkeJ-

TelefonÍsch vri j'.-.g::.vont1 tussen.tB.OO en 19.0O uur ( uite luiteni'L Ín rlringenr',e geval--

13"J0 Vel-o : - LINS B'l (nieur,r)

lÍoet uvr zoon ook 6el:eurd vrord.en? ttaali hetlrgeld dan
t.n.i. i:enningneester Lenig en 6ne1 met veimelÈing
j'.I-}; C HRI J V 1 i IGIIN .

S cLrÍ f t qti jtí 
-yqa{.jla-j*.jJg,1vonr t8.30 uur bij:lhr.

en Rodenri j s

1cn) voor
.0.-kl-.:.ssers bij '':hr. G.Duivcstcyn tel. 94.
B;lrlessers.bij r1hr. l.Í.jieuver tel-. 6?.

- 
C-kl-rssers ]:i j r1hr. rJ.v.il.Linllcn l,cL. 46.

- In noo,-:qe vi.-l-len liunncn rle juniorcn nol!' o}
'r a.f bellen bij iitNs te:-. 65.11.*

iiFi(EURI IIGnN.

tin
t/n
r/n
n'-

D,J

zo
dÍl

z

. 9, ( LEI,ls 1

.ll (LINS 4

.56 (LiJNs 7
..tcrdaaochte

t)
b.)

10)
tussen ).JO en 1O.OO uur

De iuniorcn mocten bij sl-echte vrreersonstrn ii.ihe;len stccL'.s ,-'r e r.fkeuringsli jsten
r:.'.i1p1c3en. Tclefonische inf orm::.ties '.,rori1en hie;.over niet verstrelrt.
LEN§toernooi. voor JU!'lï ORIIN zonttlrt mei 1-6en10o
0p r',ezc' l:.41 ïror,Lt er iigestre,'.enlr oll -',e nieuv,.e F.FrumLns wissell:elcer. voor jul-J-ie
n rtuurlijl; een stimul-.:ns on .Lcze beher te ,rrinnen. Het proiFlnm:., is ;.1s vo1-gt:
(LENS I vel-1 1, ï,iïS 5 veli.l 2, LiNS .iO veLi J)
'11 . JO uur CiíC (C*.pc1le e./ t IJs6el) - tmts
'12.J0 uur ' je6tl'.n.lie - LEIIS
1J.J0 uur L,Xls - Schevcninqcn
14.JO uur tll]iis - Verburch
Duur der wc.)-stri j len 2 x 12f mlnuut .
Or'STEI,LIi{G.

I,gË_ l,t li.tcn Hoorn-J.Iiooym:^ns -/i. Povér s-',il. Lucns s en-H. -.irlanlien-J. v, cl. Bi j zen-R. v.
liijnS'::r'len-J.Luism::n-Chr.VermeuIen-R..le Jon g-E. Si'.n,'.if ort -l'I. v. d. MeuLen-E. V erbaren<}se
(keeper) l-ci"ler ".hr. E.Fluma-ns, s::Hcnliornst 10.J0 uur LijNs

_h_



LEITS 6 als belicncl. met R.Duivesteyn, leiiler Ton vr.n Velzen, s:.nenl:ornst 10.J0 uur
LEIIS-,

LEI+S 1q, rfs behenr,1- met E.Hazele.c.er,

VCS-IOIiIII{OUI voor L,INS iunioren 5 or:

lei:'ler Theo ?rirrs , s .racni;omst 1O.JO uur LENS

zon ]fr,fl 7 mei 1 97

LEI{S B2 tj.'-',t r-.s. zonl:rg met lei'.er Joop Iieulemrn n:.-.r VCS
cLn het Vc$toernooí. De vreclstrij:1en lr.uren 2 x 15 minutcn.
9.JO uur LJiiS - VCS

10 .40 uur L,liltS - 3EC
1 1 .lO uur Llrl,ls ' - lllauw Zwait
Or:stelii-gfl: aIs belienJ., IeíLr.e' Joop l.Íeuleman, scmenkomst 3.45 uur lÍjliS.
VeeL succes in *e toer4ooien, en'ge:lraag je a.}s echte IrElIS]et:qn.
OPST:LLING NIXU.;ll XliT/rtl,nli,
l'LMSil 

^1 
- Lf,IIS t1 , r,r : .n l.ag 3 nei- 19?3.

',ïordt d.oor rLe Ieí,iers beken-l gemr.;\.kt, lei.lers Hrns Zoun-J...rapperloo , si'.menkomst
13.r0 uur HllSIi terrein ( Vre.lerustl:u.n )

o B1 - L:il,lS B1 ! rïoens:.r..3.g 1O nei 1978.
. Bergenhene40u[Íen-J.Iifzermen -]{. Rienen-R. Gímber n-R. . ie Jong-P.,.le Druin-R. rr.e

rl,enkirchen-E. V:'.1entin-R. Groen-E. Eykelhof -l"l.l'ieerm :n-D. v. Broeum-R.;le I(roon,.l'er[c.nSZoun.,s-.rnerr]cornst13.0ouurVe1oterrein(.i.:.terin5en)

PROGRÀI.I4A -rju rll LTr j'd'l . ní !íELPEN.

PU?ILLIN.

Yriilsc 5 neí 19?8.

19 .50 uur Lei,.'.crs - Our',ers (junioren, pupillen en welpen) V1

Eeleries
'e '*di i;23.

om daor deel- te nemen
llct programma io:

Vel-
R.v
J.C
lei

Boer-

LIr'1]'TS 1
!Jl\l,S z
LElli3 3

19.JO uur L,ei.',ers

EÈIN.
VrÍ j r.a.q 5 npi- 1c)?íJ ,

- vri j
- DYIO toernooi
- Celeritas t oernooi
- Ou.lqrs ,, nini-welpen

- LllNstoernàoi
- LÈl{gto ernooi
- Lenstoernooi'
- LENStoernooi
- LEllStoernooi
- 0u'-ers nini-welpen.

Sportp..rk Víest ( nieuwe vel-'len )
i'loorJrïeL-
v1

9 .00
9.o0

14:oo
14. OO

14.00
19.30

uur
uur
iurtr
uur
uur
uur

1).)O un Lci',ers - L,ul.ers ( j unioren , pupill en, rvelpen ) V1

Zat er 1.ag 6 aei- 1c)?3 .

LEIIS 1

LjliiÍS 2
'L-iINSlÍINI 1

LEi{S itllilI 2
LEi,IS I.ÍIi,iT f
Lei4ers V1

ILiTSC]INIJVI]trGE}T.

S chrift e v:' j- j ir,irnnvond 1 B. ,O uur bi j c,hr . P. v. r.L.Stecn, Iinnrlsroos 2, Berkel
en Roclenri js.
!gl-_e-tglisc_]l vri j ct:rr1::.vonr1 tusscn 1í.OO en 13.JO uur (uitsl-uitenl. in .l.rin8ende ge-
vrl-Ícil lrtí.R.Bon teI, 25.9C.?7
.In noo,Jgevc.llqn liunnen .l.c ,pulriL].cn en vrelpen no[] op z:.ter -:gochtenJ tussen 3.1!
en proo uur ..flrcl-Ien t,i j IENS teI. 66.11.14
IJI(EUEINGEN.

BÍj slechte ueersornstan'.ighe:'len k:ln or vtnrf 8.1! uur lebell vorCen of ile toernooien
rl,oorgiar.n ïe . 65 .13 .14

5

]i voor



L.,Ei)iSTOIIRNOOï voor,í'l en lÍ2 op zaterdac 6 mei 1 9?8.

LENSTODPJ'{OOI voor IÍÏNI 1-2-3 op znterr].a

LENS :'r 1 en .J2 gar.n probercn om a.6. zltert'-,:i.q een leuli toernooi te spelen. Doe jebest en probeer wc.t ir,oelpunten te m:rlien. De rve<ls tri j,-,.en cluren 2 x1O r,ninuten.
Pro5ratrma: ( r,rel;,;en 1 veld ,l , .vrelpen 2 veI.'l Z)

9. OO uu} LEI,IS - IffV
9 . !o uur ÈtsS - L;lNs

11.0J uur VUC - LXNS
12.20 uur ].,ENS . - Quick
OP§TL'i,!ING: iill : ::l-s belienC, lei[er Cees Schenkels, s:.menkönst B.fO uur L;NS'tl2 : als beliend, leitler pet,er v.Ri jnr s .nenkonst .A.JO uur Lm{S.
vri j c:rgl"vonr'. J raei speren rle ourers vnn junioren, pupillen en welpep tegen è
leid.ers , .-.:r.nve.nT 19. JO uur. Iionen juIlie ook net jè àu.lers.

n6mei1 9?8.

Progranraaminil+2
14. 40 uur LIINS
'15. 2O uur Schevenina
15. 20 uur CSC
1/.OO uur.I-,1)l'l§
OPSTEILII'IG: I,' i{I .1.3

r quintuG
- LDNS

- Iill{S
- VCS
vorige r,reek,

Het brijft a]tij.r. leuk on rleze kl-eine jongens op:b grote veI.r.en te zicn lopàn.Dit scizocn hen het. nog. lolgenc jaar, lcleine verc,jàs. lveem wer:r,lÍg afscheirl vanhet grote vel-d en speel een leuh LB{stoernooi. ,,lij rekenen oolc op irink wat toe-
s choutvers.
I{ini 1 op vcIrr. 1, mini 2 op vel-:l Z, mini J op vel(l ,.Duur .lcr rze '.stri jticn 2 x ?* minuut.

en

a-L s

Proíjr..Ema mini J
t4. àO.. uur ..ruintis - I,ENS
'1J.00 uur La.^J<l<wartier - LENS .

1!.40 uur LENS - r.,ic6t1i.n,.l.ia

. 16.20 uur.LEirtS - Rijsvri jlc
, Ler-,-lor: ilet er _1)err eyn, éo.nenliomst 1).JO uttr' LtiNs ,

I"lri{r 2; ars voriiic *leek, leic'.ers ilhr.rïàrmerdam en crhrrv...l.Berg,
sanenkomst 1J. J0 uur LEIíS

. I,íINI J: al-s vorige week, leirler <lhr.Grosze Ni.per, sarnehkomst 1J,JO, uur LENS
vl:ne.von.l voetbr.l-Ien ,le Iei.1.ers teqen .lc ou.lers. speelt u niet mee? Kom rJ.an toch.Tot 19.J0 uur op LENS. Da.r..rn:.. is er. een feestavon.l.
DYíOtoernooi vooï PUPïLLEN 2 op zater lag 6 mei 19 (,)7
LENS P2 g''.r.t r-.s. zaterÈac r,aar het nieuwe cornprex va' Di:ro om een sterk rlezettoernooi te spelen. ilet pro6Jrauma is: .:::
1J . JO uur Ln'lS P2 - Di{O 2
14.1O uur ljestl,:nlia 2 - IENS pz

:,15.10 uur LEi.lS P2 - VUC 2
'1). )O uur DHC 2 - LEI{S p2
9rsr9l,tI-tlg: ars vorige vreek zon.,',er p.j'ressers. Gafl.1ns ou-rers met vervoer, l_ei,ler
Ton c1e Koh, ss.menlcomst 12.0O uur LEI,IS.

CELEIiITi§TOIIItrOOI voor PI ol zc.ter.la n6mei 1978,

ti

De 
'rerLstrijr'.en bij celeritns iruren z x ?* ninuut. I{et proÍ,re.nnr is: . . -...

3:;3 ïH l;iii -:;i;"'^" :
10. 40 uur ],Ui'iS - Tonegir'.o .

1 1 .40 uur ljle.ur-r Zwe-rt - IENS
O;'S?IjLLïNG: a1s bebenrl-, Ieii..er Ton v..C.Berg, s::menkomst C.OO uur t,:Í{S.

Xïli;"fiï:i lïi;;::;:ï:'ïËri"Ëï3ËiË:pu:iuen en 
'lve,,en' iiomt u ooh' Daa*nr' reest-



lUITENL,-NDS]J Tt]1],5.

No11 precies 66n rrceli cn we zijn op tïeg nar.r Frankfurt in Duit§lanC.Op 12 nei a.s.(vrijrlag) vertreht een L9Nske.re.va--.n vc.n BO le.r.en en vele outers! oB 7.OO uur
t s ochtenllsvroe{I ven L.:.ji,lS richting Duitslincl. Het is i,,e beJoelinl; r1at we in
FranEfurt tljJ:ens Lle jrínkst er:'.e.6en enÍge ,,ledstri j.len spefen, 1oI nr:lien net elkaar
viat zrJeinmen en natuurlijk tle àta.l
vre niet rcgi:).en, ni,.:'.r ilaar relcenen

VeeI i:lezier !!!!!

r1.e natuur g,ritn irbezichtigenir. l,looi vleer kunnen
ÍevJoon op. Latcn ure er met zijn al-len een '

en
!ve

leuli uÍtstapie vc.n mi.lien zoniler moeilijkherlcn. Gedra..Íl .je behoortrijl< en l-iat a11es,
heel ( ooll i':e l-eiLero) zo:lat rÈ op rat--.nJag 15 nei teruÍI kunnen zien op eèn geslaagde
reis nac.r irre.nl',furt.

Igs-sgEsls-!}P:i
- Necn ecn stevÍi;e ]ioff.er of -tas mee voorzi.en .ror, ,r"o-oi, al-res, en t ele fo onnurnrner
- Vra;,.g vrijJ;,5 12 Hci vrij,v.rn school.
- Neem nae-st je eetÍone kleain6l en sporthleliing ook e:ctr:r' kleLing en sporJkle:l.ing .

mee, VeriJeet jc toiletertikelen, je voetb:I- en :iJrmschoenen en je ball.muts en
z\ïenbroeli niet. Neer,r een goeile jLs en trui rned. Het kan rs :-.vonils nog houir. zijn.

- Neen je pasl:rrt rnec (niet in -le koffer) To eri- st e nk,.'.,-.rt is ooli goe:I.
- NeeD een .lunchpa-)Jiet cn te .lrinlccn mec voor è reis (niet te veel)
- hfissel- voor J.e reis vast jc gelrl om in Marken (neem nict to veel nee)
- l)r n:-g in rr.e bus beslist geen allr:ohotr rvor,.'.en 6e lronlcen. Stcrlte ilranl( g;at n:er

- Je hoef t geen Ii'.kens en een sloop rnee tc rienen: I

- Hcb je l-rst v:.n rï..$enziokte, necil c'.an óén pi1 in en 6ón pil nee voor cle teru3. :

reis.
- ,;t-':-. rvekher 3oer'., a-n icrs ben jc vri jtl.rilochten.'. v,.'.st te lae.t. , ..
- I{et l*ubgeboulr is vr.na.f 6.JO uur opnn, o; (r.45 uur y'errvechtcri rvÍj ierLereen die

meeÍiai'.t in het lil-ub$ebouvr. De hof f i.e str.a.t k1aar.
- I'leer nieuvs vol5t vö]gcn,le ,,'reek.

ii;tRfIrGIii.
I'loest uw Zoon oolr gcircurl', Hor,len voor hot volgenl..s ei zo cn? Ileeft u rle l1!r-- aI

-overgcna.Iit o! giro 335?11 t.L.\. Pennin3neester Lenig.'en Snel met vernelding
Sportlieuring. I'Iee, gs-urv il.oen hoor. Volgenc',e veek ma.ken wij.een afspra:h net c1e

sportheuring voor urat avonrlen in ein:l nei. lialdíelÍjker kunnen tvij het u niet nrken.
Dus ,lirect ;' 15t-- overn:..hen. U l(rijgt ver-n ons ,ie-.oproep thuis. IIeeft. u no6 een
gelrl-iii l;eurinr,,s'b eui j s van urv zoon, van school-rrts..of huis.lohter, stuux .l5.t ,:h-n met
cen pi'.ofoto oi) nri-r:r P.v.11.Steen, I{onasroos 2, i3crlieI en Jio'enri js. Danlc U.

Tr3lIrIr G,rr\r.

llet ingnng v,rn 3 nei vrorrlen aIIe trc.inin6en vc.,n ctc j euir'. elf t..}Ien stopgezet.
/,Il-een c'.e wo ens,li'.i;rni.'lrr.agklub gaat gevroon r'loor. tet er rvel o1 :lc.t er niemenil op - -

vel-d 2 cn t1e tra.iningsst rook kont. Deze zijn nanelijh in reparatie. De heren trai-
ners rJ r..]-cn be.'ranlit voor hun mea',evrer](in5 tij"ïens het afgelopen sei.zcen en rl,e jon-
gens I'.rijgen cen. plnin voor tle troulre oplcomst. iii j. hopen t'[at bei-',e 6roepen (trainers
en jongens)'vo1!1en;t seizoen weer teruq te zien.
P.S.';ii:1en t1e tr*iners c',e sleutels zo snel mogclijh inlerreren bi j lle Juko.

LIIIDXIS COliTRl OUDlliÀS .

/..s. vrijir.g en za-t er.'-agavoncl is het cl....n zover. De lei,lers be6inner: ,-r,iln mct hun
oefenceral:rgne tcr voorbcrei-rling op het Vclotoe"'nooi (23 nci) en het Nai:tdlijlct oer-
nooi ( 10 juni) . O-; vii j lagavond ! mci zifln '.'-e our'.ers van '.r:e junioren, pu]ril-len s!
lvclpen 1c eparrinJ,;pnrtner van !r.e leiders. De ucrlstri- jd beÍlint om 19.JO uur.
De volgen',e ou'.ers vrorr'.en on 19.i;O tur in het kl-eeiloliai:I verwacht:
rlhr. S r:. :rlo os- -'.hr. Roos-,lhr . Zar.lberg- J.hr . II eynen-dhr. Si'.n .lif o rt-rlhr . v. I. Ho ek- dhr.Me erman
t',hr.Ili chels-:ljr. :',e Eoer-.lhr.ile Bruin-{lhr. Elshout -r'ihr. v. i[. ]ioogeard-,1hr . v. SiLnt en-
i'.hr. IIazeIer;er-dhr.,rronk.

-7-



De oulile.rs. ven c.e nini--rïeIpen clachten sLim ie zijn, en dr.ig,:'Lcn ,le rei,Lers óp 6 mei
uit. De ilag ne. cr.e ,zlrs.re .r-;reilstrijc te,1en 11e andLe:e ourl-ers. GclulJrig hel:ben .'.e
Iei','l-ers ecn brede se].ectie. Toch zijn er bij clie tlreè kcer ih e.ctie moeten honen.
Een nal:ïeeI voor de leidcrs maa.r (Loor deze irLaffeit hou.-linc va-n ile ourlers zijn ze
nr.tuurlijli extre tremotivccr<i. Dc rireilstrÍjC. bcgi-nt orn f!.fO uur.
De' vo1gen.1e oui',ers worc'[en om 1!.OO uur in het ]il_e c dl_ohi.'-.:-l veruacht:
dhr. Tuyt -i'.hr. iii j lsma- lhr.lloppenbro uwer-.ihr . Gros ze llipi: er-r1hr. v. .1. ! erg- llhr.'r.'arme:.l1am
(r.hr. Jochems-i]hr. Dosch-dhri Tromp-i',hr. Ho el:snia-,'.hr. S Iat s-:lhr. Smul-Jers-ilhr . Tinners -
Llhr. L ent z-l'.hr.ltrieurvenhoven-ilhr. Vers c he1:ten-lhr . Timmernans
De volgende lei.lers zijn geselecteercl:
su1r.,cRT.]JRS .

Natuurlijh rekenen v.rij op een massa supporters, niet alleen i1e spel-ers maar zeker
ook .'i'e trlriners, oui',ers en 1ei:.r.ers cie nict mecspeLen. Itra ir-e rïeastrijir.en zul1en
er zovrel oi: ! alS oi: Cr mei een gezellige c.vondin het Jrlubg5e):outï zijn, net een
l-cldcei hapje en ons huisorl<est Zaratustra, <lie voor ,Le muziel( zorgt. Bl-ijft niet
t hui6.

ZirtelJag 2l rr,ei- Sportr.lag voor C-klassers, pupillen, rve11:en en miniuellen
Zon,Jag 4 Suni C ocktail-t o erno oi voor pu!i1};u, rr"ipen en mini.r;eIpen.
IlourLt cleze cleta vrij. Dit na.g je. niet .missen.

Uï.TSL-',GEII Ji íI§IORTIN UITSI1GEN 'i:i],r:rlll

svDHB 1 - j,,1NS 1

Velo 2 .- LlniÉ 2
LENS MINI 1. - B1'ÍT mini 1

HIvlSIl mini 2 - LEIïS LíINI ,

LENS f
TENS 4
LEr'rs 5
IENS 5
LENS 7
F1aàin6ors f- LENS C 4
I,ENS 9 .- Ra.ve. p

UISSLJ^GEI,{ PU].)ILLET.I.

- Quicir' Steps J
- Feyenoorll B1

- Vefo 6

- veJo o o-2
- Zwr.rt ']lj.L | 23

ï,HL)ilLTI.)HP

1-o

l-u
o-2
b-(J
4-1

9-o
1-1
1-O

LMI§ 2 - Schevei'r.ingen 2 1-4
iilSll BIIBtT? ïiPïi PH1: H

tïB1#ltB rN ur z
HFIii-ltIIt.ïr.rr{., J.rtr

il
I DiïEOEG iTHPHIHPHPH!lIPHPCPHl.,r;; ji;T{PI{?II?HPÍt?HPIPHPIIPiIIHPI.IPII
:II:{I-tII ]IPH È

- Sintls enige tiiil zijn turee jeugrllel'.en zieh. Toon Jansen sireler van minivrelpen '1

en Hens Dienel vr-n C2 liggen thuis te beil zicl( met de zÍekte van pfeiffer.
Itiiniwelpen 1, C? en d.e Julio u/ensen Toon en I{.rns van harte beterschap.
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::ll=:cllcst:
1C23 C.J.v.d..lluLst vrorilt Norgstraat 12_1 , Den Haag 2OJJ, .tei.. 65.?1,56
.tIf vo eren er 30-6-t78:
0176 R.G.Groen /
O1B5.i"l.llLohs - '

Oo45 R.E.B1ok6 -
1222 {1.J.TeI1" - ::l
OO71 O.J.Borst r
06!! c.van Beeh -
1o9B :'". J. v. t. valt; -
1327 G.J,lTttygroli -
Ig-!eUg!ece-,: er 1-?-t ?Bz

Bjun
NS

lJJun
§en
Sen
A jun
A jun
Sen

R. Bettinh
J.Iloemans
Y. L. Talohreg
J. R. T jin-its j oe
C,R.Lie liien Tsoen
J.v.ct.I',dr
J. P. I(our:rcnhoven

3oo456
13io5?
o6r r 64
o10261
040365
o7o571
29oB62

Sen De Gaarde '11, Den Iiaag 2OJ4.
Sen Derl ensvaartvreg JJ5, Den Il",^G, 2031 ,
Cjun Schipborgstraat 97, ben l{n:6 2OJ1 ,
Àjun i,'ezelra i\.e 294r. Den ilaa5 ZO)j,, tel.
Pup HeiJ-ostr aat 457 , Den I-lac.g. 2OJO
Ml,J 'rïolvenrar.l.e ?1 , Den lte.ag':Zó31,
Sen Tuinzijde 25, Den i{aag 2014, t

tel. 67.26.
tet. 67.56
()6 .?5.?9
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C6.34.?6
9.19.'.91

19
.02
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t el-.
el-. 2

RE])Ji:]T.TTE VELDTJI'I.

Vanaf he-1en zijn het tweede vel-1l, en rie trainingsstrook in reparatie genomen: i{et
betrcc',en van r.'.eze ve} ien is rl,an ook niet meer toc8estann.

Het Bestuur.
IIEI'I ;IIISC]IilID

.;ie lcent her,l nict? Jcn, rle zlvoeger op het mi:!i].enve1d. Een LlililsEï in hart en nj-eren.
Jarcnlcng ile steunl)irar.r van ons eerste elfta]. I{opperenrl lro het eens niet goed
6in6 rae'ir stra-lenc1 e,Is hij rvcer ccn van zi-jn befai'.nrl-e hanonskogcls op het vijande-
1i jl" 'joe} afvuul'.',e en de keepex het nakijken gaf . ',iij zr6en hct nog op lïemeLsvaart-
rlag tcgen r1c boeren. Een paar jaar gelerlen verhuisrle Jan net zijn gezin naar Steen-
ber6en mao.r hij triltle bij. zijn LXIIS. b1Íjven voetbal-len, on{an5s het grote bezwaar
van het op'en ncjer reÍzen van huis íaar veIcl. Twec heer per rveeh rooi dn trainin6
en zoncl,a5s toor t'.e vreiÍstiijC.
ïii j wisten, 'àt ecnmaal- de Ni jd zou aanbxeken, .tla.t r.'-ít zelf s voor Jan te bezwaar-
lijk zou vordcn. IÍu is.het .1,an zover. Toch nog plotecling hee i.t hij ons te kennen
ge8eyen, rlat hij bij ons uil stoppen met voetballen. :lij rnoetcn zijn bcsluit
accepteren, hoetrcl ons clit zvraar velt. Zijn enthousiasme, zijn routine zullen nocle
bij ons cerste erftal., wo.I(',en gemist, zeher nu wij vorgenrt seizoen zuIlen gaan
nantref'Bn .rnet ecn nogal ver j ongcl e1f tal, wai]rin Jan no6 best a16 een rrGoilf atherrt
zop kxnnen o=rtre:len. I.ïcJ-aas, hct na6 nÍct zo zi jn.
u zult begrijpen, d:lt rvi j zijn afscheicl nict ongemerkt voorbj-j zu11en laten gaan.
tlet ligt in'ic be:loe'fin6, dat ,-fan a.s. vrijrlrlglvonil op pes.sen..r,e vríjze afscheiO za1
Ilemeil v:].n rie groep spelers, rualrmede hij zolang hceft slmengeipeekl en cle lange
weg vr'n tlè iror.rotie nlr3.r de eerste hlas heeft meegemo.alrt. D.-.rrrna - on ca. 22.00 uurzullen zijn overiSe vrien:len in i'le gelegenheid worr'len gestcld afschcid v..rn Jan te
ne[len.

Uiteraari'L zí..1 ook Ria, zijn vrouw,
scheicl .'.i:nwezi6 zijn. Zij vertr.ient

clie hem altijcl' trouv, vergezelJe, bij tlit af:
het evenals Ja.n olu ooli ecns in de bloemetjes
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gezet te ríord.en r ïro.irt necle door h;i:r steun is Jan toch
kunnén b]-i jf en.

Tot 
3_1e- 

s !t_ lf l j t,ecr:vond in ons lclubgebouw.

zo Lan6 . mogeli jk LENS tro.ul,{

IIet iiestuur.
LOTERIJ .
De kleuren I.V. is inuriddcls efgehaald en nicmand behoeft neer an6st te hebben, clat
onze selcretaris stÍeirum van i',e mooie kleuren zar genieten. De prijs'is terecht
gekomen bij een lic', van een echte l,ENSfanilie. iiij vrensen rLc gelulihi6e winnaa..r veel-

§t"j3xÏltirtjs, Jo liter.AVrA-benzine, vres voor onze set<reteris, rlie ,roi, 
""rr.dankba:'.r gebruili van za.I n:lien. Dr.n lrrijgt zijn Kadettje tenminste ook eens een

goede branrJ.stof in zijn tanli. riJ. is het dr.n 6een tij6er.
verd.cr heeft nog 6een enkele llrijswinnaar zich gemelcr.. onbe6rijpelijk! llij verzoe-
ken ied.ei:ecnr die een van tle winnende loten heeft gehochL zícin in verbincling te
stel-l-en rnet het seliretariaat teneinr',e de nog resterende prijzen te kunnen uithei-
Ircn. Tel-. 45.3?,o?

Il et nestuur
STÀ? VRO],ÏJ 

' 
S -I:ORGUIT,S UIT UiÏ BED

EI{ VI}ID D:ï,1 ALT,ïJ }iEI{S;jN i\TET.
VIIXIIIIUG U Oviji Àl,i,L Z. lín{ ,
DID HEr LEViii{ t(Ccrrllt ï'i.-iiEN.
S CiiJJI{Ii IED;JREJ'N. ]'Xi.[ GU],LË. LACII,
DiN IIDJ,]T GD Di'§LIST' iI,"'}I GOEDE D.iG. "

Goecl hé, c',at' ;rrtikelt je vpn PCL? ilet was.mij uit het hart Begxepen. En oh zo waarll !

" FR]EE LEI.ISTR

TR.11NIi,ÍG,LII.

ALI-e s cniorentr;:inlnGeil, zowel- rle sclehties a.Is tle overigc zi jn r,ret ingrng va.n
heden stopgezet.. zola.ilg het ecrste cloorbekert zal cc tro,inin6 voor deze spelere
wel door6r.ng vin:'.en.

ilet Bcstuur
n nmr.l minnm m nmllt tiíiiln'm nn m nEl
nmË irr,Ií n n

nmm
I]lM
m!!-i
Í1
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mnn
m
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DE LI:"TSTE STREEP V.ri$ J,J{ ?

mnnnnlnElmnmmnlurdnrnnríÍUiËIlllnmnnmmnnnunnxnmmnnrmqlnmtrmniirErnmnmmnnnmnmnmmnmnmmmnmmnmmmmmnm

qnm D9 gr:tc vrae.g ua-.r POL al-s fanetiel-, LIJITI§ support er nee zit is l'leze: Heeft Jan
Englebert j.n de thuir:vuedst ri j cl tc6en D3GC nou ech.t zijn le.atste streep door LENS
getroklíen? G e luL.-J.:i g rv..s cr vcel LENSvolk getuige van hoè Jan de ba1 vah 40 meter
zoe.vcnd hc.rtl en zuiver de bovenhoek Ín joeg... Dat «loe1punt bl-ijft natuurlijlc een
prachtige herinnerlng. I'la rr toch acht .POL r'le ta]1oze kiloneters, die. Jan op cle
Escenps -,,grasuat aI s jourventl 9n ztzoegenC heeft afgelegd, v..n n6g neer betelcenis;
Jan na;:ltte cr,c reis nee van de vierrlc _naar de egrste lilas en r,rist zich a.1s. storn-
ra.n en stu.ry'i::.iil. otr a-l.re nlveaus tc he.nrlhLven. Dat. is p:rs Lilasse. Iii j voetbi.J-c.e,
zoals. rye iln-t grc-.'.ig stceas van alle elf ha.'.r].en gezien, net een toneloze inzet, en
rvilskracht. IIij lcv;.m door6a::ns aan. het bcgÍn van het seiFoen ',lat- uocizaan op geng.
DÍliti jls L.::.cI:.teir veIen, ,..lil'É hi j r',cfiniti-cf n:;rr het trvcet-e elftal- lvas afgezakt.. De
echte rJl l§lienneis wisten 'eèhter llef beter. Jan hont heus wer teiug.'ceouiri. tt:-1
knokt zicir er wef lreer in. En zo ileschi-c.l.leí ooh'in het nu Voorbijc seizoen. Ilannen
net inzct en lvilsi.$ac}t schoppen het in ons vad.erli.nLse vöetb:lr nog altijd het
vërst.
nnm De sclel:Èic6roèp neernt C,eze vreek afscheici v.,n onzc J:rn. De mcestc eupporters
hebbe:r Cat zonrler het te vretcn bij .je t huislredstr j- j:1- tegcn DBGC geilaan, VeeL minder
lENSers hebben hei,l ilfgel-open zondag no6 bij Rooilenburg-L il.Iil in. alitie gezien (waar ,
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l:i j ra een haLf uur gebf esseers uitviel). vanavonrl ( clonclerila-g) hoopt Jan in
?otter('.À tii.'ens c1e- b ekervre dstri j cl DRI-LINS nog van d.e parti j te zi jn. PO1 doet
ccn ctin5cncl beroep o,r het elftal terrïill-e van Jan en zijn supporters rleze- wecl-
stri jc1, te rvii:nen. ',Jinst betekcat nanelijk eén lhuisueCstrijcl in c1e volgenCe ronde(tle achtste finales) te6en ','oer<len. FOL weet het,-het is'vàef gevraagd aan het
cin{ ven ccn z$,'....r seizoenr M:.ar hu juiot de mannen met pÍt zijn over8ebLeven mo-
6en rve hopen oi) cen gr"'.ndioos afschei.lskado voor Jan nnglebert: rle distriktsbeker.
nun -'rls b1Íjven:1e hcrinnering zou FCL het bestuur in- ovórwcging wi11en geven een
special-e Jan In6lc'b ertbokaa.l- jaarlijks ter beschiklcln6 te stellen aan ,fe tElISer
met de roe est e inzet.

- mntn i)OL lroet t.och nog even kli jt over de l,ENSl-oteri j. t,re.nt je zal toch maar ambte-
:1,aa-r ven de , f èeIing Ili jzonr'.erc :;ctten van de G ene t,nt ei:oIítie zi jn. Die .goeCe man
hceft nrtuurl:-jli jercir 6estr,eefcL naar een rusti6e burenufuidctie zoniler rvissel--
diensten. }.Iu hecft hij ginrlel-i jk deze zo fel be6eerc.,e en na noeste da6- en nacht-
arbei.r' in het belc-n6 van t',e veiligheiJ vnn volh en v.llerlanrl verclienii.e funhtie,
moet hij opeens zoirot].ig ni,lcien in c],e nacht oprr.ra.ven oirrla-t een of anclere idiote
voetl:afkIul.t t].e trelrJ;ing van een loterij op een ongelovig ti-jdstip bekenct wil r:ralien.
i'iiclcr.en in iie nacht v..,n 2! op JO april r,ras het zover en het er6st e is' clnt ' IOL
buiten il-e lrijzen viel.
r,mrn .íl:r he{ bestuur iireet van 5een ophou.,en.'ilet is het ijeval. }lr.uwc}ij}rs is het
'l-aatste prijslot getrold(en, of onze voorzitter l:ont ons rr.ooilleuk schriftelijh
vlegen om- een cxtri finrnciëIe bij rhge; teneindc cle pla.nnen tot verbeteriug van
het binnenste rr:.n: on§ l -ulJr;() boulv te r:unnen nitvoeren. ;10L. gelooft vast Aat het
bectuuf . v..n i:hn is ven ons }:lubgebourv een CtSIl'lO tc mi..ken. v'anron anders vrorileir

',-. "(r.le. ?lanDcn zo geniel:ig geheim gehoutlen? Iiom op bestuur voor cle draecl eimee. Of is
het p1e.n zàIf ool; r,r-.;:r een 1;ok?
i;r:aur ïïou nuirner .lerticn stra.ks in rle sniczen.
imr.l :'CL l-.omt Eeiurj. .:

mnnmLlmftllDtnmEI;-:]flï-li:l!ïnnnllmnmnmmmmmrnr.lroxnmmtlxlrnmBnrlnmmnmEr[]nr:l rnnmmrfIItnranummnmi'itrinnnmnEtnÈ1nnt
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iiIE S?.\:.ï ltR .r^CHTSI? DE BiiR FtrFIï'E.t-FFFFFFIFIT'FFETT'FF-lIEr'iï
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Zatert _rl_-.9É en zonLag 1e Pinkster rlag

11e;.nc1a..:lror en:
Maanl'l.i',

tinus v.Zilfhout - ?eggy Richel
.r1.n v. i1. Steen - Frank Strr.:thof

i6 ons lElubgebouv, 6eslot en.

- J u'-r-1th lrcnll es
- Ile,nnci;.e Bour - Öor Ilorp enbrouv,,er

29.53.43

i.v.ra. de a.f we zi-ghei- Ll. van beirle
te l:'orr-len ingeleverLl bij

nc1 uiterli.j]í nr:,r-nCagni.'.Cag 15 nei a. s.

Loe]i. J)uyvest ein - Ol-:.f liuis
e.fbel-lcn 1:ij §iiiron Santlifort tel.. Eventueel-

BELAiI IJGR 1;.

COPY I.,ENS -I.E]rUE

De copy v.oor r.le Llf{,Srevue voor a.s. week dient
reclactieleClen (Pinhsterreis Duitsla.nrl) clit keer
dhr'. G.3. v.rl.Stcen onze al6emeen secretaris en

OPROEP I

Inrlicir alle planncn l3erealiseer:l kunnen .r,rorilen zr.I binnen afzienbal'e tijrl vror{en
be{ionnen net r1c, nr.nleÍj van cí:n terras, voorzien v;:"n c]-iverse bloembakhen.
Er tlortr.t nu n,:,'.rsti3 ílezocht nr-r.r icm.lnd b.i j, LIINS, L'li e niet allecn Ce bloenet jes
ltan buj-ten zetten, ixa3r'aie ervoor zou kunnen zorl:en rlr.t de bloeuetjes in de baklien
'rnrr tijcl tot ti j{', r'.e Sewenste en beno:1i;'t1.e verzoríiing lrrij;en.
f s cr ie:rxnc':.bi j tlliiS - en rlaar tv'.'i jfelen He Í:e.n r:lordent alrh - -ie hier iets voor
.rrccl-tr (lr.ii linn hij of .zÍj zich in verbinrling stellen net Cor Peeters, r]i e r',an
r.Iles uit c]e r'.oel:en zLl tloen ovcr" Je verJere gr..ng van zrlken.
lii j .voor!:ae.t onze cl.'-.nl; voor u\rï v,icl-willeniic neile.lzó:king.

-À-í-ji-À-x-j(-



HUrEr.Idr!.

o
troulven Cor ufDers .. cn Joke

u getni6e zijn van een
I'loesliops. Dit evenernent

huuelíjh. l,iant op die dag n.l.
vinrlt p1-aats orn 11.45 uur in

Gele6cnheid tot felicit eren
en ltr..i{; en we1 van 17.10 tot

vr1 t'rà unl_ 4.. s kunt

/ het 6tr.dhuis v:n Lèi cts chenrr.am, llon.lirilhelmi4alaan.
i6 r.lo{r'efijli in zc+I iiln rt Hofir, Jlrip I! lenrze6 '1!, 'D
19.O0 uur.

ow. uit Vo.et1,:41 líest.
Z.LLLVOETBriL Iti 0rll;0l.6Í

Ooli ciitn.:al hielil, het zaalvoetbal vc.n rie Haa.6se iif.'.eling zijn c.lgemene vergarlering
in het. i;rote clubgeboulr van RVC en ool; dit ja.a,r zou nen r4er een'l<leinere ruimte
niet zi jn toe6eliorten, 'r,rant ('!.e lelangstelling rsa6 weer enorn. .Jcer wer,J cr zeer
vecl- 5;eprac.t r' lrai-.rl:i j hét soms duirleli jh werd :lat het z.:.:l-voetba1. nog in het i be6in
van zöjn ontwilCcel-Ín6 ste.at. iiàt er 4ori gebeuren, als er iienoeg zalen zourien zijn
en als icllerein zijn rls.ng kon gaan, clurven we nief te voorspeilen, cloch ook nu bl-eek
enliclc lierenl rl.a.t het veld.voetba.l een zekcre be(luchtheiJ toont. ,

EDRSTE ELOTAÏ, :

llelisvraar za.l het biil,ren[ort wbr-len toegestaan, da-t eerste elftalspelers (van het
vel-cl.voetbal) ooii a.ln za rivoetbal nogen àeel-nenàn, t'.och toernooien, of anr1-ere rvedei
strijt'-cn, iiie ncn op zonilag zou l:ri1Ien speleir, zijn nr:,6 steecls verboclen. Het
p1eítiooí oia voor r1er.;e1i jke vreclàtrijrlen toesterdming te verlenenl- kree6 rluid-elijke
bijval, d.och even Jui'ieliJlc is het d:rt Cit voorl-opig niet worit toegestaan.
Zos.Is dc voorzitter il.Jansen oprnerktc, komt er echter ook nog een 19?9 en een 1!BOr..
Het voorstel voor hct níeurve regler.rent zairlvoetbal (vL:r r',e IJ{VB) otdervond weinig
beIan1;st e11-in5. Pes toen cle heer [i.Jansen en]rele Llunten opsom.le, Iiwamen t]e ton6en
Ios. Deeproken vrerd d.e boetel die za1 worr1en o1-lgelegC bÍj i.frrezi6heid ven een
1i. jnrechter ( grensrechter) en v:.n d.e coachi Door. c1e af gcvn...rdig(ien wer.f al-s
menin6 vericonilig,J., (].i:t zorn coa.ch van vcel groter belang is, Ga-n zotn lijnrectiter.
',va.:'rbi i ooh verwijten ÏJerden 6enaal<t een het ai-l-res v;--nde scheidsr e cht ers, die Zo-! n
Iijnrcchter rrnict zíet sti.anii.
SC.I.IEIDSREC}ITDiI
Odli l-a-ter op c1e avgni,r' toen Ce hecr Scholte vr.n V\fP enlicfe'voorbeèldcn aanhaal-de
van, iïat hij noenJc, Érachtsmisbruik van de nan in hót zue.rte pak, toonc,.e cle ver-
Sa.riering het Cuir.lelijli net hen eens té zijn. De heer Schol-te kree6 tenminste grote
bijval, hetgeen voor rie heer De Clerc (Quick) c.anlei4l.ing r-ras on o! te nerken, dat
tr.e spelrei.;e.1-ilenniÈ van za;:Ivo et bal l ers ooli zeer veel te wensr:n overla.at. Hif
drong tenminste aa.n o? een cursus van .lie regels voor toelionstii;e zaal-vo c t br.lIers.
Pn0c?Jil\il[fi JUi{ IOi?,,1ï LInI,T i/i]L?]liÍ VOcl? PII'INST-rIi?E]1{.

VrÍj 12 neí 1973.

0.0O uur Grote uittocht ne,ar

Zondag 14 nei 't 97S.

Duitslahd ve.n 3O decln'euers en vel-e oud.ers.

.1O.CO uur liijl{S i{IiiI 2 - Àr chipel-t o ernooi Buurtlreg, '.iassenlar
T elJe4stan cl,ers zi jn: I.Iollan,-l Spolt, Lrchipel en Zoeterneer
OXJTELLING: nls vori;e week, leide rs clhx . 1y .'J. Bcrg en tlhr . Í*.rmcrr1an, si,.nenhomst

J uur LliltrSterrein.
l:.1§-Cjri?.1. J_l/J!: o-,1 vfijí]a8avond tuss n 13.1O cn 19.OO uuï bi. j t,llr. ;a.rnerJan tel.464?52-
JllUGDLlllllIN OIrGllLÍT ( jlnpt"q, pupi3-Ien, l,,c1-pen en nini-r,ve1pen)
Om"lirt r1e zomerv..k...nt ie -lit jaar zo laat ein'i-gt (2?-3-?U spelen ruij a1 e....n hcjt
einc', v.li: t1Ít seizocn rvat- vriencl.s chapp e1-i jke rvérLstrijrlen nct rl,e elfta1len vrn vol-
igend seizoen. Deze el-ftaïIen staan'nog àiut va6t, rl-1i:.r zj-jn voorlopig. Er kunnen
zich rlus no3 r7i j zigingen 

" 
voor'.1o en. Iiijh el-ke lv. ck i.Lus iloei]. of je spelen moet.

llieron 1er vol6t ve.st hct' pro6ranns voor cle konen,.le veeli.
Dinsdag r5 aei 1973. i

- LïIiiiS wel;en B comb'inatie
- LENS Bjunioren conbinatie

1 3. JO uur ::'est erlrva.rtier
19.J0 uur .icsterlilartier

iii jlrcluin
i(Íjkduin
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lïoénsr1a6 1? neí 19?L\.

'lU.JU uur ' . est erl;ur.rt ier -. LEI{S h rvelpen comb.
19.J0 uur :Íesterl;r.rartier .'LEi§§. J,junioren comb.
'19 .00 uur Velo - LEIIS C juíioren comÍr.

],tr'SCI{RIJVEN:

R. Zegcrs-E.,lenzenbrink i ;

Leirler }i.Itr., e;.:nenhorrst 17.45 uur LEITIS terrein
Junioien n comb;:
il.Duivest
R. Gro en

Iii jhduin
lii jkrluin,

, iatcrr-nBcn

l,Íaen.l.irgavond tuscen 20.00 en .20,,J0 uur bij G.Duivesteyn teJ., 94.58.91 -

öpsrrllttioiliv. ' ' ':' '-:-:--"-:l ,i.,..'., ,. : . L.
t ilelpen _E_c,omb. :- j'-. v. :i jnGaarCen (:tre ep er ) -a . lers ch'eI d.en:À. G
+t. Brintrsàa-n. Ir1U3ge-I?. Eat.eIaen-C . v . C. Bocgr.:r1 61-p .1,o 

"i."r,"-i,1.

, "1l'...i
rocrrest-cyn-i. Vës t er- :--!
J ehc c-ll. v. ]Ii cur,rcnhoven-,: i

g

PyÍ-11. V es

Leitier iÍartin rtetiver |samenliornsl 1Íi.JO ,uur l,ENSterrein.

R. i3erge4henegóUrven-L. v. Ri jn-J. Voórduin-G. ile liolc-F. Dull-aart -
tcr-r!."'Jassgrman-li. Zanoni-Ch.Ber3nans-8.D jojooetoho-R.Huisrnan-

,

DE gïORTD1G IS'OOii !/OCX

!l eIPen li, cornb.: -ii.i
Iiliï6öËlrÈJÍÀirc-n
V.Tromp, ',;

filt s-M. Sinons-R. SerOmens -P. 0os
. Ín JJ- l- cn-lï. ttn.lJ_L c h-u. rle etn Ln-J

-J.Schi1:1:eretr.' ,

s.-..nenkonst '19.OO , uur :1'est

t cn're 6he1-"4. i,c.mp (keepei)- ' r ..

. Timileimr'ns-D. v..;i'. Vin-1,1.Iíe etmen-', t:
Lcí<]-ër i)eter -I,errtyír samenhomst 1?.45. uur LEI.ïS.;berrein
Juiríoren rl" comb. : .1..iiovers (keeper) -D.Pronli:.ít.Scheven-ií.ter Larrre-R.Duynclam-
J.Tjin "Às joe-t{.v. cl.l'Íeulen:R.tson-S.Iiraner-J.Riemen-C. 0denlci r c hen-1?. Radlemelcer-
I,l. v. Zwol (kèeper)
Ler.d.er lians Zoun r

" A1 - fiEI,t1,I;llXEnSr.

eikrzii.rtierry l.lc.chiel Vri j enhoelclaan/' '. Ki'jhduin

Vt'r jtlagevontl ï9'ri'ui .vertreht .A'l ön ileeL te' nemen ,nr.n hdt liLnnemers t o e"nooi' ie
'Bcvervrijii., {i.]i aqllcn c',arr4;1n picgJ;6ezinnen opgenornen l,rgrcien en b; zon.is.6 teruG-
konen. De vo1gcflC.è j gngenó . ri rCen i op vri j rlaS '19-5-19?8 dr,t 1 9 .00 uur op LE]{S ver-
r.raóht: : .! ,;... -i.. .,,
! .1-. f,3 on;:i, Ouu.r;3,....ry-n.f ersttc 3-.: . Vnlkcnbur6--:t ,lJo5isch-Ttr. v: l;u:gembur5-R. Gro en-
Il.Blotrs-TjÍn .r'.sjoe J.;Chr.Vcrmeulen-J. Luisnran i ..,
Leicler J. r1pl:erloo

fE§qm Vq,J: l'Ír.:mt'-a3 .15-5-19?8 bij tlhr. G.Nuivesteyn teI. 94.6ll.gJ tussen 2O.oO
.en 2O.JO uirr'. In uiterste uoocl nog op r'tonr'-erliag 13 mei, ooh_bi.j Chr. G..àivesteyn
DuITsLj1.ND-itDIs':.',,..;]...,\,4,'','.'u:.'
Vori3e rveeli ston.l er in tr.e LENSrevue . vermel,.l rlo.t vi j on /. O0 uur . nó.-.r luitsl-àdd
zoudàn vcrtrèli;en. voor acle Èl-i:perïgen ond.er JulJ-ie Ëeblren ,r,ui j goerL nièuvs., De' bussen
vertrèl*en_pas om''3.00 uu| op vri j.-\írf,nor6en iz hei,., IIct }llubgcËouvr ís v:.naf . /.JO
ulrï Eeopend_. Ie"-eiccn riorèt uitcfli jk.on 7.4I uur ih orrs irlubgebóur.r ver',-rncht.
De l:offic 'str.nt hIa:'.r.
Inrait.I,].e1ehcbbcnvijiretitonp1oter,eisenvcrb1ijfn'o."..à;*,,
De rcis gni'.t over, t1-e a.utobi:c.n Iieulen -Frankfurt -t of het :,'iesb:',dener l(reuz. Da.arna
richtingFran]:furtcentrun;IIetjuisteac'!.res,'ve.nc1ejeu5i.r.herber6is:
.iim Deut schenherrnuf er. 12, Frahfuit a.m Main. . . :1'r :
O1r Zr,tcr_Jn1; J.3 neí spclen aLl-e elftallen rs ni.iLin;1d ecn !ïe.l.stri jcl. 82, C2 en F1 . '

6er-n n,:ar Griiv erviesbr.ch. 81 en C'l nar.r Petterueil : :'... .

Op zonr).ag 1li mci spelcn alle elftalldn in Secl:br.ch edn urérlstrijcl.;D:r:rnaast vuor.l.t
i1.e sted- bezichti;lri en nfltuurlijli L'ezlvor.tncn. I'leóm .J,us zellcr een badnuts mee.
Mr.:.nd.ag.15 )aei 3.:.'.n trö on + 1O:OO iur vber nr.:-r lTc,lcrl-.rntl. ïe ,o"-,,"n om + 13.OO
uur o;r LLJil-S venracht . Er lrfn tuss n 15 .39 'ën 1.5,.30 uur irorr.'-cn gcinf ormecïcr. n;-.lr
de juietc thursltonst vr.n c1e bubsen (tcI.55,'\tr.14) . . .. :..:..

- j9 koffer'fe 'voorzicn 
vr.n n'..-.m. c.rbes en tfitoonnu,.:rn.r , .l '

:*
,' ",{-"
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- vrijclag vrij te yDagen van school_
- je pespoort of je t o erist enka,:lrt mee te nenen (niet in.de koffer)
- brood voor de reis nree te nenen
-- thuis af vast w:.lt geld on te vrisselen (kièingeld) .: , ...;.-l'
rlreen extrfl sporthleriing mer:
-fi c Jroeft geen }r.l;cns cn een sfoo? rrce tc ncmen
-flat je ook in rr.ri-tslLnd een uraa.rdig LiIlISl-id moet zijn
I{UI.O rvenst_ afle iongens, }eií1.ex6 cn oucr.ers een fÍ jn en geze11Í6 uitstap je,
nf1 vrec en l-ciLhe rreilstri jrr-eh toc. Succeè.
KJUr-lI GEN. i ..

an r'.e kreine /o jcngens die gekeurcl noeten rvorc,,en hel:ben' er sl-echts clrie ggrea-
eerd op de o1)rog} vair twee rvelcen gererlen. {ogmaals vragen wij de .1or,rr1ers v,ln
ezc jongens om nu dirckt het keurin5sgcrtl at1. í 15r-- prp. over te mricen op giro
,.6?,11 t.n.v. i)enninír'iae cs t er Lenig en sne}. rs ,ur-roorl il gelteurd? stuur nu clan
et. keurin r';sb evri j s (ooh va.n de schoolarts) op na,:.r p.v.c..steàn1 .Honr,,sroos 2,erker en llorlenrijs- Gaat uv zoon van ï,1i11,5 af, laat mj-j dit ,h.n ook evel lveten.

3er]ànlct.
VOLGEND SEIZOEN

I'Iu a1 zÍjn uij bezi5 i;Iet cle voorbereicingen voor het nieuwè sej.zoet. lti j vrillen
grna6 wcten'op vÍe ve volgencl jaar weer l(unnen rekenen. Sianncer Se van iENs cifgaat'laat Cit t1an zo sneL mogefi jk vreten. ( schrifteli jl-,)
i'i eet je jongens t!.ie l;iIlen l;ornen spelen, raat zc 'rlan nu nog een annme J_c1i-ngs f ormu-lj.er invullen. i ,.

SPCRTDAG OOIi VOOP B-I$,irSSEI|S ! ! ! r r ':
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Op zateriiag 27 mei is er vreer een sportdag. -tIIe B- en C-junioren,
pupilJ-en, l,reliren en uini-vrelperi vorr.,,cn op deze clag verr:racht .
TOInN0CIEtï.

Hel-aas ver,:l het LElistoernooi van afgelopen zatercàa (6 mei) ofgctceurd. De vrelp
en mini-r'r. lilen rr.:ren naturrrl-ijli erg teleur6estel-d..Getu]:}ig hebben ,.vij nog.een
servg.datun voor ilit toernooi. 0p zetercag 2o mei spelen rle rverpen en mini-lverp
nu:, het LÍI,lStoernooi. I{opón rht het ' weer ,.lan vrcl rnee zit.
lïirT lioiíllN G--..7

2ö Mei: LElTstoe-rnooi voor r.uelpen 1 en 2 en mini-rvel1:en 11 2 en J
27 neíz grote sportt].r.5 met nooie pri j zen voor B- en C- junioren,

-en rrini-weIpen. .

J juni: LlJilStoernooi voor junioren 2i 5 en
4 juni: Cocllt::ilt o ernooi voor aIIe pui:i1len
GXVON,IN.

a:Lsmede de

en
re-

Qtr:

pupiLLen, vre].pen

o
; welpen en nini-rvelpen r

Íen knizportemönnee riet een huissl-eutel-. ilf te halefl bij ?,..,u1 v;d.Steeni
OEtrENC^I'Ír-'rGI,lE LEID:,i1lS .
Vori:3 weeheni'. zijn t-lc leiders begonnen uet hun oefencarnpagne téi voorbereirling
op :-l-e toernooien bij VELO (28 meí) en NaoiCwijk (1O juni)I Vri5do5,s be6onnen deleiilers tegen iie ourlers va.n junioren, pupillen en vreli:en'l lIel-o.is veire6ànc1e deze
vrecistri jc, vra::rcl.oor r'-e inge s tude er.'r. e combinaties vrn de leiders in ile pl5'.ssen -

bleven stclceni Dc oud.ers ilputtentr hieruit 'no'è'-', en hielden dé leíders iir beCwangi
De einLl.st.1n'l rver'l 2-2i ' ZaterC.agt s uochten rl.e outlers v.in onze mini-r.re1pen f,"t pià-
beren. I'hdc.t ze het resurtaat vrn vrijdag Gehoor(1. had<1en di.chten ze clat ze het
wef even zoul'-en kla-ren; Op een inmii.il.eIs itrl-ro o66epril;tii velcL ( rlan1< ar,n l,,iegenen die
hiernan r,re e gerlrerlit hebbèn) probeer.r.en ze or,r cliràci het initir.tief te nenen maar
de leitlers hiel-c'.en sta-nili In het lactste hi,ra.rtier blelien Èe leiclers toch meerlucht te hebben en wol)nen uiteinilelÍjk met 5-4. Na. afl-oop van beÍcle rvonden hr.d,'.eà"de Leitlers en outlers een gezellig sarnenzijn ontler leiding va.n onè huisorkest
ZaraÈustra ( hie-voor onze harteli jke ,1lr:nk) en werrl vri jJ.iigavond, recrls rle ver jaar-
clag vc.n ome lli.co gevie: d.. ome l[ico, nàgmla]s van h".rte 6eie]i-citeeril en ho6 velejorèn. i Jr].o.

'q
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PROGRi'tll,Li S,IIíIClllll'I.

Donclerila 11 nei 19?C.s
'i9.00 uur D;R.I. 1 - LENS 'l (beker) Spinozawe8, Rotterdam

scheiclsrechter i1I. J. Jan6en
19.00 uur L:INB - Ycflorv Bircls ( zoneravondcoru;:eti t i e )

I'Íe.ania6 1J mei ( 2e -iinkst er.l.;rg)

11.00 uur Li:-l'iS veteranentocrnooi (zie pubLicatie)
iioenstlag 1? neí 1973 ( on,-1er voorbehourl)

19.00 uur L:jlIS 1 - ,joerden 1 (beher)
I'locht L:fi,IS 1a.s. dond,errl:.g de hekerwe.r,strÍ jt1 te5en DRL vrinnen, c'l.an be-
reilien ze tle klartflnale. De tegenstcnCer is inni l,'el-s hieruoor bekend
n:rneli jir: iiQiilqEN.
,Ítangezien 'ioerilen met het eerste el-fta1 o} 2e Pinksterdag in DuitsLancl
verblijft zzrl Ce vredstrijd rva:.rs chi j nli jlc vroensr.lag 17 mei gespeeld v,or-
t',en. fnOien I,ENS verLl,er bel<ert zal ,-1.e ,.lefj.nitieve v,edstri jC(L&g en )an-
vrn66uur zo uo6elijh in d.e lcranten 6epubliceer<1 rirorden.

ZOLIEP.f .V Lïi il C Ci'li''llT I f I lI.
.í1..s. riondercl-ag speelt een el-fteI van LIINS zrn clerr'le vredstrijC voor cleze competitie.
De vorige rverlstrij:'.en verden gevronnen van GPD met 4-1 en van PGS net J-1. De op-
6tel1infj voor c..s. tlonll.erclag is:
I'1. ieu-ver -J . Verba.rend,s e-P.Ileynen -P.rle Lein-í. B:È.ILlorb e ek-G. Duivest eyn-G. Goos c.n-
F. v. cr.. Derg-P. S chuften-J. itting-G.v.rl.Togt-P.Verstralen.
Li:lNS-VEIr .r$lEli-TC:iiï'{OOI.

Op ma.rn''1.a6 c..s. 2e ;)ínllst er,'.ag tred,en tÍree LElISteanG aan in het ,re t eran ent oernooi
dat dit jearr na een j .ar on*erbreking van 6én jaar ueer vorit georganiseerd. De
Sekg s;:reckt cr.e wens uit dat het niet all-een voor 0e spelers, rni.ar ooh voor de
supiorters.a.ie hen on6etwijfelcl zulIen vergezelle
IIopeli jh r-r:rlit ooli het rveer een hrnd je nee, zodat
zulJen zi jn vl',l vele L,'II'ISER§.
ilet progronna ziet er atr,s vol6t uit:
Poule À Pou1e B

'11 .OO uur LlJI.lS a - Verburch
Vre(l,enbur ch - ODS

12.'10 uur Vrer',enl:urch - l,lil{S a
CDS - Verburch

11.115 tr:uir L.Ii.trS a. - ODS
Vcrburch - VreCenburch

een pl.ezierige tlag zal zi-jn.
el- ilen m:.enilag het trefpunt

n
de

11.15 :uur Llll'lS b
Esto

12. 4! uur Esto
GJii

1k . 15 lirr LEIdS b
WP

-vvP
- GDA

- r,IlNs b
-WP
- GDI,,

- Esto
Finr.l-es

15,15 urrr nrs. 2 ou (':e 5e en 4e plaats
tt'ÍË. 1 oiir r':e !c en 1.: e p1-ae,ts

:15._5O uur nrs. 1 om dc 1e en 2e plar-ts
nrs. 4 orn a.e 7e en 3e pI".'ts

Dc tear,rs van LltrI{,S zijn aÍs volgt srmcnqestelC:
Team À: ,'..Til;r.ers-ll...loorl.bol--rt.Rooduyn-lI.Rooduyn-C.v.d..,)eek-li.Dieta-J.v.Di jk-

G.liem'perna.n-G. Looyest eyn-G. Oos trom-J. iles-G. Verhl'-i-.r en Ir.ir.e Z,,'rart
Teo.nlJ= i,J.Grosze i'li-p;: er-l'I. Douw-À,IIo;:; e nbrourvers -G. J ehc e-Ii. i(enpcr-M. v. d.Iitei j -

.r1.. v. J,uxcilbnr6-.i. v. d. i'lci j.,'.cn-II. v.1l íc.ul'renhovcn-C . Vo1(l.ink-i'I. v.1?Í jn-J.1,1ittin6-
P. Schul-t en-.Í.r. v. Di jk-J. i?i cm en .

;iF;jcERI JVII:lG jji,T : in,.'.ien noorlzakolijk oi: vríj.lr.gavond v..n lAJO-19.3O uur bij N.Osse
tc1. 60.20.90 Eventuccl- nog oir zater(lag of zond.n$ echter bij ho6e ui-tzonciering.

-?-
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DD LÈNSREVUE
vieel:l:Iad van de vqetbalverenini nA l,enia en Snef

QQQOQOCCCOíIC CCOOOOOOOOOuuuuu oo( )( tf)
HHIiHH u.E.ir'lLirijEL RËpRfiCO0000oc000ooo0o0000o000000ccccoccc ococ0oc00coooooooooooo
0öCCLiOOL'.O0CC0 C C CC OEöö Yö

I.,IUTATI ES --',E)BNLIJS T.

Lfvoeren !er 1o-6-t9?3:
A. Bïin:ïsma / tltl
F. !i. C1aus / irup-
J.Eng]-ebert - Sen (vrorcit
A.C.Loylcens - NS (rvorclt
-1.. L. van YcLzcn- Scn.-
R.J.van Vel-zen Pup
R.Ij. va.n VonctiË - Pup "
I. H.lÍesscls .- À; jun

1254
108?
o142
o?3?
0550
124
1142
o772

clonat eur )
donat eur )

In Ballotage:
P.C,Snrèele 24015i Sen Convivastraat 9, Den }Iae.g 2010, teL. 99.78.9O
A.]'SLUITI],iG SEI ZCTIï 1 ian / aon?,

Het seizoen is bijna ten einde. Na 4 juni 'irorden alle al;tiviteiten op onze velclen' stop [ezet. Di"n 6.'.i',n ook het eerste cn dcrr]c ve1tl in repara.tie. All-een cle trímmers
bli jven in alctie. '.iillen c1.e6cnen, <lie verzuirncl hebbcn het restant van hun kon--' tributie tc bete.len, n g snel even het verschulcl.igde beclrag o! onze girorelcening
13.67.11 overm.,lien, l-rr..-.rvoor bi j vr-rorb...at onze dsnk.
rBII!lp;r.
Vflnaf he('.en llunt u zich weer fit trinmen in tle frisse lucht. 'Jong 

e
vrouw, 1i.1 of 6een l-id kunnen el-lle Conder dal;avonrl tussen ZO.IJ en 2
d::sltunCigc leiriÍhg hun spieren los malien. U bcnt van ha-rte r,relkom e
kunt u noí, evcn gr:ze}Iig in het lilubgebourv uitpuffen.
VEXSCIII J}TI}IG L.,I]I'ISN,:VUE,

vorgcn'.le rvceli''zr'.1 tlc LEI{§REVUE nog verschi jnen. DÍ'.eïna in juni nog óénmaal, af han-
hel.i jh van í1e datum ve.n tle Íilgenene VergaCering. líij beíle.nken alvast j-edereen,
tlie hct afgelopen seizoen heeft mL-c6elverht e-nn het tot stLnC komen van ons klub-
bl-acl cn nc.tuurlijir oolr de hcer ti.tlichers sr. die se.rnen uct t'-at fijne ster -
giechelendc en sons ondeu6entle - rnoeCers, het verz.endlklae.r maken voor rehening
heeft Senonen. Dank zij aI deze rnederverkers is Ce LEi'.t-Srevue ccn zeer lezensvraar-
di6 k1ubbJ-ar', 6cuor.'.en.

.. I IIet Be stuur.

IIET STI;.],T DE L]D,XII ]Ji{ H;,;T GESTEL
lIlitl §PlliliI.lT iiEli Dri I'!'J,l IN PLÀ:'.TS V.l.i{ l).ji BAL
'IIEN GiiLE 1i.,-.1iT ;:llil Uli ii:,N IíOMT TEN VirL i

Orne Frans.
0plii'I,STELIII{G I.,IUDGlIilCULr.

Zoncl.e.C 21
thuis moet

z;ll het klub6ebourv zijn gesloten, tcnzi-j LENS 1 Coorbekert en

n oud, nan of
1.1! uur onder
n na afloop -

spelen.
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nr,rn liannecr clii Ii jfblrrl van PoL verschi jnt, z;.1 bchcni', zi jn 'of 
ï,l,ilíS 1 r1c ha.f vefinale van het toernooi om Ce dÍstrilctsbeker aI c1-an niet hccft bereikt. pOl, was

er met r:rie and,cre supporters gctuige van hoe een furieus ]<nokkenrl LENS op Concler-
dagavond 11 mei in llot t erdar:r-Zui d <lc Rotterdarnse Leeul (Dfl,) in cigen huis ver-
s1oe6. Ons jeugdelftal - rvant zo nogen lve LEN§ 1 te6;envroorrlíg best noenen - schÍjnt
toch echt serieus va.n plan te zijn Jan En6lebert een ws..rrdig afsëheidskado te
schenken. itloercl-en heet het volgeni'le slashtoffcr.
mmm PCL zou o? deze klubbladblad.zi j de cie gene ent err.aclsverhic zingen op woenshag
J1 nei arnsta:.niLc onbesproken gclaten hebben, !ïanneer hij niet bij toeval had
ontdekt dat er ecn lcleine kans is Cat'er streks een LBISeT in d.e gene ent eraid' komt .
Voorzover i:Ol, heeft kunncn nagaan heeft LENS ooit al een6 een gemo ent eraedslid af-
6eleverd in tle persoon van cees l4eershoek - overigens aL leno geen 1id neer - die
cleel ui'ttnadrt vlln {:e gemeenteraarr, vc.n Voorbur6. Voorts is een oud-LEl,lslid jarèn-
1a.ng r.','.ttslicl 6cvreeot te Prinsenbeek, c',e heer liiItenbur5. l,ia5r nog niuiler t èt t en
vre het nogen bcleven, dat er ccn LEI'IS er in tie i{ i-,gse 1;emeenteraail zat. iJe1, het ..g.:.:t om Guicr.o l{all-een, rlie rie clertiend.e pLi:ats inneemt op c'le kr.ndida.tenl-i jst van
het cDA. De tlertie4rle praí'.ts, hoe kriilit ie het voormclla.e.r. pol z..r op hen
stemnen. Ivlisschien heeft hij dan toch nog een bcetje gclutr? r.
ntmm Nu POL dan toch een bcetje op cte politieke toer iÀ gèg.:.an, ka.n hij g.eli jk
even kwijt, dat naar zijfl mening het geueentebestuur r:el erg veer aandc.cht en
5eld. besteedt aan het.betarld voetbíi.l in Den ilar,g. Rekentle -:Ot enkel-c lvekèn gele-
cen aI uit, da-t oo ellie preats in dc l(oninklijke schouwbur3 per voorste1lin13 een
tientje word.t .Sesubsidieer<1, op een entreeka.artje voor FC Dcn He-.ig vrordt aI even-
zeer cen fíks bedra3' tocgelegcl. En hct trieste feit Coet zièh voor, det nar.rraate
ninclcr mcnsen cle FC bezoeken het bedrag, dat per entreellr.iryje vror:l.t toegclegrl
ho6erwordt.Ent1nte.f1es,omdathet5emeentebestuuIhetzo'be1ani5rijkvindt,
clat -via het.t':etae.l-c].e voetbal- de kwalit,ei-t van het voetbr.lspèI in Àet algemeen
ulorQt verbeterd r. it-e beIa.ngstel1in6 voo]' cle voetbalsl:ort toeneemt en rrtallozer!. :

hagenc.:.rs otr) zAt er a,i:ga.vond of zondagnicldag verstrooiing ,íordt iieboilen. lltsof de )
toeschoutrcrs bij amat curvleclstri j.-r.etr zich niet amuseren en zo cen leuke zonilag
hebben.
mmm POL tlurft nct enthousie,srxe te beleren, drt de meeste llil,--gse ar,rateurklubs zeker
nie-u ninr'.er- bijdr.r.gen aan í]e verhogin8. vr.n de lqval-iteit v..il het vöetbelspel rlan .

c1c FC Den I{ca.g. I(ijk maar eens hoe bi.jvoórbeckl bij LIIII$ aI vere j:renllng 6rote
ae-ndacht lrori",t bestcccl ein tr..ining en bc6releidin{i van ..1e jeugtr.! Dat t}raagt oolc
l'recr 'bi j t-ot hct stiuuler-.n vg:l ce beoef ening van de. voetba.rsport. vcrd er bie,Lt
LIiNS 1 r1s ccr.sie l:1Í'-6ser velen vr:.ek lcukerc: rveristrijr',en din FC Den liaa5, dat
vrijlze]- uekclijks tot èrgernis van veLen ]-oopt te minkullelen. En die jon6ens
worclen cl-aar rlan ooli nog dih voor beta.aLd.
mnn 'L--OL !ïeet cr-e-t het bestuur al vele nalen bij het gemeentebestuur heeft aangeklopt
on te t:ereiken, tlnt ,',e vuil-nisbelt tussen het eerste velc', en Ce iIen6elo1aan óf
ri'ortlt verYti jcicrr.r,, Cr,nurel aan hcb gezj,cht vrordt onttroklcen. Onr':anks herhaeLCe
toezeggingcn is het er nooit van gcl(omen. l{u noet u behencl zijn, dat ze bij LENS
nooit te beroerd zÍjn om cle hanclen uit ce nouwen te stckcn r.ls het Baat om ver-betering of verfrnLiin$ vrn het conplex. En ook niet oÉr Caertoe kosibsre vereni-
Xingsgeltt-en uit tc tel-Ien. Zo heeft Lill{S een heurige tïibune en een mooie afras-tering ncer6ezet. ào vorden onze terreinen Éeuri6J ondcrhou'en ( S choongehouclen ) .
Ma-L-.r r-en tlie vuil-nicbclt mag LÉl'iS niet komen. Die is van 4e Pïantso en endienst.
Anílers ha,J.(':cn ue ilat zeLf alfílng cens flÍnh :l:,.ngepalit.
mrffl llen goecl vtiorbeeltl va"n z elf lverkzaarcheicl is ook ,le aí:nleg ven een leuk terras
bi j het lclubget:out:r. Ge.ngneker hiervoor is n.:tuurli jll r"rcor Cor i)ecters, die we zo
lanEzr.mcrhe.ncl c.l-s een onbezolciii;d ge leenteucrleer kunnen beschoul,ren.
mmn voox d.e lartste na.'11 vraa6;t i,oL tensl-otte a;.nr1.i.cht voor nurnner derticn.
mmm ;È0L liont terug.
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Dat weet ,fe rrtnd. Real.ehtie helaas ooh nog niet, mr.àr ongetlvijf eld worilen de betrok-
kenen'nog vrel over opstelling en r1e te voJ.gen tahtiek' rioor hun coach benaderd..

- oNzti ï(LI]IDGESCU'iilN.

EnÍ-ge je.ren 6c1ci.1en besloot het toennali6e 'bestuur rLe beicle lil- ee clgebouwen, die
boen cI iir'd.epl-o.rabelc toestand verlreerden, ecn.fl-inhe o?knapbeurt te geven. Van
dë 6enecntö, a-Is cígcnanr van cleze gebouulen, rvas in ileze nlets tc verwachten. Ioen
het eerste 6ebouur rÍecr in redelijke staat was gebracht kuarí het onveriïachte be-
richt, cr.at Je Geureente tot al6ehe1e rcnovatie van ,le kIe e C.geboul.:ren zou overg:an.
I,iatuurlijI; besloot het bestuur Ce opl.rnapbeurt vsn'het tvreede glebourv niet te faten
eloorgaa.n. De renovn-tie zou i,.'""ers binnenhort pla.atsyin"lenl
Helaasl De nensen vi'.n Gerne ent eplant so enen weren van goe,Ji.e wil, maar het Gemeente-
bestuur besliste anrr-ers. Er moest voor.cleze renovatie 6c1C beschikbaar vJord.en gè-
steld en dat wl..s er niet. De toezeggingen van vorig jaar orl raet c',e renovatie
rnic'].den 19?3 te atarten blijht nu rïeer een ferce te zijn. G endent.eplant soenen wi-l
wel, fia.ar sr is ll,eer geen gelcl beschikblar.
Geen lronr.ler als er tonnen vrorclen bestced a.an cle uitbreíCin6.ve.n de txibunekapa-
citeit van FC Den }h-ag. Het Gemeentebestuur vinc',t Cít b1ijhbha.in- van vecl meëf '

belang, clan het renoveren van de }lleedlokalen voor.ile amat eurver enigin6en. Het 
.

hanC j cvol bezoehers 'bi j de r'.'edstri jden van FC Den llaa€i moet nu eenmaal een' goeite
en roya-1-e pli.-ats hebl:en. Daarvoor rvordt wéI 6erneenschepsgek'. beschikbaar gesteld.
:\na.teurt jes, clie re3eimatig gebruik maken moeten vln hl-eee.l}okal-en, clie a11ang '
niet neer vofrloen ean de meest eLementaire be3rippen van hygiëne kunnen wel- Írachtenl
Een schandal-ige zealr, vind ik. llet rvordt ti jd, clat r'l.ie Gei:re ent eb cstuurrler en eens
zeLf l:omen ld jleen en vooraf ruiken. De stank in het tweedle kleedlokaal- is sons on-
draaglijk en de Coucheruimten, bah!
Ik heb 6ehoor L clat het bestuur nu Èaar zelf de zo hoo; nodige' voorzieningcn laat
t4effen. Er liomen plafoncls in cle kLeeillok;'.Ieh en nieurve. deuren en het geheel '_

zal r,vorilen geschilclerd.. llet za1 ve1 een boro duiten g,:rn liosten, uaar wij hunnen
onuogelijh no3 lenger tocsta-an dat onze spelers en g.--stcn ziih in een Cergelijkè '

ongevin3 mocten on]ilo,len-.
Fr-liJI;LnlTsIR

S ETiO -}II EU I IS .

Doni',crr!,a 18 nei 1 e_79-c
1p.00 uur LIJ}IS - Holl-anii International
De zpclers zijn inmic',r1e1's door hun coach b'enadercl ovei r'le opstelling en cle te
vol-ren tclitieir.
BIÍiERSTRTJD.

rlls LiiNS 1 Í',isteren heeft i;ewonnen van i.,'oerden, d&n r:roct zonl:g a. s. lireer worclen.
oe.ngetrerl.cn voor ric volgenrle ron'fe. '.,'ie de te6enstaniler is eà rvàar worCt gcspeelcl
is nu natuurlijh no3 nj-et bekencl.. U kunt hiervoor het beste ile ltranten r:i.dplegen.
VETEit,:iI'{jiIiTOllilNOO I .
Íiet vras een granilioos succes! De.or6anÍsr.tie vlas perféct 'en t'le wedstrijden, ver-
liepen j.n een zeei vri ends chapp el-\!re sfeer. Dit a}les.rvc.s nogelijk clenk zij (le
heren ven ,b SEliO, riie t s-mor6ens vroe6 c.f in de vreer rvaïen r,ret rieken en shoppen
on i1e traterraassar s vr'.ir v l-d 'l en 3 te vervli jcle en. Ooli de mensen echter de bar
hebl:en weer getooncl., rlat zij hun mannetje staan. De 6ervice was., zoals.rle.Ie.atste
ti jd bi j ons gel.rruil:eJ-i jk is grandioos. Ooh de hulp va.i: enlcele ilames ( echtgenotes
van c.'l.e spe)-ero va.n terir B) bij het kLaarrqr:ken van r:e 1un chpilil(e t t en mng niet on-
vermel-r'1. bJ-i jven. Tcr.n À droeg bij in tie algehel-e fecstvrcu3,ie door cle L[NStrofee.
te vinnen, heti;ecn ne. afloop ii'r gepabte sternmin5 en cnèer het gcnot van ecn enkel
pilsje rverd 1.;evic::<l. Iedcr r1roe6 a1d.us op zijn eigen mnnicr e.en steentje bij om
het 6ehee1 cen íicsl-i.-ai,'C fcstijn. te h-uínen noemen.

, . tr.?:]EL],NSDR
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Tijciens.het overlinninl;s fe est van onze jonge vcteranen lclvcmen oyt 1?.4F uur tr;ree
bu'§s en teru6 uit Duitsr-.'rncr: E2 Juniorcn en leiclers hacràen vier iiJne dagen inFrankfurt coor6è'br'cht] veel oucers rvaren op eigen ilele5cnhei_cl naàr Frankfurt ge-
Gnan om gczamenlijh nct hun zonen, leiclers en ar.nha.ng eàns gezerlig de broemetjesbui-ten tc atten. vernoeid. *aren ,à vrer, en schor natiurlijh'ook. ult ,o" fijn ge-weest, -a}Ieen vrftt regcn onclerueg, B:ar d.at mocht ,,1-e pret iict clru.rgren. Een ui-t-gebrcicl versla.g volgt.

DE T.HIIIShEIS.

1--R0GnÀi,x.Í.Ir JUIiIIO tIN

, r wnd. Redaktie
.{.T4.T,]JJJJ JJJ J J JJ JJJJJJJ JJ J J JJJJ J

$$$$il,#Í,Íji,jir§35#ÏÍll$$$$$,,,,JJrrrrJJJJrrrrrJrJJrrJJJJJrrrr,',rrJJrrrsÍrrrJJ

Vri j cr.ae-12-es:-122!.
19.00 uur Vertreh A'l naar l(ennemers
Zatercla6 2O mei 1

11.00
11.00
9l oo

11.10
e.09

Dinscla

uur
uur
uur
uur
uur

LiINS
Lilt{S
L]'i,TS
L.rïS
LNNË
LENS

-l

4
7
o
9
10

- zie vri j clag
- TSC toernooi
- TSC t oernooi
- Vios t oernooi
- iiest elkvrartier
- Vios toernooi.

toernooi

0osterhout
0ost erhout
l.íelis St ol<el-aan
I(i jlcduin
l'Íel-is §tirhelaen

Kijkduin
I(i jllduin

v1
y2
v'1
v2

2J nei i973.
18.J0 uur lie st erl<vartir., r
20.00 uur',esterliwartier
lioensclas z4 nci tg?8.-

- LIll{S Bjunioreh nieurv
- LENS LjunÍoren nieuw

- llest erkwartier
- lÍest erliw:lrtier
- ir est erlc,,vart ier
- I,Jes t erkl.rartier

1i3.15
13:15
19.00
1g .00

uur
uur
uu-r
LlUr

LirNS
LTi\ÏS
L]NS
L:lits

P1
P2

nicuvt
nieuw
nl- eurT
nj-eu!ï

ovcrige el-ftall-en zijn vrig (J.Etzernrn zie LiIliS 4)
VoLGIi]{DI :i.i.li'tt Z,'_T IÀr. iic SPORIDI:G OOI( VOOR B- E{ C -JUNIORI}T

J

É

I

ri-['SC E]UrlV I ii G;IN :
Ilondsroos 2, le
Tel-efonisch vri.'a-ïïeiTfiör

Schrifteli lc voor vri da avond
rkcl en Rot'leni ijs.
ji'.a6avond tussen 13.OO en 19.O0

13.J0 uur bij dhr. p.v.d.Steen,

uur (uitsl-uitencl in clringende ge-

/n 3)
/n r>)

/n 10)
cl tussen &.OO en 1O.OO.uur

Oost erhout

Ii.r_J1r(lu1n

A-klassers bij il.hr. G.Du:;.vesteyn tel..- 44.68.91 (LEliS
B*lrLassers bi j .lhr. I.Í.Reuver tet. 5l .ZlJj O"ysSC-lclassers bij rihr- 't.v.cL.Lintlen teI. 45.8ír.)i., ( fnfsIn noocl6gevallen kunnen cle junioren nog oD zaterda6ochnfbellcn bij L;{US tet. 65.13.14 -

1t
4t
ten

PP.CGn$ it ït ;.)U:'ïLt,ilii .ItLiEl PEIY.

PUPIiLEI{.

Zs!cri-"s 20 nci 1)13
1 1 . O0 uur L.:ll{S 1

'10 . O0. ullI Lllit S l
Zie ool; nieulre e

- TSC toernooi
- vrij
-',;cstcikrvarticr toernooi

JI len bit r.1 i =_b e! = !sli c i 9 !=ecg crsEps

,:,lglirilY ,27 I,TEI S?ONTD:iG VCTCI? -'rL],'È PU?II.LEI\r
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iÏELPE}I .

Ze!gr9gc 2O r,rei 1c)f8.

9. O0

9.00
r4.oo
r4.oo
r4.oo

uur
uur
uur
uur
uur

oernooL
o ernooí
oeltnool_
oernooi
oernooi

.Liri{s
i LEli-s'
],D}'IS
LD]{S
Liitrs

I
2
II]NI ,1

iilI'I 2
irlril f

- IENS t
-.]ENS t
- ]ENS t
- 

,LtrNS t
- LENS t

Zlg-eeE*Eres,re -elI!silel-!i het igt:ergg o fiIqEEE ,

27 r,ÍEI S?OnTDiG' r(citctí JULLIE oot(. M ZÏJN LEUIIE P]IIJZEN.

j

i$SCIIRIJVINGIIItr:, S chrif t ef i Ii Vöor vri j cla 61rv oniJ. 'lö.JO uur bij t1hr, P.v.c1.Steen,
Honcr.sr,oos 2, Berhel en Rodcnri js.
TeLefonisch vri jclagr.vond tussen 18.0O en 1!.OO uur (uitsluitend in iiringenrle gevai
len) bij R.Bor,r teI. 25.98.??
In noodgcvallen ]runnen cle pupillen en welpen nog o1: zat er.:'.a3ocht enrl tussen B.OO
en 10.00 urrr efbel-fen bij LENS tel. 6(t.1J.14..
riu{NEi,ixnsT0En}t0c1 vaoit A1 op 1t-2o-21 mei 1970.

Ook dit jaar gc,;:,t het eerste A-elftal naar het Kennemcrst o cr4ooi in'Beverrvijk.
Zij bl-ijven daar 6er',urenc1e dri.e Cagen a.Is 6qst van rleze vo etbal-ver eniging. De
overnachtingen en hót eten wor..lt gehecl door de Iienneners c..q. pleegouclere ver-
zor6d. ,lij verrye.chten van <}e spelere da.t zij zich als echte LtrNSleien zullen ge-
drageil r niet all-een ti jcr.en6 de vedstri jrlen, maar alier o o.li in rl. e avonCuren.: LEIIS
is inged.eelll in een poule net Haarlen, de Iiónnenersr 006terpa.rkersr Ul-trajectun
en. PEC-Zwol-le. InC,e -..ndere poule spefen: Asser Boys, IIVV, l..fliv r. Rapi.J, SI,íL en <1e

§partaa,n. Op zater;lag .r,rord.en ertweo werlstri jr.ten door li1 gespeeld.. Zondags vlorclen
tlc poule rÍeclstri jtlen af1;el'rerkt en i.'l-e finales voor il.e eerste t/,n c1e vierse plaats
Veel succes. -i,ri j sui.tr ciliing is om + 16.J0 uur
OpsteILin6-: 11..v. l,oon-À,Over .qaauvr-R.Verst e e6-J. T jin l"s jo c-Th. v. Luxehburg-P.Valkenburg
R : Gró èn-:.?. tl-oks-l? . iiolgis ch-Chr. Vc rncufèn-J . Luisnan-l'i. v . cl . l.icule n
Leitler Joop -0.p.:erloo, samenkomst vrijct-agavond. '1p.OO uur LljiÍS met autors
:'-fschrijven: uiterlíjtr d.ond crCa,;avorri tus.en 19.0C èn 2O.OO uur tei-. g4.53.91

TSC-TOd;il.l00l. VCC,I il1, Cl ETi P1 op 20 nei 19?'à.

A.s. z,e-t erc1a.
hout. (l'la. af
vlordt on een
en TSC.;..fict

st etrIÍn n
Lf,NS

r; 20 nei gaan B1 , C1 en P1 naer het jeugiltoernooi van TSC in Ooster-
s1e.g Brecla Noord, richting Oosterhout vlakbi j rr-e 'rlarcnda) G,.speeld. : -

wi-sselbeker. Dcelnernen:le r.1 renir,;ing_en ziins Longa, RIC, Sneek, L0{S."
trernooÍ begint om'11jOC ïur. Prijsuitrciking om + 17.OO .uur.

bchencl net J.E1zerman i.p.v. i)..icho1tes, !e-j-Cer IIans Zoïn 
.

LIN§ 7:. als.beliend, leidcr Paul v.d.Steen
l:ifu p f : . als b.ekenil ,' Ieicler,. Ton I s-Grà.vendi jk-ïarl r'l'e .ti,a.3t er

0

Sanenko nst 8.7O uur LLINS terrein. Gil;iRl{E OUDDI?S IÍET VEIVOET:I

VOLGENDT] '.IEE!| 27 I.{EI SPORTDAG. OOE.VOCR B- EN C-JUJ{] O,.i:JI.{

vlosÏoEltlic0I v0c1 t iÏ{,É 3 EN lOop' 2O nei 1978.
A.s. z^.teÍdi:i9 speleà.IIiNS 3.en 1O in.all.er vroe6te het.Viostoernooi.'llet pro6ranrira
is hela.r.s noj nict'}cli:cnC. 'Rond. een uui of ó6n is rie pri j suitr eihing. Veci- succes.
9g;-!3-Llr"fiq+: LEII-S 8: a1s beken,J, leid.er Eri-c landrnan' 'tlJIïS '10: ats beliencl, leicler Theo Prins
Samenlionst 3.15 trur Viosterrein ){elis Stohelacn

-:--: .-.-------.---.------__---_--__
ZIE Colí lj.lD-lTII.T:j:1jl Vr,O? I'IItrU' 1] -ELITT:Ll,iN
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iillSTiliili rr:llTII^l'ICIttWOCI V0OR IENS PU,)ILLEN 1op 2A neL t.1)13. .

LEIISTOE]..I{OOI VOOi:I L;]iiS .JELFEN 1SI 2op 20 meí 19

Helaas van dit toernooi noG gecn progranrra. IIet eni6e e',at.belienc! is,tijd 1O.OO uur en cte prijsuitrciking 13.15 uur. VeeI succes.
k=tglfÈU: r.Is behencl, l_eider Ton v. d.neríi, saneni.,omst C;4! uur LEIIS

iÀ de aaívangs

HEt af6e
zodat ju
geatd.e ve
0pst eIl-i

heurde to
IIie toch
reniilinge
nr;en: lïeI

ernooi van 5 nei is ge1ukl;ig verschoven na.a.r zaterdeg 2O mei,
iro{i een LENSÈoernooi spelen. Doe je best. Na.-.st LEI.lg rloen cle vol-

n ne;: Quick, VUC, Quintus en ',r'.est erl,w:rt ier.
pcn 1: e.1s bekend, leiclei Cees Sóhenlcel-s saneniiorast 3.JO uur LENS

',rbl',,: en 2: a1s be.henct, }eicler peter v.Rijn, s:imenliomst 3.JO uur LENS

ZïlJ (,CIi ;ED:iTRIJrl-lii VCCR NIEU :I EL.ET.I LLDIT.

LEITSïoE;tNOOMOR i,Ii'iI 1+Z+7 op zaterrlar 20 nei 1 ,?3.
Ool" voor juIlie is het a.fgehcurcle toernooi van. 6 .nei verschoven naar zaterclag
20 mei. ook bij julrie zijn er rïc.t andej'e tegensta.nders bij, en spelen *" r"t ééo
poul-e bij S1:oortijh.
Tcli-enst r-nriers nini '1+2: Quintus, Spoorv:ijk, OSC en L:al:lr.r.rart i er
Tc{lenstÍ.n(r,ers mini }: . Quintus, Ri jswl jlc, :f estl_a-nr.,ia on L,:-kl;varticr : .

9pste.ff rqL"-B:
lli,ril+.a.ls bchenè rnet E. en rri.)ncilich, feicler petcr : erreyn, sr.menkomst j3.1j urtrI ' L-:lNstetrein
!!+L-: a1s bckend, ,leiders dhr. v.d.Ber5; en d.hr. rJr:rmer r1am, s.rxilen]:oÉst 13.'15 u*

' LENSterrein
uin+ J: a.Is beli:cnrl, leider clhr. Grosze l,li-:per, se.menkonst 1J.1J utr LIJI,lsterrein :

z.l,TItRDLG 27 rleí si')cirDÀG v00R Iríïtïf ' s-r,IirlrrltNjpuprI,I,EN-c - rN 'B-KtAssERS

===i========
oPSTELLIIIGfi\I NI];U.rli ELFTALLBN.

lie Saeri rristig cloor net Ëet spetcn van ureclotrijden voor r].e nieurye el-ftallen van'
volgencl seizoen. j)eze vreek lverlstri j,len voor cle junioren en j.)ui)illen selecties.
Dinsriag 21 nei- 19?3.
Opstcll-ing .ir'l en D1 worden (loor de trainer (Hans Zoun) bekencl gemaakt. Samerrkomst
813 1B.oo uur i lest erlilartier en A1 1,9.1o uur rÍesterkwartier (Màchiel Vrijenhoek-
l-aan/.7estl;ape11e1a.an in l(ijkrluin) .
rioensri -?!--.si-t2Z!.

LU§§ C1 en C2:

r.J;J}Í OO]. ]]T]N ËÏ?IEFJE I.IXX .'Ar-EOi, Dri D,IïGEI.tr ST.".Ir}i VERiIDLD ViiI JE V:'^Ii.:.NTIE.

Deze elf tal-Ien z,i jn al-Ien:ra1 voorlo;ri6. nr Jrunncn zich clus nog l,ri j zj-gingen voor-
d.oen. Doe in ierler 1.evar je best. f,ianneer je verhinilerr'. 'bent, bel can uvun op
m:-rndegavonrl. tusl:cn 2O.0O en 21 .00 uur na:-.r l,À.{S tèf . 6É,.13.14 en vraag naar
Paul v..l.Stecn.

S=-pt':1?.IIa.m.(ltcèpcr)-lvl.I{oIIernan-lvl.i(oelemij-ft.v.d.Heyclen'-R.v.c1.Booga...rc.,t-F.Cl-aus-['. v. iigsf, q3 -E.iíeus-J. iilip-E .Va]-kenbur8-.{i. Toet -P.lJ e ss e1s , leiCer N.N. I samenkbnst
17.45 uur LENS.
LEIIS 12: P.,'.ert s-I?.I'iehilal-E. Radene.lcer-J. Ri emch-D. V crLluin-3. Ce Vos-R. !an-M. v. tl.Iiley
J.I(oo1-J.v.Bl'-lle6ooyen.F.de Bruin-l4. v.Ilellr.en-l'r'. FIanken, leicler N.i{. r samenkbmst
1/ .4! uur LIINS

De volgentle jongens worilen o1: r'roensc1.a51 24 mei a.s. riet voetbalsluLf en om 13.15 uur
in het klubgebouvr verwacht:
M.v.rl.l,ens-ll.Saarloos-J.v.I(ester-R.v,cl.IIoeh-E.?erreyn-P.Prónk-B.lleemskerk-B.Dlshoi.rt
R. Verboon-ll. Do e1hou,,7er-ÏJ. Colpa-C .IÍo r.,fnagei[-E. Roos -M-. Zaalb erg-1.ï.]'ortnan-E.lJarmerÈoven
E.:lnncr1ae.n-J. j,,'a6s errnan-J. v. c. Ber6-ll.Ireus-M. v.velzen-ï. Tafcbreg.

I



I.f CEIPI]L TO]rJ]IIJCOT ;

YlÈ Z ka.n net vcel i:lezier terug clenhen aan dit toernooi, waar ze r.1an ook duirle-1Íjli 2e zijn 6etuorc'.en en een prachtige prijs in ontvan8st nochten nenen.
Jongens ctit arles is te danken aan ju]Iie inzet, clÍe neer c]o,n geweldig was.
Door goeC voetbal en goecl te luisteren hebben ju11ie dit toch Àaar weer bereikt(gaat zo d'oor). )enl; hier naar eens goecl aan, clat ís betanlïríjk voor het toernooi
ven LENS a. s. z:.terCag.
Tot sLot een bedanliie a.an de gebrllloeksrna clie er voor zorgrlen clat het etftal com-
?leet l(on l..?.ntre(len.
ook ïrena ik Ii.Tcttero beterschap die cloor een bressure noest uitvalten.

En crank i..an cre Heer r,ïarnerd.am voor zijn reidin6. 
A'lïarnerdaru

JÏIKO

l]ËfiFfl'ï

!H PTÏ1:]i,!{;-JI,J}IPÏI;J
lN Dl.l zf iliiEl{uoiiG HPI{lliPH?I.iPHFIIFHFIIP i]}1?IIPTLJHPiiPIÍPHP}IPIPIIPHPIIPi]PIIPHP
PIi:T{3II:r-Hl4IPlIrjIii.H?il

- De Ileer Juffernans liet on6. vreten, d.at hij inmírlclels niet meer in deze rubriekthuis hoort, hooryel irij nog niet 5eheeL herstelcl is.
ïot spoedig ziens, P.J. en een algeheel herstel toegewenst.
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51e JaarAan lr,- nummer 41 2' fieí 19?B

, DE LE}JS]IEVUE
,fleeliblad van Ce voetbalv er eni ging T,enig en Snel

oCCCCC( ir( CCCOCOOOOO

HHHHI]..:r:r:lri:.,8

0000
BSSEoocooocoooooooooooooooccoccooo00o0c00c oococoooocoo; oocco
UUUU
0,J00

I,IUTNTIES LEI.INLIJST.

Afvoeren per JO-6-t 73t
1195 E.l1..Borst , : Cjun.
ot37 R.P.cuit.- sen.
1f5f P.:ï.Ne:lerpelu Sen..
1J95 l"Ievr.M. Sle.ts - NS.
1246 H, J. Zrnoni z Djdn;
nci.anlcen voor het Iiciraaatschap is slechts mo5elijk intl.ien u c]-it
schriftelijk ni:n hct Sekretaiiaat kenbaar ' ma.akt .

VERSCHIJNÏ};IG I,]liÍSiÏTVUE.

voor Junl- a. 6 r

In te$enEtelling tot het vorige ureek 6epubliceerde zc.I Ce LEliSrevue volgende
week toch nog verschijnen mede met hct oof op enhele.r-ktivj.teiten in het weekeind
van J en 4 juni vÍn onze jeugdafrleling. Daarna is het beslist afBelopen .en kornen
rvij.erp;ens in Ju3.Í/augustus vreer teru6.
i;;:;;il;;iËa""ËËi,--Ï";t-";;-p";;ii[à*,otant:-e.

Het -Besti.rur.
OPENSTELLING Iíl,UBGrillOU i.

Vanaf mar::ndag I juni a.s. zal het klubgeboiru nog al1een open zljn op Ce mranclag-
en Coni.erclaga.vonden ti jrlens trimrnen. V; or openstelling op speciale ti jr:',en moet I

kontallt vrorrlen oilgenomen uet .írn Bcrgenhene6ouwen, .t.el. 6't.94.tG
hLGEIiËN]l VE.iG.,ilII,iG.

In jtrni zou er volgeirs het huishoudelijk regelement een .iJ-6lemene Vergaclering -
moeten vlor.len gehout'l.en. Helaas zict het zittendc bcstuur 61een ltans om voor enkele
van rle voorgeschrevcn agenilapunten uet geCe6en, uitgewerllte stuldien te komen.
In de eerste !La.::ts is de Best uurs f orma'.t ie voor het nj-eur',re seizoen no6 niet ro4d.
Onze voorzitter hecft enige tijtl geleclen te kenneri geqevenr ctat hij bii voorkeur
het vol6enil. seizoen de voo r zitt ershemer aan een anler wil- overdragen. Tot nu toe
hebben vij geen anlere 6eschikte kandidaat voor cleze funlctie gevonden. Voorts
heeft r,il v.c',.ifilL tc kennen Ge6even niet langer meei
bestuu.-sl-irI. Door het ontbreken van een vaste bestuurs
noeilijk om het tocl:onsti6e nieulve bestuur reecls nu ve.
dat door het our',e bestuur zo:o zíjn uit6estippel-d. iLlo
er ooli geen begroting worden samengestel<l" De begrotin
b1auw,-'Lruh van het uit 5est iPp e]ti,e bcl-eid. Bovendien zij
ma.anrl juni, en ilin denken wij in :".V,geriachten aan het

beschikbaa.r te zijn al-s
f orma-tie io het uiteraard
st te prikken a3n een beleid;
logisch gqvol6 daarvan kan
g is imners een finenciele
n wij v:u mening! dat de
eiud va.n ,1ie mland, mindor

geschilrt is voor een tler5eli jke belengrijke vergldering. VceJ. l,illSl-erien z,ijn dan
op v kantie, het3:en bij de ophomsÈ altÍjd 6oed te nerlcen is. Vo:L6ens het
zitt nrle bestuur-zijn ei in oè eerstvolgàn:ló LV. enkele belangrÍjhe besluÍten .

te nemcn. Uij denken èaarbij aan cen rvi jzigin6l van de sta.tuten en het huishoude-
Ii jk ge6lemcnt, heti;een niet alleen is vereist in verbi..nc]. net het nieuwe ve,reni-
gingsrecht ma:.r no6 neer omcl.at 4e vereniging met c1e hui,Li6e statuten en H.R. niet
meer is te besturene En vri j vrillen, c',at bij die belangri ji'.e be sluitsvorrning et'n
zo groot mogelijl; cleel van onze leCen betrolik-en rvorct-t. tilij hoperl, ,-lat onze lecq-en
hiervoor be19ri1: liunnen opbrengen. lij vertrouwen 6roD, drt rïíi vó6r haLf septem-
ber a.s. in C.e dan vereiste A.V. voliedige opening vc.n z:kèn kunnen 6even dn u
een volta.l-l-ig bestuur Liunnen presenteren.

ilet tlestuur.
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KOI'ÍTRIBUTÏTS.

u wilt toch niet net een schuld aa.n LEtís op vahen-tie g_aan? Dit zou uw vqhantie-
vreugde ónsetlri j f elcl becleïveh. iièi rlie pe..ar Ieeen, àià nog niet tot lo junÍ
hebben betaar<1 l';unnen it nog even voorhomen co9_r hun hontributi-e snel op gixo
11*?:11 over..tc. mal:èn. iieet u niet precies hoeveel u rnoet betalen? vo3-gËíöe'wèèk
verschijtrt een honplete J"ijst van nog te ontvansen hontributies. Geen wanbetal-ers-lijst hoorl Gervoon om u er even op attent te me.lien.. .

,lrJ IioETEi{ v;iir:i:r! 
}Iet Bestuur '

IIet zittenrie bestuur heeft uiteraartl rzel Ce vinger r,.:n i.e ( financiëIe) poJ_s.. De
cijfers pcr J1 lter-'.rt toontlen aan, da-t dc financiëls situatie gelukli6 gezonrler
zt:l zíjn, {1.;.n r:,'-11 liet begin vr.n het seizoen rverd 6evreesc. Er zàf zelier geen
exproit at iet ekort liomen zoals in de be8r.otin8 1g??/?3' vras i..e.ngehonrii6d. De in-
komsten uit rle ]iantine en de Toto zijn hoopgevencl crnli zij veler nedewer'l;ing
]ionCen vers chil-l- en:'l-e hosten belangri jk wor;1en ge,-lrukt. I)e loteri jalrtie is ci.e.n rvel
n+et L'el-erne.a1 .6esrai-1;.L, mear dank zij rle iiworstraceii en rie enke1in6, die reageer-
,:lè öp önze iibe,-'.e lbric f ri hebben wij ca. l1O.OOO,-- extrr. in ]rr-s. DÍt bedrag zà]
zeker niet vo-l-rl,oenr1e zijn om aIle prannen tot verbctering van het interieur te
"?911""r.1. "ij zullen echter trachten om ílatoenc te l:er:,rerlist eIligen, w:t fin:,,n-
cieel- h.l..,lbralr is. Ile1..a.6 zulLen r,ri j er niet aaa liunnen on ;omen om ook weer
van onze I eilen fine.nc
niet verhoo6d ón c',e b
terhoogd.'.iij zijn i.e
ties voor volgend sci
voorlopig en in r-fr';ec
KontrÍbuties vanaf 1-
S eni-oren
I{iet-spelent'e 1e,1en
PupiJ-1en/rveIl en
Junioren
Iïl_nl_ -17 e _Lp e n
Donaties vanr.f 1-7- t 73

.Ll1een Llll{Srevué Í 1O,,-- per ji-,ar .
LlIcen t oeg.r.it.iclÍr.c." t J0, -- per je.r.r
l,EllSrcvue plus toe6-:-ngshaart !!, -- .per jr.ar
GËzÍnskontributie J' J20,, -- per j r'.:r .
;, i.l-t u bij ur,;. overboeliin6 voor volgend. seizoen met
hourlen? Dij voorba.a.t J.r.rÈr.

i.le nieuwe kontributies rehening

Eet Bestuur.

TIC}RDT liE*i G ':?:i"STf" li?D I
Ome Frans

iöIe offers te vragen. Vorig seizoen zijn cle kontrj-buties
ijdragen voor rle clona.! Í es/ entr e egeL:1en zijn aI jaren niet .

rhalve genoodztri:,kt eni6e aanpassing Ín liontributies en d.ona-
zoen a.n te.,brengen. Uiter:rard zijn de onrlerstaan(r.e bedragen
htin6 van d.e goerlheuring van c1e A.V. in september.
?-, ?B

Í 16O,-- per
66r-- per
92,: -- per

-11O, -- per
12r-- per

J.r

j.:;"r
j'.ar

mlrm tlmmnmmm
mmmmmm nmm nnm

ltl
m
m
mrdm

n Inraln mmm mmnn m n.m mm rmn m m mmrrrJ m mlt mmnnnnnmmmmm

mmm Qns jónge tean v.rn LfNS 1 1i-gt no6 steeclc in ,.c racc om r'.e Distriktsbàker
trïest rtr.' vorige lreel'; lzerd- ile vier.le kÍasser ';,loerr-len ian ,l.e zegekr.r 6ebon<l.en,
vrr.:r}door . tlc h;rl-ve fin;rl-e r,'reril bcrelkt. Daarin treft lens 1 lteI Eotterdanse Leonidas
vermoeLlelijli vsnnvontl. lrordt tl.ie r,redstrijii- in Rottercr.ara gcspeeld (venavond =
don'Jercr,agavoncl 25.mei). De beide andere hal-ve finalisten zij!- het ilotterilanse IIFC,
clal xerxea uitschi-l:erie, en het 'dvcneens RotterJ.anse DIIZ (zóu. ciat Doe-IIet-ze1,f '

betelrehen? ) , .'.;t Cr.nhzj. j het zich terugtrekhen van 'F,IV gratis een ronCe ver<lér
kwam.
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trnm VeIeIl ziin er lcenneli j_k niet van op de hoo6te, c]at de u..rinnaar van rle )istrikts-
beher kans a..dít op deeln;.me volgenLl seizoen .ran het :igroteit bekertoernooí en duswedstrijclen tegen betr'al-de lclubs. De zes diot rikt sb eherlinnliars zul1en zich daar-toe in tte locir v.--n C.c. nrcnd juni na;rr het I ,IVB-sport c entrun in Zeist r:loeten bege-
ven ot] in een krrali fiiiat iet oernooi uit te ma.hen ileihe l<Inb rie 6e1ukl:ige zc.f n1í.
nnm fo!, vincl.r; die 6upcr finíi}eron,Je in Zeist een weini8 gerukhi[e greep v]n onzevoetbr'lbond. 1:ellie e.nlfeurklub ziet kans zo rlicht tegàn het vr[:r,nIiesÉiroen nó6'
een behoorl-ijl'- elft::I op de been te brengen? Irae.ron hunnen alfe ze6 lvinnaars niet
i:an he i; 1;-rote toernooi.dgelnenen? Het bestuur moet clie zarh mear eens eankaarten
bi j Ce IiNVI).
mrnm Zoi'-Is bclienir. r lcent de .rnat eurho o f d,kf asse een irerio i)e1;:am-)io€nschap. De peiiode
karnpioenen vi-n elli cler drie hoofclkl..sse spelen in een nakompetitie ool; a] vooï
cen pI:-ats in de 6;rote belcerkonpetitie. Di.t is'eon prir,ra oy-stce". z. triStt à"
nornutre l:or:r;:etitie leuli.voor ktubs, cie geen ka.ns neer m.-.j;en o-p het k:r,rpio ens chap.
POT, hecft voorzitter siero de Sruyn a1 eens horen mijneren ou"" à"r, 1:eri oàekampioei-
Échl-.? in r'le eerstè l;rlsse. Hiernee ka.n het liompetitieverroo;:.r:ntreldierijker ge-
n,'-alrt worLLcnr', ge}Í jh c.ls in rj.e hoof clklasse. Hoe clilr.r.ri j1s ,..]ruo *" het nÍàt meé,
da-t hlubs ecn frinl: iante.l vre,:lstri j c',en voor rle afloop van de lionpetitie vrij vaniizor5en:i zijn el t',i:ii mr-a.r een beetje 6.ran freevlheefen? Die freelheelende kfubs
liunnen het vcrloor:r ve;i de kom)etitie voor tie :rubs , i..ie nog UeJ_ bel-angen hebl:en.i.v.m. ki..ns o1: ,lromotie of cle5rc,r,,stie, r'.ani5 beïnvioeCen. I]et zou intËresriaht
zijnciei:teningr1e.nliè.anr]i.::eeerste]r].asÈeiÉoverdemijmeri-n5envanonzevoor-
zitter tc }ienncn.
mmn Let o.p J1 nei oj) nurnher 1J.
mmm PCL korut t cïuÍI.

F
E DÀR FFEFFFFFtrl.ririlll. lliLtFF f IF,.TIIF FFllllFf I'5',ïFF.r'F
FFFF

Zaterda. OI en : .Iin Berrenhen egouwen - -irin }Íichel-s
Z qlg frlef,rÍlt,.dg: .Lr v.cl.Steen - Anneke Bl-iemer - Fri:ns Disseklorp
Zonrl-ag 28 nei is onc lclubfebouvr gesloten.
Even bue ó1 r.fbellen tel. (t('.9n.16

1ïï' ïtï!'iiÍjt't?]Iï'T-t":t]lIlÍrErrlÍt

lJl;-! ,Stri.'.T lrn ACIITER i)
j.rirFFrll-rFïjl:L,tT,.rïF.TFtri' J'tri'F

lIiiIiil:idiiEIiI]IiIi]HiIJIHHHHEHHE}IH}IlIIIIIHïII}iH]{
i,1?0Gi1.i.i,f,.L'.-ci,sTtitiJING-STANDEN SrNI OR}.xr

JIIIIIIHiIIJi[-iliiil.l]IIIiiiI;Ii{HI]IIIiHHIIH}IiTHIIIÍEI{IIIIJ.IiIIIHH

Dondertlag 25 Èlei 19?3.

1!.OO uur Leonic'.e.s 1

1! . OO uui L-..iNS

Vri j rr.r.g 2 j:uni- 1()13.

itiliiiiEïr{r{ irrrHHrfiiïHfi i{HÍ{HIIH Hil

Erasmussin6el, Schiebroeh
(ha1ve finale r',istrict sbeker )
( zorneravon.:'1.conpe tit i e )

- II,NS I

-!i)s2

!AS__l_9 speclt (i.tn cen vri ends c ha.pl: e1i jke l.reclstrijrl. (I:ublicr,.tic over tegenstander
en .-,rvan.,6uur in de LXI.Iírevue V:n vo]1;enule r..reek.

O:)ST]'LLING CCir.)ETITIE.

I;i. Reuver-G. Duivestcyn-l).. rle lil- e in-?. s ciluft en-G. v. d. To,1t -ir. i{eynen-p. verstraren-
.'.. iÍIcier'c e ei;-,n. v. tl.dcr3 J.v.cl.iieL-G.Goosr,n-J.Verb;lrent,se.
OirRcn? VCOïi llji Sir0llT.i,iU:tIlIG,

v6ór het begin vr.n c]-e nÍeuvre competitie moeten weer velcn zich l^,ten lieuren,
hicr vof qen rie voorlo-,rige ntrnen l
C . v. Beellum-C .I]erenbltk-il. v. c1. Ber6-F. v. d. Berg-!. Blans-Ir. Booms-f . Burghouvrt-C. v. Deel-en-
I{. Diet z-lÍ. )ouvr-F. v. Di jl;-J. v. Di j}r-: l ..rinclri ch-R. Fortmc.n-c. coosen-TI. Guit-Ir. cle Eaan-
C . Hooghienst ra-,r.IIoi)-r'..Iloppenbrourrrers -tI. Kenper-C .Iiuypers-G. ï,elieveL cl-r.I. v. d. Linden
G.I,oolje st{jn-l'. v. Luxcuburs-D. v. d.llarlr-l'r. v. C.Iíej-j C, en -l{'. Cl-thof-8. Osse-J . Ras-E. Reesink
J. Rient j ee-J. v.Iti j n-D. v.Ri jn-i,I. v.Rijn-1. S chneÍrler-D. S chönherr-F.,St raatho f-fr. Veeren
In tle volSenr':.e L.,liÍörevue zullen uij publiaati-e verzoï[]en r:/arir lnen zich l<a.n laten

?'tï
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l;curen en (',e eventllele kosten hier.van.
Ië-ilsr,sÈl-l1.-- i .

l'Íolht- ons -!crste 'eIftar.]. a.s. doniierr',a:,3 C.e halve fin:rl-e uetlstrijr-r,. te5en Leoniclas,.ri ncn, :1a.n lio;ren -zi j in .le. final-e tegen ce rvinnaar vair de r,re cl;:tri j al RFc-,rHZ.
De fd-rra.Ie rzor.lt ver6r.':eel-d in.2 vrei..stri jlr.en
Zonclirg 21, neí 19?3-----=-----i scheirlsr e cht er
r,rinn^ar RIIC/»ILZ - r:rinneir Le oni da.s/L.,tNS ;.L. T.Gaanc',erse

Zelg*s-1-i rnt 1c)73

rvinnaar . f,eonides/Ltï{S- l7innaar RTC/DHZ .G.Vertraateh,
Dc .rr'.nva-n1;suren zi j r:. nos niet bclienri. Iiocht LilNs zich vr:or de f inal-e 1rle.atsen,
Can hot)en r,;ij vin de. lrranten tijCi6 publicatie te .verzorgen.
H9lÈen <le fin:'.1-i-sten uit beide wecstri j.len een 6eË j1c a,lnter ?unten beho.i-.Ld, dan
beslist-het cloels:.'.IJ.o. Is ook Cit 6e1ijh rlan dient .ic 2e fiii;l. eue Cst rij d. te vror-
d,en verlengcl r,ret 2 ,'r 15 minuten. rs hÍerna..nog gecn beslissing verlcregcn dan
vc.l-t tlc bcslisnin6 tloor het nei:ten v::n strafschop,:en.
EI DSTI:I\I ,r+I ,siil;lC:l:il{ SIIIllcBt[ 1 9??-19?3.
1e hlasse B Res. 2e klasse .i. Res. Je kla.sse D

DBGC 1 ..
DHS 1

Vios 1
'.ri111elirus 1

Rooa:enbulG 1

Her e§-DVS 'l
?r.pen*recht'l
HICN 1

. LltNs I

iiilhelmus 2
Roo rlenburg 2
vuc f
Bl-auw Zlart 2
lDlqs 2

DONIi 2
JiIr'{SH 2
irvc f
oI{,\ ,
GSV 2
GDS 2,,

Texas-DHB 2
Den Hoorn 2
TENS 3

2c-i1
z'. -tt
25-13

Zt.,-/-t)
)í,_->C
)f _at,1

24-21,,

èè-z'l
22-20
22-13
22-17
22-16
2)- O

I 22
22
22
22

_7)
-)<l
-ètJ

-2'J

)) -24
zl-zt)
22-?3
22-2+
))-)".
22-21
)) -)7

2?-11
HCV 1

Gourr,a. 1
Clyrapia 1

:lhui.r Zwart 1

iucH 1

DIIL 2
HVV 2
RK]'.W 2
Rrva 2
TOG]J 2
H3S 2
VCS 2

lrcs t
Voorr:uri;
l,ioef,kapeI

/_è-1<t
2
l-e 2

4 '-r--)
25-?-1
zi-?-c
>4-t,t

Res .- Jloof cl-l;ILss e C

i,rchipel- 2 ?O-27
Groen jitf 53 2 ?O-"2
Delft J 2O-?.2
.,ifhelnus 3 2A-21
BEC 2 20-20
IrDV 2 2Q-19
O1iveo 2 20-'19
r,u{s 4

Iles. 1e klasse D

:'iestlnndie 4 ZZ-1t',
Gr.'lill-enIl Y acJ 22-jO
Duindorp SV I 22-27
vuc 5 22_2?
Crönrvliet 2 . .22-24
rnNs 5 22-2
Den }Ioorn J
DHL 4
i,'ipi:o1Cer 2
Velo I
Yi'it Blauw 2
PDi( f

Res. 2e klasse C

l.,as:enae-r 4
Lrchipel J,
DHC 5
Voorburg J
Triornph 2
vuc 6-
Íluic]( 7
L]El{,S 5

21+4
zè-w
t/-/a
22-28'
22-22
2?-21
)4-40

ODB 2
soA 2. 

"o-18Duindorp SV 2 20-15

2a-19-*70:i6
22-??
22-21
2?_-?1
22-17
2?-14
22- 4

'.;it Bl-au\,, 3 22-16
riDS 4 ?2-1(,
1IBS 6 zz-14*
DïL rJ 22-14
l2 punt en, Ín ninSerin6'

l
)

II
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- Res. 2e l;Ie.sse H Je lilass e J
Zvrart Bl-auw 5 20-12
svsrTo 

" 20-29
Nivo 4 ZO-Zg
LENS 3 20-2
.1rchipe1 20-20-Rr(rlw 6 20-15
Va.llieniers 4 20-16
Vredenburch 7 20-15
Velo 3 19-14
Tedo ! 19-11+
St.Voorwaaïts 42O-f 1+2 pnt. in minde eing
4e kf e.sse C

2e lcLass e F
Cliveo 5
lur-ilclorp $ v +
m.{s}r 7
RIii)110 7
:, ippolc'l.er 6
IIli,S g
Quick Stel;s 6
Crorevfiet 6
Lil-.-rurY Zwart ti
íIilhelmus ?
LEI.IS 9

Vredenburch 4
vDs f
<1e JalSers 2
GDji 5
Rt(svl,Í f
Rava 4'
LENS 7
Gr .1,{. II Vac 5
b},l,r
<lèn I{oorn J.
Trionph J
i4arathon J
+e K.LaSSe TJ

))-2,
22-12
22-3t

?2-21

22-41
22-16
22-52
ZZ-èn
22-23
22-22
22-13
22-16
22-14
)) -'tz
22-12

22-16

2-2-'14.
))- q

EDV 6 ' ?2-7',)
',, estlp.nd-ia 1O 21-34
\fJJ.r o l?_- ,Ll
Quicl: 10 . 22-31
Gona. 5 '.' ' ZZ,?-?
DZS 4 

"Z-.tgDuno 4. Z?:-li

Quick Steps 3
DZS 3
VCS B

ADS 6
I(ranènburg 6
PDIi f)

'Celerite.s B

lf I\, '.t

LENS 11

i iril;6"q; ii1;'.u. 6

Velo '12

Voorburg. )
le k1a-sse li

EI{T 7
Gro en
sv)ilB

UÉè I)

WP8

2 2-zA
) ) -74.
)2 -7)
22-25
22-24
tz-zt
22-20
22-13

,53. 5

??_ o

22-rB
?2-35
22-29
22-29

22-21
22-22
22-20
22-14
22-'13
22-11

1r at

Í:deIa':rs 3 22
LENS iO 22-1(t

-?;
GSC 4 2t-11 +*
F1a:'ringo t s 5. Z2- C *
Hxs '10 ?2- 5* 6 pnt. in nind.erin3+*2 pnt. in r,rinrlerilg.
!e hLasse g

2't--40
?-..-29
?-lr_-2?
?2-26
?)-)q
)):?Z
.:1 tz

))-4n
aé- I \)
2?-14

svDl.IB 4
Postduiven 7
Rava P

DHS heeft
Vios 6eno
winnen da

ïI .liDS ír eyr
on uit te
deert.

III.í)uick -St e'een besli

L,NS 12
22-14'
22-12

HNS 12 22- 7

I'. BDGC, DHS en Vios sr:efen. nonentèel een halve
conpetitíe om het kar0ploen6chxrp en promotie
ne.ar cr, e hoofrlklasse. De stanlr. is rnomenteel

GD^ 9
Duinrlorp SV /
Texas-DIID /
Quint.us !
Ve1o.15
Toof,an I
Triomph /
Quiclí 12
Nivo /
rle §.t er 4
Terlo 6

l-,rl,liJ | - ra

DTGC 2-2
Vios 1-0

1 i:unt a.s. tlon.l.ertla6 thuÍs te6en
n karropioentc r:,lorl':en. ],locht Vj.os
rdt DtrGC ltaHpioen.
6 s1:e1cn c.s. zon(la5 tegcn elkaar
en vrie er in r',eze afcl.elin6 de6ra;

cn DZS 1 sneLen a.s. dond.erdag
Csl'rcdstri j d oiï het kanpioenschtp

L,liNs 'l

in cleze afdelin.q. en pronotie naar rle Je lc1

DUITSL.J.ID NETS.

1.
2.

aan
eGo
n $/o

NHI
rr,-ik

ps (,

ssin

U'l reflr-ctie is riret eni6e reisgenoten het afgelopen Pj-nlcs t errueekencl in Franlifurt
an lIain se!ïeest, v..a:r' voor een vijftel junioren erft:.llen een reis was Seor8ani-seerC nai.i cie jcugrlherberg aldaar, en uaer in de ongeving eni;-e rvedst rijc en"vrarengepl-and.. IIa. con voorspoeclige. reis hebbeil vre cr.e bussàn 

","I oorà jon6en6 bi- j de
.ieu$dherberS insehr,; l-C, r'rr.arna rvc roet ons zcssen ons hotel prb'tià-ercleh te viÍi,lèti.
De _afstand v.'.naf d.c jeugclherber6 \'ras on6eveer 'r0 rninuten met rle auto, m r.rr rvi j
r'. e t]-en er l'uim cen urr.r over omcht onze óhluffeur zonoc].iÍ: een nó1; v1u,:6cre rveg
vri§t i wa.r.rcloor we hecl- Eranhf urt lrregen, te zien. rs Avóncls r':e étl.rl iiàt 

"erlcËr,d,d:.,1xne- hcerri-jh bij one l,!ax gcget.en.' De vo1-6enr1e car; r'rc.s het voetbatlen gcbfrzen.iii 6in6en eerst n.-.ar: R2t cz en rle pupirlen kijrren, lnr..r.r aroor c1e overvroài'r.igerc3enval rvas hdt frr&ii veld helaas afgeheurc, wa:rcloor ile jongens op een gravel-vefd midcen .in het bos rnoestcri'èI)eLód. 'rfÉ 'ce 'bàI air.n een l:i.nt-er ne.ist 6ing dan
moest ne zorn 40 meter n: ar bene({en om hen o? te h:l1en. oiatla,t er totaar" secnaldionor'.atie bi j uas zi jn lve n:rar petersvrcir ge55aan, V.".ar ll,l en c,l spc ,lclen: ,.Íe .

lronc"en noli net rle 2e herft zien en ve zagen hoe d.e tegen?nrtij r,ret 
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ontvan$st was rïcrhel-ijk uÍtsteken.f en we hebben in het. stancafé van de club heer-
1ijh 6e6eten. 0oli de jon6ens werrlen claar op een etentje onthaaLd. ts *vonds wezen
clansctr in cen oucl-hoflnnds ingerichte clancing-mct.een Ci..nsvloer van 2x2 meter. '

De 1e '.r;iàjist er.1ag rls i?crkelijk prachtige plantentuin bezocht. Het ríes rverhelijk
unieli zoveel- ?la.nten en bloemen hier bijeen rvareri gebra.cht. ts I'iidCags vreer
voetballen, nu o:l ecn frí'.aic aldiomodatie vraar zoEircr een l;lubilebourv bij was. rtrIIe
elftr:Llen s1:cclr'en hj.er. en het was er er6 Se?e11i6. Succcs livos cr voor 81 , C1 en
P'i cn ned.erlílgen voor 82 en C2. rs /vonCs no6 erien naer het uitgaanscentrum
Sachsenhausen getveest, vraar je honderclen uensen van allerlei slag tegenkomt..Ni.et
te l;'.rt 6cm:Llit, vra.nt Ce volgende dag moesten lire weer huisr'raart s. Die verliep ook
vreer voorsloeciig cn orí 17 .0O uur waren rve precies 6eJ-Í jk r,ret r1e bussen op LZi'lS. '
Va-naf deze !1uat6 . i',cn"lien rïe al-1e }eiclers voor hun goelr,c zorl3en voor onze jongens,
dic een 1la..ï fÍ jne rir.gen in lr.lnlifurt hebben meegemi;:lct. il- met aI een onclanl(s
het niet_ zo frc.r.ie weer, zeer 6eslai:6de reis, tïaa.li rve veel Genoe6en aan hcbben
bc]-cefd.

Ur:r iledact ie.
BED Ifi:;E'N.

De fa-roilie de Jon6 'rerzocht ons'- miclclels de LENSrevue - ietlereen harteli jl'. te
beCanlcen voor de geste ve.n cliverse LiJlrlS-1-eden, tï....-.rdoor hct hen no6eli jh vrerd
Gem,,roht' de .l-)inksterreiÈ naar Franhfurt met de jeugd en outiere van Lenig en Sne3-
rne e t e. rnllicn.
De heer en mevrou!ï dc JonS hebben - zo ze\ijet7 zij - onvergetelijke da6en beJ-ecfcl
e:i met vol.le teug;en genoten en deze trJ-p n,..ar lluitsl-a.nd zal- nog }ang in hun
herinnering'Dl-ijveí voortleven.

. Ulr Redac tie.
JE IiUllT I'IE 1V0G II;l"',R r.,-illlTf,LLEN.

Vindt u oolc, dat cr in deze tijd zovecl vrordt gezva.md? De per6 werlrt del:r troul
aan mec. Elll geruchtje, hoe onr,,r:...ar6chi j nLi jlc ook, vrorclt net grote koppen in Ce
kranten gepLa.c.tst. U be6rijpt wel-, rvaer ík op doel. Hel-ar.s id er'in cleze tijd
niet ri.rn te ontllomen. -':,1s u deze L§I{Srevue ontvan'gt zull-en er noÍl zes dagen ver-
lopen voortl.at iiie fatale datum van 31 mei- is verstlelien. I.lar.r da4 hebben !,ïe ook
zekerheÍc1. r'-}J- e tr;ri jf elarnrs moeteri dan hebben beslist, rzaar hun voorkeur naar'
is uitge6:n-n. ','ij zuJ-Ien d.an erva.ren hoe onze toekonst er zel 6a:n uitzien.
:,'ori',en lvij eerstc of moeten wij met clo middenmoot 8enoegen ga.rn nemen? Volgens
POl-moetcn ve hct op nunner 1J hour',en, dat is de le.r.tste pla.ats op Ce ran6lijst
in :rfdeliri$ l;'est II, 1ts. Nou voor nij hoeft tlit niet. llc ',ri1 liest, clat r.ri j first
class blijven. I,lai:r raet Guido Halleen in het doejl beturijfel ik ten sterkste of
dat rvcf tot de nosolijkheden behoort. En op Cc steun van cie Gerace.nteraad hoeven
vrij 'oo}; nict tc rcliencn- Die heeft maar é6n rloe1 voor oíren cn dflt. is de F.C.,
U uect we 1. :
Ik l-rens alle echte LI{SIAS een prettige valiantie en nunner 1J voor volgend
seizoen veel- .visselbeurtcn.

]IXT:LINSER.

i.i.-*-:.- ---r -.'-i.r,--;.rr.r':-'--,..-. -..

11*I1lil,'^,:, --,' -...--....^,'-::i.:t::

Vermiss frr...nRfurt

Bcrt Elshout miste bij thuiskonst uit DuÍtsland
inhoud zijn zrrenbroeh, baclmuts en han.lCoek (alLe
i'Ls u mct rlcze spullen 6cen re.ad r:reet dan Sanrne
of s,v.p] c1e tes rfÍjovcn in c'le LENS-lii.ntine.
tsij .vcorbae.t l:er t eli jlc tlank.

een rzitte: plastic tas
voorl.,erpen :bleur-l vrit)
even een t elefoont j e

met als

(25.51.54)

Gevon.len

'1 rosc ba-dht nrltlo ek. ?erug t'e behomen bij l'Íartin Reuver.

/.

J..dlshott .



Geboorte

Trinihen.: ,

I'larion en l:eter de jon3h hebben ge zinsuitbr e iciing gckrci;en. óp'zonr'lag
schonli iÍe.rion het lcvcn aan een velschapen clochter èn hot echtpaLr de
noemen h.iar Jelnif er... V-rn:.f deze 1:Ilats r--rensen' wÍ j 'lie.rioiir. peter en hu
v...nIr,lrte5e1u:ímctcezebJ.ijclc.6ebèurteniÈ.

| ' ". j. - ; - . - a - . - . - . - , - .' - . - ' .

21 mei 
I' j.1..

Jongh I .
n zoon Pet er

EU;e donn erCaga.vonrl is er gelegcnheid tot ir j-mmeh en l-re1 va.naf
Voor 'lz uur ins-,lr.nain:.; en ontspanning beta;It u.lsleclits í 1r5O,
U bent van hi-:rte ïre1liom en na afloop kuht u 06 even gezeliig i
uitb1s.zeii..': .,' : ,:. ,'';

1!.4! uur.

n het lilubgebouvr

In Ce mr.enclen uei en junj- a.s. nemen, verschillencle }Ieèerle.nrise ptr-oegen Ceel :,a-n
int ernr.tiotu.l-e voetl:alcompetities. D..arna3.ct i6 èr .'.e tí.K. t 7C. Daaron organiseert
de Sportt otal-is at or 4 speciale totots. i

r qp.ee.IÈ.-!_í: : .

Toto21 - Euro;:ese com;;etitie +-.i(voetbul , ,.2? ryei i/n.2 juni
Tolo 22 - l ]i-voetbc.l ) Totots met rust- " , juni t/n,] juní,.:i]t-voetbl:1)cneinc.[stan.-ien.,loetr1.1.juni
De voli;-ende Neir.erlii .d.se voetbl.Iclubs nemón aan r1e Europese cou;etitie rleel i
F. C . cn 3la.a6 Spa.rta
F.C,Utrccht Vit es6e
NEC Volenclam : :.
Eorla J. C. V. V. V. '' .

I.ct_t_o_at-r-9lyrii.n;1c;,1--t_i_ j1'..e-n-.s_do_-lé.-t?!

In verb '.nil i,iet o;r cLe t eleviÈie uit t e z
'1 'il:Ii. r7íj:zu11eà rie. e.".nv -.nÍl6ti j den van Je

Loíto 2f. .- t9e1i1;in3 o-, zonaa.E tiy'5- -
Lott_o .ítlr _ t r e].J;ir]g g-: zonclag fr/e ..
Lotto 2J --, trcl:liing'. o.) zonil.ag 25/6 -
De trclJlíngen vr.rï: Lotto 2J .en 24' vin
vo e Lb:.lvc<lst Íi jir p1:1.:ts. Dc tr lstiin_-g
on 2O.OO uur uitgezonrlen. i ..', 

.

i:..nveng- I 19.: ]O uur .:

a.r.nyang'! r9.fo ,rlrr 'i- . . Í 
.

+ 1cl ?O rrrrr .: .-'
.1en in rle-p.:rize van. è . clan' uit tèr Zenden
van Lotto 26 rrrorqlt..ireer 6driioon op zon.r"agnvonC

JJJJJJJJJ JJJJJ JJJ.]JJJJ
Vj,]{ H:1T J,:UG),.I;?CNT

dd JdU J Jd J J J J J JJ.J JtJ J JtJ J

irR0Gll: JII'Íi', JUllIOi..,il'i.

Zsls:Ètu' 27 rrre:- 1L)?t.

enrlen voetb:.IÈrc i1r; t r.i j iien tijdens de
volgencle Lot t o -tr eld'"in6en rviri'.en gervijzigd

JJJJJJJ JJJJJJJJ,JJJJJJ JJJJJJJJJ JJJJ JJJJ JJ JJJJJJJ

assistentie'bïj

,JJJJJ
s***$
.I.IJ.1.IJJJJJ $$$$$

'l 2. OO uur Sirort.l,ai; voor L-tst{S 4-5-5-7 -8-g en .i O op LENS
De spelers ve.n f,ill{.,1 'l en J eni.rlle l-eiders rvor:'t,en vervlncht voor
deze s;lortr'.a-n. ':'
:lO.0O uur LIINS'.iun.2 - Vios tocrriooi l{elis Stotrcfaan. -. ,- ,\, !, ,

Dinëtla.g Jo rr.ci. 19?i. .

i9.Qö .,r" HlísII .rr1

1!.00 trur. ÍA.Ni',|. t)1..

i'loensc',a.j Jl meí 1)l

- LjINS P 1

,. - LltNs c1
( nieuw)
( niéuw )

Vrer.lerustlain
Vrc,-'.erust Ir.a.n

13.J0 uur l,lli5 il1 (nieurv). - I.IMSII
1!.4J uur LIIrlS r'^1 (nieuw) - Ilt'lSH

O?ET:]iJ,]NG]JI'{; tlort'-'rett Cr:of i1e
Samcnliom'st r voor F1 cn C

traincrs beliàni, gcmi:r.lit.
13 .,j0 unr :lll.lSH . : ' .

'18.JO riur resp. t9.OO uur í..Jills

V,]

,.-v1
1

voor l-l'1 rcsp. ,.'l
. ? .-'.i



Y-LiUG-bi,-l,1L'. PU IiELPEN EN I.ÍÏNI -:JEL-!:EN .

ZaterC 27 ucj- 1978.

SPOtrTDTG VÖ(' J? IJLJj 3- EI.T C-T;Lj..SSERS, ?UP]LLBN tiIiLPlrN Eli i"iIi\iI -irIlI,i. EN Cl' 27 l,ÍEr.

1O.OO uur LJi{S ?1 -.Cloparcro 1 (Engetanc}) V1
'1O.O0 nur LiJlIi r--2- - Cloparcro 2 (EnSel-and) Vi
'12.OO uur S1:ortCa.6 voor P1-P2-PJ-.,i1:ilZ-en mini ,l-2 eir J op LENS.
Be]a'ngs t ellentl,e oui'-ers en feiCo:s worilcn om 'ï2.0O trur verwacht om te assisterenr

À. s. zate?d,.a.g 2l ngí hou,.len wi j voor bi jna a1J.e jeugdleCen eèn 6portd.ag. De
A-]rlassers l(unnen niet meec,oen mei deze sportcag. rn te6§stelrini tot anclerejaren irrol:eren vle dit jaar veer cle B-j'.1-assers nee te l-aten rr-oen. 'h-j hopen rlat
er ook bii deze groe? weer va.t animo i6. Je lloeft echt niet te groot voor zoiets
te voefen.
De. L-klessers, leide s, trainers on or.du"= vroi.C.eii na-tuurlijtc ook vervracht ora onste'aosisteren nct het l-eicen van rle groepen en het goed laien lopen vc.n cle vor-
6ende ond.crc)-e1ena
Doclko-rpen: iecler lcopt .Jx, tota lI teft.
Doelschieten: iell.er schiet Jx, totael- te1t. '
?enaitys chiet en : ie(r.er schiet .lx, tota,:'I te1t.
30 meter Sprint: iec,,er loopt 2x, snelste tijrl teIt.
Dandhoptren: ied.er hopt Jx, totaal telt
In6ooien: ieder gooit 2:c, verste vrorp
P::afschietcn: ie.l.er schiet Jx, tot:lal
Hind.ernisloop: ied.er loopt 2x, snelste
Baldribbel-en: ieder tlribbelt 2x, snels
Ve1cl.loop: ieder loopt op pl_aatsing

telt.
tel-t.
ti jcl te1t.

te tijd te1t.

ri11e rl.c;:1ne:trers nord.en verzocht on 12.00 uur aanwezi,.; te zijn,
on 12.30 uur ken leginnen. De leiders en begeleiclers (ou,Lcrsr
vervïachtcn [rij oolc om 12;OO uur Ín ons hI
De kleeÈkemerinr'-e1-ing is .a1s vo16t: Lohaa

f,olcae
' Loliaa

lJo.ll'aa

KONTRIi]UT]]]S.

VIoSTCERN0Oï VCCI] Li.iii5 2 ,JUtrI OIriIN oj) 27 MrrT. .

zoiiat de sportda6
trliners , -0.-kl-as s ers )

C-hlasscrs, geb.2 Pupitlen
C-klassers, geb 2. pupillen
D-klassers, geb. 2 nini t è

'.Ye1pen, geb. 2 nini I s

ubgeb
I 1:
I 2:

14:

ou$r.
geb. 1

geb. 1

geb. 1

geb. 1

Noed ne.a.st je lie,one riNStenue ..É ":;n;ï3i;ïà:ffi':l"Hi";;::":; i!ï']"ilX;,,*r:nzijn er ook veer Ióu-'re prijzen te r,ïinnen: o.a. een l-eren baf, een L'El{si enuu, u.,
adui-raslshirtj e, voetbals cho enen , een traininp;spak etc.' etc. Evenals vori3 jair
behijhen uij het tot.:Ie a:.ntaI Dunten v.rn alle d.eeLneniers. rn de poules *iijgenpér onlerd'eel .'.e nui,rrrers óén t !unt, d.e nrs. tlvee 2 punten enz. tàt de 10. De
overige hrijgen alremaal 11 punten. De jongens met cr.e minste punten vz..l-ren duein r'-e prijzcn. De 4-rri j suit:."eiking is om + 1Z.OO uur. Veel- succes.

Dr zijn nog steeds men6en Cie het laa.tste kl'rarts.al- vi.n (1.e. liontribut ie niet hebbenbetaald. lloort u hier ool< bij, rarrlJr dan.nu Cirect het 6e1C öVë'i op ttiTo. 1j.6?.11t.n.v. Penhinlliie e s t er Lenig en sne1.

4rjqirr{GïlII.
Nog steeds hebbcn cle rteesten niet gerea6eercl op rle oproep vi..n cni6e vrehen g,eleden.
Moet uvr 

",oon ooli gelleurd worclen?? Stort dan nu no$ j15t-- op Ej-ro 336? 1t tln.v.
Pennin3meester L,eni3 en Snel rnet verraelding l(euringsgeicr- of gèef het aan ulv zoon
nee n,iar , e lieuring op maanclag 29 nei a. s .
De vol'.;cnLe 5ongenl nieten dan ook gelieurd word.en: R.Bon, J.Iiouvenhoven,
J.Tjin-.1sjoe, J.Tdlohreg en C. Lie liien Tjoen.
Grarne ut;r mer'lewerliing.

A.s. zc.terrl.ag spcelt ons.tweede l''-elftal een toernooi bij vïos. Het progranma
is nog niet lleliend" Dc al.nvangstijd is 1O.OO trur. De vo16en,r.c joirgens worCen on
9 . '15 uur op L.r:Jlï$ verrirrcht :
F.Verbar nr]-s e-R.lJon- ',r'.Iieynen -H. Hopp cnbrouwers -S .Iirnnsl-Il. Rtdemelier-R. iies s e Is-

-o-



14.v.d.lieu1en-J.Tjin -is j oe-3. noog:'.arr).;i1. Luc as 6 en-R.croen
l,eicler nen Css e ; 6.'.nenkom6t 9 . 15 uur LljiiS
Lfschrijven: vri j clc.3:.vonr: tussen 13.00 en 1!.OC uui teI.
LEIDERSTO:-:1N001 ilIJ V:iï..,o OP Zoi{r;-c 23 }iDI.

01191-1919

Na een no6 slechtere voorbereicling dan .het NeCeralnd.s elftll (twee oefcnwe.Jstrij-
den tcgen ourl.ero) gl,:n,t1e leiriers. a9,n r1.e t.oernooien "beginiren. itat moet dat lvorden?
Zonihg hÍ j Velo \rorslen tJe volgencr.e leiders orn í 2 

" 
00. uu? vervi",cht :

P. r)erreyn-,,'. v. rr.. Li-nCen-E. Bom-l,i.,ieuver-G. Duivest eyn-P, v,. d. St e en-B.0ss e-H. Zoun-,
. J.l.leuleman-E. La.ntr,inan-Th,Prins-;l.. i'-e ?a6ter-,',. r s;Gralenri.i jk*l.0e I{o}r-C . ii chenke}s

Voor cle leifhetrbers is er rle za.ter:1.ag voor het togrpooi (Z? rnei) nog een feest-
r.vond in cle Vetolic.ntine. I{ier zijn alle LËi{S}eiclers ve.niLf 2O.JO uur van lta.rte
vrclkom. IIet voetl:r.lpxogranma. ziet Ër a.is volgt uit:
Velo-LliNS Duur tler weilstr j- j,,.].en 2 Ë'lO ninuten.
LEiIS -N;-.::.1d.wi jh : " .'

Rl(;iW-Lfi'lS .: '
P;S. Niluurl-ijl: rvorr'-en Ce leiders a.s. zi.terdag om r2.b0 uur ooir op LtrN§ verv:rc.cht

I'CI,IDUI!-,ivctiD iilt-,*c_1- zaferileE 27 fiei- ,Om 20 . JO., uur'.en P1 o

í.s. 2aterrln; btuitcnr ,Ie'Iói,lcrs cn veei:spcl"crs en oui.crs van 3'l , C1 .en P1 het
seizoen af ncL ec:'i' fohrluc,rvond. Voor het fonduen spcclt !1 eers! íog ecn weC-
strijd tc1;ón c'.e our',crs/te iderc. i',enven{i vD.n de vjà.'.stri5a 13.45 uur. '

' lli j vcrrza,chten dlat hct een 6ezel1ige avoncl trorCt, en Vr-à13c1: 'de ouders r.!ie komen
zóvee1 nogcliji; ecn fonduepan en fóí,,.uevorhen'mee te. nenèn, iocat rll-e hon5eri-ge.
i'iragen net g:.;.r vlees gevultr. kunnen l:orlr-en. ' ' t 

1 . : "
IIij'hopen dat cr oolt !:,at ou.Jers (niet al-l-een'rioeilers) 1r'ereid zi jn 'on vanaf 19.00
uur een en a.nrr-er voor te bereiden, zocl.at ,.le fonclueavond oÈ 20.lÓ uur kan be6Ínnen
Dc nensen Cie no1-; moetcntbeta-Ien rvorden verzoöht om J '1Or-- mee te nenèn.
O?STLLLII,IG: R.v.cl.Eocli-J.cie Bririn-J.l,ie eriran-li .l4i chels-l>. v. ,1. St e en-I1. Zoun-E. Roos - .

H.Ï)ronh-J. Xlshout-3. ïylietho f -ii.. cle Pagetr-Ton r s:cr.".vendi jirllí. Zr.alberg-11. Pioll eman

ZITERDnG 27 ..1.4ïT : SiTORTDiiG Voor . B-llN g-liLr'.S,SERS, iitui. ILLUN , :1lii,?ElI EN ]i1ltrI I S

Met ing:.ni' ve.n he-'-en' vorrlt ook i'-c i,ro cnsr'.:gnirl,..lagiilub sto-;:1;czet. ilij hollen dnI
juftï'e het nàe.r jc zin gehad hebben op de' uóirrsia$m1í.',r'-a3.en. De la...tste traínings-
clag rve.s 24 nei: liij 'ircclanlcen no6maals aIle mcnsen Jic àich voor Lleze 5roel: jongens
heeft ingezct. j)enlc ljeI a.-.n clc sportd:rB op 27'néi en hct coc];tailtoerirooi op,, -+ JUnl-.

TIl,,J}iÍIIGfTI.

HOorDsTt Dirr,rTorËir0oï lrlJ Dx ItElrr'r].ï il:iRs vooa ir1

De Jul;o'bedaniit F.Flune.ns voor hct zich op het fa.atste noment beschikbaar stell-en
a1s leirler vr:n ,\,'1 Di j het toernooi ve.n de líeirneners.

V'JXSL,'.G T.,S. C.T(J:IJ' lrÍtqA-o0srEPJiouT.
Onder . ic-lea]-e ueersornstand,i í+eden namen af$eLopgn zs-tert1a.g J e]-Ít..Ilen vr.n Léns
decl- ..í.,n het door TíJC j.". -'.11i;11s" terui5l;erení1 toernooi net:..Is' inZet eèn fràaie
vlisselbelier. Verl-;ezeJ.d van een Brote ,jroep ou'Jers vertroldcen in iiLl-e vrocgte
I31 , C1 en .1 1 ne.nr Oosterhout.
C1 en ;;1 beten het spits af tegen resp. R3C en TSC en na leulie wedstrijtlen 1ïisten
zij rnet resp. 2-1 en 2-O te uinnen.
De cerste ,runten varen binnen en toen moest 11 tcgen fSC t'e wei in. I{et werd een
2-O ne:lcrlaag. ?u1:iI1en 1 liet in de tvucede vuedstri jt', tegen Sneeh steken vallen
en een 2-1 nederLaag uas daar het 6evo16 van.
C1 deed het beter en versloe6 ne. een 1írït',i6e rrrcclstrijd Sneel', met 2-O.
B'l lcur:.n goe:l terug en klopte Sneeh met J-0. Pupi11-en 1 verzanelde in hun rvedstr[jd
tegen i,ong;a rÍeer 2 1:uuten cloor ddze club net '1-O tc ,rerslaan. C1 liet een punt
li$ger te5cn tonga (0-O) terr,rijl pupillen 1 teleurstellencl verloor van RBC, met
2-1 .

-9--



De oituatie wa6 nu zo geurorden, dat RBC vras uitgespèer-cl en in totaar 15 punten
had verzamel-d. - Li:iI{§ B1 en C1 nóesten' nog iecle! een wed-stri jcl spel-en en 6e totaal
6core van l,EN§ was innirlciels 6ekomen op.,iJ punten. om r1e ,ui"..1b"ke, nu naar
Den IIa.aB nee tc nemen vras het- noodzakeii;it ieiau i"of"J" ;;À;;;ii;"r te winnen.
81 noest te6en r,origa en c1 tegen fsc en beid.e terLns l-ieten èr 6"àn g.o" over groeíen'en het resultar.t r-ras' tlree ovcrr.vinnin8en respt nret 2-O en 1-O. in totaal klvam LENSc}usop16punteíenY,erd.trotser'linnàiirvanhetTSCtoernooi,terl,lij1.C1a].s
nri ,l .Ín hun pou3.e- èinclÍ,3cle.. .-

LI net a1 eeir uitstehend resultaat en"wij kunnen stellen aat ieclereeir op een zeergeslaagcle clen lian t erugblikl<en.

J i Elehout .
VERS L.lG i ,NiIEI,T,RS HOOTDSTED ENTCENNOOÏ 19?3.
vrijdagmirlclag half vijf 6ing bij Eij de terefoon of ili aIs leider wird.e fun6erennaar boven6enoencl toernooi te Beverwijk. Zeven uur verzaneren en v:reg rvezen.i'iIIee noest iJ< nog doenr tas inpakhen, omklqclgn, eten en al_ zo ueer. Maar het.is
me wat 6crvorden, tussen a1 die 6erènomeercle voetballclubs uit het 6ehe1e land netecn aangevuld' À1 van LEIis, die dat k]-us je noeten zíen te lilaren, ,a.ar ze hebbenhet geweten r.1 die ge<liproroécrde trainers met 6rote en kreine nín.". zateroag
was onze eerste.tegenstander ilaarleu, trainep Barry Hu8hes, nou die kan beter.in De. I{out met dijn hond. gaan vrandelen don"'frtt ,ro 

"itroL-b"róeien. ó_O
De tweede, u1-tlajectul uit utrecht een vereniging oet een prachtige Roneinse naamIllaar Becn voettiallers, 2-o. zo stonLl.en ue dan a"ru kop in oize pouie net , punten.foen gin6 de zonda6 in.net op papier heel zware tegeistancrers Ën dat !va6 ook zoen wel PEC Zlvoll-e die rvij ongelulihi6 verloren door het niosen van een strafschopdie het verc'.ere verloop va.n dit toeinooi zou beïnvloed.en. Hierop de strijd tegen
onze' gastheren en latere t oerno oivrinnaar cle l(ennemers met Langs de lijn àa..
/OO toesc.houvrers, naa.r het bLeef O-O. In die tvree spektakel siul-Jien hebben onze
lolqens- al1es .ge61even .wat -ze-. konden r. aelf s onz.e B-htasser.s I?oeI .DLoks en HansSchipire'ren qte6en tot 6rot'e hoogte.
De LDNS jeï6d heeft zich priua getrra6en, 6oE6 rïe1 een boetje te uitbundig af entoe, naLr vrat rril jc?
ï;íat de 'on1i j.ting betro.f . Nu, a1Ies ï,ras tot in cre punt jes 6erege1c1 en hoe die -gedellte tafels erbij stonrlen het vras in Eén woord. graniliooÀ en-dqu die feestavond
zat erilagsavonds met dat levende orkest (d,e Hatriltonrsir waarÍn cle beste saxofonietuít Noord-Ilo1lanc tot op de boriem ging oro cle here zr:al- gevular. met zo.rn Joo A-ktas-sers J uur la.ng naaÍ zijn hanrl wist veten te zetten, ,roÀr gcen rampje. en andere
h-okus. polcus. aan. te pas hoef<Ie te konen. Zerf, heb ik ne ook gevekli6 geanuseerè
dóor het cntmoeten v;n ïerschilrenrr.e bekendenjdus Ík vlas er zo in de kring venalleriraal Noorclhollanders opgenoneni zelfs nog een oucl oniierd.uikacrres.rk hoor) dat urij vol8end-jaar rïeer van c1e partij no6en zijn on ook onze LENsvlagte l"unnen hijsen; rvant die ontbral< ao, e"n van de Àastcn] uant juist in die kreined:in{ren een vereniging groot kan zijn om zijn wezen uit tà rrunnen strafenr r .

!Ïij eind'igct::n o? cen ged,eclCe J/6 plaats cloor het cloeliJemicr.cr.el(Le, bij 1Z deelnemen-de vcrenieinqen' 
F.ri.Frumans

De cleefneners tïaren: Chris Vermeulen-Joost Luisman_Ren6 van Loon l(_ft. Verst e e6h_Peter Vafkenbur8-R.Iof:isch-Roel Bl-oks-Jim Tjin iLsjoe-Hans S chipper en_MartinVerraeulen-i{in i(liinnen-Res : Ruud llad,enaker ( ionar.g).
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DE IENSREVUB
ureckblad van de voetbalv erenieinq LeniA en Snel
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!rjg:e*e en.per 1-7-19782

1226 J.l.Zoeb vorclt S en.
1J06 1ï.1. ilndlich rvordt N. S , .

0776 I.L.Lekahena wordt N.s.'/
.ít.fvoeren per 3O-6-t)lB; .

1144
1171
1212
1211
o54()
o556
06?3
0943
UOUO
o))n
11?3

rà rr
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Senj
Sen. ,

S en.
S en.
S en.
S en.'
Bjun.
S cn.
l,Í,"r . ..

l.l.lr.Iiouer /
R.Lenlz z
?.iíeijer /
J: lÍ. de Niet z
R.G.v.d.Veldc r
R. J.Ver'ba.rendse --
l,.C.Voorcluin ..
H.iI. v. d.r'i1k ..-
lí. L. van Zwol /
J . i{, IIol-link -;
It.;i.IioeLs )

a11ot e. per 1-7-19732

09f4 D.v.d.Hark .-
10,74 J. c, i{eulenan ( wordt

112? B.BLans '.0442 J . h. R: enen -
0459 J.M.Rtijters --
1272 R.H. de Beer
035, F.J.Du11aart ,.
0965 

^.I(uiper, 1004 M.L.Saarloos ,-

S en.

Sen.
Sen.
1r. jun.
Sen.
C jun.
Bj un.
Pup.
Pup.

een grote '
het af6e-
rvas' grandioos

P.Frcrichs 19116? ir:up. ',ïol-venracle 15, Den Lta.ag ZOJJ, tet. 6?.jZ.4Z
J.L.DaI 201251 Sen. llenaustraat 1/rr Den Iïaàg ZO1J, te!. ,4.18.5?
R.v.Nuijseàbur0.240055 Sen. v.Galenstraat J6, óen l{e.ag 2oo4r tel. 46'.??.45
l,.l.lesraan . 021247 Sen. Aquaroari j nst raat ZZ91 Groningen 3009, tet. O5O-?1.16.95
D,Z.J,L 290156 Sen. Narnensestraat' ??, DeIr Haag Zótl , te]-: 54.9g.49
S.*,Jubitana O3O25G Sen. v.IÍerlesiraat 124 I Dan Hr.a6- 2004.
J.D.vnn Díjlt OJOZI1 l4it Steenzicht 1JJ, Den IIa.g 20J4, te]-. 21 .01.64
BEEINDIGI]'1G LID;I 

".:,T.JCil.ii.

EEI'I ïOCRD VAI{ )iU.[í.

Tenblötte rvens
u aiieh aen het

iïij naken onze leden er opnerkzaan o?, dat het bedanken voor het lidmaatechap
voor het seízoen 19?3/?9 vanaf herlen (f juni) niet meer nogelijk is. Elke opr"g-
ging, vrelke nrf irog in ons bezit komt, za1 derhaLve ecrst per het eind van h_et
seizoen 19?:/?9 van kracht worden. De kontributie over hei seizoen 19?3/?9 'zat
norraaal nocten rrord.en betàc.ld.

. Het Eestuur.

Àan ierlereènr (r.ie Ín h.et afgelopen seizoen heefi neegeliolpen om oe zaien zi vlot
mo39lij1,: te laten verlopen. iilij hebben niet tevergeefs een beroep gedaan op zorn
1OO. nedetlcrlcers en nede!ï rksters. De ècn hee ft wat neer gedÉ,.an clan cle anrler, unaar
u ..inoet rvel beclenl.ren, dat cle ma.chinè niet kàn dre.aien aIÀ tret kf einste radert je
rvegtalt, tlus ier'lereen is voor ons- everl vbel- rvaard. Ooh onze trourve supporters
en natuurlijh niet te ver6eten tle Oudèrs van onze. jeugd, die in steeds groterè
6etal-e cle r'{eg niri-r ons veld rireten rl,e vinden. onze dan]. voor de berangst;rring.
TensJ.otïe no(i, een belangrijke {Iroep, waaraan LENS, vooral financiëeI,
steun,heeft. Onze Tot-adreesen, onze 4rlverteerders en aL'clegenen, d.ie
lopen seizoen de ballen voor het eerste el-ftaf hebben geschonken. Het
nédanlit.

n rrij icd.ereen een'prettige en zonnige va-kantie toe en lirij hopen
be6in van het vo,§ehd- 

""]r:"": ,ro"I r"roï":";::rïr:t*.
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J.l:l ,1VliRS LI^,GE]{ .

Vo-or. .r'l-e. setrr.e-tarièsen/sèkr.étar.edsèn-l van orrru'd.irr"ruu konmissies ie het
niet voorbi j. I:ii j z'"t1Len het op pri jsstelLen indien u ur+ ja.e.rver§lagen
rnogelijk bij het sckretariaat (NuÍrsleetlaan.JOJ) inlevert.

l Het Éestuur

rverk nóg
zo snel

r7) 
--

85'--

5Q r--
21 t--
50r--
Àn --
23t--
e) t--
6o'--
44,:-
25 t--
)q --
46,--
n) --

sï,Eu?lJLs.

ï/iI iedereen, die volgend seizoen niet meer in de gelegenheicl is, .zijn.vrerkvoort te zetten, de in zijn bezit zijnde sl-eutels bij nij inleveren. A.s. zonda6
tijdens het co clltailt o ernooi is ecn rnooie 6c1egenheid..

' G,B,van den Stecn'
S H{RETARI/IIT .

Het 'selcretariaat vórdt van 24' junÍ t,/n
Dr.H;J.van l4ooklàan f'll, RijswiJh, te1

15 jul
9Lr.4l

i:i.s. ua-a-r6enonen door Jan Hop,
.51

Ilet.diep leed.uezen geven r,rij. kennis van het over1.ijdén van Harry v.Iiester,
va{er van een tlreetal junioren vnn onzc verenigin6.
Op tra6ische ';.rijze is Harry afgelopen vrijdag,cloor een auto-ongeluk in Be1gië
on -het leven 5;chomcn.
liii condoleren zijn echtgenote, -hinderen en verdere fi:nilie met zijn verscheid.en
en vrir.gen hen ervan overtuigd _te willen zijn .vqn onze innige en hartél-ij]Íe
deelneming met cl.i-t voor U al-Len -zo dröevige verl_Íes.
Dat Harry moge rusten in vrede.

. IIet Destuur
DE VAKATUREBTOTIt.

Tegen het eind.c 'vr,ir' het seizoen vallen ui "ft:-ia wel 'weer eien paar vakatures of
te vul-len in bestuur :en konmissies. ïJij l;unnen nog 'enliele aktievelingcn gebruihen
die vat r-ri]Ien cloen Í.n de SEIiO, Kr'.IiJi, DhRKO, etc. Ook voor Ièt adresseren van
onze LEllSrevuCs zoelÍen lrij ienand, i-,angezieu de Hcer lrtunr.ni te lienncn heeft
gegevn on net dit r.rerlc 'te Etoppen.
iiie neldt zich aan, liefst 2o vroeg mogeli jir. TeI. 45.3?..O?. r',Ivast 

.bi 
j 

":"1b":.;b edankt .

Het Bestuur.
I(ONTRTBUTIES.

Evenals vorÍg seizoen YrÍ1Ién r:rij nog even een tïjst va-n ,11" ,rog' te ontvangen
kontributies publiceren. Denkt u r,re]- eraan, dat rlit'geen lranbeta,lerelijst ie,
rcaar becloeld gm u er aan te helpen herj-nneren, d.;.'.t u nog sneJ- evcn vó6r fO juni
a. s. uw kontributieplicht vervul-t.
Hieroncler vol6t de lijst, welLke, dank zij veler medewcrl-.ing, ai.nzienlijk korter
is. rlan eind vorig seizoen3

J.van Bi1i.6g6ysn
R. v. d,. Bemt
J. Bertens
E. À. D].olr
!. d.e -Uoer
R.dè tso er
C . v. d: Doogaardt '

R.v. d.. Boo6a.arclt
J.DorFt
j,I.Bourvmeester
E.de Druin
C.van )eelen
J. Diemel
t. Diemel
H. Douvr
F.van Di jl;

'iI
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23,--
29 t--
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?4 --,) --
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L.van l(Ieef '
G. v. d.KJ.'ei j
I-.Iirij66man..
C.I(uijpers
F.Lekahena
litr.v. cl.Lincr,en
It. van. Loon
J.I'Íeerman,
R.lÍèhi].a1
'rl . van Iielzen
M. v. d.I4eulen
.,'.. v. d. r'reaJ(len
À. Overga.;:urv
J. Rienen
E. Roo s
J.Ruijters
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F.Flunans
R. Ginberg
J.Groenendijh
I,Í. Grosze }iil:1:er
ii.Grosze lIip..:er
C . Iïo e fnageJ.
-l:, " 

Jansen
P. de Jongh
G.I(emperuan

ZTJ DÏ.É rrEnm-'irri.ïr'íar
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M. Saai.'f 6s g

À.Scheven
J. S chmal
M. Slats
R.Tjin---sjoe
G.lr'ecrdenburg
F. de Zuart
DONI',TI ES :ïElffi*ap
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50r--
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Staa't cle naea ven u of uw zoon op tleze lijst en bent u het rnet het vermetc.e bedrageens, gireert u da.n sven. Girorelcening 11.6?.j1 ten nfl.me van de pennin6meester
Bent u het er niet mee eens, bett u rrÀn even naar het ser-,retariaat <teI. +:.ai.oz)I(Ieine restantjes t,/n i 10r-- hebben .rvij niet verne1cl, eeze l:unt u tegelijk net .tle lrontributie ove:' het seizoen 19?B/?g vortloen. u krijgt hierover nog nad.crbericht.
\7ILT GIJ N]ET OP TIJD BET.I,],NN?
DirlI IS ÏIJ LOf SUBIEI
EEN I{0TITI;, Iií 0NZE rT.t-ff}i!
EN DAT "JTLT GIJ ECI-IT TOCH NIET?

Het rÍs's rveei een hcle 1ijet net nrmenr' rle' af8clopen vlelien. .iaarom, vraa6 ik mijdikvrijl-s af. l.'c.t bezielt rrie lerlen ei6enlijk om soms na vele jaren rid te zijngeweest nu incehs te bedanhen. iVel claar btiitren diverse redenón voor te zijn.Zo is er.een flinr<e groep spelers, die de sèhoenen a.an tre vril6en hangt. Dii kontzowel bij c1e scnioren als cre jeugd voor. i{inirs, clie toch n:.ei aiè iíteresse inde edele voctbalsport brijken te hebbcn c.l.s somrnige ouclers hadc.ten gedacht. ookcle overgang naaï ('l-e senioren blijht voor àenigeen-een onov""brolbare stap te zijn.ilrch, en aJ-s je eennaal- in <1e twintig bent 5eworden d.air kan er ooÈ wer eens èènvriencïinnetje lioraen opda5;en, die nu niet zo clol op díe sport is.. Of studie,ancere interessen. De.t is arr-enaal begrijpelijrr evenars à. ,ro13oi uuo" .,rooii.om"rrd"
verhuÍzingen naar elclers. De grote slokop Zoeierneer heeft orrö nog ar wa.t leden
6ekost.- voöral! bij c1e alLerjoDgsten. Een öijkonende nerigheid. is àaarbij dan nog,clat de ouders natuurli jk ook v,erd{,,i jnen. A1À ili deze ur.of ó" [,ENSrevue ieeu, aai 'zie ili er rireer een p^cr verclvrijnen. Eob Lentz ón l\ndr6 líuiper, bijvoorbeeldi dieno6 in het priIle be6;in van hun vo et bi:Iro opbaan , LEI{S var.rurel 

' 
ro 

"i "o zeggen on-dat hun oucl.ers naa.r Zoctermeer verhuízen. Ën hei zijn juist die "r,r;".r';i; ;;ogoed voorbeeld'zijn van begereiding ven hun zonen. lïij zulten ook hen missen.
Zor'zcl Hennie tentz i-'.1 s _Yoke l(uiper !?aren op de vroensCàgmidcl-a.Sklub alti jcl aanwezigon de LEl{Srevue ve'rzendililaar te ncken. Qok.bij andero i"r"reítuo werd nooÍt een..tevergeefs broep o1: hen gecla.an. En de heren I(uiper en r,entz ,ro"uo.r"rr", B;;"---onbelienden bij ons. Jarnner natu rli jri, dat zij ,uug6""o, na.ar er blijven ór 6eluk-hig nog zovcel over.

Vrij naar 01,ÍE FIU-I{S

-!tl Yool nij' onbegr;ijpelijke 6roep. zijr: de Itzlerversir of. de beginnencle rzvrerve?sil
Met c1e Laatsten l:erioel iJr de spelers, clie, jrríenlang trouw rit] ii;n gevreest en nuopeens bij' ecn an(]erc verenigiirg rvillen. gaan kijken. Orir rvat voor reLlen dan ook.De ervarin6 leert, dat voor d.e meesten Een. zr?erverstoopbaan cloor voetbnlLand be- .

6'!nt, trant nerlien§ vinden zÍj d.atgcne, rvat zij zich voàrste].len. Er is overal vreleens wat al.r.n ct-e luril-Jrer. En dat. zal bij cli"e anclere verenigin6en ooh l're1 rveer het
6eva1 zijn.
onder c1c n3'..rn veil de vertreklccnden vincl ih'clo naam v"..n Joop lieulenan. Ik vind hetjannei' clat .Toop vertrelct. Hij is nltijrl ecn trourv LEIiS l-id lclveest en stoncl altijdhraar on iets te r'-oen voorar voor rle jcu6d. Hij hceft inraiàdeIs zijn D-diproma
geha.a.J-<l en gnat bi j wc _ars hulptrainer zi jn tÉeorie in prakti jk brengen. . Heraa6. .]u-]ct e het niet on voor Joop bij ons een geÀchikt. plaa.tsjà te vl.nclen. rk hoop, datJoop LEltrs nj-et zal ïer6eten. rÈ. r,ïir nanens velen'Joop I'làuteman berranken vooralles. nat hij heoft Sed.a..n.
ÍLrrc vertreldienclen ,ens ik succ s hctzij bi-j cre neiul,re vcreiriginG, het nieuwevricndinneÈje, i1e stucr-ie, de nj_euwe hobÉy oi wat drrn ooirl ' -'
Tot ziens 

' TIREIT LEI{.ER
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Zond a.anva.n 12 uur: .Ln v.d.Steen -,luaitÈ i(enles - PegSf ilichel - Tinus v.
Zilfhout - Simon Sandifor

Fr;ir

Dondaiqdac 1 juni is Ce lcantine geslot €11.

I:43.andàir 5
i;ebourv o1r

Barko..

nRiliïRiln lIl]?ïll'i]]'lP.R. lr.I? ;11??RRIP.PI?nRRRRRR

De lerlen v:'.n c].e rcliactie , net nane riir:r l{ichels en Jc.n ilshout , bedanken íedereen
die het hen nogcJ.i jk hebben gema.akt tot c1e wekel-i jllsc s,.'-uenst e11ing vc.n de
Llllt-Srevue te lionen. ilin en Jan r,rensen het, bestuur, Ju);o, Ieit't-er6 en elke andere
tiïerhendc corii'rissie in Lenj.C en SneI , nlsned.c a}le l-cden cn slrmphatisanten een
bi j z:,ni1er pretti,3e vr.k"..nt ie toe.
iiij vertrouvrcn croilr dat de uitstekende s..ncnvrerliing met iedereen zich in het
nieurve seizoen op hetzelfde nÍveau zal bevJegen als in het a.fgcfopen seizoen.
De reCo.ctie 6ac.t ooli net va,hantie en t',el- ',rim I'iichel-s ve.n 19 juli t/n 14 au6uetus
en Jan Dlshout van f/ jufi t/n 20 augustus a.s.

' 
Uu i?ed.actie.

1r;ir{ iIÏ}IHI{1IH]IiIHI'IHIiI'Ifli];]IINiiH]IIII.I]i[iII]IJI.IHT]HIIiIHHHIIHÏïIiIiHI]
JiHH

PRGGR;1I.{i[ SNI OIll,]'I.

VrLjdag 2 juni 1973.

19.rO uur.Lr'i,T.É.1O ,- R..0,.S. (vr.sch.)
o,rSIX-r.LIIïG: tEljlJqi. T..Prins-C. v, Beekun-F. v. Eeckuu-P.30sch-ii.]leesintr-R. Guit-

- .1..*,jrr.i:i is het i.v.m. de komcncl.e verbouwin65 de laatste ctag dat het l:fub-
clc zc avonrl- o':en is.

. i)el5-P. v. d. Pas-l.1. Douwman-lie}nr.ns J.-J,v.c'l..Horst.
U ï. Írl-ns Le!. l\).o/..t2

I(EUi?TNG!JT..

Zor.ls riri j vorige vleeli reecls publiceerd.en moeten no6 vee]. seníoren vóór canvana
van hct nieurve'seizoen Eekeurd lvorden. Dit kan 6ebeuren Coor overschri.ivinf4 van

P.ilei j ér-r,. v, ctr

Àfschrijven bi

JI
bij voorno

, of door het
exíd Burèau in alena](en v

Gouc.lenr 6 is voor heurin g 6e1dig.
,'.ange 2ien innidd.els r eeds enkelen afgel-open nasna3-g 6ckeurC'zijn vo1-6en nogmaals
cle nàr,ren viln t1e spclers: C. v.Bc ekum-C.ljerenbah- . v. d.. !erg;-I. v. d.. Derg-P. Boons-P.
Dur6houwt-C. v. Deelen-H. Diet z-F. v. Dijh-J.v. Di jh-Ii.Dortnan-G. Goos en-H. Guit-P. de
I{a.an-!.I{o1:-H.li en':rer-C.iiuypers-G. LeJ.Ícve1d-G. Lo oyest ei jn-l{. Clthof-J. Ras-E. Reesinlc-
rI. ?icnt j es-.r. v.;li jn 6r.-D.Schönhenr en F.Vceren.
Zoc].ra voornocntl-e spelers Bekeurd zijn dienen zij e.lIe ]ieurinÍasi:.rpieren + 1 as foto
op te. sturen i:,an .tl.Oss.e, itr.rconistraat 4J , Den IÍaag.

Heel trots lirvara ons aller Gera-rrl. v. d.,5tcen orrs m...:nda.g 2! r,rei j.1. vertel]-en
dat llarj-on v..d-.Steen het leven heeft geschonken aan een'r'relgeschrpen zoon,
Pc.trich gcnr.írijd. 'l:ij lrensen vana-f cleze pIi'.rts l,larion en ilene vftn harte geluk
met rleze bl-ijilc gebeurteni-s. Ook ona en opa ven harte gefeliciteercl, ve hopen
de toeltonstiS'e nini\vcIp spoeclig op LUI'lÍj te .mo15-en b er,ron<'leren.
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van de scheidend.e Jan Engrebert ontving onze secretaris een brief, vra.rin Jan -ooli nar,rens zijn vrouiv Ria - arle LENsr;den dank brenct voor de geJlaagae afscheids-avond en de bijzonder prettige t5-jd, die hij bij'Lenig en snel teeft beleefd.ïnmidtlels - zo schrijft. {ap verrler - is zíjn ovàrschriSvi.rg g""u6"ià 
"r-iÀiïrihet liomende seizoen uitkomen voor cle v.v.Sieenbergen.!ïij - LElisleclen - zurlen J.n node missen en r?en6en hem nog een groot a:ntar jarenvoetbal5enot toe bij z-ijn nieuwe c1ub..'

In <Ie bekerwedstrijd tc6en lïoerd.en hc.cl Jos van Rijn het oh(jel-ulc Lijn sleutelbeente'biclEen. ilij rvens:ri Jos een voorspoecig en a.1geiee1 rreisiel toe en wij vertrou-wen dat hij in het nieu.e seizoen vreer gàheeJ- rit aan de start zal verschijnen.

Dick- sonneveld, 1ic1 va.n euicli, die in februari in d.e rvedstrijd LENS lJ-quick 12een beenbreuk opliep, schrijft ons, det hij vorige lreerr uit het zíekenhuis.is
ontsla.gen en over trycc vrehen met de 1_ooptràinin6 rira6 begiànen.rn zijn brief aàn irct beètuur van LEI,is. àankt hÍj aiverse LENSreilen voor de be-langstellin8 tijciens zijn verblijf in het ziekenhuis en voor rl.e bloenen, rlieDicli ontving bij zijn thuiskomst.
Dick, veer sterl(te na.mens -Lenig en sner en dat je masr \ïeer snel achter hetiibruine uonsterii mag o.anhoJ-1en-en d.an zonder ongeruririen a.u.b. :.

+4.T.J.TJJ JJ JJ J JJJJ JJJJJJJJJ J JJJJJ J
f$ïf$ vrrl i{irr JEUGDrrnoNr *$$$*
ïl ÍJS,r,r;.r,r,r,rJ JJ J,l J JJ JJJJJJJS$S$J
PR0GRi1.1,Í1,1i;. JUIII OIUN.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJ.IJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJ

Zat, er 3 iunj. 197

9.JO uur frIa1il:eetoernooi voor nieuw r'i1 in t.ÍirkleLhr-rnis
1 'l . OO uur LDItrS
1 '1 .0O uur IJI'I§
1 'l . OO uur l,;IiI6

- LEilStoernooi
- LENstoernooi
- LIil'IS toernooi

i
Overi5e juniorenclftallen zijn vrij.
PROGNIT}.ÍI',IrT :)UI)I LLEI'I

ZeEg3s:!-iuni 197C..

1 1 . OO uur L,l liii 1

11 .00 uur LU{S 2
1 1 . 0O uur ],ill{S f
PROGR.|J-Í]íÀ I,JELPM{ ]]N }.ÍIJ..IT -iIELPSN.

ZelÈse-1-iuni 1973.

- Cockta.íltoernooi op LENS
- Co chtailt oernooi op tEI,lS'
- Cochtaiftoernooi op LENS

2
5
o

11.00
11.O0
11.00
11 .00
11.O0

uur
uur
uur
uur
uur

LJiNS
!rri'tÈ
tTNS
Ililis
IENS

1

2
},II1\]I
Itri{ï
i,IIHI

op l.rru
op ï,EtlS
oi) LENS
op LENS
op ï,ni'lS

- CoclrJailt oernooi
: Co clqtailt o ernooi

1- Cockt ailt o ernooi
2- C ockt ailt o ernooi
f- C ocirt àit+o ernooi

.r,J'scï{ rIJvEti.
voor vri j de.ga-vond 13.00 uur bij p.v.d.steen, Honc]sroos 2, Bérhe1 en Rorlenrijs.
Telefonisc.h vrij(iírsavond tussen 13,.0o en 19.0o uur bij G.Duivesteijn te1_. g4.6s.91
(LEN9 ,t t/n 1)
M.n"u.,ur' 'teL-'6?.z}.jj (LElrs 4 t/n O M.Reuver tet, 6?.zt.j.Z (imrs | {n 1(.)iïeIpen, pupillen en nini-rielpen bij p.perreijn te1. 29,Zg.5? :..

rn uiterete nood zaterdag- of zondagochtend tussen g.to en 1o.Jo uur (te]- 6.o.l3.lL)



Het afgeheur{le toernooi van 2ater<Iag 25 iraart. nordt nu a.s. zq,terclag gespeeld.Dit betehcnt g'el-ijl; het laatste l,'Etrstoernooi voor cle juniorcn. regenstanderszijn: velo, Zvra.lurren, Rli,lïK en tiestrantiia. 'r',ri j rekenen op ecn reuii en sportieftoernooi. De veclstrijcen duren z-.t:,12* ninuut: lri j suitreiJiing + iír.jo uur
. F,STlIr,LiiiiC'il'1. '

LENS30..III.I00I v00n JuirlctIilt 2-

FL]ÍiJíJE?OEN1{CCÏ VOOit TIIT NI:IU':]E A

leiders Hans Zoun

Oolt op c1.it vroe6e
in iiiC.,lclharnis is:
COCiiTATLTOEiII'ICCT.

EllEo uni 19

!E- 3t 11. v. Loon-R. 1]on-'i. H ei j neí-0. Bo ogà.:rr1-l{. Hol:penbr ourers-s. iira.u er-',1. Lucass en-
R" Racr.cmnker-I{. v. ci. i,Íeulen-R,.,1ïessels
Leirler Ben Osse , sanenkoi,rst 10. J0 uur III{S.',-'_.- ':-'
!!U!l,n.v.!ia35uur-R.i.lohb-J.i',1-zerman-Il.Ginber5-Il.Groen-D.Hcnkeà-Crodentrirchen-
I4. niónen-lt,schippcrcn-ts. Vester-J. Voorduin-R. ria,sserrian
Leid.el' Joop iíeuIeman, samenkonst 10.3O uur LENS

e1-F.Ií1eín-P. v.l.Íarcn-l'I. S chol.ben-C .lIo e fn;.geI-';,1. Col-pa-Ch. Bérgmans-
rboom-B. Boelhouurer-F. Zegers-L. v. i-li j n
nrluan, s,rroenkornst 10.JC uLir L,'llIS

LEils B: H.Dien
R.IIuisuan:rl. Ve
],eirlcr Eric Í,r.

15. OO uur nuuliler J poule 1

nu[lner 4 poule 1

15.3Q utr nurni.ler 2 poule ' 'l
f 6. rJÖ uui numr:rdr 1 poule ' 

1

.e.rdan , j uli_19?3.

ule
uIe
ul-e

1

In al-Ier vroegte (7. f 5 uur) vertrelct..net' riníeuwe A.1tr aaar iíi.ldelharnis om claar
het intcrna-tlonare toernooi (netgen) te opelen. Tegenstanders in c'l- e poure zijn
olympia Gent, oDS, Frddiee en DHS. Duur der rvedstrijden z L 1j ainuten. on 16.00
uur bcginnen de fini'.Lcs va.naf de vijfde en zesce plants. FrijsuitreikinG + 12..15
uur. Suc ccs.
Opst ellin 6 vro1.dl,t cloor tte trcriner bekend 6emc-akt.

en Joop l'rpper}oo , samenltomst 7. 15 uur LI,TIS r . .

tijdstip rekenen l'rij op enkelc ouc',ers voor het vervoer. Àd.res
van Palfandt t errein.

Na cle r:e-uze zull-en d.e finrl-es gcspeeki l-'rorden vc 1cl.
- numner l
- nunmer ll
- nurïner 2
- numEer '1

poule

0ol; dit jirar za.1 het trac]Ítionelc c ocht ailt oernooi op onze vekl.cn vorden gespeöId
en vrel o; zond,e.g lt juni a.s. Evenals vorige jaicn zifn vij cr in geslaaja"o"it 'bi j zonct-cr stcrhe tegenstanders te contracteren. rn poure 1 s''reren ;,zt 6?-Bastia-
Doruoàia Mönchenglactbach en Liverpool. In, poule 2 zol Oe stri5d gaan tussen
PSV-irnderlecht -Barc elona. en de En6else kampioen Nottingher:r Forrest..IIet toernooi
zal beginnen om 12 uur. De plijsuitreiking za1 zijn om + h..l f vijf. llet clefinitieve
prograrima st a.e,t ltieronder verneld:
!ou1e 1-. .r"Id. Porru 2

12.O0 uur :iZtí:7 -Bastia 1 12,25 uur l)SV inrletlecht
D.liönchengladb-tiverpool 3 'De.rc elona-Nottingha,ntr'.

12.50 uur li.ilönchenS;1a db-l,Zt 6? 1 1r.15 uur Barcelona - pSV.

. Livcrpool - Ba.stia 3 i.lottl-n6han F-:'-nCerlecht '

1J.4O uur ia.stia - B.i.íönchengl-r(tb 1 14.05 uur inclerlàshi - Daicetona
i\Zt 67 - Liverpool 3 . .. IjSV - Nottinghan F.

14.3O-1r.OO uur PT1UZE

sel-d
I
3
1.
1
1i

po
Po
po

1

1
'l
1

2

2

on + 15óo uur zal 'clnn.cle.pri jsuitreil:in5 volgen. ïlij hopen dat iedereen eenpretti€je dag zcl hebben. Gezien de sfeer lr;..arin rle voorg;"ande toernooien zijn
vorspeeJ-rl tr:i jfcJ.en.r:rij er niet ar:n dat ooh dit jlar het c oèirt eilto erno oi ecn
6rancl.ioos feest zar zijn zolïe] voor de jongens al-s voor c',e oucers en a.nir,ere be-
lanÍjst ellenclcn.

ta



OP§TELLINGEII.

r\,,2. t 
§? z I4.Saarl-oos(heeper)-M.v.VeIzen-lil,Geurens--R.v.c1.Booga.ardt-J.iI.v.d.ltiel-.

E.tle Bruj.n-F. c'.e llruin-M.Ke etman-R. P1ug6e-M. Brooshoo ft -yi.Jo;hercs-p. Hoppenbrouvíer-
M.Grosze Nipper.

9gg1, j.v.I(ester (lieeper)-P.,-ierts-l,l.zeiàtter6-D.Ver;aeulen-J.Ii.v.d.ïlícI-II.de Haas-
P.Oost erwc6hel-ri. Toet-C. v. d.Ber6-M. SÍmons-D.I(e etman-R..,r.1s emge esi-8. Z e gers

D. Vers chelclen-$I. v. Ni euvrenhoven_-A. Vest er-D. v. d.Vin-J. Timnermans-1,1.I(ouer-J. v. d. Starre
P-arc.glonq: F.v.Iiester ( ke eper ) -.,\.liuiper-J. v. tl. iler6-J. i?ienen-J.Iiuypers-n. Slats-'
IiI. v.IIelc'-en-C . v. c1. noogaard-J. Dune.nt -V. Tronp-D. DijIsna-G. Linneveevei-M. Bouurneestèr

R. DeldrerlE.TerduÍn-ElïlE. Krei j-,.KooI-M. Bosch-p.IIo eksma-§.Tuyt-H.smulclers _
J.',,/armerdaro

+ilerpool-: A. v.'iÏi jn6i:arclen ( ke ep er ) -8. ilo os-l,I.Mol-Iernan-I.{.1(oe}emi j -R. Tan-P. A}semgeest
it.Franhen-D. v.idi èul'renhoven-.1!. Gro cnest ei jn-R. BoelhouÏrcr-1,Í.}ioeI-,sua-J . Ilans en-
M. Jehcev

P{: J.Itlip (keeper) -J.\'asÈerman-E.cor et-J..v. d. Èpie6er-p.t.Iehiir..I-E.Iieus(r'relp) -
E . Va.lkenburg'-R. Tinreers-R. Bat elaan-B. Bergnans-M. 1/eischeklen-ir.llrinlisma-G i EI-si eX-

Borussia l.íöncÀeqglacLlach: À.Ka.np ( ke eper ) -].I. Fortman-r,ïarrneniloven E. -R.Roos-

Andorl-echt: P.Straub ( lce'e per ) -E.Ammer1a.an-P. fl essels-E. de Vos-E.Rarl'enalcer-R.v.VeIzen

Nottin han Forrèst
R.l(ievit-R.Lent z-T
J.v.Dijlc
LEIDURS:

: R. I'lam ( he eper ) -E.lieus-R. v. d-. 11 ei j rlen-I:. í:Is emge est-E. rl
. Di-emel-À. v. d. Ber6-P.Bi j lsma-E.Renzenbrj.nlc-i?. Poel-e-E. B

clhr. Grosze Nípper
Kees S chenhels

e Vos--
fok-

;,2t 5?
Bastia
BoruÈsia I{önchen6la,1bach clhr. -r,larmerdam

LiverpooJ- Ton de l(oh
PSV Ton t s-Grariendijll
-hnclerlecht Ton v. d.. Ber6
Barcel-ona Peter van.Rijn
Nottinghan Forrest IY. N. .

- Middelburgtoernooi'
- Ivliddelburgt oerno oi
- l.lidd.elbur6toernooi

en rlad de p.ï-gter

Pf0GRjt],ll.iA JUNIOR]iN znt erdaA 1O juni 1978.
'lO.O0 uuq Lill'lS .'"1 (nieuw)
1O.OO uur I,ENS. E1 (nieuvr)
'IO.OO uur llJIiS C1 (nieurz)

De ov.ri6e' elftallen zijn uit5espeel_d.
Zatelcla c_19_jI3=_1229.
10.0O uui leid.erstoe nooi bij i{aàl-dwij}r Sportpark rrde Hoge Bomenrt

Il.FSC IIRIJVBN: vrijdagavond tussen 10.00 en '1!.O0 uur bij p.v.ct.Steen, te]-.
o1891-1919

I'íIDDELBURGTOIIPJIOoI VOOR IIET IIIEU, iE .h1 + B juni 19?3.
Dit toernooi is teven de afsl-uiting ve.n hét soizoen. .'iij rehenen nog 66n heer opju}lie, voo (l.at je met valiantie 6aa.t. Verzanelen on Z.OO uur j.s vrel vroeBt rnaarja het is cle L.'.ntste lleer. i.Jij hopen ook.clat er ourlers zijn clie voor het vervoe?
vri.l-l-en zor8eh. Bel- even n i.'.r P.v.d..Steen 01891-1919 aIs u bereid bent on terii.len. Bij voorbaat (iank. Het terrein ligt aan r]e Naclorstve6 in Middelburg.
tefefoon o113O-23??!+ 

:
PRC Gltlj itf*'. .
10. OO uur ÀZW
1 1 .2O uur Llll{S .l-1
14. '1O uur LlSIii A't

1+C1 op 10

o0

10

uur 1:ZW
uur .l,S{S ll1
uur l,itl{S D1

- ],EI{S /t1 .

- Exc elsior
- Ilidclelburg

- LL]I.IS 81
- Excel-sior
- Ir{icldelburg

2 x 15 rrinut en

10.
11.
14.

-7-

2 x '11 ninut en



10 . 00. uur I'ZVV - LI|NS C 1

11 .00 uur l,ll:ls C 1 - Excelsior
14.00 unr L.ir.S C1 - I,liddelburg
De finales 1e t/n 3e plaàts wprclen vanaf
16. 45 uur.

t4.40 uur 6espeeld.. Prijsuj-treÍkin3'

OPSTILLINGDI : uorcl.en <1cor d.e triincrs bèlienC genaE.kt.

Leiders .í;.1 : Iíc,ns Zorr en Jooi: Lpperloo. -

D1 : Tcn (',e };oli
C1: .PauI vld.Steen

Sartcnironst 7.OO ur,.r iclubgeboul LINS. Gaa-rne quders net vervoer. Eet is echt de
k.atste lie er.

2 x 10 ninuten

Nu è e.n"E niet op een zpndag, haar o? een Zatercl.ag het tre,ditiönele leiderstoernooi
bij l{a-r.ld-,v:jk. .,ij rehenen op een 6rote 6up:)ort crss chr.re.
Hct 1:ro-6ranraa iE alb 'Ío16-t: '.

1?:?3 ;r Ëfl'ï.,,j* : #í'y
12. 55 uur Lltr'is . - Verburch
t4.40 uur DHI,- - IENS
De fina.l-es -oir- tic 1e trlrn'ile 4e plaats zijn. on.16..OO uur. De volgend.e ri1"14"3urr -

r,rorden on 9.jO urrr'Iij Naalclrvi jk .verwacht : .

lh.Irins-lÍ. ileuver-ll. Oss e-E. Laninan-/,. r s Gravendi jll-r',. àe i:agt er.:P. Derrei jn- .

C. Schenkels-G.)uivestcijn-J. Dert ens-F. Lliss el-<lorp-N. Css e
Leider clhr . l'. Fhltrr.ns

I(ONTRÏBUTI]IS. I!,, .

Daa.r c',it het 1e.at6te nurumcr van de LENSréïuc is van clit seízoen vragen rvij u nog
eens om nn tc gaan of u de vollecti6e contributie al- betanl-cl haraft. Zo nÍet, doe
dit d;n noc cven vooï u op va.kantie g;'.i:i. Hc'L gironunmer vr-.n d,e penninGmeeeter
veri;eten? 35.6?.11 ontvangt cle la.atste contributies ni-.:ir aI te graa6.

LEIDE:ISTCEIII{OOI BÍJ }T-, "LD' iIJl( op zaterCag 1O juni 1!73 r

IIET Ï5 VCCII;IJ.

,geízoen 197?/?3 ligt achter ons. Het rïas een tanelijli goerl jaar net vreihib hoei-
lijkheden. iij ho,ren clat juIIie het ook"naar d.e zin hebben gehad. I{oeilijiiheden
zuIlen zich e.lti jC hlijven voordóen. Voor ve op vakantie 6:an lrillen lvij alle'
jongcns, J-eid.ers, trr:.iners en nc,tuurlijk ool: de ouders hortelijh bedanken voor
hun neclerverllíng. Zonder jullie hact het nooit 6e1iund. Prettige vakantíe en tot'
in het nieurve seizocn. De kor,rpetitie start op ! september (1,.1 - 2 spetenber),
het oefen:)rogranna begint i.v.n. de late va.kanties op 26 augustus voor aIle pu-
pi11en, r'rclpen, r,rinit s en niet selcctie;elftall-en van de junioren. Dè junioren
sclecties be6innen ieÈ-s eerder en rveL rond 12 auilustus. Veel pJ-ezier met de ii'.K.
en oir v:'.kantie. Íot vo1g-end scizoen.

JIIIiO

S?OllTDirG..'

Drie en nesentj-li jongene hebben afgelopen zaterdag deelgenonen aan de sportdag.
I'Ielaas rTaren er reaar vier B-lllassers en te r,renig mini-vlelpen aanvlezig. Vooral
het. vele vegblijven van de jongsté groep vinqlen ivij. eig vreehd. De jongens clie
r,vel i.anuczil; rtaren 5enoten nee.st het sportieve gebeuren oolc van dè zon (eincleli jk)
Geprobeerd rvcrè clkanr Ce loef af te stehen op rlivcrsà ondc:--rlclen. Vooral- het
penaltyschieten op ilené van Loon r,ras aoox rieel jon6ens een uitdaging. tan het
eind vi'.n cb dag vrerden de pri j zen uitgeliecrcl ran de nurí ere 66n en twee van el-he
poule. lii j hoi:en t]-at jullie het nr..ar je zin hehben gehadr. -:ii j bedanken alle
nedcuerkers no3naals voor het s1a6en va.n deze sportcl.ag.

ffi;;ig hongerigen behorend.e bij de B, c en pupillens elec tie r,"ur"r, "rg"-lopen za-terd.a-;i een behoorlijke 1*ding vlees vreten weg te rverhen. On + 9.OO uur
lionclcn lvi j e.; ir taf cl gran. .r'^1 6curv bleek er van a11cs volr-r.ocnde te zÏjn, zoclat



nienand honéeri6 naar huis hoefde te gaan. Tijdensin het 
_zonnet 

je 6ezet dqor d.e ouders ;n Ce spelers.
veeI. b.e]-apgst elling te hebben voor Darcelona_Ajax,
van Zaratustra tot in de kl-eino uurtjes cloor. ianss
en. vooral de noelie:'.p danken voor het vele vrerlc daine,het fonèuen. ïiet lvas groots.

t',e fonCue I'rerden dc 1eiders
I,la het- eten bleken de jon6enË

de oucleren dansten o1: de muziek
deze rvcg l,ri11en r:rÍ j de vaders

zij verricht hebben voor en

EINDST:ï{.,rEN JI[lI0il!ïr sETZOEII 1977/19?8."'
A1

Q"uick 1

RI(sVM 1

DrïO 1

GDA 1

DSVP 1

RI(ÀW 1

iiassEneo.r 1
vuP .1
LEIIIS 1

20-32
2C-26
20-24
20-23
1!-ZZ
19-22
2ó_íO
20-19
19-14

I{et seizoen ??/?B was Voor ons A1 elfta1,i"t Loi,bebt seizoeni VeeI vreclstrijden rverclen door te weiniginzet en vooral te rveinig notivatie verloren.Ioch uraren er ook wel_ goed.e wed.strijden te noteren.
Een duidelijli voorbeelcr. hiervan is Àe f_1 overwin_ning te6en cle latere kampioen euick.. í,leer clan eente p1e.e.ts zat er dit jaar echter nici in.

Ons 2e À tean had een sterlie start. De eerste deriewedstrijden van de kompetitie leverden de meestepunten op. Doch teans al.s iïlaningors en DSO lrarenduiclelijh de reeerdere oyer cle Osse Boys.
Toch kan dit elftal op een goed seizoàn terugkijken
Zelcer itls rve alle spelers wisselingen van clit e1ftalop een rijtje zetten, als zij viernaal.in deae
korapetitie in dezelfde samenstel_ling hebben geepeeld
ze6 ih niets t evcel

In ileze sterke en vooral zeer 6rote afdeling hebben
de. jongens van dhr. Flurnnns., zich knap gu*u"id.
Een 4e pl-rftts in ecn afdelini; uo., ,"à""1-iàrst r4ploegen is een uitstekencl resultaat.
Ondanks veryroedcle pogingen van One Frans om d.ekompetitie uit te 1aten spelen blijktuàE standdat Blauw Zwart toch r.rc1 lcampioen i:ras 6evrorden, .

Volgend js.ar hoiren vrij dht Flunans zijn jongens zodanig ze.1 be6eesteren dat zÍj het door hón zo be-geerrle kanpioenschap nu eindelijk eens in cie vraàht
sIe!en.

Eet elftal wat ik nu ga beschrijven wordt door .
1491en van ons bestenpeld a1s het e1fte.I met de
rjieeste kwal-iteit: Toch aL6 ue t1e plaats op rle ran6-lijst bekijkén zou je dat niet ,u-6gurr. DeËIs rloor
pech dcels dooD eigen schuld. 13ing;men vaah op het
-1a.a.!9t9 monent nog de boot in. I(anpioens aspiratiesheeft clit elfta] echter uiet nogcn hebben ,,sant riDO
e n DHC vraren de - eni6c die d.ai:-rvoor in i,.anmerking r

hwanen.

Devjo.l
Voorburg 1

20-')Z
20- 5

L2

DSO 2
Laaldrwartier 2
de Flamin6ots '1

Vredcnburch J
LEIïS 2

20-33

16-?B
20-26
20-23

Í,yra 2 19-14,
19-14
19-13
20- 10
lY- t)
13- 6

i.{iI-helraus 2
die Ha6he ]
DHL f
DevJo . z
S-t.'Voorwagrts 2

A3

Dlaurv Zrvart J
nl(Àvv 5
rirchil:eI 2
LENS

19-34
20-3O
19-29
2?--2?

Scheveningen J
PJ(. ÏV 4
Velo J
§vsr?o 1

inrP l
Quick Steps J
Vel-o 4
Ha J SV,'IJIr J
RK§VI"I f
Lyra 4

B1

i'rDO 6
DHC 5
Rijsr,:rijlc 4
R1aurv Zlvart 4
VUC 6
LENS '4

19-2

20-26
Í t3-rB

24-1?
21-16
Éc- t)
21:14

21- 3

2n-?q
20-14
)ó-)n
19-25
19-23
1 -1
20-15
)i-.t)
20 -11
19- 9
2c- 6

íiuick 5
Vred.enburch 5., l.-
!J e§!J_a:nd1a ,
RVC 5
,}tr,4

Ir.l

Ji

-9



R2

I,lonst er 4
Laaldsrartier 4
VUC 7
Celeritas J
EtiiH 4
Quintus ]
vv?5
LEI{S 5
Loosduinen lilvc4 : ,

uuc 9
osc 5-
LENS 6
IIBS
Schevenin6en 6
cr.ie lhghe /
Te llerve Ja
cr.lïíflen Il Vac 5
Cromvliet 5
vcs 3
HHSH. / :

1340
13-23
t3-24
1B-24
13-\9
i3-19
13-13
13- 9
1E-T
13- 6

De a'fclelirtg vraa.rín ons 2e li-el-ftal dit jaar vrao in-
8edccld is duidelijh a:.n c]-e zv:.,-re kant gebleken.
Iri eeni)oule van 1Ö eIftallen s1:e1en te6en / 81
elftallen blee'li ecn zue.re oir6ave. ii16 goede resuL-
taten rnogen 6enoend worden qu:intus en VUC een ge-
lijkspel en overvrinnlngcn op l,ooscluincn en RVC.
Duidelijke nede l-agen rvaren er tegen o.ar l,loneter
en La.a.kl:vra.rt ier.,".

20-14
20-14
to- 2
20-21
20-22
19-16
t6-14
10-12
19- 9
19- B

19- 6

Specíale c.endacht mag toch r.rel gevraagd worden
vool het eni-ge junioren e3-fÍa1 van LENS vrat het hele
seizoen een serieuze kam:)ioen6kan<1i ciaat is geweest.
1/ iiledstri jclen lang wisten zij op lcop te blijvenr.:
tot c1e fatalq naar weI terechte 2-1 nederJ-a.a6 bij
OSC uit.
Dit el.ftal-'fr3Ëtt u"r, zeer konotant seizoen gedraaid
en lvon de neeste rvedstrij,'.en met {iroot vcrschil.
De pIoe6. net het beste rloelgemiddelde wercl toch
lcam1:io en, in dit geval VIIC da.t een hecl seizoen J=4ng
op cle loer heeft gelegen,

De jongcns van FauI hebben dit seizoeri hele goeclc
net hele slechte r,redstri jcl.cp afgewisseld. De derde
plnats kan zeker een behoofl-Í jl; - resuLt aat 6enoend
vrortlen d.och een 2e hacl er in l;unneu zitten.
De beste :wedstrijd lvas zon(er ueer de uitwedstrijd
tegen kampioen ri,DO. Door gr.ote inzet en beter
voetbirl- vla6 LEItrS de enige ploeg cr-ie van de Zuider-
park boys wist te ruinnen 2aO

Een 6oede nidc'.enmoter was en6 2e C elftal dit jaar.
Iloor hen 6eldt het zelfcle al-s voor' C1, eoede en
slcchte lredstri j rlen.
lïeI veeL 5roÈe ovcnvinnin6qn o.a, Laaldcvrartier 6-0;
HI,ISH í)-O; ADO 5-O en RI(Sfi,I . 7-O :

De Flamin6o I s bl-eek een duicr.el-i jke kampioen
( ned.erlagen \tan 3-'l en 4-t ) Coch van DZS vras net
ruat meer gelull 6ewonnen tJ-Z en 2-1 verlies)

Ja, rvat valt hier nu over te schrijvenl Deze ind.e-
J-ing is voor ons Je C-el-fta1 veel te zrvaar gcweest
Ma'.ar liefst / C1 elfteIlen uaakt en tleel uit van"iieze
lcomiretitie. Toch moet ik een kor,rplirnent geven aan
dit ei.fta] nat ellie veell o:rnieulu met veel inzet
en plezier heeft 5espee1d. De 2 punten krvamen tot
sta.nd r].oor gelj-jhe z::eIen tegen ljIK en PDK (resp.
0-O en 2-2) Oh ja, er vr rc1 oolt noc gervonnen van .
gona (3-1) Lranr èeze vereni5ing lgeluhte het vrel
om }ager in6edecJ-è te vrorden,

rl
c1

il)o 1,
DHC 10
Lil{S 7

20-37
20-11-w20-22
2C-20
20-18
20-18
20-16
20-14
20- 10

"o- o

rluick 11
DSo 10
avc 10
vuc 11 \Rijsr',rijk 9
Blauw Zlvart 9
Vredcnburch '11

DÍN, 7

c2

de Flsmingors ]
DZS 1
Duno 9
VeIo 10
LiiNs 3

1r-28
16-28
17-20
1B-19
1B-19

Vios 10
RI(SWI 7
ADo 15
Laakhrvartier. 3
HI,ISH 9

9J
EMT 4
Spoorrvijli 5
rEv l
Schevningen'10
PDK 2
Texas-DIID J
Oranje Blauw J
'r:71i 3
Velo'ï1

18-1?
13-j?
16-11
16- 6
18 -1+

't3-12
l(J-Z(J
13-21
13- 13
13-1?
16-16
17 -16
1?-13
18- 9+
'13- 2I,ENS

-1O-



c4

HBS B

Dyr.anor6l/J
GDÀ 10
Rava P
Quintu6 10
RKSU.{ 9
de Vallieniers I
Quick 16
luiclc Steps 11
I.,EI'IS 10 ' ,

èv- ))
20-13
13-29'
20-21
1o-))
20-20
1B-1B
19-10
1?- 9
17 -6

Na een nederLaag tegen GSC leek het ons beter het
1a.a6ste elftal rvat lager in te delen.
In deze afdeling heeft LENS nog ani-ge puntjes bij
elkaar gesproldceld, niddels overrrinnÍngen op
Loosduiner-r 2-0, Quick 4-O en het hoog geklaseeerÀe
Rava ]-2.
Ook juI1ie leider fhco heeft dit sèizoen al-s pret-
tig ervaren d.oordat jullie er elke r-.re ek weer even
hard tegenaan 6in6en ook aI was d,e tegenstander
erg sterk.nö 1U- 1

Àls afsruiti'g van dit geheel kunnen rvij - ondanks het geilis ran rcampioenen -toch vreer terqgbtrj-kkea op een zeel ge6la3.gd seizoen. Meàe door het Beringe aantalaflreuringen hebben bijna a}le er-ftairen dó hompetitie af ríua'€,, ,,.akaul oóx aestrafzahen zijn clit jaar e3g mee gevallen.
verder tzensen trij jull-ie alLen een prettifie va.]rantie f,oe en hopen jurlie vol8endjaar o1: de eerste train_in6en rveer tè zien.
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